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REIKĖTŲ SUPRASTI
(IŠ KRAŠTO VALDYBOS POSĖDŽIO)

Savo reguliariuose posėdžiuose 
Krašto Valdyba svarsto visų eilę 
klausimų, kuriuos sudaro 'bėga
mieji reikalai ir iškylančios įvai
rios bendruomenės problemos.

Taip ir š.m. kovo 7 d. posėdyje 
buvo gvildenta virtinė įvairiausių 
klausimų. Be “Mūsų Pastogės“ 
leidimo ir redagavimo aptarimo 
ir kitų įvairių klausimų, buvo taip 
pat apsistota prie a.a. mirusiojo 
“M.P.” redaktoriaus Jurgio Kala- 
kausko — Kalakonio paminklo 
reikalo.

Krašto Valdyba yra nuomonės, 
kad Australijos lietuvių bendruo
menės pareiga yra mirusio ilgų 
metų redaktoriaus, kuris visa šir
dimi ir visomis tauraus lietuvio 
išgalėmis bendruomenei tarnavo, 
juo greičiau įamžinti atminimų, 
pastatant ant kapo prideramų pa
minklų. Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad toks paminklas kaštuotų apie 
£ 200. Jau pereitais metais skelb
tasis aukų vajus paskutiniu metu 
lyg ir įstrigo: mūsų .visuomenė, 
greičiausia dėl savo nerangumo, 
šį neatidėliotinų reikalų pergrei- 
tai 'primiršo ir savo sąžinės įsipa
reigojimus vis -atidėlioja. Kolkas 
tesurinkta tik apie trečdalis nu
matytos sumos, taigi šiuo vėl ape
liuojama į Australijos lietuvius 
paskubinti atsiųsti savo širdyje 
pažadėtų aukų redaktoriaus Kala
konio paminklui. Pinigus siųsti ad
resu: Box 4558, G.P.O., Sydney, 
N.S.W. Laiškelyje prašome pažy
mėti, kuriam tikslui pinigai siun
čiami. Būtų gražu, kad šiam rei
kalui aukotų ne tik pavieniai tau
tiečiai asmeniškai, bet ir paskiros 
organizacijos skirtų iš savo ištek
lių atatinkamas pinigų sumas.

Šia proga buvo apspręsta dar

STIPRIAI PRIEŠINAMASI 
CHRUŠČIOVO LANKYMUISI

Skandinavijoje
SKANDINAVŲ POLITIKAI 

KRAŠTŲ
Chruščiovo numaytoji kelionė j 

Skandinavijos kraštus iššaukė 
stiprų pasipriešinimą švedų, nor
vegų ir danų visuomenės dalyje. 
Kaip praneša “Eltos Informacijų" 
Skandinavijos bendradarbis, Šve
dijoje dėl būsimos Chruščiovo ke
lionės kilo audringos diskusijos, 
kuriose dalyvauja žymūs švedų 
politikai. Diskusijose primenamas 
ir Pabaltijo tautų likimas.

švedų dešiniųjų partijos pirmi
ninkas, Hjalmarsson, tos partijos 
parlamentinės grupės posėdyje t. 
k. pareiškė:

“Jei Chruščiovo kalbos apie 
taikingą koegzistenciją yra rim
tos, reiktų išaiškinti, ar jis sutin
ka estų, latvių ir lietuvių tautoms 
grąžinti laisvę”.

Hjalmarssono nuomone, tatai 
reiktų išaiškinti dar prieš įtei
kiant Chruščiovui pakvietimą lan
kytis Švedijoje ir prieš įsileidžiant 
jį j kraštą.

Ir Mjalmarsson ir švedų liau
dies partijos vadas prof. Ohlin 
parlamento užsienio reikalų ko
misijoje smarkiai kritikavo Chruš
čiovo kvietimą į Švediją. Jei So
vietų Sąjunga nori sustiprinti san
tykius su užsieniu, Maskva pri
valo iš savo pusės pašalinti visa 
tai, kas kliudo tokiems santy
kiams, pareiškė Hjalmarsson. Pa- 

viena gana aktuali ir opi aplinky
bė — tai Krašto Valdybos parei
gūnų reprezentacijos klausimas. 
Kaip visi gerai žinome, Krašto 
Valdybos nariai dirba be jokio at
lyginimo: jie savo posėdžiuose 
gaišta laisvalaikius ir važinėdami 
į juos turi gerokai pajudinti sa
vo asmeninius išteklius. Nežiū
rint to, Sydnėjuje ir jo artimose 
apylinkėse lyg ir prigijo mada, 
kad Krašto Valdybos pirmininkas 
arba jo įgaliotas kitas valdybos 
narys yra labai dažnai kviečiamas 
į organizacijų ruošiamus susirin
kimus ir net pasilinksminimo po
būvius. Nuvykus į juos, dažniau
sia būna pirmuoju tokiam svečiui 
patiektas aukų lapas vienam ar 
kitam reikalui paremti. Nenuvy 
kus gi, kvietėjai daro visai nepa
grįstus užmetimus.

Pirštųsi išvada, kad Krašto 
Valdybų sudaro tie patys žmo
nės, kaip ir visi kiti čia emigravę 
lietuviai, taigi nereikėtų morališ
kai įpareigoti žmonių, kad jie vi
sus savaitgalius ir kartais net 
darbo dienomis privalėtų važinėtis 
po įvairius susirinkimus bei po
būvius ir nelengvai savaitės bė
gyje uždirbtus savo ir šeimos eg
zistencijai būtinus pinigus išau- 
kotų viešiesiems reikalams.

Visi supranta, kad gyventi rei
kia kiekvienam, kad Krašto Valdy
bos nariai jau ir taip persikrovę 
darbais visuomenės reikalams, tai
gi atrodo, kad ir jiems reikia pa
likti teisė, kaip ir kiekvienam są
moningam lietuviui, lankytis ten 
ir tuo metu, kai jis pats mato bū 
tiną reikalą. Suprantama, kad ir 
Krašto Valdybos reprezentantai 
visada aplankys didžiųjų tautinių 
švenčių minėjimus ir didžiuosius

PRIMENA PABALTIJO 
LIKIMĄ.
vyzdžiui, kodėl sovietų įstaigos 
neleidžia iš Pabaltijo kraštų išva
žiuoti tiems asmenims, kurie turi 
šeimos narių Švedijoje. Esą nenor
malu ir nežmoniška kliudyti iš
draskytoms šeimoms susijungti. 
Kita vertus, sovietų diplomatinės 
ir konsularinės įstaigos Švedijoje 
imasi įvairių neleistinų priemonių 
sugrąžinti į sovietų valdomus kraš
tus tuos pabaltiečius, kurie įsikū
rė Švedijoje. Jei Chruščiovas lėk
tuvu vyks į Švediją, jis tikriausia 
turės praskristi Pabaltijo kraštus. 
Tegu jis tuo metu prisimena Pa
baltijo tautų, kurio* sovietų buvo 
iki iiol negailestingai naikinamos, 
persekiojamus. Tegu Maskva grą
žina Pabaltijo tautoms laisvę. 
Chruščiovas yra dabar Maskvos 
valios reiškėjas, pareiškė Hjal
marsson, ar gali švedai jį akivaiz
doje Pabaltijo tautų likimo pas sa
ve kviestis, jį pagerbti kalbomis 
ir svetingais tostais?

“D a g e n s N y h e t e r” 
(Stockholm) itin aštriai pasisakė 
prieš Chruščiovo kvietimą į Švedi
ją. Reikią neužmiršti, kad Rusijos 
užsienio politika perdėm buvo ir 
yra agresyvi, kad vidaus politiko
je Chruščiovas einąs Stalino pė
domis. Laikraštis primena Pabal
tijo kraštų prievartavimą ir sovie- 
tinimą.

RAKETINIS LĖKTUVAS
Amerikos karo aviacija jau pagamino pirmąjį raketinį lėk

tuvą, kuriuo greitu laiku pakils apie 200 mylių aukštį specia
liai šiam tikslui apmokintas lakūnas Scott Crossfield.

Lėktuvas išvystys 3.600 mylių greitį per valandą ir pasi
baigus varomajai jėgai vėl nusileis ant žemės numatytoje vie
toje.

Viršuj lėktuvas areodrome tempiamas pakilimui, apačioj 
— vizituojamas vice — prezidento Nizono.

pobūvius, kaip kiekvienas parei
gingas lietuvis, bet jokiu būdu ne
turės fizinės galimybės į visų or
ganizacijų '(didelių ir mažų, kurių 
yra Sydnėjuje ir apylinkėse apie 
40) susirinkimus, iškylas bei po
būvius apsilankyti.

Kviesti, suprantama, yra gali
ma, gauti kvietimus yra miela, 
bet priekaištauti, jei neatvyksta- 
ma, tikrai nevertėtų.

• Lietuviai mėgino patekti j 
Pietų Amerikos parlamentus. Kaip 
praneša “Argentinos • Lietuvių 
Balsas”, žinomas lietuvis žurnalis
tas Albinas Gumbaragis jau 1946 
metais buvo išstatytas kandidatu 
rinkimams į parlamentą tautinių 
independistų (giminingų lietuvių 
liaudininkams) sąraše. Anuo me
tu, deja, nepraėjo. Parlamento 
rinkimuose, kurie įvyko lapkričio 
30 dieną, jo kandidatūra vėl bu
vo išstatyta, žymieji laikraščiai 
įsidėjo jo priešrinkimines kalbas. 
Deja, ir šį kartą negavo pakanka
mai balsų. — Kandidatavęs į Bra
zilijos parlamento atstovus lietu
vis Kazimieras . Ambrozevičius 
taip pat nepateko į parlamentą. 
Tačiau skaitoma geru reiškiniu, 
kad lietuviai aktyviai dalyvauja 
savo gyvenamų šalių politikoje. 
“A.L.B.” pastebi: “Pirmieji ban
dymai gražiai garsino mūsų tau
tos vardą. Ateis laikas, kad Pietų 
Amerikos parlamentuose tikrai tu
rėsime savo kraujo atstovų.”

Ir Norvegijoje jaučiamas stip
rus nepasitenkinimas Chruščiovo 
numatytu lankymus:. Skandinavi
jos bendradarbio pranešimu, Nor
vegijos ūkininkų partijos vadas 
Per Borten pareiškė, kad kvieti
mas Chruščiovo atvykti į Norve
giją neturėtų būti suprastas taip, 
kad tuo būtų pritarta Sovietų Są
jungos smurto politikai Pabaltijo 
kraštuose ir Vengrijoje.

Tąja prasme pasisakė ir kai ku
rie laikraščiai (“Aftenposten” ir 
kt.). Danijoje Chruščiovo kvieti
mo reikalas dar nėra galutinai iš
spręstas. Ir ten pasireiškia stipri 
opozicija.

ANT BERLYNO 
DEBESYS TIRŠTĖJA

NEPAGRĮSTAS OPTIMIZMAS. CHRUŠČIOVAS ŽENGIA UŽ
SIBRĖŽTU KELIU. VAKARAI SKIRIASI NUOMONĖMIS. GALI 
ĮVYKTI IR VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA9 EISENHOVERIS NE
IŠJUNGIA ATOMINIO KARO GALIMYBĖS.

Sovietų vadai pastarosiomis die
nomis pradėjo grimzti j savo pa
reiškimų nenuoseklumus Berlyno 
klausimu. Kalba išimtinai tik 
Chruščiovas ir Rytų Vokietijos 
komunistų vadai — Uhlbrichtas 
bei Grotewohl.

Kaip žinome, Chruščiovas išbu
vo R. Vokietijoj apie savaitę lai
ko. Oficialiai buvo skelbiama, kad 
jis lankosi Leipcigo mugėje, ta
čiau vėliau pasirodė, kad jis tu
rėjo pasitarimus su R. Vokieti
jos vyriausybe. Buvo išleistas tų 
pasitarimų oficialus komunikatas, 
kuriame reikalaujama, kad ir So
vietams būtų duota teisės daly
vauti Vakarų Berlyno valdyme. 
Apie rytinę Berlyno dalį neužsi
menama. Sovietų Rusija ir Rytų 
Vokietija deklaruojančios savo 
norą Jungtinėms Tautoms, kad 
joms būtų leista “būti garantais" 
Vakarų Berlyne, kaip “laisvame 
mieste”.

šiame komunikate visai nepa
minėta aplinkybė, kad V. Berlyne 
gali liktis ir “nedideli skaičiai’ 
Vakarų valstybių kariuomenės da
linių, apie ką Chruščiovas yra vie
šame mintinge išsitaręs Rytų Vo
kietijos darbininkams.

Komunikatas toliau kalba, kad 
padarius V. Berlyną laisvu mies
tu, Rytų Vokietijos vyriausybė ga
rantuosianti laisvą susisiekimą V. 
Vokietijos su juo. Be to, Rytų 
Vokietija ir Sov. Sąjunga, komu
nikatas tęsia, “užtikrina savo nu
sistatymą juo greičiau pasirašyti 
taiką su Vokietija”. Dėl šito abi 
vyriausybės pageidaujančios, kad 
greičiausiu laiku būtų sušaukta 
viršūnių konferencija. Jai pareng
ti turinti būti sušaukta Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos, Sov. Są
jungos, Lenkijos ir Čekoslovaki
jos užsienių reikalų ministerių 
konferencija. Joje turį būti re

AMERIKA TEIKIA PAGALBĄ 
JUGOSLAVIJAI

JAV ambasada Jugoslavijoje 
paskelbė, kad Amerika sutiko pa
skolinti 22.500.000 dol. trąšų fab
riko statybai. Susitarimas tarp 
JAV ir Jugoslavijos tuo reikalu 
buvo pasirašytas Vašingtone. Šis 
susitarimas padarytas dvi savai
tės po to, kai Amerika pažadėjo 
duoti Jugoslavijai žemės ūkio at
sargų už 94 mil. dol. Jugoslavija 
sako, kad buvo kreiptasi į vaka
riečius todėl, kad Sovietų Sąjun
ga nutraukė 285.000.000 dolerių 
kreditą. Tai įvyko dėl skirtingo 
komunizmo aiškinimo sovietijoj ir 
Jugoslavijoj.

Jugoslavija iš Londono taip pat 
mano gauti 8.400.000 dol. pasko
lą. Amerika Jugoslavijai nuo 1950 
m. jau suteikė 900 mil. dol. eko
nominę ir 700 mil. dol. militarinę 
pagalbą.

* Amerikos senatorius John 
Butler būgštauja, kad Anglijos 
min. pirm. Mackmillanas galįs 
pradėti “išpardavimo politiką" 
Berlyno klausimu. Jis mano, kad 
savo vizitu Maskvon Macmillanas 
atliko tą patį darbą, kaip kadai
se čiamberlainas Miunchene. Ne
tvirtas vakariečių nusistatymas 
Berlyno klausimu, esą, galįs su
kelti baisiausi karą.

prezentuojamos taip pat ir Rytų 
bei Vakarų Vokietijų vyriausybės.

Politiniai komentatoriai mano, 
kad Chruščiovas vis dėlto pasku
tinę savaitę mažiau kalba grąsin- 
damas, kadangi pajuto, kad tuo 
keliu tik dar labiau susiglaudžia 
Vakarų valstybės. Jis daro savo 
nustatytą dieną (gegužės 27-tąją) 
sovietai vis dėlto formaliai per
duos R. Vokietijos vyriausybei 
žadėtąsias krašto valdymo galias, 
nors ir žengia tylesniu keliu, nes 
tuo būdu manoma laimėti dar di
desnį Anglijos palankumą. Dėl 
to Vakaruose jau visiškai neabe
jojama, kad Anglijos min. pirm. 
Mackmilanas, lankydamasis Pran
cūzijoj, skleidė dafetistinę poli
tiką. Tačiau esą žinių, kad Pran
cūzijos prez. De Gaulle ir toliau 
liekąs kietos politikos Berlyno at
žvilgiu šalininkas.

Netikėtai kietai dėl bolševikinio 
komunikato išsitarė Amerikos pre- 
zid. Eisenhoveris. Jis nedvipras
miškai pareiškė, kad Amerika gins 
V. Berlyno dabartinį statusą. Jei 
reikėtų šį reikalą ginti jėga, tai 
Amerika nesiduosianti įveliama į 
alinantį lokalinį karą, nes sovie
tai esą toli pralenktą vakariečius 
pėstininkų skaičiais. Amerika 
esanti pasiruošusi ir pasiryžusi ko
voti atominį karą.

Prezidentas Eisenhoveris pažy
mėjo, kad jis dar niekad nėra iš 
savo minčių išjungęs atominio ka
ro galimybės. Girdi, sovietų pa
siūlymas, "kad V. Berlyne, šalia 
nedidelių, aprėžtų skaičių vaka
riečių kariuomenės dalinių būtų 
ir sovietų daliniai, esąs nepriim
tinas. Jis pridėjo, kad netikįs, jog 
Sov. Rusija būsianti taip kvaila 
pradėti karą dėl Berlyno, kada 
visai aiškiai ir kietai Vakarai esą 
pasiryžę pasipriešinti.

“Jeigu komunistai įstums šią

Savaitės Žinios
IRAKO SUKILIMAS 

NUMALŠINTAS
Irako politinė situacija rieda 

komunizmo kryptimi. Praėjusią 
savaitę Irake buvo bandyta sukil
ti prieš dabartinę vyriausybę, va
dovaujamą min. pirm. gen. Kas- 
sem, kuris pastaruoju metu pra
dėjo valymus vyriausybės ir ka
riuomenės tarpe. Jau prieš ilgesnį 
laiką jis atleido ir suėmė 6 savo 
ministerius ir visą eilę įvairaus 
rango karininkų, kurie buvo aiš
kūs arabų vienybės ir Eigipto pre
zidento pulk. Naserio šalininkai. 
Pereitų metų revoliucijoj, kada 
buvo nuversta monarchija ir ka
ralius su savo šalininkais sušau
dytas, dabar nukentėjusieji buvo 
to kruvino perversmo palaikyto
jai ir iniciatoriai. Tačiau įsitvir
tinęs vyriausybės poste gen. Kas- 
sem neatsižvelgė į buvusius savo 
bendradarbius ir sąmokslininkus, 
juos atleidinėdamas ir suiminėda- 
mas. Manoma, kad gen. Kassem 
yra aiškus komunizmo šalininkas, 
kuris remiasi nusigyvenusia ir 
paraudusia Irako gyventojų ma
se. Komunistų partija kasdieną 
vis daugiau įtakos pradeda įgauti 
krašto valdymo reikaluose.

