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PATIKĖTIEJI 
VADOVAI

Pr. metų gruodžio 30 d. Austra
lijos Lietuvių Tarybos 6-slos pa
prastosios sesijos Melburne iš
rinktoji Krašto Valdyba pasiskirs
tė pareigomis: Vyt. Skrinska — 
pirmininkas, Iz. Jonaitis •— I-sis 
vicepirmininkas, A. Adomėnas — 
II-sis vicepirmininkas, T. Reis- 
gienė — švietimo ir kultūros rei
kalų vadovė, A. Kutka — iždi
ninkas, V. Bitinas — sekretorius 
ir E. Kolakauskas — narys ypa
tingiems reikalams.

Australijos lietuvių bendruo
menei yra pažįstamas dabartinis 
pirm. V. Skrisnka, kuris prieš ke
letu metų jau buvo Krašto Val
dybos pirmininku. Visi kiti na
riai, prisiėmę valdybos pareigas, 
yra žinomi Sydnėjaus lietuvių vi
suomenininkai ir kultūrininkai. 
Jų tarpe yra inžinierių, karinin
kų, teisininkų, ekonomistų, pre
kybos instituto absolventų ir t.L 
žodžiu, Krašto Valdybų sudaro 
žmonės su augštuoju mokslu ir 
plačia lietuviškojo gyvenimo vei
klos patirtim, kas džiugina mūsų 
bendruomenę ir žada viltingų 
darbo rezultatų.

O juk darbų yra sunkiai išse
miama gausybė! Nors pereitosios 
kadencijos valdyba savo nuošir
džia veikla jau nusmaigstė dauge
lio darbų gaires, tačiau ateinan
tieji metai reikalingi ypatingos 
įtampos lietuviškosios kultūros 
plėtimo baruose.

Daugkas iš mūsų sielojasi jau
nimo reikalais. Aliarmų kelia vis 
didėjantis nuotolis tų mūsų jau
nųjų brolių, kurie ateityje turės 
perimti tautinės kultūros veiklų 
iš vyresniosios kartos. Mokykli
nio amžiaus jaunimas, dažnai dėl 
specifinių šio krašto sąlygų, o 
neretai ir dėl tėvų neapdairumo, 
savo gimtųjų kalbų jau nustūmė 
j antrųjų vietų, kurių neretas ne 
tik nemoka ja rašyti bei skaityti, 
bet ir praktikoje pradeda visai 
mažai jų vartoti. Tatai liūdnas 
faktas, kuriam nereikėtų užmerk
ti akių. Kraujas ir kilmė nėra 
pagrindiniai tautybės požymiai, 
o tik kalba ir savi papročiai iške
lia individualų žmogaus vertingu
mų ir vėliau, kada jis pilnai są
moningas, suteikia jam dvasinį 
gyvenimo džiaugsmų.

Paskutiniaisiais metais mes daug 
aimanavome dėl nesėkmių lietu
viškojo jaunimo auklėjime ir mo
kyme. Mes vis jieškojome tinka
miausių būdų ir formų, mes kon- 
centravomės j materialinių pa
grindų kūrimų, gal būt, dažnokai 
primiršdami esminį reikalų — 
lietuviškosios gyvybės išlaikymų.

Yra vilties, kad naujoji Krašto 
Valdyba visų savo veiklos svorį 
mes į lietuviškojo jaunimo Išlai
kymo ir lituanistinio jo sųmonini- 
mo svarstykles.

Ypačiai šia prasme ir linkėtina 
naujiesiems vadovams ištvermės 
ir sėkmės.

* Nauju lietuvių gimnazijos 
Castelnuovo Don Bosco direkto
riumi Italijoj paskirtas kun. Pet
raitis, ligšiolinis “L” Osservato- 
re Romano” administratorius. 
Buvęs direktorius kun. Dr. Ze- 
liauskas paskirtas teisės profe
soriumi j Popiežiškųjį Universite
tų Romoje.
• Vyt. Bacevičių* šią vasarą 

parašė didelį veikalų “Pavasario 
suita”. Kūrinys — orkestrui; nau
dojama moderniškiausios šių die
nų orkestracijos priemonės. ,

LIET. PASIUNTINYBES 
VATIKANE REIKALU

PASIKEITĖ LIETUVOS PASIUN 
TINIO DIPLOMATINIS STATU
SAS, TAČIAU LIETUVOS PASI 
UNTINYBĖ VEIKS IR TOLIAU.

(Elta) Viso pasaulio lietuviuo
se didelį susijaudinimų sukėlė ži
nios iš Romos, kad gali būti pa
naikinta Lietuvos pasiuntinybė 
prie Žv. Sosto. Pagrindų toms ži
nioms ir spėliojimams davė fak
tas, kad Lietuvos pasiuntinys mi
nisters St. Girdvainis (taip pat 
ir Lenkijos ambasadorius Papee) 
nebuvo pakviestas į tradicinį dip
lomatų priėmimų pas naujųjj Po
piežių.

VLIKO ŽYGIAI

VLIKo Prezidiumas jau gruo
džio 31 d. išleido komunikatų 
spaudai, kuriame buvo pareikšta:

“Spaudoje ir visuomenėje pra
dėjus plisti žiniom* vyliuje su 
Lietuvos Pasiuntinybe prie Sv. 
Sosto, Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas dėjo visas pas
tangas gauti tikslias informacija* 
iš pirmųjų šaltinių padėčiai iš
aiškinti. Paaiškėjo, kad išrinkus 
naujų Sv. Tėvų, Lietuvos pasiun
tiniui prie Sv. Sosto susidarė tam 
tikri sunkumai atnaujinti skiria
muosius raštus, kas Vatikano dip
lomatiniuose santykiuose yra tra
dicija. Suprantama, kad šį įvykį 
komentuodami ir spauda ir pas
kiri asmenys daro galimas išva
da* spėdami, jog skiriamųjų raš
tų pasiuntiniui neatnaujinus, ga
li būti suspenduotas pasiuntiny
bės veikimas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas panaudos visas jo 
kompetencijoje esamas priemones 
ir darys visus galimus žygius Pa
siuntinybės prie Sv. Sosto statusui 
ir veiklai išlaikyti. Tam žygiui jis 
tikisi visų lietuviškųjų veiksnių 
talkos ir visų lietuviškųjų organi
zacijų ir visuomenė* paramos.

Reikiamas Patikslinimas
šiomis dienomis pasklido nepa

grįsti gandai apie kai kurias dip
lomatines Atstovybes prie šven
tojo Sosto. Buvo sakyta ir rašy
ta, kad Lenkijos Ambasada ir Lie
tuvos Pasiuntinybė nebebusiančios 
pripažintos ir dėl to būsiančios 
panaikintos.

Remdamasi tokiomis prielaido
mis, viena spaudos agentūra (Ita
lia) leidosi j išvadas ir hipotezes 
apie tariamų naujų “Vatikano 
politikos” kryptį; ir nėra ko ste
bėtis, kad kai kurie dienraščiai 
patikėjo aniems įrodinėjimams, 
praplėsdami juos kitais ne mažiau 
nepagrįstais ir tendencingais sam
protavimais.

Klausimas privalo būti atstaty
tas Į savo tikrus ir teisingus rė
mus, kurie yra ne "politinio” po
būdžio, bet grynai techniškai tei
sinio; jo pastatymas ir išspren
dimas priklauso ne kurių atsitik
tinių samprotavimų, bet papras
to reikalavimo laikytis aiškių 
tarptautinių nuostatų.

Teisingai pastebėjo tai sausio 
3-4 d. “Le Figaro” atspausdinta
me straipsnyje vienas labai žy
mus diplomatas, kurs dviem atve
jais buvo Prancūzijos atstovu 
prie šventojo Sosto.

Iš tikrųjų yra paprotys, kad, 
po Aukščiausiojo Ganytojo mir
ties, buvę prie jo akredituoti dip

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Vykdomosios Tary
bos atstovas yra išvykęs į Vati
kaną išsiaiškinti dėl susidariusios 
padėties ir dėl priemonių pašalin
ti kliūtis ir išspręsti klausimus 
palankiausiojo Lietuvos suverenu
mo ir atstovavimo dvasiojo”.

VLIKo Prezidiumo komunikate 
iš sausio 6 d. buvo cituojama te
legrama iš Romos, kurioje buvo 
pranešama, kad Lietuvos pasiun
tinybė prie Vatikano palikta tokiu 
pat titulu, kaip ir Vašingtone.

ATGARSIS VISO PASAULIO 
LIETUVIUOSE

Tuo tarpu iš daugelio pasaulio 
kraštų suplaukė į Vatikanu teleg
ramos ir laiškai, siunčiami lietu
vių organizacijų ir atskirų lietu
vių. Kreiptasi į Vatikanu prašant 
atsižvelgti j ypatingų Lietuvos pa
dėtį ir leisti Lietuvos pasiuntiny
bei prie Vatikano toliau veikti.

Laisvojo pasaulio lietuvių spau
da be partijų ir pasaulėžvalgos 
skirtumų gana vieningai išreiškė 
lietuvių visuomenės nuotaikas, ku
rios įvykių Vatikane buvo su
drumstos.

Darė žygių ir Lietuvos diploma
tai, Baltų Taryba, PET Seimas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
centras ir atskirų kraštų padali
niai ir kt. Vienų buvo kreiptasi 
tiesiai į Romų, kitų i Vatikano 
misijas atskiruose kraštuose, dar 
kitų atvirais laiškais į spaudų, pa
aiškinant t.k., kad Lietuvos atsto
vas prie Vatikano nėra buvęs pa
skirtas kokių nors egzilinių vei
ksnių, o legalios Lietuvos vyriau
sybės.

Išleidžiant šį “Eltos Informaci
jų” numerį, padėtis buvo tokia:

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
VATIKANE VEIKIMAS NĖRA 
SUSTABDOMAS, NORS IR PA
SIKEITĖ JOS ŠEFO DIPLOMĄ- 
TINIS STATUSAS.

lomatai pristato naujus paskyri
mo raštus jo įpėdiniui.

Tačiau yra taip, jog dėl per 
daug gerai žinomos priežasties, 
kad reikėtų jų dar priminti, lenkų 
ir lietuvių Atstovai neturi gali
mumo pristatyti dokumentų, ku
riems būtų galima pripažinti dip
lomatinis pobūdis bei reikšmė pa
gal tarptautinės teisės reikalavi
mus.

Padėtis skaudi, kurių šventasis 
Sostas pats pirmas apgailestau
ja, kuri tačiau, nežiūrint viso to, 
lieka nepakeičiama tikrovė. Iš to 
logiškai seka, kad Šventasis Sos
tas jaučiasi neturįs galios toliau 
pripažinti aniems žymiems diplo
matams atitinkamų Atstovybių 
Vadovo titulų, kurį iki šiol jie tu
rėjo.

Tai nereiškia — nereikia to net 
nė minėti, — kad būtų turima bet 
kas prieš pačių diplomatų asme
nis, kurie ypatingais sugebėji
mais bei ilgus metus sunkiausio
se sųlygose atliktąja veikla nusi
pelno ypatingos pagarbos ir įver
tinimo.

Tuo mažiau pagrįstai būtų ga
lima daryti iš to išvadas, kad su
mažėjo taip žinomas ir daugeliu 
iškalbingiausių būdų net visai ne
tolimoj praeity pareikštas šven
tojo Sosto palankumas šioms 
dviems Tautoms, kurios katalikiš-

J.E. VYSK. VINCENTAS BRIZGYS
Kaip žinome, š. m. sausio 28 d. 

Australijos lietuvius aplankys J.E. 
vysk. V. Brizgys.

Iš jo biografinių duomenų: Gi
mė 1903 m. lapkričio 10 d. Mari
jampolės aps. Liudvinavo vi. Ply
nių km. Mokėsi Marijampolės Ry
giškių Jono gimnazijoje, o 1921 m. 
įstojo į Seinų, vėliau Vilkaviškio 
kunigų seminarijų, kurių baigė 
Gižuose 1927 m.

Nuo 1930 iki 1935 metų studija
vo Romoje ir gavo filosofijos ir 
kanonų teisės doktoratus. Tuo pa
čiu laiku klausė ir socialinių mok
slų kursų. Grįžęs 4 metus dėstė 
Vilkaviškio kunigų seminarijoje, 
dalyvaudamas visuomeninėj veik

"MOŠŲ PASTOGĖ” NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA J. E. 
VYSKUPĄ V. BRIZGI, LINKĖDAMA GRAŽIOS SĖK
MĖS ATLIEKANT RELIGINĘ IR TAUTINĘ MISIJĄ AUST
RALIJOS LIETUVIŲ TARPE.

SVEIKINAME
JO EKSCELENCIJA VYSKUPĄ V. BRIZGI, 

PASIEKUSĮ AUSTRALIJOS KRANTUS!
Toli nuo kitų lietuvių išeivių kultūros centrų Australijos 

lietuviai tėra pasiekiami raštiškų mūsų vadovybė* tremtyje di
rektyvų, atsišaukimų bei informacijų. Mes esame perdaug vi
siems iš kelio, kad šiandien stovintieji tautos priešakyje surastų 
laiko mus .asmeniškai aplankyti ir painformuoti apie laisvinimo 
darbą arba sustiprinti mūsų būtį ir tautinį sąmoningumą sveti
moje aplinkumoje. Todėl Jo |Ekscelencija Vyskupas V. Brizgys 
yra seniai lauktas svečias, kurio apsilankymas suteikia daug 
džiaugsmo ir garbės. Daug mūsų Sambūrio narių Australijoje 
yra susitikę su Jo Ekscelencija dar būdami studentai* Frei-Į 
burge, Vokietijoje, ir su malonumu prisimena Jo anuomet iš
tartus šiltu* padrąsinimu* "Šviesos” Sambūrio darbui asmens 
individualybei ir artimo meilei ugdyti. Mes gailimės neturėdami 
galimybės Jo asmeniškai sutikti, tačiau tepriima Jis mūsų už
tikrinimą, 14ad mes tikrai neturėjome tam progos ir todėl tu
rime pasitenkinti šiuo laišku spaudoje.

SAMBŪRIO "ŠVIESA” AUSTRALIJOS
REGIJONO VALDYBA

Lenkijoj vėl teisiami katali
kų dvasiškiai. Vyriausybė kaltina, 
kad jie leidžia slaptus laikraščius 
ir propogandinius lapelius. Grei
tai už šį darbų būsiųs teisiamas 
M. Pirozynskis, buvęs “Teologinės 
Apžvalgos” laikraščio redaktorius.

kam pasauliui yra kartu ir bro
liško susirūpinimo priežastim, ir 
pasididžiavimo simboliu, ir vilties 
pagrindu.

Ypač gi nėra įvykę jokio pasi
keitimo Šventojo Sosto laikyse
noj atžvilgiu Lietuvos, tapusios 
auka smurto, kurį Jis negali ir 
toliau kuo gyviausiai nepasmerk
ti.

Buvo sakyta, kad šventasis 
Sostas “uždaręs” anas abi diplo
matines Atstovybes. Nekalbant 
apie kitus motyvus, pastebėtina 
jau vien tai, kad tai padaryti Jis 
nebūtų buvęs kompetetingas.

Jos tat ir toliau tęsia savo vei
klų. Ir, nesant Misijų Vadovų 
(Capo Missione), jos bus patikė
tos Ambasados ar Pasiuntinybės 
“Reikalų Tvarkytojui” (Gerente 
iii affari).

Taip atpuola kaip neturinčios 
jokio teisinio pagrindo išvados ir 
spėliojimai, kurie daugiau ar ma
žiau tendencingai buvo norėta 
padaryti iš nedviprasmės reikš
mės ir aiškumo fakto.

Iš “L’Ossorvatoro Romano”, 
1959 m. sausio mėn. 5-6 d. Nr. 4. 

loj ir kurijos tribunolo. Jau 1940 
m. buvo nominuotas Kauno arki
vyskupo vyskupu padėjėju. Pirmu 
bolševikmečiu vysk. V. Brizgys 
buvo tuo metu vienintėlės kunigų 
seminarijos rektorium. Vokiečių 
okupacijos metu buvo Vyt. Didž. 
Universiteto teologijos fakulteto 
dekanas. Nuo 1951 metų gyvena 
Amerikoj, Čikagoj.

Vysk. V. Brizgys yra uolus spau
dos darbininkas. Laikraštininko 
darbų pradėjo 1922 metais. Rašė 
ir dabar teberašo lietuviškoj ka
talikų spaudoj. 1942 m. išspaus
dinta Liet. Archyve jo "Mano 
santykiai su NKVD”. Yra para
šęs ir išvertęs eilę religinio tu
rinio knygų.

KOEGZISTENCIJA SU SOVIE
TAIS — SAU GRABO KASIMAS

Miunchene pastaruoju metu įvy
ko keli antisovietiniai mitingai. 
Viename jų, Vengrijos sukilimo 
metinių proga, išryškėjo tokio 
principai: Komunizmas tebesiekia 
pasaulinės revoliucijos. Atsisaky
mas šitojo savo tikslo reikštų jam 
gaių. Koegzistencija su Sovietais 
yra sau grabo kasimas ir paverg
tųjų tautų vilčių išsilaisvinti ma
žinimas. Revoliucija Vengrijoje 
kilusi dėl išlaisvinimo žmogaus 
iš komunistinės vergijos, bet ne 
dėl kokių nors materialinių išro- 
kavimų.

