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II. Vysk. V. BRIZGYS ATSISVEIKINA
MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI!

VILTINGŲ PASITARIMŲ
ILIUZIJOSE

MŪSU 
AKTUALIJOS

Jau laikas tarti jums visiems su
diev. Išvykstu iš Australijos šven
tosios Savaitės pradžioje — pir
madienį, kovo 23 d. Perkeliavęs 
N. Zelandija, Velykų naktį švę
sta Amerikos žemyne. Iš anksto 
linkiu visiems jums džiaugsmingo 
Aleliuja, o su visais jumis susi
tiksiu Velykų naktį Viešpaties aki
vaizdoje maldoje.

Jūsų tarpe patyriau daug tokių 
valandų ir pavienių išgyvenimų, 
dėl kurių betkurio vieno vertėjo 
atvykti iš Čikagos į Austraiijų. 
Esu daugiau negu patenkintas vi
sa kelione: esu dėkingas Dievui, 
kad galėjau jų atlikti. Trumpais 
žodžiais, neišreiškiama padėka 
priklauso mieliems Lietuviams 
Kunigams Australijoje, Lietuvių 
Bendruomenės Vadovybėms, vi
soms organizacijoms ir pavieniams 
asmenims, dalyvavusiems mūsų 
susitikimų organizavime, visiems 
atsilankiusiems mūsų susitikimuo
se. Visiems giliausias ačiū! Yra 
prasmingas prancūzų posakis: 
Partir c’est un peu mourir-išvyk- 
ti, tai truputį numirti. Ir aš, kas
dien po truputį mirdamas, išvyk
damas vežuosi širdyje jausmų, 
dėl kurio dar labiau mirštu, nes 
palieku paskui save jus ir su ju
mis susitikimus. Išsivežu tik įs
pūdžius ir jų prisiminimus. Kaip 
savo sielos dalelę, noriu palikti 
jums kelias mintis.

Lietuviai — senos ir krikščio
niškos tautos vaikai — saugokite 
savo kaip žmogaus ir krikščionies 
garbingumų, šiame baltam žmo
gui naujame ir dar misijų krašte 
kiekvieno europiečio pareiga pri- 
gydyti ir išauginti krikščioniškų 
tautų sukurtų kultūrų, dorų, gra
žias religines tradicijas, o nepa
sekti save praradusiais, neužsi
krėsti žmogaus sukurtomis klaido

NAMAI IR
Laisvajam Vakarų pasaulyje po

litinės idėjos, pažiūros bei spren
dimai visad liečia ir mus.

Pavergtų Europos Tautų Sam
būrio atstovybės ir tų tautų poli
tiniai bėgliai bei emigrantai turi 
gerų progų pareikšti savo balsus 
tiems kraštams ir tų kraštų vado
vybėms, kuriems lemta vadovauti 
laisvajam Vakarų pasauliui. Kiek 
stebėtina, kad premjero Mcmil- 
lano vizitas j Maskvą nesukėlė 
ant kojų pavergtųjų tautų emi
grantų šioje pusėje geležinės už
dangos. Klausimai, kurie Maskvos 
vizito proga buvo diskutuojami,, 
tiesiog ar netiesiog lietė komunis
tinės Rusijos pavergtų tautų toli
mesnį likimų.

— x —
Bykokių rinkimų Australijoje 

metu, jei politinės partijos užsie
nio programa nepriimtina, P.E.T. 
Sambūrio atstovybė visad turėtų’ 
prabilti ir aiškiai pasakyti, kodėl 
ji ragina tų tautų kilmės žmones 
neremti vienų ar kitą partijų rin
kimų metu. Kai bus bendrai krei
piamasi į lietuvius, latvius, estus, 
lenkus, ukrainiečius, vengrus, vo
kiečius, čekus ir į kitų tautų atei
vius, tai toks balsas bus svarus, 
ir politikai bus priversti skaitytis 
su tokiomis pažiūromis bei nuo
taikomis.

— x —
Gauta tikslios informacijos, kad 

po arkivyskupo Jalbžikovskio mir
ties Vilniaus arkivyskupo nėra pa- 

mis, apsileidimu, dvasiniai nesu- 
menkėti. Tik dirbti, pavalgyti, pa
silinksminti nepakanka jokiam pa
doriam žmogui. Mes gi esame mū
sų laiko antikristo aukos, būkime 
tad dieviškos tiesios apaštalais, 
ši misijos mintis, gilus praktiškas 
religingumas ir ryšys su kenčian
čia mūsų tauta bus sėkminga prie
monė išlaikyti savo kilnumų.

Jūsų krikšioniškam ir lietuviš
kam atsparumui laikau svarbiau
siomis ypatingai šias dvi priemo
nes: jūsų religingumų ir Lietuvių 
Bendruomenę. Kiek man Dievas 
padės, rimtai pasistengsiu padėti 
sustiprinti jūsų religinį gyvenimų 
ir patarnavimų. Tose pastangose 
paremkite mane jūsų maldomis.

Lietuvių Bendruomenę taip ver
tinu, kad linkiu nė vienam lietu
viui nelikti šalia Lietuvių Bendruo
menės. Bendruomenėje ir kitos or
ganizacijos yra naudingos, tačiau 
jos turi reikštis tik pozityvia veik
la. Jų tarpe neturi būti jokių ne- 
nesutarimų. Viso pasaulio lietuvių 
kova šiandien yra tik viena ir vi
siems privaloma: Lietuvos išlais
vinimas ir tautos išlaikymas.

Lietuvybės išlaikymui sėkmin
giausiomis priemonėmis laikau lie
tuviškų šeimų ir joje lietuviškų 
spaudų, lietuviškus kultūros židi
nius — namus, ryšius su kitų 
kraštų lietuviškomis organizaci
jomis, su kenčiančia savo tauta.

Savus lietuviškus židinius — na
mus laikau būtinais ir todėl džiau
giausi juos lankydamas. Esu ta
čiau nuomonės, kad reikia rimtų 
pastangų ir visų kartu sutarimo, 
kad tie židiniai būtų pakankamai 
dideli ir puošnūs, pakankamai lie
tuviški savo išvaizda, aprūpinti 
lietuviška knyga ir pasaulio lietu
vių perijodine spauda, kad būtų

PASAULIS
skirto, o vysk. Steponavičius (Lie
tuvoje) ir vysk. Suszynski (Len
kijoje) yra tik padalintos Vilniaus 
arkivyskupijos dalių administra
toriai.

Dėl to klausimo lietuviai turėtų 
imtis žygių Vatikane sutvarkyti 
reikalų — paskirti lietuvį Vilniaus 
arkivyskupu.

Juk ir dabartinė Lenkija ne
turi su Vatikanu konkordato (ko
munistinės Lenkijos vyriausybė jo 
atsisakė), o vis dėlto 1956 m. len
kams pavyko pravesti, kad Vati
kanas nuo Vokietijos priskirtoms 
Lenkijai sritims paskyrė nuola
tinius vyskupus — ordinarus len
kus. Lenkų padėtis dėl šio reikalo 
nebuvo lengva, — reikėjo susi
durti su vokiečių tautos nuotaiko
mis, — ir tik lenkų dvilsiškijos ir 
tautos bendras spaudimas priver
tė Vatikaną nusileisti. Vatikanui 
buvo ir yra labai svarbu vokie
čių katalikų nuotaikos ir katali
ko kanclerio Adenauerio padėtis. 
Nepamirština, kad vokiečių kata
likų yra apie 30 milijonų. Vokie
tijos sienos po paskutiniojo karo 
jokia tarptautine sutartimi nėra 
galutinai nustatytos, ir Vokietija 
jokios taikos sutarties nėra pasi
rašiusi ir su sienų pakitimu suti
kusi.

Pagaliau Lietuvos bažnytinius 
reikalus Vatikanas jau yra spren
dęs vien tik bažnytinės procedū
ros keliu: 1926 m. buvo įkurta 
Lietuvos bažnytinė provincija 
vien tik balandžio 4 d. popiežiaus 

padori vieta lietuviškai mokyklai, 
jaunimo žaidimams ir sportui. 
Kur dėl to tektų pasitenkinti vie
nais, o ne keliais lietuviškais na
mais, reiktų turėti drąsos įsigyti 
vienus tinkamus.

Neturėdami savų pilnų mokyklų 
supraskite reikalų leisti vaikus į 
katalikiškas mokyklas. Jaunystėje 
žmogui padarytos auklėjimo 
skriaudos vėliau nieks nepajėgs 
pataisyti. Mokslas ir krikščioniš
kas išauklėjimas yra didžiausias 
turtas, kokį gali duoti tėvai savo 
vaikams.

Daugelį jūsų domina persikėli
mo į kitus kraštus klausimas. 
Kam giminės ar draugai garan
tuoja pakankamų paramų Ameri
koje ar Kanadoje, neturiu nei no
ro nei teisės atkalbėti, ypatingai 
šeimas su jauna karta. Naujus gy
venimas tačiau visur turi laikinų 
sunkumų. Gyvenantiems Australi
joje tačiau linkiu visiems solida
riai pasistengti sulikviduoti mažas 
kolonijas. Jos yra pavojingos dau
geliu atžvilgių ir užaugusiems, o 
ypatingai jaunimui. Visi sutartinai 
vieni kitus raginkite ir padėkite 
jungtis į didesnes bendruomenes. 
Lietuvių Bendruomenė turėtų lai
kyti tai savo ypatinga misija.

Su pasigerėjimu stebėjau, kiek 
jūsų tarpe yra asmenų su entuzi- 
jazmu, besiaukojančių jūsų visų 
kilnumui ir lietuviškam sąmonin- 
gumui. Jungkimės visi aplink veik
liuosius į vienų kilnų ir naudingų 
darbų.

Telaimina visada jus Dievas, o 
aš atminsiu jus kasdien savo mal
dose.
Jūsų širdingai

t QX/dL CD. ‘zBriz^A

bule “Lituanorum Gente”, gi kon
kordatas su Lietuva tebuvo suda
rytas 1927 m., įsigaliojęs tų metų 
gruodžio 10 d.

Tarptautinės teisės požiūriu 
Vilniaus reikalas yra labai aiškus: 
1920 metų liepos 12 d. sutartimi 
Rusija pripažino Lietuvą su sos
tine Vilniumi atsiskyrus nuo jos. 
Tokia Lietuva buvo ir kitų kraštų 
pripažinta. Vilniaus užgrobimas 
tarptautinėje plotmėje niekur for
maliai nebuvo įteisintas, ir liko 
tik lenkų savavališko smurto vei
ksmo pasėka. Nėra tat Vatikanui 
jokių formalių kliūčių paskirti 
lietuvį Vilniaus arkivyskupu ordi
naru. Nėra aišku, kiek tuo reika
lu akciją gali išvystyti Lietuvoje 
dabar esą vyskupai, bet tikrai 
daug gali padaryti J.A.V. gyveną 
lietuviai kunigai ir, apskritai, lais
vajam Vakarų pasaulyje prieglau
dą susiradę sąmoningi lietuviai.

Nemo

★ Indonezijos kariuomenė pra
dėjo plataus masto kratas Centr. 
Javos komunistų būstinėse, jieš- 
kodama paslėptų ginklų. Praneša
ma, kad Indonezijos komunistų 
partija išaugusi iki pusantro mili
jono narių ir sudaranti pavojų 
krašto saugumui. Kadangi pasku
tiniu metu Amerikos vyriausybė 
ne tik teikia Indonezijai ginklus, 
bet ir duoda milijonines sumas 
krašto pramonei plėsti, tai tikina
ma, kad greitu laiku Soekarno 
vyriausybė turėsianti imtis griež
tesnės linijos prieš komunistų par
tiją.

Anglijos min. pirm. Macmilla- 
nas, vykdamas į Ameriką, sustojo 
Kanadoje ir buvo entuziastingai 
sutiktas parlamente. Kanados min.
pirm. Diefenbakeris iškėlė jo nuo
pelnus, nes, esą, lankantis Sov. 
Rusijoj jis atslugdęs aštrų pasau
linio karo pavojų.

Po paskutinės Chruščiovo kal
bos, kur jis patikrino V. Vokieti
jos socialistams, kad sovietai nie
kada neiššausią pirmojo šūvio dėl 
Berlyno, Vakaruose vėl jaučiamas 
nervų įtempimo atoslūgis.

Maskvos radijo skelbia, kad so
vietai tikį, jog po pasitarimų Mac- 
millano su Eisenhoveriu įvyksian
ti viršūnių konferencija.

Otavoje, Kanadoje, Macmilla- 
nas pareiškė, kad nesą abejonės, 
jog dar šią vasarą įvyksianti vy
riausybių galvų konferencija. Iš 
Vašingtono ateina žinios, kad 
Amerika esanti linkusi su sovie-

tais derėtis dėl tam tikrų Vid. 
Europos sričių demilitarizavimo, 
jei iš viso būsianti palankia pras
me išspręsta Vokietijos suvieniji
mo problema.

Prieš pasiruošiant derėtis su so
vietais, vakarieių užs. reikalų mi- 
nisterių konferencija susirink
sianti jau šio mėnesio pabaigoje, 
kuri savo nutarimus patieksianti

EUROPINIO ATSIJUNGIMO DVASIA
BALTŲ DRAUGIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

Vokietijoje veikianti “Baltų 
Draugija” š.m. vasario mėn. vi
duryje surengė Liuneburge, Ost- 
deutsche Akademie patalpose, sa
vo , ketvirtąjį suvažiavimų, truku
sį tris dienas. Jo metu buvo skai
toma visa eilė paskaitų, kurių ve
damoji mintis buvo: “Rytų Euro
pa ir europinio apsijungimo idė
ja”. Iš lietuvių pusės paskaitą lai
kė muzikas Valteris Banaitis, kal
bėjęs apie europinę mintį anapus 
geležinės uždangos? Pasinaudoda
mas atbėgėlių iš “anapus” apklau
sinėjimų duomenimis, jis išvedė, 
kad taip pat Maskvos pavergtų 
tautų tarpe europinio apsijungimo 
idėja yra gyva ir teigiamai verti
nama. V. Banaičio paskaita susi
laukė didelio pritarimo, kaip ir iš 
viso šis mūsų tautietis savo vis
pusišku išsilavinimu ir minčių 
originalumu yra pasidaręs vienu 
iš stambiausių ramsčių “Baltų 
Draugijos” veikloje.

Kaip ir anksčiau, taip ir į šį 
suvažiavimą atvyko Vokietijos už
sienio reikalų ministerijos atsto
vas, tuo įrodydamas Vokietijos 
vyriausybės susidomėjimą ,?Bal- 
tų Draugijos” veikla. Buvo taip 
pat federalinės pabėgėlių ministe

Atlanto Pakto Valstybių (NATo) 
tarybai svarstyti.

Amerikos nuotaikos esančios be 
pasikeitimų. Baltųjų Rūmų nuo-

★

Viršuje: Padalytoji 
Vokietija, dėl kurios 
vėl kyla rimtas visuo
tino karo pavojus.

Kairėje: Viršūnių 
konferencija Ženevo
je 1955 m. Iš abiejų 
Chruščiovo pusių sė
dį Sovietijos maršalai 
— Bulganinas ir Žu
kovas — jau iššukuo
ti iš komunistinės he- 
rarchijos eilių.

*

mone, viršūnių konferencija esan
ti galima tik tuo atveju, jei so
vietai parodysiu geros valios vi
same pasaulio taikos komplekse. 
Šią nuomonę kietai palaiko ir buv. 
Amerikos prezidentas H. Truma- 
nas, aiškiai reikalaudamas sovie
tus — suteikti pavergtoms Rytų 
Europos tautoms laisvo apsispren
dimo teisę.

rijos atstovas. Lygiu būdu į su
važiavimų atvyko buvęs federali
nis ministeris W. Kraft, parlamen
to narys ir vienas iš “Baltų Drau
gijos” globėjų.

Suvažiavime buvo perskaitytas 
Lietuvos diplomatijos šefo S. Lo
zoraičio sveikinimas. Kaip Lietu
vos diplomatinės tarnybos atsto
vas suvažiavime dalyvavo pasiutu 
tinybės patarėjas Dr. A. Gerutis. 
Suvažiavimas pareiškė padėką už 
uolų bendradarbiavimą dipl. che
mikui K. Drungai, Vokietijos lie
tuvių bendruomenės valdybos pir
mininkui, kuris kovo 23 d. išemig
ruoja į Ameriką.

Balandžio mėn. “Baltų Draugi
ja” rengia pabaltiečių “kultūrines 
dienas” Miunsteryje Vestfalijos 
universitetiniame mieste. Pereitą 
rudenį tokios dienos buvo sureng
tos Viurcburge.

“Baltų Draugija”, siekdama vo
kiečių ir baltų tautų artimo ben
dradarbiavimo, atlieka itin svar
bų darbų, kurį kiekvienas lietu
vis turėtų paremti.

Draugija leidžia biuletenį, ku
ris skelbia vertingų žinių apie 
pabaltiečių kultūrinį gyvenimą.

