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Nauja ir ryžtinga Amerikos užsienio 
politikos kryptis

JAV SENATAS, ATSTOVŲ RŪMAI IR PREZIDENTAS VIEŠAI PASISAKO UŽ SOVIE
TŲ RUSIJOS PAVERGTAS VALSTYBES IR TAUTAS. Š.M. LIEPOS SEPTYNIOLIKTOJI GALI 
TAPTI LEMTINGOJI DIENA DfiL LIETUVOS IR KITŲ RYTŲ EUROPOS KRAŠTŲ IŠLAISVI
NIMO.

PREMIJOS JAUNIESIEMS 
“M.P.” BENDRADARBIAMS

ŽENEVOS KONFERENCIJOS 
NESĖKMĖ — KOEGZISTENCI- 
NĖS POLITIKOS FINALAS?

Posakis — ir priėjo liepto galų 
— dažnai tampa gyvenimiškąja 
išmintim ir realybe.

Pokario pasaulinė politika dau
geli mūsų stebindavo ir pykinda
vo. Negalėdavome suprasti, ku
rios priežastys užtvenkia kelią kal
bėtis su sovietiniais pavergėjais 
aiškia kalba, kas užčiaupia vaka
riečiams lūpas tarti viešai tiesos 
žodj, apkaltinant sovietus, kad jie 
okupavo ir naikina 100 mil. Rytų 
Europos gyventojų, įstumtų i ne
viltį ir blogiausios rūšies beteisę 
vergiją. Ir tikrai nuostabu, ma
tant, kai sovietai akiplėšiškai kal
tina vakariečius nebūtais dalykais, 
kai puslaukinės Azijos ir Afrikos 
tautos išsikovoja laisves ir valsty
bines nepriklausomybes, o kultū
ringosios Europos didžiulė dalis 
turi vilkti vergijos jungą, negau
dama net aiškaus užtarimo žodžiu, 
o tik baltais marškinėliais apgaub
tas nedrąsias užuominas ir šykštų, 
paraminimą.

Laikas bėga ne dienomis, bet 
metais ir dešimtmečiais. Komunis
tinės sistemos absurdiškumas pa
mažėle pradeda paaiškėti ne tik 
mums, komunistinį siaubą išgyve
nusiems tremtiniams, bet ir Vaka
rų valstybių vairuotojams. Mūsų 
veiksniai, kuriuos komunistinė 
propoganda daugiausia vanoja, 
šiuo reikalu, formuojant pasaulio 
opiniją, yra labai daug prisidėję. 
Štai ir turime visos šios akci
jos pirmuosius rlzultatus, kai 
Amerikos vyriausybė išdrįso kiek
vienais metais skelbti trečiąją lie
pos mėn. savaitę Pavergtosioms 
Europos Valstybėms ir jų kan
čioms paminėti. Tatai rimtas rei
kalas, kuris greičiausia gal jau 
netolimoj ateity išjudins pavergtų
jų išlaisvinimo klausimą net ir po
litinių pokalbių asamblėjose, jei 
nepažengs dar toliau.

čia patiekiame "Mūsų Pasto
gės” skaitytojams Pavergtųjų Val
stybių Savaitės priėmimo nutari
mus ir minėjimo pradžios eigą.

JAV KONGRESO JUNGTINĖ 
REZOLIUCIJA DĖL PAVERGTŲ 

VALSTYBIŲ SAVAITĖS 
ĮVEDIMO

Liepos 17 JAV senatas ir ats
tovų rūmai vienbalsiai priėmė šio
kią rezoliuciją:

— TURĖDAMI prieš akis,
KAD JAV didingumas labiausiai 

eina iŠ to, jog demokratinis ke
lias jas įgalina pasiekti savo žmo
nių darnios valstybinės vienybės, 
nepaisant jų didžiai skirtingų ra
sinių, religinių ir etninių pradme
nų;

KAD šis skirtingų elementų dar
nus apsijungimas mūsų laisvoje 
bendruomenėje išugdė JV žmonė
se nuoširdų supratimą visų tautų 
siekimų ir jiems simpatiją, įsąmo
nino JV žmonėse viso pasaulio 
tautų bei valstybių natūralią tar
pusavinę priklausomybę;.

KAD komunistinio imperializ
mo pavergimas žymios pasaulio 
gyventojų dalies paverčia patyčio
mis valstybių taikaus sambūvio 
idėją ir pažeidžia JAV susiprati

tųjų laisvės ir nepriklausomybės 
teisingiems siekimams ir

KAD kongresas 1969 liepos 10 
jungtine rezoliucija įgalioja ir 
prašo JAV prezidentą išleisti atsi
šaukimą, 1959 liepos trečiąją sa
vaitę skiriant PAVERGTŲJŲ VAL
STYBIŲ SAVAITE, ir panašius 
atsišaukimus išleidžiant kasmet, 
kol visos pavergtosios valstybės 
pasaulyje bus pasiekusios laisvę 
ir nepriklausomybę, —

Aš, Dwight D. Eisenhoweris, 
Jungtinių Amerikos Valstybių Pre
zidentas, 1959 m. liepos 19 prasi- 
dedančiąją savaitę SKIRIU PA
VERGTŲJŲ VALSTYBIŲ SA
VAITE.

Aš KVIEČIU Jungtinių Ameri
kos Valstybių žmones šių savaitę 
atžymėti deramomis apeigomis bei 
veikla ir prašau studijuoti sovietų 
viešpataujamų valstybių negandą 
bei iš naujo pasiryžti pavergtųjų 
tautų teisingų siekimų paramai.

TAM paliudyti aš savarankiškai 
pasirašau ir pavedu pridėti Jung
tinių Amerikos Valstybių antspau
dų.

Parengta Washingtone, 1959 
metų Viešpaties ir 184 Jungtinių 
Amerikos Valstybių nepriklauso
mybės metais, liepos 17-ųjų dienų.

(pasirašė) D.D. Eisenhower

PEV SEIMAS ATŽYMĖJO 
PAVERGTŲJŲ VALSTYBIŲ 

SAVAITĘ

Liepos 20 d. 10 vai. prie Paverg
tųjų Europos Valstybių Seimo pa
talpų priešais Jungtinių Tautų rū
mus New Yorke susirinko PEV 
Seimo Centro bei Rytų Europos 
Kilmės Amerikiečių sambūrio ir 
Pavergtųjų Valstybių Bičiulių 
Amerikiečių draugijos atstovai, 
JAV senatorius J.K. Javits, New 
Yorko gubernatoriaus atstovas W. 
Rand, jr., New Yorko burmistro 
atstovas J. O’Brien, New Yorko 
kardinolo Spelmano atstovas msgr. 
V.R. Raith ir nemažas būrys kitų 
svečių. Grojant PEV Seimo narių 
— valstybių himnus, jų vėliavos pa
kilo iki pusės stiebų. Po to nuo 
PEV Seimo patalpų frontinės sie
nos buvo nuimta uždanga ir toje 
sienoje pasirodė didžiulis plaka
tas. Jo viršuje žodžiai: CAPTIVE 
NATIONS WEEK, July 19-26, 
1959. žemiau — Europos žemėla
pis, kuriame pavaizduoti sovietų 
agresijos tarptautiniai nusikalti
mai ir grėsmė laisviesiems Vaka
rams. Apačioje įrašas: EUROPE 
CANNOT LIVE HALF FREE 
AND HALF SLAVE (Europa ne
gali gyventi pusiau laisva, pusiau 
vergijoje).

PEV Seimo pirmininkas S. Kar- 
bonski pasveikino apeigų dalyvius 
ir padėkojo JAV Prezidentui ir 
kongresui už jų pastarąjį įnašą 
sovietų pavergtųjų valstybių rei
kalu. Pavergtųjų Valstybių Savai
tės paskelbimas, pasakė Korbon- 
ski, yra vėl vienas apčiuopiamas 
įrodymas, kad JAV nesavanaudiš
kai stengiasi siekti pasaulio tai
kos.