Rusų emigrantai “Deutsches 
Theater” patalpose Miunchene 
lapkr. 15 d. surengė rusų revoliu
cijos minėjimų. Rusų emigrantai 
kritikavo komunizmo vykdomų 
prievartų, gyventojų gerbūvio at
silikimų, kritikavo Maskvos skel
biamų nesikišimų į kitų valstybių, 
kur tik randa patogių progų. Pa
sisakyta ir dėl reiškinių, teikian
čių viltį išsilaisvinti iš komunisti
nės vergijos. Iš jų esąs svarbiau- 
sias faktas, kad sovietinis žmogus 
vis daugiau įsidrųsina kritiškai 
vertinti partijos skelbtas doktri
nas, ieškoti tiesios ir, pametęs 
baimės pajautimų, galimais būdais 
reikšti savo nepasitenkinimų esa- 
mųja santvarka, šios ypatybės 
pastebimos ypač tarp studentijos, 
kurioje laisvės idėja vis stiprė
janti.

Savaitės Žinios
PASIKĖSINIMAS

PRIEŠ MIKOJANĄ
Sov. min. pirmininko pavaduo

tojas A. Mikojanas, skubotai grįž
damas iš Amerikos Skandinavijos 
oro tarnybos keleiviniu lėktuvu 
DC — 7, tik per plaukų išvengė 
katastrofos.

Pranešama, kad minėto lėktu
vo personalas, vos pakilus iš Niu
jorko areodromo, pradėjo justi 
nenormalų ūžesį motoruose. Iš ke
turių, visada puikiausiai veikusių 
lėktuvo motorų, vienas labai grei
tai ėmė neveikti, o antrasis užsi
degė. Gaisrų pasisekė likviduoti, 
tačiau lėktuvas buvo priverstas 
nutūpti Newfoundlando saloje. 
Spėliojama, kad priežastis — sa
botažas. Vedamas tardymas. Lėk
tuvo keleiviai, drauge ir A. Miko
janas, bus paimti kitu lėktuvu.

Amerikos spauda praneša, kad 
Mikojanui nepasisekusi Amerikos 
misija. Manoma, kad jis skrido su 
tikslu: paruošti dirvų viršūnių 
konferencijai ir išgauti nuolaidų 
dėl Berlyno neutralizavimo. Po 
pasikalbėjimo su prez. Eisenhowe- 
riu, kuris, visų nustebimui, buvo, 
palyginti, gana trumpas, Mikoja
nas nebaigė savo kelionių progra
mos ir paskubomis iškūrė į "pla
čiųjų tėvynę”,

Vakarų politiniai komentatoriai 
skelbia, kad prez. Eisenhoveris 
buvęs labai kietas ir aiškiai jam 
davęs suprasti, jog visi ikišioliniai 
sovietų žaidimai, kurstą šaltąjį 
karų, galį kartais išvesti Ameri
ką iš kantrybės. Jis pabrėžęs, kad 
Amerikos sąjungininkai esą visai 
vieningi ir remiu jos politiką.

* Argentinoj vi* dar verda 
streikų ir susirėmimą katilas. Di
džiausioji buv. diktatoriaus Pero
no šalininkų vadovaujama darbi
ninkų unijų grupė, prie kurios 
prisidėjo ir komunistai, paskelbė 
generalini streiką, apkaltindama 
prez. Frondizi, kad jis nepildųs 
savo pažadų, duotų kraštui per 
rinkimus ir norįs “Argentiną iš
parduoti Amerikai”. Streikas bu
vo paskelbtas išvakarėse prezi
dento kelionės j Vašingtoną, kur 
jis norėjo prašyti paskolos kraš
to ūkiui pakelti.

Streikas paraiižavo visų kraš
tų. Buenos Aires sustojo visas su
sisiekimas, užidarė krautuvės ir 
įstaigos. Minios žmonių demon
stravo gatvėmis. Viskam vadovavo 
trumparankoviai peronistai darbi
ninkai, daugiausia mėsininkai.

Pagaliau vyriausybė pradėjo 
naudoti kariuomenę streikui likvi
duoti. Kuo visa tai baigsis, šiuo 
tarpu dar sunku pasakyti.

* Celebes salyne, Indonezijoj, 
vis dar vyksta kovos su sukilė
liai*. Pranešama, kad sukilėliai tu
rį eilę laimėjimų. Jie užėmę ke
letą didesnių miestų.

* Iš Rumunijos praneša, kad 
komunistinė krašto vyriausybė lei
do žydam* išvykti į Izraelį.
Ketvirtis milijono Rumunijos žy
dų, esą, padavę prašymus išvykti 
iš krašto.

* Kūboje vi* dar vyksta šaudy
mai Batisto* šalininkų. Krašto 
gyventojai masinėse demonstraci
jose protestuoja prieš Amerikos 
intervencijų sustabdyti tuos šau
dymus. Pate Batista gavo azylio 
teisę Prancūzijoj.

* Malto* gyventojai ruošiasi 
pradėti teroro veiksmus prieš bri
tu*. Salos min. pirmininkas Dom 
Mintoff kalba tais pačiais grasi
namais žodžiais, kaip kadaise kal
bėjo Kipro salos ark. Makarios.
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BALYS GRAŽULIS VĖL 
SCENOJ LIETUVA PASAULIO SŪKURYJE

KELIAMAS IR KARALIAUČIAUS KLAUSIMAS. — SOVIETAI PRIEŠINASI TARPTAUTINEI 
ORO INSPEKCIJAI LIETUVOJE__JAUTRUS STATUS QUO KLA USIMAS.Štai jau beveik visi mūsų šia- 

pusuždanginiai autoriai bus at
našavę aukų paskutinio karo die
vaičiui. Vieni pakartotinai, kiti 
vienkarčiai. Ryžtingos Nidos lei
dyklos dėka, va, ir B. Gražulis 
padeda ant aukuro savo rinkinį 
SUDUŽĘS VAIZDAS.

Naujasis atnašavimas susideda 
iš 13 operacijų — trumpesnių ir 
ilgesnių pasakojimų, kurie paliečia 
pradžioj ramių, paskui bolševikų 
kryžuojamų, paskui nacių prievar
taujamų Lietuvų, paskui — Vokie
tijos stovyklų velniavų.

Sapnų, Rudenį, Sudužusį Vaiz
dų ir Skambutį, pagal jų kompozi
cinius nuopelnus turėtum teisę pa
vadinti novelėmis. Jų pabaigoje 
autorius sugeba pasakojamųjų me
džiagų pakelti į nelauktų plotmę, 
nušviesti nauja šviesa, taip sakant, 
transcenduoti. Tai, mano many
mu, meniškai stipriausi daiktai 
knygoje. Prie jų prisigretina ir 
Mirtis Ateina, ypač pabaiga, kur 
rašytojas moka tinkamoj vietoj 
pastatyti taškų, nors ir skaitytojo 
nenuneša j kitų augštų.

Išdavimas (D. H. Lawrence 
plunksnos vertas siužetas) ir Vie
nos Nakties Nuotykiai — du labai 
įdomūs dzūkų krašto atsitikimai, 
vienas šiurpulingas, antras links
mas, tačiau abudu telieka žaliava, 
iš kurios gaminamas meno veika
las. Užuot puošus juos prologais 
ir epilogais, kurie nieko nepadeda 
kompozicijai, geriau būtų buvę 
nuotykius patiekti visai grynus.

Pasimatymas Bažnyčioje ir Dru
geliai — nerūpestingos jaunystės, 
sakyčiau, gimnazistinių polėkių 
vaizdeliai. Kaip svajonėse, sap
nuose viskas nenumatyta, viskas 
gali įvykti. Dainos, vynas, mergai
tės, ašaros, gėlės, vargonai, šliū- 
biniai žiedai, nėra tiktai botago, 
kuris taip reikalingas menininkui, 
lašančiam trumpus romantinius 
daiktelius.

Žmogus, Kuris Nematė Savo 
Kraujo — įdomus pasakojimas 
dviejų okupacijų ir pabėgimo fone. 
Nekasdienė, įdomiai .nupiešta he
rojaus asmenybė, reto narsumo 
žygis traukiant iš kanalizacijos
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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

VALDINIS VINCO KUDIRKOS 
PAMINĖJIMAS

Gruodžio 28 dienų ir Lietuvoj 
buvo paminėtas Vincas Kudirka 
jo šimtojo gimtadienio proga. Mi
nėjimas tačiau buvo labai apribo
tas — įvyko tik Kudirkos Nau
miesty, dalyvaujant tik žemesnio
jo rango delegacijai iš Vilniaus. 
Apie sukaktį spaudoje pastaruoju 
laiku "neturėta progos” užsimin
ti, kitose Lietuvos vietose pami
nėjimus rengti "niekas nesiėmė 
iniciatyvos”, todėl V. Kudirkos su
kaktis Lietuvoj turbūt ir baigsis 
reportažu laikraštyje apie minėji
mų Kud. Naumiesčio salėje ir 
vainikų uždėjimų ant kapo.

Minėjimo iškilmių šeimininkai 
buvo Kud. Naumiesčio rajono ko
miteto sekretorius (partijos) ir 
vykdomojo komiteto pirmininkas. 
Iš Vilniaus atvyko tik M. Meš
kauskienė (kultūros min. pavad
uotoja), rašytojai E. Mieželaitis, 
V. Mozūriūnas, K. Korsakas ir B. 
Bramskus, be to, leidyklos redak
torius J. Tornau. Korsakas ir 
Pranskus buvo paskaitininkai.

Reportaže yra ir nuotrauka prie 
kapo — minėjimo dalyviai, vaini
kai. Vieta paminkle, kur iškaltas 
Lietuvos himnas, fotografijoj rū
pestingai užklota vainikais, tad ir 
nematyti, ar himnas tik paslėptas 
nuo didesnio akių kiekio, ar ir vėl 
išnaikintas, kaip kadaise...

"DUOKLĖ” KUDIRKAI 
VILNIUJE

Po kuklios ceremonijos Kudir
kos Naumiestyje (ta proga teny
kštė vidurinė mokykla pavadinta 
“Kudirkos Naumiesčio Vinco Ku
dirkos vardo vidurinė mokykla”),

vamzdžio besišaudantį bolševikų. 
Gaiviu vėjeliu padvelkia, kai au
torius vaizduoja išsilaisvinusį Kau
nu, išvijus bolševikų okupantus. 
Tačiau, mušto skaitytojas, kas iš 
to asmeninio didvyriškumo, kai 
jis susiduria su valstybiniu maš
tabu suorganizuoto banditizmo įs
taigomis — NKVD ir geštapu? 
Šiuo atveju ir gi atsitiko, kas nor
maliai turėjo atsitikti: Vokieti
joj po karo matome savo didvyrį 
galutinai sugniaužytų, perleistų 
per geštapinius moglius.

Ir, pagaliau, paskutinis bet pats 
ilgiausias pasakojimas Juodoji Ro
žė su NKVD, geštapu ir vokieti- 
nių lagerių raugykla, čia auto
rius paleidžia visas savo patran
kas, intryga atsimezga tingioje 
stovyklos aplinkoje, bet susidaro 
įspūdis, jog šaudomas! jau po mū
šio. čia, kaip ir visi kiti mūsų 
autoriai, rašę apie tuos tragiškuo
sius laikus, ir B. Gražulis užšoko 
ant tos pačios povandeninės uolos 
— kaip surasti vienybę tokioj įvai
rybėj? Vietos, laiko ir veiksmo 
vienybę. Yra duota pirmasis bol
ševikmetis, trumpas išsilaisvinimo 
laikotarpis, vokietmetis su pabė
gimu ir unrrametis iki emigraci
jos, vadinasi, keturi paskiri lai
kai ir dvi vietos — Lietuva bei 
Vokietija. Visi tie keturi laikai 
nepaprastai skirtingi, taip pat ne
paprastai skirtingos ir vietos. B. 
Gražulis, užuot ieškojęs vienybės, 
su šiuo pasakojimu pasuko tuo ke
liu, kurį prieš jį jau spėjo išminti 
kiti mūsų tremties rašytojai — 
mesti į bendrų katilų viskų! Auto
rius pats jaučia beverdųs neskanų 
mutinį, todėl vis meta katilan nau
jų prieskonių, kad pataisytų viralų. 
O tie prieskoniai pornografinių 
vaizdų ir keiksmažodžių pavidale 
padaro šį patiekalų nepriimtinų, 
kad ir i stipriausiam skilviui, trum
pai sakant, šis pasakojimas kaip 
neliteratūriškas nedėtinas į šiaip 
jau kūrybiškų rinkinį.

Išskyrus paskutinį dalykų, B. 
Gražulio naujoji knyga visa galva 
praneša BRYDĘ RUGIUOSE, nes 
čia jis gerai organizuoja pasakoja- 
mają medžiagų, ryškina .detales,

gruodžio 30 dienų ir Vilniuje bu
vo surengta V. Kudirkai skirta 
mokslinė konferencija. Vadinasi, 
paminėjimas buvo ne masinis, o 
tik rinktinių žmonių susirinkime, 
kur dalyvavo literatai, laikrašti
ninkai, atitinkami studentai ir... 
LKP SK sekretorius V. Niunka.

Konferencijų atidarė K. Korsa
kas, pagrindinį pranešimų padarė 
J. Žiugžda. Jo pranešimas kitų 
dienų, gruodžio 31, buvo išspaus
dintas ir Tiesoje. Rado jis pas 
Kudirkų ir neblogų bruožų, pa
minėjo net ir jo satyras, kurios 
“demaskavo žiaurius caristinius 
lietuvių tautos engėjus” (bet nie
kas nepaskaitė nei ištraukėlė* iii 
tų satyrų!), tačiau galutinę išva
dų padarė tokių:

“V. Kudirkos pasaulėžiūros 
bruožai, kaip priešingumas socia
lizmui, šovinistinės nuotaikos, 
klasinės taikos skelbimas, buržu
azijos interesų gynimas — visa 
tai sudarė sųlygas Lietuvos bur
žuazijai jos kovoje prieš darbo 
žmones panaudoti V. Kudirkos 
idėjinį palikimų buržuazinei-na- 
cionalistinei ideologijai skleisti ir 
skiepyti”.

Kitų kalbėtojų pranešimai grei
čiausia nei nebus skelbiami, nes 
jie, kiek iš atpasakojimo atrodo, 
lietė V. Kudirkos veiklos teigia
muosius bruožus. Neatskleidė ir 
J. Lebionkos nuomonės “dėl kai- 
kurių V. Kudirkos satyrų proble
minių klausimų”...

Nejaukiu būdu tapo atiduota 
neišvengiama duoklė V. Kudirkai 
Vilniuje...

GYVENTOJŲ SURAŠYMAS 

šiomis dienomis Lietuvoje vyks

trumpina sakinius, o kas brangiau
sia, sukelia nuotaikas, sušildo skai
tytojų, įkvepia meilę žmogui. Kad 
ir laikraštinė kalba, bet ji dabar 
taikli, neužsikabina už mandrystės 
gurvolių, sųžininga. Dar kartų 
sveikinkim Nidos leidyklų, kad ji 
davė progos dar kartų grįžti sce- 
non Baliui Gražuliui.

B. Gražulis
SUDUŽĘS VAIZDAS
Nidos Knygų Klubo leidinys 
Nr. 25.

.SĖKLAI ATVĖTYTI GRODAI.
Prašmatnesniu viršeliu papuošta 

Nidos leidyklos antroji RINKTINĖ 
pasiekė skaitytojus nešina gausiu 
medaus derlium. Nemuno delta 
(A. Nevardauskas), Pamariais (A. 
Nevardauskas), Gediminas rašo po
piežiui (S. Sužiedėlis), Ko verkęs 
Gediminas (S. Sužiedėlis), Kaip 
kryžuočiai naikino Mažųjų Lietuvų 
(Dr. M. Anysas), Priešistorinis 
lietuvis (J. Matusas), Nepriklauso
ma Lietuva skaitmenimis (V. Ben
jaminas), Vestuvės prieš 100 me
tų, (Ilgiausias tiltas pasauly buvo 
Kaune (R. S.), Amerikos lietuviai 
sportininkai (J, Jakubauskas)! 
Kaip Balys Sruoga kūrė (Dr. V. 
Sruogienė), Balio Sruogos tėvai 
(V. S.), Knygnešių karalius (V. 
Mingėla). Be to dar didelis kraitis 
smulkmenų, mįslių, patarlių, įkai
šiotų tarpuose.

Persveriama dauguma mirties 
tremtinių, gyvendama anglosaksi- 
nėje aplinkoje, skaitydama vietos 
spaudų ir bendrai raštijų, išmoko 
gerbti "faktus” vietoj tradicinio 
lietuviško polinkio "samprotauti”. 
RINKTINĖS redaktoriai, taip pat 
gyvendami tokioj aplinkoj, įspėjo 
šių naujų tendencijų ir mums duo
da faktus. Spalvingi, gaivūs, po
etiniai A. Nevardausko faktai apie 
Klaipėdos kraštų, žmones, jų buitį. 
Dr. V. Sruogienės faktai apie sa
vo garsųjį vyrų, jo kūrybinį me
todų, jo tėvus. Kiekvienas straip
snis duoda vis ką nors nauja, kad 
ir mes tomis temomis veikalų esam 
skaitę šimtus.

Linkėkime RINKTINEI dar la
biau “anglosaksinti” savo metodų, 
visai šaltai organizuojant medone- 
šj, negailestingai atvėtant mūsų 
perjodikų, kurion įsibrauna tiek 
daug pelų!

