
HŪSŲ PASTOGĖ
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—“OUR HAVEN” AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES SAVAITRAST1S

Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a newspaper.

LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA.

Redaktorius: Julius Veteikis. Redakcijos adresas: 24 Lovoni St., Cabramatta, N.S.W. Te!.: UB 3680.

PRENUMERATA
Ištisiems metams— 

£ 3.0.0.
Pusei metų—£ 1.10.0 
Trims mėnesiams

£ 1.0.0.
Atskiras nr. — 1/6.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš 
tuose - £ 4.0.0 me

tams.

SKELBIMAI
1 colis per vienų

skiltį—10/-
Skdbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6.
Nuolatiniams skal
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turini 

neatsakoma.

PRENUMERATA ADRESUOJAMA: 
Box 4658, G.P.O. Sydney, N.S.W.
Administracijos tel. YX 9062

Nr. 14 (520). Vienuoliktieji metai.
SYDNĖJUS, 1959 m. balandžio 3 d.

APSISPRENDĖ MATYTIS SU CHRUSCIOVU
KOMENTUOJAMA, KAD VIS DĖLTO BUS KELIAMI VID. EUROPOS DEMILITARIZAVIMO 

KLAUSIMAI. GALLUPO INSTITUTAS SAKO, KAD AMERIKOS VISUOMENĖ PRITARIA PREZ. 
EISENHOVERIUI. AUSTRALIJOJ BOSIANTI ATIDARYTA SOVIETŲ PASIUNTINYBĖ. EIGIP- 
TAS SKELBIA KOVĄ KOMUNIZMUI. PAVERGTOSIOS TAUTOS LAUKIA. SOVIETAI JAUDINA
SI, MININT RYTŲ EUROPOS PAVERGIMĄ.

Anglijos min. pirm. Macmilla- 
nas vis dėlto pasiekė, kad ir Ame
rikos prez. Eisenhoveris sutiko š. 
m. Europos vasarų, greičiausia 
rugpiūčio mėn., dalyvauti viršūnių 
konferencijoj ir vėl sėstis prie 
vieno stalo su Chruščiovu. Prieš 
tai būsianti sušaukta užsienių rei
kalų ministerių konferencija, ta
čiau Amerika nesutinkanti, kad 
joje dalyvautų Lenkijos ir Čekos
lovakijos ministerial sprendžia
muoju balsu. Jie galį būti stebėto
jais klausimuose, liečiančiuose tų 
kraštų interesus: Iš antros pusės 
vakariečiai, ypač Prancūzija ir 
V. Vokietija, daro pastangų, kad 
Italija ne tik dalyvautų užs. reik, 
ministerių, bet ir pačių viršūnių 
konferencijoj.

Spėliojama, kad numatomose 
konferencijose būsiu svarstoma ir 
Vid. Europos demilitarizavimo 
klausimai, kurių svarbiausias 
punktas — atitraukimas iš tam 
tikrų zonų svetimų kariuomenių 
ir panaikinimas tame regijone ato
minių ginklų bazių. Apie Rytų 
Europos valstybių išlaisvinimų 
šiuo tarpu nieko neužsimenama.

Gallupo instituto apklausinėji
mų duomenys sako, kad amerikie- 
šių nuotaikos paskutiniu laiku 
esančios radikaliai pakitę, šių die
nų amerikonas' jau nebijąs karo, 
nes sovietų grųsinimai išvedę apie 
65% amerikiečių iš kantrybės. 
Jie pasitikį savo prezidentu Ei- 
senhoveriu ir esą nuomonės, kad 
Jis vienu ar kitu būdu išvairuo- 
siųs pasaulio politikų vakariečiam 
palankia linkme.

Minkščiausias vakariečių part
neris esanti Anglija, nes ji dar 
nesanti pakankamai apsiginklavu
si ir norinti išlošti laiko, tuo tar
pu Amerika mananti, kad bėgų 
metai vis labiau stiprina sovieti-

PERSPĖTAS VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTAS

PJT DELEGACIJA STENGIASI UŽBĖGTI 
MACMILLANUI UŽ AKIU

D. Britanijos premjero kelionės 
iš sostinės j sostinę, pradėjus nuo 
Maskvos per Londoną, Bonną iki 
Vašingtono, sovietų pavergtųjų 
valstybių egziliniams veiksniams, 
pirmiausia Pavergtųjų Europos 
Valstybių Seimo veikėjams, kėlė 
pagrįsto susirūpinimo. Nesunku 
nuspėti, kad, Rytų-Vakarų kom
promiso beieškodama, D. Britanija 
gali sovietų pavergtosios Centro 
ir Rytų Europos bylų “pakišti po 
gelumbe”.

Todėl dar prieš Macmillano at
vykimų, apsirūpinusi memorandu
mu, įtaigojančiu Vakarus dekla
ruoti savo aiškių politinių tikslų 
ir siekimų programų ir demaskuo
jančiu sovietų politikos siekimus, 
PET Seimo delegacija, vadovau
jama Lietuvos Delegacijos pirmi
ninko V. Sidzikausko, kovo 17-19 
d.d. lankėsi Valstybės Departa
mente, pas Senato ir Atstovų Rū
mų užsienių reikalų komisijos na
rius, viceprezidento Nixono biure.

Valstybės Departamente pasi
kalbėjimas užtruko daugiau kaip 
valandą. Buvo išdiskutuoti visi 
pavergtiesiems kraštams opūs

nį militarizing, kuris kartais gali 
pasidaryti perdaug pavojingas.

Pavergtosios tautos laukia, kad 
tų ruošiamų dviejų konferencijų 
dienotvarkė būtų praplėsta Rytų 
Europos tautų klausimus įtrau
kiant. Be šių klausimų sutvarky
mo pastovios taikos Europoje vis- 
vien nebus, nors įvyktų dar ir šim
tas aukšto ir aukščiausio lygio 
konferencijų, žinoma, Chruščio
vas taip lengvai nesutiks su tokių*
dienotvarkės praplėtimu. O kai 
Vakarams savi marškiniai yra ar
timesni, tai sunku tikėti, kad ne
išspręsti Rytų Europos tautų klau
simai jau šiose pirmose konferen
cijose iškiltų pilnoje visumoje. Vis 
dėlto pažymėtina, kad, kaip pra
nešė “NZZ” iš Maskvos, britų, 
premjeras spaudos konferencijoje 
pasakęs, jog jo pasitarimuose su 
Chruščiovu buvę paliesti ir Rytų 
Europos kraštų klausimai. Norom 
— nenorom jie kils bei turės būt: 
keliami ir ateityje.

Pabaltijo ir kitos pavergtos tau
tos turi priežasties būti nepapras
tai akylos ir susirūpinusios. Ko 
Maskva siekė, siekia ir sieks, yra: 
Sudaryti tokių padėtį, kad Vaka
rų valstybės “dėl mielos taikos", 
arba pakišant kurių nors mainų 
objektų, būtų priverstos pripažin
ti Rytų Europoje esamųjų padėtį. 
Tad aišku, kaip svarbu nuolat ska
tinti pasaulio viešųjų opinijų la
biau domėtis neišspręstais Pabal
tijo ir kitų pavergtųjų tautų klau
simais.

Kaip jautriai reaguoja Maskva, 
kai tik kur nors prasitariama dėl 
pavergtųjų kraštų, matytis iš to
kio atsitikimo Bonnoje. Sovietų 
ambasada Bonnoje pareiškusi sa
vo nepasitenkinimų Fed. Vokieti
jos gynybos nūnisterio Strausso 
pareiškimu Loerrache (vienos pra
kalbos metu), kad karinį “disen- 

klausimai. Buvo konstatuota, kad 
Vakarų politika tikrai dar nesu
formuluota. Nors dabartinis Mac
millano vizitas vargu ar gali su
daryti tokiam formulavimui tin
kamas nuotaikas, PJT Seimo me
morandumo prielaidos ir konsta
tavimai visokiu atveju buvo tam 
tikras įspėjimas. Ne be reikalo Va
šingtono politiniai sluoksniai šį 
pavergtųjų vizitų konstatavo kaip 
labai laiku atliktą.

Nors JAV Kongresas tiesioginio 
konstitucinio poveikio vykdoma
jai politikai kaip ir neturi, tačiau 
atskirų senatorių ir kongresmanų, 
ypač užsienių reikalų komisijos 
narių, faktinis svoris tai politikai 
turi reikšmės ir jų palankumas 
pavergtųjų bylai yra tam tikra ga
rantija, kad JAV vykdomoji poli
tika nesileis iškreipiama iš tarp
tautinės taikos kelių.

Be V. Sidzikausko, kuris šiuo 
metu eina PJT pirmininko parei
gas, delegacijoje dar buvo PJT 
Gen. Sekr. Coste (Rumunija) ir 
PJT Bendr. Reik. Komiteto na
riai Ženki (Čekoslovakija) ir Bar- 
tok (Vengrija).

gagement’ą” (pavyzdžiui, atitrau
kiant kariuomenes iš tam tikros 
zonos ir pan.) turėtų sekti ir po
litinis “disengagement'as”, tai yra, 
taikiu būdu pakeičiant sovietinį 
režimų Rytų Europos kraštuose. 
Kai Maskvos “TASSo” korespon
dentas Bonnoje spaudos konferen
cijoje oficialinių kalbėtojų pa
klausė, ar tiesa, ką spauda prane
šusi apie anų ministerio Strausso 

’pareiškimų, gynybos ministerijos
kalbėtojas atsakęs: Jei Rytų Eu
ropoje įvyktų laisvas gyventojų 
valios apsisprendimas, turėtų būti 
įmanomas ir komunistinio režimo 
pakeitimas.

Australijoj ganėtinai ilgai va
žinėjo sovietų delegacija su jos 
pirmininku užs. reik, ministerio 
pavaduotoju Firubin. Nors dar 
nepatvirtinta oficialiai, tačiau 
sklinda nekeliančios abejonių ži
nios, kad Australijos ir So v. Są- 
jungos santykiai jau atnaujinti. 
Aukštieji Australijos visuomenės 
sluogsniai, atrodo, santykių at
naujinimui pritaria, tačiau katali
kų bažnyčios galva fyard. Gilroy 
padarė spaudoje viešų pareiškimų, 
kuriame griežtai pasisakė prieš 
panašių santykių užmezgimų. Jis 
sako, kad kadaise referendumų 
ruošdamas, jog uždarytų komunis
tų partijų, min. pirm. Menzies 
pats griežčiausiai smerkė komu
nizmų ir, esu, būtų tikrai nuosta
bu, jei jis dabar pakeistų savo 
nuomonę.

Š.m. kovo 22 d. Eigipto prez. 
Naseris Sirijos sostinėj Damaske 
pareiškė, kad jis kovos “su nauju 
komunistiniu imperializmu su tuo 
pačiu entuziazmu ir impulsyvumu, 
kaip “kovojau prieš vakarietiškųjį 
imperializmų”. Ta pačia proga jis 
apkaltino ir D. Britaniją, kad ši 
norinti “atkurti imperializmų Ira
ke”.

IS LIETUVOS KILUSIŲ 
VOKIEČIŲ VEIKLA

Iš Lietuvos kilę vokiečiai yra s u- 
s i t e 1 k ę organizacijoje “Die 
Landsmannschaft der Deutschen 
aus Litauen’ V”, ši organizacija 
turi apie keliolika tūkstančių na
rių. Atitinkamai Vokietijos fede- 
ralinei struktūrai, ši organizacija 
yra pasiskirsčiusi “Landesverban- 
dais”.

“Landsmannschaftas” nesiekia 
atgauti savo senosios tėvynės. Va
dinasi, Lietuvos vokiečiai susira
do sau naujų tėvynę ir yra ja pa
tenkinti. šimtmečiais savo likimu 
palikti vokiečiai Lietuvoje davė 
pavyzdį, kad taikus įsikurdinimas 
nevokiškose srityse yra ir be kar
do įmanomas. Be to, jie įrodė, kad 
vokiečiai ir su kitom tautybėm 
gali gyventi geruose kaimyniniuo
se santykiuose. Kaip tik būsimos, 
tapsimos “Naujosios Europos” 
akivaizdoje šis faktas turi didelės 
reikšmės. Todėl Lietuvos vokie
čiai skaito savo pareigų buvusios 
tėvynės atžvilgiu veikti ir naujo
je tėvynėje tokių gerų santykių 
kūrimo linkme.”

Stuttgarto vietinė lietuvių ben
druomenės apylinkė palaiko ge
rus santykius su iš Lietuvos kilu
sių vokiečių junginiu Baden- 
Wuertemberge. Abipusiškai lan
komasi parengimuose ir asmeniš
kai bendraujama.

RAUDONIEJI GAUDO 
DALAI LAMĄ

Vakarų Pasaulio politiniai ste
bėtojai dabartinę Tibeto padėtį 
lygina su 1956 metų Vengrijos tra
gedija. Pranešimais iš Indijos, su
kilimas Tibeto kalnuose iki šiol 
jokiu būdu nelaikomas numalšin
tu, nors Lasoje, krašto sostinėje, 
Kinijos raudonųjų kariuomenė jau 
esanti padėties viešpats.

Jaunajam tibetiečių vadui Dalai 
Lamai, kuris visų budistų yra lai
komas dvasiniu vadu ir įsikūniju
siu Buda, sugauti raudonieji ko
munistai metė milžiniškus kariuo
menės dalinius. Pradžioje buvo 
manyta, kad Dalai Lama yra suim
tas ar jau nukankintas, tačiau 
paskutinėmis patikrintomis žinio

VAKARU PASAULIO VADAI *
Kada pasaulio politikos raida pasiekia augštą įtampą, du 

didieji Vakarų politikos vairuotojai susitinka aptarti padėčiai.
Paveiksle matome kairėje UNO gen. sekretorių Dag Ham- 

marksjold besisveikinantį su Amerikos prezidentu D. Eisenho- 
veriu.

mis jis su savo šalininkais bėga 
per neperžengiamus kalnus į In
diją. Kinijos komunistai tik jam 
sugauti metę per 50.000 geriau
sios kariuomenės dalinių su lėk
tuvais ir parašiutininkais. Su Da
lai Lama bėganti jo motina, sese
rys ir visas Tibeto ministerių ka
binetas. Kelionėje jį saugoją suki
lę Tibeto kalniečiai, nors bolševi
kai, panaudodami didelius para- 
šiutistų dalinius, kratų kiekvieną 
kalnų gyvenvietę. Tikimasi, kad 
po kelių dienų vis dėlto jis per
žengsiąs sieną į Indiją. Kalnuose 
ir tarpukalnėse vykstą mūšiai tarp 
sukilusių tibetiečių ir raudonųjų 
kiniečių.

Tibeto sukilimas ir brutalus Ki
nijos komunistų elgesys jį malši
nant Afrikos ir Azijos neutralia
me valstybių bloke sukėlė' tikrą 
pasipiktinimą. Dėl šio įvykio ypač

PLB Krašto Valdyba kviečia 
bendruomenes palaikyti gerus san
tykius su minėta buvusių Lietu
vos piliečių vokiečių organizacija 
ir siekti, esant reikailui, jos tal
kos Lietuvos reikalui vokiečių vi
suomenėje skleisti ir Lietuvos lais
vės atstatymui draugų laimėti. 

Indijos, Indonezijos ir Eigipto 
spauda smerkia Raud. Kiniją. 
Sprendžiama, kad ši aplinkybė 
aiškiai pasitarnaus tam, kad va
dinamieji neutralieji atsibustų iš 
apgaulių iliuzijų miego ir supras
tų, kur glūd tikrasis jų pavojus.

Indijos miestuose vyksta de
monstracijos prieš Kinijos valdo
vus. Net pats Nehru išreiškė pa
sipiktinimų, pabrėždamas, kad 
nebus kliūčių Tibeto bėgliams 
gauti Indijoj azylio teises. Kada 
jis Indijos parlamente pradžioje 
dėl šito buvo pareiškęs tūlų abe
jonių, tai parlamentarai bemaž 
vienbalsiai jam nepritarė, sukel
dami sunkiai nutildomą triukšmą.

Vakarų demokratijos, kaip pap
rastai, dėl Tibeto įvykių dar nėra 
padariusios jokio sprendimo ar 
net viešo pareiškimo. Paskutinė
mis žiniomis iš Niujorko praneša
ma tik tiek, kad pas prezidentą 
Eizenhoverį lankėsi UNO generali
nis sekretorius Dag Hammarsk- 
jold, tačiau smulkesnių davinių 
apie jų pasitarimo objektų nepa
duodama. Manoma, kad greičiau
siai jie bus kalbėjęsi dėl Berlyno 
padėties.

Neabejojama, kad milžiniškoji 
Kinijos komunistų karo mašina 
be pasigailėjimo numalšins beveik 
beginklių Tibeto laisvės kovotojų 
sukilimą, bet vis dėlto šis nepatei
sinamas laisvos tautos naikinimas 
atmerks daugeliui neutraliųjų 
kraštų vadų akis, įžvelgiant tikrą
jį priešą.

MIRĖ METEOROLOGAS 
O. OLŠAUSKAS

Vasario 25 d. Kaune mirė S. 
Olšauskas, meteorologas-klimato- 
logas, vienas pirmųjų Lietuvos 
“oro pranašų”. 1923 metais jis bu
vo vienas Lietuvos centrinės me
teorologijos stoties Kaune organi
zatorių.