Vasario 14 d. "Baltų Draugijos” 
suvažiavimo dalyviai iš Liunebur- 
go buvo nuvykę į Hamburgą, kur

KRAŠTO KULTŪROS TARYBA 
JAU DIRBA

Praeito kalėdmečio ALB-nės 
Krašto Tarybos suvažiavime Mel
burne buvo priimtas statuto skirs
nis, kur numatyta prie Krašto 
Valdybos sudaryti Kultūros Tary
bą Australijos lietuvių švietimo 
ir kultūros reikalams. Kaip jos 
padaliniai turėtų būti įsteigtos pa
našios Kultūros Tarybos ir prie 
visų bendruomenės apylinkių.

š. m. kovo 14 d. Krašto Kultūros 
Taryba, kurios pirmininku yra T. 
Reisgienė (Krašto Valdybos narys 
švietimo ir kultūros reikalams) , 
o kviestais nariais — L. Karvelis, 
V. Kazokas, V. Ratas ir p. Olišau- 
skas, buvo susirinkusi pilnaties 
posėdžio.

čia buvo plačiai aptarta ateities 
darbų galimumai ir sustatytas 
preliminarinis darbų planas, kuris 
bus diskutuojamas sekančiame 
posėdyje. MPI

LIETUVIAI DAILININKAI 
MENO PARODOJE

Nuo š. m. kovo 18 iki balandžio 
2 d. David Jones Art Gallery patal
pose (Elizabeth str., City) vy
ksta Moderniojo Meno Draugijos 
(Contemporary Art Society) su
ruošta meno paroda.

Joje dalyvauja šie mūsų meni
ninkai: V. Ratas, H. Šalkauskas, 
A. Šimkūnas ir L. Urbonas.

Jau atidarymo dieną Sydnėjaus 
vakarinis dienraštis “Suų” įsidėjo 
ilgesnę šios parodos apžvalgą, ku
rioje išskyrė savo gerais darbais 
lietuvius dailininkus H. Šalkauską 
ir V. Ratą.

Parodą galima lankyti tomis va
landomis, kuriomis atidarytos 
miesto parduotuvės.

KONSERVATORIJOS 
DIREKTORIUS LIETUVOJE

Prieš kurį laiką Sydnėjaus aus
tralų dienraštis “Sun” įsidėjo ži
nutę, kad Sydnėjaus konservato
rijos direktorius Sir Bernhardt 
Heinze lankėsi Sov. Rusijoj, Če
koslovakijoj ir Lietuvoj, šios ži
nios tikrumų nepavyko patvirtinti.

ŽIAURI EISMO NELAIMĖ

Kovo 10 d. Hume autostradoje 
kun. J. Petrausko vairuota maši
na nuvažiavo nuo kelio ir atsi
trenkė į medį. Su juo važiavo trys 
keleiviai. Vienas buvo užmuštas 
vietoje, gi du sunkiai sužeisti. 
Kun. J. Petrauskui įlaužtas galvos 
kiaušas. Sužeistieji guli Wanga- 
rattos, Viktorijoj, ligoninėje.

M.P.I.

PIANISTĖ I. VILNONYTĖ 
GAVO STIPENDIJĄ

AMEB (Australijos Muzikos 
Egzaminų Komisija), įvertinus 
jaunosios pianistės muzikinius ga
bumus, paskyrė jai dviems me
tams stipendiją lankyti diplominę 
klasę.

Informuojama, kad I. Vilnony- 
tė vėl skambins per Sydnėjaus 
radijo stotį 2 BL š.m. kovo 29 d. 
— Pirmąją Velykų Dieną — 7 
vai. 45 min. rytą.

dalyvavo tenykščių lietuvių su
rengtame Vasario 16 d. sukakties 
minėjime. Pats minėjimas ėjo pa
kilia nuotaika ir "Baltų Draugi
jos” nariams paliko gilų įspūdį.

E.L.I.

1



2 MOŠŲ PASTOGĖ 1959 m. kovo 20 d.

KOMUNIZMO INFILTRACIJOS POTVYNIAI IR 
ATOSLŪGIAI

TIESIOGĖ KREMLIAUS GRĖSMĖ MASKUOJA TIKRUOSIUS KOMUNIZMO SIEKIUS. KOMINTERNO INFILTRACINĖ 
TAKTIKA DIDELIU AKTYVUMU PRAKTIKUOJAMA IR ŠIANDIE. KOMUNIZMO PIRŠTAI SIEKIA VISO PASAULIO TOLIAU
SIAS SALIS. TERORAS IR KRAUJO KLANAI — MASKVOS INSPIRACIJA.

RAUD. KINIJOJ VYKSTA KOVOS

KOBA KASDIEN RAUDONĖJA
Gerai, kad via aiškiau ir ryš

kiau Vakaruose įsisąmoninama 
apie tikruosius komunizmo sieki
mus. Migdomieji koegzistencijos 
milteliai pradeda neveikti net ir 
minkščiausių smegenų, nes gyve
nimo praktika rodo vijai kitų po
litinę realybę.

Iš mūsų atminties dar neišga
ravo visai neseni įvykiai Vid. Ry
tuose ir Formozos sąsiaury, kur 
komunistai buvo sudarę neramu
mų ir iš dalies kautynių židinius. 
Kada Vakarų pasaulio dėmesys 
buvo nukreiptas į juos, tuo pačiu 
metu jau ruseno revoliucija Ku
boje prieš prez. Batistos nacio
nalistinį rėžimą. Kadangi Libane, 
Jordane ir prie Formozos buvo 
beiškyląs karo pavojus, nes So- 
vietijos vadai žvangino ginklais 
ir grąsino branduolinio karo bai
senybėmis, <įai maža kas iš vaka
rietiškųjų politikierių kreipė dė
mesio į Kubos gyvenimo įvykius. 
O ten kalnuose pasislėpęs tūlas Fi- 
delo Castro rinko Kubos nepaten- 
kintojų mases, ginklavo jas neži
nia iš kur gaunamais ginklais ir 
skelbė laisvos demokratijos idėjas. 
Kas be ko, tas tariamas demokra
tas kartais pasigaudavo Kuboj po- 
ilsaujančius amerikiečius, juos pa
laikydavo savo kalnų slėpynėse, 
aiškindamas, kad tik jis esąs ame
rikietiškojo rėžimo šalininkas. Cas
tro buvo kartą pasigrobęs ir ke
letą Amerikos pasiuntinybės Ku
boje aukštų pareigūnų, kuriuos 
paleido tik tada, kai buvo pažadė
ta, kad Amerika nerems prez. 
Batistos rėžimo.

Suprantama, kai Fidelo Castro 
buvo slapta remiamas sovietų, o 
prez. Batistos vyriausybė, nepade
dant vakariečiams, pradėjo silp
nėti ir pagaliau pralaimėjo. Ir 
pasirodė, kad “demokratas” Fide
lo Castro, dabartinis Kūbos dikta
torius, visiškai nepanoro pritaiky
ti kraštui laisvo, demokratinio 
rėžimo, o pilnai komunistiniais 
metodais suiminėja krašto nacio
nalistus, sudarinėja komunizmo 
išradimą-— vadinamuosius liau
dies teismus ir be juridinės pro
cedūros šaudo tuos, kuriuos tik 

panori. Kada Amerika dėl šito 
pabando protestuoti, jis dtšovė, 
kad nesikištų i Kūbos vidaus 
reikalus.

Paskutinės žinios teigia, kad da
bartinis Kūbos rėžimas remiasi 
kerštu įsisiūbavusia gatvės minia 
ir nesulaikomai rieda į komunisti
nės orbitos pinkles. Sovietų pa
siuntinybė Havanoj ir konsulatai 
kaikuriuose provincijos miestuose 
esą padidinti gausiais tarnautojų 
skaičiais, kurie patarinėja ir ins
truktuoja naujojo rėžimo vado
vus. Jaučiamas pavojus, kad 
Amerikos žemyno širdyje gali at
sirasti komunistinė valstybė.

KOMUNISTŲ įTAKA 
SIURBIASI IR l AFRIKĄ

Afrikos kontinente, ypatingai 
Jungtinėje Rodezijos respublikoje 
ir Nyasalande, komunizmo infilt
racija taip pat neabejotina. Juo
dųjų masių streikai, demonstra
cijos ir užpuldinėjimai baltųjų 
kolonistų, juos žudant, kaip infor
muojama, yra kurstoma komunis
tų ir kaikur jų tiesiogiai vadovau
jama. Daugelis negrų vadų, kurių 
dalis yra baigę augštąjį mokslą 
Anglijos universitetuose, esą pa
veikti raudonųjų propagandos ir 
sovietų nurodymais vadovaują 
pasipriešinimui. Rodezijos ir Ny- 
asanlando jungtinei respublikai 
Anglija yra suteikusi autonominių 
teisių. Norėta šį, palyginti, tur
tingą kraštą parengti nepriklauso
mam gyvenimui, tačiau paskuti
nieji įvykiai privertė D. Britani
jos vyriausybę imtis naujų var
žomųjų priemonių, malšinant 
neramumus ir suimant visą eilę 
vietos politinių vadų.

IRAKAS — SVARBIAUSIAS 
RAUDONŲJŲ TAIKINYS

Trečiąjį komunistinės infiltraci
jos židinį bolševikai sukūrė Vid. 
Rytų Irako respublikoj. Čia pa
dėtis aiškiai pasviro komunizmo 
linkme, kai vyriausybės galva gen. 
Abdel Karim Kassem pradėjo per
sekioti nacionalistinį krašto ele
mentą. Kalinamų nacionalistų 
draugai bandė padėtį gelbėti, Mo- 

sulo mieste sukildami ir žygiuo
dami į Bagdadą, tačiau vyriausy
bininkų pajėgos juos išsklaidė, 
•sušaudydamos kelius šimtus, jų 
tarpe ir sukilimo vyriausįjį vadą 
pulk. Abdul Wahab Shawaf.

Nors šiuo metu revoliucijos pro
cesą Irake dar negalima laikyti 
baigtu, kai Eigipto vadas pulk. 
Naseris stojosi persekiojamų na
cionalistų gynėju, tačiau pati Ira
ko vyriausybė jau yra gerokai 
parausvėjusi ir kasdieną komunis
tų įtaka krašte didėja. Vyriau
sybės galva gen. Kassem, nors 
pats ir nėra atsidavėlis komunis
tas, neturėdamas nacionalistų pa
ramos, turi remtis komunistiniu 
gaivalu ir yra pavojaus, kad ir 
pats gali susilaukti pirmesnių jų 
savo bendradarbių likimo.

Skelbiama, kad Irake veikia ke
lių šimtų didumo Sov. Rusijos mi
sija, kuri viešai varo propagandą 
prieš nacionalistus, instruktuoja 
naujai formuojamus milicijos ir 
paraudusius kariuomenės dalinius. 
Nenuginčijamai sklindančios" ži
nios, kad sukilimo malšinime Mosu- 
lo mieste dalyvavo bolševikų lakū
nai—instruktoriai, skraidindami so
vietiškuosius bombonešius su Ira
ko ženklais. Netolima ateitis pa
rodys, ar pasiseks raudoniesiems 
pasidaryti visiškais padėties vieš
pačiais Irake.

TOLIMUOSE RYTUOSE ŠIUO 
TARPU ATOSLŪGIS

Kituose kunkuliuojančiuose pa
saulio sektoriuose jaučiamas ko
munistinės infiltracijos atoslūgis. 
Formozos sąsiauryje ir apskritai 
Tol. Rytų regijone politinė padė
tis yra šiek — tiek aprimusi. Ta
tai paaiškina keletas priežasčių. 
Pirmiausia — ir devyngalvis sma
kas negali visko apžioti. Taigi 
ir komunistinės revoliucijos ma
šina negali suvirškinti visų pasi
priešinimo židinių, pasirinkdama 
tik silpnesnes ir patogesnes vietas. 
Antra aplinkybė yra ta, kad Raud. 
Kinija yra perdaug užimta savo 
vidaus reikalais, perorganizuoda
ma kraštą į komunas. Ryšium su 
dramatiškai prievartinių komunų 
kurdinimu, pačioje Kinijoje susi

darė gana žymūs ir platūs nera
mumų centrai. Kasdieną, kaip 
praneša Formozos špionažas, vis 
aštrėja Kom. Kinijoj ginkluotas 
partizanų pasipriešinimas, ypač 
Mongolijos ir Tibeto pasieniuose.

Be to, Pietų Korėjoj, Burmoj, 
Siame ir Pakistane susidarė stip
rios, karininkų vadovaujamos, 
antikomunistinės vyriausybės, ku
rios savuose kraštuose turi gy
ventojų pasitikėjimą. Čia, nemi
nint kitų, vis dėlto nereikėtų pra
leisti Burmos, kuri dar taip nese
nai buvo atsidūrusi rimtam ko
munistiniam pavojuj. Kraštą val
dė silpna partijų koalicija, siautė 
išnaudojimas ir korupcija, gyven
tojų masės skendo aštriame ne- 
datekliuj ir varge.

Iš šios padėties vėl išgelbėjo 
patriotiškai nusiteikusioji karinin- 
kija. Jaunas ir energingas gen. 
Ne Win sudarė autoritetinę vy
riausybę ir pirmiausia griebėsi iš
valyti kraštą nuo komunistinio 
elemento. Prieš tai raudonųjų 
ginkluotos bandos buvo įsistipri
nę ^Kinijos pasienių džiunglėse, 
kurias netik ginklais, bet ir žmo
nėmis rėmė raudonieji. Buvo aiš
kus pavojus, kad kraštas gali at
sidurti komunistų rankose.

Naujoji vyriausybė, skubiai pa
stiprinta amerikietiškais ginklais, 
jau baigia valyti kraštą nuo rau
donųjų. Krašto viduje gyvenimas, 
lyg nuo burtininko lazdelės, atgi
jo, kūryba pražydo: statomi nau
ji namai, fabrikai, mokyklos ir 
ligoninės. Rangūne ir kituose kraš
to miestuose gyvenimas vėl nor
malus, ir Burmos gyventojai su 
viltimi žiūri į ateitį.

Atoslūgio žymės jaučiamos ir 
Indijoj, kurioj taip nesenai buvo 
plačiai jsibujojusios komunistinės 
nuotaikos. Skelbiama, kad Indi
jos min. pirm. Nehru nusivylęs vi
sais sovietų pažadais ir su baime 
žvelgiąs į raudonųjų bandymus 
Kinijoje.

Eigipto ir Sirijos Jungt. Arabų 
Respublika, atrodo, galutinai iš
slydo iš komunistinių replių. Pas
kutiniu metu Naseris pradėjo tai
kytis prie Vakarų politikos, nes

TIBETAS NEPERKANDAMAS 
RIEŠUTAS

Tibete vyksta žiaurios partiza
ninės kovos su Kinijos okupacine 
kariuomene. Tibeto pasipriešinimą 
pripažino ir patys Kinijos raudo
nieji. Jeigu Indija, kuri yra Ti
beto kaimynė, praleistų visas ži
nias, pasaulis sužinotų daug įdo
mybių. Deja, Indija labai šykšti 
praleisti žinias apie padėtį Tibe
te, nes, kaip sakoma, tas nepasi
tarnautų jos neutralumui. Vis 
dėlto žinoma, kad Tibete Kinijos 
raudonieji negali padaryti tvar
kos ir numalšinti sukilimo, kuris 
toliau plečiasi.

Tibetas labai kalnuotas kraš
tas. Partizaninėms kovoms labai 
tinkamas. Jau praėjusių metų 
spalio mėnesyje Tibeto sukilėliai 
kalnuose sunaikino šimtus ir tūks
tančius Kinijos raudonųjų karių. 
Ne pulkai, bet ištisos divizijos me
tamos į kovą. Tibeto partizanų 
pajėgos prašoko 500.000 vyrų. 
Juos remia visas kraštas.

PARTIZANINĖ VEIKLA
PLEČIASI

Kinijos gyventojai, verčiami ei
ti į "komūnas”, tikrai pajuto ko
munistinės diktatūros “praban
gą”. Padrąsinti artimesnių pro
vincijų prie Tibeto, kinai ūkinin
kai pradėjo priešintis ir sudaryti 
ginkluotus būrius partizanų ko
vai. Formozos slaptos komisijos 
Tibetui ir Mongolijai -pirmininkas 
Li, prasitarė, kad Tibete ir arti
mose Kinijos provincijose (Thing- 
hai, Sikang, Szechwan, Vidinėje 
Mongolijoje, Sinkiang ir Išorinė
je Mongolijoje) kdvoja su Kini
jos kariuomene daugiau 600.000 

įsitikino, kad Maskvos pagalba, 
kuri tikrumoje nėra didelė ir 
efektyvi, yra tik prietiltis, kurį 
tereikia peršokti, kad atsidurtum 
krauju srūvančioj komunizmo sis
temoj.

Berlyne įvykiai vystosi sava 
tvarka. Propogandiniu požiūriu 
Berlyno ginčas yra daugiausiai iš
garsintas, tačiau kaikurie politi
niai stebėtojai mano, kad komu
nistinės infiltracijos smūgio smai
galys nėra atsuktas į Vokietijos 
sostinę, o į tolimesnes kovų vie
toves — Kubą, Iraką ir Vid. Af
riką. Berlynas tesąs tik dėmesiui 
nukreipti centras.

