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atsargines tėvynės 
REIKALU

(LAIŠKAS IŠ VAŠINGTONO)
Tautos ar tautų skeveldros, gy

venančios ne savose etniškose erd
vėse, nuolat mažėja skaičiais ir 
palengva netenka tautinės — kul
tūrinės asmenybės. Ilgesni stebė
jimai rodo, kad lietuviškos išeivi
jos skaičiai tirpsta per metus vi
dutiniškai po du procentu, o gi jos 
kultūrinis pajėgumas silpnėja tru
putį sparčiau. Šita mūsų išeivijos 
padėtis verčia mus ieškoti logiškos 
ir lemiančios išeities: sukurti savų 
mažų etniškų teritorijų, kuri galė
tų palengva vystytis į mažų lietu
viškų autonominę, pusiau nepri
klausomų valstybę, kurios aukštoji 
misija būtų išgelbėti lietuviškos 
išeivijos likučius, sukurti ramią 
prieplaukų lietuvių kalbai ir kul
tūrai svetimosios okupacijos metu.

Išsilaisvinusiai Lietuvai naujas 
lietuviškos etniškos žemės priedas 
irgi tikrai būtų labai naudingas. 
Pasikeitimas prekėmis abiems ša
lims būtų įdomus ir pelningas. Lie
tuvių etniškos erdvės padidini
mas, kad ir dviem ar trimis ap
skritimis, pratęsimas Lietuvos į to
limus dausų kraštus, į labai skir
tingų gamtų, palengva iššauktų 
nepaprastų horizontų praplėtimų 
visai tautos kultūrinei ir kūrybi
nei vaizduotei, kuri ilgainiui išsi
lietų turtingesniais /literatūros 
ir meno kūriniais. Atsirastų nau
ja ir gaivinanti tematika, aprė
pianti naujus santykius tarp 
dviejų mažų lietuviškų pasaulių.

šitų motyvų skatinami, mes ir 
pradėjome naujų Žaliosios Atžalos 
(arba Dausuvos, nes vardas dar 
nenusistovėjęs) sąjūdį; 1958.3.26 
susiorganizavo Vašingtone pirma- 
sai klubas. Greit užsimezgė klu
bai Čikagoje ir Detroite, kiek vė
liau — Brooklyne, pastaruoju me
tu ir Baltimorėje. Brazilijos lie
tuvių septynios žymiosios organi
zacijos per savo valdybas nus
prendė sutartinai veikti atsarginę 
tėvynę steigiant. Brazilijoj jau 
pradėta apskaičiuoti apsisprendę 
vykti žmonės ir jų kapitalai. Va
šingtono klubas apsiėmė laikinai 
eiti kaip ir centrinės valdybos pa
reigas, kol prasiplės organizacija 
ir išsirinks savo valdybų. Tačiau 
didelė didžiuma lietuviškų centrų 
dar nepajudėjo. O būtų labai 
svarbu, kad naujų klubų priaugtų 
daugiariopai. Be tinkamos organi

DĖL 
KOLEKTYVIZACIJOS

Lenkų laikraštis "Rolnik Polski 
— Gromado” išsispausdino šitokį 
būdingą žemdirbio laišką:

“Niekados nesu rašęs jums, bet, 
paskaitęs 12-tojo Plenumo direk
tyvas, esu priverstas rašyti. Jei
gu jūs galvotumėte, kad aš esu 
turtuolis ar Liaudies Lenkijos 
priešas, tai turiu pasakyti, kad 
esu darbininko sūnus ir kovoju už 
Liaudies Lenkiją. Dabar, kaip ka
ro veteranas, turiu 7.48 hektarus 
žemės ir šiaip taip verčiuosi.

Nuo karo pabaigos iki 1948 m. 
aš buvau patenkintas, kad kovo
jau už tokią Lenkiją, nes kaimie
čiams buvo duota žemės ir pramo
nė nacionalizuota. Bet kai buvo 
pradėta kolektyvizacija, nebebuvo 
jau noro gyventi. Esu tikras, kad 
dar atsimenate, kaip 1956 m. drau
gas Gomulka savo kalboje išaiš
kino, koks nesusipratimas Lenkijai 
buvo kolektyvizacija. Po to iš nau
jo prasidėjo gyvenimas; žmonės 

zacijos ir sutelkto kapitalo mums 
neįmanoma su Britų Hondūro val
džia užvesti tinkamas derybas ir 
reikalingų sutartį pasirašyti.

Centrinė valdyba Vašingtone ir 
Brazilijos lietuvių organizacijų 
pirmininkai galvoja, kad visas at
sarginės tėvynės sąjūdis galėtų 
turėti trejopos rūšies narių:

1) Kurie važiuoja ir įsikūrimui 
turi pakankamai savų pinigų;

2) Kurie nori važiuoti, bet pi
nigų neturi arba labai mažai tu
ri;

3) Kurie neturi galimybės at- 
sarginėn tėvynėn artimais metais 
persikelti, arba iš viso nemano 
ten keltis, bet pritaria pačiai idė
jai ir sutinka savo įneštomis ak
cijomis arba stambiomis aukomis 
paremti neturtingesnių tautiečių 
įkurdinimų.

Manome, kad pirmoji narių ka
tegorija negalės būti gausi, bet 
ji sudarys bent keletą tuzinų.

Antroji kategorija būtų žymiai 
gausesnė ir jai nemaža priklausy
tų lietuvių iš Brazilijos ir iš kitų 
Amerikos kraštų; galbūt ir iš Vo
kietijos, nors tenykščių lietuvių 
nuotaikos mums dar nežinomos.

Trečion kategorijon labiausiai 
tiktų šiaurės Amerikos lietuviai. 
Jų vaidmuo galėtų būti panašus į 
Amerikos žydų vaidmenį Izraelio 
atžvilgiu. Trys Amerikos žydai 
įkurdina vienų žydą Izraely. Žy
dai labai ilgai, gal per šimtų metų 
turės gausiai šelpti savo valstybę, 
nes ji įkurta labai sausoje ir poli
tiškai pavojingoje vietoje. Lietu
vių atsarginė tėvynė galėtų ant 
tvirtų kojų atsistoti jau vienos 
kartos amžiuje.

Bet pirmiausia reikalingas visų 
trijų kategorijų narių suorganiza
vimas ir sutelkimas lėšų ūkio spe
cialistų delegacijai j Britų Hondū
rą nusiųsti. Tad ir ieškome nau
jam sąjūdžiui organizuotų rėmėjų 
ir pavienių narių, jeigu pilnam 
klubui stinga žmonių.

Centrinė valdyba yra nutarusi 
šapirografuotų biuletenį, kuriame 
tilps žinių ir pranešimų atsarginės 
tėvynės kūrimo klausimais.

Atsarginės tėvynės sąjūdžio rei
kalais prašoma kreiptis į centrinį 
sekretorių: Dr. A.P. Mažeikų, 4713 
Park Lane, Washington 23, D.C.

Prof. K. Pakštas

turėjo noro dirbti, didinti gamybą, 
gerinti žemės išdirbimą ir t.t. Ma
no svainis ir aš atidarėme net ei
namąją sąskaitą banke pirkti “Ze- 
tor” (traktorius), kuris puikus yra 
ūkio reikalui; ir vietoj arklių ga
lėtumėm auginti karves.

Bet kai paskaitėme direktyvas, 
tai visai nusiminėme, nes tai yra 
galas mūsų viltims. Kolchozų ma
ras vėl atslenka į Lenkijos žemės 
ūkį. Ar aukštieji pareigūnai ne
mato tai?
' “Draugas Gomulka jau pasakė, 
kad kol nebus kolektyvizacijos, tol 
nebus ir lygybės ir turtingas vis 
turtės, o neturtingas biednės. Bet 
mes matome, kad pasaulyje nėra 
lygybės ir dar negimė toks, kuris 
galėtų įkurti ją.

Dabar pasakykite man, Groma- 
dos žmonės ar man atsisakyti 
žemdirbystės, ar laikraščio, ar a- 
biejų, nes kai tik mano žmona pas
kaito straipsnius apie kolektyviza
ciją, tai ji tuoj ir pradeda ūdyti 
mane, kad mestumėm dirbę žemę, 
nes vėl bus kolchozai”.

Šaudosi notomis ir ginklais
NOTŲ IR GRĄSINIMŲ SIAUBAS VĖL SKRAIDO PASAULIO ERDVĖMIS. PAVERGTOSIOS 

TAUTOS YPAČ SUSIRŪPINUSIOS. ASTROS POLITINĖS ĮTAMPOS AKIMIRKSNIAI, GALĮ SU
KELTI PASAULINI KARĄ. PO TIBETO OKUPACIJOS, PAVOJUN ATSIDŪRĖ NEPALIO NEPRI
KLAUSOMYBĖ. BOLŠEVIKAI SAVO MANEVRAIS KLAIDINA VAKARUS. SOV. SĄJUNGOJ, 
RAUD. KINIJOJ IR SATELITUOSE AKTYVĖJA OPOZICIJA.

Pastarąją savaitę Sov. Rusija 
pasiuntė Vakarams net tris griež
tas protesto notas. Pirmojoje ap
kaltino Amerikos vyriausybę dėl 
augšto skraidymo vad. Berlyno 
oro koridorium.

Sovietų kariniai lėktuvai jau 
pakartotinai kliudė amerikiečių 
lėktuvams pakeliui į Berlyną ma
nevruoti didesniame aukštyje. So
vietai tvirtina, kad Vakarų ali- 
jantai neturį teisės oro koridoriu
je savo lėktuvais skraidyti aukš
čiau 3.000 metrų. Amerikiečiai to
kio apribojimo nepripažįsta. Daug 
nereikia, kad iš tų incidentų su
sidarytų rimtas susidūrimas. Tai 
rodo, ant kokio plono siūlo kabo

Vakarų santykiai su Sovietais. So
vietų notai amerikiečiai atsakė, 
kad jie skris tokiam aukšty, ko
kiame yra praktiškiausia.

Antrojoje notoje, jau su ryš
kesniais grąsinimais sovietai už
sipuolė Vakarų Vokietijos vyriau
sybę, kkd ji Amerikos padedama 
ginkluoja savo kariuomenę atomi
niais ginklais ir įsileidžia ameri
kiečių branduolines raketas, šia 
prasme sovietai savo kitoje notoje 
apkaltino ir Ameriką.

Naujasis Amerikos valstybės 
sekretorius (užsienio reikalų mi- 
nisteris) Kristijonas Herteris, ku
rį į šį postą patvirtino vienbalsiai 
visas senatas, specialiam užs. po
litikos santykiams reguliuoti ko
mitete pareiškė, kad jis laikysis 
tradicinės krašto užsienio politi
kos. Dėl Berlyno padėties kalbėda
mas, jis išsitarė, kad jis manąs, 
jog sovietai bus tiek realistai ir 
nepradės dėl jo karo, tačiau jei 
sovietai sąmoningai pradės šaudy
ti į augštai skrendančius Amerikos 
lėktuvus Berlyno sektoriuje, tai 
jis esąs įsitikinęs, kad tatai bus 
“palaikyta karo veiksmu”.

“E.I.” politinis komentatorius 
sako, kad "besiartinančios užsienio, 
reikalų ministerių konferencijos 
(geg. 11 d. Ženevoje) akivaizdo
je visuose politiniai suinteresuo

SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
LAPELIAI PRIEŠ REŽIMĄ
Iš Austrijos sostinės pranešama, 

kad Leningrade ir kituose Sovie
tų Sąjungos miestuose plačiai yra 
platinami priešsovietiniai lapeliai, 
kurių skleidėjų komunistų saugu
mui vis nesisekė sugauti. Paga
liau keletas įtariamųjų buvo su
imti. Du iš jų — dr. Gordejienko 
ir spaustuvės darbininkas Bagre- 
cov buvo nuteisti 25 ir 10 metų 
kalėti. Jie buvo sugauti platinant 
lapelius, kuriuose sovietų vyriau
sybė kaltinama išnaudojimu dar

bininkų, užgniaužimu spaudos ir 
žodžio laisvės.

Tai buvo pirmas atsitikimas, kad 
tokia byla atsidūrė teisme ir buvo 
skelbiama spaudoje, kur buvo rei
kalaujama mirties už “antipartinę 
veiklų”. Anksčiau viskas būdavo 
sutvarkoma be garso komunistų 
saugumo rūsiuose.

Nuteisus dr. Gordejienko ir Ba- 
grecov, prieškomunistiniai lapeliai 
ir toliau platinami. Jie pasirašomi 
“Visažinančio senelio" (Died Vse- 
vied) ir juose minima daug slaptų 
dalykų iš Kremliaus gyvenimo.

Viršuje: Adm. A. Burke Ameri
kos senate pareiškė: “Mūsų atomi
niai laivai labai artimu laiku visiš
kai eliminuos sovietų povandeni
nių laivų pavojų visuose vandeny
se.”

Kairėje: Vengrijos kardinolas J. 
Mindszenty, kuris po 1956 m. su
kilimo vis dar gyvena Amerikos 
ambasadoj Budapešte. Anglijos 
spauda praneša, kad šv. Sostas ta
riasi su dabartine Vengrijos vy
riausybe dėl jo praleidimo į Vati
kaną nuolatiniam apsigyvenimui.

tuose kraštuose gyvai yra svars
tomas klausimas, kaip jai geriau
siai pasiruošti. Tarp Vašingtono, 
Londono, Paryžiaus ir Bonnos vy
ksta nuolatiniai pasitarimai. At
sakingų valstybininkų reiškiama 
viltis, kad iki konferencijos prad
žios pavyks išlyginti kai kuriuos 
nuomonių skirtumus dėl taktikos 
Maskvos atžvilgiu. Tam tikrą šešė
lį ant Vakarų vieningumo metė 
t.k.

1) de Gaudės pasisakymas, kad 
galima kol kas apsieiti ir be Vo
kietijos apjungimo;

2) Londono ir bendrai Vakarie
čių palankios nuotaikos tąja kryp
timi;

3) Londono palankumas įvai
rioms kariniai “praretintoms” zo
noms Europoje ir pan.

Mums, žinoma, svarbu, kokion 
plotmėn patenka Pabaltijo reika
lai. Paryžiaus politiniuose sluoks
niuose neviešai reiškiama nuomo
nė, kad Ženevos konferencijoje, 
besiekiant susitarimų su Sovietų 
Sąjunga, galėtų prieiti jei ne prie 
de jure, tai bent de facto esamo
sios padėties (status quo) Rytų ir 
Centro Europoje pripažinimo. Tai 
būtų itin pavojinga Pabaltijo tau
toms. Paryžiaus politiniuose sluo
ksniuose spėliojama taip: Jei jau 
Vokietijos klausimu linkstama 

prie to, kad bent kol kas būtų 
palikta esamoji padėtis, tai tuo la
biau sunku tikėti, kad toliau j Ry
tus esančių kraštų laisvės reikalas 
jau dabar išsijudintų. Nėra abe
jonės, kad Sovietai nori visais bū
dais pasiekti tiesioginio, ar nors 
netiesioginio status quo pripažini
mo. Bet taip pat aišku, kad Rytų 
ir Centro Europos tautų klausi
mai nebūtų išspręsti net ir tuo
met, jei Vakarai Sovietams nusi
leistų. O tuo labiau niekad nenu
rims Pabaltijo ir kitos pavergtos 
tautos. Tačiau iš būsimos užsienio 
reikalų ministerių konferencijos 
pavergtosios tautos daug tikėtis 
negali".

Tibeto pasaulietiškas ir dvasinis 
valdovas Dalai Lama, ištisos rau
donųjų kiniečių armijos vejamas, 
kaip žinome,laimingai atbėgo į In
diją ir save išgelbėjo. Bet kai ku
riose Tibeto dalyse sukilėliai ir 
dabar dar nepasiduoda, net pra
nešama, kad 300.000 sukilėlių ruo
šiasi naujai ofenzyvai. Net ir kai 
kuriose pačios Kinijos srityse ru
sena sukilimas prieš raudonuosius. 
Laisvajame pasaulyje daug kas 
galvas kratė, kad Indų ministeris 
pirmininkas Nehru Tibeto sukili
mo atveju laikėsi taip pasyviai ir 
netik kad nepadėjo sukilusiems 
tibetiečiams jų laisvės kovoje, bet 
dargi nerado nė aštresnio žodžio 
Kinijos terorui prieš tibetiečius 
pasmerkti. Bet ir Vakarų pasau
lyje Tibeto sukilėliai nesusilaukė 
tos paspirties, kurios būtų galėję 
tikėtis. Tad nenuostabu, kad Ti
beto sukilimas ir jo kruvinas už
gniaužimas imta vadinti antrąją 
Vengrija. Tai tikra Tibeto ir visų 
pavergtųjų tautų tragedija. Nie
kas nenori joms rimtai padėti, kai 
susidaro šiokie tokie galimumai 
nusikratyti vergijos jungu. Visi 
žiūri tik savų interesų ir stengia
si atviras tautų žaizdas pridengti 
apgaulingos koegzistencijos lopais. 
Paskutinės žinios praneša, kad 
Raud. Kinijos kariuomenė puldi
nėja ir Nepalio (18 mil. gyv.) vals
tybę. Esą susidūrimų. Bijomasi, 
kad kiniečiai, kai niekas netik ne
gina, bet ir neprotestuoja, nepasi- 
glemžtų kitos aukos.