Senatorius Javits savo žodyje, 
be kita ko, pažymėjo, kad tol, kol 
pusė kontinento yra Maskvos pa
jungta, taikos Europoje nebus. Ir 
nors Vakarų valstybių politikos

mo su kitomis tautomis natūra
lius ryšius;

KAD nuo 1918 Rusijos komunis
tų 'imperialistinė ir agresyvi poli
tika sukūrė milžinišką imperiją, 
gręsiančių JAV ir visų laisvųjų 
pasaulio tautų saugumui;

KAD komunistinės Rusijos im
perialistinė politika tiesiogine ar 
netiesiogine agresija pavergė Len
kijos, Vengrijos, Lietuvei, Ukrai
nos, Čekoslovakijos, Latvijos, Es
tijos, Gudijos, Rumunijos, R. Vo
kietijos, Bulgarijos, Kinijos žemy
no, Armėnijos, Azerbeidžano, Gru
zijos,.S. Korėjos, Albanijos, Idal- 
Uralo, Tibeto, Kazachijos, Turkes
tano, š. Vietnamo ir kt valstybi
ną nepriklausomybę;

KAD šios komunistinėje impe
rijoje skandinamos valstybės iš 
JAV, kurios yra žmogiškosios 
laisvės citadelė, laukia vadovybės 
savo išlaisvinimui ir nepriklauso
mybei pasiekti ir savo krikščionių, 
žydų, mahometonų, budistų ar ki
tokios religijos laisvei, taip pat 
kitoms asmens laisvėms atstatyti;

KAD šių užgrobtų valstybių, jų 
tautų troškimas laisvės ir nepri
klausomybės yra gyvybinės reikš
mės JAV valstybiniam saugumui, 
ir turi būti tvirtai palaikomas gy
vas;

KAD šių pavergtųjų valstybių 
didžiosios daugumos žmonių lais
vės ir nepriklausomybės troškimas 
sudaro didelį baubą karo atvejui 
ir tuo būdu didelę viltį teisingai 
ir patvariai taktikai; ir

KAD todėl dera mums tinkamo
mis ■ oficialiomis priemonėmis 
šioms tautoms aiškiai manifestuo
ti tą istorinį faktą, kad JV tauta 
yra dalininkė jų siekimų atstatyti 
savo laisvę ir nepriklausomybę.

VISA tai turėdami prieš akis, 
JAV senatas ir atstovų rūmai, su
sirinkę į kongresą, nutarė:

{GALIOTI ir prašyti Preziden
tą, kad išleistų atsišaukimą, ski
riantį 1959 liepos trečią savaitę 
Pavergtųjų Valitybių Savaite ir 
kviečiantį JV žmones šią savaitę’ 
atžymėti deramomis apeigomis bei 
veikla;

{GALIOTI ir prašyti Prezidentą, 
kad panašų atsišaukimų išleistų 
kasmet, kol visos pavergtosios val
stybės pasaulyje bus pasiekusios 
laisvę ir nepriklausomybę.

JAV PREZIDENTAS SKELBIA 
PAVERGTŲJŲ SAVAITE

JAV prezidentas Dwight D. Ei- 
senhoweris liepos 17 iškilmingai 
paskelbė šiokį atsišaukimų:

— DĖL TO
KAD sovietinio komunizmo im

perialistinė ir agresinė politika 
yra pavergusi daugelį valstybių 
pasaulyje;

KAD sovietų viešpataujamų val
stybių tautoms yra atimtos savos 
valstybinės nepriklausomybės ir 
savo žmonių laisvės;

KAD Jungtinių Valstybių, pi
liečiai kilmės ir principų ryšiais 
yra surišti su visų kontinentų lais
vę ir teisingumų mylinčiais žmo
nėmis;

KAD todėl yra verta ir teisinga 
manifestuoti pavergtųjų valstybių 
tautoms Jungtinių Valstybių vy
riausybės ir tautos paramą paverg

tiksluose nesą numatyta esamų 
Rytų Europoje padėtį keisti jėga, 
bet Vakarai turį remti visomis 
taikiomis priemonėmis apsispren
dimo teisės praktiškų taikymą Ry
tų Europos tautoms. Šiokios Vaka
rų pastangos esąs aiškiausias ro
diklis jų pasisekimo kovoje dėl 
laisvės. Pavergtųjų valstybių išsi
laisvinimui didžiausia atrama esąs 
NATO. Prisiminęs dabartinius Že
nevos pasitarimus, senatorius Ja
vits pabrėžė, kad sutikimas su 
Rusijos viešpatavimu Centro ir 
Rytų Europoje sudarytų didžiau
sią grėsmę laisvajai Europai. Že
nevoje šioks pavojus dažnai pa
kimbąs viršum derybininkų stalo, 
nes rusai nuolat visokiais būdais 
ir visokiomis priemonėmis spaud
žia JAV, Britaniją, Prancūziją, V. 
Vokietiją, kad atsisakytų savo už
imtos pozicijos gyvybinių elemen
tų.

Po senatoriaus J.K. Javits žo
džio buvo paskaityti New Yorko 
gubernatoriaus N.A. Rockfellerio 
ir New Yorko burmistro R.F. 
Wagnerio sveikinimai. Po jų tarė 
žodį Centro ir Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių sambūrio pirmi
ninkas msgr. J. Balkūnas, o Pa
vergtųjų Valstybių Bičiulių Ame
rikiečių draugijos pirm. Chiris- 
topher Emmet paskelbė manifes
tą, Pavergtųjų Valstybių Savaitės 
proga išleistą Pavergtųjų Valsty
bių Bičiulių Amerikiečių, Centro 
ir Rytų Europos Kilmės Amerikie
čių ir PEV Seimo.

Manifestas sveikina Pavergtų
jų Valstybių Savaitės paskelbimą 
kaip istorinės reikšmės žingsnį ir 
dėkoja JAV Prezidentui ir JAV 
Kongresui už šio žingsnio inicia
tyvų. Apgailestaudamas Vakarų 
neryžtumą pavergtųjų valstybių 
klausimų nuolat kelti tarptautinė
se diskusijose ir nuolaidų sutiki
mą su Kremliaus arogantišku at
sisakymu pavergtųjų bylų svarsty
ti, manifestas daro tokius konkre
čius siūlymus:

(1) kad 1958.1.13 prezidento Ei- 
henhowerio laiške So v. Sąjungos 
min. pirmininkui Bulganinui pa
reikštas nusistatymas būtų priim
tas pagrindu Vakarų planui euro
pinėms problemoms spręsti, įimant 
j tą planą laisvus rinkimus pa
vergtosiose valstybėse, Vokietijos 
apjungimą, nusiginklavimo ir ne
puolimo sutartis;

(2) kad toks planas Vakarų 
diplomatiniams ateities žygiams 
taptų kertine atrama ir kad Va
karai jų laikytųsi visuose diploma
tiniuose pasitarimuose su sovie
tais ir

(3) kad pevergtųjų valstybių 
klausimas būtų keliamas kiekvie
noje Jungtinių Tautų pilnaties se
sijoje.

Liepos 19, sekmadienį, šv. Pat- 
ricke Katedroje, gausiai dalyvau
jant pav. valstybių atstovams, 
kardinolas Spellmanas celebravo 
iškilmingas mišias Pavergtųjų 
Valstybių Savaitės proga ir vysk. 
Griffith pasakė pritaikytą pamoks
lą. Aatitinkamos pamaldos yra 
įvykusios ir visų tikybų maldos 
namuose po visą Ameriką.

Labai jautrų sveikinimų Paverg
tųjų Valstybių Savaitės paskelbi
mo proga PEV ^Seimui atsiuntė

JAV Senatorius K.B. Keating, vie
nas uoliausių šios savaitės idėjos 
rėmėjų. Savo laiške PEV Seimui 
senatorius Keating, be kita ko, 
rašo:

— Mūsų, kurie turime laimę 
gyventi laisvame pasaulyje, yra 
šventa pareiga atiduoti specialių 
duoklę tiems didiems patriotams, 
kurie tebetęsia pasipriešinimų ko
munistams anapus geležinės už
dangos. Jų pasišventimas laisvei 
ir nepriklausomybei nuolat ir nuo
lat turi būt primenamas laisvajam 
pasauliui, kuris, savo ruožtu, turi 
juos užtikrinti, kad jie nėra pa
miršti. žmogus yra gimęs būti 
laisvas ir vaikščioti stačiomis vei
du j laisvės saulę. Kol narsiosios 
tautos ir drąsiosios valstybės te
bėra po komunistinės tironijos ba
tu, tol joks tikras laisvės ir demo
kratijos šauklys negalės nurimti.