Sukilimui prieš gen. Kassem 
vadovavo pulk. Abdel Shawwaf, 
kuris, nuvertus monarchiją, buvo 
jo pavaduotojas ir vidaus reikalų 
ministeris. Sukilimo centras buvo 
Mosulo miestas, kurį sukilėliai te
pajėgė išlaikyti tik keletą dienų, 
nors ir skelbė per radiją, kad jų 
kolonos žygiuoja į Bagdadą.

Paskutinės žinios skelbia, kad 
gen. Kassem yra padėties vieš
pats, kuris jau spėjo sušaudyti 60 
sukilėlių, jų tarpe ir jų vadą pulk. 
Shawwaf. Prie Eigipo laikraščių 
nepasitenkinimo prisijungė ir 
pulk. Naseris, viešai pareikšda
mas, kad Irakui gręsia komuniz
mas.

* Irako pavyzdžiu, atrodo, žen
gia ir Kaba. Ten vis dar masiniai 
šaudomi buv. diktatoriaus Batis
tes šalininkai. Krašte vyrauja pil
koji gatvės masė, siaučia vadina
mieji liaudies teismai. Manoma, 
kad revoliucijos vadas Fidelo 
Castro yra užsimaskavęs komu
nistų agentas, kuris laikui bėgant 
kraštą galįs įvairuoti į komunis
tinę santvarką.

ŠNIPAI RYTŲ VOKIETIJOJ |
Iš Rytų Vokietijos atbėgęs į 

Vakarus slaptosios žvalgybos va
do padėjėjas pulk. Įeit. Siegfried 
Dombrowski pranešė, jog Rytų 
Berlyne veikia puikiai sutvarky
tas sovietų šnipų centras. Tam 
šnipų tinklui priklauso trys orga
nizacijos, turinčios per 60 tūkstan
čių gerai paruoštų šnipų, neskai
tant žemesnių ryšininkų. Didelė 
jų dalis veikia Federalinėje Vo
kietijoje ir kitose Vakarų Euro
pos valstybėse. Pulk. Dombrow
ski Bonnos vyriausybei yra patei
kęs ištisą eilę pavardžių tų sovie
tinių šnipų, kurie veikia Vakarų 
Vokietijoje. Taigi sovietų kaltini
mai, kad Vakarų Berlyne esą tel
kiami šnipai prieš komunistus, aiš
ku, siekia tik nukreipti dėmesį 
nuo tikrųjų sovietinių kėslų.

padėtį iki ginkluoto susirėmimo, 
tada Vakaram* reikė* apsispręsti 
atsakyti puolimą branduoliniais 
ginklai*”, pabaigoje pareiškė pre
zidentas Eisenhoveris.

Kaip matome, Berlyno debesys 
nesiskirsto, o kasdieną tirštėja. 
Iki šiol prez. Eisenhoveris dar 
nėra daręs taip kieto pareiškimo.
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SKAMBĖKI,
Skambi yra lietuvių kalba, dar 

skambesnė yra mūsų daina. Leng
va yra tiksliai išreikšti savo min
tį lietuvių kalba, dar lengviau yra 
paliesti klausytojo širdį dainuo
jant lietuvių liaudies dainų. Dėl 
to, turbūt, ir mėgsta lietuvis ge
rokai išsišnekėti, bet nemažiau 
mėgsta ir padainuoti. Dainuoja 
jis kada jis būna vienas, nes savo 
daina jis pats save ramina. Ne 
svarbu, ar jis yra liūdnas ar nuo
taikingai linksmas, jis vis guodžia
si viena ar kita liaudies dainele. 
Dar skambiau yra dainuojama, 
kada susirenka didesnis skaičius 
žmonių: čia gimimo dienų, čia ves
tuvėse ar šiaip kokiam subuvime. 
Net ir amžius nedaro skirtumo, 
nes mielai dainuoja maži vaikai 
mokyklose, dainuoja skautai, spor
tininkai ir ateitininkai, taip pat 
dainuoja buvę kariai ir kitų orga
nizacijų nariai. Ne tik dainuojant 
lietuvis randa sau gilaus pasiten
kinimo, bet ir klausantis skambių
jų mūsų dainų jis tampa maloniai 
pagautas reikšmingųjų dainos žo
džių.

Gražu yra, kai girdi dainuojant 
neorganizuotų vienetų, dar gra
žiau, kai klausom savojo choro 
dainos. Mėgsta lietuviai mūsų cho
rus, todėl nemažai jų ir turime. 
Kiekvienoje skaitlingiau apgyven- 
toj vietovėje veikia bent vienas 
lietuvių choras ir savo koncertais 
žavi ir savus tautiečius, ir svetim
taučius. Choras — tai materialiai 
neįkainuojamas lietuvių tautos 
kultūros skleidėjas. Choro nariai 
— tarsi tos bitelės, kurios prineša 
pilnus korius medaus. Nedėkingas 
yra choristų darbas, nes tik per 
ilgus ištisus metus pasiruošiama 
pilnam koncertui. Po vieno ar 
dviejų koncertų, vienų metų dar
bo vaisiai tenka padėti j šalį, nes 
nebeužtektų klausytojų to paties 
repertuaro trečiam koncertui. To
dėl gal taip dažnai keičiasi chorų 
sųstatas, kai mažiau ištvermės 
turintieji nesugeba ilgiau ištverti 
ir po vieno darbo sezono pasi
traukia ar tai visam, ar tik ku
riam laikui, kad pailsėjus vėl grįž
tų j choristų eiles.

Be jokios propagandos, tyliai, 
bet gražiai veikia Melburno lietu
vių dainos sambūris. Jau ilgų 
eilę metų geriausieji Melburno 
dainininkai, dėka gilios meilės lie
tuviškai dainai, sųžiningai lanko 
daromas choro repeticijas ir, ne
gailėdami savo laisvojo laiko, mo
kosi naujų dainų, kad Melburne

JUOZAS BUSODILGĖ
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NAKTIES POILSY

Dažno šeštadienio slopų vakarų, 
po pragariškai karštos dienos, pa
lapinių stovykla gyvena savo 
įprastų — girtų, triukšmingų, 
piktų, irzlų, rimtų pašnekesių ir 
tuščių tauškalų kupinų gyvenimų. 
Kai kas čia pat ar už stovyklos 
ribų stengiasi iš gyvenimo atsiim
ti tai, ko jis jam negalėjo duoti 
Europos skurdo, alkio ir kitokių 
nedateklių tremties keliuose. Ki
ti gi čia tūno nuosavam kampu
ty “viskuo patenkinti”, įmirkę į 
beviltiškų apatijų ir melancholi
jų...

Vidurnaktis negailestingai iš
siunčia j darbų naktinę pamainų, 
parveda iš darbo poilsiui dirbu
sius popietinėmis valandomis ir 
kartu su tais, kurie rytoj 7 vai. 
kelsis dienos darbui, suguldo į lo
vas kietam darbininko miegui.

Ir štai jau “kerta j akį” su vi
som savo žmogiškom silpnybėm, 
stiprybėm, sentimentais, nieko 
"neimant j galvų”, ir su savo bas- 
tūniško gyvenimo sapnais visokia- 
būdės, margos, laikinai šio kraš
to užkampy prie žemės prilipu
sios lietuviškos ištrupėlės, kurias 
kiekvienų šviesių naktį, draugiš
kai sergsti, žvaigždžių apsuptas, 
kiek pakrypęs Pietų Kryžius.

O netoliese dvylikos kaminų 
dūmais smilkdama elektrinė jė
gainė, į visas puses išsišakojusio
mis varinėmis oro gyslomis visai 
Viktorijai srovena energijų ir 
šviesų.

DAINELE...
nenutiltų lietuviška daina skambė
jus. Laiks nuo laiko, kartais ku
riam nors minėjime ar kokiam 
nors lietuviškam parengime bei 
bažnyčioje melburniškiai vis išgir
sta savųjį dainos sambūrį tralia- 
liuojant skambiųsias daineles.
Nenorėdami būti egoistais, Mel
burno lietuvių dainos sambūrio 
dainoriai sugebėjo pernešti savo 
dainas net ir j tolimesnes lietuvių 
gyvenamas vietoves. Taip buvo 
koncertuojama Geelonge, Adelai
dėje ir Sydnėjuje. Visur teko 
patirti, kad lietuviai tikrai mėg
sta dainų, nes visi koncertai buvo 
skaitlingai lankomi ir kiekviena 
dainuojama daina maloniai įverti
nama.

Tačiau ir po visų didžiųjų kon
certų neužmigo ant laurų daino- 
noriai, bet, kiek persitvarkę, vėl 
stojo j darbų ir per aštuonis mė
nesius spėjo pasiruošti Kultūros 
Fondo ruoštam Lietuvių Meno 
Dienų koncertui. Po to kukliai vėl 
buvo padainuota 16-to Vasario mi
nėjime ir dabar nuoširdžiai ruo
šiamasi vysk. V. Brizgio atsilan
kymo proga rengiamam koncertui 
ir dideliam tarptautiniam koncer
tui, kuris įvyks kovo mėn. 13 d. 
įspūdingoje Vilson salėje prie Mel
burno Universiteto.

Ne tik pasiruošimas, bet ir pa
tys koncertai atima nemažai lai
ko. Ypatingai choro moterys vi
sada gražiai užsirekomenduoja sa
vo švariais, dailiais ir spalvingais 
tautiniais rūbais, kurių gražus už
laikymas reikalauja didelio dė
mesio. Norisi pabrėžti, kad beveik 
visos choro dainorės jau yra įsi
taisiusios nuosavus tautinius rū
bus. Vienos jų pačios išsisiuvinė- 
jo, kito usžsisakė vietoje pas p- 
lę Giedraitytę, dar kitos — išsi
rašė tiesiog iš Lietuvos.

šiandien, Melburno lietuvių dai- 
nos sambūrį sudaro arti keturias
dešimt dainininkų. Choro galva 
— dirigentas Albertas ČELNA, 
kuris turi įgimtų gabumų suteik
ei dainai gyvybę ir iš dainininkų 
išreikalauti tinkamas nuotaikas. 
Choro kūnas patys dainininkai, 
kurie daro tai, kų galva jiems dik
tuoja. Išimk vienų dainininkų iš 
esamo choro ir bus tas pats, kaip 
kad išėmus kurį nors organų iš 
gyvo žmogaus. Choro kojos — ad
ministratorius, kuris veda visus 
reikalus.

Visos šios dalys yra vienodai 
svarbios ir reikalingos, nes vieni 
be kitų negalėtų apsieiti. Vis dėl-

BEPROTIŠKAS PURVAS

Ar pildavo, kaip iš kibiro, iš
tisus mėnesius trunkančios liūtys, 
ar siųsdavo šiurpūs, kartais net 
sniegų ir krušų atnešu, Gipslando 
vėjai ar Farenheitas radydavo 
per 100 laipsnių, vistiek tekdavo 
kiekvienam darbininkui atpilti čia 
savo aštuonias valandas, nesvar
bu kur: atviram ore ar pastogėj. 
Tik retkarčiais koks žmoniškesnis 
parižiūrėtojas leisdavo audros me
tu pasislėpti tam tikslui esančio
se pastogėse.

Dažnai labai bjaurus darbas ka
syklose ir purvas darbininkus va
rydavo iš proto: nuo menkiausio 
darbe judėjimo glitus molis, kaip 
gyvas, apavu ir rūbais lipdavo iki 
juosmens, ir jo sluogsnis nuolat 
vis atarėdavo. Tokiu purvu apli
pęs ir sunkiai teijmanomas nuva
lyti kastuvas sunkiai duodavosi 
pavaldomas.

BOKSAS IR KARAS
Superveizeris, pačiupęs Raulų 

sausose klodų dulkėse besikrap
štantį su smilkstančia'* cigarete 
dantyse, grųsina penksvario pa
bauda ar paskyrimu į tokį pur
vinų darbų, kur jis visų laikų tu- 
rėsiųs kirkuoti iš peties ir kur 
galėsiųs rūkyti, kiek jam patiks...

Kaulas, skubiai seilėm užgesi
nęs cigaretę, atsiprašinėdamas, 
aiškinasi, kad jis nė nepagalvo
jęs apie jo, superveizerio, tokį 
staigų čia atsiradimų. Priešingu 
atvėju i— jis būtų cigaretės net 

to, kaip gyvame kūne, taip ir cho
re, ne visi organai lygiai dirba. 
Nėra abejonių, kad dirigentas ne
ša didžiausių darbo naštų, nes 
jam tenka repetuoti ir atskirai su 
visais balsais ir, be ta, tenka pa
ruošti dainų gaidas, pritaikant jas 
atskiriems balsams. Iš dainininkų 
norisi paminėti keletu, kurie ne- 
pailso būdami chore nuo pat pir
mųjų jo dienų: Eleonorų Balčiū
nienę, Aldonų Baltrūnienę, Emili
jų žiedienę, ir Liucijų Milvydie- 
nę. Tai gražus pavyzdys pareigin
gų moterų, kurios, turėdamos šei
mų ir savus namus, visų eilę metų 
nepavargo ir be pertraukos išbu
vo choro sustatė, nepraleisdamos 
bemaž nė vienos repeticijos. Iš 
vyrų norisi išskirti Vladų Bosikį, 
Rudolfų Galinį, Pranų Dranginį, 
Vincų Lazauskų ir Petrų Morkū
nų. šie vyrai, lygiai kaip ir aukš
čiau išminėtos moterys, yra tikri 
sambūrio veteranai ir pagrindiniai 
choro ramsčiai. Vėliau įsitraukę j 
choro sųstatų taip pat užsidegė 
meile dainai ir lygiai su kitais 
džiaugiasi atsiektais laimėjimais. 
Malonu pabrėžti, kad p.p. Paške
vičius, Zdanavičius ir Žiedas, ku
rie, kaip dainininkai dažnai atlie
ka solo partijas, nesididžiuodami 
gražiai pritapo prie bendro susta
to ir pasiduoda dirigento reikala
vimams. Džiugu, kad choristai, 
kurie buvo pasitraukę ir vėl grį
žo į choristų šeimų ir vėl dainuo
ja kartu su visais. Taip paskuti
nėse repeticijose ponia Valaitienė, 
ponai Vacbergai ir p. Tamošiūnai 
spėjo įsijungti kitų tarpan ir jų 
grįžimas pridavė chorui naujos 
energijos.

Gauta visas glėbys naujų gaidų, 
taigi bus proga pradžiuginti dainų 
mylinčių visuomenę su naujomis, 
lietuviškomis dainomis. Kovo mėn. 
antroje pusėje bus pradedama mo
kytis naujų dainų. Tautiečiai, no
rintieji įsijungti į dainorių eiles, 
maloniai prašomi nesidrovėti ir 
kreiptis arba į dirigentų, arba į 
administratorių.

Nepaprastai gaila, kad jaunimo 
choras, kuris neperseniausiai bu
vo pakrikštytas ir pastatytas ant 
kojų, praktiškai nustojo veikęs ir 
merdi bedarbėje. Tuo tarpu visa 
eilė jaunimo, mėgstančio dainų, 
nekantriai laukia, kol kuri nors 
Melburno lietuviškųjų organizaci
jų imsis žygių pažadinti juos iš 
miego ir suburti į gražų dainuo
jantį vienetų. Nejaugi nėra Mel
burne takios lietuviškos instituci
jos, kuriai šis reikalas būtų arti
mas?

Pereitais metais buvo iškilusi 
mintis organizuoti Australijos lie- 

nepačiupinėjęs...
Superveizeris draugiškai pa

tapšnojęs Raulo stambokų petį už 
jo tokių drųsų, originalų sumoju 
ir už gerų darbų ( o Raulas buvo 
pašėlusiai geras darbininkas), 
tuojau pat užmiršo cigaretę, te
patardamas Raului boksuotis su 
draugais tik stovykloje, niekad 
neužmirštant, kad kasykla tėra 
darbo vieta. Be to, patarė griež
tai laikytis visų bokso taisyklių 
ir netrupinant dantų protezių, 
nes už kiekvienų sudaužytų prote
zų ne kas kitas, tik pats Raulas 
mokėsiųs po kelis desėtkus svarų. 
Jo nuomone, boksų galima paly
ginti su karo operacijomis: jei 
kare pagal visas strategijos ir ka
ro meto taisykles išsižudo milijo
nai žmonių, tai dėl to pasaulis 
mažai jaudinasi. Juo daugiau iš- 
žūdysi, juo daugiau medalių gau
si... O jeigu jau būsi taip sudirb
tas, kad nebetiksi nė padoriam 
žmonių žudymui, nė jokiam ki
tam darbui, mokės tau pensijų ir 
gerbs visi, kaip didžiausių hero
jų. Taip pat ir bokse, nesvarbu 
kur — gatvėj stovykloj ar ringe 
— juo daugiau paguldys! savo 
varžovų, juo didesnę garbę įgy
si.

Tik visame kame turinti būti 
tvarka, taisyklių prisilaikymas, 
įstatymams ir tradicijoms atitin
kama pagarba, — baigė supervi- 
zeris, mažai tikėdamas, ar pažo
džiui Raulas bus supratęs jo fi
losofinius pamokinimus. Jis pa
traukė į kasyklų gilumų, tikėda
mas dar kurį nors užsislėpusį rū
korių prigriebti. Net ir neran
giausieji simuliantai, jį pamatę, 
griebdavosi savo įnagių ir nuduo
davo, kad nuo jų darbo priklauso 
ne tik kasyklų, bet ir viso pasau
lio likimas...

NENORMALUS ŽMOGUS
Arbatmečiu tūlas australas dar-

NEPRIKLAUSOMYBES SUKAKTIES MINĖJIMO 
ATGARSIAI

* Amerikos lietuviai mini Va
sario 16-tųjų.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
gyvenų leituviai šiais metais Vasa
rio šešioliktųjų paminėjo gana 
plačiai ir turiningai. New Yorke 
Lietuvos generalinis konsulas Bu
drys ir Lietuvos Laisvės Komite
tas buvo suruošus Vasario šešio
liktosios minėjimų, kurin atsilan
kė visos eilės valstybių atstovų. 
Minėjime dalyvavo sovietinėje 
okupacijoje esančių tautų atsto
vai, kaip Lenkijos, Latvijos, Esti
jos, Rumunijos, Vengrijos, Bulga
rijos, Čekoslovakijos, Albanijos, 
o taip pat visa eilė laisvųjų kraš
tų konsulų: Meksikos, Graikijos, 
Salvadoro, Ekvadoro, Nicaguaros, 
Gvatemalos, Čilės, Kinijos, Ispa
nijos, Kolumbijos, Liberijos. Be 
to, į kalbamųjį minėjimų atsilan
kė New York Times redakcijos 
atstovas, New Herald Tribune re
dakcijos narys ir eilės spaudos 
agentūrų atstovų.