Jv. 

vyrų partizanų armija. Pekinas ir 
Maskva labai susirūpinę ir slap
tai aptaria padėtį. Slapti šaltiniai 
sako, kad kovose naudojami sun
kieji ginklai, net lėktuvai. Tibe
to sukilimą pradėjo slapta orga
nizacija, vadinama “Miao-Min- 
mun”, kurios 85,000 narių visi 
stojo partizaninėn kovon ir pa
traukė savo pusėn visą Tibeto 
kraštą, šiandien Kinijos raudo
nieji Tibete jaučiasi nesaugiai ir 
sutinka kiekviename žingsnyje ne
tikėtą mirtį. Ir Tibeto sostinėje 
Lhasa raudoniesiems nėra saugu
mo, nors yra sutraukta kelios di
vizijos kariuomenės.

IŠORINĖ MONGOLIJA
Vidinė Mongolija priklauso Ki

nijai. Teritorija — 400.073 kv. 
mylių. Gyventojų — 10.560,000. 
Išorinė Mongolija 1911 metais Ki
nijos revoliucijos metu atsiskyrė 
ir su Tuvos rajonu sudarė Išori
nės Mongolijos pfovinciją. Išori
nės Mongolijos teritoriją sudaro 
495.000 kv. mylios. Gyventojų —- 
1 mil. 1920 metais Japonijos re
miamas caro generolas Baron Ro
man Nikalojus von Ungern-Stem- 
berg užėmė kraštą, pasirinko sos
tine Urgą (dabar vadinama Ulan- 
Bator). Bet 1921 metais Mongo
lijos liaudies revoliucijos partija, 
vadovaujama Rusijos komunistų 
išdresiruotų mongolų, remiama ir 
finansuojama Maskvos, nuvertė 
Stenbergo vyriausybę ir sukūrė 
Išorinės Mongolijos liaudies res
publiką, žinoma, Sovietų kontro
liuojamą. 1924 metais Išorinė 
Mongolija galutinai pateko Mask
vos kontrolėn ir iki šiandien joje 
tebėra. Ji rubežiuojasi bu Sibiru 
ir didžiąja Sibiro dykuma — Go
bi. Slapti šaltiniai sako, kad per 
200.000 Išorinės Mongolijos ūki
ninkų, medžiotojų veda žiaurų 
partizaninį karą su raudonaisiais 
daliniais, kurie atsiųsti iš Rusijos. 
Sovietai labai bijo, kad sukilmas 
— partizaninis karas nepersimes
tų į Sibiro rajoną, nes tenai yra 
didžiosios vergų stovyklos ir lais
vės jėgos. Išorinės Mongolijos 
sienos labai saugojamos, iškirsti 
miškai, kad partizanai negalėtų 
persimesti į Sibiro pusę. Deja, tos 
priemonės nepagelbėjo ir yra ži
nių, kad Džengiskano palikuonys, 
kurie buvo 13 amžiuje stiprūs ka
riautojai, prasiveržė į Sibiro rajo
ną ir gali sukelti rimtą pavojų.

D.I.
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GRAŽI DRAUGYSTĖ
“Little Joe’’ ir “Smokey” — 

du geriausieji Yallourno anglies 
kasyklose draugai. Ir verta atžy
mėti tą maždaug prieš desėtką 
metų prasidėjusią ir dar neužsi
baigusią subtiliąją istoriją:

Darbų vedėjas, radęs prie baro 
išbadėjusią pamestinukę i— pilką 
mažą katytę, kišenėje parnešė ją 
į kasyklų arbatos virimo pašiurę 
ir keliolikos darbininkų akivaiz
doje iškilmingai suteikė jai “Smo
key” vardą.

“Little Joe”, visuomet skaudžiai 
pergyvenęs išvietinto žmogaus tra
giškąją dalią, tuojau pajuto tą 
gailestingumą beširdžio žmogaus 
išmestai kačiukei, pagirdė ją pie
nu ir pasiėmė nuolatinėn savo glo
bom

čia ir prasidėjo jųdviejų drau
gystė.

Katytei gerokai paaugus ir sa
varankiškai ėmus tvarkytis pašiū
rėje, Btalga baisi pavasario vėt
ra sutriuškino milžinišką žemės 
perpylimo mašiną, atimdama pen
kiems vaikams tėvą ir priplodama 
kelis darbininkus. Iš čia visiems 
teko keltis į naują kasyklų dar
bovietę.

“Smokey”, šaltai ignoruodama 
savo veislės instinktą — laikytis 
vietos, bet ne žmogaus, paskui 
“Little Joe” švelniom kojikėm at- 
kiceno ir įsikūrė naujoj arbatai 
virti pašiūrėj. O čia nuobodu nie
kad nebūdavo: žmonės dažnai 
ateidavo, pasigamindavo arbatos, 

gerdavo ją ar užkandžiaudavo, 
retkarčiais vogčiomis patraukdami 
tabako dūmą... Koks mėsgaliukas 
ir katytei kartais būdavo nume
tamas.

"Little Joe” pietų pertraukos 
metu užkandžiaudamas ar rašy
damas, ant kelių lepina savo 
“Smokey”, klausydamasis jos 
migdančio murkimo.

“Smokey” visada yra švelni, 
mandagi ir glaudi kiekvienai dos
niai rankai. Ji nesimaišo po kojų 
'bešiupeliuojančiam savo globėjui 
ir nenuteista nuo pašiūrės, kol 
jis neužbaigia savo pamainos dar
bo kasyklose.

Be to, Smokey nuolat turi pa
kankamai rūpesčių ir bėdos savo 
pašiūrės pogrindy, prižiūrėdama 
ir auklėdama gana dažną, daugu
moj pilką, kaip ir ji pati, savo 
prieaugli, kurį vis išleidžia į pla
tųjį pasaulį, juo aprūpindama 
daugelį kasyklos darbininkų.

Vienintėlė Smokės silpnybė — 
didelė neapykanta savo veislės vy
riškąja! lyčiai, kurios donžuaniš
kai nusiteikę atstovai kartais ban
do pasirodyti arčiau jos pašiūrės. 
Tada vargas jiems! Juk jinai ga
linti juos susirasti kur kitur, tik 
ne čia, kur ji mato sotų ir tingų 
savo pasaulį, priklausantį jai ir 
jos globėjui. Tiesiog nuostabi ir 
kartu sukta ištikimybė...

Negalima sakyti, kad Smokey 
turėtų nors mažiausj supratimą 
apie fiziką ir matematiką. Taip 
pat vargu ar jai įkandama rela- 

tyėumo teorija. Ir sputnikas nė 
kiek jos nejaudina... Tačiau lai
ko skaičiavime ji yra įrodžiusi 
savo nepakeičiamą genialumą ir 
tikslumą. Pav., jau kelinti metai 
ji puikiausiai žino, kuriuo metu 
darbininkų autobusas atveža jos 
“Little Joe” į darbą: rytą, vaka
rą ar vidurnaktį ir kuriomis die
nomis jis bus laisvas, visiškai čia 
nepasirodydamas. Ji tik jo darbo 
dienomis ateina jo pasitikti prie 
autobuso, nors tarp jo sustojimo 
vietos ir pašiūrės yra kelių šim
tų metrų atstumas, kuriuo daž
nai prašvilpia elektriniai trauki
niai. Keičiasi pamainos, kartais 
“Little Joe” išvyksta ilgesnėms 
atostogoms, bet dėl to “Smokey” 
nepadaro klaidos, vis laiku pasi
tikdama jį atvežusį autobusą. Da
bar jau ji skundžiasi savo amžium 
ir negalavimais, bet ką gali jai 
padėti jos “Little Joe”, neturėda
mas mažiausio supratimo apie 
diagnozes ir dietas ir pats jau ne
galuodamas visų galų suirimu.

šiaip ar taip, dabar juodu su
silaukė vienodo likimo, kaip sako 
meška arkliui Stanevičiaus pasa
kėčioje:

Man grandinė ank kaklo, tau 
— pančiai paliko...

VISOKIATAUČIAMS 
DARBININKAMS 

BESIMAIŠANT
Metams einant, kaskart daugiau 

čia atsirasdavo visokiataučių nau
jųjų ateivių darbininkų. Daugu
ma jų, pasimurkdę kelias dienas 
purve, dingdavo, kaip nebuvę. Bet 
dalis, manydami, kad visuomet 
viršvalandžių bus čia neišsemia
mos marios, netolimoje apylinkė
je pasistatydinę namus, apsikro
vę didesniais kiekiais vaikų ir pri
rišti prie vietos, ir dabar dar re
montuoja geležinkelius, verčia ir 

valo žemių ir anglies vagonus, 
spec, mašinom neprieinamose vie
tose kasa griovius ar, prižiūrėto
jui nesurandant darbo, šiaip ką 
bereikalingai kilnoja iš vienos vie
tos į kitą ir atgal, čia iš visko 
matyti, kad pinigai mokami už 
laiką, bet ne už atliktą darbą. 
Svarbu tik būti suodinam ar pur
vinam, nors iki kelių purve įklim
pusiam ir purvinom rankom ma
kaluoti kokį nešvarų įnagį, tai 
įtiksi mažiausiems ir didžiausiems 
bosams.

Sunkiausieji ir menkiausiai ap
mokami darbai, kokių australai bi
jo kaip kokio maro, tenka nau
jiesiems ateiviams. Ypač tokių 
darbininkų daugumą sudaro sla
vai, graikai ir maltiečiai, dažnai 
draugų ir tautybių tarpe šnipinė
dami, intriguodami, skųsdami vie
nas kitą ir tik jiems žinomomis 
priemonėmis kartais pasiekdami ir 
gerai apmokamas vietas.

Darbininkų prižiūrėtojui, jei 
tik jis nori kokiu darbininku atsi
kratyti, belieka tik jieškoti prie 
jo priekabių ir apskųsti už save 
didesnei galvai, ir toks ujamas 
darbininkas jau būna pasmerktas 
kristi žemyn ar pasijieškoti sau 
kitokio darbo, užleisdamas savo 
turėtą vietą darbų prižiūrėtojo 
numatytam favoritui ar kokiam 
geram draugui.

Apskritai darbe naujieji atei
viai nuadojasi lygiomis teisėmis su 
australais darbininkais, neskaitant 
kartais pasitaikančių grynai as
meninių nesklandumų, nacionali
nio antagonizmo ir nesutarimų 
žemiausiuose dirbančiųjų sluogs- 
niuose.

Lietuviai čia buvo ar dar tebė
ra: paprasti darbininkai, kasyklų 
geležinkelių remontuotojai, auto- 
mechanikai, konvejerių aptarnau
tojai, gaisrininkai, virtuvių, jė
gainių ir briketinių paprasti ar

SOVIETŲ RAŠYTOJASNES0VIET1ŠKAI RAŠO
Iš sovietinio oficialaus tono, 

nūolat koliojančio amerikiečius, 
išsiskyrė rašytojas Uja Ehrenburg 
savo straipsniu, paskelbtu “So- 
vietskaja Bosija”. Pasak šio mark
sisto, sovietinė visuomenė esanti 
pilna kraštutinumų: šalia darbš
čių pijonierių yra tinginių, šalia 
blizgančių sprausminių lėktuvų 
stoka paprasčiausių namų apyvo
kos įrankių, šalia traktorių stoka 
kastuvų. Esą nebėra beraščių, ta
čiau rišytojai nepasiekę rusų li
teratūros lygio prieš 100 metų. 
Didesniems laimėjimams esą so
vietinė visuomenė reikalinga ra
mybės. Iš esmės ji nenorinti ka
ro, tik siekianti atstatyti savo 
kraštą. Tai galį matyti amerikie
čiai, besilanką Sov. Sąjungoj. Esą 
ir vidutiniai amerikiečiai supran
ta, kad neįmanoma sunaikinti 
Sov. Sąjungą nesunaikinus kartu 
ir JAV. Jie norį, kaip ir daugelis 
baigti šaltąjį karą. Tai esą teikia 
vilties ateičiai. Amerikiečiai esą 
įtikėję į savo gyvenimo būdą kaip 
geriausią. Jie galį kovoti, tačiau 
nesą militaristai ir neturį milita- 
rinės tradicijos. Jeigu jie palaiko 

specialūs darbininkai, elektrinių 
lokomotyvų vairuotojai, statybos 
darbininkai, kranų, žemkasių, 
angliakasių mašinų tepikai, pri
žiūrėtojai ir operatoriai (pastaro
ji specialybė gerai apmokama, ir 
vien tik todėl to verta kai kam 
Yallourno suodžiuose gyventi). 
Vienam kitam iš lietuvių teko ir 
darbininkų grupių vyresniaisiais 
pabūti.

(Bus daugiau) 

šaltąjį karą, tai tik dėl baimės, 
nes politikai įtikinę, kad Sov. Są
junga gręsianti visam pasauliui. 
Amerikiečiai esą taip įpratę prie 
savo privačių bendrovių — elekt
ros, — dujų, vandens, kad bijo so
cialistinės santvarkos. Pažanga 
JAV esanti padaryta ta prasme, 
kad išnykusi šnipų medžioklės ma
nija. Sugyvenimas su JAV esąs 
galimas ir jos kultūros nesą gali
ma vertinti iš rock’n roll ir kram
tomosios gūnios. JAV turinčios 
nuostabią kultūrą, kurios sovieti
nė visuomenė negalinti kopijuoti. 
Ji esanti jauna, dar tik pradedan
ti savo istorinį kelią. Iš amerikie
čių esą daug galima laukti ir so
vietinei visuomenei. T.Ž.

NAUJI ATLYGINIMAI 
KOLCHOZUOSE

Vis daugiau kolchozų Lietuvoj 
naikina darbadienių sistemą ir 
pereina prie akordinio piniginio 
atlyginimo. Vabalninko rajone 
jau daugumas kolchozų perėję į 
naują sistemą. Darbai esą su- 
skirtyti į septynias kategorijas 
(kaikur tik į tris), ir žmonės už
dirbsią per dieną, pagal kategori
ją, nuo 6 iki 15 rublių (Palyginus 
su litais, būtų nuo apie 60 centų 
iki pusantro lito. Pirma Lietuvoj 
padienių darbininkų žemės ūkyje 
atlyginimas svyravo nuo pusant
ro iki puspenkto lito už dieną ir 
maistas. LNA)

Kazlų Rūdos rajone viena ge
riausia kiaulių šėrėją per sausio 
mėnesį uždirbo 40 rublių (4 li
tus) per dieną, o melžėjos iki 24 
ar 30 rublių (geriausios).
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SODINAMAS KALĖJIMAM 
NAMATJIRA

Prieš kurj laiku Australijos 
Šiaur. Teritorijos teisinas nubau
dė garsųjį aboridženų dailininkų 
Albertų Namatjirų 3 mėn. kalėji
mo, kad jis pardavinėjęs alkoho
linius gėrimus savo tautiečiams 
juodukams.

Senas ir sirguliuojantis daili
ninkas savo bylų atidavė australų 
advokatams, kad jie Melburno 
apeliaciniam teisme iškovotų 
sprendimo pakeitimų. Tačiau mel- 
burniškis teismas apeliacijų atme
tė, atseit) — sprendimų patvirti
no. Tatai išgirdęs Namatjira la
bai susijaudino ir ašarodamas 
skundėsi laikraštininkams:

“Aš dabar nieko daugiau netu
riu, nes advokatai sunaudojo vi
sus mano pinigus. Jie man sakė, 
kad nereikės eiti kalėjiman, o vis- 
kų sutvarkys Melburne. Aš esu se
nas žmogus ir dirbau sunkiai. 
Daug savo uždarbio sumokėjau

“DRAUGO“ 
PREMIJOS LAIMĖTOJAS

Š.m. “Draugo” literatūros pre
mija buvo paskirta rašyt. Juozui 
Švaistui — Balčiūnui už jo roma
nų “Jo sužadėtinė”, kuriame vaiz
duojama V. Kudirkos sužadėtinės 
gyvenimas.

Naujasis laureatas gimė 1891 m. 
kovo 10 d. .Rokiškyje. Baigęs Pa
nevėžio mokytojų seminarijų, 1913 
m. pradėjo mokytojauti Stačiū
nuose. 1915 m. gilino studijas mo
kytojų institute Stavropolyje, o 
sekančiais metais buvo mobilizuo
tas ir 1917 m., baigęs karo mokyk
lų Maskvoje, pasiųstas i Galicijos 
frontų.

1918 m. jis grįžo į Lietuvų, su
organizavo Obelių srities komitetų 
ir valsčiaus milicijų. Sekančiais 
metais tapo Rokiškio milicijos va
du. Vėliau jis 20 metų tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje: buvo ka

taksomis ir dabar dar turiu eiti į 
kalėjimų.

Dar labiau susijaudinęs, kraty
damas savo žilų, drebančių galvų 
ir žvilgsniu kreipdamasis į savo 
rasės draugus dailininkas pareiš
kė vyriausybės adresu:

“Geriau būtų, kad jie iš viso at
sikabintų nuo mūsų, jei neleidžia 
gyventi kaip žmonėms”.