P. Andriušis.

ta sovietinės valdžios suorgani- 
zuotas gyventojų surašymas (kri
tiškoji diena — sausio 15). Jeigu 
jis bus sųžiningai ir tvarkingai 
atliktas, susidarys labai svarbių 
ir įdomių duomenų apie padėtį 
Lietuvoje. Iš pasirengimų atrodo, 
kad surašymų stengiamasi atlik
ti rūpestingai. Tačiau surašymo 
duomenys bus statistikos valdybos 
žinioje, kuri yra centralizuota so
vietinė įstaiga (Lietuvoje yra tik 
Maskvos priklausomas Statistikos 
Valdybos skyrius). Todėl sukaup
ti duomenys bus svetimos val
džios žinioj ir nuo jos pareis, kiek 
ir kokiu būdu bei kokia forma 
tie duomenys galės kada būti žino
mi viešumoj.

Pažymėtina, kad surašymo pro
ga buvo pagaminti nauji detalūs 
miestų planai. Planų išrašus gavo 
surašinėtojai (kiekvienas savo ra
jono). Ta proga buvo pernumeruo
ti namai, kur numeracija nebuvo 
pakankamai tvarkinga. Kaune net 
kaikurios gatvės buvo pavadintos 
naujais vardais, nes buvo rasta, 
kad yra vienodo ar perdaug pana
šaus pavadinimo gatvių, dėl ko 
kartais įvyksta nesusipratimų. 
(Pavyzdžiui, Saulės gatvė Kaune 
buvo Žaliakalnyje ir Aleksote). 
Tačiau miestų planai ir dabar te
bėra neviešas dalykas. Neseniai iš 
Lietuvos atvykusieji nepaprastai 
stebisi Vakaruose matydami, kad 
čia laisvai ir pigiai gali nusipirk
ti kiekvieno miesto planų...

“KULTŪRINIS AVANGARDAS”
Kas šiuo metu Lietuvoje oficia

liai įskaitomas j “kultūrinį avan
gardų”, vaizdžiai liudija virtinė 
parašų po nekrologu Sofijai Čiur
lionienei/

S. Čiurlionienė mirė Kaune, 
gruodžio 1 dienų. Nekrologas iš
spausdintas gruodžio 2 dienų ry
tų išėjusioje Tiesoje, taigi turėjo 
būti parašytas ir atiduotas spaus
dinti gruodžio 1 dienos vakarų. 
Jis pasirašytas 59-nių asmenų, gy
venančių daugiausia Vilniuje ir 
Kaune, bet kaikurie gyvena Šiau
liuose ir kitur. Jie negalėjo per 
tokį trumpų laikų ne tik susirink-

Tarp Berlyno ir Lietuvos sie
nos, atrodo, yra didelis nuotolis. 
Ir vis tik, kai prasidėjo Maskvos 
politinė ofenzyva Berlyno klausi
mu, pasaulio politikos diskusijos 
nusiekė iki pat Nemuno krašto. 
Chruščiovas savo kreipimusi į Va
karus, reikalaudamas pakeisti 
Berlyno statusų ir išboginti iš to 
miesto Vakariečių įgulas, grindė 
savo ultimatyvinį reikalavimų t.k. 
tuo, kad Potsdamo sutartis ir kiti 
alijantų susitarimai jau nebega- 
liojų, jie esu Vakariečių sulau
žyti.

KARALIAUČIAUS SRITIS
Toji Potsdamo sutartis (4-mo 

skyriuje), tačiau, kalba apie šiau
rės Rytprūsius, Karaliaučiaus sri
tį, kurių Sovietai, įjungdami jų 
į Rusijos fed. respublikų, pavadi
no "Kaliningrado oblast”. Pots
damo sutarties dalyviai 1945 m. 
vasarų pasižadėjo paremti sovie
tų pretenzijas į tų sritį būsimų 
taikos derybų metu. Tokios dery
bos iki šiol dar nė neprasidėjo. 
Iš vėlesnių pokario memuarų Ir 
politinių pasisakymų žinome, kad 
Vakariečiai tada manė, jog atski
riamas nuo Vokietijos šiaurės Ryt
prūsių kraštas (Karaliaučiaus — 
Tilžės — Gumbinės — Įsručio sri
tis) teks ne kam kitam, o Lietu
vos respublikai (Plg. amerikiečių 
užsienio politikos žinovo Kennano 
straipsni žurnale “Foreign Af
fairs”). Bet Stalinas su Molotovu 
šaltom rankom “patvarkė”, kad 
Karaliaučiaus kraštas buvo įjung
tas ne į Lietuvos, bet į Rusijos 
respublikų, nors Rusija su tuo 
kraštu nieko bendro neturėjo. Ir 
Vašingtonas ir Londonas oficia
liai ir neoficialiai yra pareiškę, 
kad anas Karaliauiaus srities pa
vedimas Sovietų Sųjungai turėjo 
tik provizoriumo pobūdį — iki tai
kos derybų.

Dabar, kada Maskva atsimeta 
nuo Potsdamo sutarties Berlyno 
dalies, Vakaruose keliami ir kiti 
Potsdamo sutarties klausimai, jų 
tarpe ir Karaliaučiaus problema. 
O kai Karaliaučiaus sritis Nemu
no linija susiduria su prieškari
nėmis Lietuvos sienomis, tai kiek
vienas Karaliaučiaus srities klau
simo naujas išjudinimas paliečia 
ir Lietuvos klausimų.

šitas pavyzdys rodo, kaip greit 
pasaulio politikos sūkuriai gali 
išnešti j paviršių ir Lietuvos bei 

ti nekrologo .pasirašyti, bet nega
lėjo visi net ir telefonu ar tele
grafu susisiekti tenykštėmis tele
fono bei telegrafo veikimo sųly- 
gomis. Parašai galėjo būti padik
tuoti tik iš vieno centro, kuris ir 
nustatė, kam leistina ir pridera 
po tokiu aktu pasirašyti. Todėl 
tas pasirašiusiųjų sųrašas ir rei
kšmingas.

Jame yra įtraukta:
a) Partijos vadovybė — A. 

Sniečkus, B. Šarkovas, V. Niun
ka, J. Maniušis, A. Barauskas (vi
si CK sekretoriai), CK įstaigos 
kultūros skyriaus vedėjas V. Uo
gintas, Kauno partijos komiteto 
atstovė J. Narkevičiūtė.

b) Valdžios — administracijos 
atstovai — J. Paleckis, K. Preik
šas (vicepremjeras kultūros rei
kalams), J. Banaitis (kultūros 
ministras), M. Gedvilas (švieti
mo ministras), J. Piligrimas (Kau
no miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas) ir, žinoma, M. šu- 
mauskas;

c) Partijos dienraščių redakto
riai: Tiesos G. Zimanas ir Soviets- 
kaja Litva V. Meščeriakovas (bet 
nėra Czerwony Sztandar redakto
riaus A. Fedorowicziaus);

d) Rašytojai, dailininkai, akto
riai, muzikai, mokslininkai — J. 
Avyžius, J. Baltušis, A. Baltrū
nas, J. Čiurlionytė, A. Dziska, J. 
Dovydaitis, B. Dvarionas, A. Gri
cius, J. Grušas, A. Guzevičius, A. 
Jonynas, V. Karužienė, K. Ky
mantaitė, K. Korsakas, J. Kriščiū- 
nas-Jovaras, J. Kupčinskas, A. Lą
stas, V. Mackevičius, Just. Mar
cinkevičius, J. Matulis, E. Mieže
laitis, J. Mikalauskas, J. Mikėnas, 
V. Mykolaitis-Putinas, E. Matu- 
zevičlus, V. Mazūriūnas, K. Pet
rauskas, V. Rcimeris, P. Rimša, 

kitų Pabaltijo kraštų klausimų. 
Kaip bus išspręstas Berlyno gin
čas, dar nežinia. Chruščiovas pa
statė 6 mėnesių terminų susitar
ti. Vakarų valstybės griežtai pa
reiškė, kad negalį būti ir kalbos 
apie jų pasitraukimų iš Vakarų 
Berlyno. Galimas dalykas, kad vi
sas tas ginčas ir kai kurie kiti ak
tualūs klausimai prives prie nau
jų viršūnių konferencijų. Vakarai 
ir Fed. Vokietijos vyriausybė siū
lo būsimose derybose neapsiriboti 
Berlyno klausimu, o tartis plates
niu mastu dėl visos Vokietijos ne
išspręstų klausimų. Tokios dery
bos, savaime aišku, taip pat pa
liestų Lietuvos ribas.

PATYS BERLYNO 
GYVENTOJAI DAVĖ 

MASKVAI ATSAKYMĄ
Tuo tarpu patys Berlyno gy

ventojai rinkimuose j Vakarų 
Berlyno parlamentų gruodžio 7 d. 
vietiniams komunistams ir Mask
vai davė tikrai įtikinantį atsaky
mų. Priešingai Vakarų Vokietijai, 
kur komunistų partija yra uždrau
sta, Vakarų Berlyne komunistinė 
SĖD yra legali ir per šiuos rinki
mus gavo tik — 1,9 proc. balsų, 
tuo tarpu kai socialdemokratai ga
vo 52,6 proc. ir krikšč. dem. CDU 
37,7 proc. SPD atstovų turės 78, o 
CDU 55. Nei komunistai, nei kitos 
smulkios partijos atstovų neturės. 
Komunistai ir Sovietai grasinimais 
ir viliojimais stengėsi paveikti ber
lyniečius savo naudai, bet rinkimų 
duomenys rodo, kad vos tik maža 
saujelė gyventojų balsavo už ko
munistus. Vakarų Berlyno gyven
tojai parodė, kad jie sovietinių 
grasinimų nepabūgo. Berlynie
čiai gali būti geru pavyzdžiu vi
soms Vakarų pasaulio tautoms.

STENGIASI LIETUVĄ IŠSKIRTI 
IŠ ORO INSPEKCIJOS ERDVĖS

Ir tose dviejose Rytų — Vakarų 
konferencijose, kurios šiuo metu 
vyksta Genevoje, netiesioginiai 
yra liečiama Lietuva. Vienoje jų 
Amerikos, Anglijos ir Sovietų Su
jungęs delegatai tariasi atominių 
ginklų bandymų sustabdymo klau
simu ir principe jau tiek susitarė, 
kad pradėta formuluoti sutarties 
tekstus. Bet Vakariečiai tokį ban
dymų sustabdymų sieja su veiks
minga kontrolės sistema. Dėl jos 
sunkiau susitarti, nes Maskva la
bai nenoriai sutinka su bet kurio

J. Rudzinskas, I. Simonaitytė, M. 
Sluckis, P. Stauskas, J. Šimkus, 
T. Tilvytis, P. Vaičiūnas, S. Vai
niūnas, K. Vairas-Račkauskas, A. 
Venclova, V. Žilionis, J. Žiugžda, 
A. Žmuidzinavičius. Ir dar V. Vit
kauskas — generolas, pensinin
kas, dabar “memuarų” rašyto
jas.. .

NORĖTŲ MOKYTIS 
UŽSIENIUOSE

Lietuvoje dar nėra svetimų kal
bų vadovėlių, pritaikytų lietu
viams. Naudojamasi daugiausia 
iš rusų kalbos verstais rusams pri
taikytais vadovėliais. Viešai reiš
kiamas pageidavimas, kad jau lai
kas išleisti lietuviams pritaikytų 
užsienio kalbų vadovėlių, ir kad tų 
kalbų dėstytojams turėtų būti su
daryta galimybių lankyti tų kalbų 
specialius kursus tuose kraštuose, 
kur tos kalbos vartojamos. Vokie
čių kalbos mokytojams siūloma or
ganizuoti tokius kursus Vokietijos 
rytinėj zonoj. Tačiau to sumany
mo kėlėjai dar nedrįsta kalbėti 
apie tai, kur turėtų būti toki pran
cūzų ir anglų kalbų kursai...

MUZIKA BE MARKSIZMO
Vidurinėse muzikos mokyklose 

nedėstomas marksizmas. Partie- 
čigi nuogųstauja, kad tie auklė
tiniai, kurie nebetęsia mokslo 
konservatorijoje, o eina dirbti 
chorvedžių ar net muzikos moky
tojų darbo tiesiai iš vidurinių mu
zikos mokyklų, taip ir lieka nesu
sipažinę su “mokslų mokslu”.

AKTORIUI KUPSTUI 60 METŲ
Gruodžio 19 d. dramos aktoriui 

Aleksandrui Kupstui suėjo 60 me
tų amžiaus.

VILNIAUS TERMOFIKACIJOS 
STAIGMENA

Jau prieš keletu metų pradėta 
garsinti, kad Vilniuje bus įrengta 
moderni centrinė namų šildymo 
sistema. Būtent, šiltas vanduo į 
šildymo radiatorius ir virtuves ve
damas ne iš tuose pačiuose na
muose įrengiamų šildymo įtaisų, o 
iš visam miestui vieno centro — 
šiluminės elektros stoties. Buvo 
teigiama, kad taip bus ekonomiš
kai sunaudotas atliekamas elek
trinės karštas vanduo ir šildymas 
atsieis labai pigiai.

Per keletu metų nutiestas nema
žas vamdžių tinklas ir kaikuriuos 
namus šį rudenį elektrinės karštas 
vanduo jau pasiekė. Bet paaiškė
jo, kad ta šildymo sistema galų 
gale išėjo labai brangi: brangiau
sia visoj Sovietijoj! Gyventojai 
už šilumą turi mokėti, kiek sąskai
tos rodo, ir tokiuose namuose gy
venantieji nebeturi jokios gali
mybės pasirinkti pigesnį šildymo 
būdą. Viešai konstatuojama, kad 
"kažkas kažką padarė negerai, o 
darbo žmogus turi kentėti”.

MOKYKLOS BE PATALPŲ 
ARBA BE MOKINIŲ

Visos Klaipėdos mokyklos, dėl 
patalpų stokos, veikia dviem pa
mainom, kai kurios net trim pa
mainom. Patalpų stoka esanti vie
na iš didžiausių kliūčių įgyven
dinti Lietuvoje visų pageidauja
mam deveynerių metų pradinio 
bendro lavinimo planui.

Kaimų vietovėse yra mokyklų, 
kurių tik vardai didina mokyklų 
skaičių, o mokinių skaičius nepa
teisina jų buvimo, nes esama kla
sių, kurias lanko 10 ar net vos 5 
ffloklniai.

mis kontrolėmis, ypač jei jos vyk
tų Rytuose. Tačiau įsitikinę, kad 
be kontrolės sistemos įkurdinimo 
Vakarai nesutiks su jokia sutarti- 
mi, patys sovietų delegatai ėmėsi 
iniciatyvos.

Jie dešimties Rytų-Vakarų val
stybių atstovų konferencijai, po
sėdžiaujančiai toje pat Genevoje 
tuo pačiu laiku ir turinčiai užda
vinį susitarti dėl priemonių stai
giems puolimams išvengti, pasiū
lė savų kontrolės sistemų. Jų siū
lymu Varšuvos pakto valstybėse 
reiktų įsteigti 28 kontrolės punk
tus (geležinkelių mazguose, uos
tuose ir kitur), o Vakaruose ir 
Artimuose Rytuose 54 kontrolės 
punktus. Be to, Maskva siūlo įs
teigti oro inspekcijų 800 km. ruo
že abipusiai dabartinės NATO ir 
Varšuvos pakto pajėgų demarka
cijos linijos. Imant tiesių oro lini
jų, Maskvos siūloma oro inspek
cijos zona Rytuose vos pasiektų 
Lietuvos sienų, bet jau pačios ne- 
beapimtų. Sovietai nenori leisti 
Lietuvos iš oro kontroliuoti. — 
Esamomis žiniomis, Vakarų vals
tybės j tų Maskvos delegatų siū
lymų žiūri skeptiškai.

KEISTI AR NEKEISTI 
ESAMĄJĄ PADĖTĮ?

Sovietai visų laikų stengėsi esa
mųjų padėtį (status quo) išlaiky
ti nepaliestų. Visose ikišiolinėse 
derybose jie stengiasi tylomis ar 
formaliai išgauti dabartinės padė
ties Rytų ir Vid. Europoje pripa
žinimų. Bet reikalai susiklojo taip, 
kad jie, keldami Berlyno klausi
mų, patys tų status quo griauja. 
Vakarai galėtų ir turėtų tų progų 
išnaudoti išjudinti ir Rytų bei Vi
durio Europos status quo klausi
mus, kuriuos Maskva iki šiol lai
kė “neliečiamais”.

Pasaulio politika šiandien yra 
tiek kryžmenai susipynusi, kad 
įvykiai vienoje žemyno dalyje gy
vai gali atsiliepti kitoje dalyje, 
ar net kitame kontinente. Net ir 
įvykiai Art. ir Tolimuose Rytuo
se, kai tik juose kaip nors pasi
reiškia Sov. S-ga, vienokiu ar ki
tokiu būdu netiesioginiai gali lies
ti ir Lietuvų. štai dėl ko, laisvo
jo pasaulio lietuviai ir jų organi
zacijos turi nuolat budėti ir pa
naudoti kiekvienų progų savo tau
tos laisvės reikalui kelti.

(E).
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PŪLIUOJANTI GANGRENA
> AB TELIKSIM JtlDOŠIŽKI BAJORU VARIANTAI?

ATVIRAS LATAKAS BENDRUOMENEI: DĖL GOBŠUMO IR 
GOOD TIME GALIMA TREMTIES TRAGEDIJA.

JUOZAS KRALIKAUSKAS, PLB KULTŪROS TARYBOS PIRMININKAS

L Maamtv dezertyravimai i*
gyvenimo muaro

Mokytojui yra ypatingai svar
bu, kokia yra išeivijos nuotaika 
lietuviško švietimo atžvilgiu. O 
tos nuotaikos bendravardiklinė 
rodyklė yra tokia, lyg lietuviško
ji mokykla būtų koks svetimas, 
pašalinis arba visai mažas reika
las. Tai tiek nuostabu, kad net 
šanku ir bepatikėti. Juk atliulėjo 
gi apie penkiosdešimt tūkstančių 
mokytą tremtini?, o mokykla štai 
jaa tiek nedaug kas nuoširdžiai 
rr veiksmingai besirūpina. Padėtis 
ypatingai opi: mokykla tremtyje 
yra jau prie paskutinės eilės rei
ksią.

