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ŽODIS LIETUVIAMS
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS 

ATSIŠAUKIMAS I TAUTIEČIUS

Mūsų pirmas žodis — yra svei
kinimo žodis visiems broliams ir 
sesėms lietuviams.

Mes pagarbiai sveikiname išei
vius, kurie per kartas išlaikė mei
lę savo tautai ir kurie buvo lietu
vybės sargai.

Mes sveikiname visus Bendruo
menės ir lietuviškų organizacijų 
vadovus ir narius; taip pat ir vi
sus tuos, kurie, kad ir nebūdami 
organizuotuose vienetuose, yra 
jautrūs lietuviškiems reikalams.

Savo širdingiausius sveikinimus 
siunčiame mūsų tautos kamienui 
— broliams ir sesėms, nešantiems 
okupanto jungą Tėvynėje ir ken
čiantiems bolševikiniuose kalėj i- 
—uose bei Sibiro tremty.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdyba, pradėdama darbus, 
nori šiuo trumpu ir viešu žodžiu 
pasidalinti bent dalimi tų rūpes
čių, kurie šiandien mums visiems 
yra aktualūs.

1. Mūsų tautai tebeesant pa
vergtai, mūsų visų didžiausias 
troškimas yra matyti ją vėl laisvą, 
Lietuvos valstybę atstatytą ir lie
tuvį laisvai pasirenkantį jam pa
tinkamą gyvenimo būdą. Lietuvis 
ir toliau ryžtingai sieks laisvės ir 
kovos už Lietuvos Nepriklauso
mybę.

šioje kovoje ypatinga pareiga ir 
atsakomybė tenka laisvame pa
sauly gyvenančiam lietuviui, kurks 
savo tautos yra įpareigotas kovo
ti už jos laisvę.

Mes įvertiname visus teigiamus 
z žygius, darytus ir daromus Lietu

vos laisvinimo bylos eigoje. De
ja, su gailesčiu mes turime kons
tatuoti ir tą nelemtą padėtį, kpd 
paskutiniaisiais keleriais metais 
vieningos’mūsų laisvinimo pastan
gos suiro ir buvo prieita prie se
paratistinių tendencijų laisvinimo 
kovoje.

Kova už Lietuvos laisvę yra ne
daloma. Savo nesutarimais bei su
siskaldymu mes tik talkininkauja
me Lietuvos priešui, Todėl Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba visomis išgalėmis sieks, kad vėl 
būtų sudarytas vieningas laisvini
mo frontas ir viena vadovybė. 
Mes esame giliai įsitikinę, kad tą 
patį jaučia ir to paties nori kiek
vienas lietuvis.

2. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės nariu yra kiekvienas lietu
vis. Bendruomenei buvo suteikta 
organizacinė forma, kad ji galėtu 
vieningai tikslingiau ir planingiau 
vesti prie užsibrėžtų tikslų įgyven
dinimo.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės organizacija yra užbaigta, ta
čiau esmėje ji bus įgyvendinta tik 
tada, kada Bendruomenės mintis 
bus visų suprasta ir visi lietuviai 
įsijungs į Bendruomenės darbą.

3. šalpos darbo koordinavimas 
bus vienas svarbiųjų Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Valdybos tik
slų. Šioje srity iki šiol yra daug 
nelygumų. Valdybos rūpestis bū
tų taip susitvarkyti, kad kiekvie
name krašte šalpos darbas būtų 
dirbamas organizuotai ir pasto
viai. Lietuviška pagalbos ir soli
darumo ranka turi pasiekti visus į 
vargą patekusius mūsų brolius, 
nežiūrint kuriame krašte jie gy
ventų.

4. Kultūros bei švietimo sritys 
irgi reikalauja planingos rankos. 
Mes turime galvoje vadovėlių, 
knygų ir muzikos veikalų lei
dimą, lietuviškų mokyklų globoji
mą ir joms programų paruošimą, 

premijų reikalo sutvarkymą, sti
pendijoms lėšų organizavimą ir t.t. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba sudarys Kultūros Tarybą 
iš mūsų kultūrininkų, pedagogų ir 
meno darbuotojų, šios Tarybos 
uždavinys bus planuoti ir patarti 
visais kultūros bei švietimo reika
lais, kad mūsų pastangos atneštų 
geresnių vaisių.

5. Ypač daug dėmesio bus ski
riama lietuviškam jaunimui, jau
nimo organizacijoms, jųjų spaudai 
ir visiems jų reikalams. Mūsų vi
sų tikslas yra jaunimą išlaikyti 
lietuvišką.

6. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė neatėjo nei griauti kitų or
ganizacijų, nei viso, kas iki šiol 
yra sukurta. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė yra tarytum didžioji 
lietuviškoji talka, suburianti tiek 
organizuotas, tiek pavienes pajė
gas, kad visi mūsų tikslai būtų 
Įgyvendinti.

Mes gyvename didžių kovų, kan
čių, sukrėtimų ir heroiškų pastan
gų periodą, žvėriškas brutalu
mas siekia sunaikinti laisvą žmo
gų. Mūsų tauta yra tų baisių 
grumtynių vidury. Ji, nors nete
kusi laisvės ir šimtų tūkstančių sa
vo geriausų sūnų, tas grumtynes 
atlaiko su nuostabia ištverme. 
Todėl ir mums, didvyriškos tau
tos daliai, kuriai tenka gyventi 
laisvą gyvenimą, privalu kasdien 
atsiminti mūsų tautos pagrindines 
jėgas ir jos kančias. Tą supratę 
mes rikiuojamės taip, kad mūsų 
darbai būtų verti Tautos praeities 
ir dabarties. Todėl
— VARDAN TOS LIETUVOS

VIENYBĖ TEŽYDI I 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba:
Jonas Matulionis, Vytautas Meilus, 
Juozas Kralikauskas, Juozas Sun- 
gaila, Kęstutis Grigaitis.
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LIETUVA SOV. -SĄJUNGOS 
PAŠTO ŽENKLUOSE

Renkant Sovietų pašto ženk
lus, pastebėta, kad Lietuvos 
garbei išleisti šie pašto ženklai:

1. Pašto ženklas su J. žemaitės 
atvaizdu, pažymint rusų kalba, kad 
tai “pasižymėjusi lietuvių rašyto
ja”,

2. Pašto ženklas su vaikinu ir 
mergina tautiškais rūbais raudo
nos, žalios ir geltonos spalvos fone 
su žemės ūkio produktais rusų ir 
lietuvių kalbomis “Lietuvos T. 
S.R.”

3. Pašto ženklas su Vinco Kap
suko — Mickevičiaus atvaizdu.

4. Pašto ženklas su lietuviškos 
moters atvaizdu Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos dešimt
mečiui paminėti rusų ir lietuvių 
kalbomis.

KALBĖJO APIE VIRVĘ 
PAKARUOKLIO NAMUOSE 
Vilniaus radijo apžvalgininkas 

papasakojo, ką prancūzų rašyto
jas V. Hugo rašė apie Napoleono 
suorganizuotus balsavimus: “Liau
die, balsuok, kad neegzistuoji. 
Liaudis balsuoja, o valdovas skai
čiuoja balsus. Jis jų turi tiek, 
kiek nori. Tačiau jis nesupranta, 
kad tai, ką jis nutvėrė — nepasie
kiama: liaudis neatsistatydina’.

Apžvalgininkas bandė tą paly
ginti su dabar Prancūzijoj įvyku
siu plebiscitu. Bet klausytojai tu
rėjo daug artimesnių balsavimo 
pavyzdžių...

AUDRA DEL SOVIETŲ RAŠYTOJO KNYGOS
BORISO PASTERNAKO ROMANAS “DR. ŽIVAGO”

Paskutinėmis savaitėmis nepap
rastą sensaciją sukėlė Sov. Rusi
jos rašytojo Boriso Pasternako at
sisakymas nuo skirtos Nobelio pre
mijos už jo romaną, vardu “Dr. 
Živago”.

Nors rašytojas pradžioje šią 
premiją buvo mielai sutikęs pri
imti, tačiau po aštrių ir pakarto
tinų bolševikinės spaudos užsipuo
limų, po išmetimo jo iš Sov. Są
jungos rašytojų unijos ir vyriau
sybės spaudimo, suprantama, jis 
buvo priverstas jos atsisakyti. 
Pravda, atakuodama rašytoją, jį 
išvadino išnykusios buržuazijos 
unikumu, save mylinčiu nacistu, 
blogesniu už kiaulę ir Lt.

Rašytojas Pasternakas gyvena 
Peredelkino kaimely, netoli Mask
vos. Tatai vietovė, priklausanti 
Sov. Rašytojų unijai, kurioj išsta
tytos dviejų aukštų medinės vilos, 
žengiant į jį, yra iškelta didžiulė 
iškaba: Peredelkino — kurian
čiųjų autorių buveinė.

Žymus svetimųjų kalbų žinovas, 
Švedijos profesorius Dr. Nils Aak 
Nilson, kuriam dabar pavyko ap
lankyti rašytoją minėtame kaime
lyje, taip aprašinėja savo įspū
džius:

“Pasternakas yra aukšto ūgio ir 
stipraus sudėjimo žmogus. Jo 
plaukai visai balti, tačiau sunku 
patikėti, kad jam jau arti 70 me
tų. Jo veide spindi kažkas švel
naus, beveik moteriško. Tačiau 
jo akyse ir atsikišusiuose žandi
kauliuose glūdi kažkokia laukinė, 
aistringa galia. Jo elgesys ir visa 
išorė dvelkia dinamiška jėga”.

Paklaustas, kodėl jis parašė šį 
savo romaną, rašytojas atsakė, 
kad “Dr. Živago” kūrinyje jis pa
vaizdavo visą dabartinės Sov. Ru
sijos gyvenimą ir išsivystymą. 
Tatai esąs romanas, kuris tarsi 
sintezė sujungiąs visų jo kūrinių

RINKIMINE KOVA
IŠDAVOS IR PERSPEKTYVOS

Amerikos kongreso ir senato 
rinkimų, hjurie vyko š.m. lapkri
čio 5 d., rezultatai jau baigiami 
skaičiuoti. Daliniais duomenimis, 
į abiejus rūmus pateko žymiai 
daugiau demokratų, nei jų buvo 
prieš tai. Ikišioliniais daviniais į 
Kongresą demokratų išrinkta 269, 
o respublikonų — 128; į Senatą 
— 61 ir respublikonų tik 34. Gu
bernatoriais demokratų esą jau 
išrinkta 22, o respublikonų — 7, 
nors Niujorko gubernatoriaus 
postą laimėjo respublikonas mi
lijonierius A. Rokfeleris.

Stebėtojų nuomone, respubliko
nų partija pralaimėjo dėl savo 
neaktyvumo užsienių politikoj ir 
ypač dėl padidėjusios šiuo laiku 
bedarbės. Respublikonų nuomi- 
nuotasis dabartinis Amerikos pre
zidentas Eizenhoveris pabaigs sa
vo kadenciją tik po dviejų metų. 
Tačiau jau dabar Amerikoj vy
rauja nuomonė, kad naujasis pre
zidentas bus demokratas.

Australijoj šiuo metu pats rin
kiminis įkarštis į federalinį par
lamentą ir senatą, čia rivalizuo- 
ja 4 partijos: liberalai, darbie- 
čiai, darbiečiai demokratai (atski
lę nuo tradicinių darbiečių) ir 
komunistai. Pastarieji yra visai 
negausūs ir niekada nėra pravedą 
savo atstovų. Rimčiausia dabar 
valdžią laikantiems liberalams 
būtų Darbo partija, tačiau ją 
ypač silpnina atskilęs dešinysis 

ir jo asmeninio gyvenimo patirtį.
“Nors vyriausybės sluogsniuose 

ir skleidžiama, kad mano roma
nas yra blogos rūšies nevykėlis, 
kuris, girdi, gali sugadinti mano 
rašytojišką reputaciją, jei jis bū
tų išspausdintas, tačiau aš manau, 
kad tai tėra tik pasiteisinimas. 
Juk rašytojas turi turėti laisvę, 
jam turi būti leista gyventi ir vys
tytis. Taigi ir aš nenoriu tapti 
savo vardo vergu.

Kalbėdamas apie sovietinę sis
temą, Pasternakas ironiškai pa
reiškė:

“Iš tikrųjų, šios sistemos rei
kalavimai yra labai menki. Ji te
nori tik dviejų dalykų — jūs 
privalote nekęsti to, ką mėgsta
te ir mėgti tą, ko nekenčiate. 
Bet šitai yra visų sunkiausia”...

Paklaustas, kokios jis yra nuo
monės dėl karo, Pasternakas at
sakė:

“Mano nuomone, karas nėra 
šachmatų žaidimas. Jis nesibaigia 
juodųjų ar baltųjų figūrų laimė
jimu. Kare kiti dalykai iškyla, 
nes tokios didelės aukos nepalie
ka be rezultatų.

Aš tikiu, kad pokarinė Rusija 
įžengė į integracijos perjodą. 
Kažkas naujo atsirado pažiūrose į 
gyvenimą ir į asmenybės vertę”.

B. Pasternakas vistiek yra opti
mistas, nors ir neleidžiama Rusi
joj spausdinti jo romano.

“Oficialūs izoliacijos metodai 
nėra svarbūs” — pabrėžė jis, — 
“nes naujoji Rusija tapo kažkuo, 
kas žengia pirmyn, nežiūrint už
dedamų administracijas varžtų. 
Šiuo metu tautoje prasideda kaž
koks spontaniškas vyksmas. Ir 
apskritai, XX amžiaus žmonės 
pradeda kitaip žiūrėti į gyvenimą. 
Devynioliktame amžiuje valdė 
buržuazija, ir žmonės galvojo, kad 
pinigai, žemė ir turtai garantuo

jos sparnas, pasivadinęs Demok
ratine Laboristų partija. Ši ats
kala nenori derinti savo politikos 
su darbiečiais tik todėl, kad pas
tariesiems vadovauja kairesnių 
pažiūrų vadas Dr. Ewatas. Nors 
pastarasis savo rinkiminėse kal
bose pakartotinai pabrėžė, kad 
jis pasitrauks iš partijos vado, 
jei savuosius balsus demokratinė 
darbiečių partija blokuos su jo 
vadovaujama, tačiau susijungti 
nepasisekė.

Paskutiniu metu Australijoj, iš 
tikro, jaučiama nedarbo žymių, 
dėlko opozicija kaltina vyriausy
bę. Ši aplinkybė, suprantama, ga
li palenkti geroką dalį balsuotojų 
darbiečių pusėn.

Australų spauda daug rašo apie 
įpilietintų ateivių reikšmę būsimų 
rinkimų rezultatams. Ateiviai 
jau sudarą naujų balsuotojų kad
rą, artėjantį į pusmilijonį. Tatai 
esanti didelė jėga, galinti nulem
ti rinkimus vienon ar kiton pu
sėn. Ta pati spauda spėlioja, kad 
ateiviai balsuosią už griežtesnes 
antikomunistiniu atžvilgiu parti
jas — liberalus ir demokratinius 
darbiečius. Tačiau ir šią pranašys
tę kartais gali nulemti kitokį gy
venimo veiksniai. Sunkėjančios 
darbo sąlygos gali ir' išeivius pa
vilioti darbiečių programa, kuri 
siūlo konstruktyvius dirbančiam 
žmogui palengvinimus.

Visa tai parodys netolima atei
tis. 

ja žmonėms gerbūvį, šiandieną 
žmonės pamatė, kad nėra saugu
mo turtuose. Tatai rodo, kad jau 
nusigręžiama nuo 19 amžiaus ma
terialistinių pažiūrų, o grįžtama 
prie vidiniai dvasinio pasaulio, prie 
religijos. Aš nekalbu čia apie 
religiją, kaip bažnytinių dogmų 
visumą, bet kaip vitalinį jausmą”...

Nors iš šio pasikalbėjimo ir iš
ryškėjo rašytojo dvasinis stipru
mas ir indiferentiškumas dėl bū
simų pasėkų, kurių jis gali susi
laukti iš bolševikų administracijos, 
kad išleido knygą užsieniuose, ta
čiau vis dėlto pagal sovietų agen
tūros Tass pranešimą Pasternakas 
savanoriškai atsisakęs skirtosios 
Nobelio premijos. Bolševikų va
dovybė net paskelbė, kad Paster
nakas, esą, galįs išvykti į užsienį, 
tačiau rašytojas jau šiomis dieno
mis parašė Kruščiovui apgailesta
vimo laišką, kuriame tarp kita 
ko sako:

“Aš esu susijęs su Rusija savo 
kilme, gyvenimu ir darbais. Kad 
ir kažin kokios mano klaidos be
būtų, aš nesistengiau patekti į po
litinės kovos sūkurį, kuris įsiliep
snojo pagerbiant mano vardą 
užsieniuose.