SYDNĖJUJE JAU PRADĖTA 
STATYTI OPEROS ROMAI

Kaip žinome NSW vyriausybė 
yra nusprendusi pastatyai Sydnė- 
juje grandiozinius Operos rūmus, 
kuriuose be pagrindinės kelių 
tūkstanių žiūrovų salės, tilptų dar 
keletas mažesnių — operetei, kon
certams ir dramai. Projektas bu
vo pagamintas olando inžinieriaus. 
Statyba kaštuosianti apie 3 mil.' 
svarų, kurie yra renkami aukomis 
ir gauhami iš specialios tam tiks
lui loterijos. Trūkstamų sumų ža
da padengti NSW vyriausybė.

ro mokyklos lektorius, Kario re- 
raktorius. Buvo pakeltas į pulk. 
Įeit, laipsnį.

Šalia augščiau minėtų darbų, 
1924-1928 m. jis studijavo teisę 
Kauno universitete. 1942-1943 me
tais redagavo Lietuvių Archyvų, 
o 1943-1944 m. buvo švietimo re
ferentas Kauno savivaldybėje. 
Tremtyje jam teko gyventi netoli 
Augsburgo, iš kur emigravo į 
Amerikų.

Dailiųjų literatūrų pradėjo kur
ti 1912 m. Daug jo apysakų, vaiz
delių buvo išspausdinta Lietuvos 
laikraščiuose ir žurnaluose. Ats
kiromis knygomis išėjo: šilkinė 
suknelė, Naujan gyveniman, Mei
lės vardu, Rašau sau, Siela laga
mine, Paskutinį kartų tave klau
siu, Aukso kirvis, Petras širko- 
vas, Trys žodžiai, Eldorado ir Jo 
Sužadėtinė.

Statybos varžybas laimėjo Civil & 
Civic Contractors firma, kurios 
direktorium yra taip pat olandas 
G. J. Dusseldorp.

ECAFE KONFERENCIJA
Australijoj, Broadbeach (vad. 

Surfers Paradise) vyksta Pietų — 
Rytų regijono ekonominė konfe
rencija, vadinama ECAFE.

Joj atstovauja visa eilė Azijos 
valstybių, taip pat didž. galybės, 
kurių tarpe ir Sov. Sųjunga. Ga
na gausios sovietų delegacijos 
pirmininkas yra užsienio reikalų 
mip. antrasis pavaduotojas Firu- 
bin, kuris, atvykęs į šį kraštų, vi
zitavo min. pirm. Menzies. Spėlio
jama, kad vizito metu buvo tar
tasi dėl diplomatinių santykių at
naujinimo.

Konferencijos tikslų eilėj — pa
galba atsilikusioms Azijos tau
toms, prekybos ir kultūrinių ry
šių pagyvinimas, šiuo metu veda
mi aštrūs debatai dėl komunisti
nės Kinijos įsileidimo į .konferen
cijų, kurių iki šiol teatstovaudavo 
tik Formozos nacionalistai.

NSW VALSTIJOS 
PARLAMENTO RINKIMAI

Š. m. kovo 21 d. įvyksta NSW 
parlamento rinkimai. Jau nuo pas
tarojo karo pradžios šių valstijų 
tvarko darbiečių partija, šių metų 

rinkimai yra ypač karšti. Liberalų 
ir Ūkio Partijos (Country Party) 
koalicija išėjo į rinkimus su eile 
pažadų rinkėjams. Nors Sydnėjus 
ir yra laikomas darbiečių tvirtove, 
tačiau kada jų partija yra suski
lusi, vis dėl to yra galimumų, kad 
rinkimus gali laimėti opozicija.

LICENZIJOS TRIMS METAMS
Pagal Australijos tvarkų iki šiol 

automobilių šoferiai kasmet turė
davo atnaujinti savo licenzijas. 
Dabar pranešama, kad Viktorijoj 
jau pradėta išdavinėti licenzijos 
šoferiams 3-jų metų terminui. Jos 
tekainuosiančios tik 30 šil.

MOTERŲ TERORISTAS 
PRAŠOMAS GYDYTIS

Jau daug metų su pertraukomis 
Sydnėjaus priemiesty Kingsgrove 
siaučia didelių skaičių policijos 
vis nesugaunamas teroristas, ku
ris naktimis įsiveržia į miegančių 
pavienių moterų kambarius ir su 
aštriu įrankiu raižo jų drabužius. 
Yra buvę ir sužeidimų. Sydnėjaus 
policija yra paskyrusi 1000 svarų 
premijų, kas padės jį sugauti.

Dabar NSW valstijos sveikatos 
ministeris kreipėsi į visuomenę ir 
į jį patį, kad pasiduotų geruoju, 
nes manoma, kad jam reikia gy
dytis nuo psichinių nenormalumų. 
Ministeris žada jam palengvinti 
bausmę už padarytus nusikalti
mus.

PIRMOJI AUSTRALĖ 
STUDIJUOS JAPONIJOJ

Australe Helena Hurd, baigusi 
dailę Sydnėjaus universitete, ga
vo Japonų vyriausybės stipendijų 
pagilinti studijas Tokio universi
tete.

Ji pareiškė, kad studijuos japo
nų kalba ir socialines Japonijos 
gyvenimo sąlygas. Ten gyvenda
ma, ji, esą, stengsis suprasti japo
nus ir su jais susiartinti.

PAMOKSLININKO 
PASISEKIMAS

žymusis Amerikos pamokslinin
kas Billy Graham šiuo metu lan
ko Melburną. Jis sakosi, kad Mel
burno visuomenė stropiausiai 
klauso jo pamokslų: apskaičiuoja, 
kad jis čia turėjęs pusės milijono 
audijencijų.

Ir apskritai pamokslininkas 
reiškia pasitenkinimą Australija, 
kuri jį įkvėpusi parašyti knygą 
apie viltį, kai tuo tarpu šio meto 
literatūroje vyraujančios nevilties 
temos.

Vakaių Berlyno Burmistras
Aktualėjant Berlyno klausimui, 

vis labiau iškyla V. Berlyno bur
mistro Willy Brandt asmuo. Jis 
lankėsi Amerikoj, matėsi su prez. 
Eisenhoveriu ir yra nepalaužia
mas kovotojas už reprezentuoja
mo miesto laisvę.

čia patiekiama keletas jo bio
grafijos faktų.

Brandt gimė 1913 m. Dabartinis 
Berlyno burmistras tada vadinosi 
Herbert Frahm. Jo tėvas — buvo 
nekvalifikuotas Baltijos uosto dar
bininkas Liubeke. Tačiau sūnus, 
teturėdamas tik. 17 m., jau pra
dėjo kovų prieš nacizmų. Jis buvo 
pradėtas sekti ir norėta jį areš
tuoti, bet vis dėlto nepakliuvo į 
gestapo rankas, nes žvejų laiveliu 
pabėgo į Norvegiją, kur turėjo 
tolimų giminių.

Švedijoj jis pakeitė savo vardą 
ir pavardę, pasivadindamas Wil
ly Brandt ir, vaizduodamas nor

AUSTRALIJA
Nelaimių kažkokių prispaustos žemės, 
Pavidalais šiurkščiais ropojančios tolyn, 
Troškina vasarose jus orkanai 
Atogrąžų padangių liepsnomis.

Kalnynai be gyvybės apsiniaukę 
Atrodo lyg vaiduokliai tolių pakrašty 
Ar karavanai į oazę traukę, 
Bet pakely mirties trimitų paliesti.

Po lygumas išdegusias suvirtę 
Rikiuotėm niūkso kūnai akmenų, 
Saulėtekiuose liūdyt jūsų mirčiai 
Suaižėjusiu veidu ugniniu.

Ir riogso vieniši krumplėti eukaliptai, 
Lyg griaučiai balzgani dangaus dugne, 
Lyg tik kažkam pasigailėjus likę 
Stebėti šių laukų negyvas beribes.

Ir kartais, rodos man, o be gyvybės žemės, 
O žemės trokštančios, suklupdamos einą, 
Kad jūs savųjų tolių okeanais 
Užliesit mano šio gyvenimo dienas!

O žemės raudančios, jūs sužalotos, 
Ekranais vakaro dangaus kraujuotais!..

vegų studentą, su padirbtas doku
mentais, 1936 m. grįžo į Vokieti
ją, kur penketų mėnesių ir vėl 
dirbo su priešnaciškuoju pogrin
džiu. Po to, nujausdamas, kad vėl 
sekamas, grįžo atgal j Norvegiją. 
Oslo universitete studijavo istori
ją. Vykstant Ispanijoj civ. karui, 
išvyko ten, kaip karo korespon
dentas. Iš tenai rašinėjo j Skandi
navų laikraščius ir atstovavo Nor
vegijos šalpos komitetui.

Kada vokiečiai padarė invaziją 
į Norvegiją 1940 m., rado Willy 
kaip Norvegijos pilietį ir norve
gų armijos uniformoj. Jis pakliu
vo pas nacius kaip belaisvis, ta
čiau niekas iš gestapo nežinojo 
jo praeities. Išlaikytą penkias sa
vaites belaisvių stovykloj — jį 
paleido. Tuomet jis perbėgo j ne
utraliąją Švediją ir rašė antinaci- 
nės propagandos straipsnius iki 
karo pabaigos.

Alfonsas Gricius

I Vokietiją grįžo tik Niurnber
go teismo metu, kaip laikraštinin
kas. Po to persikraustė į Berlyną, 
kaip Norvegijos karinės misijos 
spaudos attache. Pagaliau pada
lintame Berlyne apsisprendė pasi
likti, kaip demokratijos kovoto
jas. Anuometinis laisvosios Berly
no dalies burmistras Ernestas 
Reuteris jį priglaudė po savuoju 
sparnu. Jis atgavo Vokietijos pi
lietybę, buvo išrinktas Vakarų 
Berlyno Bundestagan (Žem. Rū
muose) Bonnoje ir pradėjo veikti 
kaip atstovas Berlyno miesto par- 
tolamente. Vėliau buvo išrinktas 
miesto burmistru.

Brandt yra didelis šalininkas 
Vokietijos sujungimo, tik ■— ne 
bet kuria kaina. Savo įsitikinimais 
Brandt yra socialdemokratas, ta
čiau šalininkas laisvos kūrybos ir 
privačios nuosavybės. Jis užgyrė 
Vak. Vokietijos įsijungimą į NA
TO ir jos apsiginklavimą, todėl 
kiti partijos draugai jį laiko nuo
saikiuoju socialistu.

JUOZAS ŠVAISTAS
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Jau niekas tavęs taip giliai nemylės
Kaip tavo jausmingas poetai 
Ar kas ir kančių tiek pakelti galės 
Tiktai dėl tavęs numylėta!

Daug žemės'puikių ir gražių dukterų 
Jo širdį pavergti norėjo: 
Ir auksų ir vardų žadėjo.

Maironis
Pasaulis yra komedija tiems, kurie galvoja, 
ir tragedija tiems, kurie jaučia.

H. Walpole

PIRMOJI DALIS
į ' Tu man daugiau ne sūnus

ir mano namuose nėra tau vietos!

1.
Kur pravažiuota, vien tik dulkės. Balkšva migla pakilusi laikosi 

ant plento. Lengvai sklaistosi abipus kelio laukų platumom Pavakarė 
giedra, vėjas susigūžęs. Plačiausia laisvė dulkėms.

Jos lengvai kyla ir ilgai laikosi ramiam ore. Dulkės smulkutės, 
gerai sumaltos, kaip pyraginiai miltai. Ištisas jų patalas negrįstoje 
plento dalyje. Ji truputį žemesnė ir labai mėgiama kaimo arklių ir 
vežimų. Kietai sugrūsti smulkieji plento akmenys pamuša kanopas, 
veikiau nugremžia geležinius ratlankius, daugiau krato ir dardi ratai.

Minkštutės švelnios dulkės labai landžios ir įkyrios. Nuguldamos 
tirštai nukloja šalikelės augalus, varomus arklius ir pačius keleivius. 
Vešliai augų pakelės grioviuose piktieji dagiliai, kvapieji kmynai, 
lumzdiniai builiai, plačialapės varnalėšos sunku bepažinti. Jokios ža- 
lumėlės. Vien tik pilka ir žemėta, kaip pats plentas. Keleiviai viso
kiais būdais ginasi nuo tų dulkių. Augalai bejėgiai. Graudžiomis šir
dimis jie tik šaukiasi i dangų, kad smarkūs lietūs nuplautų, kad 
stiprūs vėjai nupurtytų, nupūstų.

Minkštąja plento dalimi, pasimuistydami nuo vabzdžių, smulkia 
ristele sutartinai pokši pora bėrųjų. Lengvai kleketuoja gerai iš
teptam geležinėm ašim brikas. Patogus, platus tas brikas, kaip nu
rėžtais galais plačiašonis laivelis. Jis ir linguoja panašiai ant liau
nų lingių.

Užpakalinėj pasostėj trys žmogystas laisvai sutilpusios. Du jau

nesni ir vienas senyvas. Jaunesnieji rūpestingai vyresniojo globo
jami. Glaudus šiltumas jaučiamas jųjų savitarpyje.

Visi trys sandariai užsivalkstę baltais drobiniais apsiaustais. Tin
ka jie nuo dulkių ir nuo lietaus. Kai lietus, užverčiami atsarginiai 
maukšliai. Dabar jie atversti ir guli tarpupetėse taisyklingais tri
kampiais.

Keleiviai gausiai dulkių apnešti. Matyt, toli ir ilgai keliauta. 
Juodosios jaunesniųjų skrybėlės tokios pat pilkos, kaip ir apsiaustai. 
Kokios spalvos vyresniojo kepurė, neįmanoma atpažinti. Visų veidai 
patamsėję, storokai dulkių nupudrinti, lyg senstančios gražuolės tik
raisiais kosmetikos milteliais. Ir antakiai praradę savo spalvas.

Keleiviai tylūs, lyg apsunkinti, tartum žodžių būtų pritrūkę. O 
gal iš tikrųjų apie viską jau išsikalbėta, kas šiuo metu svarbiausia..

Gyvesnis atrodo vidurinysis. Jis gana žvalus, šviesiomis malo
nios išraiškos akimis nuolat pažvelgia čia į veną, čia į kitą. Arčiau
siai laikosi vyresniojo, lyg vengdamas nuspaust iš pasostės savo kai
myną.

Tasai truputį atitrūkęs, tartum svetimas jaustųsi. Veidas pa
tamsėjęs ne tiktai nuo dulkių, bet ir dėl sunkaus susikaupimo. Juo 
artyn namų, juo daugiau jaudinasi ir kančios didesnės. Net iš pa
viršiaus matyti. Nerviškai trūkčioja pečiai. Dešinysis kumštis kietai 
sugniaužtas ir ritmiškai atsimuša į kelių. Lyg kokios mašinos auto
matiškai kilnojamas įtaisas. Visas susikaupimas atrodo ne galvoj, ne 
krūtinėj, bet tame kumštyje.

Vidurinysis, berods, supranta savo draugą. Jis stangriai suima 
neramiąją ranką ir pašnibždom, arčiau prisiglausdamas, įtaigoja.

— Raminkis, Vincai! Šalčiau ir blaiviau! Ar šiaip ar taip gy
venti reikės. Ir ne greit, matyt, atsistosi ant savo tikrojo kelio. Bet 
tu kietas, atsparus — ištversi...

— Turėsiu ištverti! Apie tai nė kalbos! Bet šit: niekad nema
niau, kad tas namų ilgesys, tas žavumas pavirs tokiu skausmu. Kiek 
kartų pirmiau grįždavau iš gimnazijos, visada tartum naujai užgi
męs. Linksmas, džiugus, kaip Velykų rytas. Nekantriai skaičiuoda
vau nuo Marijampolės telegrafo stulpus ir visus pakelės trobesius, 
skubiai pralenkdamas. Gaivalinė jėga trinkdavo. Supranti? Norėda
vau iššokti iš briko ir bėgte bėgti. Kad tik greičiau, kad viską nu
metęs ir pamiršęs laisvas pasijusčiau rūpestingoj pamotės ir tėvo 
globoj.

— Gerą pamotę turi, Vincai. Reta tokią sutikti...
— Taigi... Bet tėvas... Žinia, mano tėvas? Kas sumanyta ir 

pradėta, tai kaip kirviu nukirsta. Truks pliš, bet kitaip nebus. To
dėl ir baugu, didelis nerimas ima. Jaučiu kils audra. Didelė audra... 
Artėja namai, o man akyse mirties pamėklė. Tarytum aš pats būčiau 
miręs tiems namams ir visai šeimai... Ak, kaip norėčiau dabar, kad 
būtų išvengta to viso susitikimo su šeima ir apsilenkus toli.

— Kam taip pesimistiškai? Dar nekur nieko, o jau tu kraštutinu
mą prieini.

Daug griežtesniu tonu atsiliepė Vincas, čia buvo ir prašymas 
ir lyg grasinimas.

— Bet žiūrėk, Vincuk, kad apie tai niekam nei žodelio. Tegu 
sau būnie taip, kaip nieko neatsitikę. Ligi rudens vis tiek turės iš

sispręsti!
Draugas irgi smarkiau reagavo:
— Koks tu, Vincai, abejonių paveiktas. Nebepasitiki jau drau

giškumu. Sutarėm — pasižadėjau, kam bekartoti?
— Na, gerai! Labai atsiprašau... Atleisk...
Abudu Vincai kietai suspaudė rankas.
Vyresnysis beveik nesidomėjo jų kalba. Atrodė visai abejingas. 