Skaudžiai krintu į akie perne
lyg didelis kontrastas tarp lietu
vių materialinio praeigyveniino* ir 
šeštadieninių mokyklų akordeiviš- 
kemo. Trūksta mokykloms vado
vėlių — net pagrindinių. Nėra 
būtiniausiu vaizdingumo priemo
nių Lietuvos geografijai ir istori
jai mokyti. Nei didvyrių portre
tų, nei žodynėlių, nei. rodomųjų 
Lietuvos vaizdų. Pragaištingai trū
ksta mokiniams lietuviškos lektū
ros. Daug kur mokykla neturi net 
jokios lituanistinės bibliotekėlės. 
Visa ši bėda yra tik. iš to, kad 
lietuviškoji mokykla nėra daugu
mos rūpestis. Tai.gal gi mokykla 
jau tėra tik. bendruomenės ma
žės dalies rekalas? Gal, sakysime, 
tik tų, kurie turi vaikų? U gal 
tai net tik vienų mokytojų reika
las?

Labai įsidėmėtina, kad mūsuo
se kaip tik ir plinta ši visų kenks
mingiausioji tendencija: visas 
švietimo problemas ir visas mo
kyklines bėdas palikti užkartas 
vien tik mokytojams. Tai na tik 
pilotiškaa apsigavimas mėginant 
nusiplauti atsakomybę, bet ir 
strauso taktika lemtinguoju meta. 
Masinis dezertyravimas iš švietimo 
rūpesčių ir atsakingumo reikštų 
ne tik galutinį užslėgto mokytojo 
nukankinimą, bet ir mūsų kultū
ros bei lietuvybės tremtyje gulbės
giesmę. Tikrai nėra gelbėtis pati
kimesnio kelio,, kaip- lituanistinio 
švietimo kelias.

Aiškiau nė būti negali — be 
dangumos dėmesio ir globos mū
sų kolonijų lietuviškos mokyklos 
neišbris iš vargelio. Mokytojui 
reikalinga daug didesnė pagalba 
negu yra dabar. Juk nė vienas 
mokytojas nėra stebukladarys. 
Mokytojas nėra taip pat nei- pra
našas, nei jogas ar fakyras. Bet 
tikrai yra tokių vietovių ir tokią 
sąlygų kur mokytojui būtų įma- 
nomiau ryti peilius, kardus ir ug
nį, negu pasiekti savo pedagoginį 
tikslą. Mokyklai būtinai ir skubiai 
reikalinga bendruomenės didelė 
pagalba: moralinė ir medžiaginė, 
šeimos ir spaudos, parapijos bei 
apylinkės, visų ir kiekvieno —• 
kuo tik kas gali.

2. Parapėjanšisa raukšlės 
veidrodyje

Mūsų mokytojų dauguma tabėt. 
ra dar iš nepriklscnomos- Lietuvos 
mokytojuos. Bet nuo to šviesaus 
laikmečio jau aštuoniolika metų. 
Mokytojas išeivijoje sparčiau se
nėja, artėdamas į Kalėdų senelio 
laimę. Jis sensta ne tik skausmo 
ženklais veide, bet ir savo peda
goginėmis bei didaktinėmis žinio
mis ir darbo būdu bei metodu.

Tremtyje neturime net visiškai' 
jokios pedagoginės periodikos _
tėvynėje turėjome net kelis anga- 
to (europinio) lygio pedagogi- 
nifls žurnalus, Jau nebėra anų 
gausių vasaros kursų mokytojams 
atsigaivinti ir atsinaujinti pedago
giniu, metodiniu bei dalykiniu 
(specialybės) požiūriu. Jau nebė
ra. mokytojų konferencijų — anų 
entuziazmą h pažangų kaitančių: 
sw studijomis paskaitomis,, refera
tais ir parodomosiomis pamoko
mis, Naujieawpedagegirriams kad
rams ruošti Lietuvoje buvo peda
goginis institutas ir mokytojų se
minarijos. Tremtyje gi vis labiau

aštrėja mokytojinio
problema

Tiesa, JAValstybėso lietuvių 
mokytojų pažangos bei prieaug
liaus problema kiek lengvina Lie
tuvaičių seserų instituto (prieš 
penkerius metus įkurto motinos 
M. Teofilės), vasariniai kursai se
serims mokytojoms ir vasariniai 
lituanistikos semestrai Fordhamo 
universitete. Tačiau tai problemą 
tik sušvelnina, bet toli gražu jos 
dar neišsprendžia.

Laiko griūtyje visų labiausiai 
atsiliekame su rašymo bei rašybos 
mokymu. Sis dalykas pasirodė ne 
tik sunkiausias, bet ir labiausiai 
apleistas: net ligi šiol dar neturi
me pakenčiamo gramatikos vado
vėlio. Tai yra baimę kelianti ne
gerovė: dabar jau baigia lituanis
tine mokyklą tiek menkai tepra
mokyti rašyti, kad yra beveik jau 
lietuviški beraščiai.

Mūsų tremtiniškoji mokykla tė
ra tik šešėlis tos mokyklos, kuri 
buvo nepriklausomoje Lietuvoje. 
Bet kad nors ir tokia mokykla iš
liktų gyvoji mokykla, ji turi išlik
ti su gajomis šaknimis. Iš vienos 
pusės, Ji neturi laikui bėgant iš
krypti iš tradicinių gairių ir pa
simesti. Bet iš antrosios — ji ne
turi su baime užsidaryti konser
vatizme ir sustingti rezervatinėjo 
stagnacijoje. Lietuvių tremtiniš
koji mokykla — ne rezervato mo
kykla. Jeigu atrastoji vietinė mo
kykla yra mus tirpinanti, tai re- 
zervatinė būtų dusinanti: ne tik 
apskritai pedagoginių, bet taip pat 

j ir lietuviškųjų tikslų siekiant.
Mokytojo konfliktas su laiko 

agresyvumu — Ly. su užtrukimu 
svetur — yra ypatingai žiaurus. 
Laikas juk net kryžius išverčia, 
net akmeninius paminklus sutru
pina. Mokytojas dėl Lietuvos sū
nų ir dukterų bėga neišpasakomo- 
se varžytinėse su laiku, lyg anuo 
galvažudžiu Mėlynbarzdžiu. Juo 
ilgiau tremtis užtruktų, tuo vis 
sunkiau būtų lietuviškai mokyk
lai

3-. Konfliktai au žydro lino 
akimia

Didelė dalis mokinių jau yra 
su sunkiai pažeistomis lietuvybės 
šaknimis: dėl svetimybių tiršto 
apgulimo ir dėl tėvų nesupratimo 
ar parklupimo j prisitaikymą — 

'dėl medžiaginės naudos bei pato
gumų, Daug vaikų jau nebegali 

I taisyklingu sakinėliu lietuviškai 
išsireikšti. Daugelio mokinių są
monė ir pasąmonė sudrumsta ir 
užkrėsta visokiais narkotikais.

Bet mūsų gelbėjamieji spiriasi 
prieš vaistus, skiepijimą ir anti- 
narkotikuB. Jie priešinasi, kaip 
Jehovos liudininkai prieš kraujo 
įliejimą, kuria būtinas, kad jie iš

liktų, gyvi. Tad mokytojui dažnai 
tenka smaugtus tarytum su kokiais 
atsilikėliais arba nenormaliais.

Iš tikrųjų šis konfliktas juo 
aštresnis ir opesnis dar ir dėl to, 
kad pats mokytojas neretai šauna

■ pro šalį, t.y. prasilenkia su išei- 
viško vaiko psichika. Mūsų išeivi
jos vaikai toli gražu- nebe tokie, 
kokius mes labai gerai tebepažįs- 

itame iš nepriklausomos Lietuvos 
, laikų. Deja, i dabartinius žiūrėda
mi, mes dažnai tebematome dar 
vis anuos, kurie buvo žydro lino 

! akimis. Tad mūsų pačių regėji- 
mas mus klaidina. Mokytojui te
lieka būtinybė pripažinti ir pa
tinti išeivijoje pakitusį lietuviško 
vaiko dvasios pasaulį.

Nevykusiai prie tremtiniškos 
generacijos prieinant, lituanisti
niai dalykai gali tekelti vaikui tik 
nuoboduli, kaip senų ir tolimų da- 

: lykų simboliai, kaip kažkada ir 
kažkur numirusių sąvokų ir idėjų 
kankinamasis piršimas. Būtų nesu
sipratimas vaiką tempti, kad. jis 
būtinai pražiūrėtų tik senomis 

i mokytojo akimis arba pro moky
tojo akinius. Negalima norėti iš 

■vaiko prievartiškai atimti jo nuo
savas akis: senyvo mokytojo ro
domus dalykus mokinys tik savo 
akimis tegali matyti. Jeigu nru-

prieaugliaus kytojui nepatartina nešioti barz-
dą, tai juo labiau jam nepatarti
na eiti į klasę su peruku. Vaikai 
visais amžiais buvo ištikimi tik 
savo pačių akims.

Šiaip ar taip, tremtyje jau ne
bėra tos gilios dvasinės komuni
kacijos tarp lietuvio mokytojo ir 
lietuvio mokinio, kurs buvo Lie
tuvoje. šitai yra svarbiausia vis- 
tik dėl to, kad jau nebėra gilios 
lietuviškosios komunikacijos na
mie tarp tėvų ir vaikų. Argi ma
ža jau tokių šeimų, kur tremtiniai 
tėvai laužo liežuvį su vaikais jau 
nelietuviškai. Daug mokytojo žo
džių vaikai jau nesupranta. Mo
kyklinio dialogo metu yra sunku 
atverti vaike jausminės, legendi
nės, pasakiškosios Lietuvos vizi
ją. Mokytojo žodžiai vaiko neper
gyvenami: jie daugiausia telieka 
tik konstatuojantieji faktus.

4. Svetimo juodžemio 
kontradikcije

Su vietine (valstybine) mokyk
la konfliktas gilus jau iš princi
po: juk logiška ir normalu teat- 
rodo, kad lietuvių vaikus mokytų 
lietuviai mokytojai. Toliau — mo
kymo būdo (metodo) atžvilgiu. 
Pavyzdžiui kraštuose išmokyti 
lietuviškai taisyklingai rašyti ne
paprastai kliudo anglų kilminė ir 
persenusi rašyba: tas spelling — 
vien mechanine atmintimi pagrįs
tas mokymas rašyti' žodžius. Lie
tuvių rašybos mokymas pjaunasi 
vaiko sąmonėje su anglų rašybos 
mokymu. Sunku mokytojui, bet 
dar sunkiau vaikui:: ypač, jei jis 
nemoka gerai lietuviškai kabėti.

Toliam— patalpų atžvilgiu: mo
kyklų dauguma yra svetimose 
klasėse tiek nuosavybės, tiek iš
vaizdos (dekoravimo) prasme. 
Ant sienų nėra lietuviškų pavei
kslų, didžiųjų lietuvių portretų,- 
lietuviškų žemėlapių, vaikų tauti
niais motyvais pagražinimų ir pie
šinių. Klasė visa savo išvaizda — 
visu- dekoravimu, ženklais bei- dva
sia — yra ne tik nelituanistinė, 
bet netiesioginiu būdu dar net 
antilituanistinė.

Dėl to mokytojui svetimo kraš
to ąžuolai ir beržai šlama kaip 
nelaimė. Pilka prieblanda rūsčiai 
primena ugniakurų pelenus, ku
rie beliko sudegus indėnų kilčių 
amžiams. Juk net paprasčiausia 
žolelė, net ta gyvybę semia iš sa
vo juodžemio. Po šita gi žeme pa
kasti ne mūsų senoliai: čia. miega 
paskutiniuoju miegu indėnų, neg
rų ir ištiso babelio mirusieji — 
ne mūsų šis juodžemis. Ne iš ku
rio kito krašto, o tiktai iš Lietu
vos žemės įsčios gimė mūsų ttM- 
te — karta po kartos — šimtai 
milijonų. Nuo pat legendarinių 
laikų karta po kartos mito iš tė
viško ir ištikimo Lietuvos juodže
mio. Dėl to svetimas juodžemis 
mus baimina, nes jis iš tikrųjų 
yra tautinio perkeitimo pagrindas, 
įkūnytojas. Mokytojas kasdien 
slogiai jaučia, kaip svetimame 
juodžemyje sielvartingai rauda 
netekę skalpų ir tėvynės. Jis kas
dien girdi, kaip svetimame medy- 
jeį prerijos kėlyje ir highway 
gelmėje ūkauja neatradę jokios 
laimės, nors dėl skilvio ir gomu
rio pilhesnio sotumo buvo net 
savo giminės ir pavardės išsiža
dėję, net buvo savo tautą išdavę.

Tai yra didžioji kontradikcija 
. tarp to, ką mokytojas aiškiai ma
to ir girdi, su tuo, ką jis taip 

. sielvartingai norėtų matyti ir gir
dėti. Tai tikrai tragiška priešta- 

,ra, kurt yra dabartinis mūsų val
gis. Tremties slinktyje mokytojas 

.visai mažai tegali daryti nuolai- 
dų: pagrindiniuose dalykuose jam 
nėra jokios galimybės eiti į kom
promisus. Kokios ir iki kurios ri
bos gi beįmanomos būtų nuolai
das ar kompromisai?

5. Gelbėjimo punktai šaukiasi 
bendro plano

: Mūsų išeiviškoji mokykla dėl 
kraštų ir sąlygų įvairume, dėl val- 

'atyūinių mokyklų skirtingumo, 

dėl vizos eilės kitų priežasčių yra 
marga, kaip genys. Neturint pa
grindinio ir visur to paties plano, 
t.y. be vienodos visiems kraštams 
lituanistinių mokyklų programos 
įsigalėjo nelemtas pažiūrų į litu
anistinį švietimą skirtingumas. Iš 
vienos pusės — konservatyvieji 
mokymo dogmatikai: jie mokyk
linį laiką skiria bemaž vien tik
tai mokymui, atmesdami lituanis
tinės pramogos elementą. Yra pa
vojus, kad tokia mokykla gali bū
ti vaikui sausa, nepatraukli arba 
net ir atgrasi. Iš antrosios pusės
— lituanistiniai pramogininkai: 
jiems svarbiausiuoju dalyku atro
do vaikų pergyvenimai ir savęs iš
reiškimas lietuviškajame susiėji
me, teužsiminant mėgiamybėmis
— žaisti, dainuoti, šokti tautinius 
šokius ir t.t. Yra pavojus, kad to
kios pramoginės sueigos jau gali 
nebebūti mokyta, o tik vaikų klu
bas arba vakaruškiniai pobūviai. 
Kaip bežiūrėtumėm, visdėlto mo
kyklos pagrindinis elementas yra 
mokymas. O kad mokykla būtų li
tuanistinė, joje turi būti moko- 
koma bent jau lietuviškai skaity
ti rašyti, lietuvių tautos istorijos 
h- Lietuvos geografijos.

Iš kraštutinumų bei margumo 
galėtų išgelbėti tik viena ir kon
kreti visų kraštų lituanistinės 
mokyklos prlograma. Tokia viena 
bendroji (visuotinė) tautinio švie
timo ir auklėjimo programa lais
vajame -pasaulyje lituanistinę mo
kyklą susistemintų ir sutvarkytų. 
Vadovėlius irgi tegalima parengti 
ir išleisti tiktai jau turint visiems 
vieną programą. Šitokią bendrą 
visų kraštų lituanistinėms mo- 
mokykloms programą paruošti 
būtų vienas iš pirmųjų PLB Kul
tūros tarybos reikalų.

Gobšumai gena išdavyatėn
Mokytojas aiškiausiai žino, kad 

tremtyje tiktai šeima tegali (ir 
todėl privalo) įdiegti vaikui dva
sinius lietuvybės pagrindus. Bet
gi mokytojas akivaizdžiausiai ma
to, kad dėl dolerio divinizacijos 
daugelio tėvų rankose jau vaikų 
palaidojimo marškinėliai. Moky
tojas aiškiausiai žino, kad tik tė
vai tegali būti pirmieji ir pagrin
diniai lituanistikos įkvėpėjai. Bet 
kiek daug yra tėvų, kurie savo 
vaikams jau nebe tėvai, šitoji blo
gybė jau pačioje švietimo užuo
mazgoje nepaprastai sukliudo mo
kyklinio amžiaus jaunimą įvesdin
ti j lietuviškąją kultūrą.

Sąmoningą nusilietuvinimą liu
dija atsakymai tegu ir į tokius 
klausimus. Ar esamose lietuviško
se mokyklose ir kursuose moki
nių skaičius yra pakankamas, ver
tinant pagal mokyklinių vaikų 
kiekį kolonijose? Tai gal bent yra 
linkmė didėti? Ar sakysite tik dėl 
nesusigaudymo ir tamsumo (ogi 
net Lietuvoj universitetą baigę!) 
tiek tėvų šiandien stovi jau ant 
ribos? Jeigu tėvams jau nereikia 
lietuviško laikraščio, tai negi jų 
vaikas kada prenumeruos? Jeigu 
tėvai jau nepasigenda lietuviškos 
knygos, tai gal pasiges jų vaikas? 
Negi būtume tokie naivūs ma
nyti, kad tie nusitautėliai užmir
šo-, kaip jų tėvai juos mylėjo, 
auklėjo ir mokė? Tėvams nevalia 
savo vaiką badu numarinti, bet 
gal jiems valia iš savb vaiko tau
tinę gyvybę atimti? Pagaliau, ne
jaugi gelbėti lietuvybę yra tiktai 
vienų mokytojų pareiga?

