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Iš patikimų šaltinių gautomis 
žiniomis, Maskvos Poligrafijos 
Mokslo bei Tyrimų Institutas 1958 
m. birželio mėn. parengęs naujo 
“lietuviško” raidyno projektų. Tas 
“litovskij alfavit” turįs ligi 1965 
m. būti įvestas Lietuvos S.S.R-je 
ir pakeisti ligi šiol vartojamųjį 
lietuviškąjį lotynų raidėmis alfa
betų.

Naujojo raidyno pavyzdys 1959 
m. vasario 20 d. esųs atsiųstas j 
Vilnių Lietuvos Mokslų Akademi
jos žinion.

Projektas paremtas ir “moksli
ne bei medicinine” Maskvos Poli
grafijos Instituto argumentacija. 
Būtent (pažodinė citata): "Moks
lininkų tyrimai įrodė, kad dabar 
vartojamas (Lietuvoje — G.P.) 
lotyniškas raidynas nėra tinkamas. 
Jis neigiamai veikia nervų sistemų 
ir regėjimų. Ryšium su tuo, besi- 
rūpindami pašalinti nervinio išsi
sėmimo bei skaitytojų regėjimo 
silpninimo priežastį, tarybiniai eks
pertai — gydytojai rekomenduoja 
pakeisti dabar vartojamų Lietuvos 
TSR-oje alfabetų naujuoju alfa
betu.”

Šiuo metu Kauno grafikos įmo
nėje."Dailė” esu vykdomi darbai, 
susieti su nauju raidynu. Darbams 
vadovaujųs dailininkas grafikas 
Vytautas Bačėnas.

Kiek ši žinia galėtų iš pradžių 
atrodyti fantastiška ir vargiai įti
kima, jos patikimumų remia prieš 
keletu metų įvykęs faktas. Bū
tent, 1954 m. gruodžio mėn. 1 d. 
Taline, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos Mokslų Akademijų vadinamoj 
“mokslinėj” sesijoj rusų delega
tas, Sov. Sųjungos Istorijos Ins
tituto direktoriaus pavaduotojas 
L. Gaponienko buvo pareiškęs, 
kad: Pabaltijo tautų istorija ir 
kultūra savo gyvybines sultis sė- 
musios iš Rytų — iš senovės Ru
sijos. Būtina iš lietuvių kalbos pa
šalinti visas vakarietiškas įtakas ii 
Lietuvai grąžinti (mūsų pabr. — 
G.P.) rusiškąjį raidynų.

Savo tvirtinimui sustiprinti Ga
ponienko toliau sako (citata): "Ži
noma, kad amerikoninis imperia
lizmas turi grobuoniškų ketinimų 
Pabaltijo kraštų atžvilgiu. Jis pla
čiai vartoja grubaus istorijos klas
tojimo ginklų, dokumentų “friza
vimų” tikslu įrodyti tariamųjį “Pa
baltijo priklausymų Vakarams”.

(Originalus rusiškas tekstas): 
“Izviestno, čto amierikanskij im- 
perializm imiejet chiščnišieskije 
namierienija po otnošeniju k stra- 
nam Pribaltiki. On Siroko ispolzu- 
jet oružije gruboj falsifikacii is- 
torii, načinaja ot “obrabotki” do- 
kumientov v duchie pokaza “pri- 
nadliežnosti Pribaltiki k Zapadu”.

Štai, 94 metų būvyje istorijos 
ratas apsisuko ir, dėl klausimo 
apie lietuviškųjų raštijų, grįžo į 
išeities taškų.

Perėmęs iš Muravjovo Koriko 
Vilniaus general-guberantoriaus 
postų, Rusijos caro generolas K. 
P. Kaufman, vykdydamas vyriau
sybės politikų, vadovaudamasis 
Rusijos vidaus min. Valujevo 
1865.IX.13-25 aplinkraščiu, įvedė 
Lietuvoje lietuviškosios spaudos 
lotynų raidėmis uždraudimų. (Šis 
uždraudimas galiojo visoj Rusijos 
imperijoj). Rusiškajam raidynui, 
"graždankai” pritaikyti lietuvių 
kalbai sudaroma speciali komisija. 
("Graždanka” — tai rusiškasis ir

dabar tebevartojamas raidynas, 
kuriuo 1708 m. caro Petro I-jo įsa- 

1 kymu buvo pakeistas senovinis — 
1 bažnytinis alfabetas — “kirilica”).

Dabartinis Lietuvos okupantas į 
1959-65 m. “septynmečio planų”, 
atrodo, bus įtraukęs sumanymų 
pakartoti garbingojo savo pirma- 
tako žygį.

Koks panašumas! Maža — koks 
tolygumas.

Tačiau yra ir didžiulis skirtu
mas.

Anas lietuviškos spaudos lotynų 
raidėmis uždraudimas buvo admi
nistracinis patvarkymas, vien po
licinėmis priemonėmis įvestas ir 
pataikomas. Lietuvių tauta atsakė 
į jį visuotiniu brukamos "graždan
kos” boikotu. Boikotas išsivystė į 
aktyvaus pobūdžio priešinimusi — 
slaptų gabenimų Lietuvon užsie
nyje spausdinamų lietuviškų raš
tų lotynų raidėmis. Judėjimas iš
plito j didžiulę romantiškai — he- 
roiškų knygnešių ir tautos sųmo- 
nės žadintojų epopėjų. Anuo me
tu kova su okupacine carinės Ru
sijos administracija Lietuvoje, ku
ri, kiek buvusi kieta ir net žiauri, 
palyginti su dabartnio Letuvos 
okupanto režimu buvo paika ir 
minkštai pirštinėta. Ir carinės Ru
sijos teismai, teisę knygnešius, 
nebuvo išimtinai valstybės įrankis 
Jie turėjo jei ne pilnų, tai bent 
dalinę nepriklausomybę. Todėl tad 
ilgainiui knygnešių bylos buvo iš
imtos iš teismų jurisdikcijos, gi 
administracinio baudimo ribos Lie
tuvos teritorijoje buvo išplėstos 
ligi trėmimo į Sibiru imtinai.

šiandienis okupantas, atrodo, 
nesirengia įvesti savo “graždan
kų” Lietuvoje vien policinėmis 
priemonėmis. Jis pasirinko gud
resnį (jo manymu) kelių — pada
ryti tai “mokslo” padiktuotais su
metimais ir pačių lietuvių ranko
mis. Ir tai ne vien parsidavėlių, 
Maskvos statydintų Lietuvos ad
ministratorių bei uoliųjų policinin- 
kėlių rankomis, o Lietuvos moks
lininkų, Lietuvos Mokslų Akade
mijos vardu. Kuriuo gi, jei ne tuo 
tikslu “lietuviškos graždankos” 
projektas esųs pasiųstas Lietuvos 
Mokslų Akademijos žinion.

Ir aklam aišku, kad naujos 
“graždankos” įvedimas Lietuvoje 
būtų viena iš daugelio, bet nepa- 
skutinioji savo reikšmingumu, 
priemonių, siekiant nutautinti lie
tuvius, vis labau niveliuoti Sovie
tinės imperijos tautinius skirtumus, 
o taipgi regimai atskirti lietuvius 
nuo vakarietiškos kultūros, aki
vaizdžiai rodyti lietuviškosios kul
tūros priklausymų rusiškąją: kul
tūrai. Jeigu iš pįrmos pažiūros to
ji priemonė ir galėtų atrodyti la
biau formali, negu esminė, tai il
gainiui ji neabejotinai turėtų pa
sirodyti veiksminga. Jeigu dabar
tiniam Lietuvos okupantui pavyk
tų be didesnių sukrėtimų įvykdy
ti tai, kas nebuvo pavykę cariniam 
okupantam — jo laimėjimas būtų 
žymus ir lietuvių tautos ateičiai 
galėtų pasirodyti lemiamas. Tai ne 
greito, bet ilgabangio veikimo 
priemonė.

Mes nežinom, ir būtų neišmin
tinga pranašauti, o juo labiau siū
lyti, kaip lietuvių tauta galėtų 
reaguoti, jeigu, okupantas savo 
sumanymų vykdytų. Viena tegali
ma įsitikinti, tvirtinti, būtent, kad 
bet kurio priešinimosi tokiam pa
tvarkymui sąlygos šiandien Lietu
voje būtų daugeriopai sunkesnės, 

negu buvusios anos prieš 94 me
tus.

Pažymėtinas tas faktas, kad 
Maskva, jau kurį laikų, matyti, be
rengdama lietuviškosios “graždan
kos” projektų, darė tai labai slap
tai, nei spaudos pagalba nei kito
mis propagandos priemonėmis ne- 
ruošdama ligi šiol dirvos tokiai 
“reformai” Lietuvoje įvykdyti. 
Žinia apie rengiamų pasikėsinimų 
į vienų iš lietuviškosios kultūros 
elementų mus pasiekė bene tik dėl 
netyčia, o gal ir kurio įpaslaptin- 
to lietuvio patrioto tyčia įvykdy
tos nediskrecijos.

Bene bus tokios elgsenos prie
žastis toji, kad norima tiek lietu
vių tautų, tiek viešųjų pasaulio 
opinijų (kiek ji tuo besidomėtų 
ar ne) užklupti įvykusiu faktu, 
“reformų” paskelbus pačių lietu
vių lūpomis, “mokslinei eksperty- 
zai” rekomenduojant, Lietuvos 
Mokslų Akademijai (jų privertus), 
“vienbalsiai nutarus”.

Rengdamas savo "mokslinį” žy
gį, Lietuvos okupantas puikiai su
pranta savo sųmokslo moralinę 
vertę ir nori išvengti nors gal ir 
trumpalaikio pasaulinės viešosios 
opinijos pasmerkimo. Todėl, tur 
būt, kaip paprastai jo praktikuo
jama, jis siekia, kad kariamasis 
pats užsimautų kilpa ant kaklo ir 
prieš nuspirdamas pakopėlę gra
žiai padėkotų jį pakarti pasmer
kusiems.

čia pateiktoj ir kiek aptartoj, 
labai liūdnoj, jei jau ne tragiškoj, 
žinioj yra betgi ir nepaprastai hu
moristinis momentas. Tai aukščiau 
pacituotoji Sovietų ųjungos "mo
kslininkų”, “gydytojų — eksper
tų” argumentacija. Juk ligi kokio 
laipsnio reikia “nusimokslinti”, o 
tiksliau gal "nusižmogint”, kad ga
lima būtų rimtai nusiteikus suda
ryti panašių “mokslinę" eksperty- 
zų. Nors ir pro ašaras, neįmano
ma nesijuokti.

Ir dar kyla toks linksmas klau
simas: ar, leiskim, įvedus Lietuvo
je naujųjų “graždankų”, mums 
čia neprašomai siuntinėjamas “Tė
vynės Balsas” irgi bus spausdina
mas tuja “graždanka”?

G. Pužai (ELI)

PABALTIJO MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS NIUJORKE

Kovo 14 Baltų Laisvės Namuose 
įvyko Pabaltijo moterų suvažiavi
mas, kurį pradėjo pirmininkė L. 
Bieliukienė. Dvylikos metų veik
los sukakties proga, pirmininkė 
nupasakojo šios organizacijos tiks
lus ir veiklų. Organizacijų įkūrė 
išeivijoje esančios estės, latvės ir 
lietuvės, kovojančios už savo tau
tų išlaisvinimų. Be to, ši organi
zacija stengias priminti kitiem šių 
tautų tragedijų, palankiai nuteikti 
šio krašto tautų laisvinimo reika
lus.

Toliau sekė referatai esčių ir 
latvių atstovių, kuriuose keliamos 
jaunimo problemos, akademikių 
problemos, ir organizaciniai reika
lai Free Europe Committee pir
mininkui ir savo darbui.

Po to buvo suredaguota visų tri
jų Pabaltijo tautų moterų padėka 
prezidentui D. Eisenhoweriui, Mr. 
R. Nixon ir Mr. J. Dulles už jų 
paramų Pabaltijo tautų laisvinimo 
darbe ir atjautimų tų tautų tra
gedijos.

Užsienio reikalų ministerių kon
ferencija Ženevoje, prasidėjusi š. 
m. gegužio 11 d., jau iš pirmųjų 
dienų įkliuvo į neišbrendamų pel
kę. Stebint šį augštųjų valstybi
ninkų subuvimų, eiliniam žmogui 
yra juokinga, kad ištisų dienų už
sitęsė ginčas prie kokio stalo kal
bėsis rivalizuojančių partijų ats
tovai. Vieni siūlė apskritų, kiti 

KOEGZISTENCIJOS KALBA-------
Tik Amerikos atominių ginklų persvara verčia iki šiol so

vietus kalbėti apie "koegzistencijų”. Vaizde — serijinė vande
nilinių raketų Atlas gamyba Kalifornijoj, U.S.A.

elipsini, treti keturkampį, o dar 
kiti pailgų. Visa tai rodo tarsi ma
žų vaikų žaidimų, kuriems never
tėtų spręsti gyvybinių pasaulio 
problemų, o vykti į vaikų darželį 
pasimokyti pradinių gyvenimo tie
sų.

Sovietų atstovai, suprantama, 
labai spyrėsi už apskritų stalų, nes 
jie visada serga mažybės manija 
ir panoro nebūti nukišti į galu
stalę. ..

Stalo “ptoblemų” išsprendus — 
patenkinus rusus apskrituoju, bol
ševikų atstovas Rusijos užs. reik, 
ministeris Gromyko vėl iškėlė 
naujus reikalavimus: Rytų ir Va
karų Vokietijų užs. reik, ministe- 
rius pakviesti konferencijon su 
sprendžiamuoju balsu, čia sovie
tai norėjo nušauti du zuikiu iš 
karto: išgauti Rytų Vokietijos vy
riausybės pripažinimų ir rytinę 
Vokietijų politinio statuso atžvil
giu sulyginti su Vakarų Vokietijos 
Federacija. Pasitarimai šiuo klau
simu tęsėsi ištisų parų. Vakarie
čiai, neišskiriant nė Anglijos ats
tovo, tam kietai pasipriešino ir 
sutiko, kaip buvo ir pradžioje nu
matyta, kad jie tebūtų konferen
cijoj tik sprendžiant Vokietijų lie
čiančius klausimus kaip stebėto
jai, be sprendžiamojo balso.

Paskutinę akimirkų, konferenci
jai vis dar tiesioginių klausimų 
svarstymo nepalietus, sovietai vėl 
kyštelėjo naujų pasiūlymų: įtrauk
ti pilnateisiais konferencijos na
riais Čekoslovakijos ir Lenkijos 
užs. reikalų ministerius. čia ir 
vėl prasidėjo svarstymai, pasitari-

mai, telegramos vyriausybėms, il
gi pietūs Anglijos užs. reik, minis-
terio su Gromyko ir t.t.

Šiuo reikalu vakariečiai sutinka, 
kad čekai ir lenkai dalyvautų tik 
tuo atveju, jeigu būtų sprendžia
ma jų valstybes liečiu klausimai. 
Galutino susitarimo šiuo atžvilgiu 
dar nepasiekta, tačiau jau ir pa
minėta prasme dalyvavimas sate

litinių Čekijos ir Lenkijos atstovų 
konferencijoj būtų esminis sovie
tų laimėjimas, nes tuo žingsniu 
vakariečiai lyg ir pripažintų Ry
tų Europos status quo bent kai- 
kuriose teritorinėse srityse.

Amerikos politinių komentato
rių nuomone, iš šios konferencijos, 
jei vakariečiai nepadarys nuolai
dų savo principuose, nieko neišei
siu, kai per pastarųjų 14 metų nie
ko neišėjo iš šio lygmens ar net 
aukštesnio (viršūnių ųusitikimo) 
konferencijų.

Savaime aišku, sovietams visiš
kai nesvarbūs konferencijų pasita
rimai ar net jų nutarimai. Jie pui
kiai žino, kad čia jie nieko esmi
nio neišsikovos. Ta proga jie vyk
do ginkluotus ar kitokio pobūd
žio agresinius veiksmus dažnai ne 
savo vardu ir ne iš savo teritori
jos. Devyngalvis komunistinis sli
binas, dėl neapdairių ir neryžtin
gų vakariečių politikos, šiuo metu 
taip išsiplėtė, kad jis savo grobuo
niškus čiauptuvus tiesia čia j vie
nų, čia į kitų laisvojo pasaulio 
kraštų. Tibetu baigia sunaikinti 
Kinijos raudonieji, Kuboj ir Irake 
infiltracijos būdu formuojasi ko
munistinės santvarkos. Sovietai, 
jau nuo seniau savo ūkinėn įtakon 
pasiglemžę 12 mil. gyventojų di
dumo Afganistanu, paskutiniais 
pranešimais traukia į jį savo ka
riuomenę, grųsindami pro vakarie
tiškai Persijai. Nėra garantijų, 
kad šiuo metu, kada visas Vaka
rų dėmesys nukreiptas į Vokieti
jos ir Berlyno reikalus, sovietai 
savo šantažu ar net tiesioge agre

sija nepalenks savo pusėn Persi
jos vyriausybės. O tatai jiems yra
itin svarbu, nes jie tada turėtų 
atvirų kelių j komunistėjantį Ira
ku ir kitas Art. ir Vid. Rytų vals
tybes.