Kaip š.m. gegužio 1 d. "Mūsų 
Pastogės" laidoje 18 (624) Nr. 
buvo skelbta, ALB-nėss Krašto 
Valdyba yra paskyrusi £ 40.0.0 su
mų premijoms bendruomenės sa
vaitraščio šių metų jauniesiems 
bendradarbiams.

Šią sumą vėliau savu įnašu £ 
20.0.0 sumoje padidino žinomasis 
Melburno lietuviškojo jaunimo 
švietėjas, auklėtojas, Lituanistinių 
Kursų steigėjas ir dėstytojas A. 
Zubras. Taigi šiuo metu yra suda
ryta £ 60.0.0 dydžio suma, kuri 
prieš Kalėdų atostogas dovanomis 
ar grynais pinigais bus paskirsty
ta jauniesiems “Mūsų Pastogės" 
bendradarbiams.

Yra sudaryta premijavimo komi
sija, į kurią įeina Krašto Valdy
bos atstovas ir “Mūsų Pastogės” 
redaktorius.

Nusistatyta skirti keturias pre
mijas. 1-ma premija — £ 25.0.0, 
II — ££ 16.0.0, III — £ 12.0.0 ir 
VI — 8.0.0.

Pirmoji atiteks pastoviausiam 
jaunajam savaitraščio talkininkui, 
kuris daugiausia bus parašęs j "M. 
P.” straipsnių ir kronikos žinučių.

Antroji premija bus skirta 
geriausiai literatūrinę formą ap
valdžiusiam ir parašiusiam bent 
keletą rašinių. Trečioji numatoma 
paskirti už geriausią feljetoną bei 
satyrų, o ketvirtoji — už geriau
sių “Mūsų Pastogės” rėmimų vers
tiniais ar sutrauktiniais straips-

neliais.
Konkurse gali dalyvauti visi 

jaunuoliai iki 30 m. amžiaus.
Kaip “M.P.” skaitytojai žino, 

kas mėnesį bendruomenės savait
raštyje yra “Jaunimo Kvieslio" 
skyrius, kurį užpildo beveik išim
tinai tik mūsasis jaunimas. Daž
nokai mūsų jaunųjų bendradarbių 
straipsniai ir korespondencijos yru 
talpinamos ir kituose “M.P.” sky
riuose, jiems pasirašant pavardė
mis ar slapyvardžiais.

Iki šiųmetinių premijų skirsty
mo liko dar gražaus laiko. “Mūsų 
Pastogė” dar pasirodys dešimtis 
kartų, taigi yra geros progos vi
siems lietuviams jaunuoliams pa
sireikšti įvairaus žanro kūriniais 
“M.P." puslapiuose, čia itin gra
žiai gali pasirodyti visos Australi
jos lietuviai jaunuoliai-lės ne tik 
"Jaunimo Kvieslio“, "Studentų 
žodžio”, bet Sporto, Skautų ir ki
tuose laikraščio skyriuose. Ir tie, 
kurie iki šiol dar nėra laikrašty 
bendradarbiavę, turi dar pakanka
mai laiko išmėginti savo lamą, nes 
premijų skirstymo komisija savo 
uždavinį stengsis atlikti objekty
viai ir nešališkai, neatsižvelgdama 
j tai, kada jaunasis spaudos tal
kininkas bus pradėjęs bendradar
biauti.

Tuo būdu dar kartą kviečiami 
mūsų jaunieji bendradarbiai j 
nuoširdžių bendruomenės savait
raščio talkų. -•#

KRAŠTO VALDYBOJE
N.S.W. Tel. UL 6463, sekretoriaus 
S. Pačėsos adresas: 159 Mimosa 
Rd., Greenacre, N.S.W.

PASIKEITIMAI A.L.B.
Iš Krašto Valdybos pasitraukė 

V. Skrinska ir E. Kolakauskas. 
Krašto Valdybon įėjo (iš kandi
datų) H. Stošius ir S. Pačėsa.

Ryšium su paminėtais pasikei
timais V-ba pasiskirstė pareigomis 
sekančiai:

Inž. Iz. Jonaitis — pirmininkas, 
Inž. A. Adomėnas — I vicepirmi
ninkas, V. Bitinas — II vicepir
mininkas, A. Kutka — iždininkas, 
S. Pačėsa — sekretorius, T. Reiz- 
gienė — narys kultūros reikalams 
ir H. Stošius — narys jaunimo 
reikalams.

Korespondencija Krašto Valdy
bai adresuojama:

G.P.O. Box 4558, Sydney.
Krašto V-bos būstinė — rašti

nė — Sydnėjaus Lietuvių Na
mai Redferne (Botany Rd., 18-20), 
kur kiekvienų sekmadienį nuo 2 
vai. iki 4 vai. p.p. budi V-bos na
rys ir A.L. Bendruomenės reika
lais teikia informacijas.

Pirmininko Inž. I. Jonaičio ad
resas: 70 Leyland P-de, Belmore,

NIXONAS LANKO 
SIBIRĄ

Kaip žinome, Amerikos vicepre
zidentas šiuo metu yra Sov. Ru
sijoj, j kur jis nuvyko atidaryti 
Amerikos pramonės ir prekybos 
parodos. Pirmosios jo kelionių die
nos buvo nelabai malonios, nes 
Chruščiovas, sužinojęs, kad Ame
rikoje yra paskelbta Pavergtųjų 
Valstybių Savaitė, buvo pasidaręs 
įžūlus ir irzlus. Parodos atidarymo 
metu jiedu apsišaudė grasinimais, 
kuriuos iššaukė sovietų diktato
rius. Nixonui gražiai ir kietai at
sikirtus vėlesnioji viešnagė pasida
rė lyg ir svetingesnė.

Šiuo metu Nixonas lankosi No
vosibirske ir kituose Sibiro mies
tuose. Kai tuo tarpu jis buvo gana 
šaltai sutiktas Maskvoje ir Lenin
grade, tai pranešama, kad Sibire 
didelės žmonių minios abu Nixo- 
nus (viceprezidentas vyksta su sa
vo žmona) pasitinka maloniai ir 
skaitlingai.

Politiniuose sluogsniuose mano
ma, kad Nixonas pakvietęs sovie
tų diktatorių aplankyti Ameriką.

NELENGVA VILNIUJ PIENO 
GAUTI

— Deja, atsigerti iš ryto sku
bančiam j darbą vilniečiui pieno 
su šviežia bulkute, stiklinę kefiro 
— ne toks jau paprastas dalykas.

Taip dienos temų skyriuje rašo 
vilniškė “Tiesa”, liepos 16 d. Ir 
rašo, kad pieno kambinatas esąs 
pajėgus aprūpinti Vilnių pienu: 
esą, kaikuriomis dieno
mis kiekvienam miesto gyventojui 
išvežama beveik po litrų”™.

Po kokių litro dalį kombinatas 
išvežioja kitomis (ne “kaikurio
mis”) dienomis, pasilieka neišaiš
kinta. LNA
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Sovietu Armija Nepasitiki 
Raudonąja Kinija

EINA GANDAI, JOG CHRUŠČIOVAS NORĮS MARŠALĄ ŽUKOVĄ 
Iš UŽKAMPIO IŠKELTI VĖL Į KARINĮ PAVIRŠIŲ.