Išvykimas į užsienį reikštų ma
no mirtį, todėl prašau netaikyti 
man ' kraštutinių priemonių”.

Dr. G. Fetrinelli, kuriam Pas
ternakas pavedė “Dr. živago” iš
leisti užsieniuose, praneša, Jcad 
šios knygos Amerikoj jau ats
pausta 130.000 egz., Anglijoj 
100,000, V. Vokietijoj — 100.000 
ir Italijoj — 30.000. Švedijoj pir
moji laida jau esanti išparduota. 
Dr. Fetrinelli visus gaunamus už 
knygą pinigus deda rašytojo var
du bankan ir mano, kad Paster
nakas greitai bus skaitomas mili
jonierium.

L.V.

ŠEŠI DAILININKAI 
SUKAKTUVININKAI

Sekant Maskvos pavyzdžiu, Lie
tuvoj irgi įėjo į madą minėti 50 
metų amžiaus sukaktis. Tokia 
proga Vilniuje buvo surengta še
šių 50 metų amžiaus sulaukusių 
dailininkų paroda. Beveik visi jie 
nepriklausomybės laikų auklėti
niai.

E. Jurkūnienė — P. Kalpoko 
ir J. Vienažinskio mokinė, baigu
si Kauno Meno mokyklą 1936 me
tais. (Karo metą praleido Rusi
joj).

M. Buzevičiūtė — 1929 metais 
baigusi Ukmergėje pedagoginius 
kursus, buvo mokytoja. Tik 1949 
metais baigusi Dailės instituto 
tekstilės skyrių, toje specialybėje 
ir* darbuojasi, bet parodoje daly
vavo kaip akvarelistė...

Leonardas Kazokas — baigęs 
Kauno Meno mokyklą prieš 30 
metų, tobulinęsis įvairiuose Eu
ropos kraštuose, rodė senesniuo
sius kūrinius, ir kelis pastarai
siais laikais sukurtus peizažus.

Jonas Vilutis — 1941 — 44 me
tais pradėjęs reikštis kaip teatro 
dailininkas, dabar jau ir peiza
žistas.

Leonas Katinas — irgi Kauno 
Meno mokyklos auklėtinis, suren
gęs pirmą parodą jau 1932 me
tais, bandęs vaizduoti “socialisti
nę realybę” (vagonėlius, statybos 
aikštelę, elektrinę), daugiau be- 
eksperimentuojąs peizažo srity.

Viktoras Palys skulptorius, 
j. Zikaro ir estų skulptoriaus 
Starkopfo mokinys, parodoje tu-

Savaitės Žinios
QUEMOY APŠAUDYMAS 

INTENSYVĖJA
Paskutinėmis dienomis Raud. 

Kinijos artilerija vėl pradėjo vi
su smarkumu apšaudinėti Que- 
moy salą. Tik per vieną dieną bu
vo pasiųsta 40.000 sviedinių. Na
cionalistinė artilerija atsakė taip 
pat sunkia artilerijos ugnimi. Sa
los gynėjai tvirtina, kad jie su
naikino 15 komunistinių pabūklų 
ir išsprogdino keletą sandėlių su 
sukrautais šaudmenimis.

Quemoy saloje dar esą 45.000 
civilinių gyventojų, kurie šio ko
munistų atnaujinto apšaudymo 
buvę užklupti netikėtai. Manoma, 
kad yra nemaža aukų.

Iš viso Quemoy salynas, kurį 
sudaro 14 nedidelių salelių, esąs 
nacionalistų nepaprastai sutvir
tintas. Tatai esąs Tol. Rytų Gib
raltaras. Tik dėlto komunistai ir 
nedrįstą šios salos pulti, nors jie 
ir puikiai žiną, kad amerikiečiai 
jos neginsią.

★ j naujojo popiežiaus karū
nacijos iškilmes suplaukė visų Va
karų valstybių įgaliotiniai. Iš Va
tikano Rūmų jis buvo lydimas 
apie 2.500 augštų dvasiškių ir rū
mų gvardiečių, šv. Petro Bazili
kos aikštėje buvo susirinkus 400. 
000 žmonių minia.

★ Ii Vašingtono pranešama, kad 
Sovietai aprūpina Kom. Kiniją 
vidutinio nuotolio balistinėmis ra
ketomis. Jomis karo atveju komu
nistai galį siekti ir pačią Formo- 
zą. Kinijos komunistų vadas Mao 
-tsetungas giriasi, kad greitu lai
ku jie siusią satelitą į mėnulį.

★ Sovietų Sąjungoje ir visuos 
satelituos pagal Chruščiovo muzi
ką plečiama akcija prieš naminės 
degtinės varymą. Rusijoj, Veng
rijoj ir Čekoslovakijoj jieškomi 
paslėpti bravorėliai . ir teisiami 
aukštomis bausmėmis jų savinin
kai.

★ Švedija konstatavo augštą 
radioaktyvumą Skandinavijoj. To 
priežastis esą paskutinieji sovie
tų atominiai sprogdinimai Sibire.

★ Ženevoje vėl renkasi didžių
jų valstybių atstovų konferenci
ja, kuri svarstys galimybes, kaip 
galima būtų išvengti tolimesnių 
atominių bandymų. Sovietai rei
kalauja minėtus bandymus nu
traukti tuojau, o vakariečiai no
ri, kad šitai būtų ir kontroliuo
jama.

★ Teroras Kipre vis dar nesi
baigia. Graikų teroristai vėl nu
žudė anglų kareivį ir grąso tero
ro veiksmus dar išplėsti.

★ Iš Beiruto pranešama, kad 
Jordano karalius Huseinas pabė
go į Šveicariją. Tuo tarpu dar 
slepiama jo tikrasis išvykimo 
tikslas, aiškinant, kad jis teišvy- 
ko tik aplankyti savo žmonos, ku
ri atostogauja Europoj. Tačiau ir 
jo brolis taip pat atvyko Angli- 
jon, aiškindamas, kad čia norįs 
pasigydyti. Taip pat pranešama, 
kad Jordane padėtis labai įtemp
ta — kas valandą laukiama na
cionalistų sukilimo.

★ Indonezai vėl reikalauja 
Olandų N. Gvinėjos. Šiuo metu 
Indonezijos prez. Soekamo lanko 
kaikurias valstybės provincijas. 
Jį sutikdami gyventojai šaukia, 
kad jie sutinką mirti, vaduojant 
iš olandų savas žemes.

rėjo tik mokyklinių laikų “so
cialines” skulptūras (1934 metais 
nulipdytą “Bedarbį” ir dar porą 
anų laikų skulptūrų). Dabar per
ėjęs į portretų — biustų gamybą 
ir keramiką.

1



Musų PASTOGĖ 1958 m. lapkričio 10 d.

Dar 1905 metais kaikurie įsiti
kinę socialdemokratai gyvai svar
stė ateities perspektyvas, kas 
įvyks, jeigu sugrius caro valdžia 
ir patys žmonės paims į rankas 
vadovybę. Tą patį klausimą gvil
deno ir besiformuoją Lietuvos 
komunistai: jeigu bus nuversta 
caro valdžia ir caro pareigūnai 
pakeisti “proletariniais” pareigū
nais, ar jau tada lietuvių tautos 
priespauda bus išnykusi? štai iš
vada:

“Ne... neišnyks jis pas mus 
(Lietuvoje) toliak, koliak neįgy- 
sime savo kraštui lygių su Masko- 
lija teisių, koliak negalės Lietu
va pati savo reikalais rūpintis 
Vilniaus Seime...”

Į autonomijos Rusijos ribose 
klausimą žiūrima taip:

“Sakysime, visi plačios Masko- 
lijos gyventojai siunčia savo pa
siuntinius (atstovus, deputatus) 
j Peterburgą. Iš visų kraštų su
sirinks ten pasiuntiniai, bet mas
kolių bus vistiek daugiausia, nes 
jų yra tiek, kiek visų į krūvą su
ėmus. Tokiu būdu beveik viskas 
prigulės nuo maskolių: kaip jie 
norės, taip ir bus.”

Pirmuoju išsireiškimu vienu 
sakiniu apibūdinama ^šiuolaikinė 
lietuvių priespauda vadinamoje 
“LTSR” — okupuotoje Lietuvo
je. Gi antruoju — Visasąjunginė 
AugŠčiausioji Taryba — augš- 
čiausias Sov. Sąjungos sovietas... 
Bet abu apibūdinimai turi gar
sų autorių Vincą Mickevičių — 
Kapsuką.

Todėl bus suprantama, kodėl 
okupuotoje Lietuvoje delsiama 
pilnai rehabilituoti Kapsuką. Ten
kinamasi tik “simbolika”, nors 
dabartinė “LTSR” vadinama “at
kurta” kapsukine valstybe.

Bet tai buvo seniai, labai se
niai. Vincas Kapsukas buvo di
delis “realistas” — jis niekad 
netikėjo, kad lietuviai pajėgtų iš
sikovoti “lygių teisių su Masko- 
lija”, vadinasi nepriklausomybės. 
Jis tad dėjosi su “stipriaisiais”, 
su Maskva.

1918 m. lapkričio mėnuo.
Vokiečių kariuomenė kapitulia

vo. Nepriklausomos Lietuvos vy-

LIETUVOS POGRINDYJE 
IR SIBIRE

DUOMENYS NESENAI IS LIETUVOS ATVYKUSIO
(Tęsiny* iš “M.P.” 44 Nr.)

JIE GIEDOJO GIESMES IKI MIRTIES

Ypatingai persekiodavo religi
nių sektų žmones, kurie atsisa
kydavo išeiti į darbą. Juos suso
dindavo prie stovyklos vartų, ne
duodavo maisto ir vandens, muš
davo, tyčiodavosi, kartais ir už
mušdavo. O jie, į lavonus pana
šūs, sėdėjo ir giedojo giesmes, 
giedojo iki mirties. Man teko pa
čiam girdėti, kaip vienas karinin
kas čekistas atsistojęs prieš kan
kinius tyčiojos:

“Kur Jūsų Dievas, kodėl k’jis 
Jums nepadeda? štai aš, Antikri
sto kareivis, spiaunu jam į vei
dą, o kodėl jis mane nenutrenkia? 
Vienas iš sėdinčiųjų pakilo, per
žegnojo čekistą ir tarė:

“Viešpatie, atleisk jam, nes jis 
nežino ką daro”.

Karininkas tiesiog pasiuto. Par
trenkė senuką į žemę, suspardė 
iki kraujų ir paliko be sąmonės 
gulintį.

Grupė kalinių dirbo miške, če
kistai skundžiasi vienas kitam, 
kad niekas nemėgina pabėgti, kad 
neturi progos nė vieno nušauti. 
Gudresnis sugalvoja tokį triuką: 
Numeta savo kepurę keliolika

PIRMASIS KALINIŲ

Kai laisvės nematyti, kai eina 
metai po metų, kaliniui vis daž
niau ateina mintis: gyventi arba 
mirti, o vergauti užtenka.

Pirmasis masinis stovyklos ka
linių streikas pas mus įvyko 1953 
m. gegužės mėn. Kalinius vedant 
iš darbo paaiškėjo, kad kareiviai 
kelis vyrus sumušė sargybos būs
tinėje. Kolonoje kilo pasipiktini
mas ir viensa kalinys spiovė vir
šininkui į veidą. Būrį sustabdė 
jau prie pat stovyklos ir kaltinin
ką norėjo paimti į karcerį. Jį už
stojo visi kaliniai. Tada sargybos

LYGIŲ TEISIŲ SU MASKVA...
IŠTRAUKA IŠ LONDONO LIET. ŽURNALO “SANTARVĖ” IŠ
LEISTOS KNYGOS, VARDU “RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI".
riausybė dar sunkiai tebekovojo 
dėl savo teisių. Kovojo visais 
frontais — prieš demoralizuotus 
vokiečius, prieš- plėšikaujančius 
raudonmaskolius ir baltuosius. Ne
rimą kelia ir lenkai, kurie jau 
nuo 1916 metų organizavosi su vo
kiečių “palaiminimu”.

Komunistų vadovybė nutarė pa
sinaudoti pokario metų suirute 
puolimui j Vakarus: nešti pasau
linės revoliucijos ugnį į Europą. 
Prie rusų kompartijos steigiamos 
“tautybių” sekcijos, jų tarpe — 
ir “lietuvių sekcijų centro biu
ras”. Ten darbuojasi Lietuvos ko
munistai Kapsukas ir Angarietis, 
profesionalai revoliucininkai. Jie 
seniai atitrūko nuo savo tautie
čių masės, niekas su jais nenorėjo 
dirbti. Jie, mat, tuo metu jau no
rėjo sukomunistinti Lietuvą su 
Rusijos pagalba, net panaikinant 
Lietuvos nepriklausomybę.

Vilniaus mieste viešpatauja su
irutė, badas, skurdas, nesaugu
mas. Tuo pasinaudodami, komu
nistai sukviečia “partijos suvažia
vimą”, kuris išsirenka ir centro 
komitetą. Laikas patogus — rau
donarmiečių pulkai netoli miesto. 
Rizikos nėra. Vykdydami rusų 
kompartijos direktyvas, abu “li- 
tovcai” Kapsukas ir Angarietis 
siunčiami į Vilnių, kaip agentai. 
Lapkričio mėnesį jiems tenka at
likti dar “mažą formalumą” — 
tapti formaliais partijos nariais 
ir Lietuvos kompartijos CK na
riais. Jie kooptuojami.

Netrukus Vilnių pasiekia ir 
raudonarmiečiai. Tik tada nauja 
“vyriausybė” išeina į viešumą 
“visa savo didybe”. Ji laikosi 
tol, kol ją reniia rusų raudonar
miečių durtuvai. 1918 metais 
gruodžio 28 dieną Lenin “pripa
žįsta” Kapsuko organą:

“1. Rusijos tarybinė vyriausy
bė pripažįsta Lietuvos Tarybų 
Respublikos vyriausybę. Kaip 
augščiausią Lietuvos valdžią Ru
sijos tarybinė vyriausybė pripa

metrų nuo savęs ir liepia vienam 
netoli dirbančiam kaliniui ją at
nešti. Dirbant miške, darbo plo
tas neaptvertas, tik susmeigtos 
raudosos vėliavėlės žymi ugnies 
liniją. Ją peržengus, sargybinis 
turi teisę šauti. Sargybinio nu
mestoji kepurė kaip tik gulėjo už 
raudonų vėliavėlių ribos. Vos tik 
kalinys tą ribą peržengė, trenkė 
šūvis.

1953 metais Kengyro stovyk
loje buvo nužudytas vienas lietu
vis docentas. Jam baigėsi baus
mė, bet paleisti iš kalėjimo neno
rėjo. Dar bandė išvežę į Vilnių 
sudaryti antrą bylą, tačiau nepa
vyko. Vos pargabentą atgal į 
stovyklą jį nužudė saugumiečiai. 
Stovyklos administracija paleido 
gandą, kad žmogžudystę įvykdę 
ukrainiečiai. Tokiu būdu jie no
rėjo pasėti nesantaiką tarp tau
tybių, nes kaip tik šios dvi tauty
bės tarpusavyje labai glaudžiai 
bendradarbiaudavo. Provokacija 
nepasiekė savo tikslo, tačiau žmo
gus vis tik nužudytas.

Tačiau ir kažin kaip suvaržy
tų kalinių kantrybė pamažu iš
senka.

STREIKAS PAS MUS

viršininkas paleido į koloną visą 
seriją šūvių ir sužeidė 14 žmonių. 
Keturi iš jų tapo invalidais, ki
ti vėliau pasveiko. Rytojaus dieną 
mūsų stovykla •— apie 1.400 žmo
nių — neišėjo į darbą. Tai buvo 
pas mus pirmas kalinių streikas. 
Kokių nors kitų žiaurių priemo
nių čekistai nesiėmė. Stalinas 
jau buvo miręs, o be to, iš Mas
kvos ateidavo neaiškūs gandai.