Kitas New Yorke minėjimas bu
vo suruoštas vietos lietuvių pa
stangomis, kurin gausiai atsilankė 
New Yorke bei artimose apylin
kėse gyvenų lietuviai.

Plačios apimties ir turiningi Va
sario 16-sios minėjimai buvo su
ruošti Čikagoje gyvenančių lietu
vių, Kalifornijoje, Clevelande, 
Bostone ir kituose JAV gausiau 
lietuvių gyvenamuose miestuose.

tuvių dainų šventę, į kurių suva
žiuotų visi Australijos lietuvių 
chorai. Sis sumanymas nepraėjo, 
nes buvo sakoma, kad liko per 
maža laiko pasiruošimui. Iki šių 
metų pabaigos turime dar dešimts 
mėnesių laiko pasiruošimams. 
Melburniškiai siūlo nenustumti šio 
gražaus sumanymo į šalį ir, kol 
dar nepervėlu, bandyti šiais me
tais kų nors panašaus įvykdyti 
Jeigu šis sumanymas nerastų pa
kankamai paramos, melburniškiai 
dės pastangų dar kartų vieni ap
lankyti sydnėjiškius ir adelaidiš- 
kius, jeigu šių vietovių tautiečiai 
jų pageidautų.

Tikima,, kad Australijos lietu
viškoji visuomenė ir toliau taip 
nuoširdžiai rems lietuviškuosius 
dainų koncertus, kaip darė iki 
šiol, nes tik nuoširdus savųjų su
pratimas ir pritarimas suteikia 
bent dvasinio pasitenkinimo cho
ristams ir jų vadovams. L.B.

bininkas žemkasės kabinoje kal
ba savo bendradarbiui:

— Tas mūsų “Little Joe” nėra 
normalus žmogus: nesidomi ark
liais, alų mėgsta, bet plonkės 
kratosi, kaip maro, su visais 
“naujaisiais australais” kalbasi 
savo kalba, nuo formano slapsty
damasis ant popieriukų kažkų už
rašinėja, naktinėje pamainoje daž
nai spokso j žvaigždes, giliai užsi- 
mųstęs, visuomet išsiblaškęs, kaž
kų murma sau po nosim. Kartų 
liepiu jam atnešti kastuvų, o jis 
atneša lentų, nors gerai žinau, 
kad jis jau žino kaip angliškai 
tokie daiktai vadinasi.

— Reikėtų pranešti policijai, 
kad jį nugabentų į “mental hos
pital” smegeninės patikrinti, — 
samprotauja australas, garsiai 
žliaugdamas savo “cup of tee”.

O kitoj pusėj išdaužto lango 
pats “Little Joe” viskų girdi, ir 
nežino, kų daryti: juoktis ar verk
ti iš savo bendradarbių tokio su
sirūpinimo dėl jiems neįprasto, 
keisto, nesuprantamo ir įtartino 
"naujojo australo” elgesio.

AUSTRALIJA TIK 
AUSTRALAMS

Naujasis australas ginčijasi su 
senuoju kiek paraudusiu australu, 
kurių skaičius kasyklose truputį 
nustebino ateivius:

— Jei sakai, kad tik komunis
tinė santvarka sukūrė darbinin
kams savo krašte tikrų rojų, tai 
kodėl pats su savo draugais ne
skubi į tų tikrai šėtoniškų rojų. 
Savo akimis jį esu matęs...

— Mūsų, teisingam kovos kely 
esančių, darbininkų tikslas — bū
ti savam krašte, ir laikui atėjus, 
savo darbdavius pristatyti prie 
kastuvų, o patiems atsisėsti į jų 
vietas...

— Kol jūs jas spėsite užimti, 
tai jos bus jau užimtos rusų, ki-

Daug kur į minėjimus atsilankė 
žymūs amerikiečių visuomeninin
kai bei politikai.

Anlerkos spauda plačiai apra
šė Lietuvos nepriklausomybės 41- 
jų metinių minėjimus. Nemaža 
vietos Vasario 16-jai skyrė tiek 
New Yorko didžioji spauda, tiek 
ir kituose JAV miestuose išeinan
ti.

* Anglijoje Vasario 16-sios pa- 
grindinis minėjimas.

Jis įvyko Lietuvių Namuose 
Londone kviestiems svečiams kita
taučiams, kurin atsilankė nepri
klausomybės laikais Britanijų Kau
ne atstovavęs minist. Prestonas. 
Be to, Londone lietuvių suruošta
me Vasario 16 minėjime atsilankė 
Socialistų Internacionalo sekreto
rius Albert Carthy. Abu svečiai 
minėjime kalbėjo Lietuvos ir kitų 
sovietinę priespaudų nešančių tau
tų laisvės klausimu. Be to, lietu
viškajai visuomenei Anglijoje bu
vo suruošta visa eilė minėjimų, 

tk.a. Londone, Birminghame, Not- 
tinghamc, Corby ir kt.

★ Vokietijoje Vasario 16->io« 
minėjimai buvo suruošti visose 
didesnėse lietuvių gyvenamose vie. 
tovėse.

VLIKo Vykdomoji Taryba mi
nėjimų Surengė vasario 14 dienų,

pakviesdama apylinkėje gyvenan
čius lietuvius. Be to, minėjiman 
atsilankė nepriklausomybės me
tais Lietuvoje buvęs Latvijos įga
liotas ministeris R. Liepinš. Mi
nėjimų atidarė VT pirmininkas J. 
Glemža. Kalbėjo Dr. P. Karvelis 
ir minist. Liepinš, sveikinime at- 
krepidamas dėmesį į reikalų pabal- 
tiečiams bendromis jėgomis dirbti 
dėl savo tėvynių laisvės.

★ Vasario 16-ji Vatikane.
Diena buvo pradėta Vysk. Pa- 

dolskio atlaikytomis pamaldomis 
už Lietuvę šv. Kazimiero Kolegi
jos bažnyčioje. Po pamaldų Kole
gijos salėje įvykusio minėjimo 
metu kalbėjo min. Stasys Lozo
raitis ir Italijos Lietuvių B-nės 
Tarybos pirm. kun. Dr. Balčiū
nas. Vatikano radijo lietuviško
sios transliacijos Vasario 16 Lie
tuvai skirtoje valandėlėje perda
vė specialių programų Lietuvos 
nepriklausomybės 41-jų metinių 
proga. Kalbėjo Lietuvos atstovas 
prie Sv. Sosto min. St. Girdvai
nis ir vysk. Padolskis.

Vasario 16 taip pat buvo pami
nėta Saleziečių gimnazijoje, daly
vaujant mokytojams, auklėtiniams 
ir šiaurės Italijos lietuviams. Mi
nėjimo meninę programos dalį at
liko Saleziečių gimnazijos auklė
tiniai.

E.I.LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Malonėkite žemiau patiektas 
mintis patalpinti Jūsų redaguoja
mame laikraštyje, kaip atvirų laiš
kų.

Jei mumyse yra likęs nors la
šas meilės tam, kas lietuviška, 
krikščioniška ar žmoniška, mes 
negalėsime tylomis praeiti pro A. 
Zubro iškeltas mintis š.m. “Mūsų 
Pastogės” Nr. 7 tilpusiam straips
nyje — Vieningai į laisvę.

Nepastebėti ten minimos žalin
gos nesantaikos, pasireiškiančios 
lietuvių tarpe Australijoje gali 
tik aklas, kurčias ar visai nepas- 
tabus žmogus.

Kaip keista, kad mes šaukiamės 
Dievo, kreipiamės į Pasaulio sų- 
žinę ir tarptautinę teisę, prašy
dami, kad gelbėtų mūsų tautų 
nuo raudonųjų smaugimo, kai tuo 
tarpu mes patys vienas kitų tam 
tikra prasme smaugiame dėl re
liginių ar kitokių įsitikinimų!

Tik blaiviai pagalvokime, kų 
darome!? Nagi, mes su įnirtimu 
pjauname šakų, ant kurios patys 
sėdime, manydami, kad tai daro
me didesnei Dievo garbei, Lietu
vos laisvei ir žmoniškumo gero
vei. Esmėje mes savo trumpare
giškom peštynėm užgauname Vi
sagalį, kenkiame Lietuvos išlais
vinimui ir elgiamės lyg urviniai 
žmonės.

A. Zubro iškeltos mintys yra 
ne tik kilnios ir teisingos idėjiš
kai, bet kartu gyvenimiškai nau
dingos. Aš žinau, kad jau seniai 
Naujosios Zelandijos, Lietuvių 
Bendruomenė norėtų įvesti nuo
latinį skyrių viename iš Australi
joje išeinančių lietuviškų laikraš
čių, bet vis nesiryžtama, nes yra 

niečių, indokiniečių ir kitokių 
Maskvos mokinių, numatytų ins
truktorių ir šiaip “specialistų”.

— Kvailai kalbi. Mes, darbinin
kai Australijoj, paėmę valdžių i 
savo rankas, kontroliuosime ir vi
sų šiame krašte esantį turtų, ku
ris yra ant žemės ir žemėse. Ka
pitalistai galės čia sau ir šiose ka
syklose pakirkuoti. Mūsų kraštas, 
yra mūsų biznis jį tvarkyti, o ru
sai ir kiniečiai neturės teisės čia 
nė kojos įžengti. Australija, ko
kia bebūtų, priklausytų tik aust
ralams. Taip sako ir mūsų šio 
krašto komunistinė spauda.

— Vargu ar jūs galėtumėt už
drausti rusams savo krašte šeimi
ninkauti. .. Bet kų čia su tavim gin
čytis, kada jokio supratimo neturi 
apie pačius komunistus ir jų kės
lus viso pasaulio atžvilgiu.

Priartėjęs vyresnysis nutraukė 
pokalbį. Komunistuojantieji aus
tralai darbininkai pabaltiečius ko- 
liodavo naciais ir kitokiais epite
tais. (Bus daugiau) 

jaučiama, kad vieno ar kito pasi
rinkimas sukels nemalonumų.

Tikrai užtektų vieno laikraščio 
10-11 tūkstančių lietuvių, esančių 
Australijoje ir Zelandijoje. Jis, 
be abejo, būtų stipresnis turiniu 
ir finansiniu atžvilgiu. Susibūrus 
apie vienų laikraštį, vienas kitų 
arčiau pažintume, išnyktų nesusi
pratimai ir nesantaika. Tai būtų 
gyvas pavyzdys, kai skirtingų pa
žiūrų lietuviai gali išsitekti vie
name laikraštyje, neprarasdami 
savo įsitikinimų. Gal tuo pavyz
džiu pasektų ir kitų kraštų lietu
viai, o vienybės mums, ypač šiuo 
laiku, verkiant reikia.

žinoma, tas pats galioja ir lie
tuvių namų bei lituanistinių mo
kyklų atžvilgiu. Kaip yra skaudu 
matyti lietuvius atsukant vienas 
kitam nugarų, o dar skaudžiau, 
kai jaunesnieji vyresniųjų pavyz
džiu seka. Vienybėje yra daugiau 
galimybių išlaikyti lietuvybę ir jų 
perduoti jauniesiems.

Tad sustokime, pagalvokime ir 
veikime. Nagrinėkime šį reikalų 
nuoširdžiai ir visu rimtumu ir 
dargi skubiai,- nes jis mums yra 
gyvybinis, niekuomet nepamiršda
mi, kad Dievo akyse esame lygūs, 
kad esame lygių teisių lietuviai 
ir žmonės.

G. Procuta
Auckland’as
Naujoji Zelandija.

• Ir nelietuvės mielai dalyvau
ja lietuvių pobūviuose. Mulhouse- 
no (Vokietijoj) apylinkės valdy- 
bon išrinkti: Mykolas Kazokaitis 
— pirmininku, Antanas šeikis — 
sekretorium, Juozas Dumarkas — 
iždininku. Susirinkimo proga buvo 
pobūvis. Nors kai kurie lietuviai 
čia yra vedę svetimšales, jų žmo
nos mielai dalyvauja lietuvių po
būviuose. Daugumas lietuvių vy
rų — buvę prancūzų legionieriai.

Lietuvio pergyvenimai didžio
joje P. Amerikos spaudoje. “El
tos Informacijose” ir “Elta-Pres- 
seUienst’e” tilpę lietuvio pasako
jimai apie kelių i Sibiru ir atgal, 
gausiai perėję per užsienio lietu
vių spaudą, pateko ištraukomis ir 
į svetimųjų spaudų. Iš kitataučių 
laikraščių plačiausiai juos atsi
spausdino Montevideo žymusis 
dienraštis "Ei Dia”, perleisdamas 
tuos aprašymus net per šešius 
numerius. Ryšium su tuo laikraš
tis susilaukė įdomių atgarsių. Ver
timų paruošė daug nusipelnęs Lie
tuvos vardo išgarsinimui Pietų 
Amerikoje K. Čibiras.
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LENKU ĮTAKAv » I ,

Vatikano Politikoj
ILIUSTRUOJA TRYS PANAŠOS ATSITIKIMAI

Su 
plūsti 
lietuvių jų tada nebuvo. Kai len
kai vis daugiau pradėjo įsigalėti 
Lietuvos bažnyčiose, mūsų ano 
meto kunigaikščiai, susidarius 
jiems nepalankioms ‘ politinėms 
sąlygoms, nors ii- norėjo, bet ne
galėjo efektingai pasipriešinti. 
Kaip žinome iš istorijos, kiekvie
na tokia mūsų kunigaikščių bei 
didžiūnų pastanga buvo apšaukia
ma pagonybės atgijimu ir jos pa
laikymu. Lenkai tokiu šūkiu klai
dindavo Romų, vis daugiau religi
jos priedangoje įsigalėdami Lietu
voje ir lenkindami ne tik mūsų 
bajoriją, bet ir valstiečius.

Ir nepriklausomybės metu len
kai, ypač Vilniaus srityje, varė tų 
pačią antilietuvišką akciją, skųs- 
dami lietuvius Vatikanui dėl jų 
nereligiškpmo nuotaikų. Gerai 
prisimenu, kaip prieš porą metų 
ALB-nės Melburno apyl. susirin
kime kun, P. Vaseris, liečiant Lie
tuvos Himno “reformos” klausi
mą, aiškino: “...Vilnių Lietuvai 
atgavus, arkivysk. Jalbžykovskis 
skundėsi Vatikanui, kad lietuviai 
gieda bažnyčiose himnų, kuriame 
neminimas Dievas. Vėliau dėl šito 
Vatikanas įspėjo Lietuvos vysku
pus.”

Kaip matome iš šio paaiškinimo, 
Roma būdavo visada jautri lenkų 
skundams ir j juos reaguodavo.

Šiuo tarpu neturiu detalių ži
nių, kaip yra komplektuojami Va
tikano pareigūnai, tačiau neginči
jamas faktas, kad jų tarpe, net h' 
aukštesnėse pozicijose, yra nema
ža lenkų. Kaip jie dirba Lietuvos 
nenaudai, čia noriu pailiustruoti 
trimis atsitikimais.

krikštu į Lietuvą pradėjo 
lenkų dvasininkai, nes iš

INCIDENTAS JUBILĖJINĖJ 
RELIGINĖS KNYGOS PARODOJ

— šiose XX-jo amžiaus katakom
bose? Argi ne lietuviai vyskupai ir 
kunigai miršta bolševikų tremty
je ir kalėjimuose? .

i Nežiūrint taip ryškiai bylojan
čių faktų, Tyliosios Bažnyčios 

' kankinių tarpe Lietuva nebuvo
kštas reikalavimas — iš lietuvis- net paminėta. Taigi ir. kyla klau- 
kojo skyriaus išimti visus žemė- ( simas, kas buvo suinteresuotas, 
lapius, kur Vilnius rodomas pri- kad Lietuvos kančios būtų nuslėp- 
klausųs Lietuvai. j tos nuo milijoninių skaičių paro-

I lietuvių paaiškinimus nebuvoĮ dos lankytojų? Prielaida lieka ta 
kreipiama dėmesio ir reikalavimas pati: Atsakomingų, Vatikano pa- 
pakartotas. Kai iki parodos atida-1 vilijono parodoj reikalus tvarkan- 
rymo teliko tik kelios dienos, mū- čių pareigūnų tarpe buvo lenkų 

dvasiškių. Jiems Lietuva — tik
I Lenkijos provincija. Jie nerodė

siškiai kreipėsi nurodymų Kaunan, 
Iš Kauno buvo gauta telegrama:
“Grįžkite. Parodoj nedalyvaukite”. Lietuvos kančių, kad nesukeltų 
Mūsų delegacijai pareiškus, kad pasaulio katalikų užuojautos iv 
Lietuva parodoj nedalyvaus, Va-1 pagarbos lietuviams ir Lietuvai, 
tikanas padarė kaikurių pasiūly- Lietuvos vardo minėjimas griautų 
mų ir buvo prieita kompromisinio jų 
susitarimo. Ano meto Lietuvos Į

_______ Į “unijines” iliuzijas.
__ __ Ano meto Lietuvos' Taigi “monstavičiai” dirba ir 
spaudoje buvo komentuota, kad ' toliau, o supančiotoji Lietuva šito 
Šių intrigų sumanytojas buvęs tū- sutrukdyti jiems negali. Mūsų 
las Monstavičius, kilęs iš Lietu- ' emigrantinės spaudos pasisakymai 
vos lenkas ir ūžimus aukšto parei- j šiuo reikalu buvo sutikti kurčia 
gūno pareigas Vatikane. Berods, tyla.
jo brolis buvo prokuroru Lietu- Į 
voje. Anuo metu, kada kova dėl 
Vilniaus išlaisvinimo buvo pačia-' 
me įkarštyje, Lietuvos visuome-' 
nė tą šališkų Vatikano pasielgimų 
jautriai išgyveno.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
VATIKANE REIKALAI 

STENGIAMASI SUPLAKTI 
LENKIŠKAISIAIS.

SU

Va-Paskutinieji liūdni įvykiai 
tikane, kur Lietuvos pasiuntiny
bei buvo susiaurintos teisės, taip 

| pat kažkaip siejami su lenkiškai- 
j siais reikalais. Apie tai jau bu-

Kiek pamenu, rodosi, 1935 ar 
1936 metais Vatikanas ruošė ju- 
bilėjinę religinės knygos parodų, 
kurion tarp kitų katalikiškų tautų 
dalyvauti buvo pakviesta ir Lie
tuva. Mūsų delegacija senų knygų 
rinkinius, diagramas ir žemėlapius 
išdėstė mums skirtame stende. 
Kai komisija padarė priešatidaro- 
mąjį parodos apžiūrėjimų, į paro
dos kanceliarijų buvo pašaukti --------- ----- -------
lietuviai. Čia buvo trumpai parei- Į žeme Vorkutos anglių kasyklose

kovojantieji 
komunistų

tvirtinimas,

MIŠKINIS ATGAILAUJA...