Savaitės Žinios
AMERIKA GRIEŽTAI ATMETĖ

Sov. Rusija, nors ir prieita nuo
monės, kad Berlyno ir kiti Euro
pos klausimai bus sprendžiami 
konferencijose, vis dar įieško įvai
riausių priekabių. Pranešama, jog 
Amerika yra gavusi sovietų per
spėjimą, kad vakariečių lėktuvai 
skristų į Vakarų Berlyną ne aukš
čiau, kaip 10.090 pėdų. Aukščiau 
šios ribos skrendu amerikiečių 
lėktuvai, esą, pažeidžią sovietų la
kūnų oro erdvės teises. Prieš ke
letą dienų Amerikos transportinį 
lėktuvą, skrendantį 25.000 pėdų 
augštyje, rusų naikintuvai bandę 
net nutupdyti, nors ir be pasek
mių. šį sovietų reikalavimą Ame
rika griežtai atmetė.

★ Meksikos vyriausybės parėdy
mu, du augšti Sovietų ambasados 
pareigūnai turi apleisti kraštą. 
Nustatyta, kad jie aktyviai prisi
dėjo, kurstydami gelžkeliečių 
streiką, kuriam vadovavo komu
nistai.

★ Pranešama, kad tik Velykų 
dienomis 4.000 Rytų Vokietijos 
gyventojų perbėgo į V. Berlyną. 
Jų tarpe minimi ir 7 Raud. Ar
mijos dezertyrai, net 6 iš jų arti
lerijos karininkai.

ė* Amerikos gynybos ministeris 
McElroy pareiškė, kad Amerika 
turi pakankamai branduolinių gin
klų “sunaikinti Sov. Sąjungai”. 
Milžiniškoji Amerikos aviacija 
jungtinėmis jėgomis galinti nu
šluoti kiekvieną priešą. Be to, 
Amerikos pajėgos esančios pasi
ruošusios sutikti ir kiekvienų lo
kalinio pobūdžio agresijų.

★ Irake vis labiau įsigali ko
munistai. Mosulo mieste demon
strantai šūkauja palankius šūkius 
sovietų atžvilgiu, vadindami Ru
siją "didžiuoju broliu”.

★ Vak. Vokietija pereitais me
tais eksportavo 733.394 įvairaus 
tipo auto mašinas. Geriausias kli- 
jentas esanti Amerika.

★ Italijos kontinentalinė teleg
ramų agentūra praneša, kad sovie
tų Turkmėnijoj vyksta plataus 
masto suiminėjimai komunistų 
partijos viršūnėse.

Kremlius kaltinąs Turkmėnijos 
komunistų vadovybę ir vyriausy
bę, kad ji ruošusi sukilimų, norė
dama atsiskirti nuo Sovietijos.

★ Kipro teroristų vadas pulk. 
Grivas Graikijos vyriausybės pa
keltas į generolus. Entuziastingos 
Kipro gyventojų graikų masės iš
lydėjo jį j Graikiją, kaip savo 
krašto didvyrį.

★ Bolvijojo demonstrantai puo
lė J.A.Valstybių pasiuntinybę ir 
sudegino jos vėliavą. Jie apmėtė 
pasiuntinybės rūmus akmenimis, 
tačiau policijos buvo išsklaidyti. 
Pranešama, kad Amerikos pasiun
tinybė La Paz mieste buvo užda
ryta.

RUSIJOS GARBINIMO MĖNUO
Kovo mėnuo šįmet Lietuvoje 

paskirtas vadinamosios “tautų 
draugystės” propagandai. Organi
zuojami jaunimo susirinkimai — 
koncertai, kuriuose jaunimas “su
pažindinamas su broliškųjų tautų 
liaudies menu ir talentais". Prak
tikoje vyrauja supažindinimas su 
“didžiąja rusų tauta”. Kaune to
kio koncerto centrinis momentas 
buvo štai koks: choras nuėjo nuo 
scenos, įsimaišė j publikų, kad visi 
su juo drauge dainuotų, ir už
traukė (lietuviškai išverstą) “Si
roką strana”...
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FILOLOGINIS POUTRUKAS
KAIP JUOZAS ŽIUGŽDA TARNAUJA RUSAMS

Juozas Žiugžda Nepriklausomy
bės laikais tebuvo mums žinomas 
kaip gimnazijos mokytojas. Tie
sa, jis buvo paruošęs, ir pats vie
nas ir kartu su kitais, keletu lietu
vių kalbos vadovėlių, bet jis ne
buvo filologas lituanistas, specia
listas, kaip Būga, Jablonsskis, Pr. 
Skardžius ar A. Salys. Jis iškilo 
tik okupaciniais bolševikmečio 
laikais, kai prisiplakė prie komu
nistų partijos ir, mūsų specialis
tams kalbininkams pabėgus nuo 

‘bolševikų teroro, užėmė kone filo
loginio, lituanistinio politruko vie
tų.

Pereitais metais okupuotoje 
Lietuvoje pasirodė J. Žiugždos 
"Lietuvių Kalbos Gramatika”, 
pirmoji ir antroji dalis, fonetika 
ir morfologija — pirmojoje kny
goje ir sintaksė — antrojoje. Sia
me straipsnyje nesigilinsime j šių 
knygų vertę, tik norime atkreipti 
malonių skaitytojų dėmesį j J. Žiu
gždos samprotavimus apie lietu
vių kalbos giminingumų su rusų 
kalba, šie samprotavimai J. Žiu
gždos yra paskelbti antroje daly
je — sintaksės pabaigoje. Neži
nia, ar J. Žiugžda pats taip gal
voja, ar jam įsakė rusai taip ra
šyti, bet jis rašo visiškai neob
jektyviai ir labai pataikūniškai. 
Šit jo kaikurios tezės: "Iš kitų 
indoeuropiečių šeimos kalbų lie
tuvių kalba daugiausia bendrumų 
turi su slavų (ukrainiečių, balta
rusių, lenkų, čekų, slovakų, ser
bų, chorvatų, bulgarų) kalbomis, 
ypač su rusų kalba. Rusų kalba 
yra viena svarbiausių pasaulio 
kalbų (? St V.). Ja yra parašyti 
daugelio didžiųjų pasaulinio mas
to rašytojų ir mokslininkų nemir
tingi kūriniai”. Toliau autorius 
gieda ditirambus komunizmui ir 
rusų tautai. Lietuviai, girdi, tik 
rusų dėka išsivadavo iš socialinės 
ir nacionalinės priespaudos”. "Lie
tuvių kalbos fonetikoje, morfolo
gijoje ir sintaksėje, o taip pat pa
grindiniame fonde ir žodyninėje 
sudėtyje aiškiai reiškiasi lietuvių 
kalbos giminingumas su rusų kal
ba ir su kitomis slavų kalbomis”, 
— tvirtina J. Žiugžda.

Šiai savo tezei paremti auto
rius pateikia apie tris dešimtis 
lietuvių kalbos žodžių ir juos pa
lygina su rusų kalbos žodžiais. 
Jų tarpe yra įrašyti: akis, stoti, 
duoti, būti, vesti, dūmai, žiema, 
diena, ausis, penki, karvė ir kt. 
Kas yra studijavęs filologijų ir 
mokęsis sanskritif ar lotynų kal
bų, tas puikiai žino, kad akis, sto
ti, duoti, vesti, ausis, žiema, pen
ki yra kilę iš romaniškos prokal-

L. Lygumietis

ALKOHOLIZMAS
Tęsinys iš “M.P.” 13 Nr.

ALKOHOLIZMAS — 
visų blogybių šaltinis

Apskaičiuojama, Australijoje 
šiuo metu esu apie 300.000 alkoho
likų, iš jų apie 25 procentai mo
terų. Didelį rūpestį kelia moterų 
alkoholikių skaičiaus augimas. 
Nuo seno sakoma, jei girtas vy
ras biaurus, tai girta moteris — 
šlykšti.

Jei kas nematė prieš trejetų 
metų ėjusio Sydnėjaus ekranuose 
filmo “I’ll Cry Tomorrow”, patar
tina būtinai perskaityti to pat pa
vadinimo knygų. Tai Lillian Roth, 
jaunos, gražios, su puikia karjera 
Amerikos mažosios scenos daini
ninkės nuoširdus ir atviras pasa
kojimas, kaip ji virto alkoholiz
mo auka, šiurpu nukrečia tie žiau
raus realizmo vaizdai, kai tų skais
čių merginų, jos sužadėtiniui mi
rus, pasigavo alkoholis ir nugramz
dino j pačias žemiausias gyvenimo 
padugnes. Negalėdama išlaikyti fi
zinio ir moralinio puolimo, mėgi
no žudytis, bet gerų supuolimų 
dėka buvo išgelbėta nuo mirties ir 
alkoholio. Šiandienų, moraliai pri
sikėlusi, ji vėl gražinta scenon, 
kuria naujų ateitį ir yra griežta 
abstinentė.

Kokių didelę žalų alkoholis da
ro tautos sveikatingumui, ūkiui, 
viešajai ir asmeninei moralei ro
do žemiau dedami duomenys.

Rašo: Stepas Vykintas (E.L.I.) 
bės, tuo tarpu dūmai, karvė iš 
sanskrito. Tokius žodžius kaip 
vanduo, naujas mes randame se
niausioje pasaulio hetitų kalboje, 
watar, neva. Taigi mums nėra rei
kalo ieškoti giminingumo su ru
sais, kada lietuvių kalba ir tauta 
yra daug senesnė už rusų. Ir dar 
didelis klausimas, ar lietuviai sko
linosi iš rusų kai kuriuos žodžius, 
ar rusai iš lietuvių. Juk ne rusai 
pirmieji valdė Lietuvę, bet Algir
das valdė rusų žemių gausų. O 
kas pirmas užvaldo kurią tautą, 
tas ir savo kalbinę įtakų plečia 
toje tautoje. Be to, skoliniai įslen
ka iš kalbos į kalbų ir kaimyni
nio bendravimo būdu. Kiek vokie
čiai turi prancūziškų žodžių ir 
prancūzai vokiškų! Bet niekam 
neatėjo į galvų įrodinėti, kad vo
kiečių kalba yra kilusi iš romanų, 
ar prancūzų iš germanų.

Nesiginčydamas su J. Žiugžda 
dėl jo naivių, tendencingų ir ne
moksliškų filologinių įrodinėjimų, 
noriu tik supažindinti malonius 
skaitytojus su kai kurių svetimų
jų nuomonėmis apie lietuvių kal
bų. šit anglų buvęs diplomatas 
ir gerai mokąs lietuvių kalbų E. 
J. Harrisonas tvirtina: “The pre- 
sent-day Lithuanians are a survi
val of a separate and distinct 
branch of the Aryan and do not 
belong to the Slavonic or Germa
nic race. Their language differs 
as wide ly from those neighbour
ing tongues as, for instance, Eng
lish differs from Greek”. (Žiūr. 
Lithuania’s Fight For Freedom, 
By E.J. Harrison. 1948.6.6). Ten 
pat mes randame kito žymaus fi
lologo, profesoriaus Benjamino D. 
Dwight nuomonę apie lietuvių 
kalbos kilmę. Jis be kitko rašo: 
"Lithuanian is a language of 
great value to the^hilologist. It 
is the most antique in its forms 
of all living languages of the 
world, and most akin in its sub
stance and spirit to the primeval 
Sanskrit. It is at the same time 
so much like the Latin and the 
Greek as to occupy the ear of 
the etymologist in the place of 
the interpreter, with its face fixed 
on Latin and its hand pointing 
backwards to the Sanskrit" (Ibid. 
7 pusi.).

Panašių svetimųjų filologų nuo
monių galėtume pririnkti didelę 
gausybę, tačiau skaitytojai, nėra 
abejonės, patikės ir savųjų lais
vųjų kalbininkų specialistų nuo
monėms. Šit "Lietuvių Kalbos 
Vadove”, galimas dalykas, prof. 
Pr. Skardžius taip rašo: “Patys 
lietuviai istorijos šviesoje yra pa-

Australijos psichiatrinėse ligo
ninėse alkoholikai sudaro vienur 
17 proc. ir pasiekia kitur net iki 
40 proc. visų ligonių. Sydnėjaus 
teismų nustatyta, jog tyrinėjant 
mirties atsitikimus, apie 70 proc. 
jų priežastimi būna alkoholizmas. 
Sydnėjaus žemesniųjų teismų kon
statuojama, kad ne mažiau 80 
proc. baudžiamųjų nusikaltimų 
padaryta alkoholio įtakoje. Teis
mų, policijos ir socialinės globos 
įstaigų pripažįstama, kad palai
do gyvenimo pradžia ir nuolatinis 
palydovas — alkoholis. Australijos 
pramonė kasmet turi apie £ 25. 
000.000 nuostolių dėl alkoholio 
vartojimo — neatėjimas darban, 
nelaimingi atsitikimai, klaidos 
dirbant ir t.t.. Nuogąstaujama, 
kad eismo nelaimių apie 80 proc. 
įvyksta dėl alkoholio kaltės. Ne
veltui eismo saugumo nuostatuose 
egzistuoja tvirta taisyklė — ne
gerk, jei vairuoji, nevairuok, jei 
geri.

KOVA SU ALKOHOLIZMU

Alkoholizmas — kiekvienos val
stybės sunkiai sprendžiama prob
lema. Dabar jau atsisakyta min
ties drausti alkoholinių gėrimų 
vartojimą. J.A.V-bių mėginimas 
įvesti prohibicijos sistemą tik pa
didino alkoholizmą ir jo žalingas 
pasėkas, šiandieną stengiamasi 

sirodę visai vėlai, tik vienuolik
tojo amžiaus pradžioje, bet jų 
kalba siekia daug gilesnės seno
vės. Joje yra išlikusių žodžių, ku
riuos tepažįsta tik pačios seniau
sios indoeuropiečių kalbos; pvz., 
liet, bebras, Dievas, dūmas, ja
vas, ratas ir kt. primena senovės 
indų babhrus, devas (iš deivas), 
dhūmas, yaavs, rathas, o liet, ąsa 
(iš ansa), ausis, paršas, sėdėti ir 
kt. yra visai panašūs į lotynų an
sa, auris, (iš ausis), porcus, sede- 
re. Visos šitos bendrybės galėjo 
atsirasti tik tais laikais, kai indo
europiečių kalbos dar nebuvo su
skilusios arba jų ryšiai su pro
kalbe dar tebebuvo visai tamprūs. 
Taigi lietuvių kalba nuo pat žilo
sios senovės, maždaug už kelių 
tūkstančių prieš Kristų, ligi šių 
dienų yra išlaikiusi tokių senoviš
kų dalykų, kure kitose dabartinė
se indoeuropiečių kalbose jau yra 
išnykę arba pakitėjų, kad juos 
dabar vos begalime atpažinti” 
(Žiūr. Lietuvių Kalbos Vadovas. 
Sudarė prof. Dr. Pr. Skardžius, 
St. Barzdukas ir J. M. Laurinai 
tis, 1950. 24 pusi.).

Tai kuo tikėti, ar savamoksliu 
autodidaktu “filologu” J. Žiugž
da, kuris, pataikaudamas okupan
tams, panslavizmui tarnauja, ar 
pasauliniais filologais autoritetais 
ir savaisiais laisvaisiais specialis
tais? Nėra abejonės, kad J. Žiu
gžda, anot Krylovo, sumaišė pro
fesijas: vargas, kai batsiuvis ima 
kepti pyragus ir kai kepėjas ima 
siūti batus... '

PASIKEITIMAI RESPUBLIKINIAME 
SOVIETE VILNIUJE

Kovo 14 dieną, sekmadienį, Lie
tuvoje buvo vykdomi “rinkimai”. 
Tą dieną turėjo įvykti tik rinki
mų formalumas. Kas bus “išrink
tas”, buvo žinoma jau iš anksto. 
Partijos centro valia, šį kartą res
publikiniame soviete (kuris vaidi
na neva “Lietuvos parlamento” 
rolę) padaryta daugiau pakeitimų, 
negu kada nors. Iš buvusių depu
tatų, tik 56 liko tie patys, o 153 
nauji (Prieš ketverius metus bu
vo pakeisti 143, o 66 palikti tie pa
tys). Tarp tų pasilikusiųjų 56 yra 
40 “neliečiamųjų”, kurie visada 
“išrenkami”, tai yra, kurie palie
ka deputatais trečią arba ketvir
tą kartą iš eilės.

To organo sudėtis, žinoma, ne
turi didelės reikšmės, kadangi 
“parlamentas” tesusirenka viena 
ar du kartus per metus porai die 
nų, išklauso oficialių pranešimų, 

padėti žmogui įkritusiam į alko
holio klaną. Naujieji gydymo me
todai traktuoja alkoholiką, kaip 
kiekvieną ligonį. Medicinai nėra 
problema pagydyti alkoholiką, bet 
lieka didelė problema, kaip jį su
laikyti, kad jis nepradėtų vėl ger
ti.

Kovos su alkoholizmu pavyzdžiu 
laikomos J.A.V-bės, kur tas dar
bas labai sėkmingai varomas vie
šosios insaitucijos vad. U.S. Na
tional Council on Alcoholism. Tos 
organizacijos pavyzdžiu pernai 
įsisteigė ir Australijoj Foundation 
for Research and Treatment of 
Alcoholism. Jos priešaky yra la
bai veiklus asmuo Mr. O.S. Wil
liams, pats buvęs alkoholikas, ši 
organizacija remia savo veiklą 
šiais keturiais pagrindiniais prin
cipais: 1) alkoholizmas yra liga, 
2) kiekvienas alkoholikas yra ligo
nis, 3) kiekvienas alkoholikas ga
li būti pagydytas ir 4) kiekvienas 
alkoholikas yra vertas būti pagy
dytu.