To streiko pasėkoje pagerėjo 
maistas ir susilpnėjo režimas. 
Taip pat išryškėjo, kad kaliniai, 
nežiūrint administracijos pastan

žįsta Lietuvos tarybų valdžią, o 
iki tarybų suvažiavimo — drg. 
Mickevičiaus-Kapsuko vadovauja
mos Laikinosios revoliucinės dar
bininkų vyriausybės valdžią.

2. Rusijos tarybinė vyriausybė 
įpareigoja visus... karinius ir ci
vilinius Rusijos tarybų respub
likos organus teikti Lietuvos ta
rybinei vyriausybei ir jos kariuo
menei visokeriopą pagalbą kovo- 

' j e dėl Lietuvos' išvadavimo iš 
buržuazijos jungo.”

Atrodo, kad tame dekrete 
“nieko ypatingo” — tai tekstas 
kaip kad jį dabar skelbia dabar
tiniai Lietuvos okupantai. . Bet 
gana reikšminga tai, ko nesako
ma. Būtent, nė žodžio apie pri
jungimą prie Rusijos. Ir negalėjo 
dar būti tokių kalbų: komunis
tinė Rusijos federacinė respubli
ka buvo įsteigta 1918 m. sausio 
16 d. Apie nerusiškų sričių įjun
gimą į ją nebuvo nė kalbos. O 
pati “Sovietų S-ga” buvo įsteig
ta daug vėliau — tik 1922 m. 
gruodžio mėnesį. Minint tos “Są
jungos” 34-sias metines, toks 
draugas Navickis per Vilniaus ra
diją 1956 m. gruodžio mėnesį bu
vo paskelbęs tokį gerokai stebi
nantį pareiškimą: Lenin turėjęs 
galvoje laisvanorišką 

sovietinių respublikų sąjungą. Bet 
viską iškraipęs Stalin. Jis iš tos 
sąjungos padaręs parodiją, paver
tęs ją niekais. Draugas Navickis 
ta proga bažijosi, kad komparti
ja — jis nesako kuri, Lietuvos 
ar visasąjunginė — dabar grįžusi 
prie “Lenino principų” ir kovo
sianti prieš tą parodiją ir visus 
jos reiškinius, “jų tarpe, didru- 
sišką j į šovinizmą”!!!

Vadinasi, išeina taip, kad ir 
Kapsukas tikėjosi komunistinės, 
bet nepriklausomos Lietuvos? O 
apie “Sąjungą” jis tada nieko ir 
žinoti negalėjo.

Tris mėnesius darbavosi Kapsu
kas Lietuvoje, tris mėnesius kaip 
“vidaus reikalų komisaras” tvar

gų pasėti kaliniuose neapykantą, 
lieka vieningi ir kad toji -vienybė 
gali duoti daug palengvinimų. 
Tarp atskirų tautybių buvo stip
rus ryšys ir visi ginčai buvo

LIETUVIAI STOVYKLOSE PASIŽYMĖJO ORGANIZUOTUMU, 
KOVINGUMU

Lietuviai Sibiro stovyklose tu
rėdavo savo komitetus, žinoma, 
neoficialiai, kurie vadovavo pasi
priešinimo prieš komunistus są
jūdžiui. Vadovavo šalpos rinkime 
ir paskirstyme, šelpiami buvo dau
giausia kalėjimuose ir karceriuo
se kenčiantis ligoniai maistu ir 
vaistais. Be to, komitetas palaiky
davo ryšius su kitomis tautybė
mis, turinčiomis savas organiza
cijas, visus kylančius nesusipra
timus ir ginčus tarp tautybių 
stengdavosi spręsti pasitarimų ir 
susitarimų keliu. Be to, komitetas 
tvarkė vidaus reikalus ir kovojo 
prieš vidines negeroves. Lietuviai 
pasižymėjo kaip viena iš labiau

KALINIAI — TREMTINIAI PATYS UŽ “APSAUGĄ” MOKA
“žinoma, nėra namų be dūmų”, 

pasakoja toliau grįžusis. “Kartais 
kildavo tarpusaviu nesusipra
timų ir tarp atskirų tautybių. Bet 
jie būdavo dažniausiai nereikšmin
gi ir greitai pašalinami. Lietuvių 
tarpe santykiai buvo geri. Padė
davo vienas kitam, ypač ligonia
ms, ar draugams, negalintiems 
dirbti. Buvo daromos rinkliavos 
ligoninei ir moterų zonai.

Nuo 1952 stovykla jau išmokė
davo nors ir menką dalį piniginio 
uždarbio. Bet moterys tegauda
vo mėnesiui 10 — 40 rublių, o 
kartais nei tiek. Darbo objektai 
(darbus vykdančios įstaigos) sto
vyklai apmokėdavo maždaug tais 
pačiais pagrindais kaip ir laisvie
ms darbininkams, tačiau stovyklos

KAIP VYKO

Pirmasis streikas pavyko. Po jo 
nenukentėjo — kas visus labai 
nustebino — nei vienas.

Antrasis streikas, įvykęs 1954 
m. vasario mėn., truko tris dienas. 
Jis apėmė abi vyrų stovyklas. Jau 
grįždami iš darbo pastebėjome, 

kėsi Zigmas Aleksa-Angarietis. 
Po to išdūmė Maskolijon su “ar
mijos išlaisvintojos” gurguolėmis. 
Atrodo, kad jiems neturėjo skau
dėti galvos, kad nepavyko toji 
avantiūra: kas gi gali tikėtis ma
sių pritarimo, kai pats tas mases 
spaudi su okupanto kariuomenės 
pagalba. O vistiek, vos Maskoli
jon grįžę, abu “vadai” ėmė pjau
tis ir svarstyti klausimą: kodėl 
“tarybinė valdžia” nerado masių 
pritarimo? Koks įdomus klausi
mas. Kam rūpėjo masių pritari
mas, — ar Maskvai? Juk ji žino
jo, ko nori — išplėsti imperiją. 
Bet atrodo, kad tai labai rūpėjo 
Kapsukui ii- Angariečiui, kurie 
turbūt tik “taktiniais” sumetimais 
tapo didrusiais?

Kaip tikri komunistai, jie ėmė
si vienas su kitu, vienas kitą 
skandino. Klaida buvo — “ūki
ninkuos neįvertinimas”. Maskvos 
įsakymu jie skelbė: nedalinti dva
rų, bežemius tuojau suvaryti į 
kolchozus. Koks bežemis prie to
kių prisidės? Ypač, kai nepriklau
soma Lietuva davė žemės visiems, 
kas ją sugebėjo dirbti ir davė vi
siems laikams. Koks ciniškas pa
sišaipymas iš bežemių atsispindi 
šiuose komunistų laikraštyje “Ko- 
munaras” atspausdintuose žo
džiuose:

“Mužikai (suprask — tie keli, 
kurie iš viso šliejosi prie “darbo 
valdžios”) pirma landžiojo pas 
darbininkų valdžią, uostinėjo, 
šnipinėjo. Paskui permainė kailį 
— jie jau nepripažįsta Sovietų 
valdžios.”

Taip rašo, “darbininkų ir var
gingųjų valstiečių” valdžios šaliJ 
lininkai. Tas pats “Komunaras” 
prabyla labai aiškiai apie valdžios 
nesėkmes:

“Mažažemius daug daugiau vy- 
lioja buožių, kunigų ir kitų pasa
kos apie visokias gėrybes, plau
kiančias iš Kauno: “laisva”, “ne
priklausoma” Lietuva atimsianti 
nuo dvarininkų žemę ir išdalin
sianti ją bežemiams ir mažaže
miams. Tik esą reikia išvyti “išba- 
dėjusieji Rusijos plėšikai”...

Blogiausia gi draugui Kapsukui 
su Angariečiu buvo tai, kad “buo- 

sprendžiami pasitarimų keliu. Tik 
su rusais santykiai visą laiką ir 
visose stovyklose būdavo įtempti, 
nors kartais ir jie padėdavo ben
dram reikalui.

siai organizuotų ir kovingiausių 
tautybių ir su lietuviais skaitėsi 
visi kiti. Viešai savo religines 
šventes švęsti drįso tik lietuviai, 
ukrainiečiai ir musulmonai. Tiesa, 
viešas šventimas buvo įmanomus 
tik paskutiniais metais.

Pagal socialinę kilmę, lietuvius 
stovyklose buvo galima skirstyti 
maždaug taip: 65% kaimo gyven
tojų, 35% miesto.

Kaimo gyventojų tarpe vieno
dai būdavo ir stambesnių ūkinin
kų ir vidutinių, o taip pat maža
žemių ir bežemių. Ne maža dalis 
iš kaimo kilusių buvo moksleiviai 
ar studentai. Miestiečių tarpe bu
vo ir inteligentų ir darbininkų.

vadovybė didesniąją dalį uždarbio 
pasilaikydavo sau. Visų pirma 
50 — 55 proc. pervesdavo į vals
tybės biudžeto sąskaitą, o iš liku
sių sumų atskaitydavo už maistą 
(galima įsivaizduoti, koks jis bu
vo, kai kainų lygis aukštas) mė
nesiui apie 100 i— 130 rublių, už 
drabužius (skarmalus), avalynę, 
guolį, kurą, šviesą, pirtį ir apsau
gą! Taigi kaliniai — tremtiniai 
net čekistams už “apsaugą” turė
ję patys mokėti. Likusią po tų 
visų atskaitymų sumą nuo 1952 m. 
iki 1954 metų pavasario išduoda
vo kortelių pasidalė, o nuo 1954 
metų pavasario iki 1957 m. rude
nio grynais pinigais. Dabartiniu 
metu vėl įvesta kortelių sistema.

ANTRASIS STREIKAS
kad kas tai darosi. Pasirodo, kad 
medžio apdirbimo kombinate sar
gybinis be jokios priežasties nušo
vė kalinį. Sekančią dieną abi vyrų 
stovyklos (apie 3. 500 kalinių) 
neišėjo į darbą. Karininkai dar 
mėgino perkalbėti, tačiau tai nie

žės” ne tik žadėjo, bet ir ištesėjo. 
Bet ne tai rūpėjo ponams drau
gams/Jie kaltę suvertė vienas ki
tam: Angarietis po nevykusios 
avantiūros parodė daugiau opor
tunizmo, jis nujautė, kas Krem
liuje stipresni. Jis susidėjo su 
stalinistais ir visom priemonėm 
puolė Kapsuką:

“Kapsukas mėtėsi, jis nežinojo, 
ko nori; stoka ryžto, ultrakairysis, 
fantastas; partijoje nori įvesti 
“kapsukizmą”, niekaip nenori su
tikti su faktu, kad pasaulinė re
voliucija neįvyko; nenori supras
ti, kad (1926 m.) galutinai sustip
rėjo “buržuazinės Lietuvos ūkis”.

Jau tada prieš Kapsuką meta
mos anos standartinės, mums ge
rai žinomos frazės:

“Kapsukas yra Zinovjevo ir Ka- 
menevo draugas, Trockio sėbras”.

Maža dar ir to. IV-jame LKP 
suvažiavime Kapsukas siūlo priim
ti rezoliuciją, kurią suvažiavi
mas atmeta ir kuri nepraeina nei 
kominterne: atsisakyti nuo sun
kiosios pramonės kūrimo planų 
Pabaltijy. Mes žinome, kas yra 
“sunkioji pramonė”...

Kapsukas smarkiai puolamas ir 
kaltinamas tomis pačiomis nuodė
mėmis, dėl kurių mirė šimtai “iš
laisvintų” kraštų komunistų: jis 
tautinis komunistas, gal neišryš
kintas visu šimtu nuošimčių, nes 
dar negavo pilnai pažinti Maskvos 
išnaudotojiškos politikos. Tačiau' 
jo istorijoj yra visi tos “herezijos” 
pradai.

Didžiųjų valymų jis išvengia tik 
tradicine atgaila. Ir jis žino, ko
dėl pirmoje eilėje reikia atgai
lauti. 1929 m. išleistoje knygoje 
“Caro kalėjimuose” jis grįžta į vi
sų blogybių šaltinį, rašydamas 
apie laikus po 1905 metų revoliu
cijos:

“Aš jau buvau arti susirišęs su 
darbininkų klase (vad. kompar
tija), bet dar neįstengiau atsikra
tyti nuo siauro, lietuviško, iŠ es
mės smulkiai buržuazinio užsis 
kleidimo, gindamas Vilniaus Stei
giamąjį Seimą. Aš įrodinėjau, 
kad jis daugiau duosiąs Lietuvos 
darbininkams ir mažažemiams: 
užtat reikia Lietuvai šis obalsis 
statyti, o ne bendras visos Rusijos 
Steigiamasis seimas...”

Įdomi formulė. Kapsukas, po 
“čystkų” atgailaudamas, skelbia, 
kad kėlęs nepriklausomybės šūkį 
tik taip sau, dėl propagandos: 
...“reikia toks obalsis statyti”. Gal 
jis dėlto išsisuko nuo valymų ir 
mirė savo mirtimi?...

Taip aiškinosi savo tarpe Lie
tuvos bolševikų abi galvos. Ta
čiau net ir šiandien okupantas dar 
nenori užsiminti kitą savo anksty
vesnės nesėkmės priežastį: Mas
kva siekė įkurti ne Lietuvą, o ben
drą Lietuvos ■— Gudijos kompar
tiją ir valstybę. Kas slypi už tų 
planų? Negi Stalin tada tikėjo 
tikrai sudarysiąs naują jungtinę 
lietuvių — gudų naciją? Turbūt, 
ne. Jau tada Maskvai rūpėjo im
perijos reikalai: sufederuota Lie
tuva — Gudija turėjo būti “bul- 
varkas” prieš skaitlingus ir geriau 
organizuotus lenkus. Labai įdo
mu, kad 1956 metų naujos Lenki
jos krizės išvakarėmis okupanto 
ugitpropas ir vėl pradėjo žaisti 
panašia linija: Lietuvą stengia
masi išjungt iš pabaltietiškos tri
julės. Vietoj to “stiprinami ryšiai 
su Tarybine Gudija”. Maskva tu
rėjo galvoje ir kitą dalyką: fe
deracijos rėmuose gudai ir lietu
viai susipeš, ir" Maskvai nebus 
sunku valdyti abu.

Dėl tos federacijos buvo vaidų 
ir triukšmo. Nė pats Kapsukas 
jos realumu netikėjo. Lietuviai 
griežtai pasipriešino tiems pla
nams: ypač dr. Domaševičius, se

ko nepadėjo. Tą pačią dieną įve
dė baudžiamą maisto davinį (400 
gramų duonos dienai ir du kartus 
sriubos — tikriau sakant šilto van
dens), ir užrakino barakuose. Be
sibaigiant trečiai dienai, į kamba
rius sugriuvo karininkai ir nešte 
išnešė prie vartų pusiau apsiren
gusius kalinius. Iš ten mažomis 
grupėmis ginė į darbų objektus, 
šį kartą nukentėjo apie 300 vyrų, 
kuriuos išvežė į kalėjimus ar bau- 
džiamasias stovyklas.

Kengyro stovykla buvo Džezka- 
zgano vario rūdos kasykloms dar
bo jėgos papildymo šaltinis. Į ka
syklas gabendavo jaunesnio am-

RUSIŠKA MINISTERIJA
SIAUČIA

Ryšių, tai yra, pašto, telefono 
ir telegrafo ministerija, prieš 
kiek laiko paversta respublikine, 
anksčiau valdyta tiesiai iš Mask
vos, tebėra pasilikusi tipiškai ru
siška ministerija Lietuvoj. Būdin
gas š.m. rugsėjo 4 dienos (tiks
liau — nakties) įvykis ministro 
pavaduotojo V. Matačiaus šofe
ris P. Solovjovas, girtas važiuo
damas Vilniaus miesto viena gat
ve, sužeidė P. Vagonį, apsisuko ir 
pabėgo, nesuteikęs sužeistam pa
galbos. Šoferis buvo surastas na
mie. Neturėjo rimtų paaiškinimų, 
kur ir ko jis naktį važinėjo. Mi
nisterijos automobilių viršininkas 
N. Soročkinas pripažino, kad pa
dėtis pas jį nenormali, nes augš- 
tųjų ministerijos pareigūnų šo
feriams leidžiama naudotis auto
mobiliais, kaip jie nori, ir esama 
galimybės tuos jų važinėjimus 
“apiforminti” kaip tarnybinius.

nasis Vilniaus socialdemokjratas, 
simpatizavęs komunistams, bet 
niekad neapsirgęs “maskollige”.