BRIUSELIO PARODOS 
VATIKANO PAVILIJONE — NĖ 

ŽODŽIO APIE LIETUVĄ.

Praėjusioj Pasaulinėj Parodoj vo daug rašyta, todėl tepaminė- 
Belgijoj Vatikano paviljone buvo, siu tik keletu faktų, kurie irgi 
įruoštas specialus skyrius — Ty
lioji Bažnyčia. Jame buvo pavaiz
duota katalikų bažnyčios padėtis 
už geležinės uždangos. Diagramos 
ir žemėlapiai rodė, kiek kuriame 
krašte yra katalikų, kiek bažnyčių 
sovietinėj pusėj buvo uždaryta,' nes” vyriausybes, kurios 
kiek ir kur kalinama vyskupų, ku- žįstamos kitų valstybių, turinčių 
nigų ir Lt. Tačiau apie Lietuvą 1 savo atstovus prie šv. Sosto” šio- 
— nė žodelio: nė vienos diagra- Į je padėtyje yra visiškai nepalai
mos, nė vieno žemėlapio. Buvo kytas ir neteisingas. Yra tikra tie- 
detaliai pavaizduotas bažnyčios sa, kad Lenkijos egzilinės vyriau- 
persekiojimas visuose satelitiniuo- ! sybės jau keliolika metų nepripa- 
se kraštuose, tačiau net neprisi- Į žįsta Vakarų valstybės, išskyrus 
minta Lietuva, kaip vienintelis ' Vatikaną, kai tuo tarpu Vatikanas 
kompaktiškai katalikų gyvenamas ' v>“ nirmnti 
kraštas, atsidūręs už tikrosios ge
ležinės uždangos. Juk Lietuvos 
dvasiškija ir tikintieji yra išstaty
ti aštriausiam komunistiniam ban
dymui. Ne kas kitas, o lietuviai 
sudaro didžiausj katalikų nuošim
tį Sibiro vergų stovyklose, kurių 
dažnas yra ten patekęs už religi
jos išpažinimų. Argi ne lietuvis 
kunigas laiko šv. Mišias giliai po

žymi kažkokių paralelę, atsklei
džiančių lenkiškųjų interesų už
kulisius. Vatikano valstybės sek
retoriaus kard. D. Tardini pareiš
kimas, kad “Lenkijos ir 
atstovai reprezentuoja

Lietuvos 
“šmėkli- 
nepripa-

yra pirmoji valstybė, kuri, netu
rėdama diplomatinių santykių su 
Sov. Sąjunga, buvo beuždaranti 
Lietuvos Pasiuntinybę prie šv. 
Sosto ir, tik dėka gausių protes
tų ir nepalankaus Vakarų spau
dos komentavimo, paliko jų veik
ti labai, labai susiaurintomis tei- liau, spaudai 
sėmis. Tuo tarpu visa eilė kitų Va
karų valstybių vyriausybių vis dar 
pripažįsta Lietuvos atstovybes, 
tuo pabrėždamos, kad Lietuva yra

sovietų okupuota. Vatikanas ne-, 
slepia, kad sprendimas dėl Lenki
jos pasiuntinybės uždarymo buvo 
padarytas kard. Vyšinskiui prita
riant ir prašant, tuo tarpu gi Lie
tuvos pasiuntinybės uždarymo nė
ra prašę nei mūsų politiniai va
dovai, nei Lietuvos bažnytinė he- 
rarchija. čia, atrodo, reikalą vėl 
lėmė užkulisinės intrygos ir klai
dinančios informacijos. Diploma
tiniuose sluogsniuose manoma, kad 
uždarius Lenkijos pasiuntinybę 
(Lenkijos pasiuntinys Papee bu
vo diplomatų dekanu prie šv. Sos
to), juo tapti pagal vyresniškumą 
turėjo min. S. Girdvainis. Tatai, 
suprantama, būtų perdaug aukšta 
vieta “pagoniškiems” lietuviams 
ir perdaug didelis smūgis “unijos” 
pranašams. Jeigu jau gyvas reika.- 
las verčia pašalinti Lenkijos ats
tovų, tai, savaime suprantama, 
negali likti ir Lietuvos pasiunti
nio, nesvarbu, kad po Vatikano 
ideologine vėliava 
lietuviai yra palikti 
sauvalei ir pajuokai.

Pasaulinės spaudos
kad šiuo savo žingsniu Vatikanas 
norėjo ištiesti ranką Kremliui, 
yra neįtikinamas. Mano galva, 
kaip rodo išdėstytieji faktai, ar
čiau yra prileidimas, kad ir šiame 
klausime daugiau lemtingos buvo 
lenkų dvasiškijos užkulisinės int
rigos, ką patvirtina dar ir čia pa- 
vaizduotinas faktas.

Kaip žinome, šiuo metu Lenki
joj gyvena per 20.000 lietuvių, 
kurių gera pusė susibūrusi kom
paktiškai Punsko apylinkėse. Jie 
turi keletą pradžios ir vienų vi
durinę, lenkų valdžios išlaikomų, 
mokyklą. Tačiau vis negali gauti 
lietuvio kunigo. Jie siuntinėja 
prašymus Lomžos vyskupui, bet 
atsakymus tegauna tik žodžiu per 
vietos kleboną lenką — ir, žino
ma, vis neigiamus. Gomulkiniais 
laikais Punsko lietuvių delegaci
ja išdrįsta ir nuvažiuoja pas vys
kupą, bet ir vėl gauna tą patį at
sakymą: “galit melstis ir lenkiš
kai”. Pagaliau šis, kelius metus 
tęsęsis, ginčas pasiekia Varšuvos 
valdinę — komunistinę spaudą. 
Laikraščio “Trybuna Ludu” kores
pondentas, aprašinėdamas Punsko 
lietuvių ginčą su vyskupija, meta 
karčią ironiją Lomžos vyskupui: 
“Dievas yra visagalis, bet lietu
viškai tai jau nesupranta”. Paga- 

aštriau įsikišus, 
punskiečiai gavo lietuvį kunigą ir 
pradėjo melstis sava kalba.

Kaip matome, ir ant mažiausios 
“pagoniškos” kibirkštėlės pilama

Rašytojų suvažiavime Vilniuje 
buvo duotas žodis ir Antanui Miš
kiniui, kad pasakytų, kaip atpa
sakoja Tiesa, štai ką:

“Būdamas nuo jūsų atitrūkęs, 
aš pajutau ir supratau, kad be 
darnaus kolektyvo, be visaliaudi
nių siekimų tikras poetas būti ne
gali. Tatai suprasdamas aš turė
jau pakankamai laiko savyje ir sa
vo aplinkoje padaryti griežtų 
vertybių perkainojimą. Šitoksai 
perkainojimas ne kartą man buvo 
net skausmingas, ne be kovos su 
pačiu savimi, kol pagaliau galė
jau išsipainioti iš tų varžtų ir 
savo mintis bei nusiteikimus pa
tikrinti. Aš ateinu į jūsų tarpų, 
nesidairydamas nei atgal, nei į 
šalis. Nuo šiol tegul nelieka dėl 
manęs jokių aliuzijų, jokių abejo
nių. Mano ankstesnių dainų Lie
tuva buvo darbo žmonių, valstie
čių, pilkų artojų Lietuva. Bent ji 
man taip atrodė. Paskui atėjo vi
siems žinomi istoriniai įvykiai, 
mūsų tėvynės gyvenimų pakreipę 
nauja gaivinančia tarybine linkme. 
Aš tada pabandžiau pasidžiaugti, 
bet praeities ir auklėjimo nuosė
dos mane dar labai varžė ir 
neleido tapti tuo, kuo privalėjau. 
Netikėtai iš pasalų užklupęs ka
ras ne mane vieną vėl supainiojo. 
Tėvynės karo metu užimta mano 
pozicija daugeliu atžvilgių man 
asmeniškai buvo lemtinga. Fašis
tinės okupacijos metu aš buvau 
įtrauktas j priešvokišką judėjimą, 
ir tariausi einąs tinkamu keliu, 
tačiau pasekmės man paaiškėjo 
tik karui pasibaigus. Tada tik ga
lutinai pamačiau, kad esu įrankis 
buržuazinių nacionalistų rankose.

“Aš atėjau į šią tribūną pas
merkti viso to blogo, tų klaidų, 
kurias aš buvau padaręs. Kai ma
no širdis ir protas po didelių gy
venimo pamokų nusiskaidrino, 
man tai viešai pripažinti visiškai 
negėda. Aš labai trokštu, kad nei 
dabar, nei ateity panašių klaidų 
nepakartotų kiti.

“Mes visi žinome, kad tam tik
ra saujelė politikantų, mūsų tau
tos atplaišų iš už vandenyno pra- 
sikaltėliškai bando visokiais bū
dais kenkti mūsų tėvynės ir mūsų

kibirai vandens. O visa tai vyksta 
Tyliosios Bažnyčios ribose ir, 
greičiausia, tūliems Vatikano pa
reigūnams pritariant.

S. Valy.

žmonių geram vardui, sėdami 
šmeižtą, melą ir neapykantą. Jie 
nieku būdu nesutrukdys mūsų 
gražaus ir tolydžio vis gražėjan- 
čio gyvenimo, nepasuks atgal is
torijos. Tai aišku ne tik mums, 
bet, aš neabejoju, ir jiems pa
tiems. Nekalbu čia apie tuos, ku
rie emigracijoje atsidūrę susiklai- 
dino arba kitus suklaidino. Neabe
joju, kad tokie ilgisi savo krašto, 
kentėdami jau nuo vien suprati
mo, kad atsiskyrimas nuo gim
tojo kamieno jų pačių ateičiai nie
ko gero nežada. Kai tik aš apie 
tai pagalvoju, iš karto mane api
ma džiaugsmas, kad nesu emig
rantas, kad galiu kvėpuoti gim
tojo krašto oru, dirbti savo mėgia
mą darbą ir kasdien matyti savo 
akimis bei jausti, kaip mūsų Ta
rybų Lietuvos gyvenimas labai 
nuosekliai eina vieninteliu tikru 
tarybiniu keliu drauge su kito
mis broliškoipis respublikomis. Aš 
džiaugiuosi, kai švytėdamas pra
lekia reaktyvinis keleivinis lėktu
vas, drąsiau darosi gyventi, kai 
savo akimis gali stebėti dirbtinį 
žemės palydovų. Mane džiugina 
senelis Nemunas, džiugina prie 
Žemaičių plento nauja mūrinė gy
venvietė, nauja RTS, kur su iš
rikiuotomis saulėje blizgančiomis 
cisternomis mane pagarbiai nutei
kia kolūkietė-melžėja su aukso 
žvaigždele ant krūtinės.

“Turėdamas galvoje mūsų nau
juosius tarybinės literatūros pa
siekimus, gėrėdamasis jais, aš čia 
tenoriu prisijungti, kaip aš esu 
įsitikinęs, prie bendro visų mūsų 
troškimo, kad daugianacionalinė
je, daugiakalbėje, daugiaspalvėje 
visoje tarybinėje literatūroje ir 
lietuviškoji tarybinė literatūra 
būtų ryški ir pastebima ir greitai 
nevystanti gėlė visasąjunginėje 
puokštėje. Tikiu, kad mūsų litera
tūra neatsiliks nuo tų didžiųjų 
tikslų, nuo polėkių, užmojų tų 
žmonių, kurie pirmieji įsibrauna į 
kosmosą, kurie neša pasauliui pa
žangą ir taiką eidami didžiojo 
Lenino partijos nužymėtais ke
liais.”

Antanas Miškinis, vienas iš įžy- 
miausių nepriklausomybės laikais 
jaunesnės kartos lietuvių poetų, 
gimtojo krašto oru vėl kvėpuoja 
apie pusantrų metų. Prieš tai jis 
atliko “vertyvių perkainojimą” pa- • 
čiam Sibiro vidury. Laiko tam 
“perkainojimui" jam buvo duota

I arti 10 metų... LNA

IDEOLOGINIS LŪŽIS
LIETUVOJE VIS DAR PUOLA RAŠYTOJUS

“AŠTRIOS, ĮNIRTINGOS IDEOLOGINĖS KOVOS METAI”
Jau buvo plačiau pranešta apie 

III Lietuvos rašytojų suvažiavi
mą, kuriame nepaprastai aštriai 
buvo pasisakyta prieš “nukrypu
sius nuo ideologinės linijos” rašy
tojus. čia pateikiama dar kele
tas įdomių papildomų informaci
jų apie tą suvažiavimą ir apie 
besitęsiančią kovą prieš “nepa
klusnius” rašytojus po to suvažia
vimo.

PARTIJOS NEPASITENKINI- 
MAS LITERATŪROS MOKSLI
NINKAIS IR KRITIKAIS.

Venclovos kalboje kliuvo ir li
teratūros mokslininkams, kriti
kams, kad jie literatūrą nepakan
kamai apdraudę nuo “negeistinų” 
tendencijų. Cituodamas Sniečkų, 
jis pastebi, kad “kai kurių jaunų
jų literatūros mokslo darbuotojų 
mokslinėje veikloje pasireiškia 
estetizmo tendencijos, mėginimai 
atplėšti literatūros reiškinius nuo 
gyvenimo”. Cituoja ir sausio 4 
dienos “Tiesą”, kad “buržuaziniai 
nacionalistai, ypač užsienyje, vis 
dar bando panaudoti kultūrinį- 
literatūrinį palikimą kaip idėjinį 
ginklą prieš marksizmą-leninizmą, 
prieš mūsų socialistinę ideologiją, 
prieš partijos nacionalinę politi
ką."

Kitoje vietoje Venclova, vėl 
remdamasis Sniečkum, teigia: 
“Kai kurie mūsų literatūros moks
lininkai pasidavė “vieningosios 
srovės ir revizionizmo nuotai
koms”. M. Lukšienė savo knygoje 
apie Biliūno kūrybą “sumenkino 
jo apsakymus proletarine temati
ka ir iš esmės nuslydo į buržuazi

nę Biliūno vertinimo koncepciją”.
Zaborskaitė įvade prie Vaiž

ganto raštų mėginanti tą rašytoją 
padaryti revoliucionierium. V. Ku
bilius, rašydamas apie Balio Sruo
gos dramaturgiją, visiškai “atsi
sakęs nuo marksistinės metodolo
gijos”, rašytojo kūrybą vertinąs iš 
revizionistinių, buržuazinių pozi
cijų, atplėšiant ją nuo visuome
ninio gyvenimo, nuo klasių kovos, 
neregėtai išidealizuojant”. Gi J. 
Lankutis perdaug išidealizavęs 
Krėvės Mickevičiaus kūrybą, "ją 
lyg savotiškai priešpastatant tary
binei literatūrai”. Venclova kriti
kuoja kai kurių rašytojų linkimą 
į “modernizmą”. Nemaža ydų tu
rinti D. Saukos disertacija apie 
S. Neries kūrybą ligi 1940 metų: 

“Čia labai sumenkintas Tarybų 
Sąjungos, Komunistų partijos, 
darbo žmonių kovos poveikis S. 
Neries idėjinei evoliucijai, perdė
ta įvairių buržuazinių literatūros, 
srovių įtaka poetei”.

Nepatinka Venclovai (ir Snieč
kui) Vinco Kudirkos “idealizavi
mas”, nutylint jo “nacionalisti
nes” nuotaikas. Ir vėl cituoja 
Sniečkų, kad nacionalistai “pas
kutiniuoju laiku stengiasi kuo 
plačiausiai panaudoti viską, kas 
tik reakcingo yra kultūriniame pa
likime, kaip savo idėjinį ginklą, 
nukreiptą prieš tarybinę santvar
ką”. Matyt, tas ginklas yra pa
kankamai aštrus, kad ir Sniečkus 
ir Venclova ir kiti sovietiniai vei
kėjai taip jautriai į jo poveikį 
reaguoja.

Netik literatūros mokslas, bet 
ir bėgamoji kritika esanti per ma
žai nukreipta prieš revizionizmą 

ir prieš įvairių buržuazinių idėjų 
recidivus literatūroje, skundėsi 
Venclova.

NEI TREČDALIS RAŠYTOJŲ 
NEPRIKLAUSO KOMPARTIJAI

Rašytojų sąjungos valdybos 
sekretoriai E. Mieželaitis ir M. 
Sluckis savo ilgame pranešime t. 
k. pažymėjo, kad sąjunga dabar 
turinti 96 narius, bet tik 30% pri
klauso komunistų partijai. Prane
šime kai kuriais atvejais dar ašt
riau, negu Venclovos kalboje, puo
lamas revizionizmas, "buržuazi
nis nacionalizmas” ir kiti komu
nistams Lietuvoje nepageidauja
mi reiškiniai. Ypač kritikavo Vil
niaus universitete pasireiškusias 
“dekadentines” nuotaikas. Jaunie
ji literatai ten “skleidžia filoso
finius įsitikinimus, kurie yra kaž
koks idealizmo mišinys”. Girdi, 
atskiri jaunuoliai nusikalbą net 
ligi “daikto savyje”, estetinį lite
ratūros idealą suvesdami net... 
“j autoriaus pergalę prieš realy
bę, prieš tikrovę”. Dar daugiau: 
“Kartu jie rodo špygas tarybinei 
literatūrai, niekina jaunus poetus 
bendrakursius, besivaduojančius 
tarybinės literatūros normomis ’.

Kai kurie draugai, “prisideng
dami asmeniškos laisvės ir kitomis 
priedangomis, spiriasi bet kokiam 
valdybos bandymui reaguoti į kai 
kuriuos moralinio pakrikimo fak
tus”. Girdi, “moralinį faktorių, 
atsiminkime, panaudoja mūsų 
priešai”. Pranešime reiškiamas 
pasitenkinimas, kad Simonaitytė 
radusi tikrąjį kelią, o panašų “at
gimimą” netolimoje praeityje iš
gyvenęs ir Vienuolis. Putinas — 
Mykolaitis nutraukęs ryšius su 
buržuazine praeitimi ir .nuėjęs 
“naujuoju lietuvių tautos keliu”. 
Apie A. Gricių esą kalbama daug 
rečiau, bet dabar jau reikią pri
pažinti reikšmingu jo indėlį i lie

tuvių literatūrą, į tarybinę dra
maturgiją. Iš esmės pasikeitusios 
ir A. Griciaus "ideologinės pozi
cijos”. Žymus poslinkis įvykęs ir 
J. Grušo kūrybinėje ir visuome- 
sinėje veikloje. “O juk mes žino
me, kad dar visai neseniai J. 
Grušas, slegiamas savo praeities 
ideologijos, stovėjo nuošalyje”.