Vakariečių politiniuose sluogs- 
niuose prieinama vis ryškesnio įsi
tikinimo, kad komunistinio pasau
lio vadeivos sutartinai žaidžia 
dviejų frontų skalėje. Kai šiuo 
metu dėl Berlyno pasaulio politi
nė įtampa pasiekė šaltojo karo 
viršūnę, tai Azijoje raudonieji 
pradėjo ginkluoto grobimo akci
ją

Kiti vėl sako, kad šaltojo karo 
įtampų sovietai aštrina tik dėlto, 
kad paslėptų vidaus neramumus. 
Ne tik satelituose, bet ir pačioj 
Sov. Sąjungoj nepaprastai išsiplė
tęs rezistencinis judėjimas. Pa
saulio spauda praneša apie masi
nius suiminėjimus Rytų Vokieti
joj, Rumunijoj, Čekoslovakijoj ir 
net Petrapily bei Maskvoje. Vi
sur esą platinami antikomunisti
niai atsišaukimai, kuriuose esą ra
ginama sukilti prieš uzurpatorius. 
Ypač daug suėmimų vykdoma Če
koslovakijoj, kuri, užsienio stebė
tojų nuomone, atsidūrusi ant pi
lietinio karo slenksčio.

šie ir kiti faktai rodo, kad ne- 
visada propoganda gali paslėpti 
tikrąjį pavergtųjų kraštų vaizdų.

MŪSŲ
ziktiml/jos

LIETUVOS REIKALAI 
EUROPOS TARYBOJ

Šiomis dienomis Parlamento 
Rūmuose, Romoje, posėdžiavo Eu
ropos Tarybos Patariamosios 
Asamblėjos Speciali Komisija, ku
riai pavesta rūpintis neatstovau
jamų Taryboje tautų interesais. 
Komisijos kviečiamas, Lietuvos 
Diplomatijos šefas S. Lozoraitis 
pristatė jai pranešimų apie padėtį 
sovietų okupuotoje Lietuvoje. Pra
nešimui apsvarstyti buvo paskir
tas vienas Komisijos posėdis, ku
rio metu min. Lozoraitis atsakinė
jo į gausius Komisijos narių pa
teiktus klausimus ir, svarstymui 
pasibaigus, padėkojo Komisijos 
pirmininkui K. Bogholm’ui, danų 
parlamentarui ir nariams už pa
rodytų Lietuvai didelį susidomėji
mą bei palankumų.

Europos Taryba yra tarpvalsty
binė organizacija, sudaryta iš 
dviejų dalių: Patariamosios Asam
blėjos, j kurių įeina Europos lais
vų valstybių parlamentarų išrink
ti delegatai, ir Ministerių Tary
bos, kurioje dalyvauja tų valsty
bių užsienio reikalų ministerial.

Lietuvos Diplomatijos šefo da
bartinis pranešimas Specialiai Ko
misijai buvo, antras iš eilės. Pir
mas pranešimas buvo jo padary
tas 1956 metų pavasary, kada Ko
misija buvo susirinkusi Palermo 
mieste, Sicilijoje.

“AMERIKOS 
BALSAS”

PROGRAMŲ LAIKAS IR 
BANGOS

Kaip žinome, visa eilė Vakarų 
Pasaulio radijo stočių duoda lie
tuvių kalba transliacijas, kurias 
girdi ir mūsų broliai už geležinės 
uždangos.

čia paduodame tų transliacijų 
naujų programų laikų ir bangas.

"Amerikos Balsas” kasdien duo
da lietuvių kalba pusvalandžio 
programų 11,30 ryto — 11, 13, 
16, 19, 25 ir 31 metro bangomis. 
Lietuvoje ji girdima 19 v. 30 min., 
o Australijoj (Sydnėjuj, Melbur
ne ir kitose rytų vietovėse) 2,30 
ryto.

ši programa dar kartojama du 
kartu:

251 metro banga Lietuvos laiku 
21,30; Australijos laiku — 4,30 
ryto, o 26, 31, 41 ir 49 mtr. ban
gomis — Lietuvos laiku 6 vai. ry
to ir Australijos laiku 1 vai. p.p.

Kurie klausote "Amerikos Bal
so” programų ir jas girdite, ma
lonėkite pranešti “M.P.” redakci
jai. Norėtume žinoti, ar yra rei
kalo pranešdinėti apie tų progra
mų pakeitimus ir kt.

Madridas kalba lietuviškai Ry
tų Australijos laiku 4,30 ryto 32 
ir 42 mtr. bangomis ir kartoja 
3,30 p.p.; Romos radijo stotis 
transliuoja lietuviškų programų 
nuo 5,50 iki 6,10 ryto 41 ir 50 
mtr. bangomis; Vatikanas kasdien 
3,15 ryto mūsų laiku 19, 25, 31 ir 
196 mtr. bangomis, ir sekmadie
niais 5,30 p.p.

M.P.I.

LIETUVIAI MOKSLININKAI 
— IŠRADĖJAI

Prieš kurį laikų Sydnėjaus dien
raštis “Daily Telegraph” įsidėjo 
Sovietų Rusijos telegramų agentū
ros “Tass” žinutę, kurioje rašo
ma, kad lietuviai mokslininkai at
radę žvejybos būdą, kaip elektros 
pagalba galima gaudyti jūrose žu
vis.
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MASKVOS KARAS SU REVIZIONIZMU
RAŠO "JONATOS” ŽURNALE (BOMBĖJUS) ASOTA MEHTA, dėlių triukšmu, taip pat gali būti 

INDIJOS PARLAMENTO NARYS, INDIJOS PRAJA SOCIALISTŲ vykdomas panašiose ribose; jis 
PARTIJOS VYKDOMOJO KOMITETO NARYS IR IŽDININKAS, niekada negali reikšti laisvės so-

Komunistinį pasaulį persekioja 
vaiduoklis, revizionizmo vaiduok
lis. Kaip Mao Tse-tungas trumpai 
yra išsireiškęs, “Revizionizmas yra ' 
žymiai pavojingesnis už dogma-1 
tizmą”. Senojo stiliaus stalinistai 
nebėra jau tosios jėgos, kurias rei
kia atremti, o tikroji grėsmė yra 
revizionistai.

Karo žygin prieš revizionizmą 
Maskvoj buvo išeita po to, kai 
užpraeitų metų lapkričio mėn. 
dvylika komunistų partijų paskel
bė savo deklaracijų. 
“Revizionistai”, tada buvo pasa
kyta, “paneigia proletarinės re
voliucijos ir proletariato diktatū
ros istorini būtinumų... paneigia 
marksistinės — leninistinės parti
jos vadovaujamųjų vaidmenį... Jie 
reikalauja, kad būtų atsisakyta 
centralizmo demokratijos ir kad 
komunistų partija iš kovingosios 
revoliucinės organizacijos būtų 
paversta į tam tikros rūšies pasi- 
ginčijimo draugijų.” Bendrinis pa
smerkimas ilgainiui išvirto į spe
cifinį, ir buvo išsiaštrinti dantys 
ir nagai.

Modernusis revizionizmas kyla 
iš paties komunizmo ir kritikai 
medžiagų imasi iš komunistinių 
kraštų patyrimo ir dėl to turi to
kio poveikio, kurio iš šalies niekas 
negali patvarkyti. To revizioniz
mo betgi yra dar visa skalė. Yra 
net revizionizmas revizionizmo. 
Komunistiniam pasaulyje dabar 
labiausiai užkliūvųs žmogus yra 
prezidentas Tito. Jugoslavijos ko
munistų lygos programų piktai 
pasmerkė Pekingas, Maskva ir ma
žesnieji komunistiniai centrai. Di
džiausiasis pasaulio revizionistas, 
Milovan Djilas, betgi yra kalina
mas Jugoslavijoje.

Nebūtina rūpintis pažinti visus 
moderniojo revizionizmo atspal
vius, ypač tų kriticizmų, kuris vyk
sta komunistų eilėse už tarybinio 
pasaulio ribų. Mums daugiau rūpi 
tas aiškus turinys, kurį komunis
tinio pasaulio valdovai deda revi
zionizmo kaltinimų pagrindam

Revizionizmas gali reikštis tiek 
galvojimu, tiek ir veiksmu. “Prav
da” rašė: “Kų Imre Nagy Ven
grijoje atliko praktinėje politiko
je, tai Kolakowski (Lenkijoje) 
padarė teoretiškai”.

Pagrindinis Nagy nusikaltimas 
buvo tas, kad jis stengėsi išsi
veržti iš sovietinės stovyklos. 
Svarbiausioji Tito nuodėmė yra 
atsisakymas prisidėti prie sovieti
nės stovyklos ir tai, kad jis išdrį
so palyginti abi pasaulines stovyk

JUOZAS BUŠODILGĖ

GYVOSIOS MOZAIKOS 
GYVOS IŠTRUPĖLĖS

PIRMŲJŲ TRANSPORTŲ LIETUVIAI YALLOURNE
Tęsinys iš “M.P.” 15 Nr.

Tegu tik būna lietuviškas, lietu
vių tautosakoj minimas nelabasis, 
iš lietuviškos Aprūkusios pirties 
ar vakaro baltu rūku apsikloju
sios lietuviškos pelkės nuo bolše
vikų pabėgęs ir kartu su mumis 
tremties keliais čia atsibąstęs 
vargšelis... 'Tačiau tegul jis ne
perša mums savo buv. ideologijos, 
o pilna tolerancija dirba bendrų 
lietuviškų, pozityvų organizacinį, 
kultūrinį ir tautinį darbų, ir tada 
bus mūsų parapijoj viskas tvarkoj. 
Tada ir aš nuo saviškės nuslėpsiu 
kelis svarus, negersiu už juos 
alaus, o užsisakysiu net kelis lie
tuviškus laikraščius, kad paverg
tos Tėvynės bolševikėliai neturė
tų progos, kaip dabar, akiplėšiš
kai šokinėti: "Žiūrėkite, istorijos 
išbraukti lietuviškieji praeities po
litikieriai tarpusavy pešasi vien 
tik dėl to, kad negali pasidalinti 
pelningų vietų, išlaikomų visuo
menės sumestais pinigais”.

Na, ir kų gi gali tokiam, taip 
originaliai ir savotiškai galvojan
čiam, tautiečiui pasakyti, ypač 
kada atrodo, kad jam kalbos ne
stigtų visų amžių. O gal gi, ir iš- 
tikrųjų, kai kurie mūsų laikraš
čiai perdaug deda tų “auksabur
nių” ginčų? Tačiau čia kalbėjęs 
tautietis, drąsiai galima būtų 
tvirtinti vis dėlto, iš ko nors sko
linasi sau lietuviškąją spaudą, nes

las, pažymėdamas, jog jos abi yra 
nepriimtinos. Britų Darbo Parti
jos parlamentaras Konni Zilliacus 
pasakoja, kad Tito pasakęs jam: 
“Chruščiovas smarkiai stengėsi 
prikalbėti mane jungtis į socialis
tinę stovyklų. Aš jam pasakiau, 
kad žodiss “lager” (vokiškas žodis 
stovykla, vartojamas ir Rusijoje) 
man labai primena serbiškų žodį 
“lagor” (koncentracijos stovykla). | 
Jis primena spygliuotų vielų. Kaip j 
mes galime ten sėdėti kartu su . 
didžiųjų galybe ir išlikti laisvi ir; 
lygiateisiai su ja?”

Lygybės reikalavimas didelėms | 
ir mažoms tautoms yra paskelb
tas kaip erezija. Oficialusis so
vietų teoretinis žurnalas “Komu- j 
nist” yra bukai pažymėjęs šitaip: 
“Reikalavimas pripažinti tautų 
lygybę yra taip pat būdinga smul
kiaburžuazinio nacionalizmo žymė. 
Tam tikromis sąlygomis proleta
rinis internacionalizmas reikalau
ja atskiro krašto proletarinės ko-' 
vos užmojus pajungti pasaulinio 
masto kovos užmojams.... Partija, 
kraštas, vadovaujantieji tarptau
tiniam darbininkų klasės judėji
mui, konkrečiai nustatoma pagal 
tai, kur yra pasaulinio revoliucinio 
judėjimo centras, kur pirmiausiai 
sprendžiamos pačios skubiausios 
revoliucinio visuomenės pakeiti
mo problemos”. Pasaulio revoliu
cijos centras, žinoma, yra Rusi
ja. Nepalenkti savo politikos pa
gal Sovietų vyriausybės reikala
vimus yra smulkiaburžuaziškumas 
ir komunizmo išdavimas.

Komunistai didžiai vertina ne
utralumų, bet tik už komunistinės 
stovyklos ribų. Irakas gali atsis- į 
kirti iš Vakarų bloko, ir už tai 
turi būti plojama jam. Bet Ven-' 
grijos pastangos išsivaduoti iš Var
šuvos bloko turi būti paskandin
tos kraujuje ir Jugoslavijos ne
priklausoma politika nusipelno
grieščiausių ekonominių sankcijų.

šitą dialektinę laikysenų neutra
lumo klausimu patvirtina sovietų 
reikalų ekspertas profesorius Ko
rovin “International Affairs” lei
dinyje: “Socialistiniai kraštai at
kakliai atmeta nacionalistinį suve
renumo šūkį... Tiems kraštams, 
kuriuos šiuo metu tvarko Amerika, 
neutralumas būtų žingsnis artyn 
į tautinę nepriklausomybę. Socia
listiniam kraštui neutralumas bū
tų žingsnis atgal”. Revizionistai 
kalti, kad neutralumą įsisavina 
tuo nedialektiniu, griežtu požiūriu.

Mokslas apie "skirtingus kelius” 
į socializmą, skelbtas su tokiu di- 

antraip jis būtų visai atitrūkęs 
nuo mūsojo gyvenimo įvykių...

IR "BALTAS” GALI BOTI 
GERAS SPORTININKAS

Savo laiku čia Vladas Kože- 
niauskas šauniai yra įrodęs, kad 
vietinių, ypač darbininkų australų 
taip nekenčiamas “baltas”, jei 
nori ir stengiasi, gali būti geras 
sportininkas, stalo tenise laimėjęs 
daug varžybinių trofėjų ir išsiko
vojęs Viktorijos (be metropolijos) 
stalo teniso čempiono vardų.

Bruno Vitkauskas, kelis metus 
pliekęs geriausius apylinkės šach
matininkus, kažkodėl neįgavo gero 
šachmatininko entuziazmo.

MAŽIEJI EINA SAVAIS 
KELIAIS

Mokyklinio amžiaus lietuviukai 
sėkmingai mokosi vietos australiš
kose katalikiškose ar valstybinėse 
mokyklose, kartais tėvų paklaus- 
dami, kodėl namuose kalbama ki
ta kalba. ..

DĖJA
Kelios teenegerių amžiaus lie

tuvaitės, kaip tėviškės dangaus 
žvaigždės, šviečia Yallourno suo
dinoj padangėj. Deja, ir jos, netu
rėdamos savo amžiaus vedyboms 
tinkamų tautiečių, prie pirmos 

vietiniame pasaulyje ar posūkio 
į kitokių politikų. Kaip tik Tito 
laikysena ne tik eiti savu keliu, 
bet dar net vadinti tai marksisti
niu — leninistiniu pagrindu suju
dino Pekingą pasmerkti tokią 
programą kaip “kraštutiniausią re- 
vizionizmą” ir pakaltinti jugosla
vus “reakciniu buržuaziniu nacio
nalizmu”, nusikalstamuoju socia
listinės stovyklos apšmeižimu” ir 
kitokiomis neaptariamomis erezi
jomis. O tada Maskva pritaikė 
bausmę ir nutraukė pažadėtąją 
paramų.

Bet kokios užuominos apie ramų 
bendruomenės keitimųsi, bet ko
kios nuolaidos parlamentarinėms 
institucijoms yra pasmerkiamos 
kaip revizionizmas. Proletariato 
diktatūra vėl padaroma komunistų 
“realistinės politikos” šerdim.

Lenkijos pastangos užimti “tre
čiosios padėtį” eina niekais. Kaip 
Kolakowski yra pasakęs, negalima 
apeiti Maskvos užkrautosios polia
rizacijos: arba priimk oficialiųjų 
linijų arba būk paskelbtas priešu, 
šitokioje sistemoje “kiekvienam 
sutvėrimui kyla mintis išeiti iš 
sektos ir pralaužti jos sienas". 
Lenkijos padėtis yra daug nesau
gi siekti to. Dėl to ji priversta 
yra palaipsniui pasiduoti.

šitas antpuolis prieš revizioniz- 
mų netrukus palies ir Indijos ko
munistus. Jų Amritsar programa 
yra revizionistinė. Kai jau jiems 
reikia skubiai muštis į krūtinę dėl 
jugoslavų konferencijos sveikini
mų, tai neatšaukiamai teks ir kitur 
pasiduoti, išskyrus tuos, kurie pri
pažįsta tai, ką Kolakowski yra pa
vadinęs “būtinumu”. Komunisti
niame pasaulyje, kai nuo Berlyno 
iki Pekingo skelbiamas karas re- 
vizionizmui, Indija, nors ten ir 
būtų vietinio pobūdžio lengvatų, 
skirtinga politika negali būti 
pakenčiama.

Kaip karo metu buvo įsakyta 
visiems laikytis prieškarinės poli
tikos, o 1948 m. naujai užimtuo
siuose kraštuose buvo vedama 
vadinamoji revoliucinė politika, 
taip 1958 — 59 metais vis labiau 
bus stiprinama antirevizionistinė 
politika. Mes esame išvakarėse 
pasukimo į kairę.