Vilniaus darbininkija buvo jo ir 
kitų tikrų socialdemokratų gerai 
suorganizuota >— tikrais, vakarie
tiškų profsąjungų pagrindais. Jie 
turėjo savo streikų kasas, organi
zacijas, pogrindžio aparatą tada, 
kai Rusijoje apie tokius dalykus 
niekas dar ir galvot negalvojo. 
Atvirkščiai, rusai šliejosi prie jų: 
jie naudojosi ir lietuvių knygnešy- 
bos aparatu literatūrai į Rusiją 
gabenti. Ne, Lietuvos darbinin
kams nereikėjo atsajos, “profesio
nalų revoliucionierių” tariamos 
vadovybės. Jie vertėsi ir be to
kios “pagalbos iš šalies”, jiems 
nereikėjo didvyrių, kurie atsiran
da tik tuomet, kai viskas atlikta 
ir bereikia grietinėlę nugriebti. 
Dr. Andrius Domaševičius, kurį 
bolševikai — tylomis, negarsiai — 
bando dabar užsirašyti į savuo
sius, tada piestu stojo prieš tą fe
deraciją: jeigu jau lemta Lietu
vai tapti tarybine respublika, tai 
lai ji būna savarankiška, nepri
klausoma, bet jokių saitų su kita 
valstybe. Tad, jeigu jau Kapsu
kas turi tautinio komunizmo “ne
gerą kvapą”, tai Domaševičius jau 
yra visai ryškus anti — maskolius.

1919 metais balandžio mėnesį 
visas Kapsuko rojus išnyko, “kaip 
dūmas, neblaškomas vėjo”. Ne 
“interventai pasmaugė jauną ta
rybinę Lietuvą”, — ji pati pasis
maugė maskoliškame voratinklyje. 
Kapsukas klausė Maskvos koman
dos. To išdava — kacTjis ir pats 
buvo išduotas. 1920 metais lie
pos mėnesį Maskva pasirašo tai
kos sutartį, bet ne su Kapsuku, o 
su nepriklausomos Lietuvos vadi
nama “buožių” vyriausybe. Ta 
proga Maskva “amžiams” išsižada 
visų pretenzijų j Lietuvos žemes.

Kapsuko padėtis nekokia, jis vi
sai nebereikalingas. Stalin, ge
nialus federacijos su Gudija auto
rius, pats jo išsižada: esą, viską 
sugadinęs pats Kapsukas, “apsi
supęs vienais žydais...” Vadinasi, 
nepritraukė tautinių kadrų? Koks 
pasijuokimas: juk Maskva nelei
do Kapsukui tvarkytis, juk jie de
gradavo jį į eilinį rusų agentą. 
Žinoma, gal daug versti tam Kap
suko ir. nereikėjo. Jau 1922 — 
23 metais Kapsukas siunčiamas į 
Kaukazą malšinti tenykščių tauti
nių atskalūnų. Tai senas Krem
liaus receptas — kailį išgelbėti ga
li tik veiksmais, tik padėdamas 
čekistams purviniausiuose dar
buose...

žiaus vyrus, priklausančius I-jai 
darbo kategorijai. Kategorijų bu
vo trys pagrindinės: I-ji katego
rija — su rankom, kojom ir gal
va (taip tardavo stovykloje); II-ji 
kaliniai su kokiais nors trūkumais, 
trukdančiais visus darbus pilnai 
dirbti (chroniškos ligos, kaip džio
va, širdies išsiplėtimas, kraujo 
perdidelis spaudimas ir Lt.): III-ji 
kategorija, tai invalidai. Kiek
viena stovykla vis stengdavosi nu
sikratyti “nepageidaujamu ele
mentu”. Tokiu būdų ir į vario ka
syklas daugiausia patekdavo lietu
viai ir ukrainiečiai.

(Bus daugiau)

2



gęf MM

1958 m. lapkričio 10 d. MtSV PASTOGĖ

TREMTIES RYTU POLITIKA
I

Rusų rašytojo Boriso Paster
nako apysaka “Dr. živago”, ku
rią angliškam vertime dabar skai
to Amerika, žmonijos istoriją tap- 
dina su gamta, ypač su augme
nija. Kinta miško lapai, bet miš
kas lieka. Kinta žmogaus gyveni
mas, bet dvasia lieka. Pakaita 
neišvengiama, bet dvasia pasilie
ka kaip uola, žmogaus gyvenimo 
sąlygos turi kisti, bet žmogus pa
silieka žmogum.

.šias nuotaikas įdomu galvoje 
turėti, kai skaitai Elžbietos K. 
Valkenier straipsnį “Tremties 
Rytų Europa”, išspausdintą Ame
rikos politinių ir visuomenės mo
kslų akademijos žurnale “The 
Annals”. Gegužės mėn. nr. (1958) 
išimtinai skirtas temai “Paverg
tieji Rytų Europos kraštai”. Jį su
redagavo prof. Henry L. Roberts, 
istorijos profesorius ir rusiškų 
studijų centro direktorius Colum
bia universitete, Niujorke.

Akademija įsikūrė 1889 metais 
Filadelfijoj, pasiskyrusi tarnauti 
jau pažymėtiesiems mokslams, 
spausdindama svarbiais dienos 
klausimais mėnesinį žurnalą, ku
rį prirašo Amerikos universitetų 
profesoriai ir politikos bei socio
logijos žinovai. 1950 m. rugsėjo 
mėn. akademija parūpino nr., 
skirtą temai “Maskvos pavergtie
ji kraštai”, šių metų leidinys to
liau vysto ten pajudintuosius 
klausimus. Lietuvos reikalą svars
to prof. Alfred Erich Senn — 
“The Sovietization of the Baltic 
States” (atpasakotas Čikagos 
dienraštyje “Draugas” 1958 m. 
rugsėjo 6d.).

Ponia Valkenier yra amerikie
čių Council on Foreign Relations 
narė, parašė jau eilę straipsnių 
apie Rytų Europą amerikiečių 
žurnalams ir dalyvauja būryje 
bendradarbių, ruošiančių naują 
Europos socializmo istoriją. “The 
Annals” straipsnyje maždaug ši
taip pasakoja:

Nežiūrint didelių skirtumų, vi
sus po antrojo pasaulinio karo iš 
Europos išvietintuosius tremti
nius kepurėja bendra savybė — 
jų šviesuomenė sudaro didesnį 
nuošimtį, negu tai būdavo tėvų 
kraštuose. Okupantas sugriovė ne 
tik politinę santvarką jų tėvynė
se, bet deda ryžtingų pastangų 
pagal savo kurpalį persiūti visas 
senąsias kultūras. Tokiu būdu 
tremtinių šviesuomenė junta 
sunkią pareigą. Viena, ji turi ko
voti savo tėvų kraštams politiš
kai išlaisvinti. Antra, ji rūpinasi 
išlaikyti ir puoselėti į svetimus 
kraštus atsineštąsias tautines 
kultūras, kurių krikščioniškai va
karietiškąsias šaknis įžūliai knisa 
okupantas. Todėl jie svetur spaus
dina savomis kalbomis laikraščius, 
žurnalus ir knygas, ruošia kon
certus ir vaidinimus teatruose, 
siekia tęsti bei turtinti mokslo ir 
meno šakas.

Vietos gyventojams, amerikie
čiams, tremtinių pastangos gali 
pasirodyti per aukštai siekian
čios. Bet vietos gyventojai juk ne
žino, kokiu organizuotu žiaurumu 
okupantas puola visas Rytų Euro
pos tautines tradicijas. Puolimo 
negalima pateisinti teigimu, kad 
kultūros pagrindai esą perkelia
mi iš siauro “ponų” sluoksnio į 
plačiąją liaudį, nes okupantas 
aiškiai apmeluoja kiekvienos pa

vergtosios tautos gyvą tautinę 
tradiciją ir istorijos tiesą.

Galima kelti klausimą, ar tėvy
nių netekę rašytojų, laikraštinin
kų, menininkų ir mokslo vyrų bū
reliai išlaikys ir išugdys savo 
tautines kultūras svetiniame kraš
te. Juk po kojų jie neturi tėvų 
žemės ar dvasinio ryšio su pa
vergtuoju tautos kamienu. Galė
tų būt pavojaus suakmenėti pra
eities, vadinas, tremties metų 
(1939-1949) nuotaikose. Paverg
tieji kamienai savo ruožtu gyve
na ii’ esamose sąlygose kuria sa
votiškas politines — ekonomines 
nuotaikas, viltis ir siekimus.

Neturėjimą ryšių su tėvyne 
ypač junta rašytojai. Prancūzijoj 
gyvenąs čekas katalikas rašyto
jas, Jan Cep, straipsnyje “The 
Fate of Czechoslovak Writers”, 
sako: “Aštuonerius metus trem
tyje pagyvenę, jaučiame mažiau 
ir mažiau beturį teisių sakyti sa
vo draugams vakariečiams, kad 
tebesame savo tautos atstovai. 
Kasdien vis sunkiau ir sunkiau da
rosi iš tikrųjų įsijausti į tautos 
dvasią ir pareikšti tėvynėje liku
siųjų jausmus ir mintis”. (The 
Christian Demokratic Review, 
rugs. nr. 1956).

Profesoriams — akademikams 
lengviau. Jie susirado vietų Va
karų mokslo įstaigose ir tęsia sa
vo gyvenimo darbus, sykiu pain
formuodami vakariečius, ką jų 
bendrai, nepaisydami okupanto 
slėgimų, dirba tėvynėse. Daugelis 
ir politikos veikėjų susirado nau
dingų informantų vietas Vakarų 
pasauly, parūpindami žinoviškai 
ruoštų žinių apie jiems gerai pa
žįstamą Rytų Europą. Veik kiek
vienos pavergtosios tautos trem
tiniai turi Vakaruose sukūrę mo
kslų akademijas ar institutus. 
Tokiu būdu lietuvio istoriko trem
tinio prof. Dr. Z. Ivinskio daly
vavimas dešimtajame tarptauti
niame istorinių mokslų seime Ro
moje 1955 metais geriausiai at
rėmė Maskvos vyrų teigimą, kad 
jie vieni teatstovauja visų ne ru
sų tautybių istorikams ir kad tik 
sovietų istorikai tinkamai rūpina
si visų ne rusų tautų istorija, nes 
“buržujai” ja nesirūpino ir nesi
rūpina.

Tremties akademijų ir institu
tų darbas nelengvas, nes trūks
ta lėšų. Visgi spausdinama ne
maža. štai, latviai, pavyzdžiui, 
išspausdino pirmojo SS raudono
sios armijos vyriausio vado J. 
Vacietis memuarus. Vienas len
kas spausdina trijų tomų moder
ninės Lenkijos istoriją, kurioje 
daug medžiagos apie lenkų ne ko
munistų veiklą. Rumunai spausdi
na ištisą eilę stambių tomų, jų 
tarpe ir savo poeto M. Eminescu 
rinkinį, nesužalotą raudonos cen
zūros. (JAV lietuviai, kaip žino
ma, jau iki L raidės įpusėjo Lie
tuviškos Enciklopedijos leidimą; 
Istorijos dr-ja ruošia pirmąjį sa
vo žurnalo nr., ir pradėjo eiti 
Gimtoji Kalba. V.š.)

Tremties akademikai kritiškai 
seka tėvynėse pasilikusiųjų dar
bus ir tuojau iškelia pastebėtuo
sius netikslumus, klaidas ar melą. 
Lenkai tokiu būdu išsamiai per
kratė raudonosios Lenkijos mo
kslų akademijos išleistuosius Len
kijos istorijos tomus. Aišku} ne 
visi mokslo darbai tremtyje yra 

reikalingo aukščio ar rimties, bet 
tie, kuriuose politikos mažiausia, 
nueina ir už geležinės uždangos 
ir savo rimtumu paveikia paverg
tuosius mokslininkus.

Todėl palaipsniui pavergtuose 
kraštuose kyla spaudimas leisti 
užmegzti kultūrinius ryšius su 
šviesuomene užsienyje. Tremti
niai čia nesutaria. Vieni mano, 
kad būtų patarnauta tėvų kraš
tui. Kiti mano, kad tremtiniai dėl 
to susiteptų ir padėtų pavergėjui 
įsistiprinti, šiuo momentu gau
siausius ryšius palaiko lenkai. Il
gainiui, be abejo, šis klausimas 
vis labiau aktualės ii* pareikalaus 
išsprendžiamas.

Angliją lankęs raudonosios Len
kijos katalikas St. Kisielewsk.i 
Krokuvoje einančiame katalikų 
savaitraštyje paskelbė straipsnį 
“Polacy w Londynie” (Tygodnik 
Powszechny, gruodžio 8 ir 15 d. 
d., 1957). Sakė, kad nustebęs Lon
dono lenkų tesidomėjimu vien 
iki 1939 metų buvusia Lenkija ir 
neturėjimu realaus supratimo 
apie šių dienų tėvynę. Londoniš- 
kiai, sako, neįvertina dvasinės 
stiprybės ir ryžto, kuris lenkus 
išlaikė lenkais, nepaisant kovin
gojo rusų komunizmo. Kisielew- 
ski pasmerkė tremties lenkų vei
klą, kiek ji dabar yra nutolusi 
ir atšalusi nuo krašto ir tautos..

Politinį darbą tremtiniai varo 
per įvairias tarybas ir komite
tus. Daugiausia jis vyksta me
morandumų rašymu ir delegacijų 
siuntimu Vašingtonan. Veikla 
ypač sustiprėjo ir surimtėjo, su
darius Pavergtųjų Tautų Asamb
lėją (kuri posėdžiauja skersai 
gatvės nuo JTO), nes Rytų Eu
ropa čia vienu bendru balsu reiš
kia pasauliui savo norus. Tiesa, 
tremtiniai jau pradeda skirtis 
mintimis dėl išlaisvinimo. Stalino 
metu kelias buvo aiškus, bet ato
slūgis, vengrų ir lenkų sukilimai 
įrodė du dalyku. Vakarai ginklu 
nespręs reikalo, o galimas ir ra
mesnis, vidinis sprendimas, kuris, 
aišku, daugumos toli gražu nepa
tenkins, bet, kaip ir lenkų atve
ju, gali susilaukti visuotinio pri
tarimo. Pabaltijo kraštų, Rumu
nijos ir Bulgarijos tremtiniai ma
žiausiai linkę paklusti “naujų 
vėjų”. Jie nori, kad sovietų ka
reiviai visai išsikraustytų iš tėvy
nių ir būtų leisti laisvi rinkimai. 
Pasireiškia jau skirtumų tarp se
nimo ir jaunimo. Senimas skep- 
tįškesnis, nenori pasitikėti, o jau
nimas linkęs priimti palaipsnį 
laisvėjimą.

čja gal bus įdomi pažiūra Pa
ryžiuje einančio -lenkų savaitraš
čio “Kultūra”. Sakė: “Opozicija 
deda viltį i evoliuciją. Ji pripa
žįsta, kad padėtis turi ribojančių 
sąlygų, kurias reiktų keisti ne 
nugriovimu (tai būtų kontrre- 
voliucija), bet iš pagrindų refor
muoti kovą”, (lapkr., 1957).

Prieš kultūrinius ir politinius 
Rytų Europos veiksnius tremtyje 
stovi tas pats klausimas. Kas da
ryti? Palaikyti griežtą opoziciją 
ir siekti sprendimų, kurie princi
pu patrauklūs, bet praktikoje gal 
nebeįvykdomi? Ar pripažinti, kad 
Rytų Europoje palaipsniui kuria
si kitas pasaulis, nei komunistinis 
nei kapitalistinis, kuriam reiktų 
padėti išaugti?

“Eur. Liet.” rašo Vyt. Šiaurys

KAS NAUJO TAUTINĖS STOVYKLOS BARE
Spalių mėn. 19 d. posėdžiavo 

T.S. komisija ir apsvarstė visą 
eilę klausimų, kurių svarbesniuo
sius čia patiekiame. Pirmiau nu
statytas laikas galutinai patvirti
namas, vadinas stovykla prasidės 
gruodžio mėn. 27 d. ir baigsis 
sausio mėn. 10 d. Geležinkeliais 
vykstantieji turi pirkti bilietus 
iki Frankstono stoties, o iš čia 
bus nugabenti autobusu į Mt. 
Marthą. Korespondencijai stovy
klos adresas šioks: LITHUA
NIAN SCOUTS AND GUIDES 
CAMP, Mt. Martha, Vic., Aust
ralia. Sudaryta įrangų pakomisi- 
ja, kuri rūpinsis ir bus atsakin
ga už bendrąsias stovyklos įran
gas.