Pirmoje Ženevos konferencijos 
fazėje, kuri sudarė naują Sovietų 
Sąjungos politiniai — diplomatinio 
puolimo etapą, sovietų pavergtųjų 
tautų atstovai įteikė Vakarų di
džiųjų valstybių užsienio reikalų 
ministeriams memorandumą, ku
riame, be kita ko, išreiškė pasigai
lėjimą, kad Vakarų valstybių pa
teiktame Ženevoj plane buvo visi
škai nutylėtas visos Europos su
vienijimo klausimas. Memorandu
me buvo išdėstyti taip pat tokie 
samprotavimai: “Dabartinis įtem
pimas negali būti pašalintas, jei 
nebus įvykdyta ne tik Rytų Vokie
tijoje, bet ir visuose Europos kraš
tuose tautų teisė pačioms spręsti 
savo likimą. Vokietijos problema 
yra neatmezgiamai surišta su visų 
Centro ir Rytų Europos laisvės 
problema. Šis ryšis yra pagristas 
Vokietijos kaimyninių kraštų geo
grafine padėtimi ir abiejų proble
mų analogija moraliniu bei teisi
niu atžvilgiu”.

šie samprotavimai iškelia tiek 
realiosios tarptautinės padėties es
minius elementus, tiek reakcijos 
būdus, kurią Vakarų valstybės tu
rėtų priešpastatyti sovietų verži- 
muisi į Vakarus. Rytų Vokietijos 
okupacija ir Maskvos primesta te
nai sovietų santvarka tėra orga
niška esančių tarp Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos valstybių pavergi
mo pasekmė. Kol tos valstybės 
liks Sov. Sąjungos užvaldytos Ir 
bus jos naudojamos kaip tiltas Ry
tų Vokietijai valdyti karinėmis 
priemonėmis, tol nebus galima Vo
kietijos suvienyti, t.y., išvaduoti 
Rytų Vokietiją ir grąžinti ją į de
mokratinę santvarką, čia glūdi 
tikroji problemos esmė ir paskuti
nių 14 metų patyrimas tai patvir
tina. Be to, Sovietų Sąjunga turi 
lygiai tokią pat iš sutarčių ir kitų 
tarptautinės teisės nuostatų iš
plaukiančią prievolę grąžinti laisvę 
jos okupuotai Vokietijos zonai, 
kaip atstatyti laisvą suvereninių 
teisių vykdymą Estijoj, Latvijoj,. 
Lietuvoj, Lenkijoj, Vengrijoj, Če
koslovakijoj, Rumunijoj, Bulgari
joj ir Albanijoj. Todėl būtų tei
singa, pagrįsta ir tikslinga, kad 
Vakarų valstybės galop pasiryžtų 
laikyti abu — Vokietijos suvieni
jimo ir sovietų pavergtųjų tautų 
išlaisvinimo — klausimus viena 
problema.

Tokia pozicija greta karinių ap
sigynimo priemonių yra tikslinga 

politinė priemonė kovoti prieš so
vietų veržimąsi į vakarus, kuris 
Ženevos konferencijoje dar kartą 
pasireiškė brutališku ir pavojingu 
būdu. Betarpiškas sovietų siekia
mas tikslas yra ne tiktai išgauti 
jų agresijomis sudaryto Europoje 
status quo pripažinimą, bet taip 
pat tą status quo praplėsti nauju 
pasistūmėjimu pirmyn, būtent, Va
karų Berlyno vadinamo laisvojo 
miesto sudarymu. Jeigu tai sovie
tams pasisektų, jie tuo galutinai 
sunaikintų vakarų prestižą paverg
tų tautų tarpe, sulaužytų jų mo
ralinį pasipriešinimą sovietų pries
paudai ir ilgam laikui nuslopintų 
jų išvadavimo viltį. Tokiu būdu 
sovietai pašalintų svarbius veiks
nius, kurie dabar prisideda prie 
tolimesnės sovietų ekspansijos Eu
ropoje sustabdymo^ Nėra jokio 
abejojimo, kad siūlydami įsteigti 
laisvąjį Vakarų Berlyno miestų, 
sovietai galutiniame rezultate sie
kia užgrobti Vakarų Berlyną ir 
primesti savo vergiją dar 2 milio- 
nam žmonių. Yra viso pagrindo 
manyti, kad ligi tai įvyktų, Mask
vos vyriausybė, nuolat kišdamasi 
į Vakarų Berlyno reikalus, sukel
dama tenai incidentus bei komu
nistines riaušes, grąsindama, nau
dotų laisvąjį miestą kaip šantažo 
priemonę prieš Vokietijos Federa- 
linę Respubliką ir vakarų didžiau
sias valstybes, šituo keliu, o taip 
pat per “mišrias visos Vokietijos 
komisijas” sovietai stengtųsi pa
laužti Federalinės Respublikos vie
šąją nuomonę ir palaipsniui pri
vesti prie Vokietijos “suvienijimo”, 
t.y., primesti Federalinei Respub
likai konfederaciją su Rytų Vokie
tijos sovietišku padaru, kas prak
tiškai reikštų konfederaciją su So
vietų Sąjunga. Kiekvienų atveju 
tačiau iš Sovietų Sąjungos laiky
senos Ženevos konferencijoje aiš
kiai matyti, kad ji siekia sukurti 
eilei metų Europos vidury savo 
rūšies “politinę Korėją”.

Brutalus Sovietų Sąjungos ver
žimasis Vokietijoje ir kitur yra 
bolševikų revoliucijos pasireiški
mas. Todėl jis negali būti sulaiky
tas ar sutvarkytas diplomatinėmis 
derybomis. Vienintelė priemonė 
prieš jį yra civilizuotojo pasaulio 
pasiryžimas nepasiduoti sovietų 
grąsinimams ir priešpastatyti jie
ms Vakarų materialinę ir moralinę 
galią. Ir kaip tik politinės mora
lės srity vakarai turi stipriausią 

ginklą — teisingą sovietų paverg
tų tautų išlaisvinimo bylą. Kad 
taip yra, paliudija pats Sovietų 
Sąjungos ministeris pirmininkas. 
Nes kėsindamasis išnaudoti sovie
tų propagandai vieno didžiausių 
kovotojų už tautų laisvę — John 
Foster Dulles’o mirtį, Chruščiovas 
melagingai tvirtino, kad Dulles 
pasikalbėjime su Mikojanu atsisa
kęs nuo išlaisvinimo politikos, ši
ta stačiokiška insinuacija parodo, 
kad sovietai yra labai jautrūs pa
vergtųjų tautų išlaisvinimo klau
simu.

Toliau, akivaizdoj griežtos 
kovos, kurią sovietai veda 
prieš Vakarus, reikia galop pada
ryti tam tikrų išvadų iš 40 metų 
patyrimo, kad būtų galima pa
grįsti jomis Vakarų politiką So
vietų Sąjungos atžvilgiu ir išsklai
dyti tam tikras pavojlingas iliuzi
jas. štai kai kurios tų išvadų. 
1) Nuostabiu būdu politikai ir dip
lomatai vengia pripažinti, kad esa
ma klausimų, kurie negali būti 
išspręsti. Kiek tai liečia Sov. Są
jungą, yra aukščiausias laikas, 
kad Vakarų politikai drąsiai ir at
virai pasakytų savo tautų viešajai 
nuomonei, kad joks pagrindinis 
tarptautinės tvarkos, teisingumo ir 
bendradarbiavimo klausimas nega
li būti tikrai išspręstas derybomis 
su Sovietų Sąjunga. 2) Turi būti 
atitaisyta laiks nuo laiko reiškia
ma nuomonė, kad santykiuose su 
Sov. Sąjunga esą tikslinga naudo
ti normalios, klasiškos diplomati
jos metodus, ši nuomonė yra vi
siškai klaidinga. Tokie metodai ne
gali būti taikomi sovietų atžvilgiu, 
nes Sov. Sąjunga nėra normali 
valstybė. Ji juk nepripažįsta ele
mentarinių tarptautinės teisės ar 
tarptautinio bendradarbiavimo dės
nių. Su tokia valstybe yra bergž
džia ir net kenksminga vesti dery
bas dėl svarbių pasaulio problemų, 
ypač kad sovietai — kaip tai dar 
kartą įrodo ir Ženevos konferenci
ja — įtraukia savo partnerius į 
ilgas, suktas derybas tik tam, kad 
galėtų išnaudoti jas savo propa
gandai ir siekiams. 3) Reikia taip 
pat vieną kartą įmatyti, jog dery
bos su sovietais neturi nieko ben
dra su karo galimumo ar karo iš
vengimo klausimu. Jeigu Sov. Są
junga galėtų užpulti Vakarus, tai 
ji tai jau būtų padariusi ir jokios 
derybos jos nuo to nesulaikytų. 
Bet ji negali pakelti karo prieš