Anglų korespondentas iš New 
Dehli, Indijos, praneša, kad Neh
ru vyriausybė labai susirūpinusi, 
jog Tibete, ypač Indijos pasieniuo
se, koncentruojama Raud. Kinijos 
kariuomenė. Kariai ir karininkai
neslepiu išsireiškimų, kad jie grei
tai žygiuosiu į Indijų. Pranešama 
taip pat, kad Tibeto pabėgėliai In
dijos vyriausybės esu uždarinėja
mi į stovyklas, saugomas spyg
liuotų tvorų ir kariuomenės sar
gybinių. Tokioj būklėj atsidūręs 
ir pats Dalai Lama su savo šeima, 
šito priežastys — kolkas nėra aiš
kios.

Ir iš viso šių metų pasaulio po
litinė atmosfera yra itin įtempta; 
Nors retkarčiais jau ir viešai pa- 
sigrųsinama visuotinu savo opo
nento sunaikinimu, tačiau slapti 
diplomatijos ir karinių pasirengi
mų užkulisiai neatidengiami. įtam
pa tikrai sunki ir pavojinga. Ka
rui pasiruošimas visuotinas. Ame
rikos atominių ir vandenilinių 
bombanešių komandos budi dienų 
naktį, ši parengtis ir ginklavimosi 
lenktynės yra grėsmės ženklas ne 
planetų gyventojams, o šios žemės 
sprendimams vykdyti.

Jv.

GARSĖJA PABALTIJO 
BENDRAVIMO TRADICIJA

Ne tik vakaruose, bet ir anoj 
pusėj geležinės uždangos “Pabal
tijo sųjunga” turi tam tikro po- 
puliarumo. Sporto, mokslo, net 
ūkio srityse dažnai rengiamos 
konferencijos ar rungtynės tik 
tarp šių trijų kraštų atskirai, šių 
kraštų bendrumo neginčija nei 
Maskva.

šie, 1959 metai yra paskelbti 
Čekoslovakijos ir Pabaltijo (žino
ma, “tarybinių respublikų”) drau
gystės metai. Kaip ten bebūtų, 
Prahos spaudoje šiuo metu daug 
rašo apie Estijų, Latvijų ir ypač 
apie Lietuvų. Sporto žurnale ne
seniai pasirodė straipsnis apie pa
sižymėjusius lietuvius sportinin
kus, kituose laikraščiuose toki 
straipsniai kaip "Gintaro pakran
tė” (su keturiomis spalvomis A. 
Žmuidzinavičiaus Lietuvos pajūrio 
peizažų reprodukcijomis), "Vėtra 
kopose”, “Miestas prie Neries 
upės” (apie Lietuvos sostinę) ir 
Lt. Straipsnių serijos vadinamos 
“Trys seserys”.

YPATINGAS KVIETIMAS
Pasaulinė Lietuvių Inžinierių ir 

Architektų Sųjunga (PL1AS) kvie
čia šiuo ypatingu laiku visus PLl- 
AS organus ir pavienius kolegas 
pareigingai ir skubiai ruoštis 
PL1AS Centro Organų rinkimams 
referendumo keliu ateinančių 4- 
rių metų kadencijai.

PLIAS Centro Organų Rinkimų 
Komisija jau veikia Cleveland, 
Ohio, ir neužilgo išsiuntinės pra
nešimus su raginimu siūlyti kan
didatus, o vėliau — balsavimo la- 
pelius su raginimu balsuoti. Tad 
visi, mieli kolegos, kuo gausiau
siai balsuokime ir tuo remkime ir 
pagyvinkime mums brangios sų
jungos veiklų. Išsirinkime naujų 
veiklių PLIAS Centro vadovybę!

PLIAS Centro Valdybos vardu 
Prof. J. Šimoliūnas — P-kas
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Nauja Amerikos Komunistų 
Taktika

Atstovų Ramų komisija anti- 
amerikinei veiklai tirti (House Un- 
American Activities Committee), 
kuriai vadovauja kongresmanas 
Francis E. Walter, Pennsylvanijds 
demokratas, paskelbė pranešimų, 
kuriame apžvelgia komunistų par
tijos Amerikoje veiklų 1958 me
tais. Komunistų partijos narių 
skaičius skelbiamas labai nedide
lis, vos 10,900, bet pačios komunis
tinės veiklos pavojus randamas 
“žymiai padidėjęs” ir sudarąs 
“rimtų grėsmę” Amerikos saugu
mui.

Komunizmo pagrindinis tikslas, 
kaip komisija pabrėžia, paimti j 
savo rankas valdžių kituose kraš
tuose. Tam tikslui pasiekti svarbu 
ne tiek narių skaičius, kiek jų 
drausmė, pasiaukojimas ir aklas 
klusnumas. Atrenkamas negausus 
skaičius patikimųjų, vadinamų 
"darbo klasės avangardu”, kuris 
mases turi vesti į žemiškųjį socia
lizmo rojų”. Net tenai, kur toks 
"rojus” jau yra, partiečių komu
nistų labai nedaug: Sovietų Rusi
joje iš 200 milijonų tiktai apie 8 
milijonai, o komunistinėje Kinijo
je iš 600 tik 12. Bet jeigu komu
nistų pavergtuose kraštuose žmo
nių milijonai valdomi milicijos ir 
kariuomenės ginklu, tai laisvuose 
kraštuose stengiamasi užvaldyti

LENKAI 
LIETUVIŠKOM

TEMOM
“KAI TIK PERVAŽIUOJI

LIETUVOS SIENĄ...”
"Trybuna Ludu” (Varšuva) ba

landžio 3 d. įsidėjo ilgą savo ko
respondento reportažą antrašte 
"Prie Nemuno ir Vilijos”. Važiuo
jant ruožu Balstogė — Gardinas, 
įlipę keleiviai kalbėjęsi dar rusų 
ir gudų kalbomis. Bet kai tik buvo 
pervažiuota Lietuvos siena, nau
jai įlipę keleiviai, ypač jaunimas,

Lietuvos Mokyklose
KAIP MOKOMASI KLAIPĖDOS ŽEMĖS ŪKIO 

TECHNIKUME
“Eltos Informacijos" gavo smul

kias ir tikslias žinias apie Klaipė
dos Žemės ūkio technikumą, ku
rios čia patiekiamos “M.P.” skai
tytojams.

APIE TECHNIKUMĄ IR JO 
DĖSTYTOJUS

Klaipėdos žemės ūkio techniku
mas yra netoli Klaipėdos, toje 
Dangės upės pusėje, kur yra fa- 
nieros fabrikas, Sendvario apylin
kėje. Technikumas įkurtas 1947 
metais. Namai buvo stipriai ap
griauti, bendrabučio pastatas la
bai blogas. Patys mokiniai turėjo 
stogą dengti ir inventorių remon
tuoti. 1953 metais buvo pastaty
tas naujas 60 vietų bendrabutis, 
o paskutiniu metu atremontuotas 
ir berniukų bendrabutis, kuris yra 
už 2 km., mokomajame ūkyje. Ūkis 
SOO hektarų. Jis tvarkomas tarybi
nio ūkio (sovehozo) pagrindais. 
Dar yra pastatytos veterinarinės 
klinikos ir mechanizacijos kabine
tas.

Technikumas priklauso Lietuvos 
Žemės ūkio ministerijai. Ministe
rija skiria ir direktorių. Juo iki 
1958 metų rugsėjo mėnesio buvo 
vet. prof. Hiksa (miręs). Direk
toriaus pavaduotojas administraci
jos — ūkio reikalais neseniai bu
vo dar agr. Mikaliūnas, inspekto
rius Antanas Dulevičius. Mokomo
jo ūkio valdytojas — agr. Laukai
tis. Viso technikume dirba 32 dės
tytojai.

Dabartinė Klaipėdos žemės ūkio 
technikumo veikla, matyt, gerai 
įvertinama, nes technikumas gavo 
teisę dalyvauti visasąjunginėje že
mės ūkio parodoje Maskvoje. Tik 
viena būdinga smulkmena: Kiek
vienais metais Iš technikumo tam 
tikras skaičius asmenų gali nemo
kamai į Maskvą nuvažiuoti ir pa- 
būvoti. Bet iš mokinių ten dar nė 

pačių laisvųjų žmonių mintimi.
Amerikoje visuomenės nusitei

kimas prieš komunistus buvo ne
palankiausias apie 1950 metus, 
prasidėjus Korėjos karui. Tuo me
tu, kaip komisijos pranešimas nu
rodo, buvo nepopuliaru ir net pa
vojinga žmonėm rodytis su palan
kumu Sovietų. Sąjungai ir komu
nistams apskritai. Komunistų 
frontas dėl to labai susmuko. Su
sirinkimai pasidarė negausūs, ma
siniai mitingai ir pikietai išnyko, 
partijos narių skaičius sumažėjo. 
Antras smūgis atėjo iš Stalino nu
vainikavimo ir teroro Vengrijoje. 
Nemaža tikrų komunistų apsivylė, 
pasipiktino, išstojo iš partijos ir 
nuo jos visai nesigręžė. Dar kiek 
anksčiau nemažai partiečių išsto
jo dėl baimės netekti darbo, būti 
valdžios įstaigų tardomiem, netek
ti garbės ir pasitikėjimo visuome
nėje. Bet šie paliko komunizmo 
šimpa tikai ir Sovietų Sąjungos 
draugai ir savo užimamose vietose 
atsargiai ir gudriai tebevaro ko
munistinę propagandą. Komunis
tų partija jų visai neprarado. Da
lis buvo iš partijos pašalinta įta
riant, kad tai valdžjos agentai, ne
patikimi, išdavikai. Toji “valymo 
akcija” palietė ir tikrus komunis
tus, bet kas jau liko — sudaro 
kietąjį kevalą. Šis ėmėsi naujos 

kalbėjęsi kalba, kurią korespon
dentas sakosi jau nesupratęs (va
dinasi lietuviškai). Stočių užra
šai esą dviem kalbom: lietuviškai 
ir rusiškai. Vilniuje prekybinis 
centras esąs Stalino (buv. Jurgio) 
prospekte. Ten ir “univermagas” 
ir kitos krautuvės, jų tarpe daug 
komiso krautuvių. Prekių esą ne
mažai. žinoma, priduria korespon
dentas, jei pageidautum taip sau 
motociklą nusipirkti, vargu ar pa
vyktų, Kai dėl valgių, tai kores
pondentas primena prieškarinius 
"gerus laikus”, kai vyriausybė ver
ste versdavo valgyti žąsieną. Da ■ 
bar, žinoma, jau kiti laikai.

vienas nebuvo patekęs, šia proga 
naudojasi tik administracija ir 
dėstytojai.

Technikumas turi, kaip ten sa
koma, 3 "profilius” arba skyrius:
1) Veterinarijos, kuriame yra 
daugiausia mokinių (Lietuvoje be 
Gruzdžių ir Klaipėdos Žemės ūkio 
technikumų kiti veterinarijos sky
rių neturi. Be to, baigusieji vete
rinarijos skyrių gauna geresnes 
tarnybas); 2) Agronomijos; 3) 
Zootechnikos.

KAIP VYKSTA PRIĖMIMAS
Į technikumo stacionarinį sky

rių iki 1958 m. buvo priimami mo
kiniai į visus “profilius”, baigę 7 
klases ir išlaikę įstojamuosius eg
zaminus iš sekančių dalykų: Lie
tuvių ir rusų kalbos, žodžiu ir raš
tu, matematikos ir konstitucijos.

šiame technikume mokiniai mo
kosi 4 metus. Mokiniams, baigu
siems vidurinės mokyklos 11 kla
sių (ab) mokslas trumpesnis. Jie 
laiko taip pat stojamuosius egza
minus ir mokosi 24 metų. J ne
akivaizdinį technikumo skyrių pri
imami gamyboje dirbą žmonės ir 
turį tam tikrą išsilavinimą žemės 
ūkio srityje, ar baigę vidurinę ir 
dirbą kolchozo gamyboje. Jie mo
kosi — pagal išsilavinimą — 3-5 
metus.

Mokslo metų eigoje dalis moks
leivių iškrenta, ar tai dėl mate
rialinių sunkumų, ar dėl negabu
mo moksle, ar blogo elgesio. Eina
ma prie to, kad būtų priimami mo
kiniai tik su pilnu vidurinių mo
kyklų išsilavinimu (abiturientai).

MOKSLEIVIŲ PRAGYVENIMAS
Moksleivių kiekvienais metais 

technikume būna apie 430-470. Da
lis moksleivių patalpinti bendra
butyje. Blogiau berniukams, nes 
jie turi kasdien 2 km. atžygiuoti 

taktikos.
Nauja taktika reiškiasi dviem 

būdais: viena, skleidžiama mintis, 
kad komunistų partija Amerikoje 
visai susilpo, beveik kad neegzis
tuoja, yra mirusi; antra, skver
biamasi plačiai į visas amerikie
čių organizacijas, net ir religines, 
ir per jas kurstomas palankumas 
Sovietų Sąjungos siekimam: tai
ka betkokiom sąlygom, atominių 
ginklų uždraudimas, kultūrinis su
artėjimas, prekybiniai santykiai.

Meškerės kabliukas gerai kim
ba, nes pataiko j' sąžinės laisvę, 
toleranciją, žmogaus nuomonės 
gerbimą, asmens apsaugą. Komu
nistai čia išeina su liberaliniais 
šūkiais ir liberalų talka. Atstovų 
Rūmų komisija pabrėžia, kad tai 
labai pavojingas kraštui reikalas, 
juoba, kad visuomenė tam yra abe
jinga ir mano, jog tokiu būdu gi
namos pačių amerikiečių laisvės.

Nauja taktika atsiliepė ir kai 
kuriem lietuviam, kurie mano, kad 
jau yra atėjęs laikas gyvesniem 
kultūriniam santykiam su paverg
tąja Lietuva ir, jei būtų leista, 
net jos aplankymas. "Caveant 
consules, Hannibal ad portas” — 
pasakytų senieji romėnai. Saugo
kitės konsulai, priešas prie var
tų!

D.I.

VILNIAUS UNIV. BIBLIOTEKA 
ATGAUNA IŠVEŽTAS KNYGAS

“žycie Warszawy” balandžio 6 
d. vėl pateikė ilgesnį savo kores
pondento pranešimą iš Vilniaus, 
šį kartą ypatingai apie Vilniaus 
universitetą. Priminė, kad prie 
universiteto durų esant? lenta su 
įrašu: "čia mokėsi Adomas Mic
kevičius 1815 — 19 metais”. Po 
sukilimų rusai daug Vilniaus uni
versiteto bibliotekos knygų išve
žę į Maskvą, Petrapilį, Kijevą, 
Charkovą. Tos knygos dabar esą 
grąžinamos. Vilniaus universiteto 
biblioteka jau atgavusi 25.000 to- 

iki mokyklos. Bendrabučio lovų 
patalynė keičiama kas 14 dienų. 
Už jos plovimą iš studentų stipen
dijos atskaitoma į mėnesį 7 rub
liai. Nuo ketvirto kurso studentai 
paprastai nuomuojasi kambariuką 
ar miegamą vietą mieste ir moka 
vidutiniškai 50 rublių. Techniku
mas jiems moka 30 rublių butpini- 
gių. Stipendijos dydis priklauso 
nuo kurso. Pirmame kurse moka
ma 140 rublių, antrame 160 rub
lių, trečiame 180 rublių ir ketvir
tajame 200 rublių. Semestro ei
goje turint keletą nepatenkinamų 
požymių, stipendija gali būti nu
traukiama 1-3 mėnesiam. Stipendi
jos vėliau iš algos neišskaitomos. 
Stipendija mokama ištisus metus, 
ir atostogų ir mokomosios — ga
mybinės praktikos metu.

UŽ VALGĮ MĖNESIUI SKAITO 
127 RUBLIUS, BET DALIS 

MOKINIŲ NESOTOS
Prie technikumo veikia valgyk

la ir bufetas. Valgyklų produk
tais dalinai aprūpina savas moko
masis ūkis. Bufetas priklauso ra
jono kooperatyvui. Iki 1958 metų 
mokiniai patys pirkdavosi valgyk
loje valgį. Nuo 1958 metų valgyk
la surenka iš valgančiųjų joje mė
nesiui 127 rublius ir už tai patei
kia pusryčius, pietus ir vakarienę. 
Tačiau normos palyginti nedidelės 
ir ypač berniukai nėra sotūs. Da
lį maisto reikia dar prisipirkti. 
Daugumai padeda tėvai, bet kiti 
verčiasi vien iš stipendijos. Moks
leivių apsirengimu rūpinasi tėvai.

Pamokų kasdien yra 6-8 valan
dos. Esant 6-7 pamokų valandoms, 
atliekama dar mokomosios prakti
kos dalis. Be mokomojo ūkio, yra 
dar dideli augalininkystės bandy
mo plotai ir 5 ha sodas.

Pamokos ir praktika suskirsty
ta taip, kad visas mokinio laikas 
yra užimtas. Vasaros atostogos 
yra 1 — 14 mėnesio.

IŠTISOS KLASĖS — J 
KAZACHSTANĄ

Praktikos ir atostogų metu tech
nikumas atskiras klases išleidžia

DEGANTIEJI EŽERĖLIAI
Prieš daugelį metų net ir lietu

vių kalbon buvo išverstas sovietų 
rašytojo lljos Ehrenburgo vaiz
dingas straipsnis apie buržuazinio 
pasaulio ekonomiją. Sizifo dar
bas! — šaukė tada J. Ehrenbur- 
gas. Danai, rašė jis, sėja kviečius, 
o kai jų nėra kur parduoti, tai 
šeria jais kiaules. Kai kiaulių 
nėra kur parduoti, tai jomis trę
šia laukus, į kuriuos sėja kviečius.