Kalbama pranešime ir “apie į 
literatūrą sugrįžusius rašytojus”. 
Spaudoje vis dažniau pasirodę A. 
Miškinio eilėraščiai. To, deja, nesą 
galima pasakyti apie poetą Kazį 
Inčiūrą. “Tik nuo paties drg. K. 
Inčiūros nuoširdumo, nuo jo sa
vikritiško žvilgsnio į ligšiolinę vei
klą priklausys rašytojų kolektyvo 
pozicija jo asmens ir jo kūrybos 
atžvilgiu". Ne viskas tvarkoje esą 
dar ir su drg. B. Buivydaite, iš 
kurios esą laukiama, kad ji pasi
mokintų iš kritikos.

Pranešime t.k. dar buvo pažy
mėta, kad rašytojams pakelti ho
norarai, išrūpinta .daugiau lėšų 
kūrybinėms komandiruotėms, ma
terialinei paramai kūrybos perio
du, darbui su jaunaisiais. Visi 
senyvo amžiaus rašytojai esą vy
riausybės aprūpinti pensijomis, 
daug jaunų rašytojų įdarbinta re
dakcijose, o “didelių pastangų 
dėka” išspręsta butų problema, 
pastatytas rašytojams gyvenamas 
namas.

PUOLIMAI PRIEŠ RAŠYTOJUS 
NESILIAUJA NEI PO 
SUVAŽIAVIMO

Puolimai prieš “nepaklusnius” 
rašytojus nesiliovė nė po Rašytojų 
suvažiavimo. Kazys Ambrazas, iš
tikimas partietis, vasario 5 d. Vil
niaus radijo bangomis dar kartą 
aštriai “atsiskaitė” su tais Lietu
vos rašytojais, kurie, jo ir parti
jos nuomone eina klaidingais ke
liais. Praėjusius keturius, penkius 
metus, esą, galima laikyti “ašt

rios, įnirtingos ideologinės kovos 
metais". Girdi, “pakilusi purvina 
revizionizmo banga mėgino pa
kirsti socialistinio realizmo litera
tūros pamatus, apšmeižti mūsų li
teratūros pasiekimus, suskaldyti ir 
dezorganizuoti mūsų literatūros 
darną”. Dabar jau esą sugebėta 
įvertinti revizionistinio gaivalo 
kėslus, dar labiau sustiprėjęs "lie- 
teratų komunistinis partiškumas”. 
Suvažiavimas pademonstravo 
"pergalę prieš socialistinės odeo- 
logijos priešus”, tačiau Ambrazas 
pripažįsta, kad “kai kurie kriti
kuoti draugai ne iš karto suprato 
savo klaidų esmę", vadinasi “per- 

zgalė” ne labai tobula. Suvažiavi
me su “pagrįstu susirūpinimu” 
buvę kalbama apie tai, kad “da
barties tema” literatūroje vis 
dėlto neužėmusi sau prideramos 
vietos. Girdi, “nesuprantama ir 
nenormalu, kad netgi kai kurie 
jaunieji rašytojai, išaugę ir su
brendę tarybų valdžios metais, 
imasi rašyti apie buržuazinę pra
eitį, kurią jie neretai gana miglo
tai teprisimena”.

Rašytojams it kuolu buvo pa- 
grąsinta, kad jie labiau domėtus 
“nūdieniu” gyvenimu. Panašių 
paraginimų duota ir patiems kri
tikams.

KAI KURIOS IŠVADOS
Nežiūrint didžiausių pastangų, 

Lietuvos sovietiniams ir komunis
tiniams vadovams iki šiol dar ne
pavyko visų rašytojų “perauklė
ti”. Per visą suvažiavimą ir po jo 
taip dažnai ir smarkiai puolami 
“revizionizmas”, “buržuazinis na

cionalizmas”, “nacionalistinės nuo
taikos” ir pan., matyt, yra vis dar 
gana stiprūs veiksniai ir rašyto
juose ir visuomenėje. Laisvėje gy
venančiam žmogui sovietinių rašy
toji) idėjinis išprievartavimas, vi
sos kūrybos “supartinimas” daro 

klaikų įspūdį. Ideologiniai supan
čioti, jie vis dėlto turi gyventi, o 
kai tik bent truputį pamėgina pan
čiais nusikratyti, iškyla grėsmin
gas partijos kardas... Ir vis dėlto 
vienas kitas purto pančius, nebi
jodamas Pasternako likimo.

Dar įdomu, kad suvažiavime iš
kilo ryškus užsienio lietuvių ra
šytojų, kultūrininkų, spaudos, ra
dijo, organizacijų vaidmuo for
muojant dabartinės Lietuvos pla
čių sluoksnių nuotaikas. Ir Snieč
kus, ir Venclova ir kiti primygti
nai pabrėžė tą “iš užsienio pra
siskverbiančią”, jiems taip negeis
tiną įtaką. Matyti, toji įtaka yra 
stipri, jei jie dėl jos padarinių 
taip jaudinasi.

Ir suvažiavimas ir girdėtos ja
me rašytojo Putino ir kitų "iš
pažintys” parodė, kaip nuosekliai 
vyksta Lietuvos rašytojų "smege
nų plovimas”. Ne pas visus ta pro
cedūra atlikta taip, kaip partija 
pageidauja. Ir vargu, ar iš viso 
kada nors pavyks visus Lie
tuvos rašytojus surikiuoti j Snieč
kaus liniją. Sniečkus visasąjungi-s 
niam kp suvažiavime Maskvoje 
įžymiai pacitavo Putino-Mykolai- 
čio ir Žmuidzinavičiaus “prota- 
rybinius” pasisakymus. Nors jie 
ir atskleidė, kuriais atvejais kom
partijai jau pavyko įvykdyti "sme
genų plovimą”, jie, vis dėlto, ne
parodė pilnos tikrovės. Rašytojų 
suvažiavimas ir kai kurių parti
nių kritikų išsišokimai prieš "ne
normalius” rašytojus tą tikrovę 
labiau atvaizdavo, negu bet kas 
kitas. Partijos ck gali užčiaupti 
burną nepageidaujamiems rašyto
jams, gali jiems užlaikyti “Perga
lės” puslapius ir valstybinės lei
dyklos duris, bet negali sutrukdy
ti jų vidinės rezistencijos, 
kuri yra ir liks stipri, kol tik par
tija grubiai prievartaus Lietuvos 
rašytojus ir jų kūrybą.
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V. JAKUTIS

Apvaldyti Likimą
(Ii paskaitos Geelongo lietuviams Vasario 16 d. minėjimo proga — 

žittr. M.P. Nr. 10).
II —

Kiekvienas iš mūsų, kad ir pats 
kukliausias ar mažiausias, nete
kęs tėviškės, yra sukrėstas ligi 
savo sielos gelmių: išgyvena tra
gedijų — tragedijų, kuri yra su
formuota graikų klasiškos trage- 
dijo pavyzdžiu, kur katastrofa 
vyksta ne dėl kurio nors atskiro 
dalyvio kaltės, bet dėl priežasties, 
slypinčios pačioje įvykių prigim
tyje. Toje visuotinoje, šiandienų 
pasaulyje vykstančioje tragedijoje 
yra skirtas vaidmuo ir mums. 
Mums diktuojama, liepiama, pri
sakoma būti vienišiem, silpniem, 
nevieningiem, dvasiniai gniuždo- 
miem. Mūsų gi prisiimtoji rolė 
yra: nepasiduoti spaudimui, ny
kimui; ištverti ligi galo, išlaikant 
savų tautinę asmenybę, palaikant 
gajiu turimąjį kūrybingumų; sa
vo veiksmais bei darbais teigti ti
kėjimų teisingumu bei teise, siekti 
jų įgyvendinimo. Tragedijos vy
ksmas eina, tačiau jo eiga nėra 
nustatyta iš kalno ir tikrieji he
rojai nėra išryškėję.

Savųja role prisiimtieji dalykai 
yra nekasdieniniai, neeiliniai ir 
neįprastiniai, o pastangos tiems 
reikalams rūpinti yra netgi did- 
vytinio pobūdžio, nes ir reikala
vimai ištvermei parodyti bei pasi
šventimui išreikšti ar aukai sudė
ti bei darbui atlikti mūsų turi
momis sųlygomis šiandieniniame 
pasaulyje yra didesni ir sunkesni, 
nei bet kada yra buvę. Tokių pa
stangų apimtyje mums tenka at
likti savųjį vaidmenį visuotinoje 
tragedijoje bei panaujintai prisi
imti atitinkamus įsipareigojimus 
tiek savybėje, savo vidiniame gy
venime, tiek santykyje su kitomis 
tautomis besiekiant laisvės ir ne
priklausomybės.

Kartais mes patys, jau ilgus me
tus gyvendami tremty, tariamės 
esu pavargę nuo bevaisių žygių 
teisei laimėti, manome esu pailsę 
nuo budėjimo teisingumui atsta
tyti, jaučiamės esu įklimpę nąvil- 
tin, neįžvelgdami šaltinio, kur 
galėtume pasisemti jėgų toles
niems darbams, šitokia kartais 
mus aplankanti mintis šaukia mus 
šia Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimo proga prie 
apmųstymų, apsvarstymų, kad pa
tikrintume savųjį pašaukimų, kad 
įsimintume savųjį prisiimtų vaid
menį.

Galima sakyti, kad mūsų lais
vės bylos eiga, Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo padėtis tam tik
ra prasme yra tragiška: pastangos 
jų atgauti nebyliai atsimuša j ne
apgalimas kliūtis, sutinkama nau
jų kliuvinių, iškyla nebūtųjų vei

delis

ksnių, kurie užimtus postus ar 
pasiektus laimėjimus paverčia 
bergždžiais, žengiamus žingsnius 
kelyje į laisvę pristabdo taip, kad 
kartais atsirandama pradinėje 
padėtyje, iš kur ir vėl tenka dar
bas iš pradžių rikiuoti, dėti nau
jų pastangų patirtiems ar pati
riamiems smūgiams išlyginti.

Šio meto pastangas laisvei at
gauti bei valstybės nepriklauso
mybei atstatyti tam tikru , požiū
riu galima prilyginti senosios 
Graikijos mitinio herojaus Sizifo 
nepaliaujamam triūsui. Sizifas, iš
mintingas Korinto karalius ir vie
nas mažesnių Olimpo dievų, buvo 
surakinęs Mirtį. Buvo jis padėjęs 
surasti pagrobtųjų merginų. Tuo 
jis užsitraukė Dzeuso rūstybę ir 
buvo nubaustas lindėti tamsybė
se. Nubaustasis ilgai kentė pože
myje ir, tardamas, jog mirsiąs, 
prašėsi trumpam išleidžiamas že
mėn. Kai jis pamatė saulę ir jūrų, 
kalnus ir lygumas, tai nebepano
ro grįžti pragariškon tamsybėn 
-— nepakluso dievų. Dievai ne
klaužadų pagrobė ir skaudžiai nu
baudė: pristatė jį ridenti uolų į 
kalno viršūnę, kurių pasiekus, uo
la nusirisdavo pakalnėn, kad ir 
vėl būtų užkelta viršūnėn. Sizifo 
neapkanta mirčiai, jo džiaugima
sis gyvenimu žemėje pelnė jam 
žiaurių bausmę.

Galime įsivaizdinti, kaip Sizifo 
raumenys įsitempia krūtine atlai 
kant uolos svorį, kaip jo kakta 
aprasoja prakaito lašais, kaip jis, 
kvapų užėmęs, sprandų įrėžęs ar 
savo žandų prie kieto akmens pri
glaudęs, įtempia visas jėgas, kad 
atliktų savų, tačiau kitų jam 
skirtų darbų. Galime sava vaiz
duote matyti, kaip jis po ilgo ir 
vargingo triūso pagaliau užride- 
na į kalno viršūnę sunkiųjų uo
lų, ir kaip tasai didžiulis akmuo, 
vos palietęs viršūnę, ima riedėti 
pakalnėn. Sizifas tada stabteli, 
valandėlę stebi didėjančiu grei
čiu žemyn į lygumas lekiančių 
uolų, ir lėtu sustyrusiu žingsniu 
leidžiasi pakalnėn, kad ir vėl iš 
pradžių pradėtų savųjų kančių ir 
triūsų.

Albert Camus, rašydamas apie 
Sizifo mitų, sako, kad kai Sizifas 
lipa pakalnėn, jis žino, jog turi 
prieš akis didį vargų ir nepaliau
jamų kančių. Jis žino, kad tų da
lykų neišvengs. Tuo metu, kai jis 
eina į lygumas prie akmens, jis 
esųs stipresnis už savų likimų, 
dievų jam skirtų; žino esųs stip
resnis už savųjų uolų. Už prisiri
šimų prie žemės, už troškimų gy- 

I venti saulėje ir džiaugtis paukš-

telio čiulbesiu, mokama augšta 
kaina.

Trfsai mitas yra tragiškas. Tra
giškas dėl to, kad jo herojus yra 
sųmoningas, sąmoningas sava kan
čia, kančios supratimu. Jis, beje- 
jis ir maištingas dievas, pilnai su
vokia savų prastų padėtį. Apie tai 
jis ir galvoja, kai lipa pakalnėn 
dievų jam skirto darbo iš , naujo 
pradėti. Tasai padėties aiškumas, 
užuot jį kankinęs, jį stiprina. Ne
su tokio likimo, kurio negalima 
būtų apvaldyti, jį paniekinant, 
jam nepasiduodant.

Kai Sizifas, leisdamasis pakal
nėn, grįžta prie savojo didžiulio 
ir sunkaus akmens, jojo prisime
nami žemės vaizdai skaudina jįjį 
patį: jis nuliūsta, pagrimsta nu
siminimam Tokiu tai metu uola 
jį apvaldo, uola tampa jo viešpa
čiu, o ne jis josios valdovu.

Tačiau, pažinę padėtį, įsisąmo
ninę jąja, mes jų apvaldome. Jei
gu mes žinome likimų, tai mes 
jam nepasiduodame, mes jį apval
dome, kad ir išgyvendami trage
dijų. Tekis yra mūsasis kelias lai
mėjimam

Jeigu, apsidairę aplink ir pa
žvelgę į mūsų laisvės bylos stovį, 
tartume, kad “visakas bloga”, 
tai tada nebūtų prasmės jieškoti 
kelių laimėjimam Taip sakydami 
pasiduotume likimui, tuo pačiu 
prisipažindami, jog visos priemo
nės yra išsemtos, visi keliai iš
vaikščioti. Mes taip nesakome, 
mes taip nekalbame. Mes sako
me: savų likimų laikome mūsų 
pačių dalyku, mūsų pačių reika
lu, pačių žmonių tvarkomu.

Kiekvienas turi savo naštų, ta
čiau retas gauna ridenti uolų į 
kalnų. Retas gauna pašaukimą 
veržtis į augštybes, negailint jė
gų. Ir mes turime savųjį pašau
kimų — ridenti sizifiškųjų uolų 
į kalno viršūnę. Ir mes turime 
savo nepaliaujamų darbų dirbti: 
laimėti teisingumų ir atstatyti 
paniekintų teisę.

Savo pastangų nuolatinumu, 
ryžto didumu, ištvermės kietumu 
šiuo metu mes tampame panašūs 
į minėtąjį graikų mitinį herojų. 
Tuo palyginimu išryškinamas mū
sojo darbo charakteris, nusako
mas pastangų nuolatinumas. Ta
čiau ir mes skiriamės nuo Sizifo: 
mes esame laimingesni už jį, nes 
turime didelį dalykų — tikėjimų 
teisingumu ir teise ir, antra, vil
tį, jog tasai teisingumas laimės 
prieš melų ir klastą, o teisė apga
lės jėgų ir prievartų. Tomis žmo
nijos vertybėmis mes tikime, ir 
tikime tvirtai, nesvyruodami, tų 
vertybių neišsižadėdami ir jomis 
nemaininkaudami.

Be tikėjimo teisingumu ir teise 
žmonių bendravime taip pat 
ir valstybių santykiavime, mes 
turime dar vienų didžiai vertingų 
dalykų: lietuviškųjų sąmonę, mū
sų tautinės gyvybės šaltinį ir mū
sų tautinio gajumo versmę.

įfo LK.TUUUJ— 
PMWLYK.

Rašytojas Juozas Balčiūnas — 
Švaistas laimėjo "Draugo” 1.600 
dolerių premijų. Vasario 1 d. Sa
kalų salėje Čikagoje premija buvo 
įteikta už jo istorinį romanų iš 
Vinco Kudirkos gyvenimo “Jo 
sužadėtinė” — 1.000 dol. Premijos 
mecenatas buvo Kazys Laurinavi
čius. Pažymėtina, kad publikos į 
premijos įteikimo aktų ir “dailio
jo žodžio koncertų” prisirinko apie 
tūkstantį, švaistas — jau vienas 
iš genesnės kartos lietuvių rašyto
jų, seniai pagarsėjęs nepriklau
somoje Lietuvoje, bet ir tremtyje 
išlaikęs jaunatviškų kūrybinę nuo
taikų.

žinodami savųjį pašaukimų, su
vokdami savųjų siekimų prasmę 
ir reikšmę, nepalūždami dėl ne
sėkmių bei nesustodami dėl kliu
vinių, vykiname toliau savų mi
sijų, nes žinome, kad Gėrio esa
ma mūsų pusėje. Tokiu nusitei
kimu laimima, nes jėgų mums 
teikia tautinė sąmonė.

Šiuo atsitikimu mes esame pa
našūs į kitą mitinę figūrą — An- 
tėjų, žemės deivės sūnų, katras, 
kovoje su nedraugu, kiekvienų 
kartų partrenktas ant žemės, dide
liu gajumu ir atnaujinta jėga pa
šokdavo ir toliau kovojo priešų. 
Iš kur jis, parklupdytas ar prie
šo užgultas, įgaudavo jėgų atsi
kelti ir kovoti? — Partrenktas 
ant žemės jis glaudėsi prie savo 
motinos •— prie žemės, ir motina 
savąjį sūnų sustiprindavo, teikda
ma jam naujų galių. Kai Antė- 
jus palaikydavo ryšį su savo mo
tina — žemė, jis stiprėdavo. Juė 
tasai ryšys buvo artesnis, juo jis 
tapdavo stipresnis. Žemės sūnų 
galima buvo apgailėti tik tada, 
kai jis buvo iškeltas į orų, atseit, 
kai jis ryšio su žeme, savąja gim
dytoja, nustodavo.