Kai komunistinis pasaulis 
rikiuojasi šventajam karui prieš 
revizionizmą, Indijos komunistams 
net ir kaip taktika nebus leidžia
ma turėti sava linija. Indijos ko
munistų flirtavimas su demokra
tija eina į galą. Mes esame kie
tos politikos išvakarėse.

progos čiups pirmą pasimaišiusį, 
arčiau širdies esantį svetimtautį, 
ir jau bus dingusios lietuvių ben
druomenei. -

SUNKU PRIEŠINTIS
Paraginus vienų tautietį sumo

kėti solidarumo mokestį ir pasiū
lius jam T.F. ženkliukų, jo svetim
tautė žmona karingai atsakė už 
savo vyrą: “Nepriklausau aš jo
kiai savo organizacijai ir jam ne
leisiu mėtyti pinigus tokiems rei
kalams, kuriuos vienas Dievas te
žino.”

Ir kaip taikaus būdo žmogelis 
gali priešintis šiame reikale prieš 
jį karingai nusistačiusiai žmonai. 
Šiaip ar taip, visi jos protestai 
nuolankiai išklausomi ii- aklai vyk
domi. ..

MIKAS — “MUŽIKAS”
Bet esama ir tokių, kaip ang

liakasių hostely gyvenąs viengun
gis Mikas S. Už akių draugai jį 
vadina Miku — “mužiku”, kas 
charakterizuoja jo prasčiokiškų, 
bet gerą būdą. Tasai “mužikas” 
visą laiką prenumeruoja abu Aus
tralijos liet, savaitraščius, gauna 
glėbius Amerikos liet, perijodikos, 
kasmet aukoja Vokietijoj liku
siems liet, seneliams ai' ligoniams 
tam tikrų sumelę, ir, retkarčiais 
nugerdafnas, banke turi jau kelis 
tūkstančius. Gi tie, kurie jį pra
vardžiuoja ir niekina, perkasi aus
trališkus laikraščius, negalėdami 
visdėlto apseiti ir be lietuviškos 
spaudos, ją iš kur nors skolinda
miesi, tačiau patys nesiprenume- 
ruodami.

Yallourne ir jo apylinkėse trum
piau ar ilgiau yra gyvenusių liet, 
intelektualų, Nepr. Lietuvoj ga-

V. JAKUTIS

LĖŠAS TVARKO
SUSIRINKIMAS

Paskutiniajame ALB Krašto Ta
rybos suvažiavime priimtas ALB 
statutas ypatingai didelį dėmesį 
kreipia kultūrinei veiklai. Jame 
yra numatytos ir priemonės tai 
veiklai stiprinti: (1) organizaci
nės — kultūros tarybos ir (2) fi
nansinės •— fondas kultūros rei
kalams. Jos turės teigiamai atsi
liepti į bendruomeninę veiklą ap
skritai ir ypatingai pagyvinti at
skirų apylinkių reiškimąsi.

Apylinkės, sudariusios kultūros 
tarybas, savąją veiklą sukoordi- 
nuos ii- tuo taps darbingesnės, gi, 
turėdamos lėšų pastovų šaltinį 
(45 proc. Australijos lietuvio mo
kesčio, apylinkėje surenkamo, 90 
proc. savos apyl. pajamų ir kt.) 
galės imtis sistemingo ugdymo 
darbo. Tuo būdu apylinkės valdy
ba, kultūros tarybos talkinama, 
bus finansiškai pajėgi daugiau, 
nei ligi šiol, rūpinti vietos kultū
rinius reikalus — remti švietimo 
įstaigas, kultūrinius parengimus, 
kaip, lietuvių kultūros dienas, ir 
pan.

Ryšium su tokiu organizaciniai 
finansiniu bendruomenės tvarky- 
muisi turės rastis planingumas 
darbe, tampresnis bendravimas, 
ryškesnis bendruomeniškumas. 
Taip pat ir apylinkės narių susi
rinkimui teks prisiimti aktinges- 
nis vaidmuo apylinkės reikalų 
tvarkyme: apylinkės vyriausiam 
šeimininkui teks pasisakyti bei 
duoti nurodymų dėl kultūrinės vei
klos, dėl josioš rėmimo metodų, 
dėl lėšų skirstymo būdų ir pan.

Ligi šiol apylinkės narių susirin
kimams nebūdavo patiekiama svar
styti bei tvirtinti apylinkės paja
mų — išlaidų sąmatos, nors to 
reikalavo ALB statutas. Bendruo
menines lėšas ligi šiol (bent kai 
kuriose apylinkėse) tvarkydavo 
apyl. valdyba, pati atlikdama, pav., 
lėšų išskirstymų, ir tuo pastatyda
vo apylinkės narių susirinkimą 
prieš įvykusį faktą. Apylinkės 
valdyba savąja nuožiūra bei sa
vais skaičiavimais paskubomis iš- 
skirstydavo bei išdalindavo bend
ruomenines lėšas, neturėdama tuo 
reikalu jokio pavedimo ■— ar tai 
patvirtintos sąmatos pavidale ar 
kokio atskiro nutarimo formoje — 
iš apylinkės narių susirinkimo.

Dalykas, aišku, netvarkoje: 
bendruomeninėmis lėšomis tegali 
disponuoti patsai apylinkės narių 
susirinkimas, apylinkės šeiminin
kas. Jam vienam priklauso teisė 
tvarkyti apylinkės lėšas, ir jis tąją 
teisę išreiškia ar tai tvirtindamas 

vusių stambokas algas, tačiau čia 
savajai spaudai nė peno neišleidu- 
sių...

Pats Yallournas jau beveik ne- 
besiplečia; savo pirmumą pama
žu jis jau užleidžia vis dar tebe
augantiems besočiams savo vai
kams — priemiesčiams: Newbor- 
rough, Moe’i ir Morwell’iui.

Yallourne veikia technikumas, 
kur darbininkai vakarais už kelis 
svarus metuose gali įsisavinti kal
nų, elektros, mašinų remonto ir 
kt. specialybes. Ten lanko kursus 
ir keli naujieji australai. Tačiau 
daugumui nėra laiko apie tai nė 
pagalvoti... Juk yra įdomesnių 
dalykų, kaip: alus, arkliai, spor
tas, šokiai, kinas, dažnas Melbur
no lankymas.

Kaimynystėje veikia nauja du
jų gamykla ir jau senas popieriaus 
fabrikas. Naujos milžiniškos sta
tybos, kaip Traralgon’o ligoninė, 
MorweH’io briketinės, elektros jė
gainės, naujos minkštosios anglies 
kasyklos ir kiti pramoniniai pro
jektai sutraukė kelių svetimų kraš
tų kontraktorines firmas ir mases 
darbininkų.

Besiplečianti, kol Marsas neima 
dūkti žemės rutulyje, dauggalinti 
ir stebinanti Yallourno ir apylin
kių pramonė nuskuta kalnus, už
lygina daubas, o vargšas bušas 
vos tik spėja trauktis. Čia ir lie
tuvis savo sunkiu darbu, savo at
kaklumu kabindamasis naujo gy
venimo, savo girtinu, o kartais ir 
peiktinu elgesiu, įamžino savo var
dų, įleisdamas šaknis. Tik, Dieve 
duok, tegu jos ilgus amžius būna 
gyvos ir čionykštei asimiliacijai 
nepasiduodančios tikros lietuviš
kos šaknys.

(Pabaiga) 

sąmatų, ar tai padarydamas nu
tarimą dėl lėšų paskirstymo.

Apskritai, tokis viešųjų lėšų 
tvarkymas privalus ne vien tiktai 
bendruomenės apylinkei, bet ir 
kiekvienai tvarkingai organizaci
jai, kuri operuoja viešu būdu bei 
iš bendruomenės narių surenka
momis lėšomis. Nesilaikant 'šios 
paprasčiausios taisyklės organiza
ciniame darbe, gali rastis, kaip 
rodo nesena praeitis, netikslingo 
viešųjų lėšų eikvojimo. Antai, 
prieš keletą metų yra buvęs atsi
tikimas, kai tūla valdyba sava nuo
žiūra buvo nutarusi mokėti atly
ginimą reikalų vedėjui ir ji tą at
lyginimų mokėjo savo valdybos 
pirmininkui, net ir kontrolės ko
misijai užprotestavus. Tųjų pinigų 
išmokėjimo teisėtumo klausimas 
bei jų atgavimo reikalas nebūtų 
kilęs, jei savo laiku tokis mokė
jimo reikalas būtų buvęs patvir
tintas apylinkės narių susirinkimo.

Bendruomenės apylinkėje josios 
finansiniai reikalai tvarkomi pa
ties narių susirinkimo. Statutas 
įsakmiai sako, kad apyl. valdyba 
parengia ir patiekia apylinkės su
sirinkimui patvirtinti apylinkės są
matų ir kontrolės komisijos patik
rintą sąmatos vykdymo apyskaitą.

Susirinkimo patvirtintąją apy
linkės sąmatų galima laikyti finan
sine direktyva apylinkės valdybai 
kiek ir kokių pajamų parūpintina, 
kad galėtų būti padarytos sąma
toje numatytos išlaidos bei išmo
kėtos pašalpos. Sąmatą parengia 
valdyba, tačiau, atrodo, būtų prak
tiška tatai atlikti drauge su vie
tos kultūros taryba, katra, savo 
sudėtimi būdama platesnės apim
ties, gal visapusiškiau pažįsta vie
tos kultūrinius reikalus, nei pati 
valdyba.

Suprantama, kad valdyba, tu
rėdama susirinkimo patvirtintą 
sąmatą ar jojo nutartą lėšų nau
dojimo planą, privalo laikytis to
kiame nutarime fiksuotų nurody
mų ir ji negali savavališkai nau
doti lėšų nenumatytiems reika
lams be paties susirinkimo prita
rimo.

Apylinkės sąmatos turėjimo rei
kalas visdėlto, atrodo, ligi šiol dar 
nenorima suprasti, nors jis nuo 
sena, kaip minėta, yra reikalau
jamas statuto: apylinkės sąmatos 
bei lėšų skirstymas vengiama pa
teikti narių susirinkimui svarsty
ti.

Taip, kaip viešu būdu surenka
mi pinigai reikalingi viešo tvarky
mo, taip lygiai ir bendruomeni
nės lėšos reikalingos atitinkamo 
tvarkymo. Bendruomenėje netu
rėtų rastis vietos metodams, ku
rie nesiderina su bendruomeninio 
tvarkymosi pagrindais.

Planingas bei tikslingas kultū
rinių reikalų rūpinimas, pare-
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpila! ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekes duodamos ir išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.

AKTYVI 
MOKSLININKE

Dr. J. Deveikė — Navakienė, 
lietuvė-mokslininkė, nuo senai gy
venanti Paryžiuje nepaliaujamai 
dirba savo specialybėje: teisės 
istorijoje, savo darbais vis iškel
dama senosios Lietuvos didingą 
praeitį ir valstybinę išmintį. Ji 
dalyvauja tarptautiniuose mokslo 
kongresuose įvairiuose pasaulio 
kampuose.

Per ilgus metus, kai gyvena 
Prancūzijoje, (kasmet 3-5 kartus) 
yra dalyvavusi tarptautiniuose 
kongresuose, kur buvo susirinkę 
mokslininkai iš viso pasaulio. Kon
gresai tie buvo ne vien tik Pran
cūzijoje, bet ir Anglijoje, Aust
rijoje, Belgijoje, Italijoje, Ispani
joje, Olandijoje, Šveicarijoje, Vo
kietijoje, ir net Turkijoje — Is- 
tambule.

Vien tik 1958 metais ji dalyva
vo net penkiuose kongresuose: iš 
jų 4-se dalyvaudama asmeniškai, 
o 5-me tik pasiųsdama savo pas
kaitų. Tai buvo: 1) Tarptautinis 
Teisės Istorijos Kongresas Briuse
lyje, kur turėjo paskaitą: “Kai ku
rios pastabos dėl dviejų svarbiau
sių Rytų Europos kodeksų”, įro
dydama, jog “Lietuvos Statutas” 
buvo kur kas tikslesnis, pažanges
nis ir žmoniškesnis kodeksas už 
120 metų vėliau paskelbtą Mask
vos caro Aleksiejaus kodeksų; 2) 
Lyginamosios Teisės Kongrese 
Briuselyje kalbėjo apie “Nuosa
vybės sąvokų Rytų Europos kodek
suose”, 3) Bizantologijos kongre
se Muenchene kalbėjo apie “Ro- 
mos-Bizantijos įtaką Europos Ry
tuose”; 4) “Jean Bodin” Draugi
jos Tarptautiniame Kongrese Briu
selyje (kur paprastai dalyvauja 
tik vienas paskiro krašto atstovas 
— mokslininkas ir kur mūsų tau
tietė yra pakviesta dalyvauti kaip 
Rytų Europos Teisės Istorijos spe- 
cialystė) ji kalbėjo apie “Taikos 
idėjos vykdymą XVI amžiuje Didž. 
Lietuvos Kunig. veikloje” ir 5) pa
galiau ji buvo gavusi pakvietimą 
dalyvauti ir “Tarptautiniame Re
ligijų Kongrese” Tokio, Japonijo
je, tačiau dėl lėšų stokos negalė
dama taip toli nukeliauti, pasiun
tė į tų kongresą ik savo paskaitą 
apie “Paskutiniojo Europos krikš
to reikšmę dabartinėje Europoje”, 
kur kalbėjo apie Lietuvos krikš
tą (Mindaugo ir vėlesniais laikais). 
Tas pranešimas buvo atspausdin
tas kongreso darbų leidinyje. Tais 
pačiais, praeitais metais ji buvo 
gavusi ir daugiau panašių pakvie
timų, tačiau dėl laiko stokos nei 
tų pakvietimų negalėjo priimti, 
nei pasiųsti reikiamų paskaitų, 
nes dr. J. Deveikė, greta viso to, 
dar važinėja į Lietuvių Vasario 
16-sios gimnaziją Huettenfelde.

miant, kur reikia, ir bendruome
niniu skatiku, ne tik reikalingas, 
bet ir būtinas. To reikalauja ALB 
statutas. Statuto laikymasis stip
rina pačių bendruomenę.
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Lietuvių
Sovietų Rusijos žurnale “Kul

tūra ir gyvenimas’’ buvo išspaus
dinta šio pavadinimo straipsnis, 
parašytas V. Mykolaičio-Putino.

Būdingesnes straipsnio vietas 
patiekiame “M.P.” skaitytojams.

Pradžioje autorius sakosi, kad 
jo, kaip rašytojo, jaunystėje “na
cionalinės lietuvių kultūros klau
simas man, pradedančiam rašyto
jui, atrodė vienas iš pirmaeilių. 
Dėl ypatingų mano tautos istori
jos raidos sąlygų lietuvių tauta 
daugiausia buvo valstiečių tauta. 
Lietuvos valstiečiai tik prieš 50 
metų buvo išlaisvinti iš baudžia
vos, bet ir toliau kentė carizmo 
ir dvarininkų priespaudą. Kultū
rinių vertybių liaudis, kaip man 
tada atrodė, turėjo sukūrusi ne
daug, o ir tos pačios ne kiekvie
nam buvo akivaizdžios. Kur tad 
jų ieškoti, šių kultūrinių verty
bių ?” i '

Toliau jis rašo, kad daugelio 
ano meto idealistų akys nukrypo 
j dvarus: “Žvilgsnį traukė ūks
minguose parkuose ir soduose pa
skendę rūmai, iš jų skambėjo mu
zika, juose vaidenos paveikslų 
galerijos, bibliotekos, archyvai. 
Deja, aš pats ir daugelis kitų, ku
riems šie klausimai rūpėjo, grei
tai nusivylėme. Dvarų rūmuose 
kultūrinių vertybių pasirodė besą 
ne tiek jau daug, o jų savinin
kams kultūra galvą kvaršinančios 
problemos nesudarė.’’

Kaikuriose vietose Mykolaitis 
savo straipsnyje, suprantama, pa
tiekė ir paraudusių minčių, kriti
kuojančių N. Lietuvos gyvenimą, 
čia nusiskundžia jis:

“Kaip visas kultūrinis gyveni
mas, taip ir literatūra, ir menas 
vis labiau ėmė atitrūkti nuo liau
dies, o jaunoji buržuazija pasiro
dė nepakankama ir nepatikima 
jam atrama. Imta kalbėti apie li
teratūros ir meno krizę Lietuvoje. 
Reikėjo ieškoti naujų kultūrinių 
gyvenimo pagrindų, o literatūrai 
ir menui kitokių krypčių, kitokios 
tematikos, kitokių išraiškos prie
monių. Reikėjo nuo buržuazijos 
ir miesčionijos pasukti į liaudį. 
Tok* posūki* iš tiesų ėmė reikš
tis dar buržuazinėje Lietuvoje 
demokratiškai nusiteikusių rašy
tojų kūryboj, ir jo gaivinantis po
veikis greitai įliejo naujų syvų 
į visą kultūrinį lietuvių tautos 
gyvenimą. Tokiam posūkiui pas
katinimo randame ir ankstyves-

tauta ir jos
niojoje lietuvių literatūroje’’.