Vokiečių gautomis iš Rytų in
formacijomis, komunistinės Kini
jos ne ėjimas, bet tiesiog bėgimas 
„pirmyn“ Maskvoje stebimas su

Jungtines Amerikos Valstybes ri- 
ziko. Be to, per 40 metų, kurie yra 
praėję nuo bolševikų revoliucijos, 
Sov. Sąjunga nedrįso pradėti nei 
vieno didesnio karo: ji turėjo pa
sitenkinti vien tik agresijoms prieš 
savo mažesnius ir silpnesnius kai
mynus. Japoniją ji užpuolė tik 
tada, kada Amerikos atominė bom
ba padarė nebegalima bet kurį 
tolimesnį japonų pasipriešinimą.

Toliau, reikia, kad civilizuoto
sios tautos, vesdamos dvasinę kovą 
prieš bolševikų demoralizuojamą 
akciją, paskelbtų kaip bendrai pri
valomus tartautinės teisės nuosta
tus du prncipu, būtent: a) drau
dimą pripažinti tartautiniu nusi
kaltimu sudarytąją padėtį ir 
b) prievolę atitaisyti tokio nusi
kaltimo padarinius, šių principų 
paskelbimas padarytų negalimas 
Maskvos spekuliacijas dėl status 
quo pripažinimo. Tos spekuliacijos 
nuodijo tarptautinę atmosferą 
praeity ir dabar dažnai tebenuo- 
dija.

Galop tiek moralės, tiek realis
tinės politikos sumetimais reikia 
santykiuose su Sovietų Sąjunga 
vadinti dalykus tikru jų vardu. 
Jeigu mažo, vos 12 tūkstančių ka
rių sąjunginio kontingento, skirto 
apsaugoti 2 milionams žmonių nuo 
komunistinės vergijos, buvimą Va
karų Berlyne sovietų vyriausybė 
Ženevos konferencijoj vadina 
“okupacija” ir drįsta reikalauti tą 
apsaugos kariuomenę pašalinti, tai 
sunku suprasti, kodėl Vakarų val
stybės neatsako į tai reikalavimu 
padaryti galą 100 milionų europie
čių priespaudai, kurią vykdo dau
giau kaip milionas bolševikiškos 
kariuomenės.

Sov. Sąjungos agresyvumo pa
vojaus akivaizdoj nepakanka ope
ruoti vien tik bendrais dėsniais, 
kaip lygiai nepakanka sovietų at
žvilgiu tikybos srity abstraktiniai 
skelbti Evangelijos tiesas. Yra bū
tina atvirai ir aiškiai iškelti, kas 
ir kaip pažeidžia Dievo ir žmonių 
įstatymus. Eilės valstybių paver
gimas iš Sov. Sąjungos pusės yra 
Dievo ir žmonių įstatymų pažeidi
mas, ant kurio yra pastatyta civi
lizuotojo pasaulio santvarka.

tam tikra baime ir susirūpinimu. 
Raudonoji Kinijos imperija virs
tanti galybės faktoriumi komunis
tinių valstybių bloke. Visa ener
gija varomas kinų „liaudies komu
nų“ pagyvinimas jau seniai Krem
liui keliąs mažai paslepiamą rūpes
tį; prie to prisidėjo dar Kinijos 
komunistų įsigalėjimas Tibete.

Kinija yra tirščiausiai apgyven
tas žemės planetos kraštas ir ji 
turi iš būtinybės veržtis j šiaurę, 
į apytuštę Sibiro erdvę ir joje kur- 
dinti savo gyventojų perteklių, 
šiuo metu, žinoma, Rusijai negre
sia Kinijos invazija, bet ateityje 
Rusijai Sibiras darosi nesaugus.

Daug kas galvoja, jog Chruščio
vas, keldamas Berlyno ir vakarų 
Vokietijos krįzę, norįs apsidrausti 
nuo Vokietijos revanšo ir rengtis 
stiprinti Sibiro saugumą nuo ga
limos Kinijos ekspansijos, kuri 
Maskvos mokinio Mao Tse-tungo 
vadovaujama virsta stipria ir mil
žiniška imperija, o imperijos 
visada yra veržlios, joms

SOVIETAI TOLI NUO 
AMERIKOS

“Amerika-Dienst” (birželio 19 
d. laidoje) įdomiai sugretina So
vietų Sąjungos septynmečio plano 
numatytus rezultatus ir dabartinę 
JAV gamybą. Pasirodo, kad svar-

Sov. Sąj. gamyba
1965 m. septynmečio 

Gamybos sritis planą įvykdžius
Nafta 240
Plienas 83

Elektros srovė 520
Automobiliai 170.0
Avalynė 515
Mėsa 6,1

Gali būti keletas gamybos sričių, 
kuriose Sovietų Sąjunga per tą 
septynmetį pavys ir pralenks JAV 
-bes. Bet minėtose svarbiose ga
mybos srityse Sovietų Sąjunga, 
septynmečio planą įvykdžius, ne
pasieks dar nė šiandieninio Ame
rikos lygio. O juk ir JAV-se per 
tuos septynis metus gamyba dar 
labiau pakils, štai pereitais pen
kiais metais Amerikos plieno ir 
pramonės gamyba pakilo 20%,

visada trūksta erdvės, ypač 
kai pašonėje yra beveik tuš
čia erdvė. Nors Maskva, ir Pekinas 
dažnai kartoja savo draugiškumo 
deklaracijas, bet Rytų bloke turi
ma informacijų, jog sovietinės ar
mijos vadai nepritaria Chruščiovo 
politikai, ir sovietų armijos mar
šalai nepalankiai pažiūrėję i 
Chruščiovo ultimatumą Vakarams 
dėl vakarų Berlyno karinės eva
kuacijos. Sakoma, kad raudonieji 
maršalai esą nuomonės, jog Sovie
tų Sąjunga dar nesanti pakanka
mai stipri, kad galėtų leistis į ka
rinį konfliktą su Vakarais ir kad 
Chruščiovo ultimatumas Vakarams
buvęs perskubus.

Sovietų generolams atrodę, jog 
Maskva turinti rodyti daugiau 
budrumo dėl nuolatinio raudono
sios Kinijos jėgų stiprėjimo.

Ryšium su tuo kreipiamas dė
mesys į faktą, jog Varšuvos pakto 
ginkluotų pajėgų vadas maršalas 
Konev pasirodė rytų Vokietijos 
šventėje, lydimas maršalų Grečko- 
vo ii- Vorokovo, nors buvo iki šiol 
žinoma, kad Grečkov buvo Ko- 
nevo oponentas. Eina gandai, kad 
Chruščiovas norįs maršalą Žukovą 
iš užkampio iškelti vėl į karinį 
paviršių. Prie Stalino tai būtų bu
vę negalima, bet prie Chruščiovo 
galima.

biose gamybos srityse Sovietų Są
junga nė savo septynmečio planų 
įvykdžiusi nepasieks to lygio, ku
ris matomas Amerikos šių dienų 
gamyboje. Štai keli palyginimai.

Dabartinė JAV gamyba 
(1959 m.)

mil. to 335,5 mil. tonų
mil. ,to 125 mil. tonų

(pajėgumas 135 mil. to) 
milijardų kWh 724 kWh 
00 št. ■ 6.000.000 št
mil. porų 583 mil. porų
mil. tonų 10 mil. tonų.

elektros srovės gamyba 35%. Pa
kilo taip pat ir realioji uždarbių 
perkamoji galia. Tad rimti pasau
lio ekonomistai ir tvirtina, kad 
Chruščiovas savo planais ir propa
gandiniais pranašavimais perdaug 
išsižiojo. Septynmečio plano vyk
dymas Sovietų Sąjungai, žinoma, 
turės tam tikrą reikšmę, bet ne 
tokią, kokią dabar piešia sovieti
nė propaganda.