Pastarasis smūgis mūsų valsty
biniams interesams bei sudarymas 
naujų kliuvinių mūsų tautos sie
kimams nepriklausomybei atgau
ti teikia ne vien liūdesį ir susi
rūpinimų, bet tuo pačiu įskaudi
nimu paaštrina mūsuosius įsitiki
nimus, jog mūsų pusėje yra Tei
sė, jog Tiesa laimi — ir tuo bū
du daromės tuose įsitikinimuose 
tvirtesni ir jautresni dalykams, 
kurie sudaro mūsų tautos sieki
mų bei interesų turinį.

Ir mes nesėkmės metu glau
džiamės prie savo motinos — sa
vų jėgų šaltinio, prie lietuviškos 
sąmonės.

Mes nesilpnėjame, mes — stip
rėjame!

“Naujienų dienraščiui Čikagoje 
šiemet vasario 19 d. sueina 45 me
tai. Pradžioje ėjo savaitraščiu. 
“Naujienų” vyr. redaktorius Dr. 
P. Grigaitis redaguoja laikraštį 
jau nio pirmojo numerio. — Svei
kiname ir laikraštį ir jo vyr. re
daktorių, sulaukus tokios retos 
sukakties. Laikraštis daug padėjo 
Amerikos lietuviams išlikti lietu
viais, o Lietuvai netekus laisvės, 
“Naujienos” vieningai su kitais 
laisvojo pasaulio lietuvių laikraš
čiais be atvangos kovoja už Lie
tuvos išlaisvinimą.

Lietuviuko tragedija Šveicaro ro
mane. Žinomas rašytojas Edzar 
Schaper (gyv. Šveicarijoje), ku
rio praeities saitai siekia Pabalti
jį, nesenai parašė romanų “Das 
Tier” (S. Fischer Verlag Frank
furt Main). Jame intriguojan
čiai atvaizduojamas tragiškas li
kimas jauno lietuvio, patekusio 
į Šveicariją, kur jis nežmoniškai 
išnaudojamas verslininko.

100 bendradarbių vienai knygai.
Kaip žinoma, Tėvynės Mylėtojų 

Draugija JAV ruošiasi išleisti 
stambų veikalų, “Lietuvos žemių 
aprašymų”. Knygos medžiaga 
suskirstyta į 6 skyrius: 1) Vilnija, 
2) Rytų Aukštaitija, 3) Vidurio 
Lietuva, 4) Sudūva, 6) Žemai
tija, 6) Mažoji Lietuva. Jau yra 
sutelkta apie 100 bendradarbių, 
bet ieškoma daugiau tokių tautie
čių, kurie galėtų aprašyti savo 
gimtąjį kraštą ar vietovę. Jau 
yra surinkta apie 1000 vietovių 
aprašymų. Veikalą ruošia Br. 
Kviklys (adresas: 5747 S. Camp
bell Ave., Chicago 29, Ill.).
“Daktaras Živago” — lietuviškai

Plačiai skaitomas lietuvių žurna
las “Lietuvių Dienos” (Los An
geles) daro žygių išleisti Nobe
lio premijos laureato Pasternako 
romanų “Daktaras Živago” lietu
vių kalba.

Vilniaus universiteto leidinys 
“Medicina”. Sausio viduryje pa
sirodė naujas Vilniaus universite
to leidinys “Medicina". Leidiny
je didelė grupė medicinos darbuo
tojų rašo apie savo mokslinių ty
rimų rezultatus.

“Šaltinėlis” — vadovėlis Punsko 
lietuvių vaikams.. Valstybinė mo
kyklinių leidinių leidykla 1968 m. 
išleido Juozo Vainos parengtų ele
mentorių “Šaltinėlį”. Kiek ilgai 
truko jo išleidimas, matyti iš šių 
datų: Leidinio rankraštis Lenki
jos švietimo min-jos buvo patvir
tintas 1955 m. pradžioje, atiduo
tas spausdinti 1956 m. gale, o iš 
spaudos išėjo tik 1958 m. Vilniaus

kalba išleido J. Žemaitės apsaky
mų rinkinį "Sv. Jurgio aukos”. 
Vertėjas: Jurijus Nazarenka. 
Knygos išleista 10.000 egzemplio
rių.

“Niekuomet nenustoti vilties*, 
taip ragino neseniai 80 metų su
kaktį sulaukęs buv. VLIKo pir
mininkas prof. St Kairys savo 
per radiją žodyje į pavergtųjų 
Lietuvą. Savo žodyje St. 
Kairys t.k. dar pareikė: “Nenu
stokime viltios, kad ir vėl būsime 
laisvi... Lietuva turi gero pagrin
do pasitikėti savimi... Vienu ar 
kitu būdu didysis sprendimas įvyks 
ir mes negalime abejoti, kad tose 
didelėse imtynėse nugalės laisvas 
žmogus, nugalės laisvosios tautos, 
laisvoji žmonija”.

Apie buv. finansų ministerio 
Vytauto Petrulio mirtį Sibire iš 
privačių šaltinių sužinotos dar to
kios smulkmenos: Grįžę kai kurie 
giminės ir kaimynai, kurie buvo 
toje pačioje stovykloje, pranešė, 
kad jie matę, kaip V. Petrulį su
šaudę ir kur jo palaikai užkasti. 
Sušaudytas 1942 metais, kartu su 
kitais penkiais. Stovykla — Komi 
krašte, šiaurėje.

Lietuvos vet. gydytojų drau
gija išeivijoje su būstine Čikagoj 
apjungia apie 70 lietuvių vet. gy
dytojų. Neseniai korespondenci- 
niu būdu į naujųjų valdybų iš
rinkti: Dr. L. Kriaučeliūnas — 
pirmininku, Dr. P. Gailiūnas vice- 
pirm., Dr. S. Sarbys — sekreto
rium ir iždininku. Revizijos ko- 
misijon išrinkti Dr. P. Lapatin- 
skas ir Dr. K. Avižienis. — Lie
tuviai veterinoriai visuose užsie
nio kraštuose dirba savo profesi
joje ir turi gerą vardų. Ir politi- 
nėje-tautinėje veikloje draugijos 
nariai gyvai pasireiškia, įsijung
dami į Lietuvos laisvinimo dapbų.

Iš Lietuvos kilęs dailininkas 
William Schwartz pasireiškė sau
sio 21 d. WTTW televizijos sto
ties pusės valandos transliacijoje, 
pasisakydamas kilęs iš Vilniaus 
krašto ir 4 metus lankęs Vilniaus 
dailės mokyklų.

Įsisteigė studijų klubas lietu
vių kolonizacijai Britų Honduroje 
tyrinėti. Steigiamasis susirinki
mas įvyko A. Bendoriaus bute. 
Prof. K. Pakštas padarė platų 
pranešimų ir atsakinėjo į eilę 
klausimų. Klubo pirmininku iš
rinktas geografas A. Benderius, 
sekretorium Dr. M. Slapšys.

Vyr. gimnazijos mokytojui Sal. 
Antanaičiui sausio 12 d. suėjo 65 
metai. Sukaktis buvo atitinkamai 
paminėta Vasario 16-sios gimna
zijos mokytojų ir mokinių. Buvo 
pagarbiai priminta jo daugelio 
metų pedagoginė veikla Lietuvoje 
ir tremtyje. Vakare įvyko dar 
gimnazijos vadovybės ir mokyto
jų pobūvis sukaktuvininkui pa
gerbti, kurio metu jam įteikta 
kolegų dovana.

KAIP MUS VEZE I SIBIRĄ IR KĄ 
MES PERGYVENOME

KĄ PASAKOJA DUKART 
IR ATVYKĘS

Vienas tų lietuvių, kuriems pas
taruoju metu pavyko iš Rytų at
vykti į Vakarus, “Eltos Informa
cijoms” papasakojo, kaip jis su 
motina dar pirmosios okupacijos 
metu buvo ištremtas į Sovietų 
Sujungęs gilumų, kaip ten gyve
no, kaip vėliau grįžo j Lietuvę ir 
paskiau dar kartų buvo ištremtas. 
Bet ir iš antrojo trėmimo pavyko 
grįžti į Lietuvų ir paskiau tam 
tikromis aplinkybėmis persikelti j 
Vakarus. Jis tk. pasakoja*.

ATVYKSTA NEPRAŠYTI 
SVEČIAI

1941 m. birželio 16 d. 6 vai. 
ryto į mūsų butų atsilankė ne
prašyti svečiai — rusai enkavedis
tai. Padarę paviršutiniškų krata, 
pranešė, kad mes aukščiausiosios 
tarybos nutarimu esame ištremia
mi į Sovietų Sųjungos gilumų 2 
metams. Pasiruošimui buvo duotas 
dviejų valandų laikas. Kadangi 
mamytė mokėjo rusiškai ir galėjo 
su enkavedistais susikalbėti, šia 
terminas buvo pratęstas iki šešių 
valandų. Enkavedistai patys pata
rė imtis kuo daugiau daiktų, ypač 
rūbų, ypač geresnių daiktų, nes 
Sovietų Sųjungoje esu įvairių

IŠTREMTAS Iš LIETUVOS 
I VAKARUS
daiktų trūkumas ir reikalui esant 
būsiu galima naudingai juos likvi
duoti.

Daiktai buvo surišti į pundus 
ir pakrauti į automobilį, kuriuo 
buvo nuvažiuota iki stoties. Sto
tyje stovėjo ilgas ešelonas. Vago
nai buvo sausakimšai prikimši 
tremtinių. Mus patalpino mažame 
12 tonų, dviejų ašių vagone, ku
riame be mūsų jau buvo apie 30 
asmenų. Iš jų pusė buvo vaikai 
nuo 2 iki 11 metų amžiaus. Mus 
atvežė birželio 16 d., bet tremti
nių pakrovimas jau buvo prasidė
jęs 14 dienų. Netrukus traukinys 
su tremtiniais pajudėjo Rytų link.

Ešalono sargyba buvo patikėta 
NKVD daliniui. Enkavedistų tarpe 
daugiausia matėsi mongolų. Kol 
traukinys stovėjo stotyje, gimi
nėms ir pažįstamiems dar buvo 
leidžiama perduoti tremtiniams 
maisto ir šiaip daiktų — rūbų.

SLAPTAS UŽSIMOJIMAS MUS 
IŠ TREMTINIŲ TRAUKINIO 
IŠLAISVINTI

Mūsų vagone buvo tik 3 vyrai; 
visi kiti: moterys ir vaikai. Tarp 
paduotų iš laisvės papirosų buvo 
rastas raštelis, kuriame buvo pra-

nešama, jog vakare bus bandoma 
mus išlaisvinti. Todėl patarė daik- j 
tus sudėti prie vagonų sienų, pa-: 
tiems sugulti ant grindų, kaip pra
sidės susišaudymas, kad mūsų ne
sužeistų.

Tačiau mes vakaro jau nesu
laukėme. Tuojau po pietų paste
bėjome, kad dar sustiprinama sar
gyba, o netrukus traukinys paju
dėjo. Sargybinių buvo du vago
nai, vienas priekyje, kitas pačia
me gale. Tarp tų dviejų vagonų 
buvo nutiesti telefono laidai vir
šum vagonų stogų.

Jau formuojant ešaloną, beveik 
visi vyrai buvo atskirti nuo savo 
šeimų, o vėliau iš jų buvo sudary
ti atskiri ešalonai. Iš šeimų, ku
rios vyko tame ešalone, vyrai 
daugiausia papuolė į Krasnojars
ko sritį, nors kai kurie atsiliepė 
vėliau ir iš Kazachstano, Kara
gandos, Alma Atos.

LIKUSIŲJŲ GAILESTINGUMAS
Pravažiuojant Lietuvos geležin

kelio stotis, visur matėsi žmonių 
krūvos, o giminių ir pažįstamų 
verksnias buvo jaudinantis. Susto
jant nors ir trumpam laikui, visai 
nepažįstami žmonės, daugiausia 
moterys, prie langelių paduodavo 
maisto, papirosų, vienu žodžiu, 
kas tik galėjo, užjautė ir stengėsi 
padėti. Net Vilniuje gyvenų len
kai tremtiniams, kad ir lietuviams, 
nešė maisto ir papirosų.

Naujoje Vilnioje pirmų kartų 
mums buvo išduodamas maistas ir

vanduo. Iš kiekvieno vagono eida- 
v6 dvi moterys, kurios atnešdavo 
košės ir makaronų sriubos ir van
dens visam vagonui. Viename eša
lono vagone buvo įrengta “krau
tuvė”. Joje buvo galima gauti cuk
raus, riebalų bei konservų, žino
ma, už pinigus. (Tai nereiškia, 
kad visuose tremtinių ešalonuose 
taip buvo).

Kol visi dar turėjo savo mais
to, jo kelionės metu užtekdavo. 
Tik vandens kai kada buvo stoka. 
Daugiausia vargino ne maisto sto
ka, o nepaprastas susikimšimas. 
Vagonai, kuriuose buvo daug vai
kų, darėsi panašūs į pragarą. Vi
sos kelionės metu •— 3 savaites 
— pusei tremtinių teko išbūti 
ant narų. Vaikams buvo didžiau
sia nelaimė visą laikų išbūti ne
judant. Išvietė buvo čia pat, 
vagono viduryje, tik šiek tiek pa
klodėmis pačių tremtinių atitver
ta. Nuo staigaus maisto pasikei
timo pas daugelį vaikų ir suaugu
sių prasidėjo viduriavimas.

Ešalonas iki Kotlovo keliavo 
beveik 3 savaites, taigi nuėjo, kai 
karas jau buvo prasidėjęs. Nuo
latos keisdavosi kelionės kryptis, 
tai pasukdavome į pietus, tai į 
šiaurę. Kai tuo metu buvo šiltas 
meto laikas, tai vagonuose, žmo
nių prikimštuose, buvo itin karš
ta, tvanku. Vagonų sienos per 
dienų įkaisdavo taip, kad vos ran
kų buvo galima išlaikyti.

(Bus daugiau)

“Tarybinė mokykla” gruodžio 
mėn. numeryje įsidėjo S. Pupeikio 
pustrečio puslapio recenzijų, ku
rioje autoriui daroma daug prie
kaištų.

Žemaitė ukrainietiškai. Ukrainos 
valst. leidykla Kijeve ukrainiečių

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI l PASTĄ 

SU “MOŠŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

P.&B. I
Supply Centre Ltd. Į 

PRAŠO GERBIAMUS KLIJENTUS REIKALAUTI INFORMA- Š 
CIJŲ PRIEŠ SUDARANT SAVO SIUNTINIUS LIEIUVON i;į

IR SIBIRAN. £

Nauji potvarkiai nėra Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams 
ir gataviems drabužiams yra sumažintas), bet reikia žinoti, :$ 
ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai kainuotų, o geriausiai į: 
paremtų Jūsų artimus. :■:■

Peržiūrėję mūsų kainoraščius ir palyginę kainas, įsitikin- S 
site, kad siųsdami per Londoną sutaupysite sunkiai uždirbtų vi 
pinigų, o ir laikų. Siunčiant per Londonu, siuntiniai pasiekia £ 
adresatus per tų patį laikų, lyg jie būtų siunčiami iš Austrą- įį 
lijos oro paštu. Tad pasinaudokite mūsų ilgamete patirtimi. :§

Patogumo dėlei, ir kad siuntiniai pasiektų gavėjus trum- 
piausiu laiku, galite kreiptis į P. & B. SUPPLY CENTRE LTD. | 
atstovų Australijoje: —

“NERIS” 144 ROSE STREET,
YAGOONA. N.S.W. (Sydney) Tel. UJ 4311 | 

Užsakant per atstovų Jums nekainuos nei kiek brangiau •:•: 
ir vietoj galėsite geriau išsiaiškinti bei pasirinkti norimas pte- 
kės. _ :•:■
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Adelaidėje
VYTIS I — Y.M.C.A. 

58:41 (27:19)
Vytiečiai ir vėl parodė puikų 

žaidimų ir be didelio vargo nuga
lėjo priešininkų. Per šias rung
tynes gerai pasirodė naujai at
keltas j pirmų komandų jaunas

Sydnėjuje
VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOS 

VAJUS
I paskelbtųjj “M.P. Sporto Sky

riaus” ' piniginį vajų Vasario 16- 
sios Gimnazijos sportiniam jauni
mui plačiai atsiliepė Australijos 
lietuviai sportininkai. Visiems 
Australijos lietuvių sporto klubam 
yra išsiuntinėti aukų lapai ir pra
šymai, kad paremtų sporto trokš
tančius lietuvius gimnazistus.

Sydnėjuje į šį vajų įsijungė ge
rai sydnėjiškiams pažįstama akty
vi sportininkų meno grupės vei
kėja Aldona Bernotaitė ir dabar
tinis klubo iždininkas K. Adickas, 
kurie žada su aukų lapais aplan
kyti sydnėjiškius lietuvius.

Sydnėjaus Kovo šachmatų va
dovas A. Dargužis šia proga žada 
Nurengti Sydnėjaus ir Bankstowno 
Lietuvių namuose šachmatų ir šaš
kių turnyrus ir gautųjj iš įstoja
mojo ir įėjimo mokesčio pelnų 
paskirti šio vajaus reikalams.

NEUŽMIRŠKIME, KAD KIEK
VIENA AUKA MŪSŲ JAUNŲJŲ 
VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOS 
SPORTININKŲ BUS SU DID
ŽIAUSIU DĖKINGUMU SUTIK
TA.

PAVYKUSI IŠKYLA
Kovo valdybos ruoštoji iškyla 

dėl oro sųlygų įvyko ne šio mė
nesio 1, bet 8-tų dienų. Ji pasi
taikė labai graži, todėl į paupį su
važiavo per aštuoniasdešimt žmo
nių. Greta pasimaudymo, paplau
kiojimo, pasivažinėjimo valtelėmis 
ir kitų vandens sporto malonumų, 
čia buvo pravesta ir daug lauko 
atletikos varžybų.

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
pranašesni visur pasirodė jaunieji 
sportininkai, nors vyresnioji kar
ta ir rodė didelį priešinimusi. Bu
vo padainuota daug gražių lietu
viškų dainų, kurios visus nukėlė 
prie Neries ir Nemuno krantų.

Pati iškyla praėjo labai paki
lioje nuotaikoje ir, vakarui atėjus, 
nenoromis reikėjo skirstytis.

IŠBANDYKIME MARGUČIUS
Velykų I-jų dienų Sp. Klubas 

Kovas Sydnėjaus Liet. Namuose 
Redferne rengia įdomų Margučių 
Vakarų, kurio metu galima bus 
bufete gauti gražių velykinių 
margučių ir jų stiprumų išbandy
ti daužaujant su draugais.

Sportininkai ir visi jų draugai 
yra nuoširdžiai prašomi atsilan
kyti į velykinį pasilinksminimų.