Spaudos, informacijos ir re
prezentacijos vadovo žinioje bus 
stovyklos laikraštėlio leidimas, 
parodėlė. Visi stovyklos regis
truoti dalyviai laikraštėlį gaus 
nemokamai, svečiai jį galės įsi
gyti mokėdami tam tikrą mokestį 
ar aukomis. Paskyrus parodėlei 
vieną iš stovyklavietėje esančių 
barakėlių, nutarta rengti paro
dėlę nevien skautiškų modelių, 
darbelių, bet ir tautodailės. Tuo 
būdu vykstantieji į stovyklą at

BROLIŲ PAGELBON

šiomis dienomis “Šatrijos” 
Vietininkijos Geelonge broliai Al
binas ir Algimantas Milkeraičiai 
neteko savo brangaus tėvelio, 
kuris po ligos mirė palikdamas 
savo gausią šeimą be maitintojo. 
Rajono Vadas skelbia visų skau
tų vienetų tarpe brolių Albino ir 
Algimanto pagelbon rinkliavą, iš 
kurios bus jiedviem sumokėta už 
stovyklavimą T.S., duota kišenpi
nigiai smulkioms išlaidoms. Jei 
būtų surinkta daugiau, kaip iš
vardinta, pinigų likutis bus įneš
tas į bendrą stovyklos kasą jos iš
laidoms padengti. Rinkliavos 
apyskaita bus paskelbta skautų 
kampely. Tam tikslui sumanyto
jas Rajono Vadas jau aukojo 1 
svarą, “Vilniaus” Tuntas savo ju- 
bilėjinės sueigos metu surinko 
£ 4.5.3. Visi tuntai ir vietininki
jos prašomos pravesti kalbamą 
rinkliavą, kad kiekvienas sąjun
gos narys nors po porą penų pa
aukotų. Pinigus siųsti Rajono Va
do adresu: A. Krausas, 4 Grand
view Ave., Maribyrnong, Vic.

DŽIUGO TUNTO SUEIGA

šeštadienį, spalių mėn. 25 d. 
įvyko Melbourne Džiugo Tunto 
sueiga skautų būkle, Lietuvių 
Namuose. Į sueigą taip pat atsi
lankė tėveliai ir Melbourne Tun
to australas tuntininkas Clarcebei 
ir jo padėjėjas pasižiūrėti lietuvių 
skautų veiklos. Tai buvo jų meti
nis apsilankymas, nes tunto bro
liai yra registruoti vietinėje 
skautų organizacijoje, šia proga 
australai ■ svečiai įteikė australiš
kus pažymėjimus šiems Džiugo 

siveža be skautiškųjų darbelių ir 
medžio drožinių, kaklairaiščių, 
tautinių juostų, tautiniais raštais 
lovatiesių, staltiesių ir kitokių 
liaudies meno išdirbinių. •

Tautinės stovyklos medžiaginis 
ženklas (staugiąs vilkas) bus įtei
ktas kiekvienam registruotam 
dalyviui nemokamai. Stovyklos 
dalyviai pasiima 10 šil. transpor
to išlaidoms padengti važinėjant 
tarp stovyklavietės ir Franksto
no bei darant iškylas. Vienetai 
atsiveža savo palapines, o kiekvie
na skiltis taip pat atsiveža po vie
ną pjūklą, kastuvą ir kirvį. Sto
vyklinių lovelių nesivežti, bet 
kiekvienas turi atsivežti po čiu
žinį, šiaudų gaus vietoje. Berniu
kai ir mergaitės neskautai (10- 
15 metų) gali būti priimti stovyk
lauti, jei jie turės skautiškas pa
laidinukes, bliuzeles. Tokie vieton 
uniforminio kaklaraiščio turės ne
šioti tautinius kaklaraiščius ir 
laikytis stovyklos nustatytos tvar
kos ir drausmės. Stovyklos mo
kestis neskautams ir skautams 
tas pats, 6 svarai už dvi savaites. 
Jį sumokėjusieji dar gaus laik
raštėlį ir stovyklos medžiaginį 
ženklą nemokamai, kaip jau augš- 
Čiau minėta. (sks)

Tunto vadovams: ps. E. Pankevi- 
čiui, vyr. skltn. T. Talačkai, vyr. 
skiltn. A. šėkai ir Vyr. valt. V. 
Vaitkui.

Vėliavą įnešus jaunesnieji skau
tai V. Vytenis ir A. Ališauskas da
vė skautų įžodį. Oficialiai daliai 
pasibaigus sekė laužas.

Tarp skautiškų dainelių įvairios 
skiltys pasirodė trumpais vaidini
mais bei išdaigomis. Visus sudo
mino “mariakų” vaizdelis be žo
džių, psktn. A. Gabo naujieji 
triukai ir australų svečių pokš
tas.

Laužo metu buvo per rankas 
pasiųstas įpusėtas skautiškų var
tų modelis. Jį bendrai ruošia jau
nas skautas ir skautė T.S. paro
dai. Modelis paskatino ir kitus 
brolius ir seses neatsilikti. Laužą 
sumaniai pravedė psi. V. Adoma
vičius. V. s. A. Krausas svečiams 
australams padovanojo po knygu
tę “White Badge” anglų kalba, 
vaizdų, gausiai iliustruotą leidi
nį apie lietuviškos skautijos ke
lią Tėvynėje ir tremtyje.

Sueiga užbaigta tradicine gies
me “Ateina naktis”.

K. ir A. Kazlauskai

VYRESNIŲ SKAUČIŲ 
VAKARAS

Ir šiais metais Džiugo Tunto 
Vyresnių Skaučių Draugovė su
ruošė labai jaukų linksmą šokių 
vakarą su įvairia programa. Va
karas įvyko spalių mėn. 18 d. St. 
Michaels salėje, Nth. Melbourne. 
Vakarą atidarė ps. D. čižauskie- 
nė eiliuotu sveikinimu, toliau vy
resnių skaučių būrelis, vienodai 
ir skoningai apsirengęs, prie gra
žių dekoracijų, vaizduojančių

MOKSLINĖ 
LIET. KALBOS 
GRAMATIKA

• Jono Otrembskio Lietuvių 
kalbos gramatikos I tomas (Gra- 
matyka języka litewskiego, tom
l, Wiadomosci wstępne, Nauja o 
gloskach) išleista Varšuvoj 1958
m. Tos pačios gramatikos trečias 
tomą sišėjo 1956 m. Bus dar trys 
tomai. Tai pati naujausia ir ge
riausia mokslinė lietuvių kalbos 
gramatika, šį pirmąjį tomą suda
ro platus įvadas ir garsų moks
las, viso 394 p. įvadas apima šiuos 
dalykus: Lietuvos, lietuvio vardų 
kilmė; lietuvių kalbos giminystė 
s ukitomis kalbomis, lietuvių lite
ratūrinės kalbos kilmė, svetimos 
įtakos lietuvių kalbai, lietuvių 
kalbos įtaka kitoms kalboms ap
žvalga veikalų (gramatikų, žody
nų, mokslinių monografijų, strai
psnių) apie lietuvių kalbą.

Antras Lenkijoj išleistas veika
las yra Chilinskio biblija, kurios 
pilnas titulas lenkų ir anglų kal
bomis yra toks: Biblia litewska 
Chylinskiego — Nowy testament; 
Chylinski’s Lithuanian Bible — 
The New Testament. Boguslavo 
Samuelio Chilinskio (reformatų 
kunigo sūnaus), gyvenusio 1631- 
1668, vienintelis biblijos vertimo 
rankraštis yra Britų Muzėjuj. Tas 
rankraštis ir išspausdintas. Lei
dinys dideli oformato, 436 p. Jį 
paruošė spaudai kalbininkai Czes
law Kudzinowski ir Jan Otrębski. 
įvadą lenkų ir anglų kalbomis pa
rašė Stanislaw Kot, Jan Otrębs
ki, Czeslaw Kudzinowski. Išleido 
Ossolinskio vardo institucija Poz
nanėje 1958 m. Tai yra pilno lei
dinio antrasis tomas.

mėnesieną, išpildė sąmojingus 
kupletus. Toliau įscenizuota “Te
levizija”, kurioje sesė Birutė pa
nelės rolėje ypatingai tipingai pa
sirodė.

Pirmosios dalies programą iš
pildė: B. Antanaitytė. I. česnai- 
tė, D. čižauskienė, R. Laisvėnai- 
tė, A. Lazutkaitė, A. Paragytė, 
R. Jakutytė, R. Krausaitė, B. Pra- 
naitytė, V. Valiukevičiūtė ir A. 
Bulakas.

Antroje daly buvo suvadiinta 
AkiVaros komedija “U.S.A.”, 
vaizduojanti Australijos lietuvių 
karštligišką norą išvykti į Ame
riką. Žiūrovai su nemažu dėmesiu 
sekė vaidinimą, vaizduojantį la
bai aktualią temą. Vaidino šie: 
A. Garbenis, D. čižauskienė, I. 
Verbylaitė, A. Lazutkaitė, A. Bu
lakas, K. Stankunavičiūtė, A. 
Kazlauskas, E. Kleinaitytė ir R. 
Garbenienė.

Ps. D. čižauskienė ir komedijos 
bei kupletų autorius Akivarą įdė
jo daug darbo ir širdies vakaro 
programom Vaidinimams pasibai
gus Skautų Globos Komiteto 
pirm. J. Antanaitis padėkojo vai
dintojams, buvo įteikta gėlių D. 
čižauskienei ir dovanėlė Akiva
rai.

Po programos smagiai pasišok
ta.

SKAUTIŠKOJI ŠEIMA
“Džiugo” Tunto brolis Visval- 

dis Alekna ir buvusi jaun. skau
tų draugovės draugininke Vida 
Budrevičiūtė susituokė ir po ves
tuvių išvyko į saulėtąjį Queens- 
landą. Mes nuoširdžiai sveikina
me ir linkime laimės ir visoke
riopos sėkmės sukūrus skautišką 
šeimą, (sks)

SPECIALUS KALĖDINIS PASIŪLYMAS
l ČIA PAT PATEIKIAMŲJŲ SIUNTINIŲ KAINAS ĮSKAITYTA RUSŲ IMAMI MOKESČIAI, PAŠTO PERSIUNTIMAS IR KITOKIE MOKĖJIMAI. PIRKĖJAS NEMOKA JOKIŲ MOKESČIŲ!

SIUNTINYS VYRAMS

SVORIS 10 LBS. KAINA A £ 13.12,.
- 1. 3 jardai storos, labai stiprios vilnonės 

medžiagos vyriškam paltui.
Spalvos: tamsiai mėlyna, lygi (51 Ibs) 
arba tamsiai pilka (61 Ibs).

2. 31 jardo vilnonės medžiagos vyriškam 
kostiumui.
Spalvos: tamsiai mėlyna lygi, arba tam
siai mėlyna, arba ruda dryžuota.

3. 1 vyriškas, apvalia atverčiama apikak- 
le storas megztinis, ilgomis rankovė
mis, geros kokybės.

4. 3 špūlės siūlų.

SIUNTINYS MOTERIMS

SVORIS 10 LBS. KAINA A £ 13.12,-
1. 3 jardai vilnonės medžiagos moteriš

kam paltui.
Spalvos: tamsiui mėlyna, mėlyna, ruda 
arba žalia.

2. 4i jardo rayon medžiagos suknelei, 
įvairių spalvų.

3. 1 moteriškas škotiškos vilnos megztinis 
(cardigan) ilgomis rankovėmis.
Geros kokybės, įvairių spalvų.

4. 3 špūlės siūlų. —

PAREIKALAVUS TUOJ PAT

SIUNČIAME MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIUS

Jeigu Jūs pridėsite prie siuntinio prekių 

iš mūsų kainoraščio, Jūs mokėsite

TIK UŽ PREKES

ir nebus reikalaujami

JOKIE KITI MOKESČIAI.

RAŠYKITE LIETUVIAMS JAU GERAI

PAŽĮSTAMAI FIRMAI:

BBOWEJOHEIS
* LIETUVIŲ SKYRIUS *

1, NORFOLK PLACE, LONDON, W.2

T.l. PADdiugton 2797

3



mūsų pastosi 1958 m. lapkričio 10 <1.

Dosnus Lietuvis
(REPORTAŽAS IS MELBOURNO)

Iš tolimesnio pasikalbėjimo su 
p. Stravinsku paaiškėjo, kad esąs 
pusiau suvalkietis, pusiau^žemai
tis. Gimęs Suvalkų Kalvarijoje, o 
augęs Žemaitijoje. Mokėsi Plun
gės gimnazijoje ir Aukšt. Buhal
terijos Mokykloje. 1944 m. vokie
čiai išvežę į Vokietiją darbams, 
kur tekę daug ko pamatyti ir pa
tirti. Po karo ilgesnį laiką gyve
nęs Rcgensburge. 1948 m. su 3-jo 
transporto dypukais atvykęs į 
Australiją? 2-jų metų sutartį at
likęs Queenslande, bekirsdamas 
cukrines nendres. Vėliau porą 
rą metų gyvenęs Adelaidėje, o 
paskutiniu metu įsitaisęs Mel
bourne, kur dirbęs Holdeno fab
rike inspektoriumi (4 metus). 
Pastaruosius metus dirba preky
bos firmoje: SL Kilda Radio & 
Television Service, (5 Inkerman 
St., St. Kilda), kaip prekybos 
agentas.

Firma esanti gana didelė ir 
parduodanti visų fabrikų elekt
rinius gaminius, todėl ir pasirink- 
kimas prekių esąs tikrai didelis 
bei įvairus. Pirkimo sąlygos esan
čios prieinamiausios, o be to, lie
tuviams duodama speciali nuolai
da, kurios jokioje kitoje firmoje 
negaunama. Jo manymu, visiems 
Melbourno lietuviams, prieš per
kant televizijos, radio, ar bet ku
rį kitą aparatą, pravartu būtų 
pasiteirauti dėl kainos ir sąlygų 
minėtoje firmoje. Reikia atvykti 
arba skambinti telefonu XJ 323Q 
ir prašyti "Sig”. Anot p. Sigito 
Stravinsko, tai yra nepasigyrimus 
ar reklaminis pareiškimas, bet 
grynas faktas, apie ką kiekvienas 
Melbourno lietuvis galįs įsitikin
ti.

Dar pasikalbėjęs apie bėgamuo
sius Melbourno lietuvių reikalus, 
atsisveikinau p. Stravinską, pa
dėkodamas už praturtinimą Lie
tuvių Namų ir palinkėjau sėkmės 
jo prekybiniame darbe. Manau, 
kad Melbourno lietuviai tikrai pa
sinaudos tomis lengvatomis, ku
rias p. Sigitas paminėjo ir sutau
pys ne vieną "žaliuką”.

Ig. A.

LIETUVI,
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI I PASTĄ 

SU ’*MOSŲ PASTOGĖS
PRENUMERATOS PINIGAIS!

Eina per šventorių ir girdžiu 
tautietis kitam sako:

— Girdėjai, kad Melbourno 
Lietuvių Namams vienas paau
kojo net 300 svarų?

— Tokios naujienos negirdė
jau, atsako paklaustasis, bet ma
čiau, kai Lietuvių Namų baliuje 
aukštam šviesaplaukiui vyrui pri
segė gėlę už paaukotą 300 svarų 
vertės televizijos aparatą. Sako, 
aparatas jau nuvežtas į Lietuvių 
Namus, pastatyta antena ir jau 
puikiai veikia. Visi, kas tik turi 
laiko, gali nuvykti j Lietuvių Na
mus ir žiūrėti televizijos rodo
mos programos.

i— Įdomu, kas gi tas duosnusis 
lietuvis?

— Jei baliuje gerai nugirdau, 
jis vadinasi — Sigitas Stravins
kas.

Tolimesnio pašnekesio nebegir
dėjau, nes pamačiau šventoriuje 
bestovinti jų minimą p. Stravin
ską. Nieko nelaukdamas, žengiau 
prie jo ir be "ceremonijų” pa
klausiau: ar tiesa, ką esu apie 
jj girdėjęs?