Ir senesnieji lietuvių rašytojai 
jau ėję su liaudimi:

“Visų, kam rūpėjo nacionalinės 
lietuvių kultūros ir literatūros pa
kreipimas į liaudį, pirmiausia pa
traukė dėmesį didysis XVIII a. 
lietuvių poetas Kristijonas Done
laitis ir realistinė jo poema “Me
tai”. Joje vaizduojamas paprastas 
lietuvių valstiečių baudžiauninkų 
gyvenimas, žmonės, darbai, gam
ta. Tačiau šiame ištisai liaudiška
me kūrinyje randame gausių pa
saulinės literatūros atgarsių. Vir
gilijaus metrai, klasicizmo ir sen
timentalizmo didaktika, Tomsono 
ir Sen-Liambero tematika, bet 
kaipgi originaliai negirdėtai pa
naudota lietuvių valstiečių bau
džiauninkų poeto! Tai buvo mums, 
nacionalinės kultūros ieškotojams, 
tikra reveliacija. Vadinasi, liau
diškoje, valstietiškoje poemoje, 
kur vaizduojamas žemiausias vi
suomenės klodas, poetas galėjo su
sisieti su giliomis literatūrinėmis 
tradicijomis ir su plačiu jojo am
žiaus literatūriniu gyvenimu! Va
dinasi, kurdami nacionalinę lite
ratūrą, atremtą į liaudies gyveni
mą, mes nenutraukiame ryšių su 
visuotine literatūra, su bendrai 
žmogiškąja kultūra.

Įsižiūrėjus pasirodė, kad ir ge
riausi XIX ir XX a.a. lietuvių li
teratūros kūriniai atspindi liau
dies buitį ir kad jų autoriai vaiz
davo gyvenimą iš demokratinių 
liaudinių pozicijų. Suminėsiu tik 
vieną pavyzdį — lietuvių litera
tūros klasikę Žemaitę. Ligi 50 sa
vo amžiaus metų ji vargo kaime, 
niekuo neišsiskirdama iš savo kai
mynių, neturtingų valstiečių. Ta
da paskatinta žinomo visuomeni
ninko, tada dar studento P. Višin
skio, ji ėmė rašyti ir greitai pasi
darė populiaria rašytoja. Ji pali
ko kelis tomus savo raštų — ir 
kokių raštų! Niekas ligi jos nebu
vo taip giliai įžvelgęs į lietuvio 
valstiečio sielą, į jo buitį, į visuo
meninius to laikotarpio santykius. 
Žemaitė ryšių su liaudies gyveni
mu dėka pasidarė lietuvių litera
tūros klasike. Tai buvo skatinan
tis mums, jauniesiems rašytojams, 
pavyzdys: nuo buržuazijos j liau
dį! Tuo keliu jau buvo pasukę 
pažangesnieji lietuvių rašytojai ir 
pasiekė gerų rezultatų. Prieš pir
mąjį pasaulinį karą, apie 1905 
m., pradėjęs rašyti A. Vienuolis 
geriausius savo kūrinius (novelė

i kultūra
“Paskenduolė”) parašė liaudies 
gyvenimo temomis. Tarybų Lietu
voje parašęs romaną “Puodžiūn- 
kiemis", jis nusipelnė lietuvių li
teratūros klasiko realisto vardą. 
Tuo keliu pasuko jaunesnės už A. 
Vienuolį rašytojų realistų kartos 
pažangesnieji atstovai, pradėję ra
šyti buržuazinėje Lietuvoje.

Turtingos šiam reikalui med
žiagos jau buvo surinkta anks
čiau. Lietuvių tautosaka ir liau
dies menas atkreipė etnografų ir 
literatų dėmesį dar XVIII amžiu
je. Ne tik patys lietuviai, bet ir 
kaimyninių tautų mokslininkai, 
rašytojai, muzikai surinko daug 
gražių liaudies kūrybos pavyzd
žių — dainų tekstų, melodijų, pa
sakų, audinių, medžio išdirbinių, 
žodinės liaudies kūrybos buvo iš
spausdinta nemaža rinkinių, ge
riausi liaudies dailės pavyzdžiai 
buvo išstatyti parodose, saugoja
mi muziejuose.

Iš lietuvių liaudies kūrybos pa
vyzdžių mums paaiškėjo, kokia 
nuostabi ta liaudis. Jos dainomis 
žavėjosi daugelis poetų ir kompo
zitorių ne vien lietuvių, bet ir ki
tų tautybių. Jos audinių raštai ir 
spalvų harmonija traukia dailinin
ko žvilgsnį, kaimo meistrų sava
mokslių išdrožinėta ornamentika 
ir statulėlės stebina skulptorius 
savo kompozicija ir formų eks
presija. Ar nenuostabu, kad pa
prastos kaimo moterėlės prieš šim
tą ir daugiau metų, išvargintos 
baudžiavos darbų, dūminėse pir
kiose primityviomis staklėmis su
gebėjo išausti sudėtingiausių raš
tų, subtilaus skonio audinius ir 
juostas? Visa ta tautosaka ir tau
todailė, sukurta daugiausia žiau
rioje feodalinės priespaudos gady
nėje, liudija apie neišsemiamą 
dvasinę liaudies potenciją ir apie 
gilią dvasinę jos kultūrą.

Kai aš visa tai įsisąmoninau, 
nacionalinės lietuvių kultūros ir 
literatūros pagrindas man pasida
rė visiškai aiškus: sava lietuviš
ka liaudis — sveika, darbšti, kūry
binga, sukaupusi savy daug dar 
neišeikvotų pajėgų ir tarsi belau
kianti, kad mes, jos vaikai, panau
dotume tas pajėgas, kurdami ver
tybes, atitinkančias iš vienos pu
sės jos charakterį, iš kitos pusės 
— besikeičiančio gyvenimo reika
lavimus.”

Netik knyga šiandieną Lietuvo- 
ve išpopuliarėjusi liaudyje, bet ir 
kitose nacionalinės kultūros pa

raiškose vykstanti pažanga:
“Nelaikydamas savęs kompeten

tingu daryti čia įvairių kultūrinio 
gyvenimo ir meno sričių apžvalgą, 
aš vis dėlto negaliu susilaikyti ne
paminėjęs bent muzikos ir vaiz
duojamojo meno — dailės. Kom
pozitoriai Dvarionas, Juzeliūnas, 
Vainiūnas, Karosas, Balsys, Klo
va, Indra ir kiti sukūrė kelias 
naujas operas, du baletus, kelias 
simfonijas, kelis koncertus smui
kui su orkestru, fortepijonui su 
orkestru ir daug smulkesnių pje
sių bei vokalinių kūrinių. Tačiau 
dar svarbiau tai, kad naujoji lie
tuvių muzika kūrybiškai panaudo
ja liaudies melodijas, liaudies dai
nų stilių, intonacijas, kas suteikia 
mūsų kompozitorių veikalams sa
vitumą, originalumą, nacionalinį 
charakterį. Reikia dar pažymėti, 
kad meno ugdymą Lietuvoje šiuo 
metu skatina ne vien vyriausybės 
išlaikomos įstaigos, kaip teatrai, 
filharmonija, konservatorija, mu 
zijos mokyklos, dailės institutas, 
bet ir gausūs saviveiklos kolekty
vai. Aukšto lygio dainos, tautinių 
šokių bei žaidimų, muzikos ir te
atro srityse yra pasiekę ne tik 
aukštųjų mokyklų, bet ir kai ku
rių fabrikų, o taip pat ir kolūkių 
saviveiklininkai.

Lietuvių vaizduojamasis menas 
— tapyba, grafika, skulptūra, ke
ramika — Tarybų Lietuvoje pada
rė taip pat milžinišką pažangą. 
Seniausiai menininkų realistų kar
tai, dalyvavusiai lietuvių meno pa
rodose dar prieš pirmąjį pasauli
nį karą, garbingai atstovauja ta
pytojai A. Žmuidzinavičius, J. Ši
leika ir skulptorius P. Rimša. Iš 
buržuazinės Lietuvos laikotarpio, 
atsikratę nesveikomis modernizmo 
bei dekadentizmo tendencijomis, 
šiandien dirba tokie meno meis
trai, kaip J. Mikėnas, P. Aleksan
dravičius, St. Ušinskas, A. Gudai
tis, A. Kučas, J. Buračas ir kt. 
Puikiai pasirodė ir jauniausioji 
karta, išaugusi jau Tarybų Lietu
voje — A. Savickas, V. Galdikas, 
A. Makūnaitė, L. Žuklys ir dau
gelis kitų.

Kaip lietuvių literatūrą, muzi
ką, taip ir vaizduojamąjį meną 
maitina liaudies menas — audi
niai, drožiniai, ornamentika. Kraš
to peizažas, liaudies žmonių cha
rakteriai, buitis ir darbai duoda 
neišsemiančios medžiagos visų 
žanrų menininkams.

Norėčiau sustoti ties liaudies 
dvasinių turtų rinkimu ir jų ap
sauga. LTSR Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūros ins
tituto tautosakos sektorius turi 
surinkęs apie 200.000 dainų, apie

Amerikos Lietuvoj
RAŠO ROMAS STAKAUSKAS, 

“MOŠŲ PASTOBĖS” NUOLATINIS BENDRADARBIS ČIKAGOJE
BUVUSI SYDNĖJIŠKĖ 

IŠTEKĖJO

Sydnėjiškė Judita Sirgėdaitė, 
prieš ketverius metus emigravusi 
Amerikon, š.m. vasario mėn. ište
kėjo už inž. Vytauto Raziūno.

Judita, gerai pažįstama Sydnė- 
jaus “Aušros” tunto skautėms ir 
Sydnėjaus lietuviškajam jauni
mui, šiuo metu studijuoja Čika
gos meno akademijoj. Jos vyras 
inž. Raziūnas taip pat gilina savo 
studijas, ruošdamasis chemijos in- 
žinierijos magistro laipsniui.

Juditos vestuvėse dalyvavo dide
lis skaičius bičiulių ir svečių. Bu
vojau ten ir aš, keldamas taurę už 
jaunavedžius ir prisimindamas 
gražiai praleistus metus Australi
joj.

SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS
Nepersenai Niujorko Skautų 

Vyčių Oktetas atšventė savo sep- 
tynerių metų gimtadienį, suruoš 
damas koncertą — balių. Minimas 
Oktetas, jau koncertavęs septyne
rius metus, tapo mėgstamiausiu 
ir populiariausiu dainos vienetu 
Niujorke ir jo apylinkėse. Per šį 
laiką Oktetas yra pasirodęs viešu
mai apie 70 kartų, daugeliu atvė- 
jų .neimdamas jokio atlyginimo.

Tačiau Skautų Vyčių Okteto 
darbas nebuvo vien rožėmis klo
tas: jis turėjo džiugių valandų, 
bet buvo ir tokių, kai atrodė, kad 
nepersenos pradžios jau netoli ga
las. Nežiūrint to, pasitaikiusieji 
sunkumai vis dėlto nenuslopino jo 
meilės lietuviškai dainai. Tatai ro
do 500 repeticijų, atžymėtų okte
to knygose, ir tas užsidegimas ga
lima justi iš koncerto proga iš
leisto leidinio minčių:

“Daina mus jungia ir guodžia. 
Ji mus perkelia į gimtąjį kraštą, 
kur “darželiuos pinavijos, kur 
mergelės kaip lelijos”. Daina 
mums primena mūsų karius — 
partizanus, po kurių kojomis dun
da žemė. Su daina mes kreipia
mės į savo motinas — čia esan- 

30.000 melodijų, apie 45.000 pa
sakų, nekalbant jau apie smulkią
ją tautosaką — mįsles, patarles, 
priežodžius. Dabar visa ta medžia
ga sistematizuojama ir ruošiama 
spaudai. Keletas rinkinių jau iš
leista. Didelį tautodailės turtai 
surinkti Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Panevėžio muziejuose.” 

čias, Lietuvoje likusias ar šaltoj 
žemelėj priglaustas”.

LIETUVIŠKOS GATVĖS 
ISTORIJA

Lietuvių Moterų Piliečių Lygos 
susirinkime, įvykusiame 1933 m. 
liepos 26 d., pirm. M. Zolpienės 
buvo pasiūlyta įamžinti žuvusių 
lakūnų Dariaus >— Girėno vardus, 
prašant burmistrą T. Doyle, kad 
jis tarpininkautų miesto taryboje 
gaunant leidimą vieną Čikagos 
gatvę pavadinti Lithuanicos var
du. Pirmiau ši gatvė vadinosi Au
burn Ave. Joje yra šv. Jurgio lie
tuvių bažnyčia ir tirštai gyvenama 
lietuvių apylinkė.

Gavus leidimą, Lithuanicos 
gatvės oficialus krikštas įvyko 
1934 m. sausio 1 d. Atidarymo iš
kilmėse dalyvavo daug anuometi
nių Čikagos lietuvių ir Amerikos 
augštų pareigūnų.

š.m. sausio mėn. buvo atšvęsta 
Lituanicos gatvės 25 m. jubilie
jus. Jį organizavo ta pati Moterų 
Piliečių Lyga ir jam vadovavo pir
mininkė M. Zolpienė. Dalyvavo 
daug lietuvių ir vietos gyventojų. 
Plevėsavo Lietuvos .ir Amerikos 
vėliavos. Buvo tikrai įspūdinga, 
kai senatorius M. Finnley, kalbė
damas angliškai, palinkėjo ir lie
tuviškai: “Tegyvuoja laisva, ne
priklausoma Lietuva!”

PARTIJOS PAMOKSLAI LIE
TUVOS ŽURNALISTAMS. Kovo 
viduryje Vilniuje keletą dienų po
sėdžiavo “pirmasis Lietuvos žur
nalistų suvažiavimas” (sovietiniais 
laikais). Sąjunga dabar turinti 
apie 450 narių (laikraščių, radijo 
ir leidyklų darbuotojų). Be dele
gatų, į suvažiavimą atvyko ir aukš
čiausios tarybos prezidiumo p-kas 
J. Paleckis, eilė kompartijos vei
kėjų ir “broliškų respublikų” ats
tovų. Partijos centro komitetas 
ryšium su konferencija paskelbė 
ilgą pasveikinimą, kuris labiau 
panašus į partines instrukcijas 
žurnalistams. Centro komitetas 
įsako žurnalistams “karštai ir ne
sutaikomai kovoti prieš buržuazi
nę ideologiją, prieš bet kuriuos 
buržuazinio nacionalizmo pasireiš
kimus”. Įsako taip pat duoti "ryž
tingą atkirtį Vakarų imperialis
tams ir jų agentūrų skleidžia
miems šmtižtams.” LNA

KAIP MUS VEŽĖ I SIBIRĄ IR KĄ 

MES PERGYVENOME
KĄ PASAKOJA DUKART IŠTREMTAS IŠ LIETUVOS 

IR ATVYKĘS I VAKARUS
Tęsiny* i* “M.P.” 15 Nr.

SU LIETUVIAIS PRADĖTA 
LABIAU SKAITYTIS

Antroji tremtis kai kuriems 
tremtiesiems nebuvo taip baisi, 
kaip pirmoji, nes daug kas jau ži
nojo rusų kalbą, šiek tiek pasi
keitė ir tremtinių charakterio 
bruožai — jie pasidarė dar dau
giau užsispyrę, nenuolaidūs, o 
svarbiausia, apsukresni. Santykia
vimas su įvairių įmonių ir įstai
gų vadovais įgavo kiek kitokį po
būdį. Jei anksčiau, pirmoje trem
tyje, lietuviai dažnai su visu kuo 
sutikdavo ir aklai vykdė įvairių 
“vadovų” parėdymus, tai dabar 
to jau nebuvo. Lietuviai pasida
rė žymiai kietesni, principiškes- 
ni, o tai negalėjo neatsiliepti ir į 
valdančių asmenų laikyseną. Su 
lietuviais pradėta daugiau skaity
tis. Lietuvio darbštumo bruožas, 
kuris buvo žinomas jau ir anks
čiau, o, be to ir kiti jo bruožai 
įgalino jį patekti į patogesnius, 
geriau apmokamus darbus. Kai ku
rie pateko ir į vadovaujančias 
vietas.

Sunkiausieji antrojo trėmimo 
metai buvo 1951-52 m. Tada buvo 
įvestas griežtas tremtinių regis
travimas. Be MVD leidimo, nebu
vo galima judėti nei Komi respub
likos ribose. Norint nuvykti į ki
tą vietovę (kaimą ar miestą), rei
kėjo gauti MVD leidimą, kurį, 
nuvažiavus į tą vietovę, reikėjo 

nunešti pas enkavedistą atžymėti, 
o grįžus atgal leidimą grąžinti iš
davusiai įstaigai, šiaip jau regis
truotis reikėjo vieną kartą į mė
nesį.

DAUGUMAS SUGRĮŽO Į 
LIETUVĄ TIK PEREITAIS 

METAIS

1954 metų pabaigoje ir 1955 
metų pradžioje visų lietuvių trem
tinių “spravkės” buvo pakeistos 
pasais, kuriuose buvo uždėtas 
štampas su įrašu “žijt v prede- 
lach Komi ASSR”. Registravimas 
įstaigose buvo retinamas. Regis
truotis reikėdavo atvykti tik pa
gal MVD pareikalavimą, o ne nu
statytomis dienomis kaip anks
čiau. Pamažu lietuviai ėmė persi
kelti į rajoninius centrus ir mies
tus. Geresnį darbą lietuviui gauti 
nebuvo sunku.

Nuo 1956 metų senieji pasai su 
štampais pradėta keisti naujais, 
normaliais pasais, kurie jau nesu
darė sunkumų išvažiuoti į Lietu
vą. Pirmoje eilėje buvo išduoda
mi pasai jaunesnio amžiaus (gi- 
musiems po 1929) asmenims ir lie
tuvių šeimoms, kuriose buvo mo- 
kytojų-pedagogų, baigusių ar dir
busių sovietiniais laikais, ar moks
leivių, lankiusių technikumus ar 
šiaip institutus.

Bet grįžimas tuomet nebuvo vi
suotinis. Tik 1958 metais jau dau

gumas lietuvių tremtinių, kiek bu
vo likę gyvų, sugrįžo atgal' į Lie
tuvą.