Šiai organizacijai tik įsisteigus, 
jai į pagalbą tuoj atėjo įvairios 
įstaigos, prekybos ir pramonės 
įmonės, daug pavienių asmenų. 
Toji organizacija yra užsimojusi: 
a) steigti įvairiose Sydnėjaus vie
tovėse patarimų centrus alkoholi
kams, b) varyti propagandą ir 
aiškinimus apie alkoholizmo pavo
jų, c) stengtis pašalinti gėdos 
ženklą nuo alkoholikų ir grąžinti 
juos į visuomenę garbingais asme
nimis, d) steigti alkoholikams kli
nikas, e) steigti sveikatingumo 
centrus tęsimui pagalbos išėju
siems iš klinikų alkoholikams, f) 
prisidėti prie mokslinio tyrinėji-

KITI APIE MUS
SOVIETINIS IMPERIALIZMAS 

PABALTIJO KRAŠTUOSE
Sueddeutscher Rundfunk (Stut

tgart) vasario 27 d. vakarinėje 
programoje davė platų komentarą 
Baltijos jūros klausimais. Buvo 
atvaizduotos sovietų pastangos įsi
tvirtinti Pabaltijo kraštuose ir 
kiek galint pilnutėliai viešpatau
ti Baltijos jūroje. Norėdama dar 
labiau įsitvirtinti tos jūros pa
kraščiuose, Sovietų Sąjunga oku
puotuose Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos kraštuose vykdo stiprią nu
tautinimo ir rusinimo politiką. Ko
mentatorius apžvelgė sovietinio 
karo laivyno pajėgas Baltijos jū
roje, pažymėdamas, kad, pvz., iš 
120 povandeninių laivų apie 60 
esą skirti veikimui okeanuose. Tad 
Sovietai yra labai suinteresuoti, 
kad karo metu išplaukimas iš Bal
tijos jūros į Atlantą pro Daniją 
būtų laisvas, o iš kitos pusės, kad 
Vakarų laivynai negalėtų tokiu at
veju įplaukti į Baltijos jūrą. Tuo 
tikslu Maskva ir siekia Baltijos 
jūrą “neutralizuoti”, ją padaryti 
“taikos jūra”, kad sovietų pajė
gos Baltijoje galėtų vienos vieš
patauti. Tačiau, anot komentato
riaus, Vakarų pajėgos Baltijos jū
roje nuolat auga, sudarydamos 
vis didesnę lygsvarą. Maskvai ne
siseksią Skandinavijos kraštus pri
versti sutikti su Baltijos jūros 
uždarymu. Baltijos jūra nepasida
rysianti “raudona jūra”.

“LIETUVOS IR KITŲ 
PABALTIJO KRAŠTŲ LIKIMAS 

PARODĖ ”...
“Frankfurter Allegemaine Zeit- 

ung” kovo 11 dienos laidoje įdėtas 

kaikurie pasako po kalbelę, ku
riose kiekvienas ką nors papasa
koja iš jo srities ar dirbamos vie
tos, paskui visi pakelia rankas pa
tvirtinti vadų padarytiems pasiū
lymams arba jau ir paskelbtiems 
ir vykdomiems dekretams patvir
tinti. Tai tikras “guminis antspau
das” vadų rankose. “Išrinkimas” 
yra daugiau garbės suteikimas 
Ji suteikiama arba tikrai kuo pa
sižymėjusiems režimo naudai, ar 
tokiems, kuriuos norima dar pa
skatinti, kad pasižymėtų, kad nu
sipelnytų garbę. Todėl ir pasikei
timai teparodo, kam šį kartą toji 
"garbė" teikiama.

.Šį kartą į “Lietuvos parlamen
tą” nebeįtraukė Maskviškių dig
nitorių. Pereitoj kadencijoj, pa
vyzdžiui, Chruščiovas buvo “Lie
tuvos parlamento” narys iš Kau
no, Suslovas iš Šiaulių, Molotovas 

mo apie alkoholizmo priežastis ir 
jo gydymo.

Nors tai dar labai jauna orga
nizacija, bet jau pasirodė esanti 
labai naudinga. I jos centrinę būs
tinę Sydnėjuje (194 Pitt Str., 3 
aukšt. kasdieną plaukia nemaža 
privačių asmenų, o ypač kreipiasi 
daug pramonės įmonių ir gauna 
gerų patarimų, informacijų, o kri
tiškais atvejais — skubios pagal
bos.

ALKOHOLIKAI GELBSTI 
ALKOHOLIKUS

Nepaprastai didelės realios pa
galbos alkoholikai gauna iš pla
čiai pasaulyje paplitusios ALCO
HOLICS ANONYMOUS organi
zacijos. Tai organizacija, kurią 
sudaro patys alkoholikai ar buvę 
jais. Ten nėra pamokslininkų, ar 
mokslinių paskaitų, ar labdarių 
nešamos melagingos moralės. Toji 
organizacija remiasi taip vad. gru
pinės terapijos (gydymo) būdu. 
A.A. organizacijos daro savo su
sirinkimus, kuriuose stengiasi vie
nas kitam draugiškai pagelbėti, iš- 
sipasakoja savo silpnybes, skaus
mus, nelaimes. Tuose susirinki
muose jiems nėra ko gėdintis, nė
ra pajuokos baimės, nes jie visi 
tokie pat. Kiekvienas j ieškąs pa
galbos alkoholikas, nedrąsiai atė
jęs į Centrinę A.A. būstinę (63 
Elizabeth St., Sydney), po kelių 
minučių atgauna drąsą, kai pama
to, kad čia visi pareigūnai, nuo 
valytojos iki įstaigos vadovo, to
kie pat alkoholikai, tik jau atgiję. 
Jam grįžta jėgų, atsiranda vilties, 
kad ir jis toks gali būti. Per A.A.

atviras laiškas antrašte: “Cinišku- 
mo palyginimai”. Jo autorius, Die
ter, Friede, polemizuoja su to laik
raščio komentatorium, kuris kovo 
6 d. parašė, kad už Maskvos nau
jai pasiūlytų nepuolimo paktų ne
slypi tiek daug ciniškumo, kaip 
savo laiku už hitlerinių paktų. 
Friede rašo, esą sunku suprasti, 
kuo dabartiniai sovietų taikingi 
patikinimai turėtų būti rimtesni, 
negu tos pačios Maskvos iškilmin
gi pažadai nepuolimo sutartyse su 
Lenkija, Estija, Latvija, Lietuva, 
Suomija. Nepuolimo sutartis su 
Pabaltijo kraštais Sovietų Sąjun
ga sulaužė 1940 m. birželio mėne
sį, tuos tris kraštus tiesiai oku
puodama. Rusų gražbylystė jų tik
rąjį'ciniškumą dar paryškina, ra
šo Friede, ir primena užs. reik, 
ministerio Molotovo veidmainišką 
pareiškimą aukšč. taryboje 1939 
m. spalio 31 d., kad kalbos apie 
galimą Pabaltijo kraštų sovietiza
ciją esą tik antispvietinės provo
kacijos. Tačiau nepraėjus nė 8 
mėnesiams Sovietai Pabaltijo kraš
tus okupavo. Dabar Sovietų siū
lomose sutartyse pasikartoja tie 
patys pažadai.

DVIPRASMIS NEUTRALUMAS
“Salzburger Nachrichten” II. 19 

d. Pabaltijo reikalams paskyrė 
vedamąjį antrašte: “Neutralumas 
kaip apsauga ir taktinė priemo
lį”. Straipsnio autorius Dr. H. 
Mae pastebi, kad Sovietų okupuo
tos neutralios Lietuvos- nepriklau
somybės sukaktis duoda progą pa
galvoti apie neutralumo vertę ar 
nevertę. Esą dvi neutralumo rū
šys: ginkluotas neutralumas (kaip

iš Klaipėdos, o Malenkovas iš Vil
niaus. .. Dabar nei tų pačių, nei 
kitų panašių "Lietuvos” deputatų 
vilniškiame soviete nebebus.

Iš viso, dabar padidėjo lietu
vių skaičius deputatų tarpe. Bu
vo 159 iŠ 209, dabar bus 175. 
Rusų buvo 36, dabar 24. Kitų bu
vo 12, dabar 10. Sumažėjo mote
rų skaičius. Buvo *62, dabar 56 
iš tokio paties bendro skaičiaus 
(209).
Pasikeitė kiek ir profesinis "par

lamento” veidas. Kiek sumažėjo 
valdžios ir partijos centrinių pa
reigūnų skaičius. Buvo 57, dabar 
48. Vietinių administracijos ir 
partijos pareigūnų (iš miestų ir 
rajonų organų) buvo 30, dabar 22. 
Karininkų buvo 9, dabar 10. Jų 
tarpe keturi lietuviai: Vitkauskas, 
Macijauskas, Bartašiūnas, Žibur- 
kus.
Iš inteligentijos (profesorių, mo

kytojų, menininkų) tarpo buvo 
40, dabar 23. Jų tarpe: Kipras 
Petrauskas (anksčiau jis buvo de
putatas pačiame maskviniame so
viete), muzikas Konradas Kavec- 
kas...

Iš pramonės vyresniojo perso
nalo beveik nieko nėra, jei ne
skaitytumam trijų pareigūnų: ge
ležinkelių valdybos viršininkas 
Kožuchovskis, Kauno elektrinės 
statybos viršininkas Luchnovas ir 
vieno žvejybos laivo kapitonas 
Česlovas Bublys. Užtat padidin
tas “dvarų urėdų”, tai yra, kol
chozų pirmininkų ir kitų vyres
niųjų kolchozų bei sovehozų pa
reigūnų skaičius. Jų buvo 40, da
bar 51. Žemės ūkio darbininkų 
pirma buvo 11, dabar 27, o pra
monės darbininkų buvo 15, dabar 
25. Paprasti darbininkai arba bri
gadininkai (pramonės ir žemės 
ūkio draugėn sudėjus), pirma su
darė nepilną 13%, o dabar jau 
apie 25%.

organizaciją tūkstančiai beviltiš
kų alkoholikų grįžo į gyvenimą. 
Toji esamų ir buvusių alkoholikų 
organizacija įrodė, jog bet kokio 
laipsnio alkoholikas gali atgauti 
pasitikėjimą savimi, asmeninę gar
bę ir vėl būti naudingu visuome
nės nariu. Aukščiau minėtoji dai
nininkė Lillian Roth yra viešai 
pareiškusi, kad ją išgelbėjo Die
vas ir Alcoholics Anonymous.

Nors naujieji gydymo metodai 
ir vaistai labai sėkmingi alkoho
lizmo gydymui, o įvairios specia
lios organizacijos teikia alkoholi
kams didelės pagalbos, vistik vie- 
nintėlė reali priemonė išvengti al
koholio pinklių —N E G E R T L 

pvz. Šveicarija) ir neutralumas, 
kuris remiasi vien tik sutartimis. 
Pabaltijo valstybių likimas paro
dęs, ko verti yra neutralumo su
sitarimai su Sovietų Sąjunga. 
Maskva gerbia tik jėgą. Pabalti
jo likimas Kremliaus buvęs iš
spręstas dar tada, kada tos vals
tybės ėmėsi pasiskelbti neutralio
mis.

NORVEGŲ KOMENTARAS DĖL 
VAŠINGTONO LAIKYSENOS

PABALTIJO KLAUSIMU
"Vart Land” (Oslo) II. 20 d. ve

damajame komentuoja JAV. užs. 
reik, ministerio J. F. Dulleso nau
jausią pareiškimą Pabaltijo vals
tybių klausimu ir pastebi, kad 
toks Dulleso aktyvus pasireiški
mas tų valstybių atžvilgiu turi 
didesnę reikšmę, negu tik jų ne
priklausomybės sukakties pager
bimą. Pareiškimas esąs padary
tas tuo momentu, kada eina JAV 
ir Didž. Britanijos pasitarimai su 
Maskva. Sovietai, kaip žinoma, 
visą laiką siekia iš Vakarų išgau
ti Pabaltijo kraštų pavergimo pri
pažinimą. Vašingtono pareiškimas 
kaip tik tuo metu, kada britų 
premjeras vyko j Maskvą, Krem
liui turėjęs parodyti Vakarų ne
pakitusi tvirtą nusistatymą Pabal
tijo klausimu.

PATIRTIS PABALTIJO 
KRAŠTUOSE SUKELIA 

ANTIBOLŠEVIKINES 
NUOTAIKAS

“Der Monat” žurnalo sausio mė
nesio laidoje tilpo ilgesnis straips
nis apie nuotaikas Sovietų Sąjun
goje ir apie kjai kurias opozicines 
sroves. Iškeliamas t.k. faktas, kad 
rusų kariai ir kiti, pabuvoję kurį 
laiką Pabaltijo kraštuose, ir šiaip 
Vakaruose, pradeda įsitikinti val
diškos ir partietiškos sovietų pro
pagandos melagingumu ir imą ge
riau suprasti bei vertinti vakarie
tišką gyvenimo stilių. Vis labiau 
augo ir auga abejonės, ar sovieti
nis kelias į gerbūvį yra pats tik
rasis. Planų daug, o padėties pa
gerėjimas visai menkas. Sovietų 
Sąjungos opoziciniuose sluoks
niuose išryškėjusios tk. dvi sro
vės: neobolševistinė, kuri, nepa
tenkinta senąją vadovų karta, sie
kia sovietinę sistemą reformuoti 
ir — liberalinė srovė, kuri siekia 
sovietinio režimo galo. Karui ki
lus, pirmoji srovė, galimas daly
kas, vis dėlto gintų Sovietų Są
jungą (arba bent Sovietų Rusiją), 
gi antroji srovė karo atveju dary
tų visa, kad sovietinis režimas ka
rą pralaimėtų.

PASIRUOŠIMAI SPRĘSTI 
KARALIAUČIAUS LIKIMĄ?
Amerikiečių žinių agentūra AP 

kovo 13 d. paskleidė žinią, kad 
Sovietų Sąjunga būk ruošiasi Len
kijai atiduoti Karaliaučių su Pi- 
liava, bet už tai Lenkija turėtų 
Vokietijos sovietinei zonai (DDR) 
atiduoti štetyno miestą ir uostą.

Iš kitos pusės, Europoje ir Ame
rikoje yra pasklidę gandų, kad 
Sovietų Sąjunga ruošiasi atiduoti 
Karaliaučiaus sritį Sovietinei Lie
tuvai. Lietuvos kp ir sovietinės 
valdžios vadovybė būk pavedusi 
tam tikriems kolektyvams paruoš
ti tuo reikalu išsamią istorinę ir 
kitokią medžiagą, kuri pagrįstų 
Lietuvos pretenzijas į tą kraštą. 
Abiejais atvejais Karaliaučiaus 
klausimas keliamas ryšium su pa
siruošimais sudaryti taikos sutar
tį su Vokietija.

E.I.

• Dr. Milda Budrienė dalyva
vo alergijos specialistų suvažiavi
me vasario 7-11 dienomis Čikago
je. Dr. Budrienė seka naujus at
radimus alergijos srityje, dalyvau
dama Illinois universiteto asisten
tų konferencijoje.

• Literatūros Lankų 8-tas nu
meris jau baigiamas spausdinti. Be 
prozos, beletristikos ir literatūri
nės kritikos didelę dalį naujo nu
merio užima anketinė medžiaga, 
kur įvairių kartų ir krypčių mū
sų rašytojai pasisako aktualiais 
dabarties literatūros klausimais. 
Žurnalo numeris iliustruotas R. 
Viesulo darbais.

• Vytautas Valaitis baigė stu
dijas Athens, kur studijavo foto
grafijos žurnalistiką. Neseniai jis 
laimėjo “U.S. Camera” žurnalo 
konkursą ir dovanų gavo lengvą
jį sunkvežimį.
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1959 m. balandžio 3 d. MOŠŲ PASTOGĖRAŠYTOJO IR V1SUOMENINKO SUKAKTIS
(VINCUI KAZOKUI ŠIEMET SUĖJO 40 M. 

AMŽIAUS)
Vincas Kazokas, vienas iš stip

riausių Australijos Liet. Bendr. 
kultūrinių bei visuomeninių ram
sčių, šiemet švenčia 40 metų am
žiaus sukaktį. Jis gimė 1919 m. 
sausio 15 d. Seinų apskr. Mečiū- 
nų km. Mokėsi Lazdijų gimnazi
joj; studijavo germanistiką Vyt. 
Didž. Univeresitete Teologijos — 
Filosofijos fakultete; vėliau mo
kėsi Pedagoginiam Institute Vil
niuje ir Filosofijos fakultete Kau
ne bei Tuebingeno universitete. 
Tremtyje Reutlingeno lietuvių 
gimnazijoj dėstė vokiečių kalbų.

Savo visuomeninę bei kultūrinę 
reiklų Vincas Kazokas pradėjo 
dar gimnazijos suole būdamas ir 
jos nenutraukė iki šiol. Jį matėme 
moksleivių ir studentų organiza
cijų valdybose, o jo eilėraščius ir 
straipsnius skaitėme įvairiuose pe- 
rijodiniuose leidiniuose. -

V. Kazoko kūrybą randame Vo
kietijoj išleistuose “Tremties Me
tuose” ir jau U.S.A, pasirodžiu
sioje Poezijos Antalogijoj, o taip 
pat ir Aiščio redag. Rašytojų 
Antologijoj “Gabija”.

V. Kazokas yra išvertęs Koest-

Literatūros kritikai sako, kad 
pereitais metais Amerikoj nebuvo 
ypatingai gerų romanų. Iš versti
nių didžiausį pasisekimų turėjęs 
“Daktaras Živago", o originalūs 
buvę, daugiausia erotinėmis temo
mis.

10.000 atskirų leidinių buvo iš
leista per 1958 metus Amerikoje 
ir vos 200-300 tų leidinių pasiekė 
tiražų, kuris neša didesnį pelną 
rašytojui.
' Garsiausieji rašytojai mažai ką 

nors naujo išleido, bet atsirado ke
letas naujų, kurie nušlavė tiražų 
rekordus.

Matosi, kad leidėjai labai gerai 
supranta erotikos populiarumą 
Amerikos romanų skaitytojų tar
pe ir jie leidžia nemažai tokių 
knygų. Dešimt plačiausiai parduo
damų romanų tikrai nėra dešimt 
geriausių romanų Amerikoje.