— Tiesa, sako Sigitas Stra
vinskas, bet nevisiška. Televizi
jos aparatą paaukojau Melbour
no Lietuvių Sporto klubui, bet 
su sąlyga, kad jis bus laikomas 
tik Lietuvių Namuose ir, jog juo 
galėtų naudotis visi Melbourno 
lietuviai, kurie tik atvyks i Na
mus. Matote, mano tikslas buvo 
pagerbti melbourniškius sporti
ninkus už jų {dėtą darbą ir pasi
šventimą, kurj parodė per tiek 
metų, keldami lietuvio sportinin
ko garbę. Taip pat, aukodamas 
aparatą, norėjau, kad ir visi Mel
bourne lietuviai rastų daugiau 
įvairumo ir patrauklumo savuose 
Lietuvių Namuose. Jei viskas ge
rai klosis, gal šį tą ir ateityje 
pridėsiu, bet apie tai gal dar ne
vertėtų kalbėti, — sako p. Stra
vinskas.

—- Tikiu, kad Tamstai tiek 
melbourniškiai sportininkai už 
tokį nuoširdų jų darbo įvertini
mą ir Lietuvių Klubo Taryba už 
Lietuvių Namų praturtinimą yra 
dėkingi?

— Taip, viešai padėkojo: vieni 
baliaus metu, prisegdami gėlę, ki
ti sporto aikštelės atidarymo 
proga paspausdami dešinę, o tre
ti, kurių buvo dauguma, rankų 
plojimu...

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

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

TEL. WM 6032

3 "LIETUVIS PAS LIETUVĮ” — SAVI PAS SAVUS — 3
g TRUMPIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ IŠ AUSTRALIJOS 3 
H PER LONDONĄ. 3
3 VISI MES džiaugiamės, jei gauname gražią dovaną. Bet Cj 
3 jei jūs taip pat norite kam nors padaryti džiaugsmą su dova- 
g na ir negalite to atlikti, tai tada prašote ką nors iš artimųjų 3 
H ar draugų, kad tai atliktų. Jei ruošiesi siųsti dovaną į Tėvynę 3 
B ir nori, kad ji jiems būtų tikrai vertinga ir naudinga ir, be g
3 to, jums neištuštintų kišenės, pilnai su lietuvišku pasitikėjimu g 
3 rašykit.: “TAURAS” SIUNTINIU BENDROVĖ, g 
S f 3
g (A. BRIEDIS) 88, GOLDSMITH AVE., LONDON, W. 3. ENG- 3 
g LAND. Pradėję, užtikrinu, niekada nebenorėsite skirtis su g 
3 "TAURU”. Prašykite kainaraščių ir pavyzdžių. g
g Jieškomi atstovai Australijoj. g

I THE IMPERIAL I
B 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 3 

g ' Tel: Katoomba 523. 3

H PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — S 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius. cį
g Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- g 
g šioje Australijos ^vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- g 
3 vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping g 
g Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių, g 

3 Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei, g 
g Vaikams nuolaida. g
g Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. g

Lictuimi-----H* PMMJLYK.
ERDMONUI SIMONAIČIUI

— 70 METŲ

š.m. spalio 31 PLB Vokietijos 
Kr. Valdybos vicepirmininkui ir 
Mažosios Lietuvos Tarybos pir
mininkui E. Simonaičiui suėjo 70 
metui Daugelis sveikino gar
bingą kovotoją dėl lietuvybės 
visą savo amžių ir jėgas pašven
tusį lietuvių tautos interesų labui. 
Visiems už save jaunesniems ir 
daugeliui savo bendraamžių E. 
Simonaitis gali būti geru pavyz
džiu, *3aip mylėti savo Tėvynę, 
savo tautą ir kalbą.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ 
NAUJAS DIREKTORIUS

Š.m. rugsėjo 2 d., po vasaros 
atostogų, prasidėjo 1958-59 mo
kslo metų tąsa. Poatostoginė mo
kslo metų tąsa sutapo su nauju, 
gimnazijos gyvenime svarbiu įvy
kiu. Būtent, PLB Vokietijos Kr. 
valdyba pakvietė ir nuo rugsėjo 
1 d. gimnazijos direktoriumi pa- 
skyrė Dr. Joną Grinių. Buvęs lai
kinumas gimnazijos vadovybėje 
tuo būdu pasibaigė.

Šiam įvykiui atžymėti IX.2 
gimnajzios salėje įvyko trumpas 
aktas, į kurį susirinko gimnazi
jos mokytojai ir mokiniai. Įžan
ginį žodį tarė K.V. pirm. K. 
Drunga, pirmiausia nuoširdžiai 

padėkodamas mkt. T. Gailiui, ku
ris beveik 2 metus ėjo gimnazijos 
direktoriaus pareigas, drauge dar 
būdamas ir berniukų bendrabu
čio vedėju ir dar turėdamas 25 
savaitines pamokas. Kiekvienam, 
kuris gimnazijos gyvenimą kiek 
iš arčiau pažįsta, mkt. Gailiaus 
darbas, gimnazijos labui skirtos 
jėgos ir pastangos gali iššaukti 
tik didelio įvertinimo ir padėkos 
jausmą. K.V. pirmininkas, tai pa
brėždamas, paprašė mkt. Gailiaus 
ir toliau skirti savo asmenį ir jė
gas lietuviškosios gimnazijos švie
timo ir auklėjimo darbui stiprin
ti.

Po to susirinkusiems buvo pri
statytas naujasis gimnazijos di
rektorius — Dr. J. Grinius. K.V. 
pirmininkas, išreikšdamas pasiten
kinimą, kad Kr. Valdybai pavyko 
šioms pareigoms gauti buv. Kau
no Vytauto Didžiojo universiteto 
docentą, prašė -tiek mokytojų, 
tiek mokinių būti gerais talkinin
kais naujam direktoriui, į kurio 
rankas, ryšium su gimnazijos bui
timi emigracinėse sąlygose, yra 
sudėtas labai didelis rūpestis.

Baigdamas, K. Drunga kreipė
si dar ir į mokinius, prašydamas 
įsidėmėti, kad Vasario 16 gimna
zija nėra kurios nors rūšies prie
glauda, į kurią automatiškai pri
imami visi beturčiai. Vasario 16 

JUMS

Žiūrėk šį ženklą —

Tarnybos ženklą.Kad padėtų išspręsti naujojo krašto proble
mas, Commonwealth Savings Bank ir Common
wealth Trading Bank yra įsteigę naują neapmo
kamą Tarnybą. Tatai yra informacijų centras kiek
vienos valstijos sostinėje.

šiuose centruose Jūs rasite specialius valdi
ninkus, kurie atsakys į Jūsų klausimus ir padės iš
spręsti Jūsų problemas. Kalbos sunkumus padės 
nugalėti ten esantieji vertėjai.

Jūs kviečiami pasinaudoti laukiamaisiais Ba
lionais, kur Jūs rasite daugelio pasaulio kraštų už- 
jūrinių laikraščių.

Šie Informacijos Tarnybos centrai veikia 
prie:
Commonwealth Bank of Australia, 
Žemutinis pirmas aukštas, 
George & Market Streets, 
SYDNEY.
Commonwealth Bank of Australia, 
367 Collins Street, 
MELBOURNE.
Commonwealth Bank of Australia, 
259 Queen Strept, 
BRISBANE.
Commopwealth Bank of Australia, 
96 King William Street, 
ADELAIDE.
Commonwealth Bank of Australia, 
Corner Forrest Place & Murray Street, 
PERTH.
Commonwealth Bank of Australia, 
81 Elizabeth Street,
HOBART.

Šie centrai atdari 
sekančiomis valandomis:

Darbo dienomis 9 v.r. — 5 v.v.
Penktadienio vakare 6.30 — 8.30
Šeštadieniais 9 v.r. — 11 v.r.
Sekmadieniais 2 v.p.p. — 5 v.p.p.

COMMONWEALTH 
TRADING BANK

COMMONWEALTH 
SAVINGS BANK

gimanzija yra institucija, kuri tu
ri save nuolat pateisinti ir moks
lo bei auklėjimo aukštu lygiu įro
dyti savo teigiamumą. Šia pras
me mokinių rolė yra ypatingai 
svarbi, nes tik jų darbštumas, 
stropumas bei pažangumas moks
le gali pakartotinai įrodyti vi
siems gimnazijos rėmėjams, kad 
jų aukos yra gerai investuotos. 
Mokiniai savo moksliniu pažan
gumu ir lietuviškosios sąmonės 
stiprinimu turi parodyti ir oku
puotai tėvynei, kad Vasario 1G 
gimnazijoje auga geriausi savo
sios tautos talkininkai ir interesų 
gynėjai laisvajame pasaulyje.

Po K.V. pirmininko žodį tarė 
laikinai direkt. p? ėję|» mokyt. 
Gailius. Išreiškęs padėką Kr. Val
dybai, padėkojęs kolegoms mo
kytojams ir mokiniams už ben
dradarbiavimą, išreiškė įsitikini
mą, kad Vasario 16 gimnazija, 
visų lietuvių remiama, ir toliau 
egzistuos lietuvybės labui.

Naujasis direktorius, taręs pa
dėkos žodį Kr. Valdybai už su
teiktą pasitikėjimą, prašė visų 
mokytojų ir mokinių talkos su di
rektoriaus pareigomis susietam 
dideliam uždaviniui įvykdyti. Dr. 
J. Grinius iškėlė ypatingą meilės 
svarbą darnumui ir darbo sklan
dumui visuose socialiniuose jun
giniuose užtikrinti.

JAU ATIDARYTA!
NAUJA 

NEAPMOKAMA 
TARNYBA

Direktoriaus žodžiu aktas ir bu
vo baigtas, mokiniai ir mokyto
jai vėl išsiskirstė į klases tęsti 
darbą, kuriam Vasario 16 gim
nazija buvo įsteigta ir kuriam, 
kaip mes visi tikime, ji bus atei
tyje išlaikyta.

(VKVI)

• Prof. Adomas Galdikas da
lyvauja visos Amerikos meno pa
rodoje ►— First Provincetown Arts 
Festival 1958 — American Art of 
our time, šiai parodai darbams 
atrinkti jury komisija buvo suda
ryta iš New Yorko Metropolitan, 
Whitney ir Moderniojo Meno mu- 
zėjų direktorių.

Ši paroda vyksta žinomam me
no muzėjuje. Tai liudija apie šios 
parodos kūrinių kokybę. Ši pa
roda liudija už lietuvio dailininko 
gabumą ir individualumą.

Ši paroda vien pasigrožėjimu 
nesibaigs, bet bus akstinas ir me
nininkams kurti ir lietuviams juos 
remti ir nelietuviams jais susido
mėti.

• Prof. Dr. Georges Mato re 
š.m. rugpiūčio 8 d. turėjo 50 me
tų sukaktuves.

Ta pačia proga pažymėtinu, 
kad prof. G. Matorė buvo Lietu
voje nuo 1938 iki 1943 metų, pro
fesoriaudamas Klaipėdoje Peda
goginiame ir Komercijos Institu
tuose, vėliau Vilniaus Universi
tete. Pirmosios Sovietų okupaci
jos metu jis buvo Sovietų areš
tuotas ir išbuvo 9 mėnesius sun
kiųjų darbų kalėjime Kaune. Jis 
yra vedęs p-lę J. MaČiukaitę (vil
nietę) ir augina dukterį Jolantą 
ir sūnų Danielių. Prof. Matorė 
gražiai kalba lietuviškai ir visa 
šeima aktingai dalyvauja Pran
cūzijos L.B-nės gyvenime.

CBJ7.KM
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MB./POPTAS
Redaguoja Antanas Laukaitis

Adresas: 4 Chisholm Ave., Belmore, N.S.W. Tel.: UW 4948SPORTAS LIETUVOJE
LIETUVAITĖS PASAULINIS REKORDAS

Šių metų spalio 30 dieną Tif
lise Lietuvos ir SSSR moterų j ie
ties mėtymo čempionė BIRUTE 
ZALAGAITYTĖ numetė j ietį 188 
pėdas 7.43 colius ir peržengė pa
saulinį j ieties metimo rekordą, 
priklausiusį buvusiai Lenkijos 
olimpinei metikei, dabar gyve
nančiai Adelaidėje — Paserai. Jo
sios rezultatas buvo 188 pėdos 
4 coliai.

Šis Zalagaitytės atsiektas 
saulinis rekordas, yra 
lietuvės pasiektas ir 
Lietuvos istorijoje jis 
so raidėmis įrašytas.

B. Zalagaitytė yra 
amžiaus agronome, baigusi 
no Žemės Ūkio Akademiją, kur 
ir dabar ji dėsto gamtą. Savo 
sportinę karjerą ji pradėjo po- 
kariniaisAnetais savo gimtuosiuo
se Pilviškiuose. Vadovaujant dar 
Nepriklausomoj Lietuvoj gerai ži
nomam sporto lengvaatletui, da
bartiniam jos treneriui Puskuni- 
giui, ji pradėjo žengti į pergalių 
ir laimėjimų kelią. Savo sportinės 
karjeros pradžioje ji tegalėjo nu
mesti jietį tik apie 150 pėdų ir 
1957 metais SSSR pirmenybėse 
ji užėmė tik 13 vietą, riors Pabal
tijo ir Baltarusijos pirmenybėse 
jau iškopė į antrą, šių metų pra
džioje ji tampa SSSR jieties me
timo meisterė ir JAV — SSSR 
varžybų metu laimi pirmąją vie
tą. Dar nesenai įvykusiose Euro
pos lengvosios atletikos pirmeny
bėse ji išsikovojo antrąją vietą, 
numesdama 51 metrą ir 30 cm. Ją 
čia pralenkė tik čekė Zatopkova 
(56 m. 2 cm.), kuri tarptautinėse 
varžybose jau startuoja nuo 1952 
metų, kai Zalagaitytė pradėjo tik 
šiais metais. Jinai pirmoji parve
žė į Lietuvą ir Europos lengvosios 
atletikos medalį.

Drauge su Zalagaitytės laimėji
mu džiaugiasi ir visi lietuviai 
sportininkai, linkėdami jai daug 
sportinės laimės. Šį pasaulinį lie
tuvaitės rekordą plačiai-paminėjo 
viso pasaulio sportinė spauda, aiš
kiai pažymėdama josios tautybę.

pa- 
pirmasis 

sportinėje 
bus auk-

22 metų
Kau-

• Sovietų S-je lauko teniso 
sporte vieni iš stipriausių yra 
estai, kurie lietuvius lengvai nu
galėdavo. Paskutinėse rungtynėse 
Maskvoje dėl patekimo į pusfina
lius estai labai sunkiai nugalėjo 
lietuvius 5:4, kai mūsiškiai laimė
jo prieš latvius 5.3.

• Lietuvos sunkumų kilnojimo 
pirmenybėse dalyvavo 16 koman
dų su 112 sportininkų. Per šias 
pirmenybes savo 25 metų sportinę 
sukaktį atšventė du gerai žinomi 
sunkumų kilnotojai: kaunietis 
Vilčinskas, dabartinis s. kilnoji
mo teisėjas, ir klaipėdietis Bertu- 
laitis, dar tebesąs aktyvus sunk, 
kilnotojas.

• Į Lietuvą nuolatiniam gyve
nimui grįžo buvę* SSSR krepši
nio rinktinė* kapitonas K. Petke
vičius, kuris gražiai pasirodė Mel
bourne olimpiados metu, žaisda
mas už “Žalgirio” komandą, jis i 
daug prisidėjo prie Čekoslovaki
jos Brno “Spartako” nugalėjimo' 
santykiu 66:57. Dėl ligos už “Žal
girį” vis dar nežaidžia SSSR ko
mandos žaidėjas ir vienas geriau
sių puolikų — S. Stonkus.
• Lietuvos šaudymo iš mažo

jo kalibro čempiono vardą iškovo
jo kaunietė 18-metė moksleivė 
Mulevičiūtė, kuri iš 600 galimų 
taškų išmušė 551, tuo pralenkda
ma visus vyrus dalyvius.

• Kijeve pasibaigusiose SSSR 
studentų varžybose stalo teniso

Adelaidėje
VYTIS LAIMI REVANŠĄ 

VYTIS — WEST ADELAIDE 
56:54 (34:29)

Per ketvirčio finalus Vytis pra
laimėjo šiai komandai, gal būt, 
daugiausia dėl vienšališko teisė
javimo. Revanšines rungtynes 
vytiečiai žaidė be Klimaičio ir 
Jaciunsko. Kaip per ketvirčio fi
nalus, taip ir dabar buvo labai 
kietai kovojama, nors rungtynės, 
gal būt, ir nebuvo tokio aukšto 
lygio. Priešas vienu kartu tebu
vo išlyginęs ir pora taškų pakrei
pęs rezultatą savo naudai. Vytie
čiai žaidė gerai, tik silpnokai mė
tė baudas. Taškus pelnė: Petkū- 
nas22, Ignatavičius 13, Visockis 
11, Lapšys 4, L. Urmonas su Py
ragiam po 3.