GYVENIMO SĄLYGOS KOMIJOJ

Gyvenimo sąlygos, nors jau ir 
seniai praėjus karui, Komijoje bu
vo sunkios. Maisto produktų kai
nos valdiškose krautuvėse buvo 
tokios: Kilogramas sviesto 28-30 
rublių, cukraus 12-14 rb., jautie
nos mėsos nuo 9-14 rb., kiauliena 
18 rb. Kolchozų turguose, kurie 
būdavo nepaprastai tušti kaip ir 
krautuvės, jautiena kaštavo 25 
rublius, kiauliena 30-35 rb., švie
žia žuvis 16-20 rb., bulvių kibiras 
5-8 rubliai, kiaušiniai 25-25 rb. 
10 štukų.

Darbininkų-motoristų, dirbančių 
su piūklu, uždarbiai siekia 1.000 
-1.200 rb. mėn.

Vidutinis vyro darbininko už
darbis yra maždaug 600-7000 rub
lių mėnesiui. Kadangi klimatinės 
sąlygos yra labai žiaurios, tai di
delė dalis uždarbio išeina šiltų rū
bų įsigijimui. Žiema trunka nuo 
spalio vidurio iki balandžio vidu
rio. žiemos metu būtina nešioti 
vailokus, kailinius, šiltas pirštines, 
šalčiai siekia 56 laipsnius Celzi- 
jaus, nors dažniausia neviršija 
42-45 laipsnių.

Darbininkai miško kirtėjai žie
mą nešioja vatiniukus ir vatines 
kelnes, vailokus ir kailines piršti
nes. Miško darbai nenutrūksta nei 
prie 45 laipsnių šalčio. O darbo są
lygos miške nepaprastai sunkios. 
Apie žiemos vidurį sniego danga 
kai kuriais metais siekia ir 1,5 
metro, o normaliai 80-90 cm. No
rint nuleisti medžius (juos dabar 
piauna jau elektriniais pjūklais), 
reikia apdoroti aplink juos snie
gą, padaryti “įkirtimą” ir po to 

piauti. Elektrinis piūklas, markės 
“K-5”, sveria apie 10 kg. Be to, 
reikia su savim tampyti kelių 
šimtų metrų elektrinį kabelį, kuris 
taip pat nėra lengvas. Nuolat brai
dant po gilų sniegą, jei tempera
tūra nėra labai žema, sušlampa 
vailokai ir pradeda smarkiai šalti 
kojos, tuo tarpu kai visas organiz
mas, bedirbant, yra sukaitęs, kad 
nuo vatinių net debesėliai kyla. 
Ilgiau bedirbdami miško darbus, 
daugumas darbininkų įgauna sun
kios formos reumatizmą. Daugu
mos lietuvių tremtinių — ypač iš 
pirmosios tremties — sveikata la
bai pairusi.

žiemą paruošta miško medžiaga 
sandėliuojama upių ir upelių pa
kraščiuose. Pradedant sniegui tir
pti (maždaug balandžio viduryje) 
prasideda miško plukdymas, šiam 
darbui mobilizuojami visi miško 
darbininkai. Darbas tikrai kator
ginis. Plukdymas vyksta toli nuo 
gyvenviečių, iš miškų gilumos, 
žmonės naktį neturi patalpų kur 
pernakvoti. Todėl miegodavo — 
sniegui dar nesutirpus — tiesiog 
miške, egliašakių krūvas susikro
vę. Per dieną peršlapę avalynė ir 
rūbai nebūdavo džiovinami per 
visą plukdymo sezoną, 10-15 die
nų. Kad žmonės nepradėtų chro
niškai ir masiškai sirgti, į plukdy
mo vietas atveždavo daug degti
nės, kurios kaina tuo metu žymiai 
sumažinama, žmonės nuo baisaus 
įtempimo, nuovargio ir šalčio ra
minasi degtine. Dirbti tuo metu 
priverčia po 14-16 valandų per pa
rą, o kartais ir dar daugiau, jei 
pastebima, kad vanduo upėse 
smarkiai krinta. Dirbdamas tokio
mis sąlygomis, darbininkas per 
plukdymo sezoną (20-25 d.) už
dirba iki 1.500 rublių, tačiau žy

mią dalį iš tos sumos išleidžia 
degtinei.

Apskritai, šiltesniais mėnesiais 
darbininkai dirba ne po 8 valan
das, bet po 10-12 vai. į dieną. Miš
ko ūkio direktorių įsakymu ir sek
madieniai dažniausia būna darbo 
dienomis, tačiau uždarbio tarifai 
nebūna pakeliami, kaip kad turėtų 
būti pagal darbo kodeksą.

Komijos miškų sudėtis maž
daug tokia: Eglių 50 proc., pušų 
45 proc. ir apie 5 proc. beržų ir 
kitų lapuočių (drebulė, jieva). 
Miškai labai pelkėti. Daug privir
tą senų, pūvančių medžių. Beveik 
nėra miškinių paukščių bei žvė
rių, išskyrus meškų ir briedžių. 
Meškų pasitaiko sutikti labai daž
nai. Kartais žiemą, kertant miš
kus, meškos būna pakeliamos iš sa
vo guolių ir sudaro daug nemalo
numų, jei kirtėjas neturi su savim 
šautuvo.

Tiek vasaros, tiek žiemos metu 
Komi miškuose, jei arti nekerta
ma, viešpatauja kapų tyla.

SYKTYVKORAS — TRĖMIMO 
SRITIES SOSTINĖ

Komi autonominės respublikos 
sostinė Syktyvkoras — tai tikra 
trėmimo srities sostinė. Miestas 
yra toje vietoje, kur upė Sysola 
įteka į Vyčegdą. Miesto teises ga
vo 1870 metais. Gyventojų turi 
apie 40.000. Kai dėl miesto geo
grafinės padėties, tai iki Kutloso 
yra 424 km., iki artimiausios ge
ležinkelio stoties Aikino beveik 
100 km. Miestas lyg atskirtas nuo 
viso pasaulio, nes per upes nėra 
jokių tiltų. Be Aikino, didesnė ge
ležinkelio stotis yra Kniaž-Poga- 
stas, 150 km. nutolyje, per kurią, 
kaip ir per Aikiną, žiemos metu 
pristatomi kroviniai miestui ir 

apylinkei.
Tačiau didžiausią reikšmę mies

tui turi vandens keliai. Upė Vy- 
čegda laivinga maždaug 700 km., 
nors aukštupis apie 200 km. ruo
že vasaros metu laivininkystei sun
kiai prieinamas dėl vandens sto
kos. Upe Syslova laivininkyste 
vyksta tik anksti pavasarį ir ru
denį.

Iš miesto prieplaukos kiekvieną 
dieną senoviški laivai (su varo
muoju ratu) plaukia žemyn iki 
Kotloso ir aukštyn iki. Ustj-Kolo- 
mo. Vyčegdos laivynas turi kelias 
dešimtis laivų, nemaža buksirinių 
kuterių ir savieigių baidokų.

Pats Syktyvkoro miestas dau
giausia medinis — namai suręsti 
iš apvalių rąstų. Tik centrinės 
gatvės apstatytos mūriniais dau
giausia dviejų 'aukštų namais. Ke
lios gatvės yra asfaltuotos. Šali
gatviai daugumoje, kaip ir visuose 
šiuose miestuose, iš lentų. Kele
tas gatvių grįstos medinėmis kala
dėlėmis. Daugumas gatvių visiš
kai neišbrendamos ir neišvažiuo
jamos.

Mieste yra pedagoginis institu
tas (apie 1.000 moksleivių), be 
to, kooperacinis technikumas, miš
kų technikumas, žemės ūkio tech
nikumas, yra dramos teatras ir 
du kino teatrai. Mieste yra įsikū
ręs sovnarchozas, kuris tvarko 
Komi ekonominį rajoną.

Prie pat miesto ant Sysolos 
krantų yra dvi stambios lentpjū
vės, kurios per metus suplauna 
apie porą milijonų kietmetrių miš
ko.

Miesto gyventojų sudėtis: Dau
giausia komiai, po jų seka rusai 
ir ukrainiečiai. O iš kitų tautybių 
iki loss'metų daugiausia buvo lie
tuvių. Man išvykstant, jų čia buvo 
dar apie 200.
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DU BERLYNĄ I
(ŽIUPSNELIS NAUJŲ INFORMACIJŲ)

R. BERLYNO SKURDAS
Prieš pradedant gilintis i ko

kius nors pagerėjimus vadinamuo
siuose “socialistiniuose kraštuo
se’’ labai verta pasižvalgyti R. 
Vokietijos krautuvėse.

V. Vokietijoje štai kg. bana
nų 0.8-1 DM, o R. Berlyne — 4 
markės. Markė abiejose pusėse 
sunkiai uždirbama, tačiau ryt. zo
noje anksčiau iš viso nebuvo ba
nanų! Televizijos aparatas 1300 
markių, reikia užsisakyti, gauna
mas po 6-8 mėnesių. Tokios koky
bės aparatai V. Vokietijoj kai
nuoja kiek daugiau kaip pusę tos 
sumos, tačiau patvaresni. “Socia
listinis” gedimas prie jokių normų 
nesiderina.

Prieš eilę metų nebuvo matyti 
languose ir dabar rodomųjų In- 
dokinijos nendrinių pakojų. Dau
gėjant prekių, lange išstatytas ir 
kinietiškas kilimas už 4390 mar
kių. Kaina labai pritaikyta aukš
tai sėdinčiųjų valdeivų kišenėms, 
o rūšies ir iš tolo negalime lyginti 
su garsiais senovės kinų kilimais. 
Mažesniems valdeivoms labiau 
tinka vokiškos kilmės kilimas už 
2300 markių- Pilkoji masė jų ne
reikalinga, išskyrus invalidus ir 
pensininkus, kurie kilimų vietoj 
gali iškloti, markes dešimtimis 
kvadrate, nes rentes neretai pra
šoka ir visų šimtų markių. Elek
tros šaldytuvų užtiksim jau ir lan
ge, bet jie dar gausesni laikraščių 
puslapiuose, kaip propagandinė 
mišrainė.

Stovi eilės prie apatinių balti
nių lentynų. Lyg šiltų vilnų par
davėja ima rankšluosčius; jie plo
nučiai, minkšti ir siauručiai, visi 
kaišyti vienodom socializmo lenk
tynių raštų gėlėm. Ta rūšis po ka
ro pirmutinė, už tai ir slysta iš 
lentynų.

Pagausėjo prekylangiuose virtu
vių puodai, daržininkystės ir so
dininkystės įrankiai.

PROPAGANDOS MEISTERIAI
Tačiau viskų pralenkia Berlyno 

ultimatumo pradžioj pradėta kam
panija prieš Vak. sektorių ir Va
karų sųjungininkus, ypač ameri
kiečius. Visa įkinkyta propagan
dai: nuo partinio sekretoriaus ir 
jiems giminingų postų iki mažiau
sio namų perdėtinio; susirinki
muose, tarnyboj, darbo pertraukų 
metu ar klasei grįžus iš politech- 
nikinės valandos, nuo mėšlo verti
mo iš tvarto, — visur skamba: 
lauk iš Berlyno amerikonus, vi
sas Berlynas yra mūsų! J susirin
kimus suvarytiems skaitomos 
“tarptautinės ir valstybinės teisės 
autoritetų” straipsniai ir “moks
liniai” darbai. Gyventojams kala
ma, kad Berlynas visuomet pri
klausė R., Vokietijai, o vakariečių 
karinių dalinių buvimas Berlyne 
rodo tik rusų zonos valdeivų ge
raširdiškumų. Valdeivų laikysena 
nuo pat Berlyno ultimatumo pra
džios lašas j lašų primena kalaku
to strateginius manevrus: ' šiau
šia vis plunksnų po plusksnos. 
Prieš eilę metų įtaisė pasektoriais 
užrašų lentas, kad čia “prasideda 
demokratinis sektorius". Tos len
tos šiandien užteptos. Rusų oku
pacinės įstaigos rengiasi keltis to
limesnei koegzistencijai už mies
to ribų beveik 30 km. Ten rekvi
zuojama namai, vilos. Sektoriaus 
sovietų komendanto krūtinės švar
ko vieta, kur dar nėra ordino, jau 
parodyta spaudoj. Bus žygiai, bus 
ir atpildas tarp sagos ir rankovės.

“Naujų laimėjimų” laukiama ir 
V. Vokietijos pasieniais. Bėgliai 
ir keliautojai pasakoja, kad ten 
rengiama nauja tvora, bet ji iš 
V. Vokietijos nebus matoma, nes 
statoma 200-600 m. “sovietų" zo
nos gilumoj.

Narsos tirštis pasireiškė ypač 
V. Berlyno parlamento rinkimų 
metu. Tuomet simboliškais durtu
vais smaigstė amerikiečius. Gatvė
se tuomet gulėjo amerikiečių uni
formomis vilkį atomo bombų su
ardyti skeletai.

Tačiau padėtį kitaip vertino ry
tų Berlyno gyventojai, neišskiriant 
ir gana aukštų partinių. Jie pirko 
ir gabenosi iš vakarų sektorių at
sargas į "demokratiškųjų” pusę. 
Rytų pusės vokiečiai visai svetimi 
amerikiečių traukimosi iš Berly
no prielaidai, tačiau jiems atrodė, 
kad vakariečiai uždarys sektorių

sienas. Kitokia kryptim rikiavo 
savo propagandų SĖD (komunis 
tų partija). — Pagal jų atrodė, 
kad viskas baigta, miesto raktai 
jau jų kišenėse! Rytų pusės vo
kiečiai į reikalų žiūrėjo kitaip. 
Sausio mėn. pradžioj ck posėdyje 
Otto Schoen maždaug taip po
stringavo: “Panagrinėkime klausi
mų, ar mes, esant dabartinei na
rių struktūrai, į vakarų sektorius 
galėtume žygiuoti, nežinodami iš 
kalno, ar po pirmojo išgirsto šū
vio jie neišbėgios arba būriais ne
pasiduos į nelaisvę”. Politbiurie- 
tis kalbų baigė ausų tampymu že
mesniems partijos organams aps
krityse ir įmonėse už lepšiškų su
smukimų akcijoj prieš V. Berlynu. 
Girdi, greit pavargo, ir su tokiais 
nariais pergalės nepasieksi.

Visiems R. Vokietijos gyvento
jams V. Berlyno netekimas reikš
tų užsklendimų durų į laisvųjį pa
saulį, todėl ten nuotaikos yra 
ypač prislėgtos.

VAK. BERLYNAS RUOŠIASI
Vakarinių sektorių gyventojų 

nuotaikos taip pat ne krištolinės. 
Kremliaus nota sukrėtė gyveni
mų, lyg šuns puolimas iš pasalų. 
Daug darbo būta bankuose.

Darbai čia verda. Daug kur per
planuojamos gatvės ir susisieki
mas iš pagrindų. Tarp moderniš
kiausių daugiaaukščių pastatų iš
ilgai suraustos gatvės su kalnais 
smėlio, visokie statybos pagelbi- 
niai leidžia susisiekti su kavinė
mis, barais, bankais, sankrovomis, 
eismo taškais ir panašiai. Automa
šinoms tiesiamas atskiras autogat- 
vis. Jis sujungiamas su autostra
da į Vakarus. Kartais jis tįsi po
žemyje. Ryšium su autogatviu te
ko tiesti ilgiausių tiltų Europoj 
netoli miesto centro. Mokslo įstai
goms ir socialinėms žaizdoms ly
ginti investuojami ne vien milijo
nai markių, bet ir milijonai dole
rių.

Pernai vakarų sektorių darbo 
gamybinė naša buvo 6 milijardai 
markių, šiemet norima žymiai 
pralenkti. Pernai V. Berlynas tu
rėjo 1 milijonų 40 tūkst. oro ke
leivių. šių metų vasaros mėnesių 
lėktuvų vietos jau dabar kone iš
parduotos. Pernai į Berlynu ir iš 
jo į Vakarus pravažiavo 1.2 mil. 
automašinų, aplankė 366.000 turis
tų, iš jų 25.000 amerikiečių, įvy
ko 436 kongresai ir konferencijos, 
jų spūsties metu neužteko turimų
jų dabar 8.500 lovų viešbučiuose.

Su kaimyno būdo staigmenomis 
skaitytas! nuo pirmos blokados pa
baigos. Sukrautos maisto atsargos 
daugiau kaip 6 mėnesiams, kuro 
dar net ilgesniam laikui. Atsar
gos protarpiais pakeičiamos švie
žiomis. Krautuvės lūžta gerove ir 
prabanga. O gyventojai kliaunasi 
laisvojo pasaulio duotu žodžiu.

D.B.I.

STALINAS IR VĖL GERAS. 
Vilniaus radijas, kovo 5 d. labai 
šiltai atsiliepė apie Stalinų ryšium 
su jo 6-mis mirties metinėmis. 
Girdi, jis visų gyvenimų kovojęs 
už "darbininkų reikalus”, prieš 
visokius priešus (oportunistus, 
buržuazinius nacionalistus) ir 
prieš visokius kapitalizmo apsupi
mo kėslus. Būdamas “kieto ir tvir
to būdo”, įgijęs didelį autoritetų. 
Tačiau “ilgainiui Stalinui pradė
ta priskirti visos didžiosios komu
nistų partijos, tarybų valstybės 
pergalės. Tokiomis aplinkybėmis 
palaipsniui kilo Stalino asmenybės 
kultas. Su tuo kultu susijusios 
klaidos, ypač paskutiniaisiais Sta
lino gyvenimo metais, padarė ne
maža žalos partijos reikalui”. Vil
niaus radijo Stalino garbintojas 
baigė savo komentarų: “Tačiau, 
nepaisant kai kurių klaidų, Stali
nas buvo tvirtas ir ištikimas mark
sistas — leninistas, ištvermingas 
kaip plienas revoliucionierius, to
dėl jis istorijoje užima prideramą 
vietų”.