Mes ir be Ehrenburgo žinome 
nemaža atvejų, kai būdavo degi
nami kviečiai ar kava, kad būtų 
palaikomos tų gaminių kainos.

Sovietinis socializmas nepripa
žįsta kainų svyravimo politikos, 
o teoretiškai jis yra laisvas nuo 
visokių krizių ir sizifiškų bepro
tybių, apie kokias savo metu pa
sakojo Ehrenburgas.

Pasirodo, kad iš tiesų taip nėra. 
Sovietinė ekonomija, žinoma dau
geliu savo beprotybių, nėra laisva 
nė nuo tos, kuria serga Vakarų 
pasaulis.

“Pravda” anksčiau jau rašė ir 
dabar vėl iškėlė klausimą apie 
tuos dirbtinius ežerėlius (Baški
rijoje, Azerbaidžane, apie Kuibi- 
ševą ir Taškentą, kurie pripildomi 
žibalo, alyvos ir kitokių skystojo 
kuro gaminių ir padegami. Per 
kartą j tokį ežerėlį supilama apie 
12.000 tonų skystojo kuro ir pa
leidžiama dūmais.

Kasdien šitaip ištuštinami j to
kius ežerėlius apie 50 geležinke
lio tankų skystajam kurui vežti 
vien tik Baškirijoje. Tai nepilni 
tankai, o tie, kurie grįžta nebaig
ti išparduoti. 1957 m. prie Ufos 
buvo šitaip ištuštinta 3.500 tankų, 
iš kiekvieno po 4 — 5 tonas. 1958 
m. tas skaičius pakilo iki 14.000 
tankų.

Kai ežerėlis būna jau pilnas, ta
da pašaukiami gaisrininkai užkur

kiu knygų. Senose, 17-jo amžiaus 
knygose, esąs įspaustas lotynų kal
ba: “Biblioth. Academ. Vilnensis”. 
Bibliotekos patalpose esą sunku 
visas knygas sutalpinti. Lenkų 
mokslininkų susidomėjimas Vil
niaus universiteto biblioteka esąs 
didelis. Iš Lenkijos biblioteka gau
nanti apie 60 periodinių leidinių.

į Kazachstaną. Mokiniai ten va
žiuoja ir iš jaunuoliško susidomė
jimo. Jie nori "pamatyti pasaulį”, 
susipažinti su Sov. Sąjunga ir pa
žinti Vid. Azijos žmones ir jų pa
pročius. Ten jie dirba grupėmis 
ar skirstomi į brigadas. Daugu
mas agronomų ten dirba su trak
toriais ar kombainais.

MOKSLEIVIŲ TAUTYBĖ IR 
DĖSTOMOJI KALBA

Į technikumą daugiausiai suva
žiuoja mokiniai iš Klaipėdos sri
ties: Kretingos, Salantų, Mažei
kių, Varnių, Tauragės, Priekulės 
rajonų. Mokiniai kalba tik lietu
viškai. Pamokos dėstomos taip pat 
lietuvių kalba, iskyrus prieškari
nį parengimą ir savisaugos kur
sus, nes čia dėstytojas yra rusas 
-karininkas ir lietuvikai nemoka. 
Be to siekiama, kad mokiniai su
prastų ir žinotų visus reikalingiau
sius rusikus terminus karinėje sri
tyje.

TECHNIKUME KOMJAUNUOLIŲ 
APIE 80 %

Mokiniai iš septynmečio mokyk
lų atvažiuoja beveik visi nekom- 
jaunuoliai. Jie ir sudaro tuos 20%, 
kurie nepriklauso komjaunimui. 
Tačiau, jiems įstojus, tuoj prasi
deda "aiškinamasis” ir agitacinis 
darbas su jais. Tai tęsiasi gana il
gai, nes ne visi greit pasiduoda 
agitatorių įtakai. Daug net jau 
įstojusių į komjaunimo organiza
ciją apie tai tėvams ir pažįsta
miems nesako. Kaimuose į kom
jaunuolius žiūrima vis dar su pa
šaipa.

Nekomjaunuolių yra ir kituose 
kursuose. Tai tie, kurių tėvai 
griežtai nusistatę prieš komjau
nimą ir dirba, sakysim, kaip eili
niai kolchozininkai. Kai mokinys 
pasisako, kad be tėvų sutikimo 
jis negalįs į komjaunimą stoti, iš
šaukiami tėvai. Tie kartais aiški
nasi: Mano tėvai ir aš nebuvome 
jokioje organizacijoje ir todėl, kol 
vaikas bus mano maitinamas, jis 
neturi būti jokioje organizacijoje. 

ti ir išdeginti. Toks pilnas eže
rėlis išdega maždaug per 20 die
nų. Kiekvienas jų pakuriamas kas 
metai po kelis kartus.

Ar sovietams nebereikia kuro ) 
Priešingai, kai kuriuose rajonuose 
jo baisiai trūksta, ir dėl to trū
kumo kenčia susisiekimas ir pra
monė. Bet iš skystojo kuro cen
trų pilni tankai siunčiami j pasky
rimo vietas, kur turi būti paskirs
tyti įstaigos, kurios turi teisę 
pirkti, paima tiek kiek leidžia jų 
biudžetas. Geležinkeliams buvo 
įsakyta išparduoti viską, net ir 
mažesnėmis kainomis. Kai kur tai 
ir padaroma, bet vis dėlto dalis, tų 
tankų grįžta netušti. Tokie nepri
imami ten, kur jie vėl turi būti 
pripildomi. Taigi geležinkeliai pa- 
sinaudoja tais ežerėliais ir tuo 
būdu atsikrato bėdos ir gali grą
žinti jau tuščius tankus.

Nepaisant geležinkelių vadovy
bės ir net “Pravdos” įspėjimų, ši
taip sunaudojamo kuro kiekis 
smarkiai auga. Tam esama labai 
rimtos priežasties: tokio kuro 
gamyba didėja. Jei 1939 m. so
vietinė skystojo kuro gamyba bu
vo tik 30 milijonų tonų, tai 1954 
m. jau apie 60 mil. tonų, o 1958 
m. jau 113 mil. tonų. Apie 1965 
m. metinė gamyba turėtų pasiekti 
230 •— 240 mil. tonų.

Kiek iš to kiekio sudegs dirbti
niuose ežerėliuose ir įrodys sovie
tinės ekonomijos beprotiškumą — 
pamatysime septynmečio gale.

E.L.I.

★ Karaliaus Mindaugo bene 
vienintelė sidabrinė moneta, ku
rioje vaizduojamas Lietuvos vak 
dovas, yra Čikagoje. Ją iš Egipto 
karaliaus Faruko numizmatinio 
rinkinio New Yorke įsigijo dr. A. 
Račkus. Greičiausiai tos monetos 
buvo atklaidintos Livonijos orde- 
no meistrų, karaliaus Mindaugo 
vainikavimo proga. Moneta sidab
rinė, su vaizdu tik vienoje pusėje, 
kur vaizduojamas Mindaugas. Dr. 
Račkus iš to paties Faruko rinki
nio įsigijo ir antrą monetą, kur 
iškaldintas vaizdas pirmosios Lie
tuvoje katalikų katedros, kuri vė
liau buvo nugriauta ir nėra žinių, 
kur ji buvo pastatyta.

Tada tokiam vaikui duodama ra
mybė, nes skaitoma, kad tėvai 
dar nėra susipažinę su tarybinio 
auklėjimo pagrindais. Žinoma, taip 
nedrįsta pasisakyti tėvai, dirbą 
aukštesnėje valstybinėje tarnybo
je. Paskutiniu metu buvo priim
tas nutarimas, kad į komjaunuo
lius nepriima tų mokinių, kurie 
mokosi silpnai ar yra blogo elge
sio. Jie tad ir neverčiami būti 
komjaunuoliais. Bet šiaip papras
tai klasėse komjaunuolių būna 
90% ir daugiau.

Kiekvienoje klasėje yra atskira 
komjaunimo grupė. Jos priekyje 
yra klasės “gruporgas”. Jis atsa
ko už klasės pažangumą ir moki
nių elgesį. Jis atsako ir už kom
jaunimo eilių auginimą. Grupės 
sudaro viso technikumo atskiro 
skyriaus pirminę organizaciją, o 
visi skyriai technikumo komjau
nimo organizaciją.

Į komjaunuolius priima moki
nius nuo 13 metų pradedant. Įsto
jant mokinys turi pasakyti, kad 
netikįs religiniais prietarais. Baž
nyčią lankyti komjaunuoliui drau
džiama.

KOKIŲ ORGANIZACIJŲ ESAMA
Technikume veikia eilė organi

zacijų:
1) Komjaunimo organizacija 

(apie kurią ką tik minėjome).
2) Partinė (kp) organizacija, 

kuriai iš mokinių retai kas priklau
so. Ją sudaro dalis dėstytojų.

3) Profesinė sąjunga. Jos nariu 
turi kiekvienas būti. Klasėse 
"proforgas” kaip ir "gruporgas” 
renka nario mokestį ir vykdo savo 
planą. Prof, sąjunga kartais nu
perka sportininkams ar meno ra
telių nariams rūbus ir kt., kartais 
ir kurį nors neturtingesni mate
rialiai sušelpia.

4) Savanoriška visuomeninė ka
riuomenei, aviacijai ir laivynui 
remti organizacija. Mokama nario 
mokestis. Pravedami bandomieji 
šaudymai ir kariniai pratimai.

5) Raudonojo kryžiaus organi
zacija. Supažindina su pirmosios 
pagalbos pagrindais.

6) Sporto ratelis. Veikia ber

KELIOS 
AKTUALIJOS

CHRUŠČIOVO KELIONĖS 
SKANDINAVIJOJE

Jau dabar paaiškėjo, kad Sov. 
Sąjungos ministeris pirmininkas 
Chruščiovas, skandinavų valstybių 
vyriausybių “kviečiamas", rugpiū- 
čio mūn. 10 d. atvyks į Daniją. 
Švedijoje bus rugp. 15 — 20 d. d., 
Norvegijoje nuo 20 — 25 d. Nors 
Skandinavijos visuomenės ir vie
šosios nuomonės dalis prieš Chruš
čiovo lankymosi Skandinavijoje 
griežtai pasisakė, tų kraštų vyriau
sybės vis dėlto nematė kitos išei
ties kaip pakviesti.

VOKIEČIŲ MINISTERIS 
PRIMENA PABALTIJO 

KRAŠTUS
“Foreign Affaires” balandžio, 

mėnesio laidoje įsidėjo Fed. Vokie
tijos gynybos ministerio F.J. St
rauss straipsnį saugumo ir taikos 
temomis. Straipsnio dalis pakarto
ta ir “Bulletin des Presse — und 
Infirmationsamtes der Bundesre- 
gierung” (bal. 16 d.). Ministeris 
duoda istorinę Rytų — Vakarų po
litikos raidos apžvalgą, primin
damas Maskvos nelemtus žygius ir 
prieš Pabaltijo valstybes. Kai Pa
baltijo erdvė, Varšuva, Bukareš
tas, Sofija, Budapeštas, Viena 
buvo jau tvirtai Raudonosios ar
mijos rankose, Maskva siekė to
liau j Vakarus. Ministeris išdėsto, 
kad Maskvos politika jau iš senų 
laikų buvusi aiškiai imperialistinė.

ŠTAI KAM JIEMS 
KARALIAUČIUS REIKALINGAS

“Dagens Nyheter" (Stockholm), 
rašydamas apie Sovietų karinį ak
tyvumą Baltijos erdvėje, pastebi, 
kad Kaliningrade (Karaliaučiuje) 
ir černachovske (Įsrutyje) vei
kianti stambi sovietų karinė pra- 
monė, čia ruošiami ir raketiniai 
pabūklai. Laikraštis pabrėžia šve
dų visuomenės susirūpinimą so
vietų pasiruošimais antrapus Bal
tijos jūros. Tik, girdi, švedų už
sienio reikalų ministeris nieko apie 
tai nežinąs, nes Chruščiovas ir Gro
myko jam nieko apie tai dar 
nepranešė, ironiškai pastebi 
laikraštis. „ <E)- 

niukų ir mergaičių lengvosios at
letikos, krepšinio ir tinklinio ko
mandos. Jos pastoviai treniruoja
si ir dalyvauja visuotinėse “spar
takiadose”.

7) Saviveiklos ir meno rateliai. 
Veikia tautinių šokių ratelis, cho
ras ir dramos ratelis. Jie su pro
gramomis dažnai daro išvykas į 
rajonus ir kolchozus. Be to, kiek
viena klasė metuose turi vieną 
“pasirodymo” vakarą.

8) Literatūros ratelis. Jis suda
romas iš gabesnių moksleivių. Lei
džia sieninį literatūros laikraštėlį 
ir reguliariai rašo j rajoninį laik
raštį.

Technikume leidžiamas ir ben
dras sienlaikraštis ir antras — kri
tikos ir satyros sienlaikraštis.

ELGESYS IR
DRAUSMINGUMAS

Elgesio ir drausmingumo stip
riai žiūrima. Sekama, kad moks
leivių tarpe neatsirastų girtuok
liaujančių, praleidinėjančių pamo
kas, kad visi būtų gero elgesio. 
Baudžiama ir už pamokų pralei
dimą religinių švenčių metu. Blo
gas elgesys gali paveikti ir į sti
pendijos mokėjijną.

Draugystė tarp mergaičių ir 
berniukų nuolat stebima. Nusta
tomas pasivaikščiojimo laikas va- 
vakare ir miesto lankymas.

MOKINIŲ LAISVALAIKIS
Dukart savaitėje technikumo 

mokiniai turi progos žiūrėti kiną. 
Einant įdomesniam filmui Klaipė
doje, organizuojamas jo lankymas. 
Kino įžanga tais atvejais sumažin
ta iki 1 rublio.

Šeštadieniais, pradedant 17 vai. 
būna paskaitos, po to saviveiklos 
ratelių pasirodymai. Šokiai būna 
iki 24 ar 1-mos valandos. Techni
kumo komjaunimo ar prof, sąjun
gos organizacija organizuoja Klai
pėdos Dramos teatro lankymą. 
Kiekvienais metais organizuoja
mas technikumo "festivalis”, da
romos išvykos į kitas vietoves, į 
Rambyno iškilmes, į Klaipėdą, Pla
telius ir kitur.
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dešimtmetis lietuviškai dainai MUSU PERIJODINĖ SPAUDA IŠEIVIJOJE
jau 1949 metais, susibūrus dau

giau lietuvių Melburne, P. Morkū
nas suorganizavo iš pradžių oktetų, 
q paskiau ir chorų. Kurį laikų jam 
padirbėjus, choro dirigento parei
gas perėmė J. Petrašiūnas. Tauti
nėse šventėse ir įvairiuose minė
jimuose tas choras išpildydavo žy
mių programos dalį. Kai choro ad
ministratorium buvo pakviestas L. 
Baltrūnas, jis ryžosi pakelti choro 
lygį ir plačiau paskleisti dainos 
menų Australijoje. Subūręs balsin
guosius dainos mėgėjus, pasikvietė 
Melburno Dainos Mėgėjų Sambū
rio dirigentu Albertų čelnų. Per 
eilę metų kruopščiai dirbant, di
rigento A. čelnos vadovaujamas 
choras pasiekė augšto lygio. Jis 
koncertavo keletu kartų saviškių 
ir svetimtaučių tarpe. Melburniš- 
kiai gerai prisimena koncertus 
olimpijados metu Massonic didžiu
lėj salėj bei didįjį koncertų Lietu
vių Kultūros Fondo suruoštose 
kultūros dienose St. Kildos didžio
joj rotušės salėj ir keletu kartų 
koncertavo tautybių festivaliuose 
erdviausiose Melburno salėse. Be 
to, Melburno Dainos Mėgėjų Sam
būris lankėsi su daina Adelaidėje, 
Sydnėjuje, Geelonge.

Š. m. gegužės mėn. 2 d. Melbur
no Dainos Mėgėjų Sambūris šven
tė savo veiklos dešimtmetį. Jam 
atžymėti buvo suruoštas šaunus 
dainų koncertas Melburno Univer
siteto Wilsono gražioje salėje. 
Koncertų pradedant, čhoro admi
nistratorius L. Baltrūnas suglaus
tai nupasakojo choro veiklų ir pris
tatė žiūrovams 10 metų išbuvu
sius chore bei juos apdovanojo: 
Eleonorą Balčiūnienę, Aldonų Bal-

trūnienę, Petrų Morkūnų, Vladų 
Bosikį, Rudolfų Galinį, Pranų 
Dranginį ir Vincą Lazauską. Bu
vo pagerbta taip pat ilgametė pra
nešėja Alena Karazijienė.
Konserto programą išpildė lietu
vių ir latvių chorai. Koncertas bu
vo pradėtas anglų Tautiniu Him
nu, po jo lietuvių mišrus choras, 
A. čelnos vadovaujamas, padaina
vo J. Žilevičiaus “Laisvės Dainų” 
ir A. Kačanausko “Vai žydėk žy
dėk”. Toliau pasirodė lietuvių vyrų 
choras, padainuodamas “Lygioj 
lankelėj” ir J. švedo “Baltosios 
Gėlės”. Solo partijų, kaip visada, 
gražiai išpildė P. Morkūnas. Lat
vių mišrus choras, vadovaujamas 
Arvydo Kiploko, padainavo šias 
dainas: Pučia vėjas, (A. Jurjans), 
Visi maži upokšniai (J. Norvilis), 
Karalaitė (J. Vitols), šviesos Pilis 
(J. Vitols).