Jei "nesugadinto akcento” vai
kas (tėvams pritariant ir pade
dant) paniekins savo tautą ir se
nelių kalbą, tai jis be abejonės 
paniekins ir savo išdavikiškų tėvų 
atsiminimą. Vaikas nutautės — 
vaikas ir nusvetimės: tėvai jam 
tiek bebus širdyje, kad nebent 
juos išveš amželio nukaršinti į 
naujataučių senelių prieglaudą.

Lietuviškas lauklėjimas ir mo
kymas lietuvių vaikui yra nema
žiau būtinas, kaip duona ir dra
bužėliai. Tačiau joks mokytojas 
neapgins vaiko lietuvybės, jeigu- 
savo pastangomis neprisidės (ar 
net kenks) to vaiko tėvai, šeimos 
pagalba reikalinga juo labiau dėl 
to, kad šeštadieninė mokykla nė
ra normali mokykla: ji nėra su 
pakankamu dienų ir valandų skai
čiumi.

Metodinius klausimus sau ra
miai svnrstytumėm susirinkę;, jie 
galėtų būti mūsų dėmesio cent
re, jei nebūtų nepalyginti svar
besnės bėdosi Deja, begaliniai ne
jauku ir gūdu šiandien mokyto
jui, kad tiek gausu tėvų, kurie 
tik pasakose tegirdėtų laumių pa-

TIKRIEJI KARO KALTININKAI
Nesenai išėjo iš spaudos gen. 

Wedentejerto, buv. prieškario lai
kais Amerikos kariuomenė* plana
vimo skyriaus viršininko, atsimini
mų knyga, pavadinta "Wedemeje- 
rio Raportai”.

II-jo Pasaulinio Karo metu jis 
buvo vienas iš svarbiausių Ameri
kos karo vadų ir nuo 1943 m. Piet
ryčių Azijos kariuomenės skyriaus 
viršininkas, šiandien savo atsi
minimų knygoje jis atskleidžia 
skandalingiausius užkulisius, lie
čiančius Rooseveltą ir Churchilį.

Gen. Wedemejeris savo knygoje 
nesivaržydamas išreiškia didžiau
sią simpatiją Hitleriui ir visai vo
kiečių tautai, beatodairiškai kriti
kuodamas visą vakariečių politiką. 
Prezidentas Rooseveltas charakte
rizuojamas kaip: “kraujo ištroškęs 
išdavikas, kuris įstūmė mus į karą, 
viešai laužydamas pasirašytą neut
ralumo paktą su Vokietija ir grą- 
sindamas ultimatumu Japonijai”.

Churchilį jis vadina “užsispyru
siu buldogą”, melagišku planuoto
ju” ir "žmogum, kuriam trūko tiek 
išminties, tiek ir didybės”.

Knygoje nerandame jokios ne- 
tarpinės Hitlerio kritikos, nebent 
tik švelnų priekaištą dėl jo strate
ginių “klaidų” ir jo “neapsižiūrė
jimo”, leidžiant “nuotykių jieško- 
tojui Musoliniui išplėšti pergalę iš 
nacinės Vokietijos rankų”...

Visa gen. Wedemajerio knyga 
yra persunkta aistringa Hitlerio ir 
naciškų idėjų gynyba. Jis sako, 
kad yra šventai įsitikinęs, jog “na
cizmas atsirado tų pačių aplinky
bių, kaip ir Britų Imperija, dėka”.

Gen. Wedemejeris, kuris 1936 — 
38 m. studijavo Vokietijos karo 
akademijoj, atvirai išreiškia savo 
draugiškumo jausmus daugeliui 
vokiečių generolų.

“Aš neslepiu savo opozicinio nu
sistatymo dėl Amerikos prieš laiką 
ir be reikalo padarytos intervenci
jos. Gal būt, to priežastim yra 
mano istorinės studijos ir mano 
šeimos kilmė (jo tėvas buvo vokie
tis. Red.),tačiau svarbiausia — aš 
turėjau progos asmeniškai pažinti 
komunizmą ir nacizmą. Vokieti
joje aš nuolat girdėjau bolševiki
nės grėsmės propogandą ir iš da
lies aš pats priėjau išvados, kad 
yra daug teisybės, kas liečia bolše
vikų siekimus.

Man teko pažinti Vokietiją skir
tingoje, negu daugeliui mano am
žininkų, šviesoje.

Negaliu tvirtinti, kad pritariu, 
nacių rėžimui arba jų įvykdytie
ms brutalumo veiksmams, bet esu 
įsitikinęs, kad Hitlerio valdžia at
sirado po I-jo Pasaulinio Karo, 
kaip rezultatas Vokietijai daromą 
skriaudų; vokiečių gi tautos visiš
kas pasidavimas Hitlerio rėžimui 
buvo beviltiškas kelio jieškojhnas 
iš chaoso ir vargo, kuriuos jiems 
tesugebėjo duoti Weimaro Res
publikos vyriausybė.

Niekad neabejojau, kad; Vokie
tijos noras gauti daugiau gyveni
mui reikalingų žemės plotų būtų 
grėsmės ženklu Vakarų pasauliui. 
Grėsmę kėlė ir tebekelia tik komu
nistų konspiracija Maskvoje.

Vokietijos žygis į Rytus tebu
vo tik tautinis sukilimas, kad lai
mėtų gyvybei išlaikyti reikalingus 
žemės plotus — žaliavų ir rinkų 
šaltinius.

močių būdu vaikus keičia, maino, 
svetimiems atiduoda. Sitų tėvų 
tikrieji vaikai — tai automobilis, 
televizija, namai ir banko knyge
lė: šitiems "vaikams” jie pašven
čia savo laiką, jėgas, širdį ir ran
kas.

ši išdavystė yra tokia ragani- 
nė, kad jos niekad tauta neat
leis — niekad per amžius. Ir tai 
ypač atšiauri nedorybė dėl to, 
kad vaikus svetimiems atiduoda
me ir už medžiaginius gaminius 
mainome net ne iš bado ar kokių 
tardytojų tortūromis nukankinti. 
Savo vaikų pirmgimystę palekia
me j viešą biznį ištiktųjų tik. dėl 
to, kad po stovyklinio D.P. aske
tizmo čia — atskraidinti ir at- 
phikdinti prie pasakiškų pieno ir 
vyno upių — atsivėrusio gobšumo 

j Kvaitulyje praradome: pusiausvyrą 
ir baisiai apdujome.

‘ Betgt tikrai ateis metas, kadį 
.mus už šį pakvaišimą smerks la
biau negu mes smerkėme Jogai
lą. Mus keiks sunkesniais žodžiais 
negu buvo keiktas Čičinskas. Mes

Ar gali dėl to Amerika kaltin
ti vokiečių tautų, kai jų protėviai 
išplėšė pusę kontinento iš indėnų, 
ispanų ir meksikiečių arba Ang
lija, kuri sukūrė savo Imperiją 
panašiomis priemonėmis?”

Toliau JAV generolas negailes
tingai plaka Prancūziją ir Angli
ją, kurios paskleidę po visą pasau
lį “mitą", esą vokiečių tauta vi
sais amžiais buvusi karų priežas
timi. Jis kartoja Goebelso žodžius, 
kur pareiškiama, kad vokiečių tau
ta esanti taikingiausia ir tik Roo- 
sevelto ir jo pakalikų nesveikoje 
vaizduotėje viskas atrodo kitaip." 

Jo nuomone, anglai ir amerikie
čiai padarė nedovanotiną klaidą, 
įsiveldami į karą. Reikėję laukti, 
kol du kolosai — naciai Ir sovie
tai — būtų susikrimtę vienas ki
tą...

Kritikuodamas Roosevelto poli
tiką pietryčių Azijos regijonc, jis 
rašo, kad Kinija pasidariusi rau
dona tik dėka komunistuojančių 
amerikiečių ir intrigantų, kurie 
buvo gtobojami p. Rooseveltienės 
ir Harry Hopkinso. Vienintėlis 
žmogus, kuris šioje nešvarioje Ki
nijos aferoje esąs vertas pagar
bos, — tai gen. čiangkaišekas, 
kuris, jo žodžiais tariant, esąs 
nuoširdus patriotas, tesirūpinan
tis krašto ir tautos gerove, šis 
žmogus, o kartu su juo ir visi- Ki
nijos nacionalistai praradę tėvy
nę tik djėL-Roosevelto ir jį supan
čių pakanku — komunistų sim- 
patikų kaltės: Kinijos nacionalis
tai negavę laiku pažadėtos para- 

i mos ginklais, žaliava ir maistu...
Wedemajerio nuomone, net ir 

11941 m. ekonominės sankcijos 
! prieš Japoniją nebuvo daromos 
' tam, kad padėtų nacionalistinei 
I Kinijai, bet tik dėl to, kad grei- 
I čiau išprovokuotų karą su Japoni
ja.

Dėl šio gen. Wedemejeris pa
reiškia:

“Po gėdingo Pearl Harbour pra- 
i laimėjimo, aš nustelbiau savo as
meniškus jausmus irr nežiūrint 

'priešingų įsitikinimų, visą savo 
energiją aukojau Vakarų sąjun
gininkų labui.”

Buvęs žymus karo koresponden
tas R. Watts, susumuodamas “We
demejerio Raportų" mintis, ironiš
kai pareiškia:

"Aš tikrai esu nustebintas gen. 
Wedemajerio galantiškumu, ku
ris, nežiūrint savo įsitikinimų, kad 
Churchilis, Rooseveltas ir rusai 
buvo pavojingesni už Hitlerį, kad 
Rooseveltas apgavo Japoniją, kad 
mes apgavome kilnųjį čiangkaišo- 
ką ir mūsų izollacionistus, vis dėl
to ryžosi mums padėti”...

Sudarė: L.V.

PARYŽIUJ LANKOSI 
LIETUVIAI

Paryžiaus lietuvių kolonija šiais 
metais stipriai pagausėjo. Nuo 
mokslo metų pradžios atvyko iš 
J.A.V. dvi jaunos lietuvaitės: 
Birutė Kapočiūtė, Liet Enciklo
pedijos leidėjo J. Kapočiaus vy
resnioji duktė iš Bostono ir Elo
na Marijošiūtė, žinomo Lietuvos 
Operos dirigento Vytauto Marijo- 
šiauš vyr. duktė ir New Britain.

Abi jaunos lietuvaitės atvyko 
tobulintis prancūzų literatūros 
studijose.

tellksime judošiški variantai anų 
Lietuvos bajorų, kurie taip pat 
pragaištingai neapvaldė savo gob- 

’ šumo Horodlės ir Liublino sei
muose.

l šita mari gangrena šiandie 
į šiurpiai pūliuoja bendruomenėje: 
i visi kiti klausimai — kokie svar
būs bebūtų — blėsta išblėsta

i prieš šitą egzistenciją. Deja, ar 
mokytojas gegute kukuotų, ar se-

I nolis iš piliakalnio prabiltų, ar 
' Lietuvoje likęs kaimynas-kūmas 
-miško brolis jau iš po velėnos 
vardu pašauktą, daugelio ausys 
jau aklinai' užakusios vaškiniais 
gniužulais.

Košmariškai slogi ir skausmin
ga ši kontradikcija — to, kas vos 
dar tik po nepilnų dešimt metų 
jau yra —- su tuo, kas galėjo ir 
privalėjo būti.

Nuožmi tikrovė liudija neapsa
komai pavyzdngą mūsų krizę. įsi
galvojus tenka sudrebėti: Kiek gi 
dar metų beliko iki tremtijos ka
tastrofos? D.L
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AMERIKOS LIETUVOJE
(SPECIALUS “M.P.” BENDRADARBIO 

PRANEŠIMAS)
RAŠO: ROMAS STAKAUSKAS

ARGENTINOS LIETUVIAI 
LIAUDIES MENO ŠVENTĖJE

Buenos Aires rengta tarptau
tinė liaudies meno šventė susi
laukė nepaprasto dėmesio, šven
tėje varžėsi 34 meno ansambliai, 
atstovavę 21 tautę.

Lietuviams teko dalyvauti var
žybose su boliviečiais, portugalais, 
kolumbiėčiais studentais ir čekais.

Šokiai pradėti “Mikita”, kurį 
sekė Lenciūgėlis, šustas, Jonkelis 
ir pabaigai — Malūnas. Pradžioje 
tiek žiūrovai, tiek teisėjai buvo 
santūrūs ir abejingi, šokiams kei
čiantis, nuotaikos palankėjo lietu
viams. Malūnas pralenkė visas lie
tuvių šokėjų viltis, nes tūkstančiai 
žiūrovų pasveikino juos didžiau
siom ovacijom. Toks pasisekimas 
pavargusiems šokėjams pataisė 
nuotaikų ir suteikė jėgų pakarto
ti Malūnų, kurį lydėjo dar griaus- 
mingesnės ovacijos. Tuo būdu 
mūsų šokėjai be didelio vargo lai
mėjo pirmų vietų savo varžybų 
grupėje.

Po to scenon buvo pakviestas 
Sr. Mario Del Panto, festivalio 
organizatorius, kuriam mūsų šokė
jai įteikė ispaniškai parašytų kny
gų "Lietuva Kryžminėje Ugnyje” 
ir pasiūlė pasirašyti į skautų Gar
bės Knygų. Ta proga Sr. Panla 
pareiškė savo simpatijų lietuvių 
tautai ir ragino tęsti kultūrinį - - 
meninį darbų.

Folklorinio instituto profesorė 
G. Colotaunl, labai susidomėjusi 
mūsų šokiais, paprašė lietauvių 
šokių grupės vadovų fotografijų 
bei literatūros apie lietuvių liau
dies menų.

SUSIORGANIZAVO 
ČIKAGOS ŽURNALISTAI

Čikagoje ir jos apylinkėse gy
vena nemažas skaičius lietuvių 
žurnalistų, kurie iki šio laiko ne
turėjo jokios organizacijos. Dabar 
čia įsteigtas žurnalistų sujungęs 
skyrius ir pradėta organizuoti 
spaudos žmonės. Laikinosios val
dybos šauktieji posėdžiai parodė, 
kad noro ir energijos turima pa
kankamai, ir vietos žurnalistai jau 
pradeda aktyvėti ir jungtis kul
tūrinei veiklai.

Asksčiau buvo kalbama apieLIETUVOJE MIRĖ ČIURLIONIENĖ - KYMANTAITĖ
Gruodžio 1 d. Kaune mirė ži

noma lietuvių rašytoja Sofija 
Čiurlionienė-Kymantaitė, eidama 
73 metus.

Ministerių tarybos nutarimu bu
vo sudaryta komisija laidotuvėms 
organizuoti. Komisijos pirminin
kas: Venclova, nariai: Korsakas, 
Mikėnas, Rudzinskas, Vairas-Rač- 
kauskas, Tilvytis. Rašytoja palai
dota valstybės lėšomis (Petrašiū- 
nių kapinėse).

Laidotuvės įvyko Kaune gruo
džio 4 d. dideliam kauniečių skai
čiui lydint. Prie kapo, atsisveikin
ti su velione, žodį tarė Lietuvos 
rašytojų sujungęs valdybos p-kas 
A. Venclova, Lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto direktorius 
prof. Korsakas, Kauno miesto 
vykd. komiteto p-ko pavaduotoja 
Narkevičiūtė. Kapų uždengę dau
gybė vainikų. 

žurnalistų klubo steigimų, tačiau 
galutinai apsispręsta susiorgani
zuoti į vietos skyrių, kurio tiks
las — atnaujinti Lietuvos žurna
listo sųvokų, retkarčiais pravesti 
žurnalistinio pobūdžio diskusijas 
bei organizuotai dalyvauti kultū
riniam lietuvių gyvenime. Jau da
bar yra numatyta paskaitų serija. 
Paskaitininkai jau rasti, o iš te
mų įdomesnės šios: “Lietuviai re
daktoriai ir žurnalistai JAV-bėse”, 
“žurnalisto keliautojo užkulisinės 
pastabos”, “Laisvi pašnekesiai 
apie žurnalizmų” ir t.t.

LIETUVIŠKOS SKAUTYBĖS 
40 METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMAS ČIKAGOJE

Lapkričio 16 d. Čikagos jauni
mo namuose įvyko 40-ties metų 
lietuviškosios skautybės minėji
mas. Jaunimo centro salė buvo 
pilna gražaus skautiško jaunimo 
ir svečių. Iškilmės pradėtos šv. 
Mišiomis, kurias atnašavo vysk. 
V. Brizgys, pasakydamas šventei 
pritaikytų pamokslų. Po pamaldų 
su dainomis rikiavosi skautų ir 
skaučių vienetai: Aušros Vartų, 
Juodkrantės, Kernavės, Lituani- 
cos, Baltijos Jūros tuntai ir aka
demikai — viso apie 500.

Sueigų pravedė filisteris R. Kor- 
zonas. Iškilus vėliavoms ir sugie
dojus himnus, sveikinimo žodį ta
rė rajono vado pavaduotojas pskt. 
V. Vijeikis. Buvo iškviesta vie
nuolika skautybei nusipelniusių 
vadų, kurie už nuopelnus apdova
noti skautiškais ordinais bei me
daliais. Skautė Vepštaitė perskai
tė atsiųstus sveikinimus raštu, o 
daugelis čia pat buvusių or-jų 
atstovų sveikino žodžiu.

Po sveikinimų nuoširdi skaučių 
vadovė dr. J. Aglinskienė per
žvelgė skautijos nueitų kelių.