NAUJA DVARIONIO OPERA
Kovo 22 d. Vilniaus operos te

atre įvyko operos premjera. Tai 
buvo Balio Dvarionio opera “Da
lia”, pagal Balio Sruogos dramų 
“Apyaušrio Dalia” (librete pa
ryškinti revoliuciniai momentai). 
Premjeroje dirigavo pats Dvario
nas.

KULTŪRINE KRONIKA
KIPRO BIELINIO “DIENOJANT”

ĮDOMŪS SPAUDOS DRAUDIMO 
LAIKŲ ATSIMINIMAI

"Skiriu spausdinto lietuviško • 
žodžio kovotojams atminti" — 
įrašė Kipras Bielinis savo atsimi
nimų knygos pradžioje. (Kipras 
Bielinis: “Dienojant”. Spaudos 
draudimo laikų atsiminimai. Prie
dai: Kauno gubernija prieš 100 
metų. Kauno gubernija kapitalis
tinio ūkio laikais. Kražių skerdy
nės ir kiti. Išleista Amerikos Lie
tuvių Socialdemokratų Sąjungos 
Literatūros Fondo lėšomis. 464 
pusi. New Yorkas.). Leidinys yra 
tikrai netik paminklas spausdinto 
lietuviško žodžio kovotojams, bet 
ir įvairiaspalvis veidrodys tų lai
kų, kai rusų caro režimo valdomi 
ir visaip ujami lietuviai atkakliai 
laikėsi savo tautinių savybių ir 
gynė jas, siekdami tautinės lais
vės ir socialinio teisingumo. Au
torius visoje toje įvykių raidoje 
nestovėjo šalia gyvenimo. Ką jis 
aprašo, jis pats pergyveno, arba 
iš arti stebėjo, arba dokumentais 
pagrindžia. Vertinga yra visa, ką 
autorius atvaizduoja ir atpasakoja 
iš savo artimiausios ir tolimesnės 
aplinkumos, iš anuometinės Lietu
vos. čia tik dalis atskirų turinio 
skyrelių: Mūsų kraštas — Namų 
aplinkumoje — Piemens dienos —

Priešai ir draugai — Mano pirmo
ji kelionė — Garšvių organizaci
ja — Prie Nevėžio ir Juostos-Jel- 
gavoje — Didmiestyje — Lietuviai 
Rygoje — Mūsų valsčius — Kon- 
spiratoriai — Garšvių sambūrį iš
sklaidžius — Broliai ir kaimynai 
— Rygos Lietuvos Socialdemok
ratų partijos organizacijos pradi
ninkai — ir kt. Bielinis visa apra
šo paprastai, aiškiai, įtikinančiai.

Itin įdomūs yra priedai, čia do
kumentais ir šiaip istoriniais duo
menimis atskleidžiama padėtis di
delėje Lietuvos dalyje prieš 100 
metų ir vėliau. Duodamas Kauno 
gubernijos luomų suskirstymas, 
stambiausiųjų tos gubernijos dva
rininkų sąrašas (Tiškevičių, Rop- 
pų, Platerių, Zubovų, Komarų, 
Pilsudskio ir kt.), kai kas iš bau
džiavos santvarkos, duomenys apie 
dvasininkus, apie sodiečių ir mies
tiečių padėtį baudžiavos laikais, 
apie švietimą anuometinėje Lietu
voje ir kt. Atspausdinta ir kele
tas anų laikų atsišaukimų.

Po Stepono Kairio atsiminimų 
knygos “Lietuva budo”, išėjusios 
1958 metais ir susilaukusios vi
suotinio susidomėjimo, šita Bieli
nio knyga lietuvių visuomenėje 
taip pat gali tikėtis susilaukti 
plataus atgarsio.

nių. Kruopštus bibliografas A. 
Ružancovas su savo talkininkais 
yra čia surinkęs vertingą medžia
gą mūsų knygos, laikraštininkijos 
ir apskritai kultūros istorijai. Kny
gų Lentyna yra didelė vertybė 
ateičiai. Knygų Lentynos adresas: 
Lithuanian Bibliographical Servi
ce, 1132 N. Walnut St., Danville, 
Ill.

Dail. Antano Rūkštelėa paroda 
Čikagoje, Jaunimo centro patalpo
se. Buvo išstatyta apie 50 paveiks
lų, vis naujų. Apie 80 procentų — 
figūrinės kompozicijos, peisažai 
su žmonėmis ir portretai. Dailinin
kas pasukęs nauja kryptimi — hu
manizmo, pagarbos žmogui; jo 
paskutinio laikotarpio kūryba ski
riasi kaip tematika, taip ir kolo
ritu — visur daug naujumo. Dau
gelyje paveikslų įkūnyta gili min
tis — socialinė, patriotinė, religi
nė.

nikas, padedamas kitų redakcinės 
komisijos narių: dr. A. Salio ir 
dr. Pr. Skardžiaus. Redakcijos tal
kininkai: B. Babrauskas, A. Dun
dulis, J.M. Laurinaitis, D. Velič
ka. šiame numeryje aptariamas 
vardų ir pavardžių rašymas, svars
tomi terminijos reikalai, pavaiz
duojamas kalbinis nerūpestingu
mas okupuotoj Lietuvoj, taisoma 
laikraščių kalba, yra ir klausimų 
kertelė.

Algirdas Landsbergis žurnale 
The Baltic Review parašė straips
nį apie teatro problemas Sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Išryškina
ma teatro priklausomybė nuo oku
pacinio režimo ir kompartijos, — 
teatro posūkis nuo estetizmo — 
tarnyba raudonųjų siekiams jau
nesniųjų rašytojų draminėje kū
ryboje įžvelgia polinkį į laisves
nį, kritiškesnį žodį.

KAI KURIE VILNIUJE 
IŠĖJĘ LEIDINIAI

Valstybinė politinės ir moksli
nės literatūros leidykla pastaruo
ju metu išleido t.k. šiuos leidi
nius:

K. Būga: “Rinktiniai raštai”. 3 
tomai. Tomas 1 — 656 pusi, su 
iliustr. Vilnius 1958.

P. Baublys ir J. Neniškis: “Mo
tina ir vaikas”. 280 pusi, iliustr. 
Vilnius 1958.

V. Mackus: “Lietuviški-vokiški 
pasikalbėjimai”. 455 p. Viln. 1958.

A. Novodvorskis: “Anglų-lietu
vių kalbų politcchninis žodynas”. 
172 pusi. Vilnius 1958.

P. Tarasenka: "Pėdos akmeny
je”. Lietuvos istoriniai akmenys. 
82 pusi, su iliustr. Vilnius 1958.

St. Tarvydas: “Lietuvos vieto
vardžiai". 55 pusi. Vilnius 1958. 
“Kolūkietės namų ūkis”. 832 psl. 
su iliustr. Vilnius 1958.
'**#*****#****#*###*###^##^###^

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”

SUVALKUOSE PRADĖS EITI 
“SEINŲ ŽINIOS”. Laikraštis ski
riamas dabartinės Lenkijos ribose 
gyvenantiems lietuviams.

Albino Baranausko nauja kny
ga “Kalvos ir lankos” išėjo iš spau
dos. Išleido bendrovė Spauda Ame 
rikoj. Knyga turi 155 pusi. Apra
šoma Suvalkijos kampelio žmonės 
ir gamta, čia randame kūrinius: 
Teisingasis skolininkas, šniokšti
mas ir šlamesiai (Klėtis, Kamara, 
Seklyčia), Žmonės vidurvasario 
perkūnijos metu, Paupiai, karklai 
ir čiurlenimas, Durpkasių dienos 
Stirnabalėje.

Autorius yra stiprus novelistas, 
už savo veikalą Sniego platumos 
yra 1958 m. laimėjęs Aidų premi
ją. Jo kalba sklandi, gyva, raštuo
se ryškus vaizdumas, lengvas są
mojus.

Knygų Lentynoj susilaukėme 
dviejų jungtinių sąsiuvinių, čia 
aprašytos keturios knygos ir su
žymėta daugiau kaip 1200 straips-

Landsbergio drama bus statoma 
angliškai New Yorke. Algirdas 
Landsbergis, Draugo romano pre
mijos laureatas, dramaturgas, The 
Lambs Club šių metų konkursui 
pateikė angliškąją versiją lietu
viškosios dramos apie pokario re
zistencinį judėjimą “Penki stul
pai turgavietėje”. 1957 metais lai
mėjusi Clevelando LTB apylinkės 
dramos konkurso pirmąją premiją, 
ši drama buvo R. Maželio pastaty
ta Vaidilos teatre, sukeldama gy
vą polemiką, šiuo metu Vaidilos 
lietuvių aktorių sambūris lanko 
su “Penkiais stulpais” lietuvišką
sias kolonijas JAV-se ir Kanado
je.

The Lambs Club speciali jury 
komisija Landsbergio "Five Poles 
in A Market Place” atrinko kaip 
geriausią iš daugelio kitų pri
siųstų. Premjera numatyta rugsė
jo mėnesio pradžioj, šiuo metu 
autorius tariasi su režisoriais.

Stasio Santvaro rinktinės lyri
kos knyga — Atdari langai — jau 
išėjo iš spaudos. Išleido Lietuvių 
enciklopedijos leidykla. Knyga tu
ri 167 pusi., paskirstyta į skyrius: 
Saulėtekio maldos ir Pakalnių de
besys, Giesmės apie saulę ir sie
lą, Laivai palaužtom burėm, Au
kos taurė. Įžangoje autorius pasi
sako, kad jo literatūrinis idealas 
yra poetinis grožis ir meninė tie
sa. Paskutinis skyrius — Aukos 
taurė — yra rinkinys dar ne
spausdintos poezijos, kituose sky
riuose — parinktieji eilėraščiai iš 
anksčiau pasirodžiusų knygų.

Gimtosios Kalbos išleistas ant
ras numeris. Redaguoja dr. J. Jo-

Lietuva gėlių parodoj.
Pasaulinė gėlių darželių paro

da Čikagoje įvyko š.m. kovo 13- 
22 dienomis. Parodą organizavo ir 
globojo gėlininkystės ir daržinin
kystės dr-ja. Per mūsų konsulą 
dr. P. Daudžvardį, šioj srity da
lyvauti — išstatyti lietuvišką gė
lių darželį, yra pakviesta ir Lie
tuva. Jai skirta darželiui įrengti 
ir atitinkama vieta. Mūsų konsu
las darželio organizavimo įrengi
mo reikalą nukreipė į Liet. Agro
nomų sąjungą, kuri ir įrengė.

Baltijos jūros paskirtis
Dr. K. Račkauskas New Yorke 

leidžiamo žurnalo The Baltic Re
view 15 nr. svarsto politinį Balti
jos jūros statusą ir taikos proble
mą šiaurės Europoje. Pažymimi, 
kad Baltijos jūros dominavimas 
daug priklauso nuo-didumo laivy
no pakrantėse esančių valstybių; 
iš to daro išvadą, kad Baltijos 
valstybių laisvė geriausiai atitik
tų Baltijos jūros natūralų paskir
tį ir labiausiai pasitarnautų tarp
tautiniam susisiekimui bei pačiom 
tos jūros pakrantėse esančom tau
tom. Dr. Račkauskas šiuo metu 
dėsto Fordhamo universitete.
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Aukos plaukia
Į Sporto Skyriaus paskelbtąjį 

vajų paremti Vasario 16-sios Gim- 
nazios sportuojantį jaunimą au
kos plaukia, nors ir pamažu, iš 
visų Australijos kampų. Štai, J. 
Sirutis iš Snieguotųjų Kalnų at
siųsdamas 10 šil., rašo: “Supras
damas jūsų gražių idėjų paremti 
sportuojantį jaunimų Vokietijoje, 
ir aš noriu prisidėti prie skelbia
mo vajaus", o V. Skrolys, iš Va-

karų Australijos atsiųsdamas 10 
šil. aukų, palinkėjo geriausios sėk
mės.

Mes turime suprasti tikrai 
vargstantį lietuviškąjį Vasario 16 
Gimnazijos sportuojantį jaunimų 
ir jam nors ir maža auka padėti. 
Vajus baigiasi šio mėnesio 30 die
nų, todėl prašome paskubėti savo 
aukų juo greičiau atsiųsti Sp. 
Skyriaus Red. adresu.

i bį, L. Urmonų, Lapšį, M. ir G. 
., I Statnickus ir, galbūt, Gudelį.

. f/ | Antroji vyrų komanda bus suda- 
ffįį i ryta iš buvusiųjų pirmos koman- 

I dos žaidėjų, papildytų jauniais.
Trečioji jaunių komanda bus su
daryta iš visiškai jaunų naujų 
žaidėjų Ir bus treniruojama K. Ja- 
ciunsko.

__ Mergaičių I ir II komandos žais 
------- mažais pasikeitimais.

STALO TENISAS
I stalo teniso pirmenybes už

registruota keturios komandos: 
dvi vyrų ir dvi mergaičių. Prieš 
prasidedant pirmenybėms, bus 
žaidžiamas dviejų minusų turny
ras su latviais ir estais.

SPORTINES AKTUALIJOS

Iš ALFAS V-BOS VEIKLOS
Naujoji šių metų ALFAS val

dyba, kurių sudaro pirm. V. Dau
daras ir nariai: A. Laukaitis ir V. 
šutas, turėjo jau du posėdžius, 
kurių metu buvo nuosekliai ap
svarstyta būsimoji šių metų spor
tinė Australijos lietuvių veikla. 
ALFAS valdyba, po gana išsamių 
diskusijų, sudarė naująjį Sporto 
Švenčių Statutų ir jį kartu su AL
FAS valdybos bei klubų statutais 
išsiuntinėjo visiems sporto klu
bams.

ALFAS valdyba, susitarusi su 
šių metų Jubiliejinės Sporto šven
tės rengėju Adelaidės “Vyties” 
valdyba, numato išleisti 10-čio 
proga specialų jubiliejinį Austra
lijos lietuvių sportininkų leidinį, 
kuriam redaguoti yra pakviestas 
Sp. Sk. Red. A. Laukaitis, pade
dant žinomam Adelaidės spaudos 
darbuotojui V. Radzevičiui. Spor
to klubai jau dabar prašomi ruoš
ti savųjų medžiagą ir leidinin nu
matytas nuotraukas.

ALFAS valdyba parašė raštų 
ALB Krašto Valdybai, prašydama 
pirmojo dešimtmečio proga dova
noti Australijos lietuviams spor
tininkams bendrąją sporto šven
čių vėliavų, kurių kiekvienais me
tais turės garbės saugoti sporto 
šventę laimėjęs sporto klubas.

Aukšt. Mokyklos rinktine, kovie
čiai užtikrintai laimėjo, nes susi
tiko su vienodo amžiaus ir fizinio 
pajėgumo žaidėjais, ko nėra esa
mose žiemos pirmenybėse, šias 
rungtynes ypatingai gerai sužaidė 
A. Daudaras ir G. Grudzinskas, 
kurie ir nulėmė rungtynių laimė
jimų, pasibaigusį 39:22 rezultatu. 
Taškai: A. Daniškevičius 15, Gru
dzinskas 7, Daudaras 4, Gauba 
14 ir G. Grudzinskas 0.

Sydnėjuje
JAUNIAI AUSTRALŲ 

PIRMENYBĖSE
Balandžio 17 dienų Moore Park 

aikštelėse įvyko Sydnėjaus jaunių 
pirmenybės, kuriose dalyvavo ir 
koviečiai, tik pereitų metų vidu
ryje sudarę savo nuolatinę koman
dą. Nors pirmosios rungtynės dėl 
nepilno žaidėjų sustato ir buvo 
pralaimėtos be žaidimo, tačiau 
antrąsias, susitikę su Granville

KOVAS II — T & G PIRATES 
59 :68 (19:47)

šias rungtynes koviečiams teko 
žaisti prieš stipriausių komandą 
turnyre. Priešai buvo aukšto ūgio, 
beveik visi virš 6 pėdų. Pirmaja
me puslaikyje priešas vykdė zo
ninį dengimų, kas koviečiams trug- 
dė sėkmingai prasiveržti, nors 
koviečių gynimas buvo gana silp
nas.

Antrajame puslaikyje koviečiai 
sužaidė labai gerai ir rinko tašką 
po taško savo naudai, įmesdami 
40 taškų. Puolime gražiai sužaidė 
ir labai sėkmingai mėtė A. Daniš
kevičius, kai centro puolėjas K. 
Protas labai gražiai skirstė svie
dinį, kas leido daryti sėkmingus 
praėjimus ir metimus.

Taškai: Daniškevičius 33, Pro
tas 10, Lukoševičius 6, G. Grudzin
skas bei V. Stasiūnaitis po 3 ir A. 
Daudaras 4.

ŠACHMATAI
Šiais metais pirmų kartų 

Australijos pirmenybes užregis
truotą “B” klasėje “Vyties” šach
matų komanda, šachmatininkai 
jau pradėjo pirmenybes. Pirmą 
susitikimą turėjo su E.T.S.A. ko
manda, kuri laimėjo 3-1. Viena 
partija atidėta — nebaigta.