Antrą koncerto programos dalį 
pradėjo lietuvių moterų choras, 
dirigento A. čelnos vadovaujamas, 
šiomis dainomis: B. Budriūno — 
“Išauš Pavasarėlis” ir harmonizuo
ta A. čelnos — “O tai dėkui, mo- 
čiutėlei”. Jų išpildymas buvo geras 
ir augšto lygio. Vėliau scenoje pa
sirodė latvių vyrų choras “Kokie”, 
dirigento Karlio Nunavso vado
vaujamas. Jis padainavo J. Strau- 
mes “Prie Baltijos”, B. Skultės 
“Lopšinė", Valinso "Tudalin-Ta- 
gadyn”, A. Martinonio "Lojo šu-. 
nės”. šis latvių choras labai skait- j 
lingas ir augšto meninio lygio.' 
Užbaigai pasirodė lietuvių mišrus 
choras, dirigento A. čelnos vado
vaujamas su šiomis dainomis: J. 
Gruodžio “Mergužėle mano mie
la", J. Gurecko “Kur giria žaliuo-

AUSTRALIJOS RAŠYTOJAS
HENRY (LĄRSENAS) LAWSON

Vienas žymiausių Australijos 
novelistų ir poetų buvo Henry 
Lawson. Jo tėvas — norvegų jūri
ninkas, prisiklausęs pasakojimų 
apie pasakiškus aukso klodus prie 
Ballarato ir Bendigo, 1866 metais 
atvyko čia laimės j ieškoti.

Teturėdamas tik 19 metų am
žiaus, jaunasis Larsenas, nepra- 
turtęs kasdamas auksų, pradžioje 
dirbo įvairius darbus. Pagaliau 
įsigijo smulkių prekių krautuvėle 
ir vedė anglo darbininko Lawson 
dukterį. Busimasis rašytojas, gi
męs 1867 m., pasirinko motinos 
mergautinę pavardę savo slapy
vardžiu. s
: Šeimos neturtas buvo kliūtimi, 

kad mažasis Henry neturėjo nor
malaus ir sistemingo išsimokslini
mo. Tėvas buvo judraus ir nera
maus būdo: vis jieškojo naujų 
darbų ir geresnių pragyvenimo są
lygų. Todėl dažnokai jis palikdavo 
savo šeimų vieną net keliems me

tams. Mažasis Henry jau iš ma
žens privalėjo padėti motinai, kuri 
augino dar tris, už jį mažesnius, 
vaikus. Kiek paaugęs jis jau turė
jo eiti uždarbiauti. Jam teko bū
ti piemeniu, avių kirpėju, dažy
toju, stalium, raštininku ir kt.

1888 metais viename Sydnėjaus 
laikraštyje buvo atspausta pirmo
ji Lawsono novelė. Tatai ir pas
katino jį nuolat bendradarbiauti 
Sydnėjaus laikraščiuose, rašant 
eilėraščius, noveles ir vaizdelius, 
kuriuose vaizdžiai išryški ano me
to Australijos gyvenimo būdas. 
Lawsonas turi vertingiausią nove- 
listo dovaną — jis sugeba per
teikti skaitytojui esmingiausius gy
venamojo laikotarpio arba žmo
gaus likimo bruožus.

Dar ir šiandienų Henry Lawso
no kūryba yra populiari australų 
tarpe, čia spausdiname vieną jo 
veizdelj iš knygos “Kada katilė
lis verda”.

ja”, Paulausko "Pajūriais” ir Sta
sio Sodeikos “šiaurės pašvaistė”.

Tiek svečių chorai, tiek savi 
chorai klausytojų priversti katu- 
čiais turėjo pakartoti nevieną dai
ną.

Tenka pasidžiaugti, kad Mel
burno Dainos Mėgėjų Sambūris 
per dešimt mttų padarė didelę pa
žangų ir pasiekė augšto lygio. Kon
certas užbaigtas Lietuvos Himnu. 
Programai pasibaigus, visi trys 
chorai buvo iškviesti į scenų ir 
gražiai išrikiuoti. Visi trys chorai, 
ir jų dirigentai apdovanoti gėlių 
krepšeliais ir puokštėmis. Visa ei
lė organizacijų atstovų sveikino 
Melburno Dainos Mėgėjų Sambū
rį, švenčiantį savo veiklos dešimt
metį. Sveikinimus pradėjo Mel
burno Apylinkės Valdybos atsto
vas A. Sadauskas. ALB Krašto 
Kultūros Tarybos, LKF Australi
jos V-bos ir LSS Australijos Ra
jono Vadijos vardu sveikino An
tanas Krausas, linkėdamas ir to
liau puoselėti lietuviškų dainų, 
kuri yra mūsų Tautos gyvybės 
kvapas. “Jūs, mielieji daininkai, 
esate tikrieji tautos gyvybės sau
gotojai, vaidilos ir vaidilutės. Kol 
skambės pasauly gimtoji kalba ir 
lietuviška daina, tol bus amžiais 
gyva mūsų brangioji Tėvynė Lie
tuva. Tad, šioje didžioje šventėje 
linkiu ir toliau būti tautinės gyvy
bės vaidilomis ir vaidilutėmis. Ap
dainuokite mūsų garbingųjų seno
vę, jos didžius žygius, dabartinės 
kenčiančios tautos skausmų ir liū
desį, bet žadinkite j ateities viltin- 
gumų. Apdainuokite mūsų gra
žiuosius ežerus, upes ir girias ža
liąsias, milžinkapius ir brangių tė
velių kapus, baltaliemenių beržų 
saugojamus, žadinkite išlikti mus 
gyvus ir raginkite į naujus žygius, 
vedančius i Tautos laisvės rytojų". 
Sveikinimą baigęs, A. Krausas įtei
kė dirigentui A. čelnai L.K.F. 
Australijos V-bos vardu 50 svarų 
čekį choro degamiesiems reika
lams.

Daug gražių minčių ir linkėjimų 
išreiškė choro dešimtmečio proga 
Lituanistinių Kursų vedėja E. Ži- 
žienė, Melburno Socialinės Globos 
Moterų Dr-jos pirmininkė Kuncai- 
tienė, Melburno Veteranų Ramo
vės pirmininkas N. Cininas, Lie
tuvių Klubo pirmininkas L. Bar- 
kus ir Geelongo lietuvių vardu Pr. 
Zenkevičius. Prie sveikinimų visi 
prijungė ar gėlių puokštes arba 
gražius adresus.

Labai metėsi į akis, kad kai ku
rios Melburno organizacijos nepa
sveikino choro, kuris didžiųjų 
švenčių metu taip gražiai bažny
čioje pagieda, taip šauniai pasi
rodė katedroje ir J.E. vyskupui 
V. Brizgiui pagerbti suruoštame 
koncerte. Matomai, tų organizaci
jų nariai neįvertina dainos meno 
ir dauguma iš jų neatėjo į taip 
gražiai suorganizuotą bei atliktų

Australijos Liet. “Šviesos” sam
būrio Sydnėjaus skyrius šiais me
tais turi savo programoje ciklą 
diskusinių paskaitų, pavadintų 
"Jaunimas pasisako”.

š. m. vasario mėn. pabaigoje 
Sydnėjaus "Šviesa” diskutavo to 
paties ciklo paskaitą “Kas yra lie
tuvybė?”, kuri mūsuose sukėlė 
kontroversinių nuomonių.

Šį kartą buvo paliesta mūsų 
perjodinė spauda tremtyje. Ir tik
rai malonu, kad mūsų jaunimui 
rūpi lietuviškieji klausimai, kurie 
yra diskutuojami didesniuose vi
suomenės susirinkimuose ar po
būviuose.

“Mūsų Pastogės" skaitytojams 
supažindinti dedame čia š. m. ge
gužės 2 d. vienų iš trijų (šiuo 
kartu Algio Janavičiaus) referato 
santrauką dėl lietuvių peri j odinės 
spaudos tremtyje:

"Pradėdamas norėčiau pasakyti 
iš anksto, kad turiu galvoje ne 
visą lietuviškąją spaudų išeivijoje. 
Neminiu čia tų laikraščių, kurie 
buvo leidžiami prieš 1939 metus, 
nes jie buvo taikyti ankstyvesniai 
emigracijai. Kalbu tik apie tų 
perjodikų, kuri pradėjo eiti po 
1944 m. čia pat iš karto pasakau, 
kad kalbu kaip eilinis skaitytojas, 
kuris neskaito laikraščio nuo pra
džios iki galo tik dėlto, kad jis 
yra lietuviškas, kad jo vienokia 
ar kitokia politinė pasaulėžiūra, 
ar gal dėl to, kad pažįstamas re
daktorius ai- jo bendradarbiai, bet 
skaito ir perka laikraštį tik dėl 
jo įdomumo.

Kas liečia lietuviškojo gyveni
mo išeivijoje kasdienybę, atrodo, 
kad mūsų tremties laikraščiai at
lieka labai gerų darbų. Visi or
ganizacijų parengimai ir veiklos 
aspektai yra aprašomi gana objek
tyviai. Įvairių bendruomeninių 
organų veikla yra plačiai suregis
truojama, jų darbai ir nuospren
džiai yra patiekiami visiems, kas 
tik jais įdomaujasi. Asmens, ku
rie viešoje veikloje užsitarnauja 
pagyrimo, jį gauna, neužsitarnavę 
— nėra perdaug užsipuolami, šia 
prasme mūsų spauda įrodo pagir
tinų (jei ir nevisada) arba bent 
šeimyniškai šiltų bruožų.

Tenka pabrėžti, kad mūsų spau-

koncertų, o taip reklamuojamoji 
žodžiais vienybė pačiame gyveni
me net ir meno reikaluose neran
da vietos.

Choras susilaukė sveikinimų te
legramomis iš Amerikos. Atsilan
kė nemaža ir svetimtaučių, aust
ralų, jų tarpe “The Herald” laik
raščio muzikos kritikas.

Melburno Dainos Mėgėjų Sam
būrio nariams ir jo vadovui Al
bertui čelnai ištvermės ir geriau
sios sėkmės, žengiant į antrų de
šimtmetį 1

Vyrvaldas

HENRY LAWSON

MITČELIS
BŪDINGAS VAIZDELIS

Tatai buvo didoka farma, ir Mit- 
čelis nusprendė eiti pas ūkvedį, 
kad išprašytų maisto sau ir drau
gams. Kelionės draugai tačiau bu
vo kitos- nuomonės — siūlė palauk
ti, kol ūkvedys pasitrauks ir ban
dyti laimės pas virėjų. Nežiūrint 
to, savarankus diplomatas Mitče- 
lis nuėjo pats vienas.

— Labų dienų, pasveikino Mit- 
čelis,
,— Labas, — burbtelėjo ūkvedys.

— Šiandien karštoka, — tarė 
Mitčelis.

— Karšta!
— Atrodo, kad darbo geriau nė 

besiteirauti, — vėl pratarė Mitčc- 
lls.

— Teisingai!
— Taigi aš ir neprašau ... O 

gal kartais jums reikalinga tvora’ 
•i— Ne!
— Gal iškirsti takelį į ganyklas!
— Ne!
— Ir nereikalingas joks darbi

ninkas, kuris būtų po ranka?
— Ne!
— Taip aš ir maniau, — leng

vai atsidusęs tarė Mitčelis. — 
Blogi dabar reikalai...

■_ Taigi... Nekokie...
Taip taip... sunkus dabar ir

darbininkams ir avių farmeriams 
gyvenimas... O ar negalima būtų 
gauti šiek tiek maisto?

— Taaip?... O ko jums reikia ?
— Trupučio mėsos, miltų — tai 

ir būtų viskas. Gal dar nebent 
cukraus ir arbatos?

.— Gerai! Virėjau, ar turi mė
sos?

— Nėra. '
Ūkvedys kreipėsi į Mitčelį:
— Ar avį papjauti galėtumėte?
— Dar ir klausiate!
— Imkite žiurstų, galąstuvų, 

peilį — ir po kaklu! Sau galite 
pasiimti avies menti, o virėjas 
duos jums truputį miltų.

Po pusvalandžio grįžo Mitčelis 
su papjautu avinu, įvyniotu 
gūnion.

— Štai jūsų avis, — tarė jis 
virėjui.

— Tvarkoje. Pakabinkite jų štai 
ten ant virvės. O sau mentį ar 
paėmėte ?

— Nepaėmiau.
1— Kodėl gi? šeimininkas leido 

gi jums jų pasiimti.
— Aš nenoriu menties. Nemėg

stu. Aš pasiėmiau šlaunį. Virė
jas pasikasė pakaušį. Norėjo kaž- 
kų pasakyti, bet taip nieko ir ne

pasakė.
Buvo perdaug karšta, mintys ne- 
silipdė. Nesinorėjo žmogaus įžeisti.

— Būkite malonus, pripildyki
te šiuos štai maišelius, — tarė Mit
čelis, ištraukdamas juos iš užan
čio, — šitas arbatai, šitas cukrui, 
o didesnis miltams. Ir nebijokite 
jų patempti, prieteliau: aš turiu 
dar du draugus pamaitinti.

Virėjas mašinaliai paėmė mai
šus, pripylė juos pilnus, nors ir 
pagalvojo, kad to neturėtų daryti. 
Tuo tarpu Mitčelis visų laikų ne
nuilstamai plepėjo.

— Taigi dėkui. O gal turite 
duonai pakilti miltelių?

— Yra... štai jie.
— Dėkui. Nuobodu čia?
— Nuobodoka... Jeigu jums; 

reikia, paimkite gabalų virtos mė
sos. štai dar duonos ir pyrago...

— Didžiai dėkingas, — tarė Mit
čelis, — kišdamas maistų į senų 
užvalkalų, kurį jis nešiojo visada 
su savim. — Nagi ir nuobodu tu
rėtų jums čia būti?

— Dar ir kaip! — liūdnai atsi
duso virėjas.

— Nėra su kuo ir žodeliu persi
mesti?

— čia daug nepakalbėsi...
— Liežuvis užrūdijo?
— Taigi... taigi... Taip yra.
— Na, viso geriausio! Ačiū!
— Viso geriausio! — palinkėjo 

virėjas, tik tik neprasitaręs “ačiū”.
Mitčelis užsigriozdino maišų su 

laimikiu ant pečių ir išėjo. Virė-

kompozitoriui
S. VAINIŪNUI 50 METŲ

Balandžio 2 d. kompozitorius 
ir pianistas Stasys Vainiūnas su
silaukė 50 metų amžiaus. Sekma
dienį, balandžio 5 d. Vilniaus fil
harmonijos salėje sukakčiai pami
nėti buvo specialus koncertas, ku
ris buvo perduotas radijo ir tele
vizijos programose.

ŽUVO AKTORIUS
NAPOLEONAS BERNOTAS

Sužeistas auto katastrofoj, ba
landžio 7 d. mirė dramos ir filmų 
aktorius Napoleonas Bernotas. 
Gimęs 1914 m., 1938 metais baigė 
Klaipėdos pedagoginį institutų, 
kurį laikų buvo mokytojas, o 194C 
metais įstojo į Vaidilos teatrų 
Vilniuje. Po karo atsidūrė Telšių, 
paskui Klaipėdos teatruose ir tik 
pastaraisiais metais persikėlė į 
Vilnių ir buvo vienas Vilniaus fil
mų studijos darbo organizatorių.

jas vėl pasikasė pakaušį, stabte
rėjo, pagalvojo ir kažkodėl nus
prendė, kad pas pakeleivį buvo 
“ne visi namie”.

Tačiau Mitčelio galvelė buvo 
pilnoje tvarkoje. Virėjas gi te
buvo naujokas Australijos buše, 
tik kų atvykęs iš Sydnėjaus, — 
taigi čia ir tebuvo šuo pakastas.

doj ryškiai atsispindi bendruome
nėj įsivyravę ideologiniai skirtin
gumai ir jie kartais imami labai 
rimtai. Kai skaitai tokius straip
snius, kur tie skirtingumai yra 
gvildenami, kartais net nustembi, 
kokių gilių išvadų susilaukia net 
ir mažai reikšmingi dalykėliai. Aš 
čia ir nepretenduoju, kad supras
čiau visus mūsų ideologų komplik
uotus išvedžiojimus, o pilnai pasi
tenkinu, kad jie juos patys su
pranta. šias išvadas darau, rem
damasis Australijos lietuviškąją 
perijodika, tačiau manau, kad ir 
kitų tremties kraštų lietuviškieji 
laikraščiai savo esme nuo jų nesis
kiria. ,

Svarbus išeivių spaudos uždavi
nys yra priminti skaitytojams, kad 
jie yra lietuviai, čia vertintini 
ir straipsniai, ir iliustracijos. Kas 
liečia dabartinę Lietuvą, mūsų 
žurnalistai savo pareigą atlieka ge
rai. Jie atskiria, kur tarybinėse 
žiniose glūdi melas ir kur tiesa, 
moka tose žiniose išskaityti tai, 
ką jos tikrai vaizduoja ir nepigina 
savęs išgalvotais įvykiais. Turint 
galvoje visus sunkumus per sovie
tinius plepalus pamatyti tikrovę ir 
nepasiduoti pagundai pradėti pa
čiam taip rašyti, tas darbas pasi
daro dar daug vertingesnis. ,

Labai daug spaudoje yra deda
ma straipsnių apie Lietuvos pra
eitį ir ypač apie paskutinįjį Ne
priklausomybės perijodų. Kalbė
damas asmeniškai, pasisakau, kad 
tuose straipsniuose labai retai 
randu to, ko laukiu. Juos galima 
sulyginti su tomis nuotraukomis, 
kurios mūsų spaudoje vis karto
jasi: Karo muziejus, naujieji pas
tatai, tautinio meno išdirbiniai, 
tautinių šokių grupės ir t.t. Su
prantama, dėl iliustracijų nieko 
negalima prikišti: iš Lietuvos at
gabenta maža nuotraukų, tačiau 
primintina, kad tose nuotraukose 
vaizduojami naujieji modernūs 
pastatai ir tautiniais drabužiais 
vilkį miestiečiai nesudaro tikrojo 
anuometinės Lietuvos vaizdo, o 
tėra tik propogandinės priemonės, 
panašios į dabartines, kur bolše
vikinė propoganda taip pat vaiz
duoja atrinktus naujuosius trak
torius, apstojusius besišypsančių 
kolchoznikų. Taigi vienu ir kitu 
atžvilgiu tie vaizdai, kurie vaiz
duoja naujuosius pastatus ir tau
tinius drabužius vilkinčius jaunuo
lius parodo tik dirbtinumo nuotai
ką, ir tikroji Lietuva juose teiš- 
ryški, kaip tie garsieji giminės 
kaime, kuriuos visi giria, bet su 
kuriais niekas nenori turėti 
reikalų.