Tarp labiausiai dėmesio susilau
kusių 1958 m. prisimintas Vladi
miras Nobokov, rusas, kuris rašo 
trimis kalbomis ir-kuris parašė 
populiarų romaną Lolita. Jis jun
gia ypatingą stilių, rašymo meist
riškumą su erotika. Kritikai neno
rėtų kreipti ypatingo dėmesio į tų 
knygą, bet rašytojo stilius ir tech
niškas tobulumas neleidžia jiems 
aplenkti jo romano.

Tų patį galima pasakyti apie 

lerio “Nulis ir Begalybė” ir Dos
tojevskio “Didysis Inkvizitorius” 
(prie Maceinos Didžiojo Inkvizi
toriaus).

Be kitų literatūrinių darbų 
Austr. gyv. V. Kazokas išleido ei
lėraščių rinkinį “Sapnų Pėdomis” 
ir išvertė Timmersano “Kaimie
tiškųjų Psalmę”. Jis kurį laiką 
redagavo Sydnėjuj ėjusią “Užuo
vėją" ir dvi kadencijas yra išbu
vęs Krašto Valdybos nariu.

Vincą Kazoką rasdavome jau 
“Australijos Lietuvio” puslapiuo
se, o ypatingai dažnai jis prabil
davo įvairiomis literatūrinėmis, 
kultūrinėmis ir visuomeninėmis 
temomis “Mūsų Pastogės” pusla
piuose. Jis buvo ir tebėra nuola
tinis U.S.A, lietuviškų laikraščių 
bei žurnalų bendradarbis kultūri
niais klausimais.

šiuo metu Vincas Kazokas sa
vo duoklę mūsų bendruomenei 
atiduoda dirbdamas Krašto Kultū
ros Taryboje, spaudai ruošiamo 
Australijos lietuvių metraščio Re
dakcinėj kolegijoj ir vadovauda
mas Sydnėjaus Plunksnos Klubui.

T.R.

AMERIKIEČIŲ ROMANAS
1958 METAIS IR JO ATEITIS

patį populiariausią romanų Ame
rikoje — The Anatomy of a Mur
der, kurį parašė teisėjas slapyvar
džiu R. Traver.

1958 metai prasidėjo garsiuoju 
James Jones romanu Some Came 
Running (1266 puslapių) ir baigėsi 
seniai žinomo rašytojo John O'Ha
ra knyga From the Terrace (897 
puslapių romanu). Tos knygos yra 
plačiai skaitomos, nes rašytojai 
yra gerai žinomi ir jų romanai 
dažniausiai patenka į filmų ga
mintojų rankas. Erotika persunkia 
visas jų temas.

Visi kritikai pripažįsta, kad 
per praeitus metus pasirodė keli 
jauni rošytojai, jie išleido pirmus 
romanus ir jų darbai turėtų būti 
sekami, nes ateity iš jų galima ti
kėtis daug gerų dalykų.

Per 1958 metus šie jaunieji ro
manų rašytojai parodė pirmuosius 
savo darbus: W. Humphrey — 
Home From the Hills; Shirley 
Ann Grau — The Hard Blue Sky; 
J.P. Donleavy — The Ginger Man; 
Alex Karmel — Mary Ann; Rich
ard Frede — Entry E; Jonathan 
Kozol — The Fume of Poppies.

“Badas, neapykanta ir gailestingos rankos1’
Šitokiu vardu pasirodė įdomi 

rašytojos Elisabeth Pfeil knyga 
“Hunger, Hass und gute Haende”, 
išleista Goettingene, Vokietijoj.

Autorė čia vaizdingai nušviečia 
Karaliaučiaus gyventojų katastro
fiškų padėtį po šio karo ir jų ke
liones Lietuvon. Ji pati daug kar
tų slapta keliavo į Lietuvą: j 
Kauno, Šiaulių ir Vilniaus apylin
kes. Pateikiama čia keletas ištrau
kų.

— x —
“Tai buvo 1947 m. kovo mėne

sį. Aš buvau su daugeliu kitų ne
laimės draugų kaip civilinė belais
vė, Karaliaučiuje laikoma. Išsiil
gę laukėme išvežimo. Kas dieną 
buvo kalbama, kad visi vokiečiai 
būsią perkelti į Vokietijos užsi
likusią dalį.

Mano vyro ir tiek daug gorų 
draugų ir pažįstamų jau nebebu
vo. Jei kas ne dėl ligos, kaip ba
do, maliarijos, žuvo, tai pamažu 
susilpnėję skausmuose užbaigdavo 
savo dienas. Dažnai, kam tekdavo 
eiti pro griuvėsius, kur suimti ci
viliniai žmonės turėjo gyventi, pa
stebėdavo iš lavono dvokimo, kad 
vėl koks vargštas vienišas ir visų 
apleistas pabaigė savo gyvenimą’ 
skarmaluose. Savaites išgulėdavo, 
kol jį pagaliau motina žemelė pri
dengdavo.

Tie romanų rašytojai pasižymi 
geru stilium, meistriškesniu kalbos 
vartojimu, o jų siužetai stengiasi 
suįdominti skaitytojus staigumu, 
nors kaikuriais atžvilgiais ir vul- 
gariškumu.

Kritikai negali išpranašauti, ką 
Amerikos romanų kūrėjai galvoja 
parašyti per šiuos metus, bet 1958 
metais mažai kas ypatingo ar ste
binančio buvo parašyta. Leidėjų 
negalima perdaug kaltinti, nes jie 
išleidžia tuos, kurie jiems atrodo 
geriau parašyti.

Geresniems rašytojams gana ge
rai sekasi medžiagiškai. Gerai ži
nomų rašytojų darbai yra tuojau 
griebiami ir leidžiami.

Manoma, kad šis erotinis perio
das greit baigsis ir romanų rašy
tojai pereis j platesnes, istoriškas 
temas. Amerikos kritikai neaplei
džia gerų veikalų ir juos plačiai 
išgarsina. Vienas kritikas, kalbė
damas apie Lolitą, rašė, kad šioji 
knyga yra beveik vulgariška, bet 
rašytojo stilius yra tobulas. Kai- 
kurie recenzijų skaitytojai kaip 
tik įieško tokių romanų, šiais me
tais tikimasi geresnių.

Ir mano dienos atrodė suskaity
tos, jei mane gyvenimo drąsa ir 
energija būtų apleidusi. Kartkar
tėmis buvo pastebėta, kad mote
rys daug daugiau pakeldavo ir 
atlaikydavo negu vyrai.

Nei iš šio, nei iš to, kurią die
ną pasirodydavo moterys bei vai
kai su pilnomis kuprinėmis, parvy- 
kę iš kokios maistui pasirinkti ke
lionės ir nebe taip visai sumenkė
ją atrodydami. Jie turbūt buvo 
padarę tolimą kelionę. Rytprūsiuo
se negi liko dar ūkininkų ir di
delių ūkių. Jie buvo sunaikinti ir 
daugumoj apleisti. Pamažu paaiš
kėjo, kad žmonės paslapčia va
žiuoja į Lietuvą. Ten pasikieminė- 
ja pas ūkininkus, kurie apdovano
ja maistu — duona, grūdais, bul
vėmis.

Duoneliau^i nereikėjo, kaip aš 
greitai po to patyriau. Lietuviai 
buvo mums kaip angelai, nors 
taip pat ir jie gyveno ne pertek- 
liuose. Neturtas ir jų svečias bu
vo. Tačiau kiekvienas šiek tiek 
turėjo. Jau iš tolo jie barškinda
vo į langą, jei kas artindavosi prie 
trobos. Daugeliui pusiau išbadė
jusių vaikų ir moterų padėjo ant 
kojų atsistoti. Todėl aš jiems vi
suomet, kol gyvensiu, giedosiu 
himnus už jų svetingą dosnumą, 
šitoje mažoje tautoje jnirtusios 
tautų neapykantos laike pavyzdin
gu būdu ruseno žmoniškumas.

Kad ilgainiui nebūtų pamiršta, 
kartu ii' mano noras atsilyginti 
bent šia kuklia padėka, parašiau 
šį pranešimą.

— x —
Taigi, girdėjau apie keliones 

Lietuvon. Jos buvo gausios nuo
tykiais ii' visada pavojingos, ka
dangi žmonės slapta ir zuikiais 
traukiniais turėjo važiuoti, tupė
dami ant vagonų, tarpe jų ar kur 
kitur pasislėpę. Juos milicija buo
žėmis nuvaikydavo arba nustum
davo žemyn. O kai traukinys pa
judėdavo, jie vėl užkopdavo. Be 
jokio svyravimo ir nebodami pa
vojaus siekė savo tikslo. Kadangi 
mirtis dėl bado kas dieną ir kas 
valandą į akis žiūrėdavo, todėl 
šios kelionės buvo tikros lenkty
nės su mirtimi.

Tačiau niekas neišduodavo ki
tam, iš kur išvažiuodavo, koks su
sisiekimas buvo, kaip toli važiuo
davo ir kaip aplamai per sieną 
pereidavo, kur stoties policija ar
ba milicija galėjo būti, kurios ven
gė kaip kažinko, ir kas dar reika
linga žinoti.

— x —
Pirmą priešpietę jau turėjau 

dvidešimt penkis rublius, kuriuos 
praeiviai padovanojo. Kaip galėjo 
tai įvykti neduoneliaujant? Pap
rastai. Iš tolo matė mūsų nuskaru
sius drabužius ir slenkančią, su

vargusią eiseną, kad mes vokie
čiai ir tik paskutinę valandėlę pa
sprukę nuo duobkasio mentės. Val
gyti ir gerti gaudavom maž kiek
vienuose namuose, j kuriuos už- 
sukdavom.

— x —
Lietuviai pasižymėjo didele nuo

voka, buvo širdingi, malonūs ir 
todėl palengvindavo mums. Be 
žodžio duodavo mums kavos, ban
dučių ir net virtų kiaušinių. Tik
ras skanėstas buvo mūsų išbadė- 
jusiems viduriams. Savaime aišku, 
nereikalavo iš mūsų jokios pagal
bos bei atlyginimo.

— x —
Tai mano pergyvenimai ir nuo

tykiai kelionėse po Lietuvą. Jos 
buvo ypatingo laiko šešėlyje ir vy
ko ypatingose aplinkybėse, kai 
dar pasaulis tūnojo paskutiniojo 
karo žaizdose ir tarp tautų degė 
neapykanta. Man buvo leista pa- 

.tirti, kad nežiūrint viso, žmoniš
kumas per tuos laikus išsilaikė. 
Mes sutikdavom jį mūsų visuose 
keliuose, barbarų botago grąsini- 
mą, prispaustą ir išgąsdintą drau
dimais sir įstatymais, tačiau ne
palaužtą tautos širdyse.

Lietuva maža šalis. Vos trys su 
puse milijono gyventojų. Tikras 
žemdirbystės kraštas su nedaug 
didėlesnių miestų. Inteligentija iš 
ūkininkų kilus. Be galo gelbstinti 
pasirodė lietuvių dvasiškija. Maž
ne kiekvienas kunigas kalbėjo vo
kiškai. Jie visi nedarydavo skir
tumo dėl tikėjimo, buvo malonūs, 
plačių pažiūrų, vaišingi ir prielan
kūs.

Ypatingai man metėsi tai, ko 
nenorėčiau nutylėti: lietuvis iki 
paprasčiausio žmogaus kupinas 
tautinės didybės. Tauta jam vis
kas.

Tačiau svarbiausia žmogus! Tai 
galėjau patirti ir šitą noriu gar
sinti ir už tą noriu dėkoti. Ir tai 
man leidžia tikėti, kad tarp tau
tų yra bendras pagrindas, ant ku
rio galima sukurti taikaus sugy
venimo bendrą ateitį. Tegu tau
tos įsisąmonina savo būtovės žmo
niškumo nuveiktus darbus kaip 
tikras viršūnes aukso raidėmis su
žymėti, ne kaip lygius, bet augš- 
čiau už taip vadinamus ikišiol 
praeities didžius darbus.”

T.Ž.

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Nepamirškite aavo pareigos: 

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

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

Okupuotoj 
Lietuvoj

RAŠYTOJUI J. PAUKŠTELIUI 
60 METŲ

Jau nepriklausomybės laikais 
buvęs žinomas rašytojas J. Pau
kštelis (laikytas artimesniu kata
likiškiems sluogsniams) kovo 2 d. 
susilaukė 60 metų amžiaus. Ta 
proga Paleckis apdovanojo jį gar
bės raštu, o Kėdainiuose jam bu
vo suruoštas pagerbimo vakaras, 
kaip tarybiniam rašytojui, šiuo 
metu Pergalėje spausdinamas nau
jas jo romanas. Romano tema dar 
nėra ta, kurios partijos vadai la
biausiai pageidauja: tai romanas 
ne apie “šviesią dabartį”, o tik 
apie “tamsią praeitį”, apie kurią 
rašyti dabar labiau mėgstama, nes 
saugiau.

J. Paukštelis, tačiau, nesiverčia 
vien literatūrine kūryba. Jis tebė- 
raTnokytojas Kėdainių II viduri
nėje mokykloje, ten žinomas no 
literatūrine, o civiline savo pavar
de, kaip Juozas Ptašinskas.

LIETUVOS JAUNIMAS 
KAZACHSTANE

Ryšium su penkerių metų su
kaktim nuo “Chruščiovo dvarų” 
steigimo Kazachstano dykumose 
paskelbimo, komsomolo sekreto
rius Lietuvoje pasididžiavo, kad 
tuose dvaruose esą pastoviai įsi
kūrę ir 1200 jaunuolių iš Lietu
vos.

Anksčiau pastoviai tenai įsikur
ti išsiųstųjų skaičius buvo mini
mas apie tris ar net keturis kar
tus didesnis. Jeigu tikrai dabar 
ten galutinai pasilikusių lietuvių 
liko tik 1200, tai tą būtų galima 
aiškinti tik dviem aplinkybėm: 
dauguma nusiųstųjų išbėgiojo (pa
bėgimo faktų buvo viešai minima 
jau pirmaisiais ir antraisiais to 
perkeldinimo metais), arba gal į 
tą dvyliką šimtų sąmoningai te- 
jskaitomi tik tikri lietuviai, nebe- 
imant dėmesin iš Lietuvos ta pro
ga išvykusių ar išsiųstų rusų, ku
rie anksčiau buvo iš Rusijos Lie
tuvon gyventi atsikraustę. Kai bu
vo skelbiama dalies išvykstančių
jų pavardės, visada apie pusė tų 
pavardžių buvo rusiškos.

1957 ir 1958 metais jau nebebu
vo “pagal kvotą” organizuojamas 
jaunimo siuntimas j Kazachstaną 
ten pastoviai įsikurti, o buvo siun
čiami jaunuoliai tik trims — ke
turiems vasaros pabaigos mėne
siams derliaus nuiminėti. Pernai 
į tokią “talką” iš Lietuvos buvo 
išsiųsta 4360 jaunų vyrų ir mergi
nų, bet jie (nors ir ne visiškai 
visi) grįžo. LNA

KAIP MUS VEZE I SIBIRĄ IR KĄ 
MES PERGYVENOME

KĄ PASAKOJA DUKART IŠTREMTAS IŠ LIETUVOS 
IR ATVYKĘS Į VAKARUS

Tęsiny* ii “M.P.” 12 Nr.
MITO ŽOLĖMIS IR DILGELĖMIS

Kadangi tie miško ūkiai nuo 
Komi sostinės Syktyvkoro daug 
kur yra nutolę 200-250 km., su
sisiekimas ir miško transportavi
mas vykdomas tik vasaros metu ir 
tik upe. Tai čia, Vyčegdos aukš
tupyje, 1941-42 metų žiemą žuvo 
10-15% lietuvių.

Tačiau didžiausias badas ir iš
sekimas buvo 1942-1943-1944 me
tų žiemomis. Jau 1942 m. vasarą 
lietuviai (kaip ir lenkai) tremti
niai mito žolėmis (dilgelėmis, jau
nų pušaičių pumpurais ir kt.). 
Vietinių gyventojų padėtis, nors 
ir buvo sunki, tačiau ne tokia bai
si; jie tokio bado nekentė ir tu
rėjo nors bulvių. Duonos normos 
paprastai būdavo išimamos 3-4 
dienas į priekį, o atėjus mėnesi* 

* galui priseidavo kęsti badą tikra 
to žodžio prasme.

ŠUNŲ JAU NEBUVO LIKĘ 
— VALGĖ PELES

1941-42 m. žiemą mirė iš bado 
ir išsekimo, turbūt, apie pusė 
lenkų tremtinių. Iš lenkų lietu
viai tuomet išmoko pavasarį kol
chozų laukuose rinkti supuvusias 
bulves, iš kurių kepdavosi blynus. 

Atėjus pavasariui, tokie "blynai” 
buvo tiesiog išganymas, nors ke
pant juos pasklisdavo didžiausia 
smarvė. Bet badaujantiems atro
dė, kad pasaulyje nėra nieko ska
nesnio...

Rudens metu visi lietuvių 
tremtinių vaikai vaikščiodavo po 
taigą rinkdami uogas ir grybus, 
tuo padėdami išsilaikyti savo vy
resniems broliams ir seserims ir 
tėvams.

1942-43 metų žiemą badas pa
siekė tokį laipsnį, kad daugumas 
lietuvių valgė pagautas peles, 
žiurkes — šunų jau seniai nebuvo 
likę.