Lietuvos Kolchozai
KOLCHOZININKAI NEBETEKS 

PRIVATINIŲ SKLYPŲ IR 
NUOSAVŲ GYVULIŲ

Jau nuo seniai yra žinoma, kad 
Maskva kolchozus pamažu nori 
pervesti į sovchozinę sistemą, ki
taip tariant, juos visiškai suvals
tybinti. Tai paaiškėjo iš visos eilės 
prasitarimų ir veiksmų. Nors ir 
kolchozai yra įjungti į bendrą so
vietinę sistemą, nors ir jų struk
tūra bei funkcijos planuojama 
Maskvoje, tačiau vienas kitas da
lykas buvo likęs pačių kolchozi- 
ninkų nuožiūrai. Dabar jau spar
čiau einama prie to, kad pasikeis
tų kolchozų pobūdis ir veikimas: 
Kolchozai pasidarytų visai pana
šūs į valstybinius ūkuis, kolchozi- 
ninkai būtų tokioje padėtyje, 
kaip sovchozininkai, kurie gauna 
tvirtą atlyginimą, bet, iš kitos pu
sės, neturi jokios teisės į gamybos 
vaisių paskirstymą, net to menko 
privatinio sklypelio nebetenka, 
kuriuo iki šiol galėjo naudotis kol- 
chozininkai.

Lietuvos kp ideologiniame orga
ne “Komunistas” (nr. 6-1959) 
atspausdintas A. Smirnovo straip
snis “Tolesnis gamybinių santykių 
tobulinimas išplėstinės komuniz
mo statybos laikotarpiu”. Jis t.k. 
išveda, kad "ir socializmo sąlygo
mis gamybinės jėgos keičiasi grei
čiau, negu gamybiniai santykiai — 
todėl tarp jų gali atsirasti priešta
ravimų”. Bet tie skirtumai turį 
išnykti, “pakeliant kolūkinės — 
kooperacinės nuosavybės suvisuo- 
meninimo laipsnį iki bendraliaudi- 
nių”„ Išvertus į paprastus žodžius, 

čia siūloma ne kas kita, kaip kol
chozinę — kooperatinę nuosavybę 
visiškai suvalstybinti.

Kolchozų suvalstybinimas vyko 
ir vyksta įvairiais būdais. Papras
čiausias, bet iki šiol dar ne plačiai 
vartotas būdas kolchozą padaryti 
sovchozu, valstybiniu ūkiu. Bet 
yra ir eilė kitų priemonių. Viena 
iš jų, tai kolchozų “nedalijamieji 
fondai”. Fondai sudaromi iš kol- 
ehozininkų darbo vaisių, iš nuosa
vybės, bet jie tais vaisiais negali 
pasinaudoti, neturi teisės jais pa
sidalinti. Smirnovas teigia, jcad 
kaip tik šių fondų nuolatinis augi
mas sudarąs pagrindą kolchozinės 
ir “bendraliaudinės” nuosavybės 
suvienodinimui, (bendraliaudinė— 
tai tikrovėje valstybės, Maskvos 
diriguojamos, nuosavybė).

LIETUVOS KOLCHOZININKAI 
SUKROVĖ MILIJARDĄ RUBLIŲ

— NE SAU
Kokias didžiules sumas Lietuvos 

kolchozininkai sukrauna į tuos ne
savus “nedalijamus fondus”, ma
tyti iš šios lentelės (kurios skaičiai 
iki 1956 metų imti iš statiškos lei
dinio “Lietuvos TSR liaudies 
ūkis” Vilnius, 1957 m., 135 pusi., 
o 1957 ir 1958 metams iš “Komu
nisto” 1959 m. birželio mėnesio 
numerio, 13 pusi.):

Lietuvos kolchozų nedalomieji 
fondai metų pabaigoje (milijo
nais rublių):

1950 m. 272,4 mil. rublių
1951 m. 354,7 mil. rublių
1952 m. 437,3 mil. rublių

1953 m. 508,1 mil. rubliiĮ
1954 m. 604,6 mil. rublių
1955 m. 664,8 mil. rublių
1956 m. 788,2 mil. rublių
1957 m. 934,5 mil. rublių
1958 m. 1.181,5 mil. rublių

Tokiu būdu tie fondai pereitų 
metų gale siekė jau 1 milijardą 
181 milijonų rublių.

KOLCHOZININKAI NE ILGAI 
BETURĖS ASMENINIŲ SKLYPŲ 

IR GYVULIŲ
Kuria kryptimi eina kolchozų 

“evoliucija”, galima suprasti iš 
Smirnovo straipsnio užuominos, 
kad “pirmaujančių žemės ūkio ar
telių kolūkiečiai perduoda kolū
kiams savo asmenines karves” ir 
kad “toliau stiprėjant ir vystan
tis kolūkinei gamybai kolūkiečiai 
atsisakys savo asmeninių pagalbi
nių ūkių”, nes jiems, girdi, nau
dingiau būsią gauti produktus iš 
visuomeninio ūkio. Bet patsai 
Smirnovas įspėja tuo atžvilgiu 
perdaug nesiskubinti, nes tol, kol 
visuomeninis ūkis negalįs pilnai 
patenkinti kolchozininkų poreikių 
tiems produktams, nesą galima 
likviduoti kolchozininkų pagalbi
nių ūkių. Dar ir kitoje vietoje 
Smirnovas lyg ir mėgina stabdyti 
skubotumą ir pergreitą perėjimą 
į pilnesnį komunizmą. Girdi, per 
anksti įgyvendinus komunistinio 
paskirstymo principą (“kiekvie
nam pagal poreikius”) “visuomenė 
negalės patenkinti visų narių po
reikių ir tai diskredituos komuniz
mo reikalą”. Tik tuomet, kai bū
siąs sukurtas materialinių gerybių 
gausumas, ir kai “žmonės savo 
noru ir nepriklausomai nuo mate
rialinių gėrybių gavimo mato, 
dirbs pagal savo sugebėjimus... 

galima bus pereiti prie paskirsty
mo pagal poreikius”. Tikriausia, 
ir pačiam Smirnovui yra aišku, kad 
jis čia kalba apie ganą tolimą 
ateitį. Sovietų Sąjungos gyvento
jai jau daugiau kaip 40 metų lau
kia ir nesulaukia to “gerybių gau
sumo”, apie kurį kalba Smirnovas.

Kita svarbia kolchozų “suvisuo- 
meninimo” priemone Smirnovas 
laiko “tarpkolūkinės nuosavybės” 
kūrimą: bendrų elektrinių, žemės 
ūkio produktų perdirbimo įmonių 
įrengimą ir statybinių medžiagų 
ruošimą ir pan. Tąja kryptimi 
Lietuvoje ir einama.

Kolchozams ir kolchozininkams 
uždedamos vis naujos naštos (pa
vyzdžiui, darbai prie kelių taisymo 
ir tiesimo, naujų mokyklų staty
ba), kasmet iš kolchozininkų ati
mama šimtai milijonų rublių ir 
kraunami į nedalijamą fondą, eina
ma prie to, kad kolchozininkas ne
beturėtų sklypelio — visa privalo 
eiti “bendraliaudinėn” sąskaiton, 
kurią tvarko Maskva.

Smirnovas netiki, kad tolimesnis 
kolchozų darbas ir pertvarkymas 
vyktų sklandžiai. Nepasitikėjimas 
kolchozininkais tryški, kad ir iš ši
to sakinio: “Tol, kol bus sukurtas 
produktų gausumas ir darbas taps 
tikrai gyvybiniu žmonių poreikiu, 
reikalinga kuogriežčiausia valsty
binė darbo mato ir vartojimo mato 
kontrolė”. Tas teiginys, žinoma, 
taikytas ne vien tik kolchozinin
kams. Sovietiniai — komunistiniai 
valdomuose kraštuose visi dirban
tieji ir visi darbo vaisiai visą laiką 
yra “kuogriežčiausioje” valstybi
nėje kontrolėje.