Tokių vaizdų ir straipsnių for
ma neatsirado išeivijoje, nes tatai 
yra Nepriklausomybės laikų pali
kimas. Tiek dar galiu tvirtinti, 
nes ir aš dar asmeniškai prisimenu 
Lietuvos gyvenimą. Man rodytųsi, 
kad tas perdėtas patriotizmas, ku
ris nebuvo tikras, o tik propaguo
jamas, jau ir. anuo metu nebuvo 
reikalingas.

šito išryškinimui priminsiu Ame
rikoje išleistų V. Ramojaus knygų 
“Lenktynės su šėtonu”. Jos kū
rėjas brendo Nepriklausomybės 
metu. Jis, kaip ir daugelis mūsiš
kių, be Vilniaus nerimo ir Klai- 
pėdų buvo pasiryžęs ginti iki pas
kutiniųjų. Tai kartai 1940 — 44 
metų laikotarpio įvykiai reiškė ne 
tik krašto nepriklausomybės pra
radimą, bet ir nusivylimą tuo, 
kas buvo mokyta ir dar dėl to, kad 
neįvyko tatai, kuo buvo tikėta ir 
kas buvo pažadėta, šioje V. Ra
mojaus knygoje aprašyta kauty
nės prie Mūšos. Apie tai teko 
man skaityti Vokietijoj ir kitokio 
pobūdžio straipsnis, kuriame jau 
buvo viskas aprašinėjama kitaip, 
sakyčiau — herojišku stilium, nes:

vę, nes į lietuviškosios vadovybės 
po 1940 — 44 metų veiksmus jie 
jau nebetiki. Tačiau juk ir ne 
jiems vieniems ateina minčių, kad 
dažnai tie, kurie gražiausiai kalba 
apie tėvynės meilę ir iš kitų nuo
lat reikalauja patriotizmo paraiš
kų, dažnokai patys nėra pasiruošę 
savo žodžius paremti veiksmu.

Mūsų spaudoje ir pasigendama 
tokių kaip V. Ramojaus prisimi
nimų, o ne tokių, kurie liečia tik 
paviršutines smulkmenas, o ne es
minius dalykus.

Liečiant mūsų spaudos pasauli
nių įvykių apžvalgas, atrodo, kad 
jos labai ribojasi lietuviškuoju 
tašku. Gyvendami Vakarų kraš
tuose mes savuosius interesus tam
priai siejame su šiuo gyvenimu. 
Šios valstybės yra laisvos ir visos 
problemos čia turi tikrą ir realų 
gyvenimo atgarsį. Jei, sakysime, 
Alžyre ar Indonezijoj būtų lietu
vių ir jie ten turėtų savo komi
tetus ar bendruomenes, tai pasta
rieji į įvykius krašto neturėtų jo
kios įtakos. Tačiau kas vyksta 
anuose kraštuose, jaučiasi pas mus 
ir visame pasaulyje. Tatai yra gy
vos problemos, kuriomis mūsų 
spauda mažokai rūpinasi.

Grįžtant prie dabarties priminti
na, kad didžiausias pavojus mūsų 
perijodikai yra tas, kad ji gali 
pasidaryti sukalkėjusi emigrantų 
spauda. Kadaise buvo leidžiamas 
baltųjų rusų emigrantų žurnalas. 
Tada mes jį skaitėme, kaip paša
liniai, kurie galėjome vertinti ob
jektyviai. Tas žurnalas atrodė 
patetiškas, kadangi buvo aišku, 
kad leidėjai gyveno praeitimi, taip 
pat buvo aišku, kad ta praeitis 
nebegalėjo tapti dabartimi, nes 
raudoniesiems sugriuvus, pasauly
je ir išsilaisvinusiuose kraštuose 
įsivyraus laikui ir sąlygoms atitin
kama galvosena, o ne ta kuri buvo 
prieš 20 ar daugiau metų”.

MIRĖ SKULPTORIUS 
BRONIUS PUNDŽIUS, 

po sunkios ligos, eidamas 52-sius 
metus. Buvo gimęs 1907 m. rugsė
jo 15 d. Mažeikių apskr. Mena stu
dijavo Kauno Meno mokykloje ir 
Paryžiaus Aukštoje taikomosios 
dailės mokykloje. Buvo vienas žy
miausių Lietuvos skulptorių, kurio 
kūriniai jau prieš karą Lietuvoje 
buvo aukštai vertinami. 1944-50 
metais Pundžius dėstė Kauno Val- 
styb. taikomosios ir dekoratyvinės 
dailės institute, o nuo 1951 metų 
buvo Lietuvos Valst dailės insti
tuto Vilniuje profesorium. Sovie
tų valdžios užsakytos jo skulptū
ros ir paminklai buvo pastatyti ne
tik Lietuvoje, bet ir kituose sovie
tų valdomuose kraštuose. Kartu 
su skulptorium Mikėnu pastatė di
džiulį “Pergalės” paminklą Kara
liaučiuje. Apie jo paskutinį gy
venimo laikotarpį sužinoma, kad 
sunkiai sirgdamas gulėjo Maskvos 
ir Vilniaus ligoninėse.
LATVIŲ KUNIGAS PASIDARĖ 
ATEIZMO PROPAGANDISTU
Kaip praneša “Latvija”, Latvi

jos katalikų kunigas-Zvejsalnieks 
atsisakęs savo bažnytinių pareigų 
ir pasidaręs komunistinės mokslo 
žinių skleidimo draugijos lekto
rium. Važinėjąs po kraštų ir 
skaitąs priešreligines paskaitas, 
kurias baigiąs šūkiu: “Šalin visi 
išgalvoti dievai ir velniai”.

Iš kitos pusės praneša “Sovjets- 
kaja Latvija”, kad esąs didelis 
nesutaikdmumas tarp vaikų auklė
jimo šeimoje ir mokykloje. Daug 
kur šeimose esą auklėjami tikybos 
įtakoje, o mokytojai mokyklose į 
tai nekreipiu dėmesio ir nesisten
gia vesti kovą prieš tikybines “at
gyvenas”.

nuo patrankų lingavo žemė, per 
dūmus nesimatė dangaus ir Mūšos 
vanduo buvo raudonas nuo 
kraujo...

Tuo tarpu V. Ramojus tą patį 
įvykį aprašinėja taip, kaip buvo. 
Jis įvykius stebi normaliomis aki
mis ir iš jų nekuria kažkokios 
lietuviškos legendos, nes tatai juk 
ne herojinė legenda, o gyvenimo 
tragedija. Knygos autorius nesle
pia savo kartumo, bet pasisako 
aiškiai, kokios mintys jam ir ki
tiems to mūšio metu buvo galvoje. 
Pabaigoje V. Ramojus papasakoja, 
kaip jis ir keli kiti stebi prariedan
čius anglų tankus ir viliasi, kad 
jie kada nors atneš Lietuvai lais-

LIETUVAITĖ
— GERIAUSIA ARTISTĖ

Nastutė Umbrazaitė, 20 metų, 
paskutinio kurso studentė Putna- 
me, Amerikoj, kovo 1 d. kolegijos 
vaidybos konkurse laimėjo “Ge
riausios artistės” titulą ir taurę 
už gerai atliktą kunigaikščio vaid
menį Šekspyro “Measure for Me
asure" veikale. Apie šios lietuvai
tės laimėjimų rašė apylinkės laik
raščiai, kartu įdėdami ir jos nuo
traukų.

Umbrazaitė studijuoja matema
tiką ir kartu randa laiko reikštis 
kitose veiklos srityse. Ji yra savo 
klasės metraščio vyriausia redak
torė.
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LIETUVIŲ INŽINIERIŲ 
DĖMESIUI

PRANEŠIMAS

KULTŪRINE KRONIKA LENKAI LIETUVIŠKOSIOS KULTŪROS 
KLAUSIMAIS

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
KONKURSO

Lietuvos Įgaliotas Ministeris 
Brazilijai, Dr. F. Moteris, kreipėsi 
1 Pasaulio Lietuviu Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Centro Val
dybų, prašydamas paruošti kon
kurso keliu projektų pasiuntinybės 
rūmams, kurie būtų statomi Bra
zilijos valdžios Lietuvai (tokio 
pat dydžio kaip ir kitų valstybių 
atstovybėms) dovanotame 25.000 
kv. metrų sklype naujai statomoje 
sostinėje Brasilia.

Pasl. Liet. Inž. ir Arch. S-gos 
(PLIAS) C. Valdyba, nuodugniai 
apsvarsčiusi šį dalykų, randa, jog 
šiuo metu yra būtinas reikalas, 
kad PLIA S-ga eitų Lietuvos įga
liotam Ministeriui j talkų, kad vi
same pasaulyje gyvenų lietuviai 
statybos specialistai — architek
tai ir inžinieriai — nuoširdžiai dė
tųsi prie šio garbingo ir mūsų 
tautai bei valstybei svarbaus dar
bo, kad konkursas patiektais pro
jektais būtų galimai gausesnis ir 
tuo būdu įdomesnis bei vertinges
nis. Su ta viltimi PLIAS C. Val
dyba skelbia konkursų paruošti 
eskiziniam projektui Lietuvos Pa
siuntinybės Rūmams naujoje Bra
zilijos sostinėje.

KONKURSO SĄLYGOS:

1. Konkurse gali ir kviečianti 
dalyvauti visame pasaulyje gyve
nų lietuviai architektai ir inžinie-

PROJEKTAVIMO INFORMACIJOS
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ROMŲ 

BRAZILIJOJE

I. VIETOVĖS APRAŠYMAS
Statybos vieta: naujoji Brazi

lijos sostinė — Brasilia, Goias 
valstijos centriniame plolęštikal- 
nyje, 16-je lygiagretėje pietų pla
tumos (žr. miesto planą).

Aukštis nuo jūros lygio: 1 172 
m. miesto viduryje, 1 500 m. pa
kraščiais.

Klimatas vidutinis: sausas ir 
švelnus, temperatūros vidurkis 
19,5 laipsn. C.

Atstumas nuo dabartinės sosti
nės, Rio de Janeiro, tiesia linija
— 940 km., keliu per Bello Hori
zonte — 1 868 km., per Sao Pau
lo — 1 828 km., geležinkeliu per 
Pirapora 1 518 km., lėktuvu: 
DC3 — 3 vai. 20 min., Convair — 
2 vai., sprausminiu — 1 vai. 10 
min.

Apylinkių topografinė nuotrau
ka rodo lengvai banguotų tereną 
su nežymiais iškrypimais. Išimti
nai laukai vienur kitur paįvairinti 
nedidelių miškelių bei krūmynų. 
Dirvožemis neakmenuotas ir der
lingas. Miesto įžemis (gruntas)
— raudonas molis, žemesniuose 
dirvožemio sluogsniuose užtinka
mi žymesni kiekiai pyrolusito, tal
ko, bauksito, kvarco ir kt.

Podirvio vandens sluogsnis išsi
driekęs per visą rajoną. Upės že
miau nenusenka net sausros metu. 
Baigus statyti Paranoa upės už
tvankų, bus galima vandeniu ap
rūpinti net 3 mil. gyventojų. Ši 
užtvanka sudarys žemėlapyje ro
domą bet dar nesantį ežerą prie 
miesto.

Paranoa vandens jėgainės galin
gumas — 25.000 kW. Vėliau elekt
ros energiją miestui tieks ir sta
toma Anapolio vandens jėgainė. 
Tolimesnėje ateityje, pastačius 
“Trijų Marijų" užtvanką ir jėgai
nę, bus pasiektas 450.000 kW 
bendras galingumas.

II. LIETUVOS SKLYPAS

Didumas: 100 x 250 m. (2,5 ha).
Padėtis: galu išeinančiu j Tau

tų Alėją (Avenida das Nacoes) 
nukrypęs į šiaurės vakarus (pla
ne skl. ns. 23) ir yra tarp Grai
kijos ir Indijos (kampinio) skly
pų.

Paviršius: lygus.

III. PASIUNTINYBĖS 
PASTATAI -

A. Lietuvos Pasiuntinybės Bra
zilijoje pageidavimai (sąlygos): 

BRAZILIJOJE ROMŲ PROJEKTO 
REIKALU
riai.

2. Projektuojamieji rūmai, pri
imant dėmesin naujai statomo 
miesto nepaprastai moderniškų 
stilių, turi būti modernūs ir tuo 
pat metu turį savyje lietuviškų 
tautinių motyvų atspalvį. (Smul
kesnės sąlygos patiekiamos “Pro
jektavimo informacijose”).

3. Eskiziniai projektai paruošia
mi nemažesniame kaip 1:100 mas
telyje, laikantis metrinės sistemos, 
parodant fasadus, reikiamus skers- 
piūvius ir visų aukštų planus, per
spektyvinį vaizdą ir aptvarkyto 
sklypo planų.

4. Projektai turi būti išsiųsti 
jury komisijai ne vėliau 1959 metų 
rugpiūčio 1 dienos.

5. Projektai turi būti paženk
linti (ar pasirašyti) motto arba 
slapyvardžiu. Prie projekto turi 
būti prijungtas užlipdytas vokas 
su projekto autoriaus pavarde, 
adresu ir motto (ar slapyvardžiu).

6. Už geriausius projektus ski
riamos prtmijos: I-ji 650 dol., 
II-ji 350, ir III-ji 250.

7. Jury komisijos sąstatas ir 
adresas bus paskelbti vėliau.

Dėl projektavimo informacijų, 
neaiškumų ir pan. reikalais kreip- 
PLIAS C. V-bos Pirmininką, 1561 
Holmes Ave., Racine, Wise., ŪSĄ.

PLIAS Centro Valdyba
1959 m. balandžio 16 d.

1. Rūmai turi būti nemažesni 
20 x 30 metrų.

2. Juose turi būti 3-4 tarnybi
niai kambariai (laukiamasis, rašti
nė, archyvas, ministerio kabine
tas (minimalaus didumo, kaip se
ka 3x4, 4x5, 3x4, 5x5 m.). Lietu
vos atstovo gyv. butą turi suda
ryti: kabinetas-biblioteka, valgo
masis (gali būti ir 2) ir salonas 
— visi atitinkamai erdvūs. Mini
malūs šių kambarių išmatavimai: 
8x4, 5x5, 5x5, 6x6 m. Pageidauja
ma, kad prie salono ar valgomojo 
būtų priderinta salė, atskirta sie
nos platumo durimis. Salės pas
kirtis — diplomatiniai priėmimai, 
tačiau ji turi būti pritaikoma ir 
kino seansams, paskaitoms bei pa
maldoms. Salėje turėtų tilpti 100 
-150 asmenų.

Rūmuose reikia numatyti porų 
kambarių svečiams pemkavoti. Jų, 
kaip ir virtuvės, maudyklių, tua
leto kambarių, sandėliukų ir pan., 
didumas bei kiekis paliekami pro
jektuotojo nuožiūrai.

3. Lubų minimalus aukštis kam
bariams — 3 m., salės — projek
tuotojo nuožiūra.

4. Pasiuntinybės pageidavimu 
rūmai galėtų būti dviejų aukštų 
ištisai arba dalinai, arba, projek
tuotojo nuožiūra, ir su bokštu 
(žr. NOVACAP instrukcijas).

5. Rūmai turėtų atrodyti impo
zantiškai, bet to įspūdžio siektina 
ne monumentalumu, o “akių ap
gavimu” — dekoratyvinėmis plo
kštumomis (vijoklinės gėlės Bra
zilijoje yra labai stambios ir žydi 
ištisus metus).

6. Neužbaigtas (neįrengtas) pa
statas turėtų kainuoti apie 50.000 
dol. Rūmų užbaigimas (įrengimas) 
bus vykdomas palaipsniui per ke
letą, ar 10 metų. Kvadr. metras 
statybos naujoje sostinėje kainuo
ja 100-120 JAV dol.

7. Projektuotojo dėmesys krei
piamas į tai, kad būtų skiriama 
daug vietos arkadoms, patio, sola
rium, vidaus (tarp sienų) nedide
liems sodeliams — darželiams, so
de numatyti vietą lietuviško sti
liaus kryžiui, ir pn., žodžiu ele
mentams, kurie piniginiu požiūriu 
nebus brangūs, bet suteiks, kad ir 
nedideliems pasiuntinybės rūmams 
impozantiškumo ir grožio.