ŽIURKĖS VAIKAMS AUSIS 
APGRAUŽDAVO

Tačiau tautiečiai kentė netik 
nuo bado. Juos namuose kamavo 
parazitai. Apleistų senų barakų 
sienų rąstų tarpuose, prikimštuo
se sąmanų, buvo privisę milijonai 
blakių, su kuriomis kovoti nepa
dėdavo jokios priemonės, nei 
karštas vanduo, nei žibalas. Ypa
tingai parazitų aktyvumas pasi
reikšdavo vasarą. Be blakių pri
sidėdavo dar uodai, muselės ir 
bimbalai. Šiltomis vasaros nakti

mis žmonės net po sunkių darbų 
negalėdavo pailsėti, užmigti. Per 
kiauras naktis rūkydavo uodus, 
traiškydavo kraujo prisisiurbusias 
blakes — o įsismaginę graužikai 
apgrauždavo mažiems vaikams 
ausis.

Kertant mišką taip pat buvo 
sunku apsiginti nuo uodų. Kirtė
jai ant veido užsidėdavo tinklelį, 
nes be jo darbas visai būtų bu
vęs neįmanomas, šiltam orui esant 
su tinkleliu irgi buvo nepatogu. 
Prakaitas srovėmis varvėdavo.

Miško darbai mažai tebuvo me
chanizuoti. Tik miško medžiagos 
išvežimas į sandėlius prie upių 
buvo šiek tiek mechanizuotas. Bet 
ir tai buvo tik pradžioje. Vėliau, 
karui tęsiantis, visos transporto 
priemonės buvo išsiųstos j fron
tą.

UŽ ŠAUKŠTĄ KOŠĖS AR 
SRIUBOS

Visiems darbams buvo nustaty
tos darbo normos. Dviem asme
nim (vistiek, ar vyrams, ar mo
terims) , dirbantiems dvirankiu 
piūklu, reikėjo prikirsti malkų 
4-5 kūb. metrus (nuplauti med
žius, nugenėti, sudeginti šakas, 
supjauti į 1,5 m. ilgio gabalus, 
juos perskelti pusiau, jei stori, ir 
sukraustyti). Neišpildantiems to
kios dienos normos buvo maži
namas maisto davinys valgykloje, 
o viršijantiems normas — stacha- 
noviečiams buvo duodama papil
doma porcija košės arba sriubos.

Maždaug 1943 metais lenkai 
tremtiniai pradėjo gauti maisto

1 bei rūbų iš lenkų atstovybių. Len
kų padėtis tada žymiai pagerėjo 
ir jie turėjo geriausią materiali
nę būklę iš visų gyventojų. Lie
tuviai iš jų už tabaką ar degtinę 
(kurią dirbantieji retkarčiais gau
davo) išsimainydavo amerikoniškų 
sriubų, kiaušinių miltelių, taukų 
ir pan., o taip pat ir rūbų, nes 
savųjų, atsivežtųjų, jau nebuvo 
likę.

Lenkai buvo grąžinti iš Komijos 
apie 1944 metų rudenį.

Lietuviai nebuvo nustoję vilties 
ir tikėjosi, kad ir jų likimas iš
sispręs panašiai, kaip ir lenkų, 
tačiau to nesulaukė.

Kas iš lietuvių išsilaikė iki 
1944 metų, tai daugumas ir išliko 
gyvi. Į karo galą maisto reikalai 
šiek tiek pagerėjo. Visur valgyk
lose pasirodė amerikietiški kon
servai.

1945 m. rudenį atsirado vadi
nama komercinė duona, ' po 100 
rublių už 1 kg. Prie tokių parduo
tuvių išsirikiuodavo eilės, kurios 
siekdavo iki pusės kilometro.

EPIDEMIJOS
Visais karo metais Komijoje 

siautė vidurių šiltinė ir dėmėto
sios šiltinės epidemija. Ypatingai 
daug gyvybių nusinešė dėmėtoji 
šiltinė, kurios platintojai buvo 
utėlės. Utėlių antplūdis būdavo 
toks, kad senesnieji, išsekę žmo
nės nebepajėgdavo su jomis susi
doroti.

Gydytojų buvo nepaprastai ma
ža ir tik ligoninėse bei poliklini
kose. Į ligoninę pakliūti buvo di

džiausia laimė, nes dažniausia vi
sos lovos būdavo užimtos.

Didelė problema buvo vaistų 
klausimas. Beveik visas ligas gy
dydavo kelių rūšių milteliais ar 
tabletėmis.

Profilaktinėmis priemonėmis bu
vo laikoma ne švara, bet skiepiji
mai, kuriuos vykdydavo prievar
ta.

Pagal pramoninių prekių korte
les darbininkams ir vaikams at
leisdavo po 1 gabalą ūkiško muilo, 
kurio, aišku, visiškai neužteko.

UGNIS IŠ TITNAGO...
Per visus karo metus Komijoje 

buvo labai sunku su druska ir 
degtukais. Daugelis žmonių ugniai 
užžiebti naudodavo skiltuvą tit
nagą ir kempinę. Nebuvo krautu
vėse ir tokių būtinų dalykų, kaip 
šukos. Žmonės jas pasigamindavo 
patys, iš alumininių indų, o tan
kios šukos buvo gaminamos iš me
dinių plokštelių.

Lietuvių tremtinių vaikams mo
kytis buvo nepaprastai sunku, o 
daugiausia ir visai neįmanoma, 
nors oficialiai buvo reikalaujama 
lankyti mokyklas. Visi vaikai maž
daug nuo 13-14 metų ėjo j darbų 
ir dirbo kartu su suaugusiais įvai
rius darbus. Mažesni kaip 13 me
tų mokyklas nelankė dėl'rūbų ir 
maisto stokos.

Karui pasibaigus, daugumas lie
tuvių jaunuolių su nepaprastu 
veržlumu lankė mokyklas, techni
kumus, o dalis net baigė institu
tus. Gyvendami pusbadžiai — nes 
daugumas neturėjo paramos iš 

giminių — lietuviai mokyklas bai
gė su gerais arba labai gerais pa
žymiais.

NEATITRŪKO NUO LIETUVIŠ
KOS KILMĖS IR KALBOS
Net baisiausio bado metais lie

tuviai tremtiniai išlaikė vieną itin 
svarbų bruožą: bendravo vieni su 
kitais, niekuomet neatitrūko nuo 
savo lietuviškos kilmės ir savosios 
kalbos. Ir vaikai, kurie gimė trem
tyje, puikiausiai kalbėjo lietuviš
kai. Išlaikė taip pat ir savo tiky
binius įpročius, švenčiant įvai
rias religines Šventes, pvz., Ka
lėdas ar Velykas, jautėsi tam tik
ras pakilimas, suartėjimas. Ben
dromis jėgomis būdavo rengiamos 
Kūčios, nors iš dažnai kuklių 
maisto atsargų. Tokios atsargos 
būdavo sudaromos iš tų pačių nor
mų. Keletą dienų prieš kurią nors 
žymesnę šventę nebuvo suvalgo
ma duona, dalis valgyklų patieka
lų, kad atliktų šventėms. Tokios 
“vaišės”, žinoma, būdavo ruošia
mos po darbo, keliomis lietuviš
koms šeimoms susidėjus.

Lietuviškas sąmoningumas, dar
bštumas, vaišingumas, pamaldu
mas išlaikė sunkiausius mėgini
mus.

Praūžus karui ir bado šmėklai, 
lietuvių bendravimas dar sustip
rėjo. Gyvenimui įėjus bent kiek 
į normalesnes vėžes, būdavo su- 
ruošiami ir linksmesni subuvimai, 
su šokiais, gegužinės. Tuomet 
drąsiai skambėdavo lietuviškos 
dainos.

(Bus daugiau)

►i 't.
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KULTŪRINE KRONIKA
• MORĖNŲ UGNYS, KAZIO 

BRADONO EILĖRAŠČIŲ RIN
KINYS. Rinkini išleido Li
teratūros Lankai, viršeli pie
šė V. Petravičius. Rinkinyje 
yra šie skyriai: Grįžtanti saulė, 
Mindaugas, Komunijos kviečiai, 
Juodoji druska, Pro vėlų langeli, 
Slenkstis, Brolių kelionė.

Ir šiame rinkinyje, kaip ir an
kstyvuosiuose, Bradūnas liko išti
kimas senovės Lietuvos ir žem
dirbio nuotaikų išsakytojas, suran
dąs labai subtilų žodj, priartėjan
ti dažnai prie tautosakos, tačiau 
originalų ir rodanti dideli talen
tų, ir mažiau išprususiam poezi
jos mėgėjui yra suprantamas. 
Poetas visada sugeba būti nau
jas, originalus ir neišsenkantis.

• AMERIKOS LIETUVIAI IR 
ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽO
DYNAS išėjo iš spaudos, knygų 
parašė dr. Algirdas Margeris. Pir
moje knygos dalyje autorius duo
da savo pirmuosius asmeniškus 
įspūdžius Amerikoje. Čia randame 
pastabų apie buvusius senuosius 
literatus, kalbininkus ir veikėjus, 
kaip Bronių Vargšų (Laucevičių), 
dr. J. šliupų, kun. J. Burbų, Vincą 
Nagirskj, Kleopą Jurgelionj, kun. 
J. Kmitą ir kt.

Antrojoje knygos dalyje yra su
rašyti įvairūs žodžiai, kuriuos lie
tuviai sulietuvino. Žodynas prade
damas 151 psl. Knyga turi 366 
psl., didelio formato, išleista auto
riaus, kietais viršeliais.

• LITHUANIAN AFFAIRS — 
LIEČIANČIŲ STRAIPSNIŲ BI- 
BLIOGAFIJA, ruošiama spaudai 
antroji dalis, kurią paruošė bib
liografas Kazys Baltramaitis. Pir
moji dalis išėjo 1945 m. New Yor
ke, kuri apima 1914-1944 metų 
laikotarpi, įeina 1990 straipsnių, 
63 editorialai, parašyti 124 auto
rių. Temų 363, daugiausia: Vil
niaus klausimu, Klaipėdos klausi
mu, santykiai su sovietais, sovie
tų okupacija, santykiai su lenkais, 
vyriausybė ir politika, rusų pre
tenzijos j Lietuvą, santykiai su 
Vokietija, santykiai su JAV ir 
kt. Antroji dalis apims iki šių die
nų. Biblg. K. Baltramaitis studi
javo Amerikoje ir, kaip stipendia
tas, Lietuvos universitete, be to, 
Europos universitetuose. Bendra
darbiavo plačiai lietuvių ir anglų 
spaudoje. Jo darbai ėjo tęsiniais

GYVOSIOS MOZAIKOS 
GYVOS IŠTRUPELĖS

PIRMŲJŲ TRANSPORTŲ LIETUVIAI YALLOURNE
. Tęsinys iš "M.P.” 12 Nr.

PRIE KONVEJERIO

Darbą pradėdamas, užsikari 
ant nepaprastai sunkios žemės 
perpylimo mašinos, “Spreader’iu 
vadinamos, ir stebi rolikais bėgan
ti konvejerį, ant kurio labai įtinti 
geležinė, kartais užspringstanti 
gerklė vemia žemės luitus, žvyrą, 
molį «r skystų purvų. Toji med
žiaga tetinka tik užpilti daubai, 
kuri pasidaro iškasus anglį. Ji, 
specialios mašinos nuplėšta nuo 
anglies klodo, traukiniais atvež
ta ir suversta j tam tikrą žemės 
perpylimo mašinos griovį, tos pa
čios mašinos kaušais pasiekia py
limo šlaitą, kuris nuolat vejasi 
nuo jo besitraukiančią anglį. Taip 
nuolat platėja nors po truputį ir 
užpilinėjama iškastos anglies dau
ba.

Nėra perdaug sunkus darbas 
prie tokio konvejerio, bet naktinė 
pamaina ir stipriausi vyrą ėsto 
ėda. Kai kas čia dirba metus ki
tus, o kai kas ir pensijų ištarnau
ja... O konvejerių vis tebesisuka, 
visai nekreipdamas dėmesio į be
sikeičiančius jo prižiūrėtojus.

Jis sukosi, kada tavęs čia ne
buvo, ir jis suksis, kada nebus čia 
tavęs... Ir taip, bežiūrint i ga
rais ir dulkėmis užsimaskavusi 
besisukantį konvejeri, prisimeni 
čia pat Little Joe posmuotus žo
džius:

Sukis, konvejeri, sukis...
Niekad čia tau nepabos.
Nors vien tik bušas nublukęs
Dulks prie kasyklų daubos. 

įvairiuose laikraščiuose bei žurna
luose. Jis yra sudaręs Lietuvos 
vietovių, biografijų iškarpų rinki
nius, ypač turi daug medžiagos 
apie dailininkus ir jų kūrybą.

• STUDIA L1TUANICA. MA
ŽOJI LIETUVA. 1 New York, 
1958. Lietuvos Tyrimo Instituto 
leidinys, 327 psl.

Turinyje: Rytprūsių ir Vakarų 
Lietuvos priešistorinės kultūros 
apžvalga — M. Gimbutienė; Ark
las Baltų srityse — J. Lingis; 
Lietuvių sodžiaus architektūra 
Mažojoje Lietuvoje — J. Gimbu
tas; Mažosios Lietuvos Tautosa
kos bruožai — J. Balys ir Mažo
sios Lietuvos bandies muzikos 
bruožai — J. Žilevičius.

Tekstai pailiustruoti gausiomis 
fotografijomis, diagramomis ir 
gaidomis. Gale knygos pridėtos 
santraukos anglų ir vokiečių kal
bomis, ir jos turinys įdomus kiek
vienam lietuviui. Knygą tiesiogi
niai užsisakyti galima: Lithuanian 
Research Institute, Ine., 70 Fifth 
Ave., New York 11, N.Y., USA.

• P. CVIRKOS ROMANAS 
“FRANK KRUK”, kaip įrodinėja 
B. Babrauskas, yra pavogtas >š 
Amerikos rašytojo Algirdo Mar
gelio apysakos, kurių šis buvo pa
siuntęs Lietuvon, prašydamas, 
kad ji būtų kuriame žurnale at
spausdinta. Cvirka jų nuplagijavo 
ir išleido savo vardu. P. Cvirka, 
reikia pasakyti, mėgo plagijuoti. 
Jis buvo pagautas nuplagijavęs ru
sų novelę, kuri buvo atspausdinta 
"Lietuvos Aide”. Plagiatorių pa
gavo ir "Lietuvos Žiniose”.

• KOSTO KUBILINSKO "BU
VO BUVO KAIP NEBUVO”, iliu
stravo B. Demkutė, išleido Vals
tybinė Grožinės Literatūros lei
dykla Vilniuje. 1958 m. Tiražas 
50,000 egz.

Turiny: Buvo buvo — kaip ne
buvo, Uodega vedega, Tingis ingis 
dykaduonis, Vilko skrebučiai, La
pės radybos, Ilgaūsis neklusnūsis, 
Vilkas uodegų prišalo.

{vade K. Kubilinskas rašo: “Ma
no svajonė -a- šimtas pasakų. Ei
lėmis parašyti gražiausias lietu
vių liaudies pasakas, atrenkant ir 
iškeliant jose paslėptų liaudies 
minčių branduoliukus — juk tai 
nepaprastai gražu. Antra, mes la
bai daug skolingi Vilniui, ir aš ei
lėmis pradėjau rašyti “gražiausias 
Vilniaus legendas”. K. Kubilinskas

Kiek čia dienų prasvajota, 
Kiek nemiegotų naktų!
Greit gal pavirsiu robotu, 
Šaltu, bejausmiu, kaip tu.

IR YALLOURNAS NE IŠ 
KELMO IŠSPIRTAS...

Negalima sakyti, kad patų Yal- 
lourno miestas būtų labai pras
tas. Jis ne be pagrindo reikalauja 
sau vienos iš pirmaujančių vietų 
Viktorijoj.

Savo metu, su savo vyru vizi
tuodama Australiją, lankėsi čia 
Jos Didenybė Elizabeta II-ji au
tomobiliu apvažiuodama visą Yal- 
lournų, kuris šia šikilminga proga 
buvo pasipuošęs tūkstančiais įvai
riaspalvių elektros lempučių, ple
vėsuojančiomis vėliavomis, trykš
tančiais fontanais ir miniomis jos 
laukiančių žmonių.

Jos Didenybė neužmiršo ir mū
sų kasyklų didžiosios daubos ir 
nuo spec, jai įrengtos estrados su 
savo palydovais žvilgterėjo j jos 
panoramą.

Yallourne šiurkščioj! lytis savo 
skaičiumi žymiai pralenkia švel
niąją lytį, kurios energingesnės 
atstovės visuomet mielai laukia
mos čia atvykstant ir išsirenkant 
sau iš kelių tūkstančių viengun
gių darbininkų patinkamą ženlk- 
li...

SĖKMINGIAUSIA 
AUSTRALIZACIJA

Pora pirmo transporto lietuvių, 
nuolat apsigyvenusių Yallourn 
North’e (vienas iš jų sėkmingai 
baigė australizacijos kursus savo 

šį leidinį atliko tikrai meistriškai. 
Ir kalbos ir poetikos atžvilgiu šis 
K. Kubilinsko kūrinys yra be 
priekaištų.

Spalvotos B. Demkutės iliustra
cijos daro šių knygų tikrai pa
trauklią vaikams. Reikia manyti, 
kad ir Vilniaus legendos bus ne 
silpnesnės už šias eiliuotas pasa
kas.

Iki šiol yra išleisti šie K. Kubi
linsko kūriniai vaikams:

1. Oželis kvaišelis, eiliuota pa
saka, 1951;

2. Raidžių paradas, eilėraščiai 
vaikams, 1951;

3. Pauliukas bailiukas, poemė
lė vaikams, 1955;

4. Pumpurėliai, eilėraščiai vai
kams, 1956;

5. Stovi pasakų namelis, eiliuo
tos pasakos vaikams, 1957;

6. Mano skaičiai, eilėraščiai 
vaikams, 1957.

Be to, jis yra išvertęs Puškino, 
Jeršovo, Maršako, čiukovskio, Mi
chalkovo, A. Barto ir k. autorių 
kūrinius vaikams, iš viso 19 kūri
nių. Turint galvoje režimines są
lygas, pateisinama, kad K. Kubi
linskas savo eilėraščiams davė kiek 
komunistinio padažo, tačiau jis 
žiūri į pasakas iš jų estetinės pu
sės ir marksistinių idėjų jose ne- 
jieško.