VYTIEČIAI PIRMAUJA
Pasibaigus žiemos turnyrui, bu

vo paskelbta geriausi žaidėjai iŠ 
visų divizijų. Per visas turnyro 
rungtynes teisėjai užrašo tris ge
riausius žaidėjus, pasibaigus tur
nyrui rezultatas susumuojamas. 
A. Ignatavičiui šiais metais atite
ko II-ji vieta District divizijoje 
(aukščiausioje), sekančioje po 
district METRO “A” divizijoje 
pirmasis yra A. Lapšys ir antra
sis — J. Gumbys, atsilikęs nuo 
Lapšio 3 taškais.

Mergaičių I-je A divizijoje gc- 
ls - riausia žaidėja paskelbta M. Ke- 
į_ lertaitė, surinkusi 31 tašką. Tai- 
AI gi net keturi vytiečiai atsidūrė 

pirmosiose vietose, kuo galima 
pasidžiaugti ir kitiems statyti ge
ru pavyzdžiu.

tapo Vilniau* studentai. Indivi
dualines varžybas laimėjo vilnie
tis Šauly tis.

G Kaunietis sportininkas Ko- 
reiva peršoko 1 m. 95 cm. aukštį. 
Lietuvos rekordas, atsiektas I- 
sios Taut Olimpiados metu ame
rikiečio lietuvio Bernoto yra 1 m. 
97 cm.

PAVYKĘS KAUKIŲ BALIUS

Kaukių Balius praėjo su dide
liu pasisekimu. Gal būt buvo tru
putį ankštoka, bet visiems jauku 
ir linksma. Gana daug vilkėjo 
įvairius ir gražius drabužius, dė
vėjo įdomias kaukes. I-mą pre
miją laimėjo I. Dovydavičiūtė už 
“Katytės” kostiumą. Vytiečiai yra 
labai dėkingi visiems, padėju
sioms aukomis ir darbu taip sėk
mingai balių pravesti.

Geelonge
MORMON YANKEES — VYTIS 

47:35 (30:17)
Š.m. spalio 25 d. amerikonų 

Mormon Yankees krepšininkai 
viešėjo Geelonge ir žaidė drau
giškas rungtynes prieš Vyties ko
mandą. ši amerikonų misijonie- 
rių krepšinio komanda dabartiniu 
metu yra laikoma vienu iš pajė
giausių vienetų Australijoje: jie 
laimėjo 1958 metų Viktorijos 
krepšinio pirmenybes ir prieš sa
vaitę gana aukštu rezultatu nu
galėjo Viktorijos reprezentacinę 
komandą.

Susidomėjimas šiomis rungty
nėmis buvo didelis, nes visiems 
rūpėjo pamatyti, kaip mūsiškiai 
pasirodys prieš aukšto lygio ko
mandą. Rungtynės pradedamos di
dele sparta, ir svečiai žaibiškai 
prasiverždami bei taikliai tolimais 
metimais greit pakelia rezultątą 
savo naudai, baigdami pirmą pus- 
laikį 30-17. Antrame puslaiky 
mūsiškiai gerai uždengia pavojin
gą centrą ir atkakliai kovodami 
baigia 18-17 savo naudai, bet 
rungtynės, kaip ir buvo tikėtasi, 
pasibaigė mormonų laimėjimu. 
Geriausias žaidėjas aikštėje bu
vo A. Gardner, pelnęs savo ko
mandai 16 taškų. Vyties komanda 
šiose rungtynėse pasirodė kaip 
darnus vienetas, ir visi buvo pa
tenkinti pasiektu rezultatu. Taš
kus įmetė: A. Šimkus 10, R. Zen
kevičius 7, A. Bertašius ir R. Vol- 
kovickas po 6, Ed. Lipšys 4 ir A- 
Bacevičius 2. Po rungtynių sve
čiai buvo pavaišinti Vyties krep
šininkių paruoštais užkandžiais, 
ir prieš išvykdami pasižadėjo 
prieš Kalėdas dar kartą atsilan
kyti į Geelongą.

SKAITYTOJŲ
Didž. Gerb. p. Redaktoriau,

Labai malonu pasveikinti ir pa
sidžiaugti, kad Jūsų redaguoja
mas laikraštis “M.P.” yra užbai
gęs ginčus. Aš, kaip “Mū
sų Pastogės” skaitytojas ir 
Čanberros Apylinkės Pirminin
kas, konstatuoju faktų, kad mūsų 
apylinkės skaitytojai tuo labai 
džiaugiasi ir labai patenkinti. Ku
rie nors privatūs ginčai laikraš
čiuose skaitytojams tikrai neįdo
mūs. Labai džiaugtumėmės, kad 
tų ginčų nebūtų ir ateity.

Gyvename labai neramius laikus 
ir nežinome kada įvyks ta didžiulė 
eksplozija ir sunaikins kultūrin
gąjį pasaulį. Visi esame baimės 
apimti. Nemažas lietuvių skai
čius išblaškyti po visą pasaulį.

dėties, be didelio vargo įveikė sa
vo priešininkus 11 taškų skirtu
mu. Taškus įmetė: A. Bacevičius, 
A. Bertašius ir A. Šimkus po 8, 
E. Lipšys ir A. Kaladė po 6, D. 
Kairaitis — 4.

Dalyvis

a

B.N.

VYTIS — KODU 40:29 (22:14)
š.m. spalio 24 d. Melbourne 

prasidėjo Viktorijos vasaros sezo
no vyrų krepšinio pirmenybės. 
Šios pirmenybės turi tikrą tarp
tautinį atspalvį, nes jose dalyvau
ja latvių, estų, lietuvių, žydų, 
graikų, italų ir australų koman
dos. Pirmose rungtynėse Vytis 
susitiko su estų krepšininkais. Vy
tiečiai, nors ir žaidė nepilnos su-

PŪKINĖS KALDROS

BRONZOS MEDALIAI
Prahoje įvykusiose pasaulinėse 

irklavimo pirmenybėse lietuviai 
irkluotojai — broliai Rudzinskai 
— iškovojo du bronzos medalius, 
tuo įrodydami, jog jie yra pasau
linio masto irkluotojai. Ketveriu
kėje jie taip pat laimėjo trečią
sias vietas 1000 ir 10.000 metrų 
nuotoliuose, pralaimėdami pasau
lio meisteriams — V. Vokietijos 
irkluotojams, šiose pasaulio pir
menybėse lietuviai dalyvavo tik 
pirmą kartą.

# SSSR moksleivių lengvosios 
atletikos pirmenybėse Lietuvos 
moksleiviai išsikovojo trečią vie
tą. Geriausią rezultatą atsiekė 
16-metė A. Maskoliūnaitė, kuri 
laimėjo 80 metrų barjerinį bėgi
mą ir tapo Sov. S-gos mokslei
vių čempione, šuolyje į tolį ji 
užėmė antrą vietą, nušokdama 
5 m. 76 cm. Su šiais laimėjimais 
ji tapo visos SSSR olimpinės 
rinktinės kandidate. A. Masko
liūnaitė yra kilimo kaunietė.

Šuolio j vandenį varžybose Lie
tuvos moksleiviai Tiflise laimėjo 
pirmą vietą, gerokai pralenkda
mi latvius ir estus.

J. Strautins
5-TH FLOOR

;! 306 The Causeway
■I MELBOURNE

XXX
SIUNTINIAI I LIETUVĄ

LAIŠKAI
Vieni gyvename geriau, kiti blo
giau. Kaip malonu, kad visi su- 
gyventumėm kaip broliai. Taika 
ir vienybė mūsų gyvenimą leng
vina. Stačiai baisu, kada tironiš
kas komunizmas žudo nekaltus 
žmones. Mūsų taikai ir vienybei 
turėtumėm imti pavyzdį iš Sibiro 
tremtinių. Ten nėra ginčų ir ne
apykantos vienas kitam. Ginčai 
ir nesutarimai yra ardomas 
veiksnys.

Gyvenkime vienybėje ir prašy
kime Dievo, kad kaip nors tą dvi
dešimtojo amžiaus gėdą — komu
nizmą panaikintų ir žmonių aša
ras ir vargą sumažintų. Taigi 
daugiau vienybės ir santūrumo, ir 
mūsų darbo rezultatai bus žymiai 
našesni.

Reiškiu pagarbą
P. Martišius.

G 10 1958. Canberra

AUKODAMAS TAUTOS FONDUI 
PRISĖDĖSI PRIE LIETUVOS 
LAISVINIMO AKCIJOS.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

AR PAGALVOJAI,
kiek laiko keliauja siuntinys į 

Lietuvą. Nors Kalėdos ir Naujieji metai mums atro
do dar toli, tačiau dabar pats laikas siųsti dovanas, 
jei nori, kad jos pasiektų adresatus šventėms. Mes 
siunčiame siuntinius tiek Lietuvon, tiek ir į kitus 
kraštus. Persiunčiame visokių rūšių vaistus, medžia
gas, maisto produktus ir kitas, prekes iš savo turimų 
sandėlių. Patarnavimas atliekamas greit ir pigiai. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Mūsų firma jau 
Londone veikia nuo 1946 metų. Mūsų ilgametė pa
tirtis ir mūsų sąžiningumas yra žinomas nuo seniai. 
Reikalaukite mūsų kainoraščių ir rašykite mums su 
pasitikėjimu.

NAUJAS “SPORTO ŽINIŲ’ 
NUMERIS

Gautas Amerikoje leidžiamas 
naujas (8-9) Sporto Žinių nume
ris, kuris turi 12 puslapių ir yra 
gausiai iliustruotas nuotraukomis. 
Norintieji šį ir kitus “Sp. žinių” 
numerius gauti, kreipiasi į Mūsų 
Pastogės” Sporto Skyriaus redak
torių. Vieno numerio kaina 2 šil. 
3 penai.
'^«*^^M******«M**4M****M*^*M*M****Mt**«M************.**«*'
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PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

-ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

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

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

PRENUMERUOKITE
“MŪSŲ PASTOGĘ”

medžiagos nuo 12/- — 30/- yardas

COSMOS TRADING CO.
SAV. A. VAITIEKŪNAS

Norite pigiai ir su pilna pristatymo garantija pasiųsti siuntinį 
į Lietuvą? Kreipkitės į mus. Pasinaudokite mūsų nauja siunti
nių apdraudimo sistema. Jūsų siuntinys gali būti apdraudžiamas 
iki £ 100.- vartės!
SEKANČIAI SIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS IKI LAP
KRIČIO MĖN. 18 D. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS 
VASARIO MĖN. VIDURY, 1959 M.

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, iki 44 Ibs. svorio.
Visiems klijentams didelė nuolaida: užeikite — įsitikinsite!

DĖMESIO!
Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų. Kainos žemesnės 
negu turguose ar kur kitur. Tiesiai iš fabrikų į Jūsų siuntinius:

Vilnonės kostiuminės medžiagos nuo 25/----- 40/- yardas
Vilnonės suknelėms medžiagos nuo 10- — 18/- yardas 
Vilnonės paltinės

taip pat viršutinės, padų ir kitokio* odos.
Gaunamos Essendone ir pas visus agentus.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin
kelio stotį prekine važta:

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

SKYRIAI :
Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. 

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
Brisbanėje: Cosmos Trading Co., Room 1, Herschel Chambers, 

Cr. George & Herschel St., Brisbane, Q’ld.
C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. Tel. 7 5827 

Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm.

(Trolleybusu nuo G.P.O. Stricland Ave. iki, 20 sust.)
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

J

x

I
j i

i

II

P & B Supply Centre Ltd
8a Thurloe Place, London S.W.7

Mums reikalingi lietuviai — agentai Australijoje.

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA IŠTAIGA, PER KURIĄ JŪS 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 JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

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

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
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 visokiu* 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 “skyrimų” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
. (SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
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mOsu pastogė
GEELONGAS

PAMALDOS LIETUVIAMS
Geelongo lietuviams pamaldos 

vyks tris sekmadienius iš eilės 
Bell Park bažnyčioje. Pirmą ir 
trečią mėnesio sekmadieni pamal
dos bus 11 vai., antrą mėnesio 
sekmadienį'— 12 vai.

A. f A.
VLADUI NARBUTUI

mirus, Jo žmonai Onai Narbutienei ir sūnui Eugenijui
Narbutui gilią užuojautą reiškia

Sadauskas, Dabriga ir Balsiai

MELBOURNAS
PRANEŠIMAS

LKF Melbourne skyriaus val
dyba praneša skyriaus nariams 
ir prijaučiantiems, kad šių metų 
lapkričio 16 d. 12,45 vai., tuoj po 
pamaldų, St. John parapijos ma
žojoje salėje yra šaukiamas vi
suotinas m e t i n i * skyriaus 
narių susirinkimas, 
sakančiai darbų tvarkai svarstyti:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Pranešimai: a) valdybos pir

mininko, b) kasininko, c) sky
riaus bibliotekos vedėjo ir d) 
kontrolės komisijos.

4. Diskusijos dėl pranešimų ir 
apyskaitos tvirtinimas,

5. Pasikalbėjimas ateities veiki
mo klausimais,

6. Vykdomųjų organų (skyriaus 
valdybos ir kontr. komisijos) rin
kimai,

7. Klausimai bei sumanymai ir
8. Susirinkimo uždarymas.

Pastaba:
Skelbtu laiku taesusirįnkus rei| 
kiamai narių daugumai, po pus
valandžio jvyksta susirinkimas, 
kuris bus teisėtas bent kuriam 
narių skaičiui dalyvaujant.

LKF Melbourne Sk. Valdyba

PASTOVIAI ĮSIKURIA
Iš Geelongo atsikėlęs Mclbour- 

nan inžinierius V. Rekešius pasto
viai įsikuria Melbourne. Jis ryti
nėje Melbourne dalyje užpirko 
gražų mūrinį namą ir netrukus 
mano parsigabenti iš Geelongo ir 
Šeimą. Inžinierius V. Rekešius ga
vo darbą Kelly Lewis firmoje, 
kurioje dirba kaip konstruktorius 
braižytojas. Jis priklauso inži
nierių sąjungai.

(a.k.)

PAKELTA I VYRESNIĄSIAS 
MOKYTOJAS

Žinoma visuomenės veikėja ir 
pedagogė Elena žižienė nuo šių 
metų spalio 28 dienos švietimo 
Ministerijos pakelta į vyresnią
sias mokytojas ir užskaitytos jos 
kvalifikacijos, įsigytos Nepriklau
somoje Lietuvoje ir Prancūzijoje. 
Šiuo metu ji dėsto Valstybinėj 
Heidelbergo Gimnazijoje, Mel
bourne priemiestyje, prancūzų 
kalbą bei kitus dalykus. Ji anks
čiau mokytojavo Salės gimnazi
joje ir tuo pačiu laiku išklausė 
filologijos kursą prie Melbourne 
Universiteto, išlaikė sėkmingai vi
sus egzaminus, įgijo Universiteto 
baigusiojo diplomą su B.A. laips
niu.

Už savo darbštumą, įsigytas 
kvalifikacijas bei nemažus gabu
mus pedagogės darbe ji šiomis 
dienomis gavo vyresniosios moky
tojos vardą ir geriau galės pasi
reikšti kaip mokytoja ir turėti 
geresnes gyvenimo sąlygas. Mes 
džiaugiamės jos nemažu laimėji
mu ir linkime geriausios kloties.

(k)

MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMŲ BALIUS

Š.m. spalio 10 d. Richmond 
Town Hall įvyko Melbourne Lie
tuvių klubo Tarybos surengtas 
balius, kuriame skaitlingas tau
tiečių — Lietuvių Namų bičiulių 
skaičius jaukiai praleido laiką ir 
gyvai atsiliepė į Lietuvių Namų 
parėmimo reikalą, dalyvaudami 
įvairiose varžybose premijoms 
laimėti ir kitokiose pramogose. 
Pelnas iš baliaus, kaip teko pa
tirti, būsiąs panaudotas Lietuvių 
Namų išpirkimui bei reikalingų 
baldų įsigijimui.

Sprendžiant iš dalyvių gausu
mo baliuje, norisi tikėti, kad dau
gelis tautiečių įsisąmonino dėl 
Lietuvių Namų reikalingumo Mel
bourne. Todėl lauktina, kad bus 
našesnis aukų vajus.

Baliaus rengimui ir jo pasiseki
mui daug darbo pridėjo Melbour
ne Lietuvių Klubo Tarybos Pa
rengimų komisijos narys ir vice
pirmininkas Juozas Valys.