KORSAKAS PASIGENDA 
VIENYBĖS IR ĮVERTINIMO

“L. ir M.” įdėjo K. Korsako 
straipsnį, kuriuo jis pasisako ne
geroves ir nesklandumus, kurie, 
matyt, gula okupuotosios Lietuvos 
rašytojus. Matyt, iš vienos pusės 
“senius” gula savo spaudimu oku
pantas, o iš kitos — kylantis jau
nimas. Gerokai dėl to paaimana
vęs, K. Korsakas ilgą straipsnį 
baigia šiais žodžiais:

"Baigdamas noriu kviesti drau
gus rašytojus į principinį, ne kon
junktūrinį, o nuoširdų bendradar
biavimų. Daugiau konsolidacijos, 
daugiau principingumo mūsų ben
droje veikloje, kad mes — ir se
nosios ir jaunosios kartos rašyto
jai — tvirtai sujungtume rankas 
ir kad jaunosios kartos atstovai 
nepamirštų, jog senųjų rankos, 
nors gal kiek jau ir pavargusios, 
yra užgrūdintos ir turi didelį vai
ravimo patyrimą.

KUN. ANTANO MILUKO 
MONOGRAFIJAI IŠLEISTI 

KOMITETAS

Žurn. VI. Mingėla jau parašė 
didžiojo Amerikos lietuvių veikė
jo ir kultūrininko kun. A. Milu
ko monografiją, kurios išleidimu 
rūpintis buvo sudarytas komite
tas: pirmininkas — tėvas dr. T. 
Žiūraitis, O.P.; vicep. — prof. dr. 
J. Pikūnas; sekr. — inž. V. Kut- 
kus; reik. ved. — žurn. Vi. Minė
ta.

Komitetas tikisi sulaukti para
mos iš lietuviškos visuomenės, nes 
tiek daug Lietuvai ir lietuvybės 
išlaikymui pasitarnavęs kun. A. 
Milukas, kuris pats išleido apie 
200 knygų, tikrai nusipelnė, kad 
jo monografija būtų išleista.

ERDMONAS SIMONAITIS
RAŠO SAVO ATSIMINIMUS

Mažosios Lietuvos Tarybos pir
mininkas E. Simonaitis lanko Maž. 
Lietuvos skyrius Vokietijoje. Už
jūrio bičiulių paremtas, jis lankė
si Luneburge, Wentorfe ir Lube- 
ke, kur vyko ir M.L. T-bos Pre
zidiumo posėdis. Be to E. Simo
naitis dar aplankė Muncheno, ir

Lietuvos Naujienų Atranka
BUVĘ ŪKININKAI 

TEBEGYVENA VIENKIEMIUOS

“Iki šiol apie 300 tūkstančių 
kolūkiečių šeimų vis gyvena vien
sėdžiuose”, — rašo Tiesa š.m. ko
vo 26 d. Kolchozų centruose ban
doma statyti naujų namų. Jų per 
metus dabar jau esą pastatoma 
kiek daugiau, negu pernai ar už
pernai, bet vis dar tik apie 4 
tūkstančius per metus, šitaip sta
tantis, vienkiemiai galėtų būti su
kelti į kolchozų centrus tik per 
75 metus. O norima, kad per atei
nančius 12 metų vienkiemių nebe
liktų, kad visi žemdirbiai gyventų 
kolchoziniuose “miesteliuose”, va
dinamuose gyvenvietėmis. Tam 
tikslui statybos tempų kolchozuo
se reiktų padidinti daugiau kaip 
šešeriopai ir kasmet pastatyti bent 
po 25 tūkstančius naujų gyvenamų 
namų.

Tokio pagreitėjimo negalima ti
kėtis, kadangi viena iš didžiausių 
kliūčių yra planavimas. Vienas 
garsus kolchozas prie Panevėžio 
jau penktą kartą gavo susipažin
ti su jiems numatytų gyvenviečių 
planais, ir mano penktą kartą su 
jais nesutikti, nes viena gyvenvie
tė suplanuota taip, kad ją kerta 
plentas, o per kitos vidurį turėtų 
eiti geležinkelis (Tas kolchozas 
didelis, todėl jam planuojamos dvi 
gyvenvietės). ,

Kadangi planai taip sugaišta po 
keletą metų, o vienkiemiuose tro- 
bėsiai sensta, tai žmonės statosi 
trobas ant senų pamatų, vienkie
miuose, nors vienkiemiai siekiama 
išnaikinti...

Planuose trobos numatomos 
maždaug "miestiškos” — su vonio
mis, mūrinės ar kitokios medžia
gos, bet iš tikrųjų 93% visų 1951- 
1957 metais kolchozuose pastaty
tų namų yra mediniai, daugumas 
jų — tik iš vienkiemių pervežtos 
ir perstatytos apysenės trobos, o 

Rurpoldingo mažlietuvius. Tarp 
kitko jam teko pasikalbėti ir su 
Rusijoje bolševikų nukankinto ži
nomojo Maž. Lietuvos dailininko 
ir veikėjo Adomo Brako žmona, 
kuri neseniai grįžo iš Klaipėdos.

E. Simonaitis pradėjo rašyti sa
vo atsiminimus apie kovą už Ma
žosios ir Didžiosios Lietuvos su
augimų.

LIETUVOS GARSINIMAS
Lietuvos stalas su lietuviškais 

išdirbiniais buvo išstatytas Moder
naus gyvenimo ir Gėlių parodoje, 
kuri vyko kovo 8 — 15 dienomis 
Čikagos Navy Pier patalpose. Lie
tuviai buvo vieni iš 10 tautų, su
pažindinusių parodos lankytojus 
su savo tautiniais gaminiais. Ant 
Lietuvos stalo, prie kurio buvo iš
kabinta trispalvė ir užrašas “Li
thuania”, buvo lietuviškų juostų, 
medinių lėkščių, indų, stilizuotas 
kryžius ir kt. Šio stalo puošimu 
rūpinosi Lietuvos konsulo Čikago
je dr. P. Daudžvardžio žmona.

Parodų aplankė daugiau 300,000 
žmonių, taigi lietuviams čia bu
vo geros progos pasirodyti ir pri
minti tūkstančiams apie Lietuvą.

ŽURNALAS “SĖJA” 
PERSITVARKO

Šiais metais tautinės, demokra
tinės minties žurnalas “Sėja" kiek 
persitvarkė. Dabar jo išeis per me
tus 6 numeriai, po 48 psl.

Varpininkų leidinių fondas šiais 
metais be šešių numerių “Sėjos”, 
dar nutarė išleisti po vienų nume
rį “Varpo" ir “Studentų Varpo”.

Pirmo Sėjos nr. turiny J. Cicė
nas rašo apie Vasario 16; V. či- 
žiūnas — apie PLB darbus; B. 
Kalinauskas gvildena Lietuvos 
santykius su Vatikanu ir paskuti
niuosius, taip mums skaudžius, 
įvykius; P. Stravinskas aptaria 
tas žalas, kurias mes darome tau
tai susiskaldydami; Dr. K. Karve
lis jieško kelių į Lietuvos nepri
klausomybę; Fortunato audringas, 
liečiąs mūs santykius su Vatika
nu, straipsnis, agr. A. Valucko 
tęsinys "Kova už demokratiją”; 
V. Tercijonas duoda 8 pusi, apie 
“Tarybinės Lietuvos Medicinų”.

kaikurios ir iš šviežių rąstų.
Apie pusei kolchozų dar nėra 

net išrinktų vietų, kuriose turėtų 
būti gyvenvietės. Iš maždaug 1000 
kolchozų, kur gyvenviečių vietos 
jau parinktos, 804-iems yra pada
ryti ir planai, bet tik apie 400 pla
nų esą priimtini. Tokiu būdu, tik 
maždaug penktadalyje kolchozų 
kėlimasis iš vienkiemių gali pra
sidėti, jei nesusidarys kitų kliū
čių.

DAILININKŲfPORTRETISTŲ 
TENDENCIJOS

Neseniai Vilniuje įvykusios por
tretų parodos recenzentas (Vilius 
Uloza) nerimauja, kad dailininkai 
portretistai paviršutiniški, saloniš- 
ki, mėgaujasi tapyba, perdaug 
krypsta į kitą pusę, bebėgdami nuo 
fotografizmo, protokoliškumo ir 
dirbtinio patoso. Portretų temos 
irgi nepatenkinamos. Esą, retai 
pasitaiko vienas kitas kolūkiečio 
(kolchozniko), darbo inteligento 
portretas, o darbininko atvaizdo 
nė su žiburiu nerasi. Dailininkai, 
esą, ar tik negyvena uždarame 
pasaulėlyje?

Pvz., J. Švažo portretai esą spal
vingi, akį traukia savita dekora
tyvi dailininko maniera, bet port
retai vistiek esą negyvi, dirbtinės 
išraiškos, be gilesnės minties, be 
psichologinės charakteristikos. A. 
Savicko portretai irgi esą net ma
lonūs savo spalvine harmonija, 
bet paviršutiniški: irgi tik mėga
vimasis pačia tapyba. Panašių ten
dencijų esą apimti ir visi kiti dai
lininkai: jiems spalvų deriniai esą 
svarbiau, negu žmogus. Grafikai 
irgi esą palinkę j gryną "techni- 
cizmą”.

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ"

LIETUVIŲ IŠRADIMAS
Poznanės dienraštis “Glos Wiel- 

kopolski” gana didelėje korespon
dencijoje “Ultragreita spaustuvinė 
mašina — Lietuvių mokslininkų iš
radimas” rašoma, kad “Lietuvių 
mokslininkai paskelbė, jog jie yra 
padarę išradimą, kuris netolimoje 
ateityje padarysiąs tikrą pervers
mą poligrafinėje pramonėje ir, be 
to, Įeisiąs montuoti televizinius 
įrengimus, aprūpintus elektrine 
“atmintimi”. Ji rekonstruosianti 
vaizdus ne iš filminės, bet iš fo- 
totransliacinės juostos. Esą, Vil
niaus elektrografijos institute pa
sisekė ant t.v. magnetofoninės 
juostos (ant kurios, normaliai, už
rašomas garsas) užrašyti grafiškus 
ženklus. Fotoelektrinis įrengimas 
praslenkantį pro jo “akį” tekstą 
ar vaizdą paverčia į elektrinių 
impulsų seriją, kurie su pagalba 
specialūs galvutės įmagnetina for- 
romagnetinę juostą. Magnetiniai 
laukai, atsiradę ant juostos išil
gai grafiškų ženklų kontūrų, pri
traukia dažus, kurie, dėka elektros 
srovės, yra perkeliami j normalų 
popierj.

Tas išradimas Įeisiąs spausdinti 
knygas bei laikraščius iš fotoelekt- 
rinių (ferromagnetiškų) juostų ir 
eliminuosiąs matricas, linotipines 
mašinas, reikalingumą rinkti kiek
vieną tekstą atskirai. Esą, prototi
pas tos magnetinės, beraidyninės 
spaustuvinės mašinos jau esąs pa
gamintas ir yra bandomas Vilniaus 
elektrografiniame institute. To in
stituto direktorius Jonas Zolevi- 
čius, specialėje spaudos konferen
cijoje pareiškęs, jog naujas meto
das galima bus pritaikinti ir tele
vizijoje, kuri “atsimins” vaizdus 
elektros pagalba. Pabaigoje toje 
korespondencijoje rašoma, kad 
lietuvių mokslininkai taip pat pa
darė išradimą ir rentgenoskopijo- 
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je, pagamindami specialų filminę 
juostą, leidžiančią gydytojui, tu
rinčiam kilnojamą rentgeno apa
ratą, čia pat, prie ligonio lovos, 
gauti rentgeno nuotrauką.

KULTŪRA LIETUVOJE

"Glos Wielkopolski” savaitinia
me priede “Nowy Swiat” patal
pino didelį prof. J. Otrębskio 
straipsnį apie “Darbus keliant kul
tūrą Lietuvoje...” Darbai, susie
ti su kalbotyra, Lietuvoje vaidi
ną didelį vaidmenį, pirmučiausia 
todėl, kad lietuvių kalba turinti 
išimtinę reikšmę moksliniuose ty
rinėjimuose, nes turinti labiausiai 
konservatyvines formas iš visų 
indoeuropiečių kalbų ir dėlto esan
ti nepamainoma tyrinėjant tų kal
bų istoriją. Toliau Otrębskis pa
teikia kelius lietuvių kalbos žo
džius, teigdamas, jog taip skam
bėjo ir atitinkami lenkų prokal
bės žodžiai, reiškiantieji tas pa
čias sąvokas.

Esą, lietuvių visuomenė puikiai 
suprantanti savo kalbos vertę mo
kslui ir užtat savąją kalbą ypatin
gai puoselėjanti. Lietuviai ypatin
gai stropiai saugo savo kalbą nuo 
svetimybių, barbarizmų, naujada
rų, nesuderinamų su jos dvasia. 
Apskritai, sako, Lietuvoje gimto
ji kalba laikoma protėvių paliktu 
lobiu, palikimu, iš kurio nevalia 
nustoti to, kas toje kalboje yra 
vertingo ir naudingo.

Toliau Otrębskis aptaria J. Bal
čikonio redakcijoje leidžiamą Lie
tuvių kalbos žodyną. Gi atskirą 
poziciją sudarą Vilniaus Mokslo 
akademijos leidžiami senų kalbos 
paminklų leidiniai, kaip Mažvydo 
Katekizmas, arba 1957 mt. išleis
ta D. Kleipo Gramatica Litvanica, 
kuri pirmą kartą buvo paskelbta 
1653 metais.
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AUSTRALUOS LIETUVIAI IR 
SPORTAS

Nepaisant laikraščiuose įvairių 
‘pasigyrimų ir sporto šulų teigimo, 
lietuvių sporto lygis ir toliau 
smunka.

Tiesa, pažvelgus į praeitį, lietu
viai niekuomet nebuvo geri sporti
ninkai •— aukštesnės klasės tebu
vo pasiekta tik krepšinyje ir stalo 
tenise. Kitose sporto šakose, be 
kelių individualinių išimčių, lietu
vių vardo nebuvo nei girdėti. Ta
čiau liūdnas faktas palieka tai, 
kad šiuo metu ir tose dviejose 
sporto šakose lygis yra kritęs ir 
krenta toliau.

Pasižvalgius Australijos lietu
vių tarpe, sunku būtų surasti bent 
vienų gerų, tarptautinės klasės te
nisininkų, atletų ar futbolistą. Vi
sa kuo mes galėtume pasigirti — 
būtų du krepšininkai ir keletas 
stalo tenisininkų, bet ir šiuo atve
ju, rinktinė lietuvių krepšinio ko
manda smarkiai pralaimėtų prieš 
SA, Victoria ar NSW valstijų ko
mandas, o stalo tenisininkai irgi 
prakištų prieš bet kurių australų 
"interstate” komandų. Praėjo tie 
laikai, kai mūsų krepšininkai pir 
mavo visur, ir lietuviai stalo te
nisininkai buvo minimi su pagar
ba. šiandien Australijos lietuviams 
sportininkams belieka sėdėti na
mie ir poliruoti senas, prieš 7 ar 
8 metus laimėtas taures, dar tada 
kai australai nebuvo išmokę to 
naujo žaidimo — krepšinio.

Palikus stalo tenisininkus laiki
nai nuošalyje, peržvelkime atski
rų lietuvių sporto klubų krepšinio 
komandų pajėgumų:

Adelaidės "Vytis”, du metu iš 
eilės buvusi lietuvių čempijonais, 
Pietinės Australijos pirmenybėse, 
jei tokios vyktų, turėtų pasiten
kinti penkta vieta, o gal nepasiek
tų nė to.

Melburno "Varpas” Viktorijoj 
šiuo metu nieko nuostabaus nepa
rodant! komanda.

Geelongo "Vytis” padarė per 
paskutinius kelis metus getų pa
žangų, bet dar kažin ar įeitų į 
Australijos geriausių dešimties ko
mandų surašą.

Sydnėjaus “Kovas” šiuo metu 
pergyvena atsijauninimo laikotar
pį ir, reikia tikėtis, ateityje su
stiprės. šiuo metu "Kovas”, bent 
kaip atrodė paskutiniose dviejose 
sporto šventėse, neturi moralinio 
pasiryžimo laimėti, nors pati ko- 
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manda yra gana pajėgi.
Tasmanijos "Perkūnas” yra pa

ti įdomiausia komanda, nes joje 
žaidžia visi iki vieno tinkamo am
žiaus Tasmanijos lietuviukai ir, 
laikui bėgant, reikia tikėtis, šį tų 
išmoks.

Toks yra liūdnas vaizdas dabar
tinių komandų, bet kodėl? Prie
žastis rasti yra labai lengva, šio 
meto lietuviško jaunimo pažiūros 
į sportų yra nukrypę nuo tikro 
sportiškumo ir tai atsiliepia ne tik 
treniruotėse, bet ir pačiame žaidi
me.