Po iškilmingosios sekė meninė 
minėjimo dalis, kurių pravedė 
pskt. V. Vijeikis; dainoms vadova
vo J. Bobinienė.

Čia pasirodė Ragailės būrelio 
•trio, akademikų kvartetas, jūrų 
skautai ir skautės su tautiniais 
šokiais ir t.t.

Minėjimo metu vyko spaudos 
ir skautiško gyvenimo paroda, ku
rių organizavo vyr. sklt. B. Kvik- 
yls ir pskt. V. Vijeikis.

IŠ RAŠYTOJOS GYVENIMO
Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė 

buvo žinomo dailininko ir kompo
zitoriaus Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio našlė. Ji buvo gimusi 
1886 m. kovo 13 d. Joniškyje, 
Šiaulių apskr. Gimnazijų baigė 
Rygoje (1904 m.), po to iki 1907 
metų studijavo Krokuvos univer
sitete. 1907-8 metais dirbo “Vil
ties” redakcijoje Vilniuje, o se
kančiais metais ištekėjo už M.K. 
Čiurlionio. Vėliau (1914 m.) dės
tė lietuvių kalbų Saulės gimn. 
kursuose Kaune ir 1915-18 metais 
lietuvių gimnazijoje Voroneže, kur 
tada gyveno daug lietuvių trem
tinių. Grįžusi į Lietuvę, 1919-21 
metais dirbo Krašto apsaugos mi
nisterijos Švietimo skyriuje Kau
ne, o nuo 1925 m. paskirta lietu- 
tuvių kalbos lektore Vyt. Didž. 
universitete Kaune. Yra dalyva
vusi Lietuvos delegacijos sustatė

SAN MARINO - MAŽOJI LAISVĖS SAUS
Tai yra seniausia ir mažiausia 

pasaulio respublika, — Tiktai 38 
kv. mylių pločio su apie 15.000 gy
ventojais. Ji apima Titano kalnų, 
esantį Apeninų kalnų Adrijos pu
sėje. Jos svarbiausias Verslas yra 
pašto ženklų leidimas ir pardavi
nėjimas kolekcijonieriams.

San Marino neturi tokių nepa- 
kenčiamumų kaip popieriniai pini
gai, pajamų mokesčiai ar valstybės 
skolos. Nuosavybės mokestis tėra 
24 amerikietiški centai per metus 
už 6 kambarių namų. Krašte tė
ra tiktai vienas autovežimis. Nė
ra nei laikrodžių su 12 valandų,— 
laikas yra padalintas į 4 ketvirtis. 
Yra radijo aparatų, bet nėra nei 
vieno radijo siųstuvo, yra oro paš
to ženklų, bet nėra lėktuvų. Ten 
yra San Marino herojaus statula 
pastatyta ne jo užkariavimams pa
gerbti, bet už atsisakymų nuo Na
poleono siūlymo paimti daugiau 
teritorijos.

Vienok San Marino yra daugiau 
kaip keistenybių kolekcija. Poli
tiškai sudraskytoje Europoje, ji 
stovi kaip miniatūrinis pavyzdys, 
rodydama savo 1600 metų senumo 
demokratijų.

Vykdomųjų respublikos valdžių 
sudaro Didžioji Taryba, suside
danti iš 60 narių. Visi vyrai turi 
teisę būti išrinktais. Kadencijos 
laikas Didžiojoje Taryboje tęsiasi 
6 mėnesius. Visi vyrai nežiūrint, 
kad 80 proc. yra beraščiai, turi 
balsuoti. Beraščių pagalbai, bal
tuose šv. Komunijos rūbuose sto
vi jaunos mokyklų mergaitės, prie 
balsavimo urnų. Vienas sanma- 
rinietis tai paaiškino su jaukiu nai
vumu: “Maža mergaitė yra tyri
ausias dalykas žemėje, ir yra tik
ra, kad ji neapgaus žmogaus, kuris 
ja pasitiki”.

Didžioji Taryba išrenka iš savo 
narių tarpo 12 atstovų į Aukštuo
sius Rūmus — Senatų. Didžiosios 
Tarybos kompetencijų sudaro įsta
tymų leidimas ir malonės suteiki
mas nusikaltėliams. Senatas gi 
paskiria 12 žymiausių piliečių kaip 
kandidatus į 2 aukščiausius pos
tus respublikoje — Regentų — 
Kapitonų, atitinkantį mūsų prezi
dentui.

Regento pareigos nėra labai 
plačios. Jo kadencija trunka tik
tai 6 mėnesius, ir jo alga lygi 5 
doleriams per mėnesį. Tačiau at
sisakymas tarnauti užtraukia 
griežtų bausmę. Kai kandidatai 
yra paskirti, jų skaičius rinkimais

Tautų Sųjungos sesijose ir kurį 
laikų buvo TS Socialinių reikalų 
komisijos narė. Aktyviai dalyva
vo ir kai kurių visuomeninių or
ganizacijų veikloje. T.k. 1930-36 
metais buvo Lietuvos skaučių va
dė. Karo ir okupacijos metais li
ko Lietuvoje. Kaip ir kiti Lietu
voje likę rašytojai ir Čiurlionienė 
buvo kompartijos ir sovietinės 
valdžios raginama “prisitaikyti” 
prie režimo, kurti “tarybiškai”. 
Nors ji nekartų buvo viešai kriti
kuojama, bet režimas jai buvo 
suteikęs “nusipelniusios meno vei
kėjos” garbės vardų.

JOS KŪRYBA
Sofija Čiurlionienė buvo viena 

senesnių lietuvių rašytojų prozi
ninkų ir dramaturgų. Pirnuis jos 
rašinys pasirodė 1905 metais 
Bendradarbiavo lietuvių laikraš
čiuose ir žurnaluose, 1911 metais 
(kartu su A. Rimka ir P. Avižo- 
niu) paruošė Skaitymo vadovėlį, 
o 1912 metais literatūros kritikos 
straipsnių rinkinį “Iš mūsų lite
ratūros”. 1918 metais Voroneže 
išėjo jos Lietuvių literatūros kon- 

sumažinamas iki šešių. Likusieji 
yra sugrupuojami po du į 3 poras, 
ir jų vardai sudedami į sidabro 
urnų. Viešoje ceremonijoje aklas 
berniukas traukia du laimėjusius 
— Naujuosius San Marino valdy
tojus.

San Marino turi 12 asmenų po
licijų, vienų teisėjų, tris gydyto
jus (valstybės apmokamus ir pa
tarnaujančius visiems piliečiams) 
ir kunigų.

Respublikos įkūrėjas buvo Ma
rinus, Dalmacijos akmenskaldis, 
kanonizuotas 360 metais. Mari- 
naus paskutinieji žodžiai buvo:

“Aš palieku jus, mano žmonės, 
laisvus nuo visų”.

Kai Napoleonas Bonaparte da
lino Italiją tarp savo giminaičių, 
jis susidūrė ir su San Marino. 
Jam buvo pristatyti atstovai iš 
San Marino, kurie papasakojo 
respublikos istorijų. Napoleonas 
buvo susidomėjęs. Jis ne tiktai 
kad leido jai egzistuoti, bet netgi 
pasiūlė paimti daugiau teritorijos. 
Regentas, atmindamas Marinaus 
žodžius, atsakė:

“Mes nenorime nei pėdos sveti
mos žemės, ir mes niekam neduo
sime savos”, ir atmetė pasiūlymų.

Didžiojo Karo (Nr.l) pradžioje 
San Marino liko neutrali. Vienok 
jie paaukojo 7.000 dolerių sųjun- 
gininkama ir pasiuntė medicinos 
pagalbos dalinius į vakarų frontų. 
Karui tęsiantis, 15 sanmariniečių 
įstojo savanoriais į Italijos kariuo
menę. Trys buvo austrų paimti 
nelaisvėn. įpykę sanmariniečiai 
įstojo į karų.

Prieš pasaulinį karų (Nr. 2) 
Musolinis buvo susirūpinęs tuo že
mės sklypeliu, kuris simbolizavo 
laisvę jo diktatūros šalyje. San 
Marino užkariavimas nebūtų ver
tas to blogo garso, kurį tas žygis 
būtų sukėlęs. Vietoj to per grųsi- 
nimus ir papirkimus Mussolinis 
privertė San Marine įkurti fašistų 
partijų. Dar daugiau, Mussolinis 
privertė paskirti policijų ir teisėję 
fašistus. Norėdama išsilaikyti, 
San Marino pasidavė * tam spau
dimui. Tačiau 1937 metais, kai 
respublikos piliečiai pagal savo 
įprotį šventė Jungtinių Amerikos 
Valstybių šventę — liepos 4-tęję, 
Amerikos ambasadorius Romoje 
William Philips buvo pakviestas 
dalyvauti šventėje. Iškilmių vir
šūnę turėjo sudaryti herojaus sto- 
vylos atidengimas. Fašistai tikėjo 
tai būsiant kurio nors Romėnų 
didvyrio biustų.

— Jie rado, — Abraomų Lin- 
kolnų.

JAV pilietinio karo pradžioje 
San Marino paskelbė prezidentų 
Linkolnų respublikos “garbės pi
liečiu”. Linkolno atsakymas da
tuojamas 1861 m. gegužės 7 d.

"Nežiūrint į tai, kad jūsų kraš
tas yra mažas, jūsų valstybė yra 
vienų iš labiausiai gerbtinų žmo
nijos istorijoje. Jūs žmonijos 
draugams įrodėte, kad valdžia, pa
grįsta respublikoniškais principais, 
yra pajėgi valdyti ir būti pasto- 

spektas ir chrestomatija, žino
miausias jos kūrinys, tai komedi
ja “Pinigėliai”. Kiti paminėtini: 
“Karalatė”, “Kuprotas oželis” ir 
dažnai vaidinta patriotinė drama 
iš knygnešių gyvenimo “Aušros 
sūnūs” (1926 m.). Karo metu 
Kaune buvo suvaidintas jos vei
kalas “Didžioji mugė”. Yra sukū
rusi eilę veikaliukų vaikams. Pa
sižymėjo ir kaipo svetimos lite
ratūros vertėja į lietuvių kalbą 
(išvertė Moljero “Tartiufų”, 
“šykštuolį” ir kt.). Kartu su ki
tais vertė ir Homero “Ilijadą”.

(E).

via”.
1940 metais rugsėjo mėnesį fa

šistų partijos paskirti regentai, 
privertė San Marino paskelbti ka
rų Didž. Britanijai ir JAV. Po 
mėnesio nepažįstamas asmuo at
vyko į JAV ambasadų Romoje, 
prašydamas perduoti vienų prane
šimų Churchilliui. Tai buvo slap
ta peticija, pasirašyta sanmarinie- 
čių. Joje sakoma:

“Mes buvome Mussolinio gele
žinės rankos priversti paskelbti 
sųjunbininkams karų. Pranešimas 
jog mes esame su Ašimi yra me
las. Tegyvuoja laisvė!”

Dabar San Marino vėl pašven
čia savo energijų pašto ženklams. 
Gyventojai augina galvijus, spau
džia iš vynuogių vynų, tašo akme
nis, bet pajamos iš pašto ženklų 
subalansuoja valstybės biudžetų. 
Tos pajamos taipgi padengia iš
laidas, reikalingas skirti Savitar
pinės Pagalbos Bankui, pagelbin- 
čiam neturtingiems, Kooperaty- 
vinei Krautuvei, Viešajai Kepy
klai, Grūdų Sandėliui paremti, 
bei gydytojo ir veterinoriaus al
goms.

Valstybė taipgi remia aukštųjų 
mokyklų ir mažutį San Marino 
universitetų.

Vienok, nežiūrint visų pašto 
ženklų, San Marino yra netur
tinga šalis. Prieš 70 metų tarp
tautiniai azartininkui norėjo įs
teigti San Marine milioninę rule
tę “Casino”. Daugelis piliečių 
jauto, kad tai gali duoti valsty
bei pinigų ir pakelti gyvenimo 
standartų, bet regentas priešinosi.

“Ne materialine gerove išsilai
ko geros laisvos valstybės vardas 
bet per išdidžių ir garbingų res
publikonų dorybes, kurie žino 
kaip atremti turtinguosius”.

Buvo įvykdytas balsavimas. 
Azartinis “Casino” buvo didžia 
balsų dauguma atmestas.

Šiandien, kaip ir visuomet, San 
Marino nori geriau palikti netur
tinga, bet išdidžia šalimi.

Iš "R.D.”

ATVYKO Į PARYŽIŲ IR
BŪRELIS MENININKŲ

Iš New York yra Romas Vie
sulas — žinomas grafikas, kuris 
žada Paryžiuje pabūti 3-4 mėne
sius, besigilindamas savo profesi
joje.

Jo grafikos darbų paroda vyks
ta nuo š.m. sausio 2 d. Paryžiuje.

Yra Paryžiuje atsiradęs po 
įvairių kelionių Europoje ir ta
pytojas Jurgis Račkus iš Kana 
dos. Dabar išvyko keliems mėne
siams į Angliją.

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsi mokėjimui. Mes kalbamo vokiškai.
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PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI J

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

| „R O M U V A“ I
OVERSEAS PARCEL SERVICE

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

TEL. WM 6032

VĖL SMERKIA PROFESŪRĄ
Vilniaus universiteto partiečių 

susirinkime vėl buvo aštriai kriti
kuojami ir smerkiami universiteto 
dėstytojai už menkę dėmesį komu
nistinės propagandos uždaviniams.

“Yra dargi tokių dėstytojų ir 
profesorių, pav., gamtos mokslų 
fakultete”, — kalbėjo partiečiai,
— kurie, būdami labai atitrūkę 
nuo gyvenimo, dirbtinai atplėšia 
mokymų nuo auklėjimo, manyda
mi, kad jų reikalas tik mokyti ir 
dirbti mokslinį tiriamųjį darbų, o 
auklėti turi kas nors kitas. Rei
kia dėti visas pastangas, kad kiek
vienas dėstytojas būtų ne tik mok
slininkas, bet ir auklėtojas, 
agitatorius”.

Teko ir užsieninių kalbų, klasi
kinės filologijos ir lietuvių kalbos 
katedrų dėstytojams. Esu, dėsty
dami lietuvių kalbų, jie visiškai 
nepaiso gyvenimo praktikos, gy
vosios kalbos tradicijų ir tuo susi
na kalbų, o katedros vedėjas J. 
Palionis (pats partietis) taikstosi 
su tokiais reiškiniais.

Universiteto rektorius dabar 
yra matematikas Kubilius. Pernai 
buvo teisininkas J. Bulavas, ku
riam irgi buvo daroma panašių 
priekaištų dėl “nebudrumo”.

Lietuvių literatūros dėstytojai
— L. Gineitis, M. Lukšienė, V. 
Galinis, o ypač K. Umbrasas, V. 
Zaborskaitė ir V. Drėma susilaukė 
viešų priekaištų dėl jų vienose dis
kusijose darytų pranešimų. Esu, 
jie — pranešėjai, kaip ir daugelis 
kitų dalyvavusių diskusijose — 
“literatūrinių krypčių problemų 
sprendė atitrauktai nuo literatū
ros vystymosi visuomeninio pag
rindo, nuo socialinių ir klasinių 
sąlygų”. Umbraso, Zobarskaitės 
ir Drėmos pasisakymuose buvę 
"neteisingų ir abejotinos vertės 
pasiūlymų bei formulavimų”. Taip 
atsitinku jau nebe pirmų kartę.

Jaunesniųjų "paklydimus atitai- 
sinėjo” tose diskusijose K. Korsa
kas ir B. Pranskus. “Literatūra 
ir Menas” grėsmingai pareikalavo, 
kad ateityje tokios diskusijos būtų 
grieščiau prižiūrimos ir kad jose 
neišeitų aikštėn nuomonės, nepa
kankamai besivadovaujančios “gi
liu marksistiniu literatūros reiški
nių aiškinimu”. LNA

Iš Toronto atvyko nesenai jau
na tapytoja ir litografė Pranė 
Dvylaitytė, kuri savo menu užsi
dirbusi pragyvenimų bendradar
biaudama “Liberty Magazine” 
žurnale, žada praleisti Paryžiuje 
ir Europoje vienerius metus. Ji 
yra gimusi Kanadoje iš senos lie
tuvių emigrantų šeimos, bet dai
liai kalba lietuviškai.

Hansa Trading Go.
10 PATRICK STR., MELBOURNE, C.l.

IS LONSDALE STR., PRIES MYERS 
IR

13 MOORE STR., MOE, VIC.

PILNAI APDRAUSTI, JŪSŲ PAČIU SUDARYTI SIUNTINIAI LIETUVON IR SIBIRAN 
IKI 44 SVARU SVORIO

Sam’s Drapery Store
10 GROTE STB., ADELAIDE 

TEL. LA 5531

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS — ŽEMIAUSI PERSIUNTIMO MOKESČIAI.
LAIVAI IŠPLAUKIA: SAUSIO 29 D., VASARIO 24 D.

VAISTUS IR MIŠRIUS MAISTO SIUNTINIUS PAS MUS GALITE UŽSAKYTI PIGIAU KAIP BET KUR KITUR. MŪSŲ KRAU
TUVĖSE TAIP PAT RASITE DIDELĮ PASIRINKIMĄ: AUGŠČIAU SIOS RŪŠIES KOSTIUMINIŲ IR PALTINIŲ MEDŽIAGŲ. 
ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ODOS. AVIKAILIŲ. MEDŽIAGOS IMPILAMS. VILNONIŲ ANTKLODŽIŲ. PLEDŲ. SKARELIŲ IR T.T. .