LIETUVOS ARCHEOLOGINIAI 
PAMINKLAI IR JŲ 

TYRINĖJIMAI
Nauji atradimai nepaprastai pa

gauna archeologinius šaltinius, pa
deda atskleisti daugelį iki šiol ne
žinomų istorinių reiškinių, šios 
knygos pirmoje dalyje autorė pa
aiškina skaitytojams, kas tai yra 
archeologiniai paminklai, pasako
ja apie senąsias lietuvių gyven
vietes, apie stovyklas ir sodybvie
tes, piliakalnius. Gausiausią Lietu
vos teritorijos ištirtų archeologi
nių paminklų dalį sudaro laidoji
mo paminklai. Užtat R. Kulikaus
kienė išsamiai aprašo plokštinius 
kapinynus, pilkapius, nurodo ka
pų rūšis, be to, supažindina su 
alkakalniais, lobiais, akmenų už
metimais, senaisiais keliais ir 
brastomis.

Antrojoje dalyje pasakojama 
apie archeologinių paminklų tyri
nėjimų: žinių rinkimų ir jų pirati
nę registracijų, žvalgomąsias eks
pedicijas ir jų uždavinius, arche- 
olognių žemėlapių sudarymus, nu
rodoma, kaip šiuos paminklus ap
saugoti.

sužieduotinės namuose, o jo žmo
nos pusseserės savu metu norėjo 
taip pat įsitaisyti tokius mokinius, 
tik nesėkmingai) ir vedę austra- 
les, jau senokai pradėjo kalbėti 
angliškai australiškuoju žargonu. 
Jie augina sveikus ir gražius aus- 
traliukus, meistriškai merkia iš to
lo akį sveikindamiesi, šiaip gerai 
gyvena nuosavuose, savo rankų 
darbo įsigytuose, namuose, važinė
ja nuosavais išmokėtais automo
biliais ir kasyklose vairuoja elekt
rinius lokomotyvus.

PIRMIEJI IŠMOKTI 
ANGLIŠKIEJI ŽODŽIAI

“Klebonui”, kai jis jau buvo iš
gėręs kelis stiklus alaus ir sutvir
tinęs juos pora džino stiklelių, 
besišnekant autobuse su pažįsta
mu australu, kažkaip iš įpročio 
išsprunka trižodis australiškasis 
keiksmas. Autobuso keleivės pra
deda protestuoti, reikalaudamos 
“nepraustaburnį” pašalinti iš jo 
Tačiau laimei jo bendras užstojo 
jį, sakydamas:

— Tų žodžių reikšmė jam dar 
nesuprantama; juos pirmuosius jis 
išgirdo kasyklose ir pirmuosius 
išmoko...

Tada moterys savo protestų at
siėmė.. .

JEIGU JIE NEBOTŲ GĖRĘ...
Kai kurie surambėję viengun

giai buvo beketiną mesti gerti. 
Girdi, nuolatisis girtuokliavimas 
smegeninėje darąs betvarkę... 
Tačiau šiuo klausimu Melburne 
gyvenąs tūlas lietuvis gydytojas 
tuo reikalu maždaug taip prasita
ręs: “Jei tie, kurie jau nebegali 
geruoju sugyventi su savo prote
liu, būtų daugiau negėrę, tai gal 
jau senai būtų iš proto išsikraus- 
tę”...

Ši pastabėlė ir vėl grąžino mū
siškiams vilti gelbėtis geriant.

(Bus daugiau)

CVIRKA PRIEŠ PASTERNAKA 
t

1946 M. KALBĖJO RAŠYTOJŲ
1946 metais Vilniuje įvyko oku

puotos Lietuvos rašytojų susirin
kimas, kuriame smarkią kalbą pa
sakė tuometinis okupuotos Lietu
vos rašytojų s-gos pirmininkas 
Petras Cvirka.

šitokiais žodžiais Cvirka barė 
dabartini Nobelio premijos laure
atų rašytoją B. Pasternaką (Cvir
kos raštų X t.):

“... Pasternakas Tėvynės karo 
metu vertė Šekspyrą, ir puikiai 
vertė, bet vertė tokiu momentu, 
kada kiekvieno tarybinio piliečio 
uždavinys buvo atiduoti visas savo 
pastangas ir talentus pergalei 
prieš fašizmų. Ir atsitraukimas pa
jėgaus poeto nuo aktingos kovos 
pozicijų buvo taip pat tam tikra 
pozicija...”

Kitoj vietoj Cvirka bara savuo
sius rašytojus;.

“...Vakar labai teisingai drg. 
Preikšas pastebėjo prof. Sruogai 
apie tai, kad Raudonoji armija iš
gelbėjo jį iš mirties nagų. Tai lie
čia mus visus. Jeigu hitlerininkai 
būtų laimėję, ne vienas Sruoga 
būtų miręs lageryje...”

Dar daugiau teko A. Miškiniui, 
Kielai ir J. Graičiūnui:

"... Tegul Miškinis bus pavyz
dys kitiems. Su Miškiniu buvo ne 
kartą draugiškai kalbėtasi, buvo 
jam nurodoma, kad jo tylos pozi
cijos mūsų organizacijoje, kaip 
mūsų organizacijos nario, nėra 
pateisinamos. Vokiečių okupacijos 
metu Miškinis buvo uolus hitleri
nės spaudos bendradarbis, o šian
dien savo tyla Miškinis darosi vė
liava sacionalistinių gaivalų tar
pe. Kyla klausimas, kas gi Miški
niui brangiau: tūkstančiai lietu
vių valstiečių, lietuvių tautos liki
mas, jos ateitis, ar saujelė ban
ditų 1...

Mūsų organizacija pirmoje ei
lėje kūrybinė organizacija, ir jo
kiu būdu ne buitinė, kortelėmis 
aptarnaujanti organizacija. Kiela 
iki šiol j mūsų organizacijų žiūrė
jo kaip į tokią, kuri parūpina 
maisto korteles. Paskum Kielą se
kė ir kiti. Vakar iš šios tribūnos 
kalbėjo Graičiūnas. Jis kalbėjo 
apie viską, tik jokiu būdu neatsa-

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI
Gerb. Pone Redaktoriau,
“Mūsų Pastogės” 11 nr. buvo 

įdėta korespondencija “šviesos 
diskusijų vakaras”, kur korespon
dentas netiksliai painformavo apie 
mano skaityto referato mintis. 
Aprašant, suprantama, neturėta 
blogos valios, tačiau vis dėlto aš 
noriu čia įdėti kaikurių patkisli- 
nimų.

Kalbėdamas apie tautybės, kaip 
tokios, prasmę, aš paliečiau tik 
dvi aiškiai skirtingas filosofines 
grupes: materialistus iš vienos pu
sės ir krikščionis (ne vien katali
kus) — iš kitos. Tai darydamas, 
bandžiau įrodinėti, kad materia
lizme nėra jokios tautybės pras
mės (bet kokiai tautybei), iš ko 
korespondencijoj buvo padaryta 
išvada, kad pagal mane “materia
lizme nesą lietuvybės požymių.”

Aš taip pat bandžiau įrodinėti, 
kad krikščionybės filosofijoje ga
lima rasti tikrų tautybės prasmę, 
kas korespondencijoj buvo supras
ta, kad aš “sutapdinau lietuvybę 
su katalikybe”. Savaime supran
tama, negalima sutapatinti socia
linės grupės (šiuo atveju tauty
bės) charakteristikos su visuoti
na religine filosofija (krikščiony
be), skirta visoms tautybėms.

Tikėdamasis, kad Jūsų laikrašty 
šis patikslinimas tilps,

liekuosi širdingai
Jūsų K.L. Ankua

; J. Strautins į
: 5-TH FLOOR ■!
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SUSIRINKIMAS VILNIUJE
kė j kritikų, kuri jį teisingai pa
lietė. Graičiūnas skundėsi, kad vo
kiečių okupacijos metais sudegė jo 
rankraščiai, ir tai jis laiko tragin- 
giausiu savo gyvenime. O man ro
dos, kad pati sunkiausioji našta, 
kuri neleidžia Graičiūnui kurti, 
kuri jį slegia ir kankina, toji naš
ta, kuri pirmiausia turėjo būti su
deginta, — tai Graičiūno naciona
listinė pažiūra j mūsų dienų tik
rovę. .. ”

Greitai po to įvyko tai, kas pas 
komunistus įvyksta po tokių ap
kaltinimų: A. Miškinis ir J. Grai
čiūnas buvo ištremti j Sibiro ka
torgą, prof. B. Sruoga mirė, o 
Pasternakas, keliolikai metų pra
ėjus, parašęs pasaulinį veikalą Dr. 
Živago, taip pat pateko nemalo
nėn.

IŠ LIETUVIŲ KULTŪROS 
ISTORIJOS

Sistemingai vykdydamas stacio
narines bei žvalgomąsias archeolo
gines ir etnografines ekspedicijas, 
Istorijos institutas sukaupė dide
lę ir vertingą medžiagą, sudaran
čių konkretų pagrindą nušviesti 
seniausiai lietuvių tautos istori
jai, buičiai ir kultūrai.

Straipsnių rinkinyje “Iš lietu
vių kultūros istorijos”, remiantis 
konkrečia medžiaga, bandoma nu
šviesti atskirus lietuvių tautos is
torinės praeities buities bei kul
tūros reiškinius. Skelbiami tokių 
reikšmingų Lietuvos istorijos mo
kslui archeologinių paminklų, kaip 
Nemenčinės ir Migonių piliakal
niai, Veršių kapinynas, taip pat 
Vilniaus miesto archeologinių ty
rinėjimų duomenys. Etnografiniai 
straipsniai, skirti Instituto atlik
tiems lietuvių liaudies architektū
ros ir kitų materialinės kultūros 
reiškinių tyrinėjimams apiben
drinti.
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BAIGS 
STUDIJAS

Mes labai džiaugiamės, kad mū
sų jaunoji karia kruopščiai lanko 
augėlesniąsias mokyklas ir baigia 
mokslus. Mokslo kelias jaunimui 
yra daug lengvesnis ir tenka pa
vartoti mažiau pastangų. Bet ir 
vyresnioji karta nenuleidžia ran
kų ir sunkiausiose sąlygose siekia 
augštesnio mokslo. Tik iš jų nevisi 
teįstengia užbaigti studijas, šio
mis dienomis užbaigė studijas V. 
žižys. Jis anksčiau korespondenci- 
niu būdu gilinosi technikos srity 
ir išlaikė egzaminus, kas pageri
no jo darbo sąlygas. 1955 metais 
įstojo į Melbourno Karališkąjį 
Technikos Koledžų ir vakarais stu- 
dijavo radio inžinerijų. Per trejis 
metus, uždirbdamas šeimai pra
gyvenimą, vakarais studijavo pa
sirinktą mokslo šaką ir šiandien 
apvainikavo savo tvirtu užsispy
rimu ir pastangomis atsiektų dar
bų radio inžinieriaus diplomu. 
Tai ne taip lengva atsiekti 48 
metų sulaukusiam, įvairių gyveni
mo ir šeimos rūpesčių supamam.

Inžinierius V. žižys 1930 me
tais baigė gimnaziją Ukmergėje, 
baigė Karo Mokyklą, ją baigęs tę
sė mokslų Karo Aviacijos Mokyk
loje ir, sėkmingai ją baigęs, tar
navo mūsų karo aviacijoje. Buvo 
pasiekęs pirmojo rango lakūno ir 
aviacijos kapitono laipsnį. Šiuo 
m-'tu inž. V. žižys dirba Pašto De
partamente. Leidžia i mokslus sa
vo tris vaikučius. Jo žmona Elena 
žižienė yra vyresnioji mokytoja 
vienoje Melburno gimnazijoje bei 
Melburno Lituanistinių Kursų ve
dėja. Ji taip pat suskubo čia baig
ti Melburno Universitetų.

Mes sveikiname naujų inžinie
rių V. žižj, sėkmingai ištvėrusi 
studijuojant iki galo ir apvainika
vusį savo pastangas inžinieriaus 
diplomu.

(A.K.)

PRENUMERUOKITE 
"MOŠŲ PASTOGĘ” 

r#/#*/###/#/*/####*#/**####***#*

P/T 2 sv. kumpio, 3J sv. kiaul. 
taukų, 1 sv. sviesto, 3 sv. kiaulie
nos, Ii sv. aliejaus, 4 dėž. sardi
nių, 1 sv. tepamo sūrio, 144 kub. 
vienetai mėsos ekstrakto ir 2 sv. 
muilo ........................... £ 7.12.6

4



1959 m. balandžio 3 d. MOŠŲ PASTOGĖ 6

|Į>.;pqį?TAW
Redaguoja: Antanas Laukaitis 

Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S.W.

SPORTINES AKTUALIJOS

PRISIDEKIME PRIE VAJAUS
Dar ne vėlu kiekvienam iš mūsų 

savo pinigine ar sporto reikmenų 
auka paremti Vokietijoje vargs
tančių Vasario IG-sios Gimnazijos 
sportinę jaunuomenę. Atjausdami 
sunkias jų sąlygas, padėkime 
jiems.

Sporto Skyriaus paskelbtasis 
piniginis ir sporto reikmenų va
jus eina gana sėkmingai. Sydnė- 
juje keli sportininkai su aukų la
pais renka aukas. Tariamasi su 
Bankstowno Apylinkės V-ba ir 
Bankstowno Liet. Namais sureng
ti vieno sekmadienio sportinį kar- 
nevalą, kur galėtų dalyvauti seni 
ir jauni, tuo pačiu padarant spor
tinio gyvenimo užuomazgų Banks-

towne. šiuo reikalu tariasi žinoma
sis Sydnėjaus šachmatininkas Al
gis Dargužis. Jeigu pavyks, tai šio 
karnevalo pelnas būtų paskirtas 
Vasario 16 Gimn. sportiniams rei
kalams.

Sostinėje Canberroje, kaip pra
neša mūsų senasis sporto vetera
nas P. Pilka-Piikalnis, bus praves
ta vietinių lietuvių tarpe šiam rei
kalui rinkliava.

Sydnėjiškis J. Vaičius, paauko
damas 15 šil., palinkėjo gražiau
sios vajui sekmėe.

Visas šiam vajui skirtas aukas 
prašome siųsti “M.P. Sporto Sky
riaus” adresu iki š.m. balandžio 
mėn. 30 d.

KARO NEBUS...
Stebint Sydnėjaus lietuviškojo 

sportinio jaunimo šeimyniškąjį 
gyvenimų, darosi labai aišku, jog 
karo greitu laiku tikrai nebus, kai 
Sydnėjuje užaugs gražus būrys 
merginų sportininkių. Priežastis 
— gimsta beveik vienos mergai
tės. Pvz., paskutiniuoju laiku 
gandras, kurį tikrai reta pamaty
ti Australijoje, atnešė mergaites 
buv. Kovo pirmininkui Vincui ir 
Birutei Binkiams, buvusiems Ko
vo krepšininkams Broniui ir Da
nai Gečiauskams, buv. Kovo krep
šinio žvaigždei Rimui Gasiūnui su 
žmona. Pastarasis, augindamas 
jau vienų mergaitę ir pabūgęs pa
lankaus mergaitėms oro Sydnėju
je, net į Melburną išbėgo, bet ir 
ten — mergaitė. Kiek girdėti, sū
naus ilgėdamiesi Gasiūnai net į 
Ameriką neria.

Didžiausį nusivylimą pergyve
no Kovo merginų krepšinio trene
ris Algis Bačiulis su žmona, ku
ris treniruotėse jau ir taip ganė
tinai prikankintas merginų, tikė
josi permainos, bet gimė ir vėl

mergaitė. Be šių sportininkų tė
vų, dukteris Sydnėjuje dar augi
na: buv. Kovo pirmininkas S. Jū- 
raitis su žmona — 4, Sporto Sky
riaus Redaktorius su sportininke 
žmona — 2, sporto veteranas J. 
Eismontas 1, nors greitu laiku gal 
žmona susilauks ir antrosios, ir 
1.1, ir 11.

mas leistis į begalines polemikas, 
atmečiau ne tik p. Zenkevičiaus, 
bet ir kitus du šiuo klausimu ra
šytus straipsnius, nors jie ir bu
vo nukreipti prieš geelongiškių 
išsišokimų. Sp. Skyr. Redaktorius.

NUSKRIAUSTASIS

IŠLEISTUVĖS
J.E. VYSK. V. BRIZGIUI

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdyba, pa
dedant Sydnėjaus “Kovo” valdy
bai ir žymesniesiems koviečiams 
sportininkams, p.p. Daudarų (V. 
Daudaras yra ALFAS pirm.) bu
te, suruošė iškilmingų atsisveiki
nimo vakarienę J.E. vysk. V. Briz
giu!, kartu dalyvaujant kun. P. 
Butkui, kun. P. Vaseriui, tėvui S. 
Gaideliui ir Sydnėjaus Apylinkės 
pirm. A. Jasaičiui.

Po gražių ir jausmingų atsisvei
kinimo žodžių, prašant J.E. per
duoti geriausius linkėjimus Ame
rikos lietuviams sportininkams, 
ALFAS V-bos pirm. V. Daudaras 
įteikė J.E. prisiminimui gražų, 
lietuviškais raštais papuoštą albu
mą, kurio pirmuosiuose lapuose 
buvo suklijuotos Australijos lie
tuvių sporto veiklos nuotraukos.