Darbingų kolchozininkų, daly
vaujančių gamyboje, pagal minėtą 
statistikos leidinį yra per 500.000. 
Kaip noriai ir nenoriai ta pusė mi

tieji dalykai yra sekančiuose sky
riuose, kurie lietuvių kalba dar 
nepaskelbti. Kada išeis visos isto
rijos lietuviškas vertimas, taip pat 
nepaskelbta.

Laida rusų kalba Maskvoje jau 
išėjo knygos pavidale. Esą per 
700 pusi, ir kaštuojanti apie 11 
rublių. Žinoma, ji atspausdinta 
masiniu tiražu.

Užsienio spaudos korespondentų 
pranešimais iš Maskvos pvz., 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų 
okupacijos ir aneksijos įvykių rai
da tame “istorijos vadovėlyje” 
(“Frankfurter Allgemaine” 141 nr) 
gerokai klastojama, iškraipoma, 
stengiantis užmaskuoti Sovietų 
grynai imperialistinį Pabaltijo už
grobimo pobūdį. Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos okupacija nesiejama 
su Molotovo — Ribbentropo pak
tu, bet su kokiais tai išgalvotais 
"demokratinių sluoksnių” žygiais, 
kurie paskatinę Pabaltijo valsty
bes sudaryti su Sovietų Sąjunga 
"pagalbos sutartis”. Bet nepaisant 
to “antisovietinė agitacija” Pabal
tijo kraštuose nesiliovusi. Buvęs 
pavojus, kad Pabaltijo erdvė pa
teks į imperialistines avantiūras Ir 
dėl to tų kraštų valdžią perėmę 
“pažangus sluoksniai”. Sovietiniai 
kariniai žygiai prieš Pabaltijo val
stybes (įgulų įkurdinimas ir pan.) 
istorijoje esą visai apeinami, žo
džiu, įvykių raida nušviečiama 
senu Stalino — Molotovo “istori
kų” metodu: Pabaltijo tautos būk 
tai pačios apsisprendusios dėtis į 
Sovietų Sąjungą, žino ir Chruščio
vas ir visi naujosios partijos isto
rijos autoriai, kad tikrovėje įvy
kiai klojosi visai kitaip, kad Pabal
tijo valstybės buvo varu suvary
tos į Sovietų Sąjungos gardą — 
bet ir šiandien tebevengia tas tie
sas skelbti ir pučia miglą. E.I.

lijono žmonių įsijungs į naujų kol
chozinių reformų vykdymą, nuo 
to priklausys ir tų reformų sėk
mingumas Lietuvoje. Nors ir daug 
kalbama apie kolchozininkų “suin
teresuotumo” kėlimą, vis dėlto Lie
tuvos kolchozininkai ir toliau yra 
ir bus smarkiai išnaudojami. Jei 
žadama per septynmetį jų realias 
pajamas padidinti apie 40%,tai tat 
nedaug ką reiškia, nes esamas už
darbių lygis pernelyg yra skur
dus. Komunistiniuose Lenkijos 
ir Jugoslavijos kraštuose jau se
niai suprasta, kad sovietinio pobū
džio kolchozinė sistema yra netiku
si ir žemės ūkio gamybos kėlimui 
nenaudinga. Tie du kraštai nuo 
jos bemaž visai atsisako. Sovietai, 
norėdami išvengti viešo blamažo, 
vengdami pripažinti kolchozinės 
tvarkos nesėkmingumą, tiesiais ir 
aplinkiniais keliais eina prie kol
chozų pervedimo į kitas (sovchozi- 
nes) formas. Bet kai Lietuvos kol
chozininkas dar labiau nuo žemės, 
net nuo tų privatinių sklypelių, at
plėšiamas ir padaromas nesuinte- j 
resuotu valstybės samdiniu, vargu 
tai gali vesti į žemės ūkio klestė
jimą.
NAUJOJI PARTIJOS ISTORIJA 

IR LIETUVOS OKUPACIJA
Vilniaus “Tiesa” ir Lietuvos ko

munistų partijos žurnalas "Komu
nistas” eilėje numerių spausdino 
visasąjunginės komunistų partijos 
istorijos ištraukas. Dabar “Komu
nistas (6 nr.) praneša: “Ryšium 
su vadovėlio ‘Tarybų Sąjungos 
komunistų partijos istorija’ išleidi
mu redakcija nebespausdins isto
rijos skyrių. Artimiausiu metu bus 
išleistas vadovėlis, išverstas į lie
tuvių kalbą.” Žurnale istorijos bu
vo atspausdinta iki XIII skyriaus 
(1933 —1937 m.). Lietuvą liečian-
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Žodžiu vartosenos tikslinimas
(LAIŠKAS IŠ AMERIKOS)

Bet ta tarptautinių santykių for
ma netiktų mums lietuviškai va
dinti sąjunga, nes šiuo pa
staruoju vardu vadiname kitokias 
tarptautinių santykių formas. Pa
vyzdžiui, buvo Tautų Sąjunga, 
buvo Pabaltijo Sąjunga, Balkanų 
Sąjunga, dabar yra Atlanto Są
junga. .. Sąjungomis vadiname su
vereninių valstybių bendravimus, 
pagrįstus sutartimis. Britų com- 
monwealthas yra pagrįstas daly
vaujančių kraštų konstitucijomis. 
Sąjunga yra lyg ir mechaninis ir 
ne toks jau glaudus, dažniausia 
laikinio pobūdžio junginys, o com- 
monwealthas yra lyg ir organinis 
junginys.

Dalyko pobūdį ir dvasią geriau 
atitikumėm, jei tą British Com
monwealth of Nations vadintu- 
mėm Britų Valstybių Ben
druomene.

Demokratija lietuvių 
kalboj ligi šiol yra žinoma tik 
kaip visuomenės santvarkos, o ne 
valstybės tipo pavadinimas, todėl 
Commonwealth of Australia ne- 
verstina lietuviškai kaip Australi. 
jos demokratija, o tik 
kaip Australijos r e s p u b 1 i- 
k a (bendradaiktis!).

Amerikos lietuviai, kaip ir A. 
Zubras, valstybės sąvoką 
taiko JAV (USA) visumai, o pas
kirus “steitus” yra linkę vadinti 
valstijomis. Tačiau kal
bininkai tam nepritaria. Nes 
state yra tai, kas lietuviškai 
vadinama valstybė. United 
States tad yra sujungtos (su
vienytos, jungtinės) valstybės, o 
ne kažkokios valstijos. Vals
tija būtų lyg ir daugybė ar 
net visuma valsčių (valst- 
ių), kaip vyrija yra visuma (ar 
daugybė) vyrų, žydija — žydų vi
suma ar centras, ponija — ponų 
visuma ar daugelio jų sueiga, ir 
t.t. Jei state lietuviškai 
valstybė, tai nebent vals
tybių junginys galėtų būti vadi
namas v a 1 s t y b i j a, tik 
ne valstija. Būtų sakysi
me, vietoj Jungtinės Amerikos 
Valstybės — Amerikos Valstybi- 
ja... Australijos atveju Victoria, 
NSW, SA lietuviškai yra val
stybės, ne valstijos.

A. Zubro pastabos mūsų žodyno 
reikalais (28 nr.) sveikintinos. Bet 
ne su visomis galima sutikti.

Commonwealth netinka versti 
valstybių sąjunga. To^ 
nepateisina nei etimologija nei 
praktika. Commonwealth yra dvie
jų žodžių junginys, kuriuos lietu
viškai išvertę turėsime ben
dras turtas, arba b e n- 
d r a gėrybė, ar net ir 
visuomeninis daly
kas (ar daiktas).