DAR NE VĖLU
Jaunųjų berniukų ir mergaičių 

krepšinio treniruotės jau prasidė
jo. šiais metais, nors vasaros 
karščiai Sydnėjuje dar nepasibai
gė, treniruotes lanko gražus bū
rys jaunųjų lietuviškos bendruo
menės atstovų.

Dar ne vėlu ir dabar pradėti 
žaisti krepšini jauniesiems, ku
riuos Newtowno Police Boy’s mo
dernioje salėje kiekvienų šešta
dienį nuo 9 vai. ryto treniruoja 
prityrę treneriai: berniukus — V. 
Daudaras ir mergaites — A. Ba
čiulis.

I J. Strautins 5

IS-TH FLOOR f
306 The Causeway ;■

MELBOURNE į
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SIUNTINIAI l LIETUVĄ į

Melburne
NAUJA SPORTO KLUBO 

VADOVYBĖ

Nuo šių metų vasario antrosios 
pusės Melbitrno lietuvių sporti
niame gyvenime prasidėjo nauja 
era. Senoji Klubo vadovybė, aki
vaizdoje skaitlingo būrelio spor
tininkų padariusi išsamų praneši
mų apie praėjusių metų veiklų 
perdavė pareigas, turtų ir bylas 
naujai išrinktajai valdybai. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad senoji 
valdyba užbaigė sporto klubo būs
tinės ir krepšinio bei tinklinio 
aikščių įrengimų, įsigijo daug 
naujo turto ir sudarė sųiygas ak
tyviai sportinei veiklai visiems 
Melburno tautiečiams.

Naujai išrinktosios valdybos 
vardu Viktoras Baltutis išreiškė 
visų džiaugsmų nuveiktuoju seno
sios valdybos darbu ir pareiškė, 
kad bus daroma viskas, kad lie- 
tuviškasai jaunimas pradėtų akty
viau sportuoti. Kad jo mintys nėra 
tik tušti žodžiai, p. Baltutis ^ra
šė paskelbti per spaudų, jog nau
joji valdyba nuoširdžiai kviečia 
visus Melburno tautiečius įsijung
ti j busimuosius sporto klubo pa
rengimus, o ypatingai jaunimų — 
pradėti lavintis įvairiose sporto 
šakose, kad ateinančiose lietuvių 
sporto šventėse melburniškiai ga
lėtų skaitlingai ir gražiai pasi
reikšti.

Pirmame naujosios valdybos po
sėdyje buvo pasiskirstyta pareigo
mis: Klubo Pirmininku — Vikto
ras Baltutis, 181 Page St., Middle 
Park, Vic. Telef. — MX 1028; 
vicepirmininku — Rimas Baikaus- 
kas; sekretore — Audronė Lazut- 
kaitė, 10 Robb t., Essendon, Vic. 
Telef. — FU 5067; iždininku — 
Juozas červinskas ir reikalų ve
dėju — Otto Baltrušaitis.

Visi pareigūnai yra žinomi iš 
anksčiau ir ne pirmi metai dirba 
sportinį darbų. Tikimės, kad jie, 
nustatę metines darbo gaires, su
gebės gražiai vadovauti Melbur
no sportuojančiam jaunimui.

ELBE

žaidėjas M. Statnickas. Taškus 
pelnė: Gumbys 17, M. Statnickas 
13, Petkūnas 12, Klimaitis 6, Ja- 
ciunskas su Visockiu po 4 ir L. 
Urmonas 2.

VYTIS 4l — PAYNEHAM 
40:30 (23:16)

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balaton St., St. KiMa, Vie. 

Tel. LB 4083.

Lietuvių gimnazija pagerbė 
Fed. Vokietijos prezidentų Th. 
Heuu ryšium su jo 75 metų su
kaktim. Sausio 31 d., po direkto
riaus Dr. J. Griniaus įvedamojo 
žodžio, vokiečių kalbos mokytoja 
p-lė M. von Thiess skaitė paskai
tų apie sukaktuvininko asmenį ir 
veiklų. Moksleiviai jam sugiedo
jo “Ilgiausių metų”.

Rungtynės buvo laimėtoj ne
sunkiai, bet gynimas buvo silpno
kas ir kamuolio perdavimai nevy
kę. Taškai: Pyragius 13, Gudelis
12, Rakauskas 8, G. Statnickas 3 
ir Merūnas su šemetu po 2.

VYTIS III (jauniai) — E.T.S.A.
OSBORNE 24:27 (6:8)

Nesusirinkus pilnam šios ko
mandos sųstatui, penktu žaidėju 
žaidė E. Taparauskas. Rungtynės 
buvo silpnos ir nekomandiniai 
žaistos. Antrame puslaikyje buvo 
vedama penkiais taškais, bet prieš 
pat galų nepajėgta uždengti prie
šo žaidėjas ir pralaimėta. Taškai: 
Karpys 14, Taparauskas 5, Kali- 
batas 3 ir Dunda 2.

VYTIS mergaičių I — STURT 
26:36 (12:15)

Mergaitės rodė geras pastangas, 
tačiau priešininkės turėjo didelę 
persvarų ūgiu, kas ir nulėmė lai
mėjimų. Priešininkės, būdamos žy
miai augštesnės ūgiu, vykusiai nu- 
iminėjo kamuolį. Mūsų krašto puo
lėja M. Kelertaitė žaidė labai ge
rai ir savo veržlumu bei gerais 
mėtymais dažnai sudarė pavojų 
priešininkių krepšiui. Taškai: M. 
Kelertaitė 18, O. Kelertaitė 4, E. 
šiukšterytė 2 ir Ignatavičienė su 
Kitiene po 1.

VYTIS mergaičių II (jaunės) — 
DAVID MURRAY 32:30 (15:11)

Jaunės vėl neapvylė ir, nors po 
sunkios kovos, vis dėlto pasiekė 
laimėjimų ir stipriai atsistojo ant
roje vietoje varžybų lentelėje. 
Priešininkių komanda, viena iš 
pajėgiųjų pirmoj ketveriukėj, bu
vo dar papildyta gera žaidėja iš 
Port-Pirie miesto komandos. Jau
nės dėjo daug pastangų, kad at
siektų laimėjimų. Priešininkės, li
kus žaisti apie vienų minutę, ve
dė dviejų taškų persvara. Tik 
mūsiškių didelis ryžtas laimėti 
nulėmė rezultatų: staigus kamuo
lio nuėmimas ir tikslus metimas 
iš po krepšio rezultatų išlygino. 
Dar pakartojus manevrų, buvo 
rungtynės laimėtos dviejų taškų 
persvara. Taškai: R. Andriušytė
13, D. Radzevičiūtė 12 ir L. Rad
zevičiūtė 7.

B.N.

Geelonge
VYTIS — RIGA 42:36 (20:21) 

(vyrai)
Vasaros krepšinio pirmenybėse 

Melburne Vytis I susitiko su stip
ria Rigos komanda, prieš kurių 
mūsiškiams dar nebuvo pavykę 
laimėti. Abiem komandom gerai 
dengiant, pirmame puslaiky rezul
tatas keitėsi tai vienų; tai kitų 
naudai, bet antro puslaikio vidu
ry vytiečiai, žiūrovų raginami, 
pademonstravo aukštų žaidimo 
klasę ir, taikliai mėtydami, iško
vojo pirmų istorinį laimėjimų 
prieš Rigų. Reikia pripažinti, kad 
vytiečiai dideliu susiklausymu ir 
geru kombinaciniu žaidimu pasku
tiniu laiku pakėlė savo komandos 
žaidimo lygį, ir dabar yra rimtas 
varžovas laimėti šio vasaros sezo
no pirmenybes. Taškus įmetė: A. 
Perrašius 14, R. Zenkevičius 11, 
A. Šimkus 9, E. Lipšys 4, A. Ba
cevičius ir A. Kaladė po 2.

VYTIS II — YMCA 
(38:22 (20:14)

Vytis II šias rungtynes laimėjo 
užtikrintai. Nors priešininkai ir 
nebuvo labai pajėgūs, bet žaidimo 
lygis buvo gana geras. Vytiečiai, 
vesdami apgalvotų žaidimų, dau
giausia taškų pelnė iš tolimų me
timų. Taškai: A. Bertašius 15, A. 
Šimkus 13, St. Šutas 6, A. Kisie
lius ir J. Jonušas po 2.

VYTIS II — TRY BOYS 
33:20 (13:10)

šios rungtynės buvo laimėtos 
gana lengvai, bet komanda sužai
dė žemiau savo įprasto lygio: pa
suolės daugumoje buvo blogos ir 
metimai šlubavo. Ateity vytiečiai 
turėtų rūpestingiau treniruotis, 
kad šiuos trūkumus pašalintų. 
Taškai: A. Šimkus 14, St. šutas 
9, J. Jonušas 6, E. Lipšys 4.

VYTIS — SOUTHERN CROSS 
12:15 (4:12)

Vytietės, žaisdamos prieš South
ern Cross komandų, kurioje da
lyvauja 4 Viktorijos rinktinės 
žaidėjos, nesugebėjo pirmame 
puslaiky pralaužti priešininkių gy
nimo. Po pertraukos mūsiškės 
pradėjo geriau žaisti: dideliu ko
vingumu ir kietu dengimu jos 
dažniau pasiekdavo priešininkių 
krepšį ir palengva rezultatų lygi
no. Australės, turėdamos žymiai 
daugiau patyrimo ir geriau pa- 
naudodamos pavienį dengimų, pel
nytai laimėjo šias rungtynes. Vy
tietės sukovojo gerai, ypatingai 
antrame puslaiky. .Taškus įmetė: 
L. Šimkutė 4, Cooke 6, N. Brata- 
navičiūtė 2.

VYTIS — PLANETS 31:13 (13:4)
Vyties mergaičių komanda kie

toje bei įdomioje kovoje nugalėjo

Sporto Įvairenybės
AUSTRALAS — GERIAUSIAS 

SPORTININKAS
Kiekvienais metais pasaulio 

sportinė spauda renka geriausj 
tų metų pasaulio sportininkų — 
mėgėjų. Iš 24 rinkimuose dalyva
vusių kraštų, 16 išrinko pereitų 
metų geriausiu sportininku V. 
Australijoje gyvenantį žinomųjį 
šio krašto bėgikų Herbert Eliot, 
iš profesijos buhalterį ir dabar 
studijuojantį prekybos mokslus. 
Dėl jo prieš kurį laikų buvo iški
lęs didelis ginčas, kai jis atsisa
kė pusės milijono dolerių kvie
čiant profesionalu. Atsisakęs šios 
didelės pingių sumos, Elliot pasi
liko mėgėjų tarpe ir šiuo metu yra 
Amerikoje, kur jam tapo įteikta 
geriausio pasaulio sportininko da- 
vana.

šis gana augšto ūgio, lieknas 
lengvaatletas pereitais metais vie-

nų mylių nubėgo per 3:54,5 min., 
pelnydamas naujų pasaulio rekor
dų. Taip pat jis pasiekė ir naujų
l. 500 m. rekordų per 3:36.0, kurį 
iki tol turėjo čekas Jungwith. Be 
to, šiais metais Elliot pasiekė 800
m. nuotolio geriausių rezultatų.

Renkant šį sportininkų, už kiek
vienų kraštų savo balsų galėjo ati
duoti tik vienas laikraštis. Kiek
vienam balsavimo lapely galėjo 
būti panaudotas tik 5 pavardės: 
penki balsai už pirmų, keturi 
už antrų ir t.t. Galūtinės išda
vos: H. Elliot (Australija), leng
vaatletas 99 tšk., R. Johnson — 
(J.A.V.), lengvaatletas ir J. Kon
rad (Australija), plaukikas po 53 
tšk., R. Riviera — (Prancūzija), 
dviratininkas — 36 tšk. ir T. Sai
ler (Austrija), slidininkas — 12 
tšk.

Planets. Ypatingai gerai šiose 
rungtynėse sukovojo puolimo tre
jetukas, kur savo veržlumu kiek 
išsiskyrė L. Šimkutė. Taškus pel
nė: L. Šimkutė 15, L. Jonušaitė 
7, Cooke 6, E.. Buckytė 2 ir N. 
Bratanavičiūtė 1.

— Dalyvis —

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Nepamirškite savo pareigos: 

Postai notėmis, čekiais ar money 
orderiais paskubėkite atsiųsti 
“Mūsų Pastogės” prenumeratų 
šiems metams ir atsilyginti (kas 
dar skolingas) už praeituosius.

PINIGUS SIŲSTI ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY,
N.S.W. -

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

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

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

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

ginnHoitiiiiifiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiumnTmrrTTnniiiifniiiiiiiiiniiiiiitiiiinTOiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiininnnninniiiicHmiiiiiiiiimniiii^
PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

OVERSEAS
SAV.

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

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

fiuiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiH

rO EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
švštad. 9-13 vai.
9th Fluor, 109 Swaneton St, Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

I
I
8 POLYGLOT KNYGYNASS
i

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KNYGYNAS

Didžiausias lietuviškų knygų pasirinkimas.

h 256 COLLINS ST., MELBURNE (ANTRAS AUKŠTAS).

Pareikalavus maloniai prisiunčiamo katalogus (veltui).

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sųlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre,
Tarifas

8

8
8I 8
SI

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.
įskaitant butų, maistų ir patarnavimų £ 7.7.0 savaitei.

Vaikams nuolaida.
smulkesnių sųlygų prašoma rašyti arba skambinti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| BALTIC STORES BENDROVĖ
i (SAVININKAS Z. JURAS) )

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

5
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H<Bll PASTOGĖ
MELBURNAS

LITUANISTINIAI KURSAI
Naujai persiorganizavusiems 

Melburno lituanistiniams kursams 
buvo pakviesti ir sutiko pamokas 
dėstyti sekantieji mokytojai: Kur
sų vedėja p. E. žižienė; mokyto
jai: p.p. A. Vingis, R. Pumputie
nė, J. Švedas, N. Butkus, D. Šve
dienė, Vacbergas ir Klupšas. Žur
nalistikų pasiliko ir toliau vesti 
p. A. Zubras.

Taigi mokytojų kadras nemažas. 
Pasikeisdami turės ir poilsio sa
vaitgaliais. Tėvų komitetas svei
kina visus naujuosius mokytojus, 
pasiryžusius eiti lietuviškuoju ke
liu.

'Jėvai, norintieji leisti savo vai
kus lietuviškon mokyklon, regis
truoja juos kiekvienų šeštadienį 2 
vai. p.p. (prieš pamokas) pas mo
kyklos vedėjų arba pas kurį nors 
mokytojų Lietuvių Klubo Namuo
se, 12 Francis Grove St, Thorn- 
bury.

Tėvų Komitetas

SYDNĖJUS
ATSISVEIKINIMO KONCERTAS

Sydnėjuje ruošiamo Jo Eksce
lencijai vysk. V. Brizgiui pagerb
ti ATSISVEIKINIMO KONCER
TO, kuris įvyks kovo 22 d. Tro- 
cadero salėje, 3.30 vai. p.p., prog
ramoje sutiko dalyvauti: “Dainos” 
Choras, vadovaujamas K. Kava
liausko, beto, p.p. sol. Gasiūnienė,
M. Bernotienė, L Vilnonytė, E. 
Vilnonis, Br. Kiveris ir R. Zin- 
kutė.

Primenam mieliems Tautiečiams, 
kad šios salės nuoma yra aukšto
ka. {ėjimas bus aukomis, kad 
kiekvienas tautietis galėtų daly
vauti, todėl tikime, kad nebus pa
gailėta prie aukų staliuko palikti 
savo dalį susidariusioms išlaidoms 
padengti.

Salėje veiks bufetas, kur bus 
galima gauti sumuštinių ir vais
vandenių.

Visi kovo 22 d. vykstam į Syd
nėjaus Katedrų iškilmingoms pa
maldoms, o po to — į ATSISVEI
KINIMO KONCERTĄ Trocadero 
salėje!

PRANEŠIMAS
Bankstowno Liet. Namai jau 

baigiami. Paskutiniu metu įdėta 
ir lubos.

Todėl jau š.m. kovo 18 d. 7 v.v. 
J.E. vysk. V. Brizgys B.L. Namus 
pašventins ir tuo pačiu laiku 
Bankstowno Apyl. V-bos ir Namų 
V-bos jungtinėmis jėgomis bus 
surengta aukštajam Svečiui iškil
mingas priėmimas — vakarienė.

Visos lietuvių organizacijos ir 
visi paskiri tautiečia prašomi pa
šventinimo iškilmėse ir vakarienė
je juo skaitlingiau dalyvauti. įėji
mas visiems neapmokamas. Iškil
mės prasidės punktualiai, todėl 
prašoma svečius nesivėlinti.

Ponios, kurios gali padėti vaka
rienę ruošiant, kreipiasi į vyr. 
šeimininkę p. Ankudavičienę adre 
su: 47 Daphne Str., Bankstown,
N. S.W.

CABRAMATTOJ NAUJA 
APYLINKĖS VALDYBA

Š.m. kovo 8 d. Cabramattos 
apyl. gyventojai po pamaldų, ku
rias atlaikė Sydnėjaus liet, kape
lionas kun. P. Butkus, buvo šaukę 
susirinkimų naujai valdybai rink
ti.

- Atidaromąjį žodį tarė buv. val
dybos pirmininkas V. Bitinas. Jis 
pasidžiaugė, kad, nors apylinkė 
ir nesanti skaitlinga, tačiau visa
da, kaip ir šiandienų, gražus tau
tiečių būrys dalyvaujųs apylinkės 
veikloje, susirinkimuose ir pobū
viuose. Apylinkės buvimas save 
pilnai pateisinus, nes Cabramat- 
ta esųs taikiai sugyvenančių lie
tuvių centras, kuris patlekiųs 
rimtų veikėjų kitoms organizaci
joms. čia, tarp kita ko, jis ir pa
minėjo, kad Cabramattoj gyvena 
žymi dalis Sydnėjaus skautų va
dovybės, vienas Krašto Valdybos

V. DONIELA — FILOSOFIJOS DAKTARAS
Buvęs ALB-nės Krašto Valdy

bos narys ir nuolatinis “Mūsų 
Pastogės” bendradarbis V. Do- 
niela prieš ilgokų laikų buvo Syd- 
nėjaus universiteto išsiųstas ; Eu- 
ropų studijų pagilinti. Jis studi
javo Freiburge, Oksforde ir. Hei
delberge.

Informuojama, kad Freiburgo 
universitete jis sėkmingai apgy
nė disertacijų ir įsigijo filosofijos 
daktaro laipsnį, šiuo metu jis yra 
Londone ir š.m. balandžio 23 d. 
grįžta į Sydnėjų. čia pradės lek- 
toriauti Sydnėjaus universitete. 
“M.P.” nuoširdžiai linki Dr. V. 
Donielai sėkmės.