Geelonge
VYTIS II — Y.C.W. 48:39 (33:27)

Geelongo krepšinio pirmenybė
se jaunieji vytiečiai susitiko su 
stipria Y.C.W. komanda. Rungty
nės buvo gyvos ir permainingos. 
Pradžioje australai vedė, bet mū
siškiai staigiais antpuoliais ir 
taikliais metimais prisivijo ir ant
ro puslaikio vidury jau turėjo 16 
taškų savo naudai. Visos antralų 
pastangos išlyginti nuėjo veltui, ir 
Vytis II laimėjo šias svarbias 
rungtynes. Taškus įmetė: A. Šim
kus 20, J. Jonušas 12, A. Berta- 
šius 7, J. Lipšys 5, šutas 3, Ki
sielius 1.

VYTIS I — AJAX 67:40 30:20)

Paskutinėse ratų rungtynėse 
Melburne Vytis I lengvai įveikė 
žydų AJAX krepšinio komandų ir, 
užimdami 3-čių vietų, pateko į 
baigminį ketvertukų. Vyties ko
manda sukovojo gana gerai, tik 
gal per mažai domesio kreipė į 
gynimų, leisdami priešininkui 
įmesti 40 taškų. Geriausia šiose 
rungtynėse pasižymėjo A. Šim
kus, įmesdamas 22 taškus; A. Ba
cevičius 12, A. Kaladė 10, R. Vol- 
kovickas 9, Ed. Lipšys 8, D. Kai
raitis 6.

VYTIS — THORNB. OPP.
14:19 (10:1) (motery.)

Vyties krepšininkės žaidė pas
kutines ratų rungtynes prieš 
Thornb. Opp., kuri yra viena iš 
pajėgiiusių komandų šiose pirme
nybėse. Mūsiškės labai gražiai pa
sirodė pirmame puslaiky, laimėda- 
mos 10-1, tačiau antrame puslai
ky, didelės nesėkmės lydimos, tu
rėjo nusileisti aukštaūgėms aust- 
ralėms. šis pralaimėjimas nepakei
tė pirmenybių lentelės, ir Vytis 
su 10 laimėjimų ir 5 pralaimėji
mais pateko į baigminį ketvertu
kų. Taškus įmetė: L. Šimkutė 6, 
N. Bratanavičiūtė 5 ir Cooke 3.

VYTIS — PORT MELBURNE 
30:18 (17:6) (mergaitė.)

■ Priešpaskutinėse moterų vasa
ros sezono krepšinio pirmenybių 
rungtynėse Melburne Vytis nuga
lėjo stiprių Port Melburne ko
mandų ir užsitikrino sau vietų

baigminiame ketvertuke, šis lai- pat pirmos minutės perėmė ini- 
YYlPUlYinS 1111VO IfikoVntLnS llplčfl fTn . ninfvtrn IT* ąrictn loilro rllwirvnvn vol-mėjimas buvo iškovotas dėka ge
ro zoninio dengimo pirmame pus
laiky. Gerų veržlumą parodė puo
limo trejetukas. Taškus įmetė: L. 
Jonušaitė 9, Cooke 8, L. Šimkutė 

ir E. Buckytė 6.7

VYTIS I — CARLTON 
50:44 (25:20)

Vytis I po karštos ir permai
ningos kovos įveikė žiemos sezono 
finalistus — Carlton, šiose rung
tynėse Vytis I pademonstravo dar
nų komandinį susižaidimų ir grei
tų bet apgalvotų puolimą; nė vie
nas žaidėjas neišsiskyrė iš koman
dos, bet visas penketukas iškovo
jo pelnytų laimėjimą, ką rodo ir 
įmesti krepšiai: A. Bertašius ir 
A. Bacevičius po 11, A. Šimkus 9, 
A. Kaladė 8, Ed. Lipšys 5, R. Zen
kevičius 4 ir D. Kairaitis 2.

ciatyvą ir visų laikų dirigavo žai
dimą. Priešininkas nors ir nebuvo 
silpnas, bet nesugebėjo uždengti 
greitų Vyties puolimų. Rezultatas 
galėjo būti dar aukštesnis, bet 
didesnę antro puslaikio dalį buvo 
žaidžiama su atsarginiais, šiose 
pirmenybėse Vytis II eina be pra
laimėjimo. Taškus įmetė: A. Ber- 
tašius 18, A. Šimkus 12, J. Lip
šys 10, J. Jonušas 8, St. šutas 
L. Eberlė 4, A. Kisielius 2.

ANTRAS TRENERIS

5,

Prieš kelias savaites perskai
čiau “Tėviškės Aiduose” straips
nį su prierašu, kad jis buvo “Mū
sų Pastogės” Sporto Skyriaus re
daktoriaus atmestas ir neišspaus
dintas. Kai ir prie paprasčiausio 
straipsnelio telpa prierašas, jog 
jis buvo kito redaktoriaus atmes
tas, tai visada sukelia norą jį pa
siskaityti.

Žinoma, ir aš, jau prieš gerą de
šimtmetį perėjęs į sporto vetera
nų eiles, bet lietuviškąjį sportinį 
gyvenimų kruopščiai sekdamas, 
susidomėjau Geelonge žinomos as
menybės, neva M.P. Sporto Sk. 
redaktoriaus nuskriaustos, sporti
ninkus liečiančiu straipsniu ir jį 
atsidėjęs net du kartus perskai
čiau. Ir žinot ką, visiškai prita
riau sprendimui, nes rimto laik
raščio skiltyse tokių straipsnių 
tikrai neverta spausdinti.

Nežiūrint jau laikraštinės eti
kos, argi “Tėviškės Aidai” savose 
skiltyse talpina tik kitų atmestus 
straipsnius ?

Redaktoriaus pastaba: Laikyda
masis Klubų Pirmininkų — Vy
riausiojo Sportinio Organo sporto 
švenčių metu — nutarimo, kuris 
leido Melburne įvykusį ginčų su 
Geelongu paaiškinti spaudoje syd- 
nėjiškiui V. Daudarui ir nenorėda-

SUGADINS AKCENTĄ

Prieš kurį laiką Sydnėjaus jau
nių krepšinio treniruotėse daly
vavo ir gana sėkmingai vienos, ga
lima būtų sakyti, inteligentiškos 
šeimos sūnus. Staiga (nei iš šio, 
nei iš to) jis nutraukė dalyvavimų 
treniruotėse! Treneris, nežinoda
mas priežasties, prie progos pa
klausė jaunuolio tėvų, kas jo sū
nui atsitiko? Atsakymas:

— Lietuviškose sporto treniruo
tėse, kur jūs verčiate jaunuolius 
kalbėti tik lietuviškai, mano sū
nus sugadins savų angliškąjį ak
centą. To bijodamasis, nors sūnus 
ir labai mėgsta krepšinį, aš buvau 
priverstas jam uždrausti dalyvau
ti šiose treniruotėse.

P.S. Kol šio “inteligento” sū
nus sugadins savąjį akcentą, tai, 
atrodo, tėveliui ir protelis baigs 
sugesti.

Rima* Gailius

VILKŲ GAUJOS TRAUKIA i 
VAKARUS Iš RUSIJOS, 

GUDIJOS, PER LIETUVĄ IR 
LENKIJĄ

Vilkų gaujos iš Gudijos, Rusi
jos, Ukrainos, per Lietuvą ir Len
kiją slenka nuolat į Vakarus. 
Lenkų ir vokiečių radijo žiniomis, 
Vakarų Lenkijos srityse pastaruo
ju metu nudėta apie 100 vilkų, 
bet jų čia, spėjama, esą apie 500.

Ypač vilkų priviso rusų valdo
moje Karaliaučiaus srityje ir len
kų valdomoje buv. Rytprūsių da
lyje. Ir rusų ir lenkų valdomose 
srityse daug kur kaimai yra ap
leisti, be gyventijų, arba jų tiek 
mažai, kad vilkai pasidaro, labai 
drąsūs ir sudrasko naminius gy
vulius. Daugelis rajonų yra nuo
latiniame aliarmo stovyje. Kai 
kur prie sovietų lenkų demarka
cijos linijos abiejų pusių pasienie
čiai surengia bendras vilkų me
džiokles, nors šiaip sovietų ir len
kų pasieniečiai mažai bendradar
biauja. — Vilkai per sovietinę Vo
kietijos zoną skverbiasi ir j Vaka
rų Vokietiją, tačiau ne tiek gau- 
jimis, kiek pavieniui. Vilkai pa
sirodo net tokiose Vakarų ir Pie
tų Vokietijos srityse, kur jų anks
čiau visai nebuvo. E.I.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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“ EUROPIETIS SPECIALISTAS S

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

(Priešais Melbourne Town Hall.)
Centr. 1819

VYTIS II — EAST ROVERS 
59:22 (31:17)

Šiose rungtynėse Vytis II nuo

Vyties krepšininkų skaičiui smar
kiai padidėjus, treneriu buvo pa
kviestas žinomas lietuvių krepši
ninkas J. Gružauskas. Jis su St. 
Ginčiausku jau pradėjo treniruoti 
Vyties krepšininkus. Treniruotės 
vyksta šeštadieniais po piet naujai 
įrengtame V.A.B.A. krepšinio sta- 
dijone, Albert Park, Melb.

DOVANŲ SIUNTINIAI 
l LIETUVĄ PŪKINĖS KALDROS

— Dalyvi. —

(Muitai iš anksto sumokėti)
Dėl mūsų tarnybos reko

mendacijų pasiklauskite vieną 
iš daugelio jūsų tautiečių, i 
buvusių mūsų klijentų.

PASINAUDOKITE 
GREIČIAUSIU IR

PIGIAUSIU KELIU |

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

ROSE

a 0 a a a .a
a 3

per

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 duodamoff'ir išsimokėjimul. Mee kalbame vokiškai.

LIETUVIŠKA SIUNTINIU TARNYBA
A. Briedis, 88, Godsmith Ave., London, W. 3. England.

TAUTIEČIAI,
Padėsite ne tik sau, bet kartu palengvinsite išlaikyti vie

nintelę lietuviškų gimnazijų Vokietijoj, jei siųsite siuntinius per 
TAURĄ.

TAURAS skiria 7% nuo kiekvieno siuntinio gimnazi
jai, jei savaitėje susirenka jų per 10 ir 10%, jei savaitėje susi
renka per 15.

Siuntiniai skaitomi tai pačiai savaitei, kurioje gaunami.
Jie nekeliami j kitas savaites.:

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.

0. STRAUTS
Adelaidė

Victoria Ce., 
39 Chester St., City.

Tel. W 2684
Sydnėju.

Piccadilly Arcade 
Antras aukštas, kambarys 5 

Castlereagh St., City 
Tel. BM 6787

Supply Centre Ltd
v PRAŠO GERBIAMUS KLIJENTUS REIKALAUTI INFORMA- * 
*; CIJŲ PRIEŠ SUDARANT SAVO SIUNTINIUS LIETUVON J 

IR SIBIRAN. >•
v ’♦*>; Nauji potvarkiai nėra Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams

ir gataviems drabužiams yra sumažintas), bet reikia žinoti, £ 
>■ ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai kainuotų, o geriausiai i* 

paremtų Jūsų artimus. !♦!
•* Peržiūrėję mūsų kainoraščius ir palyginę kainas, įsitikin- >; 
:*i site, kad siųsdami per Londoną sutaupysite sunkiai uždirbtą 
H pinigą, o ir laiką. Siunčiant per Londoną, siuntiniai pasiekia 
>: adresatus per tų patį laikų, lyg jie būtų siunčiami iš Austrą-

lijos oro paštu. Tad pasinaudokite mūsų ilgamete patirtimi. ;.J 
Patogumo dėlei, ir kad siuntiniai pasiektų gavėjus trum- J 

$ piausiu laiku, galite kreiptis j P. & B. SUPPLY CENTRE LTD. * 
’«• atstovą Australijoje: — ~ >Į

ž “NERIS” 144 ROSE STREET,
I YAGOONA, N.S.W. (Sydney) Tel. U J 4311 *
x A.V. BALSYS, 12 LOFTUS STREET,
!♦: YARRALUMLA, CANBERRA, A.C.T. ! B

Tel. U 8793. S
¥ Užsakant per atstovą Jums nekainuos nei kiek brangiau >•

J ir vietoj galėsite geriau išsiaiškinti bei pasirinkti norimas pre- 
j*! kės.

B

iiniiiniiiraiiiiiiiimi
PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

OVERSEAS
SAV.

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

. .................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
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e MŪSŲ PASTOGE 1959 m. balandžio 3 d.

Kdsu PASTOGĖ
PAVOJINGAS POSŪKIS CANBERROJE

Kas lankėsi Canberroje, šiame 
įvairiais ratais ir pusračiais išve
džiotų gatvių mieste, tas galėjo 
tikrai tarti, kad ten nemaža yra 
pavojingų posūkių.

Tačiau Sydnėjaus Liet. Teat
ras “Atžala” atvežė mums Pavo
jingų Posūkį, kuris buvo itin mie
las ir žavus.

Jau įsigyveno tradicija, kad At
žala su kiekvienu savo pastatymu 
džiugina ir canberiškių lietuvių 

— širdis. Jei su pirmaisiais dviems 
vaidinimas sydnėjiškiai atvažiavo 
kaip stiprūs mėgėjai, tai šį kartų 
buvo pasiekta profesionalų lygis.

Pats veikalas, būdamas stiprus 
ir intriguojąs, pakankamai įtem
pė žiūrovų, o geros režisūros su
darytoji vaidyba išlaikė įtampų 
iki spektaklio pabaigos. Reikia 
stebėtis, kad šis spektaklis buvo 
veik visų aktorių gerai suvaidin
tas: nesimatė nei duobių, nei pa
kilimų; Kbikurie vaidybiniai ne
tikslumai buvo visai nežymūs. Re-

SYDNĖJUS

METINIS SUSIRINKIMAS

Primename, kad ALSS Sydnė- 
jaus skyriaus metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 12 d. 7 vai. vak. 
Centriniuose Lietuvių Namuose, 
Redferne.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Pirmininko pranešimas, 3. Iždinin
ko pranešimas, 4. Revizijos komi
sijos pranešimas, 5. Valdybos rin
kimai: a) Nominacijos trims val
dybos nariams, b) Nominacijos iš 
pradedančių studentų ketvirtam 
valdybos nariui; 6. Revizijos ko
misijos rinkimai, 7. Klausimai bei 
sumanymai ir 8. Susirinkimo už
darymas.

Valdyba

CAMPERDOWNO 
SAVAITGALIO MOKYKLA

Dėl įvairių kitų darbų kad ir 
kiek suvėluotai Camperdown Sek
madienio mokykla vėl pradeda 
darbų balandžio mėn. 12 d. Jau 
yra susitarta su mokytojomis — 
jos sutinka aukoti savo laikų ir 
jėgas, jei tik apylinkės tėvai pa
rodys taip pat rūpesčio, siųsda
mi savo vaikučius. Taigi balan
džio 12 d. 10 vai. prieš pamaldas 
kviečiami visi vaikučiai į mokyk
lų, o visi jų tėvai pasitarimui.

PAMALDOS
Balandžio 12 d. Cabramattos 

lietuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 10 vai.

Balandžio 19 d. pamaldos Ban- 
kstowne St. Brendan's bažn. 10 
vai. 45 min.

K.P.B.

AUKOS KLAIPĖDOS TAIKOS 
KARALIENĖS BAŽNYČIAI:

M. Astrauskienė £ 10,
J.T.S.K. £ 30,
P.D. £ 10,
B. Stelmokaitis £ 1,
A. Nekrašius £ 10,
ir Lodą £ 5.

— Vito £ 66

Su pirmiau skelbtomis aukomis 
jau surinkta £ 101. Netrukus visi 
aukojusieji gaus padėkas — pa
kvitavimus iš Telšių Vyskupijos 
Tremtinių Kunigų šalpos Komite
to Valdybos Amerikoje.

K.P.B.

PRANEŠIMAS

š.m. balandžio 12 d.-? sekmadie
nį, 6 v. p.p. Liet. Veteranų Są
jungos Sydnėjaus skyriaus valdy
ba Lietuvių Namuose Redferne 
šaukia susirinkimą.

Sąjungos nariai prašomi daly
vauti.

Valdyba 

žisorė p. Dauguvietytė net ir ak
torės vaidmenyje kaikuriais aki
mirksniais išryškėdavo kaip reži- 
sorius. Moterys, atrodė, buvo taip 
persiėmusios jos įtaka, kad net 
savo dikcijoj buvo kaikur pana
šios-viena kitai. Per radijų klau
santis gal net būtų vargo išskirti 
paskirų asmenų kalbų. KaikUrie 
ginčų momentai gal būt buvo kiek 
šaltoki net ir anglams.

Geri šviesų efektai dar labiau 
stiprino vaidinimo įtampų, ir ten
ka tik džiaugtis, kad atžalyniečiai 
taip maloniai progresuoja, skleis
dami scenoje lietuviško žodžio 
skambesį.

šia proga Canberros Apyl. Val
dyba nuoširdžiai dėkoja "Atžalos” 
teatro kelektyvui už malonų spek
taklį, Moterų Soc. Globos Sekcijai 
už kavutę, visiems canberiškiams, 
priėmusiems teatro dalyvius nak
vynės ir kitais būdais prisidėju
sioms šių šventę suruošti.

P. Pilkalnis

B ANKSTO WN AS

ALB-NĖS BANKSTOWNO 
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Š.m. balandžio 19 d. (sekmadie

nį) tuoj po lietuvių pamaldų, 12 
vai., Bankstowno Liet. Namuose 
šiaukiamas visuotinis ALB-nės 
Bankstowno apyl. susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo 
atidarymas, 2. Prezidiumo kvieti
mas, 3. Valdybos ir Kontr. Komi
sijos pranešimai, 4. Diskusijos dėl 
pranešimų, 5. Valdybos veiklos ir 
piniginės atskaitomybės tvirtini
mas, 6. Valdybos ir Kontr. Komi
sijos rinkimai, 7. Bankstowno Liet. 
Namų Valdybos pranešimas, 8. 
Klausimai ir sumanymai ir 9. Su
sirinkimo uždarymas.