Tuo požiūriu jo nusistatymas aiškus: “Juodu visai kitoki žmonės, ki
tokį jųdviejų reikalai ir kitokia kalba. Bene aš suprasčiau ką, jei
gu ir įsikiščiau?

Jis ragino arklius,žvalgėsi po apylinkę, gyveno savo mintimis ir 
sudarinėjo planus — artimesnių dienų ir tolesnės ateities. Svarbiau
sia: kaip išspausti iš ūkio bent rubliu daugiau, kad sūnus sėkmin
gai baigtų seminarijų ir taptų kunigu. Tada, kad ir skolos nebebūtų 
tokios sunkios ir baisios...

Galvojo, svarstė ir automatiškai šmaikštavo botagu. Ne tiek ark
liams užkirsdamas, kiek kapodamas griovyje prižėlusių augalų lapus, 
viršūnes. Kartais dagilis piktai sukanda aštriaisiais savo dygliais ap
sivyniojusį botagą apie jo stiebą. Tada tenka gerokai patraukti ar
ba nuplėšti su visa dagilio šakele. Pakirsti varnalėšos lapai lūždavo 
ir nukrėsdavo storų dulkių sluogsnį, tartum suodžių seniai nevalyto 
kamino. Vis giedra ir giedra. Tikros antrosios birželio pusės saulė
tos dienos.

Namų artumas paveikė ir vyresnįjį. Judresnis pasidarė.
— Na, vaikai! Nuo Gižų jau kaip ir namie. Vos šeši varstai be

likę... Ir bėrieji jau pamuštom kojom. Nors ir prie namų, bet vis- 
tiek nebeskubriai bėga...

Kalba žmogus visai nesikreipdamas j savo bendrakeleivius, ir 
nelaukia jų pritarimo. Jis ne tiek kalba, kiek garsiai sau vienas sam
protauja. Bendrakeleiviai jam tik palanki aplinka, kur gali pasisakyti.

— Juk nuo Seinų ligi Paežerių gerokos aštuonios dešimtys vars
tų... Tai ne juokai. Ne betkieno arkliai per vienų dieną prabėgtų... 
Zanavykučiams ir užnemuniečiams toli gražu su kapsais lygintis!

Štai jau savo kaimo laukai. Dar šiltesnė srovė patvinsta krūtinėj. 
Tik trejetas dienų kelionėj, o rodos didžiausia atmaina. Nušvytu- 
sios akys laisvai apžvelgia. Plačiausias matomumas. Toli, ligi pat dan
gaus pakraščių lygu lygu, kaip stalas. Laukai sukarpyti įvairiais ke
turkampiais ir spalvų visokiausių: nuo tamsiai žalios ligi šviesiai gel
tonos. Bet darnumas išlaikytas, lyg geros audėjos prašmatnioj lova- 
dengtėj.

— Ir rugiai jau plaukioja... Vešlūs, stamantrūs... geri rugeliai. 
Jei Dievas saugos, gražios duonelės susilauksim...

Ūmai supyksta jojo širdis.
— Ot, kūtvėlos neraliuoti! Tegul juos bala, bjauriai nesikeikiant 

ir Dievui nenusidedant! Na koks gi valyvas ūkininkas gali iškentė
ti? Kam jie .tų dirsių tiek daug prisėja? Argi negalėtų tinkamai iš
valyti sėklos? Nagi štai — vien tik geltona. Beveik jokio javo ne
matyti. Vargas ir kaimynams... Geriausius laukus užteršia, pribjau- 
roja. Reikėtų tokius smarkiai nubausti, jei būtų tikra tvarka...

(Bus daugiau)
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• Lietuviai klauso "Amerikos 
Balsą.”

Kongreso komisijai Amerikos 
Balsas pateikė savo apskaitymus, 
kiek jo klauso anapus geležinės 
uždangos. Skaičiai toki:

Lenkijoje klausytojų daugiausia 
— per dienų vidutiniškai 1.600. 
000, Čekoslovakijoje ir rytų Vo
kietijoje po 1.200.000, Vengrijoje 
1.100.000, Sovietų Sąjungoje 1.70. 
000, Albanijoje 20.000, Bulgarijo
je 300.000, Estijoje 20.000, Lat
vijoje 30.000, Lietuvoje 40.000, 
Rumunijoje 400.000.

Taigi iš visų pabaltiečių dau
giausia klausytojų yra Lietuvoje.

S Lietuvių Vokietijoje, BALFo 
duomenimis, 1958 m. buvo 7.216. 
Tai, žinoma, tik tie, kurie BALFo 
yra šelpiami. Jų tarpe buvo vaikų 
iki 16 metų 2.118, senelių 904, 
džiovininkų, kurie gydosi namuo
se ir vokiečių sveikatos įstaigų 
priežiūroje, i— 445 ir besigydančių 
sanatorijose 59; chroniškų ligo
nių bei invalidų 521.

Lietuviai gyvena 92-se vietovė
se — 1.200 dar gyvena stovyklo
se — karo meto palikimo barakuo
se. Pagal JT pabėgėlių komisaro 
ir vokiečių valdžios nutarimų, iki 
1960 m. pabaigos visi svetimšaliai 
pabėgėliai turi būti apgyvendinti

KAIP MUS VEŽĖ I SIBIRĄ IR KĄ 

MES PERGYVENOME
KĄ PASAKOJA DUKART IŠTREMTAS IS LIETUVOS 

IR ATVYKĘS Į VAKARUS
(Tęsinys iš "M.P.” 11 Nr.)

TIKRA RYKŠTĖ — UODAI
Kelionės laiku vaikai tik keletą 

kartų buvo išleisti pusvalandžiui 
pasivaikščioti. Ešalonas turėjo 
apie 80 vagonų.

Kotlove visi buvo išlaipinti ir 
sugrūsti į tris baidokus. Mūsų va
gone pakeliui pasimirė viena se
nutė ir du vaikai.

Toliau kelionė vyko upe gilyn 
į Komi sritį. Abi Vyčagdos upės 
pusės, kaip ir bemaž visa Komi 
sritis, apaugusi neperžengiamais 
miškais. Tikra Dievo rykštė buvo 
nepaprastas uodų gausumas. Per 
ištisas naktis baidokuose smilkė 
kadagius, ginantis nuo uodų, bet 
jų įkyrumui nebuvo ribų. Dienos 
metu, kada nebuvo uodų, pasiro
dydavo muselėis, kurių įkandimas 
būdavo dar skaudesnis, negu uo
dų. Sukandžiotų žmonių veidai 
smarkiai sutindavo.

Sargyba buvo nuimta, kada pa
sibaigė kelionelgeležinkeliu. Vi
siems baidokams buvo priskirtas 
komendantas, kuris gyveno buksi- 
riniame laive. Jis pagal vietos 
įmonių pareikalavimus skirstė 
žmones darbams ir išlaipindavo 
numatytose vietose.

LIETUVOS HIMNAS IR LIETU
VIŠKOS DAINOS KOMI 
MIŠKUOSE

Kelionės metu, sustojus laivui 
pasikrauti kuro, tremtiniai gami
nosi valgį ant krantų, tiesiog ant 
laužų. Ir kaip keista nebūtų: Jau
nimas, kurio buvo apstu, čiapat 
ant kranto suorganizavo skautiš
ką laužą, aplink kurį pirmą kartą 
tuose miškuose suskambėjo lietu
viškos dainos ir Lietuvos himnas. 
Kadangi komendantas lietuviškai 
nesuprato, tai buvo dainuojama 
jam girdint, nesivaržant.

Mūsų šeimą išlaipino neperto- 
liausia nuo Komi sostinės Syktyr- 
karo. čia išlipo apie 20 lietuviškų 
šeimų. Iš įmonės buvo atvykę vie
tiniai komiai su vežimais, į ku
riuos susikrovėme daiktus, o pa
tys nužingsniavome pėsti.

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI TAIGOJE 
BAISIAI NYKOS

Patalpino mus j barakus. Į vie
ną kambarį, 16-20 kv. metrų plo
to, po 2-3 šeimas. Pirmieji įspū
džiai buvo baisiai nykūs.

Nors karas buvo prasidėjęs dar 
tik neseniai, tačiau krautuvėlės 
buvo tuščios. Pastatai taip pat 
neįprasti: sienos suręstos iš ap
valių, netašytų rąstų, stogai deng

naujuose, jiems specialiai pastaty
tuose, namuose. Tokiose kolonijo
se jau yra gavę butelius ir apie 
700 lietuvių. Gyventi ten daug pa
togiau, bet už tai nuoma daug 
augštesnė, o uždarbių tose vietū 
se, kur tokios butų kolonijos sta
tomos dažniausia nėra.

Tie, kurie dirbti nepajėgia, tu
ri pragyventi iš socialinės pašal
pos. Iš 2.000 vaikų Vasario 16 gim
nazijoje tesimoko vos 138 ir 230 
turi progos lankyti lietuviškas 
vargo mokyklas. Kitur dažniausiai 
trūksta mokytojų.

Iš 904 senelių 87 yra prieglau
dose, 445 apgydytus džiovininkus 
nuolat tikrina vokiečių sveikatos 
įstaigos. Jei sveikata pablogėja, 
juos pasiunčia į sanatorijas. Chro
niškų ligonių ir invalidų yra 521. 
Jų padėtis prilygsta senelių pa
dėčiai. Psichiatrinėse ligoninėse 
lietuvių yra apie 30. Juos išlaiko 
vokiečiai.

• Arkiv. J. Skvireckas gyvena 
Austrijos Tirolio Žanu miestelyje, 
seselių vienuolyne. Jam jau 85 
metai amžiaus ir sveikata nėra 
labai stipri. Arkivyskupas kenčia 
nuo arterijų sukalkėjimo. Jis jau 
negali laikyti šv. Mišių ir sunkiai 
begali vaikščioti.

ti lentomis, viskas atrodė taip, 
lyg čia būtų jau seniai nusiautus 
karas. Dalis barakų buvo pasta
tyta iš lentų, o sienų tarpai užpil
dyti piūvenomis. “Baldai” medi
nės lovos, vietoj matracų — len
tos, stalai iš neobliuotų lentų.

Išėjus iš barako, už 20-30 žings
nių prasideda taiga, kuri neaprė
piama kaip jūra.

Atvykę nustebome, kad mes čia 
ne pirmieji. Jau apie metus čia 
nepaprastai vargo lenkai, atitrem- 
ti iš tų sričių, kurios pateko į so
vietų rankas. 1941 metų vasarą 
ne maža jų jau buvo išmirę. Ka
dangi jie buvo vežami dar žiau
resnėmis sąlygomis (pvz., jiems 
nebuvo leista pasiimti daiktų), jų 
padėtis, mums atvykus, buvo bai
si. Didelis nuošimtis iš Lenkijos 
atvežtųjų buvo žydų tautybės. Be 
lenkų, čia jau nuo 1932 metų gy
veno daugybė ukrainiečių ir ru
sų, buvusių "kulokų”, kuriuos ati- 
trėmė vykdant plačiu mastu kol- 
chozinimą.

Jau sekančią dieną mums buvo 
priskirtas NKVD komendantas. 
Jis visus surašė ir išdavė pažymė
jimus, “spravki”. Jose buvo nuro
dyta, kad toks tai pilietis yra spec, 
“poselenec” ir turi teisę gyventi 
ir judėti 2-5 km. radiuse. Neper- 
toliausiai buvo miestelis, bet į jį 
vykti buvo draudžiama. Visiems 
suaugusiems (nuo 16 metų), ku
riems buvo išduotos “spravkės”, 
buvo pranešta, kad kiekvieną sa
vaitę nustatytomis dienomis rei
kia ateiti pas komendantą regist
ruotis, t.y. pasirodyti ir pasira
šyti tam tikroje kortelėje.

Prasidėjo darbas. Kadangi vyrų, 
galima sakyti, visai nebuvo, tai 
turėjo dirbti moterys. Vaikai pa
silikdavo namie: rinko malkas, 
virė pietus ir tt. Kadangi buvo 
karo metas, tai dirbantieji turėjo 
išbūti darbe 10, o vėliau ir 12 
valandų. Daugiausia moterų (be
veik visos inteligentės) dirbo miš
ko darbuose. Stipresnės kirto me
džius, silpnesnės degindavo šakas, 
arba dirbo su arkliais miško me
džiagą vežant iš miško į sandė
lius.

AUKSO MONETOS UŽ MILTŲ 
SAUJĄ...

Maždaug už 2 mėnesių nuo ka
ro paskelbimo buvo įvestos mais
to kortelės su tokiomis normo
mis: 500-600 gramų duonos die
nai (400 gramų cukraus, 400 gr. 
sviesto arba kitų riebalų, 1.200

• Elena Petrauskaitė — Ala 
Sidabraitė buvo susirgusi vėžio 
liga ir buvo pasklidę gandai apie 
jos mirtį, tačiau ji tebėra gyva. 
Ilgesnį laiką gydėsi Leningrade 
ir dabar esanti pasveikusi. Dėl li
gos iš teatro tarnybos turėjo pa
sitraukti. Dabar rašo muzikinius 
montažus liaudies meno ansamb
liams.
~ • Nelė Vasiliutė — Dauguvio- 
tienė, likusi našlė, dirba dramos 
teatre. Jos duktė P. Dauguvietytė, 
baigusi Vilniaus Valst. konservato
riją, dirba Vilniaus kinematogra
fijos studijoj.

• Stasy. Goštautai Kolumbi
joje, Medellino mieste, redaguoja 
ispanišką kultūros žurnalą “Infor- 
macion”.

• Dail. Telesforai Valiui Ka
nados Grafikų s-gos metiniame su
sirinkime yra išrinktas s-gos val
dybos nariu.

• Laiko — Argentinos lietu
vių laikraščio — dešimtmetis. Bu
enos Aires mieste leidžiamas dvi
savaitinis laikraštis Laikas atšven
tė savo 10 metų sukaktį. Laikraštį 
redaguoja redakcinė kolegija; at
sakomasis redaktorius — J. Duo
ba.

• MAŽĖJA KARCIAMŲ 
SKAIČIUS

Negalima tiksliai pasakyti — 
ar tai geras ženklas, ar blogas, 
bet yra faktas, jog nuo lapkričio 
pradžios Čikagoje užsidarė bemaž 
600 karčiamų. Didelė Čikagos kar- 
čiamų laikytojų dalį sudaro lietu
viai.

LIETUVIŲ PROFESORIŲ 
DRAUGIJA AMERIKOJE

pradeda spausdinti savo narių dar
bus. Pirmuoju 1959 m. pasirodys 
Žemės Ūkio Akademijos pirmojo 
rektoriaus profesoriaus Povilo Ma
tulionio gyvenimo ir veiklos apra
šymas, paruoštas docento Antano 
Rukuižos. šis 3 — 4 lenkų leidinys 
bus papuoštas portretu ir Lietu- 
Vos miškų atvaizdais. LPDA iž
dininkas prašo lietuvius akademi
kus ir šviesuomenę užsiprenume
ruoti šią knygą, kol ji dar yra 
spausdinama.

Antru leidiniu eis mūsų krašto 
vandenų žinovo, prof. Stepono Ko
lupailos antras tomas veikalo var
du Nemunas. Pirmasai tomas iš
ėjo dar laisvoje Lietuvoje. Jis iš 
spaudos išeis tik 1959 ar 1960 
m. Tai bus storokas tomas su 
tekstu ir anglų kalba. Jame ypač 
daug bus tabelių, brėžinių, sche
mų ir žemėlapių.

Visi, kam rūpi lietuvių mokslas 
ir kultūra, yra prašomi paremti 
aukomis, įnašais, prenumerata ir 
moksliniais rašiniais Lietuvių Pro
fesorių Draugiją Amerikoje. Būki
te jos nariais — rėmėjais. LPDA 
Leidinių fondan be valdybos na-, 
rių jau yra įmokėję visa eilė kul
tūrininkų.

LITUANISTINĖ GIMNAZIJA
Lietuviai pranciškonai prieš tre

jus metus atidarė Kennebunkport, 
Maine, Amerikoj, gimnaziją, šiais

gr. kruopų ir 1.600 gr. žuvies ar
ba mėsos mėnesiui). Nedirban
tiems (labai seniems arba, vai
kams) buvo tokios normos: 300 
gramų duonos dienai, (vaikams 
400 gr. sviesto, seniems 200 gr,, 
800 gr. kruopų ir 1200 gr. žuvies 
arba mėsos mėnesiui).

Dirbantiems buvo galima "pri
sitvirtinti” prie įmonės valgyklos, 
Ly. atiduoti savo maisto korteles 
(išskyrus duonos) ir valgyti 3, 
o vėliau 2 kartus per dieną. Bet 
ir valgykloje maisto racionai bu
vo sustatomi išeinant iš tų pačių 
nustatytų maisto normų.

Blogiausia buvo tiems, kurių 
šeimose buvo mažai darbingų 
žmonių, nes maitintis valgykloje 
ir gauti darbininko normą buvo 
didelis dalykas.

Tos šeimos, kurios buvo atsive- 
žusios bent kiek daiktų (rūbų, 
laikrodžių ir pan.), stengdavosi 
juos išsimainyti į maistą, nes nor
mos buvo tik pusbadžiai gyventi.