PAGERBIMO POBŪVIS
A.L.B. Adelaidės Moterų Sekci

ja surengė pobūvį pagerbti IX- 
sios Sporto šventės laimėtojus. 
Moterų Sekcija, pasižyminti savo 
darbštumu ir pagalba visiems, ir 
šiuo sykiu įdėjo daug darbo ir 
triūso, paruošdama tikrai šaunų 
pobūvį. Sekcijos pirmininkė p. M. 
Jasiūnienė savo žodyje, tartam 
pobūvio dalyviams, pažadėjo ir 
ateityje Sekcijos paramą sporti
ninkams, tik prašė jaunimų per 
treniruotes kalbėtis lietuviškai.

Naujasis A.L.B. Adelaidės A-kės 
pirmininkas p. J. Janavičius savo 
kalboje pasidžiaugė sportininkų 
atsiektais rezultatais ir pareiškė 
viltį, jog per ateinančią jubilieji
nę X-čio Sporto šventę vytlečiai 
dar labiau pasitemps naujiems lai
mėjimams. “Vyties” S.K. V-ba ir 
sportininkai Moterų Sekcijos V-bai 
ir visoms narėms reiškia nuošir
džių padėkų už įdėtą darbą ir iš
laidas rengiant šį pabūvį. Tatai 
buvo labai didelė ir moralinė pa
rama sportininkams, parodant, 
kad jie yra nepamiršti ir jų dar
bas įvertinamas. B.N.

i P.

MAŽĖJA VIENGUNGIAI
Paskutiniuoju laiku lietuvių 

sportininkų eilėse prisiekusiųjų 
viengungių ratelis sumažėjo net 
dviem aktyviaisiais nariais, gerai 
žinomas sportininkas Melburne 
— Dargiu ir Soha, kurie labai pa
tylomis įžengė “moterystės sto- 
nan”. Dargis, tur būt, bijodamas 
buvusiųjų savo viengungių drau
gų, net į Perthų išskrido ir ten, 
žmonelės prieglobstyje, stengsis 
iš savo gyvenimo išbraukti sun
kias, itališkais makaronais atžy
mėtais, viengungystės valandas.

Kai Melburne, Geelonge ir ki
tur jau beveik neliko prisiekusių 
viengungių, Sydnėjuje ir Adelai
dėje jie dar neišjudinami laikosi. 
Kas gi nepažįsta sydnėjiškio krep
šinio komandos kapitono, šachma
tininko šaknelės, stalo tenisinin
ko Robio, kalnuose pinigą beka- 
lančio Bodžio ir daug kitų, kai 
Adelaidėje viengungiams pirminin
kauja garsusis Edas, kuris, gal 
būt, Jubiliejinės šventės proga pa
darys staigmenų ir pasipirš ku
riam “modeliui”, jeigu tik jų iš 
lietuvaičių pasitaikys.

Piršlybinės sėkmės “paskutinie
siems mohikanams!”

čiau), susirinkimuose ir privačiuo
se pokalbiuose iškildavo ginčai dėl 
Bankstowno ir Sydnėjaus lietuviš
kųjų namų, tai, tur būt, jau taip 
ir reikėjo mūsų pilkojo gyvenimo 
paįvairinimui, bet kai šiuo ginču 
persiėmė ir sportinė paskutiniųjų 
metų koviečių vadovybė, tai jau 
negerai. Kaip tik metinio susirin
kimo metu pirmų kartą visoje “Ko
vo” gyvavimo istorijoje paaiškėjo, 
jog trys buvusieji valdybos noriai 
(ir dar vyriausieji) buvo tuo pa
čiu metu vyriausiais ir Sydnėjaus 
Apyl. Valdyboje bei Sydnėjaus 
Namų Taryboje. Ar tik 
kliudė sport, ryšiams su 
townu?

ne tai 
Banks-

a

Rima* Gailiu*

SPORTAS LIETUVOJE
* Gegužės mėn. Paryžiuje, įvy

ksta tradicinis lauko bėgimas, ren
giamas laikraščio “Jumanitee”. 
Sov. Sųj. rinktinėje yra ir Vilniaus 
studentė F. Karaliūnaitė, laimėju
si Sov. Sųj. lauko bėgime 4-tą 
vietą.

* Įvykusiose bokso rungtynėse 
Kaunas — Varšuva lietuviai nuga
lėjo lenkus santykiu 12:6. Lenkų 
boksininkai buvo skaitomi vieni iš 
geriausių Europoje, pernai iš 7- 
nių susitikimų laimėję net 6.

* Buvęs Sov. Sųj. stalo teniso 
meisteris ir vienas geriausių Eu
ropos stalo tenisininkų gydytojas 
A. Saunoris šiais metais tikisi at
švęsti jubiliejini 100-jj tarpvalsty
bini susitikimų. Jis jau yra žaidęs 
su 20 užsienio valstybių atstovų, 
tarp jų — Anglijos, Prancūzijos, 
Libano, Kinijos, Austrijos ir kt.

KULTŪRA IR ALUS

R. WATFORD

113 JOHN ST.,

CABRAMATTA

Europėjiski delikatesai

ir

kiti įvairu* maisto gaminiai Įsi

Adelaidėje
KREPŠINIS

žiemos sezonui j P. Australijos 
krepšinio pirmenybes “Vytis” už
registravo penkias krepšinio ko
mandas. Pirmoje vyrų, kurį žaid
žia District (aukščiausia klasė), 
žiemos sezonui išeis naujame sąs 
tate. Iš vyresnių žaidėjų žais tik 
Ignatavičius ir Petkūnas, iš jau
nųjų krepšininkų matysime Gum-

§ CABRAMATTOS

Geelonge
NAUJA VALDYBA

Nesenai įvykusiame Geelonge 
Sporto Klubo “Vyties” visuotina
me metiniame narių ir rėmėjų su
sirinkime buvo išrinkta naujoji 
1959-jų metų valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis sekančiai: A. 
Bratanavičius — pirmininkas, D. 
Bertašiūtė — sekretorė, C. Volod
ka — iždininkas, St. Ginčiauskas 
— atstovas reikalams Melburne 
ir Bungardas — valdybos narys. 
Klubo sekretorės adresas: D. Ber
tašiūtė, 59 Watson St., Nth. Geel
ong, Vic.

Štai anų sekmadienio popietę, 
po lietuviškųjų pamaldų, nusidan
ginau į Redfernų. čia Lietuvių Na
muose vyko metinis sportininkų 
susirinkimas, kuris turėjo prasi
dėti tik po 2-jų valandų pamal
doms pasibaigus. Kadangi laiko 
buvo per maža į namus parva
žiuoti, tai teko nusipirkti alaus 
bonka ir laukti susirinkimo pra
džios. žinoma, neblogai sekmadie
nį stiklų alaus išgerti, bet prieš 
rimtų metinį susirinkimų ir dar 
alkanam, kažkaip jo nesinorėjo. 
Nors kambarių šiuose namuose ir 
daug yra, tačiau kultūrinių prie
monių, išskyrus bilijardo ir stalo 
teniso stalus, kaip ir nėra.

Spaudoje ir pašnekesiuose jau 
keletu kartų buvo minėta apie 
lietuviškos knygos, lietuviškų lai
kraščių, žurnalų ir kitų kult, prie
monių įvedimų j šiuos namus, ta
čiau iki šiol šito nesimato.

Koviečiai, ypatingai naujoji val
dyba, turėtų parodyti pavyzdį ir 
savųjį sporto kambarį, jei toks 
yra skirtas, išpuošti laimėtomis 
dovanomis, o jų turėtų būti ne
mažai, be to, lietuviškąja, nebūti
nai naujausia spauda, vėliau gal 
ir knygomis. Tatai būtų gražus pa
vyzdys visiems, net ir Namų Ta
rybai. ..

IR VIS BANKSTOWNAS
Kai spaudoje (ypatingai anka-

H NUOLAIDA PERKANT 0NUOLAIDA PERKANT £
SIUNTINIAMS! 8

S
Geriausias pasirinkimas įvai- :: 
riaušių medžiagų, šalikų, ska- g 
rų, skarelių ir t.t.

"M A R I N A” I
DRABUŽIŲ SALONAS

3 JOHN STR., 
CABRAMATTA

(prie Commonwealth banko)

| John Tocovenko|
V

V prirenka Jum* geriausiu* 
akiniu.

8 Atidaryta antradieniais, ket- 
:.t virtadieniais, ir šeštadieniais f: 
§ nuo 10 v. ryto iki 4 v.vak. § 
H Pagalba nuo akių negalavi- Įj 
8 mų ir galvos skausmų.

KALBA RUSIŠKAI £

D R. HOWARD
AUKCIONIERIUS,

namų, sklypų, prekybos įmo
nių ir ūkių pardavimo agentas

KAMBARYS 1, 75a JOHN ST.

CABRAMATTA

Tel. UB1710 ir UB3716

+ W + WW + + + + .+ + + + + + +

FUNERALS OF DISTINCTION

84 John Str., Cabramatta

TELEFONAS: VISĄ SAVAITĘ — DIENĄ LR NAKTĮ—

I UB 3093. įį

SIAM NUMERIUI NEATSILIEPUS, SKAMBINTI — UB 1143

J. Strautins
5-TH FLOOR

XXX
SIUNTINIAI I LIETUVĄ

306 The Causeway 
MELBOURNE

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

PIRMASIS LIETUVIŠKAS

LAIDOTUVIŲ BIURAS AUSTRALIJOJ

COSMOS TRADING CO.
SA V. A. VAITIEKŪNAS

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325
SEKANČIAI SIUNTAI J LIETUVĄ SIUNTINIUS PRI

IMAME IKI GEGUŽĖS MĖN. 6 D. SIUNTINIAI PASIEKS 
ADRESATUS RUGPIŪČIO MĖN. PRADŽIOJE.

Pasinaudokite mūsų nauja siuntinių apdraudimo sistema. 
Jūsų siutinys gali būti apdraudžiamas iki £ 100 vertės!

Pigiausias būdas yra siųsti 44 Ibs svorio siuntinius. Užei
kite — įsitikinsite! Nauji sovietų muitai galioja nuo 1.1.59. 
Prašykite detalių.

Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų kostiumams, 
paltams, suknelėms; taip pat odų, megztinių, kojinių ir t.t.

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

2. SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX2325.
Mieste: 300 Little Collins St, Melbourne, Vic. (6 aukštas) 

Tel. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penk
tadieniais ir šeštadieniais).

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

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapšya, 28 Grange Rd.,
Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St.,
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland
Geelong: J. Cirulii, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

Hindmarsh, S.A.
Perth, W.A.
Ave., Hobart, Tasm.

X

xI 
i

♦

X

I
Reikalingi BROWNEJONES LTD. — GIFT PARCEL SERVICE X

1 XFirmai Lietuvių Skyriui atstovai Australijoje. X
Prašome rašyti — X

BROWNEJONES LTD.
LIETUVIŲ SKYRIUS

1, NORFOLK PLACE, LONDON W. 2 
ENGLAND. i

. i
X

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

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

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

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

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

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai 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 MOŠŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

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

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

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

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

i
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NOSU PASTOGĖ
RflMOVENU SUSIRINKIMAS

I

š.m. balandžio 12 d. Sydnėjaus 
Liet. Namuose buvo sušauktas 
Liet. Karių — Veteranų “Ramo
vės” Sydnėjaus skyr. susirinkimas.

Susirinkimų pradėjo e. skyr. 
v-bos pirm, pareigas J. Kapočius. 
Prezidiuman, susirinkimui vienbal
siai pritariant, buvo pakviesti: 
pirmininku pulk. V. Šliogeris ir 
sekretorium J. A. Skirka.

Valdybos pranešimų padarė J. 
Kapočius, paaiškindamas, kad 
skyrius įsisteigė prieš du metu, 
kuriam sumaniai vadovavo inicia
torius N. Cininas. Buvę keli susi
rinkimai ir pobūviai. Tačiau pas
tarajam išsikėlus Melburnan, sky
riaus veikla, pastebimai apsnūdusi. 
Jų išjudinti nebuvę galimybių, 
nes buv. valdybos nariai buvę pa
syvūs. Net ir j šį susirinkimų dėl 
nežinomų priežasčių jie neatvykę. 
Prieš tai šaukti du susirinkimai 
negalėję įvykti tik dėl negausaus 
atvykusių narių skaičiaus.

Šį kartų susirinkimas nutarė 
rinkti naujų valdybų iš trijų narių, 
balsuojant pusiau slaptai. Buvo 
išrinkta: P. Savickas, J. A. Skirka 
ir J. Kapočius; kandidatais liko 
— A. Andriejūnas ir L. Valeckas. 
Revizijos komisijon išrinkta: J. 
Ilčiukas, P. Grosas ir M. Petronis.

Kalbant organizaciniais ir veik
los reikalais, buvo gyvų diskusijų.

J. Kapočius pranešė, kad iš 
S-gos centro Amerikoj yra gauta 
eilė aplinkraščių ir naujai atspaus
dintos nario knygutės, kurias na
riams teks išdalinti naujajai val
dybai. Amerikoj karių — vetera
nų iniciatyva esųs organizuojamas 
Laisvės Kovų Muziejus prie Čiur
lionio Galerijos Čikagoje. Tatai 
būsianti Kauno Karo Muziejaus 
sodnelio mažesnio masto imitaci
ja. Paminklo statyba šiais metais 
vykstanti talkos būdu (viena Ame
rikiečių firma padovanojusi ak

CANBERRA
PRANEŠIMAS

š.m. gegužės 3 d. 3 vai. po pie
tų Good Neighbour Council pa
talpose (buvusiam Riverside Hos
tel) rengiamas Motinos Dienos 
minėjimas. Paskaitų skaitys p. P. 
Pilka.

Po paskaitos bus meninė dalis, 
kurių išpildys jaunimas, pagerb
damas savo mylimas motinas. Val
dyba prašo jaunimų juo skaitlin- 
giau dalyvauti programoje: pa
skambinti pianinu, padeklamuoti, 
padainuoti ar taut, šokius pašok
ti. Tatai mes padarysime mūsų 
mamyčių garbei. Po minėjimo bus 
arbatėlė. Prašytumėm ponias atsi
nešti kiek užkandėlių, o tautietes 
-čius skaitlingai dalyvauti, nes mi
nėjimas tikrai bus įdomus.

Susisiekimas autobusais iki Ho
tel Kurrageong.

L.B. Canberros Apylinkė* V-ba

GEELONG AS
JAUNIEJI ŠOKA

Jau nuo seniau Geelongo lietu
viai pasigesdavo tautinių liaudies 
šokių. Anksčiau veikusi p. Daval- 
gos vadovaujama grupė, gražiai 
šioje srityje užsirekomendavusi, 
sųlygoms diktuojant, likvidavosi. 
Po to įvairių švenčių progomis 
paskiri asmenys kartais paruošda
vo vienų kitų tautinį šokį, tačiau 
grupė vis negalėjo susiorganizuo
ti.

šių metų pradžioje Alg. Kar
pavičiaus pastangomis vėl sudary
tas leituvių tautinių šokių šokėjų 
ratelis, nors dar gana silpnoko 
sustato. Nežiūrint to, grupė jau 
turėjo du viešus pasirodymus. 
Vysk. Brizgio lankymosi metu su
ruoštame J.E. pagerbimui kon
certe grupė pašoko “šuštų”, "žio
gelius” ir “Blezdingėlę”, o šių 
metų balandžio 12 dienų jau daly
vavo australų Raudonojo Kry
žiaus šventėje, šventė vyko did
žiuliame Kardinijos parko stadio
ne, kurių stebėjo skaitlingas žiū- 

menis), tačiau jo atidarymas jau 
įvykęs pereitais metais per Lie
tuvos kariuomenės 40 metų su
kaktį. Paminklo statybai bei sode
lio įrengimui, esu, renkamos au
kos pas visus Laisvojo Pasaulio 
lietuvius. Šių pareigų turį ypač 
suprasti kariai — veteranai, šiam 
tikslui naujoji valdyba aukų sų- 
rašais pravesianti rinkliavų.

Po to, visa eilė kalbėtojų iš
reiškė gyvų norų, kad karių — ve
teranų veikla būtų išjudinta ir 
pagyvinta. Siūlyta į organizacijų 
įtraukti daugiau narių, nes ats. 
karių Sydnėjuje gyvenų apie 400. 
Pageidauta, kad organizacijoje 
būtų išjungtos politinės ir religi
nės tendencijos ir jos veikla dau
giau reklamuojama mūsų spaudo
je. Prašyta rengti daugiau minė
jimų ir pobūvių, kad daugiau su
siartintų nariai. Balsuojant nu
tarta apsidėti 6 šil. metinio nario 
mokesčio.

Susirinkimo prezidiumas savo 
atsakymuose prašė visus narius 
prisidėti pagyvinant organizacijos 
veiklų, nes trys vald. nariai visko 
aprėpti negali. Pageidauta veikti 
ne tik žodžiais, bet ir darbais. Pa
tarta j sekantį susirinkimų atsi
vesti po du ar tris draugus, kaip 
būsimus sųjungos narius.

Naujoji valdyba čia pat pasi
skirstė pareigomis: J. Kapočius 
pirmininku, J.A. Skirka — vice
pirmininku ir valdybos nariu švie
timo bei propogandos reikalams ir 
P. Savickas — sekretorium ir ka
sininku.

Visais skyriaus reikalais prašo
ma kreiptis adresu: J. Kapočius, 
74 Tennyson Rd., Mortlake, NSW.

Linkėtina naujai valdybai sėk
mingo ir našaus darbo, išlaikant 
Liet, kariuomenės tradicijas buv. 
karių tarpe.