“Šviesos” Diskusijų Vakaras
Š.m. vasario 28 d., Sydnėjaus 

“Šviesos" sambūris surengė pir
mų diskusijų paskaitų: “Jaunimas 
pasisako" iš ciklo — “Kas yra lie
tuvybė ir ar ji reikalinga?”

Diskusijų vakaro pirm. H. Šal
kauskas savo įžanginiame žodyje 
iškėlė tokios temos diskutavimo 
reikalingumų šioje kritiškoje be- 
valstybinės lietuvybės epochoje. 
Jo nuomone, panašios diskusijos 
bandys atkreipti visuomenės dau
gumos dėmesį į nusistovėjusius 
vandenis, kurie vos pastebimai 
juda nuo tos vietos, iki kurios ne
priklausomybės laikais atsruveno.

Po to A. Olšauskas paskaitė sa
vo žodį, dėl kurio trumpai pasi
sakė G. Danta, K. Kemėžys ir K. 
Ankus. Jų mintys kėlė idėjų, kad 
jaunimui daug suprantamesnė lie
tuvybė, kuri juda su nūdienos gy
venimu, kai tuo tarpu mūsų seni
mas tebegyvena dar prieš 20 metų 
egzistavusio gyvenimo liekanomis. 
Šitokį skirtingi lietuvybės keliai, 
esu, veda prie nesusipratimų ir 
nuomonių skirtingumo, ko pasėko
je — vieni jos visai atsižada, o 
kiti jų garbina dogmatiškai, čia 
iškylųs trūkumas savikritikos, ta
čiau išeitis galinti būti rasta tuo 
požiūriu, jei nešališkai ir be sen
timentų senoji karta perteiktų 
jaunimui lietuvių kalbų, istorijų ir 
tautines tradicijas. Tačiau jaunie
ji tų lietuviškųjį lobį turį pritai
kyti naujajai laiko dvasiai.

Kitas diskutuojančių patiektas 
motyvas buvo tas, kad lietuvybė 
nesiskirianti nuo kitataučių už
mojų: ji esanti ta pati kultūrinė 

narys, Moterų Soc. Globos ir Inž. 
Draugijos valdybų nariai, o taip 
pat ir “M.P.” redaktorius. Taigi 
Cabramatta esanti tarsi Ženeva, 
į kurių visada noriai atvyksta 
tautiečiai iš kitų apylinkių ne tik 
j organizacijų, kabramatiškių ats
tovaujamų, posėdžius ar pasitari
mus, bet ir į išgarsėjusius pobū
vius gražiojoj Civic Hall salėje.

Cabramattos apylinkė savo do
vanomis gana dosniai apdalinan
ti ne tik Vokietijoj vargstančius 
tautiečius ir Vasario 16-tosios gim
nazijų, bet ir kitas Sydnėjuje vei
kiančias kultūrines bei šalpos or
ganizacijas.

Susirinkimui pirmininkavo J. 
Veteikis, sekretoriavo — A. Du- 
daitis.

Po valdybos ir kontrolės Komi
sijos pranešimų, kuriems nuošir
džiai susirinkimo pritarta, buvo 
išrinkta nauja Apyl. Valdyba ir 
Kontr. Komisija. Atsižvelgiant į 
neskaitlingų apylinkę, dėl darbo 
našumo šiemet tebuvo nusistatyta 
Apyl. Valdybų rinkti tik iš 3 na
rių. Naujoji valdyba jau pasi
skirstė pareigomis: pirm. V. Dei- 
kus, sekretorium ir ižd. inž. Sabu- 
lis ir švietimo bei kultūros reikalų 
vedėju — Br. Kiveris.

Kontr. komisijon vėl buvo per
rinkti Z. Staugirdas ir A. Dudai- 
tis.

M.P.I.

IŠRINKO NAUJĄ VADĄ
š.m. kovo 1 d. įvyko Sydnėjaus 

skautų vyčių “Geležinio Vilko” 
būrelio visuotinė metinė sueiga. 
Jų pravedė buv. būrelio vadas I. 

vertybė, kokias puoselėjančios ir 
kitos tautos.

K. Ankus šia prasme pareiškė 
visiškai skirtingų nuomonę, sutap- 
dindamas lietuvybę su katalikybe. 
Jo nuomone, materializme nesu 
lietuvybės požymių, o tik katali
kai lietuviai jų geriausiai ir tin
kamiausiai atstovauju.

Toliau tęsėsi diskusijos ir buvo 
pareikšta visa eilė nuomonių iš 
susirinkusių svečių tarpo, čia dau
giausia buvo ginama senosios, 
tradicinės lietuvybės sųvoka ir 
jos išlaikymo pastangos.

Pabaigoje susidarė įspūdis, kad 
temos esmė nebuvo tiksliai su
prasta. Apie pačios lietuvybės 
reikalingumų ar nereikalingumų 
nebuvo kelta klausimo, nes ji, tar
si postulatas, mums yra būtina, 
tačiau šia diskusine paskaita buvo 
jieškota naujų kelių dėl jos dar
nesnio žingsnio su esamu gyveni
mu.

Jaunimui būna liūdnokų akimir
kų, kai atžagareiviškų nuotaikų 
vyresnieji nenori ne tik gyveni
me suprasti jo naujai jieškomų 
kelių lietuvybės prasmei šiame 
krašte įtvirtinti, bet kai tas pats 
senimas net nemoka įsijausti į dis
kusijų esmę ir, pasibaigus vaka
rui, beviltiškai taria savo spren
dimų: “Baigta dabar, jau esame 
savo jaunimų praradę”.

•Reikėtų džiaugtis, kad mūsų 
akademinis jaunimas savo lietu
viškose diskusijų paskaitose įieš
ko kelių lietuvybės definicijai ir 
jos įgyvendinimui naujų laikų sų- 
lygose. G.D.

Pranulis, kuris po nesenai įvyku
sios eismo nelaimės jau sveiksta.

Referatų skaitė skautas vytis 
R. Daukus. Jo pasirinktoji tema 
“Keiksmai” buvo plačiai išdisku
tuota. Buvo konstatuota, kad šia
me krašte įvairūs keiksmažodžiai 
yra plačiai vartojami, tačiau lie
tuvių jaunimui, o ypač skautams 
jų reikių visomis išgalėmis veng-. 
ti, nes ir mūsų tautos kasdieny
bėje keiksmai nebūdavę vartoja
mi.

Po to, atsistatydinus sktn. Pra
nuliui, naujuoju būrelio vadu bu
vo išrinktas Vytenis Šliogeris. Ta
tai jaunosios kartos vyras, tik 
1954 metais davęs skauto vyčio 
įžodį.

Perduodamas pareigas sktn. I. 
Pranulis palinkėjo naujajam va
dui tęsti pradėtųjį darbų ir dar 
labiau suaktyvinti vyčiavimų, per
keliant veiklų į jaunesniųjų bro
lių vienetus. Vyresnieji skautai 
vyčiai liekų būrelyje toliau ir vi
sur stengsis padėti savo patyri
mu jaunesniesiems.

Vado pavaduotoju paskirtas sk. 
vytis K. Protas.

Alter

PRANEŠIMAS
Š.m. kovo 29 d. (Velykų pro

ga) Bankstowno Liet Namuose 
rengiamas linksmas šokių vaka
ras.

Tatai pirmas didesnio masto 
pasilinksminimas, kuris įvyksta, 
galima sakyti, moderniškai už
baigtoje salėje su ypatingai gra
žiu apšvietimu.

Kviečiame visus užsukti į Ban- 
katownu, apžiūrėti mūsų paskuti
niuosius darbus ir pasisvečiuoti 
lietuviškoje nuotaikoje.

Apsilankiusieji bus nuoširdžiai 
priimti.

A.L.B. Bank.towno Apyl. 
ir B. Namų Valdybei

DALYVAUKIME
J.E. VYSKUPO SUTIKIME
Š.m. kovo mėn. 21 d., šeštadie

nį, 1 vai. p.p. J.E. vysk. V. Briz
gys lankysis Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose, Redferne.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba kartu su Sydnėjaus Lie
tuvių Namų Taryba ir S.L. Mote
rų Socialinės GI. Draugija ruošia
si garbingų ir retų Svečių sutikti.

Apylinkės gyventojai, kurie tų 
dienų nedirbs arba galėtų atitrūk
ti nuo darbo, kviečiami skaitlingai 
dalyvauti Ekscelencijos priėmimui 
rengiamose kukliose vaišėse sa
vuose namuose.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba, 
S.L.N.T. ir Soc. GI. Mot. D-ja

ADELAIDĖJE
DU LIETUVIAI GAVO 

STIPENDIJAS
Šiems mokslo metams prasidė

jus, švietimo M-ja paskelbė sti
pendijas laimėjusių mokinių sų- 
rašus. Taip intermediate egzami
nus išlaikiusių bei stipendijas lai
mėjusių yra ir du lietuviai: An
tanas Stepanas ir Ramūnas Dun
da.

Antanas Stepanas, vienas iš 10 
geriausiųjų 8000 egzaminus lai
kiusių mokinių, gavo septynis kre
ditus (anglų k., lotynų k., I ir II 
matematika, fizika, chemija ir is
torija) ir laimėjo dviems metams 
stipendijų, o Ramūnas Dunda ga
vo tris kreditus (I ir II matema
tikų ir fizika). Gavo stipendijų 
vieneriems metams.

M.P.I.

PADĖKA
Adelaidės Lietuvių Sųjungos 

Valdyba, žemiau sužymėtiems 
tautiečiams, papildomai aukoju

siems Lietuvių Namų skolas mokė
ti, laikotarpyje nuo 1958 m. rug
sėjo 1 iki 1959 m. kovo 1 d. nuo
širdžiai dėkoja.

Aukotojų sąrašas; Andriuškevi
čius Pulgis £ 5.0.0; Bačiu
lis Jonas £ 9.0.0; Birbilas Jonas 
£ 2.16.0; Bačiulis Petras £ 1.10.0; 
Blandis £ 1.0.0; Davidavičius V. 
£ 4.0.0; Dabrauskas E. £ 2.12.0; 
Darskus A. £ 0.17.0; Gasiūnas B. 
£ 4.0.0; Guscia S. £ 2.2.3; Ger
manas V. £ 1.0.0; Jonavičius Jur
gis £ 5.0.0; Karpis P. £ 1.5.0; Ka
likas D. £ 1.0.0; Kuisys £ 1.0.0; 
Leonavičius St. £ 2.0.0; Lange- 
vičius J. £ 1.14.0; Mikužis Jonas 
£ 2.12.0; Mikeliūnienė E. £ 2.12.0; 
Mlkeliūnas A. £ 2.12.0; Miehalia 
E. £ 1.0.0; Narkūnas Jz. £ 2.12.0; 
Pocius Martynas £ 5.0.0; Pimpė 
L. £ 0.10.0; Pakalnis £ 0.10.0; 
Urbonavičius M. £ 2.0.0; Urnevi- 
čius S. £ 1.8.0; Raginis V. £ 3.2.0; 
Raginis O. £ 2.12.0; Reivytis Si. 
£ 0.10.0 Skobeika £ 6.0.6J; šere- 
lis A. 1.8.7; Samulis £ 1.0.0; Vi- 
lutis S. £ 2.14.2; Vasiliūnas L. £ 
2.12.0; Veleniškis £ 2.0.0; Valys 
Iz. £ 2.0.0; Vilniaus Krašto Lie
tuviai £ 0.16.0 ir Vidugiris Alf. 
£ 0.10.0

Valdyba

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI 
nevedusiems ir šeimoms be vaikų. 
Kas pageidautų, galės gauti lie
tuviškos virtuvės maistų. Savinin
kai yra lietuviai.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis telef. LA 1148.

PAJIEŠKOMAS
VESELIS Kazys, s. Blažiejaus. 

Jieško brolis iš Lietuvos.
Rašyti Kašauskui Tomui, 2 Bur

leigh Ave., Pennington, S.A.
*r*************#««*r^r<**sr<sr*.

“MOŠŲ PASTOGĖS” 
ADMINISTRACIJA

dar kartą primena laikraščio skai
tytojams, kad paskubintų apsimo
kėti prenumeratų.

Ypatingai raginami tie skaity
tojai, kurie dar turi skolos už 
praeituosius metus.

Prenumeratos pinigus prašoma 
siųsti: Box 4558, G.P.O., Sydney, 
N.S.W.

REKOLEKCIJOS — MISIJOS SYDNĖJUJE
Didž. gerb. tautiečiams dar kar

tų noriu priminti, kad J.E. vysk. 
V. Brizgio vedamos rekolekcijos 
-misijos Sydnėjaus lietuviams —
Campcrdowne, St. Joseph’s bažn. 
įvyksta jau šių savaitę.

Nekartodamas, kas jau buvo 
paskelbta (žiūr. “M.P.” Nr 10) 
noriu tik priminti, kad:

Kovo 19 d. — ketvirtadienio 
vakare nuo 7 vai. išpažintys, 7.30 
vai. J.E. šv. Mišios ir pamokslas.

Kovo 20 d. — penktadienį ta 
pati tvarka, tik vietoj mišių — 
7.30 vai. Kryžiaus keliai.

Kovo 21 d. — šeštadienį nuo ( 
5 vai. p.p. išpažintys konfirman-, 
tams, 6 vai. palaiminimas, pamo
kslas ir vėl išpažintys.

Kovo 22 d. S Verbų .Sekmadie
nį — St. Mary’s katedroj išpa
žintys nuo 9 vai. 12.45 vai. J.E. 
vysk, sutikimas įeinant katedron, 
1 vai. p.p. šv. Mišios, kurias J.E. 
atnašaus už visus misijų dalyvius,

pamokslas, bendra Komunija, Su
tvirtinimo Sakramentas. Išlydint 
po pamaldų bendra nuotrauka su 
J.E. vysk, prie Katedros didžiųjų 
durų.

Po visų apeigų konfirmanlų 
bendri pietūs, o kitiems užkand
žiai, gaunami bufete, Trocadero 
salėje. 3.30 vai. p.p. koncertas ir 
atsisveikinimas su Garbinguoju 
Svečiu.

Ilgi tremties metai ir jų pilko
ji kasdienybė gal daugelį mūs 
įpratino į viską žiūrėti su kritiš
ku abejingumu, bet aš prašau, 
kad j šį taip nuoširdų ir brolišką 
mūsų Ganytojo troškimą — pa
guosti ir sustiprintj mus dvasioje 
bei išryškinti mūs tremties kelio 
prasmę atsilieptumėt tikrai nuo
širdžiu uolumu. -Šios misijos ir 
iškilmės dar parodys, kiek tebė
ra gyvas mūsų širdyse šventas 
tėvų tikėjimas.

K.P.B.

Lietuvos Nauj
TEBESĖDI IS KAIRĖS

Prieš trejus metus partijos su
važiavimo metu Maskvoj Chruš
čiovas fotografavosi su deputatais 
iš Pabaltijo. Chruščiovas sėdėjo 
centre, jo dešinėj buvo Bulgani
nas, Kaganovičius, Molotovas, Mi- 
kojanas, o kairėj —- Sniečkus, 
Kalnberzinis ir Kebinas (latvių ir 
estų “sniečkai”). šįmet į fotogra
fijų buvo pakviesti ne tik pabal- 
tiečiai, o ir gudai. Tvarka kiek 
pasikeitė. Nebėra dešinėj Bulga-1 
nino, Kaganovičiaus, Molotovo,1 
bet kairėj — lygiai, kaip ir prieš ■ 
trejus metus, alkūne prie Chruš
čiovo prisiglaudęs tebesėdi Snieč- Į 
kus.

BAIGIA ORGANIZUOTI 
ŽURNALISTUS

Jau pora metų, kaip Lietuvoj 
veikia vadinamas "Tarybų Lietu
vos žurnalistų sąjungos organiza
cinis biuras”, kuris faktiškai at- j 
lieka tokios organizacijos vadovy
bės funkcijas. Netrukus šaukia-1 
mas žurnalistų suvažiavimas, po1

ienų Atranka
kurio tarybinių žurnalistų sąjun
ga pradės veikti normaliai, kaip, 
ir tarybinių rašytojų, dailininkų, 
muzikų sųjungos. Nariai jau sure
gistruoti. Nariais įregistruoti visi 
dirbantieji centrinių bei rajoninių 
laikraščių redakcijose, nuolatiniai 
laikraščių korespondentai, taip 
pat radijo ir televizijos programų 
redakcijų bendradarbiai, iš viso 
arti 450. Suvažiaviman kiekvie
nos redakcijos bendradarbiai rinks 
atstovus, po vienų nuo pilno ar 
nepilno trejetuko. Taigi suvažia
vime bus apie 150 dalyvių.

NEI VENCLOVOS, 
NEI SLUCKIO

Nors rašytojų valdybon pateko 
visos įžymenybės, tačiau į pačių 
viršūnę (valdybos prezidiumų) iš
rinkti visi nauji: pirmininkas da
bar nebe Venclova, o Eduardas 
Mieželaitis, (buvęs sekretorius), 
o sekretoriai — Alfonsas Bieliau
skas ir Justinas Marcinkevičius. 
Taigi iš prezidiumo iškrito ne tik 
A. Venclova, bet ir uolusis sek
retorius — politrukas M. Sluckis.

Š.M. KOVO MĖN. 21 D., ŠEŠTADIENI, 

CANBERROS UNIVERSITETO SALĖJE 
Bus vaidinimas 

“PAVOJINGAS POSŪKIS”, 
“ATŽALOS” TEATRO SPEKTAKLIS, 

Pradžia 7 vai. p.p.
Bilietų kaina 10 šil.

Bilietus galima gauti pas Canberros Apyl. Valdybos narius 
ir salėje prie įėjimo.

Po vaidinimo artistams pagerbti rengiama vakarienė The 
Balkan Restaurant, Bunda Street, Civic Centre.

Kas nori dalyvauti vakarienėje užsirašo pas Valdybos na
rius.

A.L.B. CANBERROS APYL. VALDYBA

” SPORTO KLUBO KOVO VALDYBA

Š.M. KOVO 29 DIENĄ (VELYKŲ PIRMĄJĄ D.) RENGIA ■

Margučiu šokiu vakara
O \ I I

-- kuri* įvyk* Sydnėjaus Lietuvių Namuose, 28 Botany Rd., 
.. Redfern (3*min. pėsčiam nuo geležinkelio stoties)

' ’ Gros gera kapela, bus puikus velykinis bufetas ir kt
Sn. Kl. Kova* Valdvk*
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