PRANEŠAME GERBIAMŲ KLIJENTŲ ŽINIAI, KAD NUO 1 D. SAUSIO, 1959 GALIME DAUGELĮ DALYKŲ PIGIAU PER
SIŲSTI. ATSILANKANTIEMS SUTEIKSIME PAČIAS TIKSLIAUSIAS INFORMACIJAS.

LĮETUVIŽKA BENDROVĖ
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Redaguoja: Antanai Laukaiti!
Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S.W.

- KREPŠINIO
Nesenai Madride, Ispanijoj, įvy

ko FIBA (tarptautinės krepšinio 
federacijos) atstovų pasitarimas, 
kuriame buvo priimta svarbių nu
tarimų, kurių dalis čia patiekia 
ma:

1. Dalyvauti olimpinių žaidynių 
krepšinio varžybose Romoje 1960 
m. leidžiama tiesioginiai tik 9 val
stybėms, Tai pirmąsias astuonias 
vietas Melbourne užėmusioms val
stybėms: JAV, TSRS, Urugvajus, 
Prancūzija, Bulgarija, Brazilija, 
Filipinai ir Čilė, bei olimpinių žai
dynių rengėjas — Italija. Likusie
ji dalyviai, jų iš viso bus 16, iš
ryškės pagal pasaulio pirmenybių 
Čilėje rezultatus ir, be to, iš tur
nyro Bolonijoj, Italijoj.

NAUJIENOS
lio 11-25 d.d. Maskvoje.

5. 1960 metų Europos moterų 
krepšinio pirmenybės tikriausiai 
vyks Bulgarijoje, o Europos krep
šinio vyrų pirmenybes pareiškė 
norų rengti Austrija, Vienoje, 
taip pat ir Prancūzija, Nicoje.

6. Nuo spalio 1 dienos 1958 me
tų FIBA nuolatinė buveinė yra 
Miinchene, Vokietijoje, j kur bus 
pervežama visa archyvinė medžia
ga iš Berno ir Gotingo miestų.

JAV krepšinio vadovai numa
tė pakviesti TSRS vyrų komandą 
tuoj po pasaulio pirmenybių Či
lėje atsilankyti į Ameriką, kur 
Tarybų S-gos rinktinė turėtų ke
letą susitikimų su amerikiečių 
komandomis.

MOŠŲ PASTOGĖ

ra. Rungtynės sužaista labai ge- ku po 2 ir Kalibatas 1.

SYDNĖJAUS SP. KL. 
“KOVAS"

JAUNIAI SU 
VADOVAIS

Kairėje berniukų trene

ris VI. Daudaras,
Šalia mergaičių treneris

Alg. Bačiulis,
Dešinėje — “Kovo” val
dybos pirm. S. Jūraitis.

2. Europos krepšinio taurės 
varžybose pirmame rate susitiks: 
Šveicarija — Ispanija, Prancūzija
— Portugalija, Belgija — Suomi
ja, Liuksemburgas — Lenkija, R. 
Vokietija — Rumunija, Vengrija
— Švedija, Austrija >— Čekoslo
vakija, Italija — Egiptas, Izrae
lis — Bulgarija, Graikija — Ju
goslavija. 1958 metų taurės var
žybų laimėtojas Rygos ASK pir
mame rate yra laisvas. Pirmas 
ratas turi būti baigtas iki 1959.2. 
28. Po to burtai bus traukiami iš 
naujo. Antras ratas vyks 1959 m. 
kovo 18-20 dienomis. Pusfinaliai 
vyks tarp kovo 21 ir balandžio G 
dienų, o finalas balandžio 10-25 
dienomis. Rungtynės bus vykdo
mos vieną kartą varžovo, kitą — 
savoj aikštėje. Drauge buvo pri
imtas papildomas svarbus nutari
mas: turnyro rengėjai, reikalin
gais atvejais, gali vietoje dviejų 
susitikimų varžovų aikštėse pa
skirti vieną susitikimą neutralio
je aikštėje. Tatai, atrodo, priver
tė padaryti Madrido “Real” — 
Lygos ASK nevykęs susitikimas.

3. Pirmą kartą bus vykdoma 
Europos šalių čempionų-moterų 
komandų taurės varžybos. Jos 
vyks 1959 metais kovo-gegužės 
mėn. Taurę šių varžybų nugalė
tojams įteiks Bulgarijos sporto 
laikraštis “Naroden Sport". Jau 
dabar šiose varžybose pareiškė 
norą dalyvauti: TSRS, Čekoslova
kijos, Bulgarijos, Vengrijos, Len
kijos, Jugoslavijos, Prancūzijos, 
Rumunijos, R. Vokietijos ir Bel
gijos čempionai.

4. Nustatyti terminai svarbiau
sioms tarptautinėms varžyboms 
1959 m. Pasaulio vyrų krepšinio 
pirmenybės bus vykdomos sausio 
1G-31 dienomis Santjago mieste 
(Čilėje), į kurias pakviesta 12 ko
mandų. Tai pirmųjų trijų vietų 
Melbourne laimėtojai, pirmosios 
trys komandos iš antrųjų pasaulio 
pirmenybių ir po dvi komandas 
iš Europos, Azijos, Pietų ir Vidu
rinės Amerikos. Be to, dar daly
vaus Argentina ir Ispanija.

Europos vyrų krepšinio pirme
nybės bus vykdomos 1959 m. ge 
gūžės 21-31 d.d. Istambule. Į jas 
yra pakviesta 36 valstybės.

Pasaulio moterų krepšinio pir
menybės rengiamos 1959 m. spa-

Adelaidėje
VYTIS I-ma — NTH. ADELAIDĖ 

47:54 (24:24)
Prieš 1958 metų čempijoną 

(North Adelaidę) vytiečiai išėjo 
į aikštę be Ignatavičiaus ir Pet- 
kūno. Pradedama žaisti labai at- 

' sargiai ir gana lėtai. Rezultatas 
visą puslaikį svyruoją tik pora 
taškų. Puslaikis baigiamas lygio
mis. Per pirmas dešimts minučių 
J. Gumbys, žaidęs centro puolėju, 
surenka penkias baudas ir ap
leidžia aikštę. Centro puolėju ei
na žaisti Lapšys. Ir antrame pus- 
laikyje vytiečiai laikosi labai ge
rai. Palikus žaisti tik keturioms 
minutėms, dar pirmaujama vieno 
taško skirtumu. Su penkiomis bau
domis apleidžia aikštę Jaciunskis. 
Priešas paskutinėse minutėse pra
deda naudoti didelę spartą. Vy
tiečiai praranda porą blogai per
duotų kamuolių ir priešas pajė
gia laimėti septynių taškų persva

J. Strautins
5-TH FLOOR

306 The Causeway
MELBOURNE

XXX

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Geelonge
VYTIS — PORT MELBOURNE 

18:15 (8:4)
Š.m. vasaros sezono Viktorijos 

moterų krepšinio pirmenybėse Mel 
bourne Vyties komanda iškovojo 
dar vieną laimėjimą, įveikdama 
stiprų Port Melbourne penketuką. 
Šiose pirmenybėse jau sužaista 
penkerios rungtynės, iš kurių Vy
tis laimėjo trejas, o likusias pra
laimėjo tik kelių taškų skirtumu.

Paskutinėse rungtynėse prieš 
Port Melbourne vytietės pasirodė 
ypatingai gerai. Nors australas, 
būdamos fiziniai pajėgesnės ir 
gerai naudodamos zoninį dengi
mą, neleido mūsiškėms prieiti ar
ti prie krepšio, bet L. Šimkutės 
taiklūs tolimi metimai ir darnus 
E. Buckytės — L. Jonušaitės žai
dimas gynime užtikrino Vyties 
laimėjimą. Taškus įmetė L. Šim
kutė (10), L. Jonušaitė (4), D. 
Cooke (4).

— Dalyvis —

rai, tik gale nereikėjo priimti prie
šo pasiūlytos spartos. Taškai: 
Klimaitis 15, Lapšys 11, L. Ur
monas 9, Visockis su Jaciunsku 
po 4, Pyragius su Gumbiu po 2.

VYTIS Il-ra — DAVID MURRAY 
39:71 (16:19)

Už priešo komandą žaidžia ke
li latviai iš latvių pirmos koman
dos. Vytiečiai, žaisdami be pamai
nų, pirmą puslaikį laikėsi gana 
gerai, antrame puslaikyje pavar
go ir visiškai nepajėgė prideng
ti aukštaūgių priešininkų. Taškai: 
M. Statnickas 15, Merūnas 10, 
Gudelis 8, G. Statnickas 4 ir Ki
tas 2.

VYTIS jauniai — FLINDERS 
PARK 25:45 (13:22)

Jauniams labai trūksta koman
dinio susižaidimo ir tvarkingos 
gynybos. Esant geriems norams, 
tatai laikui bėgant galima bus 
pašalinti, ir ši komanda bus dar
nus vienetas. Taškai: Karpys 12, 
Andriušis 8, Dunda su Taparaus-

I
X

I
J:

VYTIS mergaičių I—PANTHERS 
24:7 (14:5)

Mergaitės pasirodė šį sykį la
bai gerai, žaidė labai gerai ko
mandiniai ir puikiai nuiminėjo ka
muolius nuo lentos. Silpnokai mė
tė baudas. Taškai: M. Kelertaitė 
7, O. Kelertaitė 6, Kitienė 5, 
šiukšterytė 4 ir Ignatavičienė 2.

VYTIES mergaičių rinktinė — 
LATVIŲ mergaičių rinktinė 

50:45 (25:32)
Vyties mergaitės pasiekė pui

kią pergalę prieš latvaičių rinkti
nę. Pirmame puslaikyje vytietės 
buvo atsilikę septyniais taškais. 
Antrame puslaikyje, parodydamos 
gerą komandinį ir individualų 
žaidimą, rezultatą išlygino ir gra
žiai bei pelnytai laimėjo penkių 
taškų persvara. Taškai: M. Ke
lertaitė su D. Radzevičiūte po 12, 
šiukšterytė su O. Kelertaite po 
7, Ignatavičienė 6, Kitienė 4 ir 
Pečiulytė 2.

STALO TENISAS

Dviejų minusų turnyrą laimė
jo A. Petruška, nugalėdamas fi
nale P. Snarskį.

Vyties stalo tenisininkai dabar 
dažnai susitinka draugiškose rung
tynėse su latviais. Labai gražiai ir

kietai sukovojo prieš latvj Bra- 
kovskį, 1958 m. Pietų Australijos 
meisterį A. Petruška (18-21, 21-19, 
20-22) ir S. Urnevičius.

Ateityje numatoma surengti Pa- 
baltiečių stalo teniso pirmenybes 
ir įsteigti tam tikslui pereinamą 
taurę. B.N.

“Sklinda žinios per Lietuvą Tauro rago atgarsiais, X 
‘t’ Kad geriausi ir pigiausi yra “T A U R O” siuntiniai. X

Atstovai: Adelaidėje Mr. I. Vitkūnas, 1 Guthrie St., Hilside; £ 
Canberroj Mr. K. Makūnas, Barton House, kambarys 29. A

TAURAS t
88, GOLDSMITH AVE. LONDON, W. 3. ENGLAND.

I JŪSŲ TAUPMENOS 

lATNESA daugiau nuošimčių! 
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į MURRAY’S ;
Health Food Stores

J! 91 DARLINGHURST ROAD, KINGS CROSS f 
$ SYDNEY, AUSTRALIA ;

I
PHONE FA 5195 j I
Vienintelė firma Australijoj, kuriai leista siųsti maisto ir dra ; ' 
bužių siuntinius tiesiai į Estiją, Latviją, Lietuvą ir U.S.S.R. <> 
SIŲSKITE SIUNTINIUS PAŠTU TIESIAI SAVO GIMINĖMS. | 
MUITAI DABAR YRA NUSTATYTI, SĄSKAITOS NEREI- ? 
KALINGOS. MES NESIUNČ1AME SIUNTINIŲ PER LONDO- X 
NĄ, ŠVEDIJĄ AR DANIJĄ. RAŠYK ARBA SKAMBINK DĖL t 
MŪSŲ VĖLIAUSIŲ KATALOGŲ. f

* AGENTS: SYDNEY, N.S.W.: f
M. & N. PEKIC, Grocer, 143 Cabramatta Road, CABRA-

X MATTA, N.S.W. Tel.: UB 2082.
X OLYMPIC SURPLUS STORES, 293 Church Street, PAR

RAMATTA, N.S.W. Tel.: YL9728. X

I
M. CIBULSKIS, 468 Burwood Road, BELMORE, N.S.W.

X Tel.: 75 6578.* NEWCASTLE, N.S.W.:
FRY’S DELICATESSEN, 557 Hunter Street, NEWCAST
LE, N.S.W. Tel.: B3596.

MELBOURNE, VIC.:
| CONTAL CO., 387 Little Bourke Street, MELBOURNE, 
X VIC. Tel.: MU 1608, MU3627. .
t PERTH, W.A.:
X S. & L. FURNISHERS, 229 Newcastle Street, PERTH,
? W.A. Tel.: BA 7842.

kai laikote savo pinigus

Bank of New South Wales 
SAVINGS BANK

Didžiausias Australijos ne valstybinis taupymo bankas,- kuris, 
kaip, 
savo

didžiausias ir seniausias komercinis bankas, garantuoja 
ištekliais (aktyvas siekia per £500,000,000).

NAUJOS NUOŠIMČIU RATOS:
Privačios sąskaitos 

3% metams nuo £1 iki £2,000 
Bendrovių sąskaitos 

(Bendrovės, klubai, sporto junginiai ir draugijos). 
3% metams nuo £ 1 iki £ 2,000 

11% metams per £2,000 
Dabar atviros taupmenų sąskaitos 
visuose skyriuose ir agentūrose.

BANK OF NEW SOUTH WALES

SAVINGS BANK
1.1 MIT ED

f:-... (|N< ORPORATED IN SOUTH WALESI

Taupymo galimybės yra visose valstijose, išskyrus 
P. Australiją ir Tasmaniją.

I

I

£

0

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU- '

VISKĄ IR TIK VIENA VIĘNINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI- ; 
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS Į LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. !

O TOKIA ĮSTAIGA YRA: RAŠYKITE — BALTIC STORES LTD., I
421, HACKNEY RD., LONDON. E. 2. ENGLAND, teiraukitės, ,
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU. , ;

užsakykite, ir jūsų siuntinys tuojau pat bus išsiųstas jo į |
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS. '

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntini 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. ų

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 9
netik visokius siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius! į

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos šutei- 6 
į kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius. I

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

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

S siuntėjui tiek gavėjui. 9
NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie- j

maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JURAS) '

421, HACKNEY RD.. LONDON, E. 2, ENGLAND. p

5



6 MOŠŲ PASTOGE 1959 m. sausio 28 d.

Mitai PASTOGĖ STUDENTU ŽODIS

BANKSTOWNO MOKYKLA
PRADĖS NAUJUS MOKSLO METUS

Š.m. vasario 1 d. Bankstowno Sydnėjuje jau senai pribrendo

■t-------------------------------------------------------------------------------------------SVEČIUOJANTIS
Liet Namuose (tuoj po lietuviš
kų pomadų Bankstowne) šaukia
mas Bankstowno mokyklos tėvų 
ir mokytojų susirinkimas.

Kaip žinome, Bankstowno lie
tuvių mokykla yra skaitlingiausia 
visoje NSW valstijoje. Šiais me
tais darbo sąlygos bus žymiai len
gvesnės ir, reikia tikėti, bus na
šesnės, kadangi bus dirbama nau
juose savo namuose,, kur stengia
masi duoti savo mokyklai visos 
galimos materialinės sąlygos.

Mokslas prasidės jau vasario 
mėn. pradžioje.

Šia proga yra kviečiami į susi
rinkimą drauge su tėvais ir mo
kytojai: tie, kurie jau mokytoja
vo anksčiau ir tie, kurie šiemet 
norėtų pamokinti savo jaunimą. 
Mokytojų niekada nėra perdaug, 
nes, atsiradus jų daugiau, palen
gvėja darbas, kadangi galima ge
riau' pasidalinti darbu ir laiku.

I šį susirinkimą žada ateiti ini
ciatorių grupė, kuri nori įsteigti 
Bankstowne lituanistinius kursus 
gimnazistinio amžiaus jaunimui.

Mieliems mūsų prieteliams

p.p. ROTCAMS,

ponios Rotcienės motinai Lietuvoje tragiškai mirus, 
gilią užuojautą reiškia

O. ir J. Baravykai

t SYDNEJUS
SUTIKSIME SAVO GANYTOJĄ

Mūsų Garbingas svečias J.E. 
vysk. V. Brizgys atskrenda j Syd- 
nėjų 28 sausio 10 vai. prieš pietus 
Pan American Line Flight No 
845 (iš Honolulu). Visi kurie tuo 
laiku galite atitrūkti nuo savo 
darbų, maloniai prašomi j Mascot 
areodromą (overseas terminal). 
Ypač būtų gražu ir patrauktume 
svetimų dėmesį, jei mergaitės ir 
ponios dėvėtų taut, drabužius, o 
berniukai skautai būtų savo uni
formose.

K.P.B. 

A.L.B-NĖS SYDN. APYL. ir SP. KL. “KOVAS” VALDYBOS 
i.m. sausio 31 d. (šeštadienį)

POLICE BOY’S CLUB DIDZ. SALĖJ, NEWTOWNE, 

rengia

GRANDIOZINI PRIĖMIMĄ —

ŠOKIU VAKARĄ
Šia proga bus įteikti laimėjimų prizai Melburne atsižymė

jusiems “Kovo” sportininkams ir išdalintos Sydnėjaus lietuvių 
visuomenės tam tikslui skirtosios dovanos.