Mano motina išmainė auksinį 
laikrodį į 12 kg. miltų, auksines 
caro laikų monetas į avižas — po 
1 pūdą už 10 auksinių rublių.

Jau pirmąją tremties ir karo 
meto žiemą maisto kainos buvo 
tokios: Bulvės 450-500 rublių už 
kibirą, duona po 100-120 rublių 
už 2 kg. bakaną. Sviesto ar kitų 
riebalų kg. kaštavo 1000-1200 
rubl.

Tuo tarpu uždarbiai atrodė 
taip: prie miško darbų 300-600 
rublių; prie kitų darbų 150-400 
rublių mėnesiui.

Duona ir kiti maisto produktai, 
atleidžiami iš krautuvės pagal 
maisto kortelę, buvo nebrangūs: 
duona 1,05 rb. už kg., cukrus apie 
6 rb. Įmonės valgykloje pietūs 
kaštavo 1-2 rb.

Daugumas vyrų neišlaikė jau 
pirmosios žiemos — mirė nuo iš
sekimo ir nuo greitosios džiovos. 
Moterys buvo šiek tiek atspares
nės ir pirmaisiais metais mažai 
jų temirė.

KAS TIK KOMIAI?
Vietiniai gyventojai komiai — 

kurių Komijoje gyveno tik apie 
15-20% — į tremtinius žiūrėjo ne
palankiai. Visus skaitydavo “vagi- 
mis-rusais”, kas komių kalba 
skamba “ročj-špana” (rusas-va- 
gis). Lietuvių ir kitų pabaltiečių 
iš pradžių neskyrė nuo rusų, tik 
vėliau, kada prasidėjo mainai (pa- 
baltiečiai mainė daiktus, pvz., į 
bulves), juos vietiniai pradėjo at
skirti nuo rusų ir įgavo apie pa- 
baltiečius geresnę nuomonę.

Patys komiai — labai žemos 
kultūros žmonės, tačiau iki tol, 
kol pas juos pradėjo pasirodyti 
rusai tremtiniai, buvę labai sąži
ningi, niekuomet nerakindavę na
mų, išeidavę duris užsklendę šluo
ta. Pagrindinis komių užsiėmimas 
buvo miško darbai ir medžioklė.

KULTŪRINE KRONIKA

Tik nežymi komių dalis užsiiminė
jo žemės ūkiu. Visoje Komių sri
tyje, kurios plotas maždaug ly
gus Prancūzijai, yra vos keletas 
dešimčių kolchozų ir sovehozų. Iš 
vietinių žmonių pasakojimų išei
na, kad iki revoliucijos maisto 
produktų gyventojams pakakdavo 
savų, nors jau ir tais laikais caro 
valdžia trėmė į Komių kraštą po
litinius pasmerktuosius, žymiau
sia caro valdžios trėmimo vieta 
buvo Solvyčegordskas, kur yra 
valgomosios druskos klodai.

Dabartiniu metu turbūt apie 
90% visų maisto produktų atgabe
nama iš kitų Rusijos sričių. Toks 
nepaprastas žemės ūkio nuskurdi
mas yra susijęs su kolektyvizaci
ja, kuriai komiai labai stipriai 
priešinosi ir todėl ji čia įvykdyta 
žymiai vėliau, nei kitose Rusijos 
dalyse.

Kolchozuose dirbo tik seniai ir 
moterys. Vyrai ir visas jaunimas 
stengdavosi įsigyti kurią nors spe
cialybę, arba patekti į mokyklas, 
kad tik nereiktų palikti kaimuo
se.

Sovietų Sąjungoje prasidėjus 
priverstinai kolektyvizacijai, į 
Komi buvo atitremta šimtai tūks
tančių rusų, ukrainiečių, totorių 
ir kitų tautybių žmonių. 1930-32 
metais prasidėjo smarkus, milži
niškas Komi srities apgyvendini
mas. Nuo neatmenamų laikų ko
miai gyveno tik upių slėniuose, 
nes upės buvo geriausia susisieki
mo priemonė. Sausumos kelių dar 
ir dabar dar labai maža. 

KOLCHOZŲ PASĖKOJE TAIGA 
APĖMĖ ŽALIAS LANKAS

Anksčiau didžiulės lankos upių 
pakraščiais duodavo vietiniams 
gyventojams galimumą laikyti ne
mažai karvių ir arklių. Tačiau, į 
vedus kolchozus, kuriems komiai 
aktyviai ir ilgai priešinosi, tos 
lankos buvo užleistos ir dabar jau 
miškas prieina daugumoje vietų 
prie pat upės. Kolchozų žemių 
plotai smarkiai sumažėjo. Ben
dras kolchozų gyvenviečių vaiz
das pasibaisėtinas: Namai nepa
prastai apleisti, apgriuvę, visa da
ro nykų įspūdį. Apie 90% žemės 
ploto aptekę miškais — taiga. 
Taip eina nuo Kotlovo iki Uchtos. 
Siaurės Uchtoje prasideda tund
rų zona, kuri nusitęsia iki šiau
rės ledjūrio.

Didžiausia tremtinių dauguma 
dirbo miško kirtimo ir plukdymo 
darbuose. Visi mūsų ešalono tau
tiečiai buvo išmėtyti pagal Vy
čegdos ir Sysolos upes ir dirbo 
miškų ūkiuose (lespromehozy). 
Tie miškų ūkiai, kaip taisyklė, 
yra įsikūrę netoli upių ir gele
žinkelių. Miškų ūkio centre — va
dovybė (direktorius, buhalteris, 
remonto dirbtuvės, sandėliai ir

j—————J 
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metais pranciškonų gimnazijoje 
jau veikia trys klasės, o nuo atei
nančio rudens veiks visos ketu
rios. Gabūs mokiniai; pristatę mo
kslo pažymėjimus, gali persikelti 
ir iš kitų gimnazijų. Vietos ben
drabutyje yra 100 mokinių.

i Naujose moderniškose patalpo
se yra bendrabutis, klasės, žaidi
mų salė, biblioteka ir laboratori
ja.

Į mokyklą priimami tik lietuviai 
ir lietuvių kilmės berniukai. Mo
kyklai ir bendrabučiui vadovauja 
patys lietuviai pranciškonai. Gim
nazija turi visas valdžios moykk- 
lų teises, ir joje išeinamas visas 
vidurinėms mokykloms nustatytas 
kursas su lotynų kalba ir lituanis
tika.

LITUANISTINĖS STUDIJOS 
FORDHAMO UNIVERSITETE, 

AMERIKOJ
Nuo liepos pradžios iki rugpiū- 

čio 14 bus trečiasis lituanistikos 
semestras. Jau dvi vasaras būrys 
jaunimo studijavo savo tautos kal
bą ir kultūrą, šią vasarą norima 
programą dar praplėsti. Dėstyto
jais kviečia prof. Z. Ivinskį iš 
Romos, prof. O. Haleckj, prof. A. 
Senną, prof. Salį, prof. K. Pakš
tą, prof. A. Kučą, dr. A. šlepety- 
tę, lėkt St. Barzduką ir vieną 
seselę lituanistę. Bus dėstoma: lie
tuvių kalba, literatūra, tautosaka 
kalbos istorija, Lietuvos istori
ja, archeologija, geografija ir tau
tos ,menas.

kt) su nežymia dalimi darbinin
kų ir miško kirtimo punktai, ku
riuose gyveno pagrindinė miško 
kirtikų masė. Miško kirtimo punk
tai randasi 10-70 km. nuo centro, 
o kai kada ir virš 100 km. Tokiuo
se miško punktuose, atskirtuose 
nuo viso pasaulio, daugumoje ir 
buvo apgyvendinti mūsų tautie
čiai.

Tremtiniams, kuriems pavyko 
likti pačiuose centruose, kurie 
paprastai yra netoli nuo rajono, 
t.y. kaimo, buvo šiek tiek geres
nės pragyvenimo sąlygos ir todėi 
čia mažiau žmonių žuvo nuo bado 
ir ligų.

Nemaža dalis Komi srities miško 
ūkių pirmosios tremties metais 
(kai atvežė rusus, ukrainiečius ir 
kt) buvo pritaikyti koncentracijos 
stovyklų sąlygoms. NKVD žinio
je buvo tada daug stovyklų, kur 
kalinamieji gamindavo miško me
džiagą. Mums atvykus į Komi sri
tį, dalis tokių stovyklų dar veikė, 
gi kai kurie miško ūkiai buvo 
perėmę tokių stovyklų patalpas ir 
jose įkurdino naujus tremtinius 
-pabaltiečius. Apie tokias “gyven
vietes” dar stypsojo sargybos bo
kštai. Kai kur buvo užsilikusios 
ir tvoros iš apvalių storų karčių 
su nusvilinta viršūne. Palaipsniui 
tos tvoros buvo sunaudotos kurui.

Didžiausia dalis lietuvių trem
tinių pateko į Vyčegdos aukštupį, 
kuriame randasi Ustj-Kulono ir 
Ustj-Nemo miško ūkiai.

(Bus daugiau)

NAUJA “EGLUTĖ”
Nuo šių metų pradžios Eglutės 

redagavimą perėmė Nekalto Pra
sidėjimo seserys, kurių spaustuvė
je Eglutė ir spausdinama. Su pa
čiu pirmuoju numeriu jos pasuko 
nauju keliu, labiau prisitaikyda
mos mažesniam skaitytojui, kurį 
stipriai veikia anglosaksiška mo
kykla, kurio žodynas siaurokas.

Medžiagos sutelkta labai daug. 
Apstu trumpų paskaitymų, strai
psnelių religinėm, tautinėm, pe
dagoginėm temom, įvestas ir kal
bos skyrelis, kuris jau lietuviškai 
aiškina angliškus žodžius.

Svarbiausia į akis krinta laik
raštėlio gražus išpuošimas. Visi 
puslapiai atspausti dviejų spalvų, 
gausiai iliustruoti. Tų piešinių da
lį pagamino patys mokiniai. Kaip 
naujovė — pradedami vaikų mė
gstami "komikai”. čia paveikslais 
pasakojama jauno knygnešio isto
rija.

Ateityje Eglutė numato pasa
koti Lietuvos istorijos vaizdus, šv. 
Kazimiero gyvenimą, kelti lietu
viškus papročius, neužmirštant 
vaikų auklėjimo.

Šiuo metu Eglutė yra vieninte
lis vaikų laikraštėlis lietuvių kaly
ba. Jis būtinas kiekvienuose -na
muose, kur yra vaikų, nes Eg
lutė jiems padės susipažinti su 
Lietuva, padės išmokti ir lietu
vių kalbos. Eglutės prenumerata 
4 dol. metams. Jos adresas: Eg
lutė, Immaculate Conception Con
vent, R.F.D. 2, Putnam, Conn. 
U.S.A.

IŠEIS LIAUDIES INSTRUMEN
TINĖS MUZIKOS RINKINYS
Valst. Grožinės literatūros lei

dykla ruošia spaudai “Lietuvių 
Liaudies Instrumentinės Muzikos 
Rinkinį”. Jame bus sudėti skudu
čių, triūbų, dūdyčių, lumzdelių, 
birbynių, ožio rago, švilpos, kank
lių, smuiko, armonikos, bandūrė- 
lio ir kt. instrumentų muzikos pa
vyzdžiai, (įvairiu laikų, užrafejtii 
iš pačių liaudies atlikėjų. Rinki
nyje pirmą kartą bus paskelbta ir 
nauja, pas atskirus rinkėjus tebe
santi bei Mokslų Akademijos ar
chyvuose saugojama medžiaga.

Leidykla kviečia turinčius pana
šios liaudyje surinktos medžiagos 
dalyvauti rinkinyje.

DAILININKŲ KŪRYBOS 
REPRODUKCIJŲ

leidinius pradėjo leisti Valstybinė 
leidykla. Atskirais lapais išleisti 
grafikų V. Galdiko, S. Rozino, P. 
Rauduvės kūrinių litografijos. To
liau išeis V. Jurkūno, P. Ilgūno, 
A. Skirulytės grafikos kūriniai, 
M. Čiurlionio, A. Žmuidzinavi
čiaus J. Šileikos, V. Eidukevičiaus 
ciklas atvirukų ir M. Bulakos cik
las “Senasis Vilnius”. Išeis albu
mai ir monografijos apie skulpto
rių V. Grybą ir J. Zikarą. Be to, 
bus išleista populiari serija iš 20 
brošiūrų apie žymiausių lietuvių 
vaizduojamo meno meistrų kūry
bą.

• Klemensas Jūra parašė kny
gą Tėvynės Vaidila, kuri išleista 
Sao Paulo mieste, Brazilijoje. Tai 
kun. Benedikto Suginto biografi
ja, išleista jo 60 m. amžiaus su
kakčiai paminėti.

J
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atsiekė naują Lietuvos 125 kg. iš- 
rovimo rekordą, kuris yra 9-tas 
pasaulyje.

Sporto Įvairenybės

TEGUL NELIEKA AUSTRALIJOJE NEI VIENO SPORTININ
KO, SPORTO VETERANO IR SPORTĄ MYLINČIO TAUTIEČIO, 
KURIS SAVO AUKA NEPADĖTŲ MŪSŲ VIENINTELĖS LAISVO
SIOS LIETUVIŠKOS VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOS SPORTI
NIAM JAUNIMUI!

Adelaidėje
JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ

Sporto Klubo “Vyties” valdyba 
jau pradėjo ruoštis šių metų Jubi
liejinei 10-čio Sporto šventei. Jau 
yra užsakyta visoms sporto ša
koms žaidynių salės ir aikštės, 
taip pat pakviesti ir busimieji 
rungtynių teisėjai. Valdyba turė
jo pasitarimų su Kultūros Fondu 
ir kitomis Adelaidės lietuvių or
ganizacijomis, kurios pažadėjo vi
sapusiškų paramų ruošiant šį ju
biliejinį jaunimo sąskrydį, šven
tės metu yra numatoma surengti 
choro koncertas, literatūros vaka
ras ir, gal būt, sceninis pastaty
mas.

šventei atžymėti yra numato
ma pagaminti puikų ženkliuką, 
kuriam projektus gali siųsti kiek
vienas menininkas ir meno mėgė
jas iki birželio 30 dienos klubo 
sekretoriaus adresu: B. Nemeika 
70 Cuming St., Mile-End, S.A. 
Projekto lamiėtojui paskirta pre
mija.

Taip pat numatoma kartu su 
ALFAS Valdyba išleisti Jubilie
jinį leidinį, apimant Australijos 
lietuvių sportinio 10-čio gyvenimą. 
“Mūsų Pastogės” Sporto Skyrius 
numato dėti specialų 10-čio šven
tės “Spėjimų Konkursą”, kurio 
laimėtojams bus paskirtos dova
nos.

VYTIS I — GLENELG 
58:44 (33:26)

šias rungtynes vytiečiai be di
delio vargo laimėjo. Taškai: Gum- 
bys 19, Ignatavičius 13, Visockis 
12, Statnickas 8, Jaciunskas 4 ir 
Petkūnas 2.

VYTIS II — VARSITY 
80:47 (29:18)

Antroji komanda, nesutikdama 
rimtesnio pasipriešinimo, lengvai 
pelnė laimėjimą. Taškai: Mcrū- 
nas 28, Gudelis 20, šemetas 15, 
G. Statnickas 10 ir Rakauskas 7.

JAUNĖS — PAYNEHAM 
55:35 (19:25)

Merginos pirmą puslaikį, nega
lėdamos gerai susižaisti, buvo silp
nokos. Antrajame puslaikyje buvo

VYTIS II — WEST 41:53 (23:27)
Nors priešo komandos žaidėjai 

daug jaunesni, bet, žaisdami ge
riau komandiniai, pelnytai nuga
lėjo vytiečius. Taškai: Gudelis su 
G. Statnicku po 11, Pyragius 13, 
Kitas 4 ir Rakauskas 2.

VYTIS MERGAIČIŲ I — SOUTH 
36:39 (14:18)

Vytietės parodė didelį ir netikė
tai kietą pasipriešinimą praėjusių 
metų čempionėms. Sukovota buvo 
ryžtingai ir gerai. Labai gerai 
žaidė M. ir O. Kelertaitės. Vis 
dėlto buvo daroma ir klaidų. Iš 
keturiolikos baudų teišnaudota tik 
keturios. Perdaug grupuotas: vie
name krašte. I. Pečiulytei, žai
džiant centre, nebuvo pasuojami 
kamuoliai, nors Irena užimdavo 
puikių pozicijų ir padarydavo stai
gius prasiveržimus. Taškai: M. 
Kelertaitė 18, O. Kelertaitė 15, 
E. šiukšterytė 2 ir Kitienė 1.

B.N.

Sydnėjuje
METINIS “KOVO” 
SUSIRINKIMAS

Š.m. balandžio 5 dieną (sekma
dienį) 3 vai. p.p. Sydnėjaus Lie
tuvių Namuose 28 Botany Rd., 
Redfern, šaukiamas visuotinis — 
metinis Sydnėjaus Lietuvių Spor
to Klubo “Kovo” narių ir narių 
-rėmėjų susirinkimas.

DIENOTVARKĖJE:
1. Susirinkimo atidarymas, 2. 