Tipiškas lietuviškos treniruotės 
vaizdas yra: kai susirenka būrys 
jaunimo, pamėto “eilutę”, sužai
džia į vienų ar du krepšius. Fak
tai, kad treniruotis reikia mažiau
siai du kartus į savaitę, be to, dar 
reikia pasiruošti kondiciniai. Kiek
vienas žaidėjas turi pergalvoti sa
vo žaidimų, išsirinkti savo silpniau
sias vietas ir jas ištaisyti. Kiek
vienas žaidėjas kas savaitę turi 
bent 200 kartų mesti į krepšį, o 
kiekviena komanda turi mažiau
sia 100 kartų pakartoti kombina
cijų, kol ji bus tinkama žaidime. 
Šios taisyklės yra daugeliui žino
mos, tačiau jokio dėmesio į tai 
nekreipiama. Gerai žaisti jau būtų 
darbas, o ne malonumas, reiktų 
stengtis ,o kas šiuo laiku nori 
stengtis ir dirbti? Mes norime lai
mėti, norime būti čempijonai, ta
čiau tatai turi būti lengvai pasie
kiama, bet ne sunkiu darbu ir su
sikaupimu, nors sporto tradicijos 
nuo seno yra įrodę, kad tik sun
kus darbas yra vienintėlis kelias 
į laimėjimų.

Negalima sakyti, kad lietuviai 
gabumus sportui yra praradę. Vis
kas, kas šiuo metu yra prarasta, 
tai tėra tik stoka užsispyrimo 
treniruotėse.

R. Urmonas, Tas.

DAR SUSIGRIEBTA
Po gražaus pasilinksminimo 

Melburne per pr. metų Sporto 
šventę, Hobarto "Perkūnas” bu
vo taip užsisvajojęs, kad net ne
pastebėjo, kaip prabėgo geri trys 
mėnesiai be treniruočių bei akty
vesnės klubo veiklos. Nors ir bu
vo sušaukta pora susirinkimų, bet 
atrodo, kad perkūniečiai susirin
kimais nelabai domisi. Bet po di
delio prašymo vis dėlto pavyko 
sušaukti didesnę dalį klubo narių 
ir vargais negalais išsirinkti klu
bo valdybų, kurių sudarė p.p. Dir- 
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 
Australia.

PHONE FA 5195
Vienintėlė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių 

maisto siuntinius TIESIAI j Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
Ukrainą.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2 i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už į svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.

AGENTS:
SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: Cental Co. 114 Elizabeth St, Melbourne, 
2nd Floor, Tel: MF2161 arba 63 — 2161.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879.
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kis, Jakštas ir Šiaučiūnas.
Bet štai ir nelaimi! P. Dirkis at

sistatydino iš sekretoriaus parei
gų, nes persikėlė gyventi j Can
berra Klubas pajuto labai dideli 
smūgi, netenkant tiek daug gra
žaus darbo {dėjusio j mūsų klubų 
žmogaus. Visi “Perkūno" sporti
ninkai ir Hobarto bendruomene 
linki p. Dirkiuf sėkmės naujoje 
gyvenvietėje.

Ir antras "Perkūno” steigėjas 
p. Jakštas pasitraukė iš iždininko 
pareigų ir kartu iš sportininkų 
veiklos. Tai tikrai nelauktas įvy
kis, kuris sukrėtė ne tik jo ben-
dradarbius, bet ir visus sportinin
kus. Bet mes tikimės ir vėl pama
tyti p. Jakštų greitu laiku jo pa
ties įkurtoje organizacijoje.

Likęs klubas be valdžios, pasi
juto kaip ant bedugnės kranto. 
Tuoj pradėjo eiti kalbos pačių 
sportininkų tarpe apie visiškų 
"Perkūno” išnykimų. Toks įvykis 
būtų buvęs skaudus ne tik patiems 
sportininkams, bet ir visai Tasma
nijos lietuvių bendruomenei. Vis 
dėlto prie to nebuvo prileista.

Pagal balsų skaičių, kurių te
ko vienam 3, o antram 2 į valdy
bų buvo pakviesti p.p. šikšnius ir 
Žemaitis. Pareigomis pasiskirstė: 
pirmininku — p. šikšnius, iždinin
ku — p. Šiaučiūnas ir sekretorium 
— p. žemaitis.

Naujas valdybos adresas:
31 Easton Av., Springfield, Tas

mania.
Klubo Valdyba

DEŠIMTMETIS...
Kada prieš dešimt metų, pirmų 

kartų susitikę Melburne, šnekėjo
me apie sumanymų kas metai su- 
sivažiuoti, turbūt, nelabai tuo ir 
mes patys tikėjome, kad sportinis 
sųjūdis išaugs į mažutes olimpi- 
jadas.

Nedaug tada mūsų buvo, vien 
tik krepšininkai ir tai tik didieji 
entuzijastai, nors ir nepirmaeiliai 
žaidėjai. Dar mažiau mūsų liko 
aikštėje šiandien. Dešimt metų yra 
ilgokas laiko tarpas, kuris dau
giausia pasako. Yra posakis, kad 
“ir kalėjime tik pirmieji dešimt 
metų sunkūs”, šiandien jau nėra 
abejonės, kad Austr. liet, sporti
niai sąskrydžiai nutrūktų. Juos tik 
reikia didinti ir gražinti. Džiu
gu, kad nemaža tuo reikalu serga 
ir jau iš anksto pasisako spaudoje.

Aš norėčiau iškelti, gal ir ne 
man vienam kilusią idėją, kad de
šimtmečio proga suvažiuotų pagal 
galimybes visi dalyvavusieji pir
majame sąskrydy Melburne 1949 
metais ir aktyviai dalyvautų (gal 
jau nevienas ir paskutinį kartų) 
šventėje. Būtų galima sudaryti ve
teranų komandą, kuri sužaistų, sa
kysime, kad ir jauniausia ir pir
mą kartų dalyvaujančia.

Su vienu kitu apie šį sumanymų 
kalbėjau ir atrodo, kad senieji 
“karo žirgai”, kai tik išgirs juos 
šaukiantį trimitą, vėl stos į gretas.

Petras Pilka, Canberra

2

f

Adelaidėje
BLOGA PRADŽIA

žiemos krepšinio pirmenybių 
turnyrą vytiečiai pradėjo labai 
nesėkmingai. Pirmose rungtynėse 
susitiko su mums labai nedraugiš
ka West Adelaide komanda. Mū
sų komanda žaidė gana gerai ir 
pirmas puslaikis laimėta 30 — 24 
rezultatu. Antrame puslaikyje vy
tiečiai taip pat veda, nors rezul
tatas tesiskiria keletą taškų. 
Rungtynėms einant į pabaigų, 
priešas deda visas pastangas lai
mėti ir pajėgia prisivyti vieno taš
ko skirtumu. Rezultatui esant 51 
— 50 mūsų naudai, iš aikštės pa
šalinamas Petkūnas. Likus žaisti 
apie 30 sekundžių, priešo rezulta
tų laikytojas pareiškia, kad vytie- 
čiams esą užrašyti du taškai per 
daug. Vyties rezultatų knyga ro
dė tą patį rezultatų, ką ir rezul
tatų lenta ir apie jokių klaidą ne
galėjo būti nė kalbos. Žaidimui 
esant labai artimam ir netoli rung
tynių pabaigos rezultatą atydžiai 
sekė ir žiūrovai, ir aišku jokios 
klaidos nebuvo. Visgi teisėjai vien- 
šališkai nubraukė Vyčiai du taš
kus. Abiems pusėms įmetus po 
baudą, rungtynės pasibaigia 50 — 
51 arba turėjo būti 52 — 51 Vy
ties naudai. Dėl tokio vienšališko 
teisėjų elgesio labai visi pasipikti
no ir Vyties v-ba įteikė protestų, 
apie ką atsiliepė ir australų spau
da. Protestas bus greitai svarsto
mas, nors labai abejotina, kad bū
tų išspręstas teisingai mūsų nau
dai. Nors Vytis žaidė neblogai, vis 
dėlto vertėjo pakeisti kaikuriuos 
žaidėjus pozicijose nors trumpam 
laikui. Gumbys, kuris yra labai 
pavojingas žaidžiant centro puolė
ju, buvo visai silpnas ir nepavo
jingas krašto puolėju. Ignatavičius 
atneša'daugiau naudos, žaisdamas 
krašto puolėju, negu gynime. Pet- 
kūnas gerai žaidė centro puolėju, 
bet būtų buvęs labai naudingas 
gynime. Jisai ir iš gynimo, esant 
progai, padaro puikius prasiverži
mus. Atrodo, jog buvo stengtasi 
padaryti derinius — kombinacijas. 
Pora derinių tikrai gražių pavyko, 
pakol priešas susigaudė, kas ban
doma daryti. Vienas Vyties žaidė
jas po šių rungtynių tapo suspen
duotas trejoms rungtynėms, kas 
labai atsilieps komandai ateities 
varžybose. Taškus pelnė Petkūnas 
18-16? Ignatavičius su Lapšiu po 
12, Gumbys 8 ir Urmonas 2.

STALO TENISAS
Vyrų I-ji komanda nugalėjo 

Y.M.C.A. 9:2 rezultatu ir Hyde 
Park 6:5 rezultatu, ši komanda 
dar neturėjo pralaimėjimų. Vyrų 
II-ji komanda pralaimėjo Univer
sity 3:8 ir E.T.S.A. 5:6.

Mergaičių I-jl komanda turėjo 
kietas ir gražias rungtynes su

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

2 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.

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

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

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

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

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

! siuntėjui tiek gavėjui.
NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrimų” prie

maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

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

Norman Memorial komanda. Rung
tynės pralaimėtos 5:6 (11:15 sė
tai) rezultatu. Susitikę su C.B.C. 
of S komanda pralaimėjo 3:8 (7:19 
sėtai) rezultatu. Per metus laiko 
ši komanda padarė labai didelę 
pažangą. O. Mikalainytė yra silp
noka gynyboje, o I. Gudaitytė at • 
virkščiai — puolime yra silpnoka.

Antroji mergaičių komanda 
rungtynių dar nelaimėjo, bet rei
kia tikėtis, kad ir jos už metų lai
ko daug ką nustebins padaryta pa
žanga. Už šių komandą žaidžia 
seserys A. ir N. Mikužytės, R. Ja- 
siūnaitė ir L. Andriušytė.

ŠACHMATAI
šachmatų sekcijai vadovauja M. 

Pocius. Žaisdami su University, 
susirinko 2-3 taškus, čia, nors ir 
žaidžiama komandiniai, bet ko
mandai laimėjimas neskaitomas, o 
susumuojamas taškų skaičius gale 
varžybų ir taip išvedama laimėju
si pirmenybes komanda.

TINKLINIS
Esant gražiam orui be pertrau

kos vasaros šeštadienių popietėmis 
vyksta tinklinio treniruotės. Dau
gumoje yra draugiškai pažaidžia- 
ma tarp savęs, nepravedant siste- 
matiškų treniruočių. Susirenka ga
na gausiai, kaip vyrų, taip ir mer
gaičių. B.N.

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

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

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

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

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“ 
OVERSEAS PARCEL SERVICE

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

TEL. WM 6032 
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1959 M. AUSTRALIJOS VYRŲ 
KREPŠINIO PIRMENYBĖS
1959 metų pirmenybės įvyksta 

Adelaidėje rugsėjo 21-26 d.d., Fo
restville Stadium. Visos Australi
jos valstijos, įskaitant North Ter
ritory, dalyvaus pirmenybėse. Yra 
taip pat pakviesti dalyvauti Mor
mon Yankee komanda šiuose pir
menybėse. Kiekvieną vakarą bus 
žaidžiamos trejos rungtynės. Laike 
šių pirmenybių bus išrinkta Aus
tralijos krepšinio rinktinė, kuri 
atstovaus Australiją Romoje per 
1960 m. Olimpiadų. Norintieji už
sisakyti nuolatinius bilietus šioms 
pirmenybėms, gali kreiptis pus 
"Vytis” S.K. sekretorių. Bilietų 
kaina šešiems vakarams 31 šilin
gas. Prie įėjimo, jeigu liks neiš- 
parduotų, bilietai kainuos 7/6, o 
finalams 10 šilingų. B.N.

GRAŽUOLĖS RINKIMO BALIUS
Šių metų gražuole tapo išrink

ta ir apdovanota gražuolės kaspi
nu ir kitomis dovanomis gerai vi
siems žinoma krepšininkė O. Ke- 
lertaitė. Jos artima varžovė ant
ros vietos laimėtoja B. Ignatavi
čienė, taip pat Vyties krepšininkė, 
apdovanota gėlėmis.

S.K. V-ba taria ačiū p.p. Kry- 
žianauskams už padovanotą loteri
jai antį. Taip pat visiems ačiū už 
atsilankymą.
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NOSIE pastogė
SYDNĖJAUS LIET. MOTERŲ VEIKLA

Prieš trejus metus Sydnėjaus 
moterys susiorganizavo į Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugi
jų, kurios tikslas — globojimas ir 
šelpimas vienišų ligonių, senelių 
ir kitų nelaimėn papuolusių asme
nų. šios Dr-jos veikli organizato
rė ir pirmoji pirmininkė buvo p. 
Osinienė.

Po trijų metų veiklos įdomu 
patiekti žiupsnelį žinių apie šias 
samaritietes, kurios, kaip pilko
sios skruzdės, šapelį po šapelio 
nešė, krovė į bendrų skruzdėlynų.

Šiandienų Dr-ja turi apie 30 na
rių. Veikliausi branduolį sudaro 
valdyba: pirmininkė p. E. Rapo
lienė ir p.p. Cibulskienė, žygienė, 
Šidlauskienė ir Osinsitė.

Du pagrindiniai uždaviniai su
daro nuolatinį Valdybos rūpestį: 
tatai — lėšų telkimas ir ligonių 
lankymas.

Dr-jos veikimo pradžioje lėšos 
buvo beveik išimtinai surenkamos 
aukomis iš narių, bet paskutinio
ji Valdyba sparčiai išvystė lėšų su
darymų savo pastangomis.

Metinėse ir tautinėse šventėse, 
Krašto Tarybos ir Apylinkės Val
dybos bei kitų organizacijų paren
gimuose, užjūrio svečių priėmi
muose Dr-ja laiko bufetų iš savo 
pagamintų ir suaukotų užkandžių, 
kurie su mažu pelnu parduodami 
svečiams. Pačios Dr-jos ruošiamo
se pramogose organizuojamos lo
terijos iš suaukotų daiktų.

Nuolatinių pajamų, kad ir ne
daug, tikimasi turėti iš nesenai 
pradėjusios veikti valgyklos Syd
nėjaus Lietuvių Namuose. Yra tai 
pirmasis Moterų Dr-jos bandymas. 
Valgykla veikia šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 2 iki 8 vai. va
karo. Tuo metu valgykloj dirba 
3-4 moterys, beveik išimtinai Val
dybos narės: p.p. Kapočienė, Ci
bulskienė, žygienė ir Šidlauskie
nė. Produktai superkami ir paga
minami dalinai namuose, dalinai 
prie valgyklos esančioj virtuvėj.

Valgyklų aplanko maždaug 20- 
30 žmonių, daugiausia viengungiai.

Patiekalai išimtinai lietuviški, 
čia galima gauti kaimiškų dešre
lių su kopūstais, cepelinų, balan
dėlių, kugelio, naliesnikų ir kitų 
skanėstų. Prie to parduodamas 
alus, kava ir arbata.

Ši valgykla tai ne tik priemonė, 
kad sudarytų lėšas, bet ir aptar
nautų viengungius bei kitus lietu
vius skoningais pietumis savaitga
ly ir suburtų lietuvius lietuviškuo
se namuose.

Valgyklos veikimas yra įmano
mas dėka savų namų didmiesčio 
centre, pasiaukojimo kelių ener
gingų ponių ir puikios virtuvės, 
išimtinai įruoštos p.p. žygienės ir 
K. Butkaus aukomis.

Dr-jos turtų sudaro šaldytuvas,

G tuzinai lėkščių, lėkštelių, puo
delių ir šakučių su peiliais bei 70 
staltiesių, šis turtas jau savaime 
liudija apie gerų organizacijų ir 
Valdybos energijų.

šiuo sunkiu būdu surinktos lė
šos padeda Dr-jai vykdyti savo 
pagrindinį uždavinį, t.y. ligonių 
globojimų ir šelpimų.

Dabar Dr-jos globoje yra 8 nuo
latiniai ligonys ir vienas senelis 
(į čia atvykęs iš Kinijos). Tatai 
žmonės be artimųjų ir dėl vienos 
ar kitos priežasties atsidūrę ner
vų ar TB ligoninėse bei prieglau
dose. šie ligonys lankomi vienų 
kartų į mėnesį ir gydytojų patari
mu apdovanojami vaisiais bei rū
kalais, o Kalėdoms ir Velykoms 
aprūpinami didesniais pakietėliais.

Kadangi minėti ligonys gydomi 
įvairiose ligoninėse, net ir taip 
toli, kaip Orange, tai jų lankymas 
pareikalauja daug laiko ir lėšų.

Protarpiais, gydytojų patarimu, 
ligonys bandomajam laikui palei
džiami namo, artimųjų žinion. Ir 
šiuo atveju lietuviams ligoninis 
vienintelę pagelbų teikia Moterų 
Dr-ja. Viena arba kita Valdybos 
narė paima tokį ligonį pas save į 
namus, jį maitina, globoja ir neša 
už jį visų atsakomybę, kol, termi
nui pasibaigus, vėl pristato į ligo
ninę. Suteikimas pastogės savait
galiui turi nepaprastai didelės 
reikšmės ligonio savijautai ir 
sveikatos pagerėjimui.

Ligoniai yra lankomi, o esant 
įeikalui ir šelpiami.