Pastaba: Huniatytu laiku nesu
sirinkus daugumai, po pusės va
landos šaukiamas kitas susirinki
mas, kuris, nežiūrint susirinkusių 
skaičiaus, bus skaitomas teisėtu.

ALB-nės Bankstowno Apyl.
Valdyba

PADĖKA
Ryšium su Bankstowno Lietuvių 

Namų pašventinimu ir J.E. vysku
po Vincento Brizgio priėmimu 
šioms daug pasidarbavusioms po
nioms, ruošiant iškilmingą vaka
rienę, reiškiame gilią padėką: An- 
kudavičienei, Baravykienei, Bel- 
kienei, Genienei, Paškauskienei, 
Penkaitienei, Šumskienei, Šlioge
rienei, Vaškevičienei, Virgininkie- 
nei, Zakarevičienei ir Audiejie- 
nei.

Taip pat dėkojame ir toms po
nioms, kurios aukojo maisto pro
duktus ir pinigus šiai vakarienei 
paruošti.

B.L.N. Valdyba

Bankstowno Liet. Namų Valdy
ba yra nutarusi suruošti Banks
towno Liet Namų mecenatams ir 
pasidarbavusiems asmenims ban
ketą, ktfris įvyks š.m. balandžio 
mėn. 26 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Bankstowno Lietuvių salėje.

M.P.I.

NEWCASTELIS
METINIS SUSIRINKIMAS

, A.L.B. Newcastelio Apylinkės 
Valdyba, remdamasi A.L.B. sta
tuto 18 f., 1959 m. balandžio 12 
dieną, 2 vai. po pietų Broadmedow 
katalikų parapijos salėj šaukia 
Visuotinį narių susirinki
mą sekančia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Susirinkimo pirmininko rinkimas, 
3. Valdybos pranešimas, 4. Revi
zijos komisijos pranešimas, 5. 
Newcastelio apylinkės Krašto Ta
rybos atstovo pranešimas, 6. Ats
tovo prie gerųjų kaimynų prane
šimas, 7. Socialinės šalpos komi
teto pranešimas, 8. Apylinkės val
dybos rinkimas, 9. Apylinkės re
vizijos komisijos rinkimas, 10. 
Klausimai ir sumanymai ir 11. 
Susirinkimo uždarymas.

Nustatytu laiku reikiamam na
rių skaičiui nesusirinkus, po pus
valandžio susirinkimas įvyks ir 
bus laikomas teisėtu, nežiūrint na
rių skaičiaus.

Apylinkės Valdyba

NAUJAS KAPAS
Šių metų kovo 21 d. 8.30 vai. 

ryte, Mayjield’e buvo rastas pasi
koręs gyvenamam name vonios 
kambary lietuvis Stasys Bagdo
nas, 31 metų amžiaus, kilęs iš 
Kauno — Šančių, šaltkalvis — 
geležies tekintojas.

Velionis buvo viengungis: atvy
ko į Sydnėjų 5.12.1949 m., vėliau 
buvo perkeltas į Gretos stovyklą 
ii' pagaliau, apsigyveno Newcas- 
telyje, kui' ir dirbo. Paskutinius 
tris mėnesius buvo be darbo. Jo
kių giminių Australijoj neturėjo. 
Nusižudymo priežastis nežinoma. 
Velionio laidotuvių išlaidas apmo
kėjo jo darbdavys — Wormal 
Bros Company.

Nors S. Bagdonas , nuo pat at
vykimo j Australiją beveik visą 
laiką gyveno Newcastelio apylin
kėje, bet lietuvių veikloj visiškai 
nepasireiškė ir tik keletai lietuvių 
buvo žinomas. Apie jo mirtį buvo 
sužinota tik iš vietos laikraščio 
— Newcastle Morning Herald — 
dėl lietuviškos pavardės.

Bagdonas buvo palaidotas š.m. 
kovo 24 d. Sandgate kapinėse, pa
lydint keliems jo buvusiems ben
dradarbiams, Wormal Br. Co. di
rektoriaus pavaduotojui — darbo 
skyriaus vedėjui ir Newcastelio 
apylinkės liet, bendruomenės ats
tovams: valdybos pirmininkui P. 
Brūzgai su žmona, meninės dalies 
vedėjui J. česnaičiui, Revizijos 
komisijos pirmininkui A. Šernui, 
Socialinės šalpos komiteto pirmi
ninkei p. Barštienei ir narei B. 
Vilkienei.

Ant kapų vietos katalikų kuni
gas atliko atatinkamas liturgines 
apeigas ir pašventino karstą. Bu
vusių velionio bendradarbių ir 
darbdavių, o taip pat ir lietuvių 
atstovų buvo padėta gyvų gėlių 
vainikai ir puokštės.

Wormal Br. Co. direktoriaus 
pavaduotojui už parengimą S. 
Bagdonui laidotuvių ir jų išlaidų 
apmokėjimą valdybos pirmininkas 
I’. Brūzga atatinkamai padėkojo.

Šia proga noriu priminti, kad 
mūsų apylinkėje yra ir daugiau 
nežinomų lietuvių, kurie jokių ry
šių su apylinkės organais nepa
laiko ir bendruomeniniam lietuviš
kam darbe nepasireiškia, kurie tu
rėtų pagaliau suprasti, kad gal 

.vieną dieną ir jiems koks nors pa
tarnavimas bus reikalingas, todėl 
visiems reikėtų tapti aktyviais ben
druomenės nariais.

Mūsų apylinkėje yra buvę atsi
tikimų, kad tam tikros nelaimės 
ar ligos atveju žmonės kreipiasi 
į valdybos narius, prašydami pa
ramos, patys būdami valdybai be
veik nežinomi, jokiam lietuviškam 
veikime nedalyvavę, nario mokes
čio ir kitų uždėtų nariams prievo
lių neatlikę.

Baltru* Drožė

MELBURNAS
“ATŽALYNAS” DIRBA

Po ilgesnių atostogų Melburno 
lietuvių tautinių šokių grupė “At
žalynas” vėl pradėjo darbą. Pa
čios darbo sąlygos nepavydėtinos. 
Grupę sudaro besimokantis jauni
mas, kuriam kartais sunku aktyviai 
joje dalyvauti. Turint net dvejus 
lietuviškus namus Melburne, repe
ticijoms vis dėlto tenka kartais 
nuomotis pripuolamas sales, už 
kurias tenka apmokėti pačiam va
dovui iš savo pinigų. Buvusio “At
žalynui” remti komiteto kasos li
kutis nėra perduotas grupei, kas 
nors iš dalies galėtų sušvelninti 
didėjančias skolas.

Nežiūrint tačiau visų sunkumų, 
grupė vėl darbą pradėjo ir jau da
lyvavo dviejuose viešuose pasiro
dymuose. Pirmame, J.E. vysk. V. 
Brizgiu! pagerbti koncerte, pašo
ko "Pjovėjus”, ('Žilvitį” ir “Blez
dingėlę”. Tą pačią savaitę atžaly
niečiai reprezentavo lietuvius 

“Moomba” festivalio koncerte, pa
šokdami net šešis lietuvių tauti
nius šokius, čia jūratė Valytė' ir 
Elena Kleinaitytė grakščiai išpil
dė tautinių šokių pynę. Akordeonu 
šokius lydėjo Antanas Fišeris. 
Nuostabiai gražiai ir išsamiai pub
liką su šokiais supažindino E. 
Kleinaitytė.

Tenka pastebėti, kad tą vakarą 
“Moomba” koncerte dalyvavo pa
čios stipriausios grupės, o vis dėl
to “Atžalynas” publikos buvo šil
čiausiai priimtas.

Alka

PADĖKA
Visoms gerbiamoms melburniš- 

kėms lietuvėms ponioms, taip 
gausiai savo pagamintais tortais 
ir kitais skanėstais prisidėjusioms 
puikiai paruošiant vaišių stalą J. 
E. vyskupo Brizgio priėmime Lie
tuvių Namuose ir maloniai vaišių 
metu šeimininkavusioms, nuošird
žiai dėkojame.

Taip pat nuoširdus ačiū visiems, 
kurie vienu ar kitu būdu, Ger
biamą Svetį priimant, mums tal
kino.

Melburno Lietuvių Klubo 
Taryba

GEELONGAS
PERSITVARKĖ 

SAVAITGALIO MOKYKLA
Nors ir neskaitlinga gyventojų 

skaičiumi Geelongo lietuvių kolo
nija, tačiau lietuviškam darbui 
visada randa laiko. Bemaž visas 
lietuviškas jaunimas yra čia su
sibūręs į skautų bei sportininkų ei
les. Vyresnieji lanko choro repeti
cijas, talkininkauja Lietuvių Na
mų užbaigimo darbuose, rūpinasi 
lietuvių savaitgalio mokyklos rei
kalais. Dr. V. Kudirkos vardo Sa
vaitgalio Mokykla yra pagrindinė 
priemonė lietuvybei išlaikyti mū
sų priaugančioje kartoje.

Keletą metų mokykloje nuošir
džiai dirbusi K. Normantienė, są
lygoms neleidžiant, pasitraukė. 
Naujuoju mokyklos- vedėju pa
kviestas p. Alg. Karpavičius. Mo
kykloje darbas pradėtas kovo mė
nesio 21 d. (šeštadienį) 10 vai. ry
to. Pamokos vyks kiekvieną šeš
tadienį tuo pačiu laiku Lietuvių 
Namuose.

Alka

APYLINKĖS VISUOTINAS 
SUSIRINKIMAS

š.m. kovo mėn. 1 d. Lietuvių 
Namuose visuotiną susirinkimą 
pradėjo Apyl. vald. pirm. p. Ivaš
kevičius. Prezidiuman išrinkta: p. 
Bratanavičius — pirm, ir p. Ma
žylis — sekr. Mandatų komisiją 
sudarė: p.p. Paliulis, Jarinkevi- 
čius ir Č. Valodka.

Vald. pirm, savo pranešime apie 
valdybos veiklą praėjusiais me
tais priminė Lietuvių Namų įtei
sinimo dokumentų sutvarkymų. 
Be kitų atliktų darbų, dar buvę 
surengta trys minėjimai, du ba
liai, turėta nemažai posėdžių ir 
atlikta visa eilė kitų reikalų.

Apie bendruomenės kasos stovį 
pranešimą padarė ižd. Janulis, -o 
reviz. komisijos aktą perskaitė D. 
Paliulis. Po diskusijų Apyl. V-bos 
veikla buvo patvirtinta. Prezidiu
mo pirm, padėkojo Apyl. V-bai su
sirinkimo vardu.

Naujon valdybon išrinkta: p.p. 
Ivaškevičius, Bratanavičius, Sta- 
gys, Raškauskas ir A. Šimkus jr. 
Rev. komisijon: p.p. Paliulis, Ma
žylis ir Gailius. Garbės teismas pa
liktas tas pats.

Naujoji apylinkės Valdyba jau 
pasiskirstė pareigomis: V. Ivaške
vičius — pirm., J. Bratanavičius 
— sekr., Raškauskas — vicepirm., 
Stagys — iždin., A. Šimkus kultū
ros reikalų vadovas.

M.P.I.

PAJIEŠKOJIMAI
★ Albinas Karaika kilęs iŠ Al

vito vals., gyvenąs South Austra
lijoj, prašomas atsiliepti šiuo ad
resu: J. Daubaras, 11 Albert St., 
Gladesville, N.S.W. Yra svarbus 
laiškas.

* Pajieškomas Raimundas And- 
rėkus. Rašyti adresu: Birutė 
Ward, 47 Chatham Rd., West 
Ryde, N.S.W.

DANTŲ GYDYTOJA 
K. GUMENIUKIENĖ 

prašo pranešti pažįstamiems jos 
adresą: 2. Station Str., Regente 
Park., N.S.W. Tel.: YX 5809.

Mirus mylimai mamytei,
GYD. NEMYRAI SURNAITEI 

ir jos tėveliui, netekus brangios žmonos, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Vacys ir Nora Ilgūnai

KLAIPĖDOS BAŽNYČIA AUGA
Klaipėdos Taikos Karalienės 

bažnyčios statyba eina sėkmingai: 
išmūrytos sienos, uždėtos lubos, 
veda elektrą, mūrija bokštą, ruo
šia dėti stogą. Statybai iki šiol iš
leista jau milijonas rublių. Para
pija turi 35.000 tikinčiųjų.

Amerikos, Kanados ir Australi
jos lietuviai per Telšių Vyskupijos 
Tremtinių Kunigų šalpos Komite
tą jau paaukojo per 4.000 dol. 
Klaipėdiečiai yra labai dėkingi ir 
kas sekmadienį meldžiasi už gera- 

. darius. Laukia jie ir daugiau au
kų, nes visa statyba atsieis apie 
pusketvirto milijono rublių.

Telšių vyskupijoj per karą su
degintos dar Laižuvos, Leckavos 
ir Kruopių bažnyčios. Jos taipgi 
laukia geradarių, nes Leckavoj 
meldžiamasi ant šventoriaus pas
tatytoj pašiūrėj, Laižuvoj — “špi
tolėj”, ir tik Kruopiuos atstatyta, 
bet irgi su skolomis, turi tik laiki
ną altorių, šioms bažnyčioms jau 
išsiųsta per 1.000 dol. Ir toliau 
šioms bažnyčioms prašome para
mos.

Priimamos aukos ir liturginiams 
drabužiams, kurių stokoja veik 
visos bažnyčios. Suaukoti pinigai 
persiunčiami geriausiu būdu, kad 
ten daugiausia naudos atneštų.

Aukas siųsti prašoma šiais ad
resais: Rev. Vaclovas Martinkus, 
350 Smith Str., Providence 8, R.I. 
Rev. Antanas Račkauskas, 259 No. 
5-th St., Brooklyn 11, N.Y. ir Rev. 

‘AUŠROS” SKAUTŲ TUNTO Š.M. BALANDŽIO MĖN. 18 D. 
(ŠEŠTADIENI) 

RENGIAMAS

TRADICINIS KAUKIU
BALIUS KARNAVALAS

J jVYKS PUIKIOJE
I CIVIC HALL SALĖJE, CABRAMATTOJ.

i Gros A. Fedoroff “Continental Dance Band”
i (“Spaudos Baliaus” Kapela)
>; VEIKS TURTINGAS SENŲJŲ SKAUTŲ “ŽIDINIO” SURUOŠ- 
$ TAS BUFETAS.
H BE TO, BUS GAUSI FANT1NĖ LOTERIJA, KAUKIŲ PARA- 
!♦; DAS BEI KITOS PRAMOGOS NE TIK JAUNIEMS, BET IR 
i VYRESNIEMS.
J KAUKĖS NUSIMASKUOJA 11 VAL. VAK.

PIRMOS TRYS GERIAUSIOS PREMIJUOJAMOS.
>: KAIP PRAEITIS RODO, SVEČIŲ BONA DAUG, TAD NE- 
5 DELSDAMI UŽSISAKYKITE STALUS BEI ĮSIGYKITE BI- 
J LIETUS, SKAMBINDAMI UB 1421 arba YL 9153.

j Pradžia 7 v. v. Pabaiga 2 vai. ryto.
*' ĮĖJIMAS 12 ŠIL.
£ “AUŠROS” TUNTAS

š.m. balandžio 11 d., šeštadienį,

NAUJOJOJE BANKSTOWNO LIETUVIŲ SALĖJE

rengia

:: Šokiu Vakara 
l \

Gros gera kapela, veiks puikus bufetas.

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI.

Pradžia 7 v.v.

g Įėjimas 8/-, moksleiviams 5/- h
B. Apylinkės ir Namų Valdybos H

K ft

a
2
1

a

NUOSAVUS NAMUS, ? 
? 

įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.

t Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. A

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

Juozas Pragulbickas 211 Ripley 
Place, Elizabeth 1, N.J. — visi 
U.S.A. — Amerikoje, arba Rev. 
Petras Butkus, Christian Brothers, 
68 The Boulevarde, Lewisham, 
N.S.W. — Australijoje, kuris pri
ima aukas ir jas persiunčia T.V. 
Kunigų Šalpos Komitetui Ameri
koje.

BENDRAS PATIKSLINIMAS
š.m. kovo 20 d. “Mūsų Pasto

gės” 12 Nr. tarp išminėtų Krašto 
Kultūros Tarybos narių buvo pra
leista Tarybos nario A. Krauso 
pavardė. A. Krausas Krašto Kul
tūros Taryboje jau dalyvauja nuo 
1957 m. pradžios.

Be to, š.m. kovo 27 d. “M.P.” 
buvo praleistos kun. P. Butkaus ir 
kun. P. Vaserio pavardės, kurie 
drauge su J.E. vysk. V. Brizgiu 
ir kitais dalyvavo audijencijoj pas 
Sydnėjaus vyr. burmistrą Aid. H. 
Jansen’ą. Bendra visų dalyvių nuo
trauka buvo š.ra. kovo 26 d. til
pusi The Catholic Weekly.

Papildomai informuojama, kad 
Sydnėjaus kat. St. Mary’s kated
roje š.m. kovo 22 d. per iškilmin
gas, vysk. V. Brizgio laikomas, pa
maldas dalyvavę ne apie 1000, bet 
apie 1500 lietuvių iš Sydnėjaus, 
St. Mary’s Wollongongo, Mitta- 
gongo, Marulano, Coomos ir New
castelio apylinkių. Sutvirtinimo 
Sakramentą iš viso priėmę 52 as
menys.

"M.P.” redakcija
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