Prezidiumo kvietimas, 3. Klubo 
pirmininko pranešimas, 4. Kontro
lės komisijos pranešimas, 5. Val
dybos ir kontrolės komisijos rin
kimai, 6. Pasikalbėjimas einamai
siais reikalais ir 7. Susirinkimo 
uždarymas. Valdyba

SPORTAS LIETUVOJE
★ Naujai atidarytame Viinaiua 

“Spartako” žiemos plaukimo ba
seino keturiolikmetė G. Jasėnai- 
tė pasiekė tris naujus Lietuvos 
plaukimo rekordus.

A Popieriaus fabriko darbinin
kas, sunkumų kilnotojas Stašaitis

★ Naujųjų metų išvakarėse pra. 
sidėjęs TSSR krepšinio turnyras 
yra vedamas Lietuvos krepšinio 
rinktinės, kuri iki šiol eina be pra
laimėjimo. Jau yra laimėta prieš 
Leningrado, Talino, Alma-Atos ir 
Rygos II-ją komandas.

A Dabartinė Lietuvos Švietimo 
Ministerija nutarė Vilniuje įsteig
ti respublikinę šachmatų mokyk
lą, kurios vadovu paskirtas dar 
Nepriklausomos Lietuvos tarptau
tinis meisteris Vladas Mikėnas.

A šešiolikmetė Kauno tarptau
tinio stalo teniso turnyro, kuria
me dalyvavo geriausi žaidėjai iš 
Čekoslovakijos, Vengrijos ir Pa
baltijo kraštų, žaidėja Nijolė Ra
manauskaitė, Švedijoje nugalėju
si Europos pirmenybių bronzos 
medalio laimėtoją vengrę Moso- 
vin, penkių setų kovoje Skandi
navijos rengiamo stalo teniso tarp 
tautiniame turnyre pusfinalyje 
suklupo prieš žinomąją pasaulyje 
anglų žaidėją Rou. Ekspertų pra
našavimu, Ramanauskaitė greitu 
laiku taps Europos moterų stalo 
teniso meisterė.

• Pietų Australijbs šachmatų 
meisteris R. Arlauskas, žaidžiąs 
Australijos korespondencinės ko
mandos pirmojoje lentoje, įėjusio
je į pasaulio korespondencinių 
pirmenybių baigmę, sužaidė lygio
mis su švedu Z. Nilšon ir argen
tiniečių R. Lipiniks. Sunkios kau
tynės verda su rusų didmeisteriu 
Bondarevskiu ir jugoslavu Trojle- 
vič.

• Latviui Endzelins iš P. Aust
ralijos, laimėjusiam koresponden- 
cinio pasaulio šachmatų turnyro 
antrąją vietą, buvo suteiktas did- 
meisterio titulas.

• Kom. Kinijos pranešimu, Ki
nijoje dabar yra 110 mil. aktyvių
jų sportininkų, atseit kiekvienas 
šeštas žmogus sportuoja.

• Milano naują dviračiu važia
vimo valandos rekordą pasiekė 
garsusis prancūzas dviratininkas 
R. Rivjer, nuvažiavęs per vai. 47 
km. 346 m. įdomu, ar pasiseks 
kada dviratininkams atsiekti 50 
km. greitį, nes pvz. 1893 m. pran
cūzas Degrange nuvažiavo tik 35

km., kai 1912 m. šveicaras Egg at
siekė 42 km. ir prieškariniais 
1937 m. prancūzas Arsambcau jau 
45 km. 740 m.

• 1958 metais JAV dešimtkovė- 
se pirmenybėse K. Varak pasiro
dė šuoliu į aukštį šokimo specia
listas, nes yra nušokęs virš 2 
metrų. Jo nelaimė buvo — nemo
kėjimas šokti su kartimi, nuo ko 
jis mėgino išsigelbėti taip: papra
šęs paruošti reikalingą 1.95 .m. 
aukštį, jis įsibėgėjo su kartimi, 
bet prie pat užtvaros kartį numetė 
ir peršoko šį aukštį be jos, kas su
kėlė žiūrovams juoko, o teisėjams 
galvos sukimą, kaip reikia šį šuolį 
užskaityti? Buvo priimtas “salia
moniškas” sprendimas; nors šuo
lis ir buvo aiškiai neužskaityti- 
nas, tačiau jį užskaitė už atleto 
parodytą išradingumą ir jam pas
kyrė 5 laimėjimo taškus.
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LIETUVIŠKA SIUNTINIU TARNYBA

siūlo Jums geras medžiagas ir kitas prekes už pigią kainą. Taigi 
geriausia proga Jums pasiųsti savo artimiesiems pavasario ir 
vasaros dovanas tik per Taurą.

Atstovai:- "
Mr. K. Makūnas, Barton House, Room 29, Canberra; Mr. 

N. Butkūnas, 9 Cowper Str., St. Kilda, Vic.; Mr. A. Augusti
nas, D. 65, Railway Hostel, Greenacre, NSW.; Mr. I. Vitkū- 
nas, 1 Guthrie Str., Hillside, Adelaide.

Jieškome bendradarbių ir kitose didesnėse lietuvių bendruo
menėse.

BIČIULIAI: Jei žaviem* padėti*norit,
Padarysi tai tikrai:
Kreipkis tuč-tuojau pas Taurą, 
Ir neliks kišenė kiaura.

TAURAS, A. Briedis, 88, Godsmith Ave., London, W. 3. 
England.
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LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KNYGYNAS

POLYGLOT KNYGYNAS
Didžiausias lietuviškų knygų pasirinkimas.

256 COLLINS ST., MELBURNE (ANTRAS AUKŠTAS).

Pareikalavus maloniai prisiunčiame katalogus (veltui).

I
I
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MIRĖ 13 METŲ LIETUVOJ 
PASIDARBAVĘS ČEKISTAS
Vasario 18 d. Vilniuje mirė 

vienas iš okupacinių šulų Lietu
voj saugumo armijos papulkinin- 
kas įsakas Leščinskis. Tai buvo 
vienas iš vadovaujančių sovieti
nio saugumo valdininkų, tai įs
taigai (dabar vadinamai valstybės 
saugumo komitetu) tvarkyti ir 
prižiūrėti i Vilnių atsiųstas jau 
1945 metais ir čia išbuvus, nepai
sant visų vykusių pakeitimų, iki 
pat mirties.

Gimęs 1900 metais Ukrainos 
mieste Krivoj Rog, jau nuo 1921 
iki 1924 metų buvo čekistas. Pas
kui, Nepo ir vėliau kolektyvizaci
jos laikais (kai Ukraina buvo ba
du naikinama), buvo aukštas pa
reigūnas Ukrainos ūkinius reika
lus tvarkančiose įstaigose, o nuo 
1&32 metų vėl grįžo prie čekisto 
amato.

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Nepamirškite savo pareigos: 

Postai notomis, 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.

žaista gražiai ir pasiektas aukš
tas taškų skaičius. Per šias rung
tynes pirmą kartą žaidė K. Bič
kutė, kuri šiuo metu yra pati jau
niausia Vyties žaidėja, teturinti 
vos dvylika metų. Taškai: D. Rad
zevičiūtė 24, Andriušytė 23, L. 
Radzevičiūtė 6 ir Šulcaitė 2.

VYTIS I — NORTH 39:55 (12:31)
Vytiečiai, susitikę su praėjusių 

metų čempionu, sužaidė labai silp
nai. Pirmame puslaikyje tiesiai 
baisu buvo žiūrėti į beviltišką ir 
netikslų žaidimą. Du priešo žaidė
jai nuiminėjo beveik visus mūsiš
kių netikslius metimus ir ilgomis 
pasuolėmis staigiai kamuolį per- 
davinėjo savo veržliems puolėjams, 
kurie sėkmingai mėtė. Mūsiškiams 
dengiant zona, nebuvo suspėjama 
grįžti, kad užimtų gynimosi pozi
cijas. Antrame puslaikyje perei
ta į individualinį gynymą, pradė
ta daugiau veržtis centru per 
baudos aikštelę ir todėl jis laimė
tas 27-24 taškų skirtumu. Taškai: 
Gumbys 21, Petkūnas 10, L. Ur
monas 3, Klimaitis su Jaciunskiu 
po 2 ir M. Statnickas 1.

J. Strautins ii
>; 5-TH FLOOR į

■! 306 The Causeway s
■Į MELBOURNE į 
;■ xxx į 
•! SIUNTINIAI I LIETUVĄ ?
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MURRAY’S

• Krepšinio baudų mėtymo tur
nyre Vilniaus krepšininkų trene
ris Z. Sabulis įmetė iš eilės 57 
kartus, kai Panevėžio treneris V. 
Masalskis -— 53. Tarybų S-gos 
baudų mėtymo rekordą turi armė
nas Maniukianas, įmetęs iš eilės 
94 baudas.

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.
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PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

I „R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE
ISA V. L. VACBERGAS

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

EUROPIETIS SPECIALISTAS £
OPTIKAS f S

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių JL _ I fO
akinius. Darbo valandos kasdien 9*18 vai., g
šeštad. 9-13 vai. J S
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. I f §

(Priešais Melbourne Town Hall.) V v M
K Centr. 1819 S
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Health Food Stores
91 DARLINGHURST ROAD, KINGS CROSS 

SYDNEY, AUSTRALIA
PHONE FA 5195
Vienintelė firma Australijoj, kuriai leista siųsti maisto ir dra 
bužių siuntinius tiesiai į Estiją, Latviją, Lietuvą ir U.S.S.R. 
SIŲSKITE SIUNTINIUS PAŠTU TIESIAI SAVO GIMINĖMS. 
MUITAI DABAR YRA NUSTATYTI, SĄSKAITOS NEREI
KALINGOS. MES NESIUNČIAME SIUNTINIU PER LONDO
NĄ, ŠVEDIJĄ AR DANIJĄ. RAŠYK ARBA SKAMBINK DĖL 
MŪSŲ VĖLIAUSIŲ KATALOGŲ.

PIRKITE, KĄ JOS NORITE, ŽIŪRĖKITE, KĄ PERKATE, 
O JŪSŲ GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS SIUNČIATE.

AGENTS: SYDNEY, N.S.W.:
M. & N. PEKIC, Grocer, 143 Cabramatta Road, CABRA- 
MATTA, N.S.W. Tel.: ŲB 2082.
OLYMPIC SURPLUS STORES, 293 Church Street, PAR- 5 
RAMATTA, N.S.W. Tel.: YL9728.
M. CIBULSKIS, 468 Burwood Road, BELMORE, N.S.W. 
Tel.: 75 6578.

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

MELBOURNE, VIC.:
CONTAL CO., 387 Little Bourke Street, MELBOURNE, 
VIC. Tel.: MU 1608, MU 3627.

PERTH, W.A.:
S. & L. FURNISHERS, 229 Newcastle Street, PERTH, 
W.A. Tel.: BA7842.

ADELAIDE, S.A.:
S. & M. EICAS, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon Adelaide 

' S.A. Tel.: J 2879.
M. & I. MURRO, 7 Hanson St., Adelaide, S.A. Tel.: W4244

BRISBANE, Q’LAND:
I. TSURPALEFF, 538 Stanley St, South Brisbane, Qland. 
Tel 4-3038.

❖

i
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“Savi pas savus” I
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 l LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. !

j O TOKIA IŠTAIGA YRA: RAŠYKITE - BALTIC STORES LTD,, U 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU. I

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO >*;
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS. , 5

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

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

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

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei-
Q kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius. 1

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- J 
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa- X
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek į:

J siuntėjui tiek gavėjui.
NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių "skyrinių” prie

maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JURAS)

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

5
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MŪSU PASTOGĖ
J.E. VYSK. V. BRIZGYS MELBURNE

Kovo 3-10 d. J.E. vysk. V. Briz- 
gys lankėsi Melburne. Kovo 4 d. 
augštasis svetys pašventino lietu
vių bažnytinius namus. Kovo 5 d. 
Ekscelencija atsilankė lietuvių 
namuose, Thornbury, kur buvo 
sutiktas visos Klubo tarybos, tuo
se namuose įsikūrusių organizaci
jų atstovų, gausaus būrio klubo 
narių ir šiaip lietuvių. Skautai su 
savo tuntininku psk. E. Pankevi- 
čiumi priekyje ta proga dalyvavo 
uniformuoti. Augštąjį svetį atly
dėjo kun. dr. P. Bašinskas, kun. 
Pr. Vaseris ir kun. J. Kungys. Prie 
stalo sveikinamąjį žodį tarė: Klu
bo vardu — L. Barkus, Kultūros 
Fondo — A. Mikaila, skautų — 
vyr. skaut. A. Krausas, dainorių 
ir sportininkų — L. Baltrūnas. 
Apžiūrėjus namus ir pasivaišinus, 
žodį tarė J.E. vysk. V. Brizgys, 
kuris daugiausia buvo taikintas 
jaunimui. Australijoje, sakė Eks
celencija, tekę kurtis nuo pradžių, 
neturint jokių senųjų lietuviškų 
židinių, kaip kad buvo Ameriko
je. Sveikintina todėl kiekviena 
pastanga, padedanti lietuviams su
siburti, įsitvirtinti. Jaunimas tu
rėtų būti dėkingas vyresniesiems, 
kurie susidėję nupirko šiuos na
mus, kur yra vietos sportuoti, pa
žaisti, rinktis pamokoms. Jei jau 
melburniškiai lietuviai nuėjo dvie
jų namų keliu, tai reikia sutarti

nai ir pasidalinus juos išnaudoti 
— pav. vienuose namuose galėtų 
veikti pradinė mokykla, o kituose 
augštesnė. Ekscelencija tačiau lin
kėjo, kad būtų parduoti abu na
mai ir įsigyta bendri dideli Mel
burno lietuvių namai, bet lietu
viško stiliaus, kad jie bylotų kiek
vienam praeiviui, kad čia lietuvių 
tvirtovė. Šioje vietoje Ekscelen
cijai visų dalyvavusių buvo karš
tai paplota. Taip pat į jaunimų 
kreipdamasis, Ekscelencija nuolai
džiai pakalbėjo apie mūsų ben
druomeninio gyvenimo klaidas — 
klystame visi. Paneigta tačiau bu
vo mintis, kad mūsų lietuviškasis 
būdas esąs kaltas dėl nedarnumų. 
Pavyzdys, kurį Ekscelencija papa
sakojo iš Amerikos lietuvių visuo
meninio gyvenimo, leido prieiti 
išvados, kad, greičiausiai, trūku
mas takto ir išminties nuveda ne
tinkamais keliais.

Kovo 6 ir 7 dienomis J.E. vysk. 
V. Brizgys šv. Jono bažnyčioje 
pravedė priešvelykines konferenci
jas. Ir iš jų galėjai skaityti gilių 
kalbėtojo pažiūrų dėl religijos 
apskritai, dėl krikščionybės ir ats
kirai konfesijos. Daugeliui tos rū
šies sakiniai ir mintys buvo pir
mų kartų girdimos.

Kovo 8 d., sekmadienį, Melbur
no katedroje J.E. vysk. V. Briz
gys laikė pontifikalines mišias,

kuriose dalyvavo du australų vys
kupai. Ta proga pilnai katedrai 
lietuvių Ekscelencija pasakė už
baigiamąjį pamokslų — apie mir
tį. Daugelis tų dienų priėmė Ko
munijų.

Tuoj po pamaldų katedros sa
lėje buvo trumpas šv. Kazimiero 
paminėjimas ir atsisveikinimo 
koncertas augštajam svečiui. Apie 
šv. Kazimierų trumpai pakalbėjo 
kun. P. Vaseris. Programos dalį 
atliko moksleivių ir “Atžalyno" 
tautinių šokių grupės ir choras, 
vadovaujamas dir. A. čelnos. Šį 
kartų pilnai salei lietuvių Eksce
lencija tarė žodį dėl lietuviškų rei
kalų. Pradėjo nuo šv. Kazimiero, 
gi tolimesnės kalbos pagrindinė 
idėja buvo — mokėjimas gyventi 
tarp svetimų ir išlikti lietuviais, 
praturtinant ir gyvenamojo krašto 
kultūrų savuoju įnašu. Ir čia vėl 
buvo iškelta lietuvių vienybės rei
kalas ir kalba užbaigta Vinco Ku
dirkos žodžiais: “Vardan tos Lie
tuvos vienybė težydi!”

Ekscelencijai buvo įteiktas Mel
burno lietuviškų sambūrių gražus 
odinis albumas. Melburno lietuvių 
bendruomenei atstovavo pirm. A. 
Grigaitis. Su Melburno lietuvių 
bendruomeninio gyvenimo kaiku- 
riomis negerovėmis J.E. vysk. 
Brizgi privačioje audijencijoje 
supažindino L. Barkus, A. Krau
sas ir A. Mikaila. Svetys išvyko 
kovo 10 d. lėktuvu į Tasmanijų.

Dalyvavęs

EDVARDĄ ir KAZĮ TAPARAUSKUS, 

jų tėveliui Lietuvoje mirus, 

giliai užjaučia A.L.S.K. “VYTIS”

ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMAI 
(IŠ VISUOTINIO METINIO AD ELAIDĖS LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMO)
Š.m. kovo 1 dienų Adelaidės 

Lietuvių Namuose įvyko visuoti
nis metinis Lietuvių Sųjungos su
sirinkimas išklausyti valdybos 
pranešimo Lietuvių Namų reika
lais, išrinkti vykdomuosius orga
nus ateinantiems metams ir nus
tatyti tolimesnę Sąjungos veiklų, 
kuri šiuo metu ribojasi Lietuvių 
Namų administravimu, skolų mo
kėjimu ir tų namų plėtimu bei to
bulinimu.