Iš TB ligonių ilgiausiai Moterų 
Dr-jos buvo globojamas ir išlaiko
mas klierikas Motuzą (gyveno pas 
p. Cibulskienę), kuris, sušelptas 
pinigais, išvyko į Romų tolimes
nėms studijoms.

Moterų Dr-ja rūpinasi nelaimin
gais vienišais mirusiais. Dr-jos 
rūpesčiu jau du vieniši lietuviai 
yra sačųjų palaidoti, nors ir sve
timoj žemėj.

Oficialios įstaigos su Dr-ja skai
tosi kaip su pilnateise Australijoj 
registruota šalpos organizacija. 
Policija bei ligoninių personalas 
teikia informacijas apie nelaimėn 
patekusius tautiečius, pataria pa
tiems ligonims kreiptis į Dr-jų ir 
teikia visokeriopų pagelbų Valdy
bos narėms, atliekančioms šių kil
nių, pilnų krikščioniškos meilės, 
misijų.

Šios kuklios samaritietes užsi
rekomendavo ne žodžiais, bet dar
bais.

“Jūsų tauta maža, ir jūsų ne
daug čia yra, bet jūsų susiorgani- 
zavimas ir rūpinimasis savaisiais 
yra pavyzdingas”, pagarbiai išsi
reiškė vienas australų gydytojas 
apie Moterų Draugijų.

Rūta

SYDNEJUS
SOC. MOTERŲ GLOBOS 

SUSIRINKIMAS
Š.m. gegužio 23 d. (šeštadienį) 

4 v.v. Sydnėjaus Liet. Namuose, 
Redferne, šaukiamas Sydn. Liet. 
Moterų Soc. Globos visuotinis me
tinis susirinkimas. Darbotvarkėje 

T>us pranešimai dėl tolimesnės 
veiklos ir patiekta apyskaita iš 
praeities darbų.

Maloniai kviečiame visas lietu
ves Ponias ir mūsų organizacijos 
nares juo skaitlingiau dalyvauti.

SUSIRGO KRAŠTO V-BOS 
IŽDININKAS

Informuojama, kad š.m. gegu
žio 11 d. staiga širdies liga rimtai 
susirgo ALB-nės Krašto Valdybos 
iždininkas ats. injr. A. Kutka.

Šiuo primenama, kad “Mūsų 
Pastogės“ administracijai skiriami 
laiškai ir prenumeratos pinigai 
siunčiami tuo pačiu senuoju adre
su: Box 4558, G.P.O., Sydney, 
N.S.W.

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad Sydnėjaus Liet. 

Namų biblioteka — skaitykla yra 
atdara kiekvienų trečiadienį nuo

7 — 10 vai. vakaro.
Už kiekvienų skaitymui paimtų 

knygų imama 6 penai mokesčio sa
vaitei.

Be to, kas dar nėra iš anksčiau 
paimtų knygų grųžinęs, prašau 
jas paskubinti atnešti bibliotekon. 
Taip pat kas turi atliekamų kny
gų bibliotekai papildyti, nurody
tu laiku bus maloniai priiminėja
ma.

Bibliotekos vedėjas

DALYVAUSIME
DIEVO KONO PROCESIJOJ
J.E. Sydney arkivysk. kardino

lui N.T. Gilroy kviečiant, š.m. ge
gužės 31 d. — sekmadienį daly
vausime iškilmingoj Dievo Kūno 
procesijoj Manly — prie Kunigų 
Seminarijos, St. Patrick’s College, 
ypač kad ši procesija ir ši diena 
skiriama kaip maldos ir atgailos 
diena už kenčiančių (tylos) Baž
nyčių, taigi ir už mūsų brolius, 
kenčiančius priespaudas ir perse
kiojimus. Apeigos prasidės 2,30 
vai. p.p.

Į šių procesijų vyksime mašino
mis iš Camperdown po lietuviškų 
pamaldų apie 1 vai. p.p. su savo 
ženklais, vėliavomis ir lietuvišku 
kryžiumi. Prašoma kuo daugiau

pasipuošti tautiniais rūbais: ne tik 
mergaitės ar ponios, bet ir vyrai
— reikės prie vėliavų ir kryžiaus, 
o ir iš viso tik tautiniai rūbai mus 
išskirs iš minios ir suteiks savitų 
charakterį.

Parodykim čia savo pamaldumų 
ir drausmingumų.

Sydnėjaus Lietuvių Kapelionas

PAMALDOS
Gegužės 24 d. pamaldos Went- 

worthville karmelitų bažn. 10 vai. 
45 min.

Gegužės 24 d. 5 vai. p.p. Wol
longong apylinkių lietuviams iškil
mingos pamaldos Wollongong Ka
tedroj dalyvaujant “Dainos” cho
rui ir svečiams. Tuojau po šv. mi
šių — gegužinės pamaldos.

Gegužės 31 d. St. Mary’s lietu
viams pamaldos — parapijos bažn. 
9,45 vai. pamokslas — 10 vai. Šv. 
Mišios.

K.P.B.

PARUOSIMAS 
IŠPAŽINČIAI IR KOMUNIJAI
Katechizacijos pamokos — pa

ruošimas lietuvių vaikučių išpa
žinčiai ir pirmajai Komunijai šiais 
metais vyks Auburne, nes ten su
daro didesnę jų grupę.

Pamokos vyks kiekvienų trečia
dienį 4,30 p.p. ponų Slavėnų na
muose 25 Maranoa Str., Auburn, 
N.S.W. Pirmoji pamoka gegužio 
20 d. 1

Maloniai kviečiami ir kitų apy
linkių vaikučiai atvykti į šias pa
mokas; taip pat ir tie, kurie jau 
moka eiti išpažinties, bet tik ang
liškai.

Sydnėjaus Liet. Kapelionas

PRANEŠIMAS
š.m. gegužio 9 dienų A.L.B. 

Sydnėjaus Apylinkės naujoji Val
dyba pasiskirstė pareigomis sekan
čiai:

Valdybos pirmininkas ir kartu 
atstovas prie Sydnėjaus “Lietuvių 
Namų” .— Stošius Henrikas; vice
pirmininkas — Justinas Mickėnas; 
sekretorius — Povilas Kaiadins- 
kas; iždininkas ir turto globėjas
— A. Stravinskas ir švietimo bei 
kultūros reikalams narys — J. 
Jasin skaitė.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos būstinė yra Lietuvių Na
mai, tad ir visų susirašinėjimų, 
liečiantį Sydnėjaus Apylinkę, pra
šoma siųsti adresu: 20 Botany Rd., 
Alexandria, N.S.W.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinke* 
Valdyba

LITUANISTINIŲ KURSŲ 
ATIDARYMAS BANKSTOWNE

Š.m. gegužio 23 d. 3 vai. p.p. 
Bankstowno Liet. Namuose įvyks 
lituanistinių kursų atidarymas.

Maloniai kviečiami būsimieji 
kursantai, sutikusieji ir sutinkan- 
teji dėstyti mokytojai bei kursan
tų tėvai.

Po atidarymo vyks jaukus po
būvis.

Iniciatoriai

ADELAIDE
IŠVYKO I U.S.A.

š.m. balandžio mėn. 23 d. lai
vu “Australia” iš Adelaidės į U. 
S.A. išvyko Bruno Pūkelis, išgy
venęs Australijoj virš 10 metų. 
Pakeliui aplankys Indoneziją, Cei- 
lonų, Prancūziją, Austriją ir Vo
kietijų. Br. Pūkelis buvo didelis 
lietuviškos spaudos bei knygos my 
lėtėjas. Į U.S.A, išsivežė visų bib
liotekų. Buvo vienas iš pavyzdin
giausių narių 128 rėmėjų būrelio 
— 16 Vasario lietuvių gimnazijai 
remti. Vokietijoj studijavo miški
ninkystę. Tremtyje daug kam pa
gelbėjo. Adelaidė neteko pavyz
dingo bendruomenės nario, bei su- 
sipratusio lietuvio. Išvykdamas 
gavo dovanų iš darbovietės ir tau
tiečių.

MELBURNAS
MIELI MELBURNO LIETUVIAI!

Neužmirškite, kad šį sekmadie
nį, t.y. gegužės 24 d., tuoj po pa
maldų šv. Jono parapijos salėje 
Socialinės Globos Moterų Draugi
ja rengia turtingų ir įdomią lote
rijų. Daugumas bilietų pilni. Kvie
čiame visus išbandyti laimę ir tuo 
pačiu paremti ligonį, senelį ar j 
nelaimę patekusį tautietį.

Soc. Globo* Moterų Dr~joa 
Melburne Komitetas

PAJIEŠKOJIMAI
* Pajieškomas Pranas Pauža iš 

Naujoklebiškių kaimo, Šiluvoto 
vaisė., Marijampolės apskr. Išvy
ko į Australiją 1947-48 metais ir 
pradžioje gyveno kažkokiam mies
te, vardu TŪLY (lietuviška tar
sena).

Žinios apie pajieškomųjį prašo
mos siųsti adresu: Jonas Pauža, 
516 E >— 123 Str., Cleveland 8, 
Ohio, UgA.

* Pajieškomas Jurgis Vaškelis, 
gyvenęs Kaune, Žaliakalnyje. Iš 
Lietuvos išvyko prieš 15 metų.

Jieško: N. Gasiūnienė, 7 Fiveth 
Str., Ashbury, N.S.W.

* Pajieškomas Jonas Snieška, 
atvykęs j Australiją 1949 m.

Jieško Weronika Banaš. Yra 
žinių iš Lietuvos. Rašyti adresu: 
Weronika Banaš, POZNAN, UI. 
Wojskowa, 17 m. 2.

4r Jieškomas Jonas Rinkevičius, 
kilęs iš Avižienių km., Utenos aps., 
Jieško Vladas Žilėnas, 133 N. 14 
Ave., Melrose Park, Ill., U.S.A.

Pajieškomi: Giedraitis Jonas, 
Tubaitis Benius, Alešiūnas Vilius, 
Matukas Alfonsas ir p. Išganai- 
tienė.

Jie patys arba kas žino apie 
juos atsiliepia adresu:

Oleka Juozas 272 i Queen St., 
W. Toronto, Ont, Canada.

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI Į PASTĄ 

SU "MOŠŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Pėdsekį* Nr. 4 (19), 1959.4.15.
Tatai Australijos skautų — 

skaučių laikraštis, kuriame gali
ma rasti ne tik bendro pobūdžio 
žinių iš skautų veiklos apskritai, 
bet šiame numeryje itin platus 
kronikos skyrius.

Iš įdomesnių rašinių į akis kren
ta pasikalbėjimas su J.E. vysk. V. 
Brizgiu, kun. Dr. P. Bašinsko 
straipsnis “Šv. Jurgio pėdsakais” 
ir skyrius “Tau Skiltininke”.

šio numerio iliustracijos, kurias 
atliko pskt. A. Plūkas, tikrai me
niškos ir skoningos. Ypač pavykęs 
viršelio piešinys, vaizduojąs šv. 
Jurgį, duriantį slibiną.

Pėdsekį galima užsisakyti pas 
jo administratorių A. Alčiauskų, 
1 Beatrice Str., Auburn, N.S.W.
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MALONIAI KVIEČIAME
atsilankyti į

ALB-NĖS WOLLONGONGO APYLINKĖS RUOŠIAMĄ 

LIETUVIŠKOSIOS DAINOS

KONCERTĄ
1

VAKARA,
KURIS ĮVYKS Š.M. GEGUŽIO 24 D. (SEKMADIENĮ)
100 FEET HALL, KENNY STR., WOLLONGONG.
Programų išpildys Sydnėjaus "DAINOS” choras.

Vakaro pradžia 6,30 v.v., tuoj po lietuviškų pamaldų Wol- 
longongo katedroj.

1S MUSŲ STUDENTŲ
GYVENIMO

Sydnėjaus studentai pereitų sa
vaitę šventė savo “Metinį atsi
lankymų j Sydnėjaus miestų'' 
(Commemoration Day). Diena bu
vo skirta paremti Raudonąjį Kry
žių. Šiam tikslui studentai surinko 
per 4000 svarų.

Iš ryto vyko labai įdomus ir il
gas paradas, kuris buvo fotogra
fuojamas ir filmuojamas per te
levizijų. Parade iš lietuvių paste
bėjau N. Grincevičiūtę, S. Grince- 
vičių, R. Cibulskį, M. Mauragį ir 
V. Stašionį. Kokius šposus lietu
viai iškrėtė, nežinau. Aš su kole
gomis apvaikščiojau visų centrų 
su labai ilga šliauką (ilgesne už 
Martin Place, skersai jį matuo
jant) ir visur buvom šiltai sutik
ti, išskyrus David Jones. Jie mus

išmetė, kai pastebėjo, kad mūsų 
gaisrininkiška šliauką pradėjo es
kalatorium rėplioti j trečių aukš
tą, kai tuo tarpu jos uodega te
buvo dar tik pirmutiniam aukšte.

Svogūnas Svogūnailis

SPORTAS
Skaitydamas Sydnėjaus Univer

siteto laikraštį “HONI SOIT” pas
tebėjau, kad žiemos sezonui yra 
užregistruoti krepšinio turnyrams 
du lietuviai: G. Kemešys ir J. Šar- 
kauskas. Kemešys net išrinktas į 
“A” klasės rinktinę.

Universiteto DŽVDO treniruotė
se reguliariai lankosi R. Daukus 
(Klubo prezidentas), V. Stašionis, 
M. Mauragis ir J. Kulakauskas.

Aras

GRAHAM UNIVERSITETE
Š.m. gegužio 6 dienų į Sydn. 

Universitetą atsilankė garsusis 
evangelistas Dr. Billy Graham. 
Kadangi jis neatvyko religiniais 
tikslais, tai susirinko apie 4000 
Sydnėjaus studentų. Laikas buvo 
visiems palankus, nes jis kalbėjo 
per pietų pertraukų. Pradėjo įvai
riais anekdotais, pritaikytais stu
dentų nuotaikoms. Pavyzdž.: Jis 
kartų Amerikoj užėjęs į vienų 
šeimą, susidedančių iš keturių as
menų. Paklausęs moteriškės, kur 
vyras? — kalėjime; kur dukra? 
— beprotnamy; kur sūnus? — 
Harvard Universitete. Ką jis stu
dijuoja? — jis nieko nestudijuoja, 
bet studijuoja jį.

Po keleto anekdotų pradėjo kal
bėti apie atominius pavojus ir čia 
jau įjungė tikybą. (Tuo metu, 
įvairumo dėlei, studentų iššauktos 
įvažiavo smarkiai kaukiančios pen
kios gaisrininkų mašinos). Jis da
vė dar vieną pavyzdį, kai vienas 
katalikų kunigas-misijonierius Ca
lif ornijoj vedė rekolekcijas. Jos 
ilgai užsitęsusios ir vakare apie 9 
vai. nutrūkę elektros laidai. Visi 
liko be šviesos, tik staiga vienas 
žmogus uždegęs degtukų, po jo ki

tas, ir pagaliau visi. Sako, pasida
rę taip šviesu, kad net už keturių 
mylių buvę galima matyti veda
mas rekolekcijas. Taip pat, sako 
Billy Graham, ir mes turim uždeg‘- 
ti mūsų sielos degtukus Dievui.

Ta akimirka kažkas iš studentų 
padegė "smoke bomb” ir dūmai 
pasklido visur, bet vėjas greitai 
dūmus nupūtė, šį įtempimų, įsi
karščiavęs, (jis kalba labai didak
tiškai) Billy Graham priėmė kaip 
šposų ir juokdamasis pridūrė: 
“Štai matau savo draugų kipšų”. 
Minint šėtono vardų jis papasako
jo dar vieną anekdotą. Amerikos 
studentai kartų apsirengę kaip vel
niai — su uodegomis, ragais bei 
šakėmis ir įlėkę į bažnyčių. Visi 
žmonės išlakstę, išskyrus senų mo
teriškę, sėdinčių priešaky. Studen
tai prilėkę prie jos, vienas jai 
bakstelėjęs su šake ir paklausęs, 
kodėl jų nebijanti? “Mes velniai” 
— ji ramįai atsakius, — aš jūsų 
pusėje buvau nuo pat pradžių.

Taip ir praslinko pietų pertrau
kos valanda. Galima pasakyti, kad 
Dr. Billy Graham gana įdomiai 
kalba.

R. Cibulskis Jr.

IR

Savo kolektyvo narę
JŪRĄ ČIŽAUSKAITĘ 

ir
VYTAUTĄ HAZĄ

vedybų proga sveikina ir giedraus gyvenimo 
linki

X
• • Kvalifikuotas lietuvis

Sydnėjaus Liet. Teatras Atžala

GRĄŽINĄ MARIJĄ BINKEVIČIOTĘ

GINTARĄ JONĄ KALVAITĮ,

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
laimingo ir giedraus gyvenimo linki

O.P. LUKOŠIŪNAI

| Šaldytuvų mechanikas,

i
 T atstovaująs vienų iš didžiausių Sydnėjaus firmų, laisvu laiku 

taiso, reguliuoja ir 100%-niai sutvarko šaldytuvus, duodamas 
nemokamų trijų mėnesių garantiją. Skambinti telefonu UY 7345, 
arba rašyti 99 Fenwick St, Bankstown,

KOSTAS STEVENS

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus mažų depozitų, 
GREITAI, TVARKINGAI 

IR GRAŽIAI 
PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 val.rytoir po 6 vai. vakaro.

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