Ramovėnas.

rovų skaičius, jų tarpe — dauge
lis Geelongo lietuvių.

Grupė tik pirmų kartų dalyva
vo kitataučių tarpe, tačiau gana 
gražiai pašoko “Šustų”, “Lenciū
gėlį” ir “žiogelius”. Šokius akor
deonu lydėjo T. Jankus, kuriam 
ir priklauso padėka, kad grupė 
šioje šventėje vis dėlto galėjo da
lyvauti. Tik po padarytos operaci
jos, jis pasišventė lietuviško šo
kio ir vardo garsinimui kitatau
čių tarpe. T. Jankus visada yra 
nuoširdus grupės pagelbininkas.

Nuolatiniai jaunimo globėjai — 
kun. dr. P. Bašinskas pavaišino 
grupės narius vaisvandeniais, o P. 
Šileris nuosavu automobiliu šokė
jus į šventę nuvežė ir parvežė 
Džiugu, kad Geelongo lietuviškas 
jaunimas randa vis didesnį skaičių 
prijaučiančių.

Grupė, norėdama atsiekti savo 
užsibrėžtų tikslų, laukia didesnio 
jaunuolių skaičiaus į jų įsijun
giant, kas galima atlikti šeštadie
niais 10 vai. ryto repeticijose Lie
tuvių Namuose. Be minėtų šokių, 
dabar pradedama mokytis “Miki
ta”, “Pjovėjai” ir kiti mūsų liau
dies šokiai.

MOKYKLA AUGA

Greta kitų lietuvių organizaci
jų, Geelonge gražiai veikia ir “Dr. 
V. Kudirkos” vardo Lietuvių Sa
vaitgalio Mokykla, kurių šiuo me
tu lanko 38 vaikučiai. Mokslas 
einamas trimis grupėmis. Be Mo
kyklos vedėjo A. Karpavičiaus ir 
mokyt. S. Karpalavičiūtės — Lip- 
šienės, lietuviškam auklėjimo dar
bui sutiko pasišvęsti ir Geelongo 
lietuvių kapelionas kun. Dr. P. 
Bašinskas.

Mokslas šiemet pradėtas balan
džio- 18 dienų. Pamokos vyksta 
šeštadieniais nuo 2.80 vai. po pietų 
Lietuvių Namuose, Nth. Geelonge. 
Tėvai, kurie dar savo vaikučių į 
mokyklų neužregistravo, mokyk
los vadovybės prašomi tatai juo 
greičiau atlikti.

Alka

SYDNĖJUS
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Pagal įsivyravusių tradicijų ir 

šiais metais Sydnėjuje Motinos 
Dienos minėjimų ruošia skautai su 
ateitininkais.

Minėjimas įvyks gegužės 10 d. 
St. Benedicts parapijos patalpo
se 12.30 vai. Rengėjai laukia, kad 
atsilankytų visos Sydnėjaus lietu
vių mamytės.

— ab —

"ŠVIESA” RENGIA 
DISKUSINI VAKARĄ

Š.m. gegužės 2 d. 7 v.v. Syd
nėjaus “Šviesos” sambūris Sydnė
jaus Liet. Namuose, Redferne, 
rengia antrų diskusijų vakarų iš 
ciklo: “Jaunimas pasisako”.

Temų — “Perijodinė spauda iš
eivijoje” — referuos R. Daukus, 
A. Janavičius ir I. Venclovas.

Nuoširdžiai kviečiame visus da
lyvauti parengime ir diskusijose.

Valdyba

PAMALDOS UŽ MOTINAS
Minint Motinos Dienų Sydnė

juje š.m. gegužės 10 d., pamaldos 
už gyvas ir mirusias motinas St. 
Benedict’s bažnyčioje (Broadway) 
12 vai. 30 min.

Lotyniškas mišias ir lietuviškas 
giesmes išpildys “Dainos” choras, 
vad. muz. K. Kavaliausko.

Išpažintys nuo 11 vai. prieš pa
maldas. Bus ir svečias kun. tėvas 
L. Paltanavičius.

Kviečiami visi, o ypač jauni
mas, priimti šv. Komunijų už sa
vo motinas, prieš tai nuo 10 vai. 
ryto nevalgant.

Bus tik šios vienos lietuviškos 
pamaldos, j kurias maloniai kvie
čiami Sydnėjaus ir apylinkių tau
tiečiai.

K.P.B.

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Liet, kapelionas Jū

sų ir savo patogumui išsirūpino 
atskirų telefonų savo darbo kam
baryje.
Tel. numeris LM 9509.

Skambinti galima nuo 7,30 ryto 
iki 10 vai. v. Užtikrintai rasite iš 
ryto nuo 7,30 iki 8,30, dažniau
siai nuo 10 iki 1 vai. ir rečiau va
kare nuo 5,30 iki 7 vai.

J.E. VYSK. V. BRIZGIO 
KELIONĖS IŠLAIDOMS PA
DENGTI AUKŲ LAPAIS IR BAŽ
NYČIOJE IŠ SYDNĖJAUS LIE
TUVIŲ SURINKTA:

1. Rinkėjas A. Ničajus surinko 
Camperdowne £ 16; 2. V. Bitinas
— Cabramattoj £ 9.10; 3. L. Le- 
lešienė — Bankstowne £ 12.2; 4. 
A. Lingė — Wentworthvillėje £ 
6.6; 5. R. Pūkienė — Marrickvil- 
lėj £ 4.11; 6. J. Černiauskas — 
Wollongonge £ 10; 7. K. Sčesnius
— St. Mary’s £ 18.6; 8. Kun. P. 
Butkus — Camperdowne £ 28; 
9. A. Jantauskas — Bass-Hills £ 
6; 10. Ig. Baravykas — Hurstvil- 
į\WAV>WAV\V.V.VAW.‘AV.VA^S\^W.V.W<W.W,

’’RŪTA”
(tiesiai priešais stotį)

92 BROOMFIELD STR. TEL. UB 3498

PRISTATOMA Į NAMUS.

GERIAUSIAS MAISTO PRODUKTŲ PASIRINKIMAS 

BALIAMS, VESTUVĖMS IR KITOMS SUKAKTIMS.

DELIKATESU PARDUOTUVĖ 
CABRAMATTOJ

"ROTA” TAIP PAT SIUNČIA STANDARTINIUS IR 

PAČIŲ PORUOTUS SIUNTINIUS | LIETUVĄ IR USSR.

lėj £ 6; 11. p. Makaras — Banks- 
towne £ 9.2; 12. J. Kvietelaitis — 
Auburne — Lidcombėj £,18; 13. 
A. Mauragis — Picnic Pointe £ 
5.10; 14. E. Laurinaitienė — Pad
dington £ 6.15; 15. M. Cibulsktenė
— Belmorėj £ 5.10; 16. A. Jasaitis 
Redferne £ 12; 17. A. Miliauskas
— Birronge — Seftone — Re
gents Parke £ 16.15; 18. L. Sa
butis — Fairfielde £ 1; 19. Z. Vi- 
čiulienė — Parramattoj £ 3.6.
Aukų lapais surinkta viso £ 194.13.

Kovo 19 d. rinkliavoj Camper- 
downo bažn. £ 10.10; Kovo 22 d. 
rinkliavoj St. Mary’s Katedroj £ 
60.1(1.
. . Vilo Sydnėjuje surinkta £ 265.3.

Visiems aukų rinkėjams ir au
kotojams nuoširdžiausiai dėkoju.

Kun. P. Butkus

SYDNĖJAUS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

š.m. gegužės 3 dienų (sekma
dienį), 4 vai. po pietų šaukiamas 
Lietuvių klube "Lietuvių Namai'-', 
20 Botany Rd., Aleksandria (Red- 
fernas), A.L.B. Sydnėjaus Apylin
kės visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė: 1. Su
sirinkimo atidarymas, 2. Prezidiu
mo kvietimas, 3. Valdybos, revizi
jos Komisijos ir Garbės Teismo 
pranešimai, 4. Diskusijos dėl pra
nešimų, 5. Valdybos veiklos ir pi
niginės atskaitomybės tvirtinimas, 
6. Valdybos rinkimas, 7. Revizijos 
Komisijos rinkimas, 8. Garbės 
Teismo rinkimas, 9. Klausimai bei 
sumanymai ir 10. Susirinkimo už
darymas.

Pastaba: Numatytu laiku nesu
sirinkus reikiamam skaičiui ben
druomenės narių, pusvalandžiui 
praėjus, susirinkimas bus teisėtas 
bet kokiam narių skaičiui susirin
kus.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba

SPAUDOS BALIUS 
— RUGPIOCIO 22 D.

Kaip kasmet, taip ir šiemet “Mū
sų Pastogės” Spaudos Balius įvyks 
vėl rugpiūčio pabaigoje. Jau da
bar pradedama jam ruoštis, šie
met norima Spaudos Balius pada
ryti itin įdomiu, su turtinga pro
grama, nes juk tatai bus dešimt
mečio proga ruoštas pasilinksmi
nimas.

EKSKURSIJA WARRAGAMBON
Š.m. balandžio 19 d. Sydnėjaus 

Liet. Inžinierių D-jos nariai su 
šeimomis ir svečiais jaukiai ir nau
dingai praleido sekmadienį išvy
koje į Warragambos miestelį. 
Gausus būrys dalyvių su įdomu
mu stebėjo tenykštės didžiulės 
užtvankos atliktus statybos dar
bus, kuri jau baigiama ir bus di
džiausia užtvanka pietiniame že
mės rutulyje. Kainuos 14 mil. 
svarų.

Pagrindinis užtvankos tikslas — 
surinkti gėlų vandenį (vanduo su
renkamas iš 3400 kv. mylių ploto) 
ir juo aprūpinti Sydnėjaus mies- 
tų. Iš užtvankos vanduo vamzd
žiais paduodamas į Prospect’o re
zervuarų, o iš ten tiesiog varto
jimui. Užtvanka talpins 460.000 
mil. galionų vandens. Be savo 
pagrindinio uždavinio, užtvanko
je dar bus įrengta elektrinė jė
gainė 50.000 kilovatų galingumo. 
Užtvankos aukštis 460 pėdų (nuo 
pamatų apačios iki užtvankos vir
šūnės). Plotis viršūnėje — 1150 
pėdų. Statybai bus sunaudota H

mil. kub jardų betono. Betonui 
reikalingos medžiagos — žvyras ir 
akmens skalda paruošiama už 12 
mylių specialiose kasyklose — ga
myklose ir oro keliu vagonėliais 
šliaužiančiais lynu) paduodamas 
į statybų. Prie statybos vidutiniš
kai dirba 1700 darbininkų.

Apžiūrėję statybos darbus ir 
geram orui esant, dalyviai pikni- 
kavo gražiose Nepean pakrantė
se, kur užkandžiaujant, dainuo
jant ir bežaidžiant buvo praleista 
keletas jaukių valandų.

M.P.I.

KAUKIŲ BALIUS LAIKOMAS 
PASISEKUSIU

Sydnėjaus skautų “Aušros” 
Tunto š.m. balandžio 18 d. ruoš
tasis Cabramattos miesto savival
dybės salėje kaukių balius — kar
navalas praėjo su pasisekimu. Ja
me dalyvavo ypač daug lietuviško
jo jaunimo. Kaukių premijavimo 
konkurse pirmųjį poros prizų lai
mėjo Nijolė Hopaitė ir Povilas 
Alekna. Buvo išleistas karnavalo 
laikraštis “Juodoji Kaukė” su pas
kutinėmis žiniomis iš pačios šo
kių salės.

Ta proga Sydnėjaus “Aušros” 
Tunto Vadija nuoširdžiai dėkoja 
Senųjų Sk. židinio nariams, kurie 
aukojo bufetui produktus ir dir
bo visų vakarų: vieni bilietų ka
soj, kiti valgių ir gėrimų bufete 
bei kokteilio bare.

Ypatinga padėka tenka mie
liems skautų bičiuliams, kurie au
kojo bufetui ir loterijai ar prisi
dėjo prie baliaus pasisekimo: p.p. 
Statkums (“Rūta”), Januškevt- 
čiams (Concord), “Maistui”, Mi- 
gevičienei, Narušienei ir Protienei.

NAUJA VALDYBA

Aust. Liet. Studentų S-gos Syd
nėjaus skyrius per š.m. balandžio 
12 d. metini susirinkimų išrinko 
valdybų 1959-siems metams, kuria 
sudaro:

A. Grincevičiūtė — pirmininkė, 
S. Grincevičius — sekrėtorius, R. 
Katauskas ■— iždininkas, R. Cibul
skis — narys ii- A. Čhoda — baigu
siųjų atstovas.

J Rev. Komisijų išrinkti: V. 
Šliogeris — pirm, ir R. Daukus — 
narys.

Visais reikalais prašoma kreip
tis į V-bos sekretorių adresu: S. 
Grincevičius, St. Johus College, 
Missenden Rd., Camperdown.

R.D.

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Nepamirškite savo pareigos: 

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

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

• » • *
š.m. gegužės mėn. 2 d. (šeštadienį), Melburno Universitetai ' ' 

' -. moderniškoje VILSONO salėje, Melburno lietuvių Dainos Sam- ’ * 
■ ’ ’ būris rengia '.

Jubiliejini
E Dainų Koncertą, 

i i ~
'■: kuriame dalyvauja latvių vyrų choras “Kokie”, latvių mišrus • • 
;; choras ir Melburno lietuvių Dainos Sambūris. i
" PROGRAMOJE: LIETUVIŲ IR LATVIŲ LIAUDIES DAINOS.
-■ Pradžia: 8 vai. vak.’ - ’ •
“ ■ Bilietai gaunami pas choro dalyvius, pas p. L. Baltrūnų ir sek- ’ * 

madieniais parapijos kioske.
;• VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.
4 ■++♦■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦+•+++»♦■♦■»+♦♦♦♦»♦ ♦ ♦ H H ♦ W ‘

NUOSAVUS NAMUS, į

įmokėjus mažų depozitų, į 
GREITAI, TVARKINGAI | 

IR GRAŽIAI f 
PASTATO JUMS ?

M. LUCAS & CO. I
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. ? 

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS. T
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. V
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MELBURNAS
“AKADEMINIS SAVAITGALIS 
šiais metais tradicinis, akade

mikų skautų ruošiamas, savaitga
lis įvyks gegužio 15, 16 ir 17 die
nomis Mt. Evelyn National Fit
ness Camp. Savaitgalio mokestis 
£ 2.5.0 asmeniui. Norintieji daly
vauti, praneša pavardes ir įteikia 
mokestį iki š.m. gegužio 10-tos 
dienos skyriaus nariams: R. Jaku
tytei, 14 Thistle St., Pascoe Vale 
Sth., telef. FL 5802 arba I. Lais- 
vėnaitei, 6 Napier Crescent, Es- 
sendon, telef. FU 8531. Mokestis 
bus renkamas ir prie bažnyčios.

I savaitgalį kviečiamas visas 
jaunimas smagiai, įiaudingai ir 
kultūringai praleisti laikų, šešta
dienio vak. programoj numatyta 
— "Vid. ir Tolimųjų Rytų su- 
batvakaris”. Valdyba

IŠVYKO LIETUVON
Š.m. balandžio 15 d. “Tėviškės 

Aidai” Nr. 14 (159) rašo:
“Melbourne gyvenantis archit. 

Vytautas Žemkalnis — Landsber
gis, ankščiau buvęs aktyvus vei
kėjas, š.m. balandžio 18 d. išvyks
ta į Lietuvų”.

“M.P.” redakcijai pasisekė su
žinoti, kad archt. Žemkalnis — 
Landsbergis išplaukė į Lietuvų ba
landžio 11 d.

Jis buvo Lietuvos kariuomenės 
kapitonas, Nepriklausomybės ko
vų dalyvis, Vyties Kryžiaus ka
valierius ir 1941 m. laikinosios 
vyriausybės ministeris.

Iki 65 m. amžiaus V. Žemkal
nis dirbo Viktorijos valstybinėje 
statybinio planavimo įstaigoje, o 
po to buvo atleistas. Pensijos jis 
nebuvo išsitarnavęs.

Jo išvykimas Melburne įvairiai 
komentuojamas.

IŠPLAUKĖ AMERIKON

Melburno liet, kolonija vėl ne
tenka keleto šeimų, kurios išvyks
ta j Amerikų. šiuo kartu buvo at
sisveikinta su J. Motiejūnu, Z. Sa- 
muoliu ir p. Stanevičiene. Jie visi 
buvo aktyvūs įvairių organizacijų 
nariai.

PRANEŠIMAS

Esu pagaminęs daug nuotraukų 
iš iškilmių, kai J.E. vysk. V. Briz- 
gys teikė St. Mgkys| katedroje 
Sutvirtinimo Sakramentų.

Norintieji jų gauti, kreipiasi 
pas Pr. Sakalauskų, 380 South 
Terrace, Bankstown (Frank’s 
Hairdressing Salon).

PAJIEŠKOJIMAS

★ Pajieškomas Budrys Vladas, 
sūn. Kazimiero, išvykęs iš Telšių 
1943 m. Jieško jo žmona. Rašyti 
adresu: G. Opulskienė, 131 Mor
gan Av., Edwardstown, South 
Australia.

6


	1959-04-24-MUSU-PASTOGE_0001
	1959-04-24-MUSU-PASTOGE_0002
	1959-04-24-MUSU-PASTOGE_0003
	1959-04-24-MUSU-PASTOGE_0004
	1959-04-24-MUSU-PASTOGE_0005
	1959-04-24-MUSU-PASTOGE_0006