SYDNĖJUS

PRANEŠIMAS
“Aušros” Skautų Tunto Vadija 

praneša, kad šių metų Velykinė 
Skautų Stovykla įvyks kovo mėn. 
27 — 30 d. d., Ingleburn’e (Skau
tų Stovyklavietėje — Bensley Rd.).

Stovyklautojai renkasi ne vėliau
■ penktadienio (kovo 27 d.) 10 vai. 
ryto. Tos pačios dienos vakare 
7.30 įvyks Religinis Laužas; sek
madienį (kovo 29 d.) 7.30 vai. va
karo bus Didysis Laužas, o pirma
dienį (kovo 30 d. ) 3 vai. p. p. — 
Stovyklos Uždarymo Iškilmės.

Visi skautų tėvai bei Sydnėjaus 
lietuviai mielai kviečiami šių Vely
kų stovyklų aplankyti. Lankymo 
laikas — kiekvienų dienų nuo 11 
vai. ryto. ‘

Šia proga pranešama, kad pir
madienį kovo 30 d. 2 vai. p. p. sto
vyklavietėje įvyks skautų tėvų, 
rėmėjų bei bičiulių susirinkimas, 
kurio metu bus renkama naujas 
Tėvų Komitetas bei aptariami kiti 
einamieji reikalai. Prašoma visus 
tėvus bei bičiulius kuo skaitlin-' 
giau šiame susirinkime dalyvauti.

“Aušros” Tunto Vadija

PAMALDOS
Kadangi neturime savos bažny

čios, tai Didžiojo Tridienio apeigų 
ir pamaldų nebus.

Raginami visi dalyvauti arti
miausiose bažnyčiose, o ypač Di
dįjį Ketvirtadienį priimti šv. Ko
munijų.

Didįjį Penktadienį stovyklau
jantieji Sydnėjaus skautai su ka
pelionu dalyvaus Kryžiaus kelių 
apvakiščiojime prie Cambeltown 
3 vai. po pietų.

Išpažinčių prieš Velykas dar bus 
klausoma — Didįjį šeštadienį 3-4 
vai. po pietų Bass Hills parapijos 
bažnyčioje, o 6-7 vai. Camperdow- 
ne. Velykų Dienų nebus laiko iš
pažintims. Krikštai 2 vai. po pa
maldų Camperdowne.

IŠKILMINGOS 
VELYKŲ PAMALDOS

Sydnėjaus lietuviams (29 d.) 
Camperdowne 12 vai. Lotyniškas 
mišias ir lietuviškųjį Aleliuja gie
dos “Dainos” choras, ved. muz. 
K. Kavaliausko. Visi, misijose at
likę išpažintį, raginami priimti Šv. 
Komunijų per lietuviškas pamal
das (3 vai. nevalgius).

Velykose bus taip pat ir pamal
dos Bankstowne — St. Brendan’s 
bažn. 10 vai. 45 min. Raginama 
kuo daugiau eiti šv. Komunijos.

Velykų Il-rų dienų (30 d.) bus 
tik vienos lietuviškos pamaldos 
Wentworthville Karmelitų bažn. 
11 vai.

Pirmasis penKtadienis — balan
džio 3d. — išpažintys Bass Hills 
bažn. nuo 7 vai.

Pamaldos Bankstowne St. Bren
dan’s bažn. balandžio 5 ir 19 d.d. 
10 vai. 45 min.

Balandžio 12 d. (Qabramaktos 
lietuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 10 vai.

K.P.B.

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”

iiiiiiiiiiiniiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PIETOS PAS
"MOŠŲ PASTOGĖS” 

REDAKTORIŲ
š.m. kovo 19 d. J.E. Vysk. V. 

Brizgys, lydimas Sydnėjaus liet, 
kapeliono kun. P. Butkaus ir kun. 
P. Vaserio, lankėsi Cabramattoj, 
kur pietavo “M.P.” redaktoriaus 
bute. Po nuoširdaus išsikalbėjimo, 
J.E. Vysk. V. Brizgys atsakė į ei
lę mūsų bendruomenei rūpimų 
klausimų.

Pasikalbėjime dalyvavo ir “M. 
P.” Sporto Skyriaus redaktorius 
A. Laukaitis.

Pasikalbėjimo mintys bus iš
spausdintos šio laikraščio velyki
niame numeryje. M.P.I.

DĖMESIO!
Š.M. KOVO 29 D. — PIRMĄJĄ VELYKŲ DIENĄ —

BANKSTOWNO LIET. NAMUOSE RENGIAMAS

ŠOKIU VAKARAS
Gros gera kapela, veiks puikus bufetas ir t.t.

įėjima* 10 *11., moksleiviams 5 šil.

Visus kviečiame.

A.L.B-nė* Bankstowno Apyl. 
ir Namų Valdybos

S.L.SP. KLUBAS “KOVAS” Š.M. KOVO 29 D. 
— VELYKŲ PIRMĄJĄ DIENĄ — RENGIA

Margučiu šokių

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

Gros Capri naktinio klubo kapela “Boys in Blue”.

Liet. Soc. Globos D-jos moterys laikys bufetų: bus vaiši
nami svečiai įvairiausiais skanėstais (cepelinais, balandėliais, 
kugeliu su grietine). Bus galima gauti ir margučių.

Niekas neapsivils čia apsilankęs, jei atsiveš ir savo svečius, 
kurie iš toliau apsilankė Velykų švenčių proga.

Sportininkai vaišins Jus alum nuo ledų.

į Pradžia? v.v.
■ Įėjimas: moterims 6/6, vyrams — 8/6 į

Valdyba į

V. RAGINIS, 
Adelaidė* Lietuvių Sųjungos 

pirmininkas

Susirinkimas, kuriame dalyva
vo apie 50 narių, praėjo darbin
goj ir vieningoj nuotaikoj, kuri 
palengvino greitai ir darniai iš
spręsti visų eilę iškilusių klausi
mų. Prie darbų sėkmingumo dide
le dalimi prisidėjo susirinkimui 
pirmininkavęs V. Linkus. •

Apžvelgdamas pereitų metų 
veiklų, Sąjungos pirmininkas V. 
Raginis pažymėjo, kad pereitais 
metais pavyko galutinai atsikra
tyti buvusiais dabartinių Lietu
vių Namų savininkais daug anks
čiau, negu sutartyje buvo numa
tyta. Jis taip pat nurodė, kad Sų
jungos nejudamo turto vertė žy
miai pakilo pripirkus dalį gretimo 
sklypo, kuris dabar prijungiamas 
prie esamo sklypo ir su juo suda
rys vieną nejudomo turto viene
tą. Sklypo pripirkimas įgalina lie
tuvius sportininkus, susijungusius 
į Vyties sporto klubą, čia įsireng
ti sau sporto aikštę. Namai perei
tais metais perremontuoti viduje, 
naujai išdažyti, įrengta laikina 
scena, nupirkti reikalingiausi bal
dai (stalai ir kėdės). Namai at
remontuoti, išdažyti ir sklypo da
lis medeliais apsodinta vien tal
kos būdu. Ta pačia proga pirmi
ninkas nuoširdžiai padėkojo vi
siems mieliems talkininkams už 
jų paramų Lietuvių Namams.

Iš finansinio pranešimo, kurį 
padarė Sąjungos iždininkas V. 
Radzevičius, paaiškėjo, kad nuo 
pat Sąjungos įsikūrimo iki pasku
tinės revizijos, būtent, š.m. vasa
rio 24 dienos, Sąjunga turėjo pa
jamų £4.827.9.115. Vien tik perei
tais metais buvo gauta £ 1.217.13 
7i. Turėdama iš 1957 metų dar 
£ 1.215.19, Sąjungos valdyba pe
reitais metais disponavo £ 2.433. 
12.71. Metų bėgyje valdyba pada
rė išlaidų £2.378.6.0. sumai. Už 
tuos pinigus išpirkta antroji pas
kola (£ 1.000), nupirktas kaimy
ninis sklypas (£ 333.19.0), nupirk
ta baldų (£ 514.11.9), išmokėta 
procentų už paskolas (£ 164.6.0), 
atremontuoti ir išdažyti namai 
(126.18.7), apdraustas judomas ir 
nejudomas turtas (£25.9.5), apmo
kėtos šviesos, gazo ir švaros pa
laikymo sąskaitos (£ 89.7.2) ir 
padengtos kitos su namų adminis
travimu, susirašinėjimu ir aukų 
telkimu surįštos išlaidos sumoje 
£ 118.19.7.

Savo pranešime iždininkas pas
tebėjo, kad per visus metus paja
mos plaukė beveik reguliariai, 
kasmet praturtindamos Sąjungos 
kasų 1.200 svarų. Nuo pat Sąjun
gos įsikūrimo metinės pajamos vi
sada sukasi apie tą skaitlinę. Ir 
jeigu taip vyks toliau, Sąjunga

neturės didelių sunkumų išmokė
ti likusius 3.000 svarų skolos. 
Ateinančiais metais reikės išmo
kėti 750 svarų pagrindinės skolos 
ir procentus už tuos likusius tris 
tūkstančius.

Pereitais metais visuomenė su
aukojo palyginti nedaug (£ 457. 
4.1), nario mokesčio buvo su
rinkta £ 140.9.8, iš pačių namų 
surinkta nuomojant salę £ 141.10 
0. Žymią pajamų dalį sudarė pa
čios Sąjungos valdybos parengi
mai (trys baliai, gegužinė ir Lie
tuvių Namų atidarymas), būtent 
£ 436.13.0. Tai nedaug mažiau 
negu visų adelaidiškių metinės 
aukos. Reikia manyti, kad Sąjun
gos valdyba aukų rinkimui dar 
plačiau naudos taip vadinamas 
šeimų aukų dėžutes, kuriomis pe
reitais metais surinkta £ 102.15. 
111. Aukų dėžutės paliekamos šei
mose, o Sąjungos talkininkai per 
tam tikrų laikotarpį tas dėžutes 
patikrina ir jose atrastų sumų už- 
pajamuoja, išduodami šeimai kvi
tą. Surinktoji suma skaitoma kaip 
auka Lietuvių Namams iš tos šei
mos, kurios žinioje dėžutė laiko
ma.

Paskaičius revizijos komisijos 
aktą, Sąjungos vicepirmininkas 
inž. K. Reisonas ęademonstravo 
keletą namų praplėtimo ii- pato
bulinimo projektų, apžvelgdamas 
visą tų projektų istoriją, nes na
mų tobulinimo reikalai buvo pra
dėta svarstyti nuo pat pradžios. 
Vėlesnėje eigoje susirinkimas 43 
balsais patvirtino principinį Lie
tuvių Namų praplėtimo planų, ku
riuo numatoma pristatyti namo šo
ne keturis atskirus kambarius, 
priekyje bufetą, bibliotekai patal
pas ir virtuvę. Scena numatyta 
perkelti į užpakalinę namo dalį, 
kur taip pat būtų įrengti du ats
kiri persirengimo kambariai, pa
togumai ir dušai. Pranešėjo ap
skaičiavimu, visi tie namų per
tvarkymai, jei juos tektų atiduo
ti rangovui, kaštuotų apie £ 5000, 
tačiau talkos būdu įmanoma pas
tatyti pigiau.

Susirinkimas užgyrė valdybos 
veiklų ir prašė jų toliau pasilikti 
pareigose, tačiau valdybos pirmi
ninkas V. Raginis pranešė, kad 
valdyba atsistatydina ir prašė 
rinkti naują. Pirmininkaujantis 
paskelbė 10 minučių pertrauką, 
kad nariai galėtų pasitarti dėl 
kandidatų valdybon. Po pertrau
kos, susirinkimui prašant, ligšio
linis Sąjungos pirmininkas V. Ra
ginis, kuris pirmininkauja jai nuo 
pat įsikūrimo dienos, sutiko dar 
vieniems metams statyti savo kan
didatūrą. šis Raginio sutikimas 
susirinkimo buvo sutiktas tikrai 
nuoširdžiai ir pusiau slaptu bal
savimu 36 balsais Raginis buvo 
perrinktas Sąjungos pirmininku 
ateinantiems metams. Raginiui 
prašant, valdyba buvo papildyta 
antruoju vicepirmininku adminis
traciniams reikalams ir susirinki
mas iš keturių kandidatų juo iš
rinko V. Linkų. Ligšioliniam iždi
ninkui V. Radzevičiui nekandida
tuojant, nauju Sųjungos iždininku 
išrinktas M. Rudzenskas, o sek
retorium — L. Martinkus. Turto 
globėju sutiko pasilikti senasis 
turto globėjas A. Morkūnas ir jo

sutikimų susirinkimas 36 balsais 
patvirtino. Pažymėtina, kad ponai 
Morkūnai pereitais metais gražia 
auka prisidėjo prie Lietuvių Na
mų vidaus įrengimo užbaigimo — 
jie nupirko, pasiuvo ir įtaisė 
užuolaidas, skiriančias sceną nuo 
salės.

Kalbėdamas .apie ateities pla
nus, perrinktasis Sąjungos pirmi
ninkas V. Raginis pastebėjo, jog 
ateinančiais metais, patvirtinus 
namų patobulinimo planą, Seks 
rūpintis, kad jam būtų duota ati
tinkama eiga. Reikės toliau tvar
kyti pačius namus iš lauko pusės, 
rūpintis, kad sportininkai galėtų 
įsirengti sau sporto aikštę, rū
pintis, kad visi, kurie namais nau
dojasi, visada rastų juos tinkamoj 
tvarkoj. Valdyba pasistengs, kad 
visi piniginiai įsipareigojimai bū
tų ištesėti. Administruodama ir 
tvarkydama Lietuvių Namus, Są
jungos Valdyba reikalaus, kad su 
ja ta prasme būtų atitinkamai 
skaitomasi, čia tarp Sųjungos pir
mininko V. Raginio ir Adelaidės 
Apylinkės pirmininko J. Vasiliaus
ko įvyko trumpas pasiaiškinimas, 
kuris dar kartą paryškino Lietu
vių namų faktinę ir juridinę pri
klausomybę. Veikiančių australiš
kų įstatymų prasme Lietuvių Na
mai juridiškai prieklauso Lietuvių 
Sąjungai, tačiau faktiškaisiais Na
mų savininkais yra visi Adelaidės 
lietuviai, kaip organizuotas tau
tinis vienetas. Tik jie vieni, kaip 
faktiški savininkai, niekieno kito 
nevaržomi, tais namais disponuo
ja.

Uolus Sąjungos talkininkas M. 
Urbonavičius, pasinaudodamas to 
aiškinimosi proga, pareiškė, kad 
visi Adelaidės lietuviai turėtų tap
ti Sąjungos nariais, mokėti po vie
ną šilingų kas savaitė nario mo
kesčio ir dar labiau sujungtam 
vieningom jėgom rūpintis, kad tie 
namai gražėtų ir tobulėtų.

Atskirai tenka paminėti susirin
kimui pirmininkavusio V. Linkaus 
pranešimą, kad Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, kuri pereitais 
metais per J. Bachuną paaukojo 
Lietuvių Namams £ 200, šiemet 
tuo pačiu keliu perduoda Lietu
vių Namų reikalams papildomai 
dar £ 25. Pažymėtina, kad Lietu
vių Namuose organizuojama Sų
jungos biblioteka yra pavadinta 
J. Bachuno vardu, o Amerikos 
Lietuvių Sąjunga tapo amžinuoju 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos na
riu.

Susirinkimas buvo baigtas Tau
tos Himnu kaip tik tuo metu, kai 
į Lietuvių Namus pradėjo rinktis 
Lituania choro dalyviai savo sek
madieninėms repeticijoms.

L-s

ADELAIDĖ
Pranešama, kad visuotinas stu

dentų susirinkimas ir mokslo me
tų pradžios pobūvis įvyks š.m. 
balandžio 4 d., šeštadienį, ponų 
Giruckų namuose, 135 Marion Rd., 
Richmond. Pradžia 6 vai. vak.

Dienotvarkė: 1) Susirinkimo 
atidarymas ir prezidiumo rinki
mas, 2) Valdybos pirmininko pra
nešimas, 3) Iždininko pranešimas, 
4) Naujos Valdybos rinkimas ir 
5j Klausimai ir sumanymai.

Po oficialaus posėdžio — pasi
linksminimas.

Visi studentai kviečiami susi
rinkime dalyvauti, ypač naujai įs
tojusieji į universitetą, kurie ats
kirų pakvietimų gali negauti, nes 
nežinomi jų adresai.

Naujieji studentai prašomi už
siregistruoti pas sekretorių J. Ar
miną, 35 Cater St., Hindmarsh, 
tel. LU 5827 iki susirinkimo arba 
susirinkimo metu.

Skyriaus Valdyba

NUOSAVUS NAMUS, i
įmokėjus mažų depozitų, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
X REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.
X 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.

PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.
X IŠRŪPINAME PASKOLAS.
X Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.
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