KJ).

PADĖKA
Melbourno Lietuvių Namų ba

lius, įvykęs š.m. spalio 10 d., davė 
pelno £ 210-1-2J.

Baliaus bufeto gėrybes suauko- 
p.p. Antanaičiai, Bacevičiai, Bal
čiūnai, Baltrūnai, Barkai, Bitienė, 
Bulokienė, č.ervinskas, Dudėnai, 
Jakučiai, Janauskai, Kairiūkštienė, 
Klupšai, Laisvėnai, Linikai, Mak
simai, Mikailai, Mikliai, Morkū
nai, Pankevičienė, Pumputienė, 
Savaičiai, Tamošaičiai, Vacber- 
gai, žižiai, Zubras.

Bufetui vadovavo O. Matuliony- 
tė.

Balių organizuoti ir jį praves
ti talkininkavo: 1. Alekna, V. Bal
tutis, K. Binedikytė, J. červins- 
kas, E. čypienė, česnaitė, V. Ja
kutis, K. Kazlauskas, Kazlauskas 
(jun.), V. Kuncaitienė, R. Lais- 
vėnaitė, J. Meiliūnas, Tamošaitis 
ir A. Vingis.

Neįmanoma išvardinti to skait
lingo Lietuvių Namų rėmėjų bū
rio, atsilankiusio baliuje, suteiku
sio piniginės paramos ir sudariu
sio jaukią baliaus nuotaiką.

Jūs visi parėmėt Lietuvių Na
mus, už ką — nuoširdus lietuviš
kas ačiū!

Melbourno Lietuvių 
Klubo Taryba

ADELAIDĖ
APLANKĖ MOKYKLĄ

Spalio 18 d. LKF švietimo Va
dovas ir ALB švietimo Tarybos 
narys lankėsi Adelaidėje ir susi
pažino su Adelaidės Savaitgalio 
Mokyklsp darbu. Mokykla per
kelta į neseniai įsigytus Lietuvių 
Namus ir turi geras sąlygas. Mo
kytojų personalas gausus ir tu
ri gerų specialistų1^ Lankymosi 
dieną darbas vyko visose trijose 
grupėse.

Į paklausimus mokiniai žvaliai 
atsakinėjo. Mokyklos vedėjas V. 
Statnickas gerai administruoja 
mokyklą ir įdeda daug širdies mo
kyklos darbui pagyvinti. Į daina
vimo pamoką atvyko visų tautie
čių mėgiama solistė G. Vasiliaus
kienė ir tinkamai pravedė pamo
ką. Mokytoja Kalvaitienė repeta
vo su mokiniais vieną scenos vaiz
delį, tautinių šokių mokytoja 
Grėbliūnienė mokė tautinius šo
kius. Moterų Sekcija gamino pie
tus prie Lietuvių Namų dirban
tiems talkininkams ir pavaišino 
atsilankiusius svečius. Darbas 
Adelaidės Savaitgalio Mokykloje 
ir Lietuvių Namuose virte virė 
kaip bičių avily.

(v)

DAILĖS PARODA
Adelaidės lietuviai dailininkai, 

prieš siųsdami savo kūrinius ben
drai visos Australijos lietuvių me
no parodai Melbourne, parodys 
juos Adelaidės lietuvių visuome
nei. Tų kūrinių parodos atidary
mas Lietuvių Namuose Adelaidė
je įvyks š.m. lapkričio 16 dieną. 
Parodą organizuoja Kultūros 
Fondo tAdelaidės skyrius.

MOKSLO METŲ PABAIGA 
LITUANISTINIUOSE 

KURSUOSE
š.m. lapkričio mėn. 16 d. 4 vai. 

popiet Lietuvių Namuose rengia
mos viešos Lituanistinių kursų 
mokslo metų pabaigtuvės.

Mokslo metų pabaigtuvėms nu
matyta šitokia programa:

1. Kursantų žodis;
2. Kursų vadovybės pranešimas;
3. Dovanų įteikimas kursan

tams;
4. Vaišės ir šokiai; skirti spe

cialiai jaunimui.
Kursantų tėvai, draugai ir ar

timieji, o ypatingai visas lietuviš
kas jaunimas kviečiamas praleisti 
šio sekmadienio popietę kursantų 
tarpe.

Kursų vadovybė

A. A.
VLADAS NARBUTAS

Š.m. spalio 28 d. iš negausios 
Canberros lietuvių bendruomenės 
mirtis išplėšė visų gerbiamą narį 
— Vladą Narbutą.

Velionis gimė 1890 m. rugpjū
čio 11 d. Vaškučių km. Betygalos 
vai. ūkininko šeimoje. Baigęs ru
sų mokyklos keturklasę, V. Nar
butas kovojo I Pasaulinio Karo 
karių gretose, išgyveno vokiečių 
nelaisvės sunkumus ir Lietuvos 
kūrimosi laikotarpį dirbo valdi
ninku Maitinimo Valdyboj. Vėliau 
ilgus metus tarnavo Valstybės 
Draudimo Įstaigoj.

Velionis visą laiką buvo sporto 
mėgėjas ir įvairių sportų klubų 
rėmėjas. Jis buvo tėvas išgarsė
jusio bėgiko, plaukiko ir ledo ru
tulio žaidėjo Eduardo Narbuto, 
kuris’tuoj po kapituliacijos Vo
kietijoj buvo tragiškai lenko nu
žudytas.

Vėlionis Vladas į Australiją at

vyko prieš 9 metus ir visą laiką 
gyveno Canberra je., Pradžioje 
jis dar dirbo, tačiau paskui dėl 
širdies ligos buvo priverstas nau
dotis teikiama invalido pensija.

Jo mirtis atėmė ne tik brangų 
žmogų savo artimiesiems, bet ir 
taurų lietuvį visai bendruomenei.

Velionis buvo tikrai nuoširdus 
lietuviškos spaudos mylėtojas ir 
noriai prenumeruodavosi Austra
lijos liet, savaitraščius. Kiekvie
ną, kas jį pažino ir lankydavo, 
tikrai jaudindavo jo sielojimasis 
lietuvybės reikalais, ypač rūpes
tis — kaip išlaikyti savajai tau
tai čionykštį mūsų jaunimą ir pa
gelbėti skriaudžiamiems ir perse
kiojamiems mūsų tautiečiams Lie
tuvoje. Nors ir iš menkos pensi
ninko pašalpos jis vis dėlto ras
davo atliekamą skatiką sušelpti 
savo artimuosius Tėvynėje.

Ilsėkis ramybėje. Teneslėgia 
Tavęs svetimoji žemė!

CANBERRA
MUZIKOS VAKARAS

š.m. spalio 25 d. Canberros 
šviesos sambūrio nariai, susirinkę 
p.p. Sipavičių svetainėn, turėjo 
malonios progos pasiklausyti tik
rai turiningo įvairių pasaulio tau
tų liaudies dainų ir muzikos plo
kštelių koncerto.

Po koncerto buvo kavutė ir pa
sišokimas.

Pp.

SYDNfiJUS
“ŠVIESOS” SAMBŪRIO 

SUSIRINKIMAS
Š. m. spalio 18 d. įvyko Sydnė- 

jaus “šviesos” sambūrio visuoti
nis metinis susirinkimas. Jo me
tu buvo išreikšta pagarba miru
siam M. P. redaktoriui Jurgiui Ku
lakauskui — Kalakoniui, kaip buv. 
aktyviam “Šviesos” sambūrio vei
kėjui.

Šio susirinkimo proga buvo iš
rinkta nauja sambūrio valdyba 
sekančias sudėties: pirmininku
— A. Olšauskas, vice-pirmininku
— H. Šalkauskas, sekretore — 
P. Daukutė, iždininku — K. An- 
kus, valdybos nariu — G. Danta 
ir valdybos kandidatais liko —
— R. Daukus, I. Kemežytė ir J. 
Kovalskis.

Revizijos komisiją sudarė: R. 
Rataitė, J. Kedys ir J. Kovalskis.

Garbės Teismo pirmininku iš
rinktas Vyt. Skrinska.

“Šviesos” p-ko A. Olšausko ad
resas: 94 Lonis str., Merylands 
tel. — YU 2728, sekretorės P. 
Daukutės — 273 Cooper Rd. Ya- 
goona, tel. — UY 5281.

Šiame susirinkime buvo iškelta 
visa eilė sumanymų ir idėjų, lie
čiančių būsimą “šviesos” veiklą.

G. D.

AUKODAMAS TAUTOS FONDUI 
PRISIDĖSI PRIE LIETUVOS 
LAISVINIMO AKCIJOS.

VĖLINIŲ TRADICIJA
Pagal prigijusią tradiciją ir 

šiemet Sydnėjaus Aušros tunto 
skautai rengė Rockwood kapinė
se, kur iki šiol palaidota 23 lie
tuviai, gedulingą minėjimą.

Vėlinių vakarą į kapines susi- 
važiavo per 150 sydnėjiškių lie
tuvių. Uniformuoti tunto skautai 
h- skautės susirinko abipus tra
giškai žuvusio skautuko Andriaus 
Bagdonavičiaus kapo su iš stovy
klavietės šakų nupintu vainiku ir 
padarytu kryžium.

šia proga dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. P. Butkus, o 
po to skautai vyčiai sugiedojo Li- 
berą ir vėliau drauge su visuome
ne Viešpaties Angelą, Marija — 
Marija ir Tautos Himną.

Pabaigoje pskt. Jas e Iškiš tarė 
jautrų žodį ir ant mirusiojo kapo 
pabėrė savos stovyklavietės že
mės žiupsnį.

Tada visi tautiečiai išsiskirstė 
po kapines, uždegtomis žvakutė
mis ir gėlių puokštėmis papuoš- 
dami kitų lietuvių kapus.

MPI

ŠAUKIAMAS VISUOTINAS 
SUSIRINKIMAS

Š.m. lapkričio 16 d. 6 v.v. ALB 
-nės Cabramattos Apyl. Valdyba 
pirmininko bute (139 Railway 
P-de, Canley Vale) šaukia visuo
tiną susirinkimą atstovams į Ben
druomenės suvažiavimą Melbour
ne rinkti.

Nesusirinkus numatytu laiku 
reikiamam apylinkės narių skai
čiui, po pusės valandos susirin
kimas bus laikomas teisėtu, ne
žiūrint dalyvių skaičiaus.

Cabramattos Apyl. Valdyba

JUNGTINIS BALIUS
Kaip pereitais metais, taip ir 

šiemet ALB Cabramattos ir Ban- 
kstowno apylinkės š.m. gruodžio 
27 d. — Trečiąją Kalėdų Dieną 
— rengia tradicinį balių Cabra
mattos Civic Hall salėje. Smulk
menos bus pranešta vėliau.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ TARYBA 
š.m. lapkričio 15 d. (šeštadienį)

savo nariams ir jų kviestiesiems svečiams rengia

LINKSMA POBŪVI
\ t

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE.
Apsilankiusieji galės skaniai pasivaišinti gerai paruoštais 

užkandžiais, šaltais gėrimais ir alučiu.
Bu* šokiai grojant lietuviškai muzikai.

Pradžia 7 v.v.

Sydnėjaus Liet. Namų Taryba

Oną Narbutienę ir Eugenijų Narbutą, 
liūdint dėl a.a. vyro ir tėvo

VLADO NARBUTO
mirties, giliai užjaučia

Velioniškiai ir Pilkai

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUSATSIŠAUKIMAS
BRANGŪS TAUTIEČIAI!

Jau ir vėl artėja Kalėdos, ta 
visų laukiama taikos, ramybės ir 
džiaugsmo šventė.

Daugelis Jūsų per šituos ketu
riolika, o kai kas ir daugiau trem
ties metų įsitraukė į naują gyve
nimą, susikūrė sau šiltą, jaukų 
lizdą, kur gali ramiai ir linksmai 
Kalėdas švęsti ir Naujus Metus 
sutikti. Deja, ne visų likimas bu
vo vienodas. Vyresnio amžiaus 
žmonės, paliegėliai, ypač be šei
mų, negalėjo išvykti į užjūrius, 
kur darbingam žmogui daugiau 
yra galimybių įsikurti, prasigyven
ti. Jie liko čia Europoj, daugumoj 
Vokietijoj, ir baigia savo dienas 
ar senelių prieglaudose, ar ligo
ninėse, ar privačiai gyvendami iš 
menkos, gaunamos iš valdžios ar 
kurios karitatyvinės organizacijos 
pašalpos. Tiems žmonėms šventės 
nėra džiaugsmo dienos, o tik 
graudus praėjusių geresnių laikų 
tėvynėje prisiminimas.

LIETUVOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS norėtų su Jūsų pagal
ba įnešti bent mažą saulės spin
dulėlį į šių tautiečių niūrų gyve
nimą.

Paaukoti vieną kitą dolerį, ar 
pasiųsti vieną ar porą siuntinėlių, 
atrodo, neturėtų būti sunku tam, 
kuris pats normaliose sąlygose gy
vena.

Pirmojo eilėje, žinoma, pagei
daujamos dovanos pinigais. Pini
gines perlaidas prašome adresuo
ti: Dresdner Bank, Filiale Reut
lingen (Westdeutschland), “Kon
to Nr. 2458, Litauisches Rotes 
Kreuz”.

Kas norėtų pasiųsti siuntinėlių, 
tai juos prašoma adresuoti: “Li
tauisches Rotes Kreuz, Gartęn- 
strasse 5, Reutlingen, West
deutschland.

Siuntinėliai neprivalo būti nei 
labai dideli, nei labai brangūs, 
tik su meile paruošti, kad juos 
gavę seneliai ar ligonys pajustų, 
jog jie nėra dar visų pamiršti. 
Siuntinėliai, mūsų nė neatidary
ti, bus persiųsti labiausiai pašal
pos reikalingiems tautiečiams, 
kurių sąrašai pas mus yra. Kiek
vienas gavęs galės asmeniškai sa
vo geradariui padėkoti. Malonūs 
aukotojai prašomi pažymėti, ar 
siuntinys skirtas vyriškiui, ar mo
teriai, jaunam ar senam, ar vai

kams. Pagrindinių maisto produk
tų, kaip miltai, cukrus, riebalai, 
patartume nesiųsti, nes jų čia 
taip pat yra pakankamai ir siun
timas sudarytų tik daug išlaidų. 
Kad nesusidarytų sunkumų su 
muitais Vokietijoje, prašoma į 
siuntinėlius nedėti nei kavos nei 
arbatžolių.

Tad, mieli tautiečiai, neatidė
liokite to reikalo nei dienai, nes 
Kalėdos jau artinasi. Nepagailė
kite trupučio pinigo, trupučio lai
ko, vargstančiam artimui Kalė
das padaryti tikrai kalėdiškas.

LIETUVOS RAUDONASIS
KRYŽIUS

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI I PASTĄ 

SU “MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

PAJIEŠKOJIMAI
★ Pajieškomas Juozas Kemežys, 

s. Antano, kilęs iš Kauno apskr., 
Pakuonio vi. Margininkų km., 
1948 m. iš Vokietijos išvykęs Aus
tralijon, iki 1951 m. gyv. Eden- 
hope mst. Pajieško jo motina ir 
sesuo iš Sibiro. Pats ar žinantie
ji jo gyvenamą vietą prašoma ra
šyti: 1) Irena Mačiūnienė Kau
nas, Jaunosios Gvardijos g-vė 7 
b.-l, arba 2) Antanas Kleiza, 630 
North Main St, Manchester, 
Con., U.S.A.

KALĖDINIAI 
maisto siuntiniai 

PASIEKS JŪSŲ ARTIMUOSIUS 
DAR PRIES 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.
c

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.

CANBERROS LIETUVIAMS
NORINTIEJI PASINAUDOTI LONDONO “TAURO” GERŲ, GANA 
PIGIŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIAIS IR KATALOGU, PRAŠOMI 
KREIPTIS PAS MAKŪNĄ, BAH TON HOUSE, 29 KAMB.

NUOSAVUS NAMUS,

MAŽĄ DEPOZITĄ,

GREITAI, TVARKINGAI IR GRAŽIAI PASTATO JUMS

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

įmokėjus

Ii
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KON TRAKTORIAI. f 

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. X
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. X

IŠRŪPINAME PASKOLAS. f
Skambinti telefonu WJ 2272 — darbo dienomis iki 9 vai. £ 

ryto ir po 6 vai. vakaro. £

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniikis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120).
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