Gros Spaudos Baliaus kapela, bus turtingas bufetas ir 
kitos pramogos.

įėjimas tik 10 šil.
Pradžia 7 v.v. — Pabaiga 1 v. ryto

VISI TAUTIEČIAI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI 
I ŠIĄ NEPAPRASTĄ ŠVENTĘ.

Salė pasiekiama pėsčiomis per 3 min. iš Newtown ir 
Erskineville gelež. stočių.

Valdybos

SOCIALINES GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA MELBOURNE

rušia linksmą

■i1

uzgavemę 
HAVAJŲ BALIŲ
š.m. vasario mėn. 6 d. (penktadienį) 

nuo 7.30 vai. vakaro iki 1.30 vai. nakties.

BRUNSWICK TOWN HALL.

Gros puikus Havajų Orkestras. | 

įdomi programa.
Bilietai-staliukai užsisakomi pas p. Morkūnienę — Tel. LF 5957 

nuo 4 vai. p.p.

reikalas tokius kursus turėti. Yra 
gausu jaunimo, kuris baigė savait
galines mokyklas ir reikalingas 
lituanistinių žinių pagilinimo. 
Jaunimo, tikimasi, atsiras pakan
kamai, reikia tik daugiau mokyto
ju.

Savaitgalio mokykla šttmet nori 
pakeisti savo darbo metodus. Kad 
vaikai geriau įsitrauktų į darbą 
ir jį pamėgtų, bus ypatingai daug 
dėmesio kreipiama į meninių jau
nimo jėgų vystymą, sportą, iš
kylas, ekskursijas ir Lt. Supran
tama, ta pačia proga bus stengia
masi praeiti ir lietuanistinę pro
gramą.

Kadangi šis susirinkimas laiky
tinas tikrai svarbiu, tai tikimasi, 
kad susirinks visi vaikų tėvai ir 
atsiras nemaža mūsų kultūrinin
kų, kurie pasisiūlys į mokytojus 
tiek savaitgalio mokykloje, tiek 
ir būsimuose lituanistiniuose kur
suose.

Bankstowno Liet. Mokyklos 
Tėvų Komitetas

PATIKSLINIMAS
Specialaus komiteto J.E. Vysk. 

V. Brizgiu: sutikti nebuvo suda
ryta.

Inžinieriai B. Daukus ir Iz. Jo
naitis sutiko tik pavieni patarna
vimą atlikti ruošiant priėmimą.

M.P.I.

PAJIEŠKOJIMAI
* Balys Dudonis, sūn. Mykolo, 

kilęs iš Rudiškių km., Kamajų 
valsč. yra pajieškomas savo bro
lio Kazio iš Lietuvos.

Rašyti adresu: J. Dalmotas, 
2375 Auvergne Str., Duvernay, 
P. Q., Canada.

ADELAIDĖJE
(ĮSPŪDŽIŲ ŽIUPSNELIS IS III- JO LIET. STUDENTŲ 

SUVAŽIAVIMO)

Saulėton Adelaidėn, apsupton 
žaliuojančiomis kalvomis, žydin
čiais sodais ir vešliais medžiais, 
suskrido Australijos lietuviai aka
demikai. Šią gražiąją aplinką dar 
labiau žavino malonūs šeimininkai 
— adelaidiškių jaunimas ir seni
mas. Buvo įspūdžio, kad mes esa
me ne svečiuose, o savo namiškių, 
savųjų sesučių ir brolių tarpe.

Jau pirmąją suvažiavimo dieną 
(šeštadienį) mes susirinkome į 
Adelaidės lietuvių Namus, šven
tės atidaryme dalyvavo 10 sydnė- 
jiškių, 4 iš Canberros, 4 iš Melbur
no ir pert30 šeimininkų iš Ade
laidės. Buvo jauku kukliuose, bet 
skoningai įrengtuose lietuvių na
muose.

Pirmajam savo žodyje ALSS pir
mininkas T. Žurauskas trumpai 
nušvietė suvažiavimo tikslus. Jis 
ypač pabrėžė lietuvybės išlaikymo 
ir tautinės kultūros ugdymo prob
lemas, ragindamas studentus būti 
tautinio susipratimo ir tarpusavio 
susiklausymo pavyzdžiais. Ragino 
remti lietuviškąją spaudą ir palai
kyti glaudžius ryšius tarp liet 
studentų.

Suvažiavimas džiaugėsi, kad jo 
pirmininku šį kartą buvo žinoma
sis mūsų rašytojas Pulgis Andriu
šis. Skaitant sveikinimus, salėje 
aidėjo katutės, o sveikino net “Li- 
tuanus” redaktorius V. Vygandas 
iš tolimos Amerikos. Be to, svei
kino dar — Naujosios Zelandijos 
liet, studentų vardu G. Procuta, 
“Mūsų Pastogės” redaktorius J. 
Vėteikis, Lietuvių bendruomenės 
Adelaidės vardu p. Vasiliauskas, 
"šviesos” sambūrio regijono val
dybos vardu G. Danta ir kt.

Iš kol. T. žurausko pranešimo 
paaiškėjo, kad šiuo metu sąjun
goje yra pilna šimtinė studentų, 
kurių 17 jau baigė Australijos 
universitetus. Šis skaičius teapi- 
mąs tik Sydnėjų, Melbourną, Can
berra ir Adelaidę, o mūsų akade
mikai dar studijuoją Armidalėj, 
Brisbanėj, Hobarte, Newcastely, 
Perthe ir N. Zelandijoj.

Sydnėjaus skyrius buvęs akty
viausias: be įvairių parengimų, 
suredagavęs pr. metais net du 
"Studentų žodžio” skyrius “Mūsų 
Pastogėje”.

— x —
Su giliu susikaupimu kolegos 

klausė Pulgio Andriušio paskaitos 
apie idėjų reikšmę gyvenime ir jų 
vietą anglosaksų pasaulyje. Pre
legentas sugeba paprastai, vaiz
džiai ir giliai perduoti savo mintis. 
Akademikams paskaita buvo labai 
aktuali ir iššaukė gyvo susidomė
jimo. Joje buvo statytas Austra
lijos lietuviui studentui klausimas: 
ar jo sielos lobynas pajėgia su
jungti teigiamąsias rytų ir vakarų 
mintytojų idėjas ir jomis naudotis? 
O gal ir jis darosi taip pat 

...
SYDNĖJAUS LIET. MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA 

i.m. vasario 7 d. (šeštadienį) 
rengia

TRADICINI

BLYNŲ BALIŲ
CABRAMATTOS CIVIC HALL SALĖJE.

Apsilankiusieji galės pigiai ir maloniai praleisti Užgavėnių 
vakarą.

įėjimas tekainuoja tik 18/6, įskaitant pilną vakarienę Ir 
karštus Užgavėnių blynus. ,

Gros Spaudos Baliaus kapela, bus loterija ir kitos malo
nios staigmenos.

Staliukus ir bilietus jau dabai- galima užsisakyti pas 
Draugijos nares:

p. Cibulskienę — tel. 75 6578, p. Žygienę — UB 2899, p. Šid
lauskienę — YL 9153 ir p-lę Osinaitę — YL 9153.

Pradžia 7 v.v., pabaiga 2 vai. ryto.

t ALB-NĖS NEWCASTELIO APYL. VALDYBA ”
š.m. vasario 7 d. 7 v.v. \ *

-: ANZAC HOUSE, HAMILTON, RUOŠIA . : :

Užgavėnių

KAUKIU BALIU
1 1 ::

. • Programoje: linksmosios vietinių pajėgų išdaigos ir visa eilė ■ ■ 
;; malonių staigmenų. Originalėm kaukėm bus duodama stambūs ■ ■ 
■; prizai. Užgavėnių blynai visiems duodami veltui. Socialinės : ’
- - šalpos Komitetas vaišins užkandžiais ir alum. ;;
- - Gros žinomas olandų kvartetas. Kaukės galima bus įsigyti prie
■ ■ Įėjimo, {ėjimas tik 10 žil.
; MALONIAI KVIEČIAMI SYDNĖJAUS IR APYLINKIŲ ; 

LIETUVIAI APLANKYTI SAVO KAIMYNUS. ;;
APYLINKĖS VALDYBA ”

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

nepriimlus gražiosioms idėjoms, 
koki daugumoje yra anglosaksų 
studentai? Toliau jis ragino imti 
kaikuriuos pradus ir iš anglosaksų 
materialistinių užmojų, tačiau 
ypač stebėti aristotelinę pažiūrą 
ir apskritai susipažinti su geriau
siais pasaulio mąstytojais ir rašy
tojais. Išvadoje buvo patarta: 
Tapti tobulu žmogumi ir tauriu 
lietuviu. Paskaitos atgarsiai lydėjo 
kolegas per visas suvažiavimo die
nas ir net pramogose atskiruos 
būreliuos kėlė jie pašnekesius 
jos temomis.

— x —
Po to malonūs mūsų šeiminin

kai iškėlė tuose pačiuose namuo
se susipažinimo ir suartėjimo vai
šes. Buvo jauku prie apkrautų 
stalų, kur mezgėsi naujos pažin
tys, kolegiški pašnekesiai ir dali
jamasi įspūdžiais. Buvo gaila pa
silikusiųjų kolegų, kurie dėl įvai
rių priežasčių negalėjo dalyvauti 
suvažiavime.

Sekmadienį ilsėjomės Sellick 
Beach vasarvietėje, 30 mylių nuo 
Adelaidės. Linksma, šventiška 
nuotaika net ir debesis išvaikė. 
Net ir žvarbūs vėjai neišbaidė 
mūsų iš vandens, o gintarinio 
smėlio pakrantėje jaunatviškai žai 
dėme orasvydį, kvadratą, futbo
lą bei šnekučiavomės ir dalino
mės įspūdžiais.

Grįždami Adelaidėn gėrėjomės 
turtingomis apylinkėmis: visur ža
liavo vešlūs vynuogynai, puikūs 
javų laukai ir kultūrinės pievos. 
Pakelėse ganėsi riebūs galvijai...

Vakarą praleidome pas kol. Gi- 
ruckus. Nors ir nebaigtame name, 
mes jautėmės puikiausiai: šokom, 
užkandžiavom ir traukėme lietu
viškas dainas iki nežinia kelintų 
gaidžių...

— x —
Pirmadienį leidom kultūringai. 

Lankėme Meno Galeriją, grožėjo
mės istoriniais Anglijos ir Aus- 
traijos praeities eksponatais, paš
to ženklų rinkiniais, archeologi- 
nėm jn-aiku. romėnų, egiptiečių 
ir kiniečių iškasenom. Buvome 
muziejuje, o vėliau atsiradome 
ir Adelaidės universitete.

Universiteto rūmai apaugę ža
lialapiais vijokliais. Jie stovi ant 
puikios Torrens upės kranto, ku
rios vaga meniškai ištiesinta, o 
pakrantės gėlynais ir parkmed- 
žiais nusodintos. Toks reginys ža
vėjo akį ir širdį.

3. v. p.p. vėl susirinkom į dar
bo posėdį. Čia priėmėm sveikini
mų rezoliucijas ALB-nės Tarybos 
suvažiavimui, Katalikų Federa
cijos suvažiavimui, Sportininkų 
sąskrydžiui ir Taut. Skautų Sto
vyklai. Buvo nutarta šiais metais 
studentų suvažiavimą ruošti Can- 
berroje, o centrinę sąjungos vai
dybą dviems metams sudaryti
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ŽODIS FUKSAMS
Kaip žinome, šiais metais per 

tuziną N.S.W. lietuvių jaunuolių 
baigė gimnazijas. Didelė dalis jų, 
tikriausia, tęs mokslą toliau. Tai
gi lietuvių akademikų eilės Syd- 
nėjuje pagausės.

Australijos Liet. Studentų Są
jungos Sydnėjuje skyrius jau vei
kia 7-nerius metus. Sąjunga yra 
apolitinė ir stengiasi suburti vi
sus lietuvius studentus, todėl kiek
vienas lietuvis studentas jau au
tomatiškai skaitomas sąjungos na
riu, suprantama, tik su vienu 
skirtumu: vieni yra aktyvūs na
riai, o kiti — pasyvūs, nedalyvau
ją mūsų organizacijos parengi
muose ir šventėse.

Tie, kurie nori būti aktyviais 
sąjungos nariais, nekelia didelių 
rūpesčių, nes jie patys suranda ir 
adresus ir vadovus. Antroji grupė 
yra sunkiau pasiekti ir painfor
muoti. Mes neturime jų adresų 
ir tuo pačiu galimybės asmeniškai 
pasiųsti įstojimo kvietimus. Todėl 
maloniai prašome juos pačius pa
sekti “Mūsų Pastogę”, kur pro
tarpiais skelbiame sąjungos prane
šimus apie būsimus susirinkimus 
ir kitokius studentų parengimus.

Pilnai suprantama, kad pirmieji 
žingsniai universitete yra nedrą
sūs. Tačiau šį nedrąsumą nugalė
ti tegalima tik turint artimų kole
gų, kurie pagal galimybę gali vi
sur padėti ir vadovauti. Lietuvių 
studentų sąjunga ir yra tas kelro- 
dys, kur jaunieji broliai yra glo
bojami ir vadovaujami. Visa eilė 
vyresniųjų sąjungos narių naujo
kams — fuksams yra gerai pažįs
tami, o kaikurie net jų seni

Sydnėjuje.
Ateityje, kiek sąlygos leis, nu

tarta derinti suvažiavimus su ki
tais lietuviškųjų organizacijų su
buvimais. Suvažiavimų programa 
palikta esamo pobūdžio, įvedant 
diskusinį forumą tarp studentų ir 
vyresniosios kartos. Nutarta 
remti Lituanus, užsakant žurna
lą universitetams bei kitoms vie
šosioms Australijos bibliotekoms, 
platinant jį ir savųjų tarpe. Nu
sistatyta ir toliau laikyti “Stu
dentų žodžio” skyrių “Mūsų Pas
togėje”, kurį bent syki metuose 
turėtų užpildyti kiekvienas sąjun
gos skyrius.

Paskutiniam vakarui susirinkom 
pas jaunimo bičiulius — p.p. Rei
ganus. Jau jutom, kad greit rei
kės apleisti šį žavų ir svetingą 
miestą, tačiau šeimininkų nuošir 
dus rūpestis vėl leido net keliom 
valandom užmiršti šį nemalonų 
išskridimo faktą.

Skirstomės... Skubame į sto
tis ir areodromus. Nejauki atsi
sveikinimo nuotaika supa mus. 
Mąstom apie netolimą ateitį ir 
vėl jaunatviškas šauksmas:

— Iki pasimatymo Kalėdose 
Canberroje! -

V. Šliogeris

draugai.
Ypač svarbu, kad pirmų metų 

studentai aktyviai dalyvautų mū
sų sąjungos skyriaus valdybos rin
kimuose, kurie įvyks balandžio 
mėn., o pirmasis susirinkimas bus 
šaukiamas š.m. Vasario 16-tosios 
dienos proga (smulkiau apie tai 
bus skelbta "Mūsų Pastogėje”).

Sąjungos valdybą sudaro keturi 
nariai: pirmininkas, sekretorius, 
įždininkas ir narys — fuksų ats
tovas. Taigi naujieji studentai 
turėtų būti labai suinteresuoti, kas 
atstovaus jų reikalus.

Jau dabar galima būtų regist
ruotis j sąjungą, pasiekiant jos 
sekretorių K. Protą telefonu UW 
6484 ir pirmininką R. Daukų — 
UY 5281.

Taigi laukiame jaunųjų lietuvių 
studentų atsiliepimo.

R. Daukus, 
ALSS Sydnėjaus Skyriaus 

Pirmininkas

EILĖ MŪSIŠKIŲ VĖL

BAIGĖ GIMNAZIJAS

Iki išol nebuvo įpročio, kad 
visi lietuviai jaunuoliai, kurie 
baigia australiškąsias gimnazijas, 
kur nors registruotus!, tai ir šį 
kartą tenka naudotis australų 
dienraščių pranešimais. Kadangi 
skelbtų rezultatų sąrašai siekia 
kelių tūkstančių skaičius, tai ar 
ši iš lietuviškų pavardžių atran
ka yra tiksli, sunku yra pasakyti. 
Čia patiekiame sąrašą lietuvių, 
kurie prieš Kalėdas baigė Sydnė
jaus ir kitas N.S.W. gimnazijas 
su brandos atestatais:

Z. Bajalytė, N. Baublytė, A. 
Burneikis, R. Cibulskis, V. Griš- 
kaitytė, D. Gocentas, A. Juodval
kis, G. Kišonas, G. Kolakauskas, 
V. Lizdenytė, M. Mauragis, R. 
Stašionis, V. Stašionis, J. šimbo- 
ras ir R- Tallat-Kelpša.

Iš sydnėjiškių geriausiai baigė 
V. Stašionis, gaudamas vieną 
“honours” atžymi, du A ir tris 
— B. Jis laimėjo ir valstybinę 
universiteto stipendiją.

Malonu pastebėti, kad iš 15 bai
gusiųjų net 13 gavo teisę be pa
pildomų egzaminų stoti universi
tetan.

PADĖKA
Vykstant į Liet. Studentų Su

važiavimą Adelaidėje, teko syd- 
nėjiškiams visą dieną laukti trau
kinio Melburne. Maloniosios Mel
burno kolegės — Kristina Brėdi- 
kytė, Rasa Jakutytė ir Rūta Lais- 
vėnaitė mus sutiko, gražiai vaiši
no ir sudarė progos pailsėti, už 
ką tariame nuoširdžiausią studen
tišką ačiū.

ALSS Sydnėjaus Skyr. Valdyba
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