Commonwealth turbūt yra tie
sioginis vertimas kadaise j Angli
ją romėnų nunešto žodžio r e s - 
publics, kuris irgi dviejų žo
džių junginys: r e s — daiktas 
arba dalykas ir publics — 
visuomeninis, viešas.

Lietuvių kalbon respub
lika nebuvo išversta, o perim
ta iš lotynų kalbos, kaip yra. Len
kai pasidarė tikslų vertimą: 
r z e c Z (daiktas, dalykas) p o- 
s p o 1 i t a (bendras, visiems pri
einamas). Tuo žodžiu buvo va
dinama bendroji lietuvių-lenkų 
valstybė (nors ir monarchija, bet 
vadinosi respublikai). Angliškai ta 
Lietuvos-Lenkijos Respublika bu
vo ir dabar tebėra vadinama “Li
thuanian-Polish Commonwealth” 
(arba Polish-Lithuanian Common
wealth, kaikur tik Polish Common
wealth).

Kaip gi būtų lietuviškai respub
lika ar commonwealth? Tikslus 
vertimas, sustumtas į vieną žodį, 
būtų bendradaikti s... 
Kas žino, jeigu jau nuo Jogailos 
laikų tas žodis būtų buvęs lietuvių 
kalboje pradėtas ta praęme varto
ti, dabar gal dėl jo nebūtų nei 
abejonės. Bet šiandien b e n - 
dradaiktis vietoj res
publikos būtų keista, argi 
ne?

Be to, praktikoje dabar respub
lika jau reiškia nebe tą patį, ką 
commonwealth. Respublika mums 
jau tam tikras valstybės tipas, o 
commonwealth — tarptautinių 
santykių forma (Nors, pavyzdžiui, 
Amerikoj net keturios JAV są
junginės dalys — Massachusetts, 
Kentucky, Virginia ir Pennsylva
nia— vadinasi commonwealthais). I 

Visas kontinentas gali būti vadi
namas tiesiog Australija, arba, 
jei jau būtinai reikia, tai Austra
lijos Respublika arba Australijos 
Federacija.

Gimnazija mūsų buvo 
paveldėta iš rusų ir kažin ar yra 
reikalo tą pavadinimą bepalaiky- 
ti, kai jis jau ir nepriklausomybės 
laikais Lietuvoj buvo pasmerktas 
išnykti. Lietuvoj oficialiai buvo 
pradinės (pradžios) mokyklos, vi
durinės (kuri laiką vadintos pro
gimnazijomis) ir aukštesniosios 
mokyklos (tik iš tradicijos tebeva
dintos gimnazijomis). Taigi gram
mar-school drąsiai gali būti vadi
nama vidurine, o high-school — 
aukštesniąja (ne aukštąja!) mo
kykla.

College tikrai lotyniškos 
kilmės žodis, iš collegium. 
Mes jau turime nemažą skolini
mosi praktiką tiesiai iš lotynų kal
bos, tad kam mums dabar tarpi
ninkai anglai? Ypač, kad dar gali
me susiginčyti, kaip rašyti ir tar
ti. Pav. A. Zubras rekomenduoja 
sakyti k o 1 i d ž a s, turbūt 
vadovaudamasis australietišku ta
rimu, o Amerikoj daugiau pama
to būtų rašyti k a 1 a d ž a s ar 
tiesiog k a 1 d ž a s (žinoma, 
kirčiuojant pirmą skiemenį). Bet 
gi jau yra praktikuojama tas mo
kyklas lietuviškai vadinti kole
gijomis. Lietuvoje mes to 
tipo mokyklas vadinome akademi
jomis arba institutais (žemės ūkio 
ir veterinarijos akademijos, bet 
prekybos ir pedagogikos institu
tai). Kolegų neverčiame 
kalygomis, tai gal ir k o- 
1 e g i j ų neverskim k o 1 i d- 
žais ar kaldžais...

Ta proga faktinė informacija: 
Veterinarijos Akademija Kaune 
(Vilijampolė) veikė ne kurį laiką, 
bet visai pastoviai, nors ir vėliau 
už kitas augštąsias mokyklas 
įsteigta. Jai buvo pastatyti specia
lūs pastatai, ir ji ten veikia be 
pertraukos, nepaisant okupacijų. 
Net ir dabar tebėra nepakeistas 
nei jos vardas: Lietuvos Veterina
rijos Akademija... Deja, to nega
lima pasakyti apie jos turinį.

-vr.

”UŽLIETUVYBE“ »
Išgyvenęs Australijoj jau ištisą 

dešimtmetį, susidariau akivaizdų 
įspūdį, kad visa eilė lietuvių vi- 
suomeninkų ir kultūrininkų be 
pertraukos dirba čia lietuviškąjį 
darbą vienoje ar kitoje srityje. 
Vieni jų aktyviai dalyvauja lietu
viškose organizacijose, kiti bemaž 
be pertraukos vadovauja tam ar 
kitam mūsų sambūriui, tretieji yra 
nuolatiniai mūsų spaudos bendra
darbiai.

Visi jie, be išimties, nėra atly
ginami, o savo laisvalaikius ir net 
piniginius išteklius pasišventėliš
kai aukoja lietuviškam reikalui. 
Jie nejieško garbės ar medžiagi
nių išskaičiavimų, bet viską daro 
iš meilės Tėvynei Lietuvai.

Čia noriu iškelti ne tik savo, 
bet ir bičiulių samprotavimą, nes 
patiektos mintys yra originalios ir 
vertos viešo svarstymo.

Minėtieji lietuvių veikėjai, ku
rie jau išdirbo lietuviškosios veik
los dešimtmetį Australijoje, yra 
tiek nusipelnę lietuvybei, kad vie
nu ar kitu būdu jie reikalingi at
žymėti. šiam tikslui bene geriau
siai būtų įsteigti kurį nors žymenį 
ar medalį, pavadintą “už lietuvy
bę”. Suprantama, prieš įteikiant 
reikėtų jų pačių atsiklausti, ar 
jie sutiktų būti juo atžymėti, nes, 
kiek žinau, rasis ir tokių, kurie 
dėl savo kuklumo nenorės būti juo 
reklamuojami, tačiau žymi dalis 
mūsų veikėjų vis dėlto galės būti 
paskatinti tokiu garbės pareiški
mu dar aktyviau įsijungti į lietu
vių kultūrininkų eiles. Tuo būdu 
gal bus galimumo išjudinti ir ne
veikliuosius kultūrininkus, ypač iš 
jaunųjų tarpo.

Svarstant konkrečias tokio žy- 
menio galimybes, manytina, kad ši 
pareiga turėtų atitekti ALB Kraš
to Valdybai, kaip vyriausiam ben
druomenės organui. Tik ji yra 
kompetetinga spręsti, kas vertas 
tokio žymens ir kas dar turi jį 
išsitarnauti. Suprantama, čia 
Krašto Valdybai galės ateiti pa
galbon Apylinkių valdybos ar ki
tų organizacijų vadovybės, kurios 
pristatys apdovanotinų asmenų są
rašus, motyvuojant jų veiklą lie
tuvybei išlaikyti.

Tas medalis arba žymenis galė
tų būti trijų rūšių: bronzinis, si
dabrinis ir auksinis. Asmenys, iš-

KULTŪRINE KRONIKA
“AIDŲ” PREMIJA — 

L. DAMBRIONUI

“Aidų” žurnalo mokslo premijos 
komisija vienbalsiai nutarė 500 
dol. premiją paskirti Leonardui 
Dambriūnui už jo studiją “Lietu
vių kalbos veiksmažodžių as
pektai”.

Komisija Leonardui Dambriū
nui premiją paskyrė už tai, kad 
jis savo veikale pasirinko spręsti 
svarbią ir didžiai aktualią lietuvių 
kalbos mokslo problemą ir, tą pro
blemą moksliškai spręsdamas, jis 
tiriamąją sritį gerokai išplečia ir 
daug ko naujo įneša, tuo būdu pa
taisydamas ir papildydamas anks
tyvesnius užsieninių mokslininkų 
tyrinėjimus.

Komisija mano, kad šis premi
juotas veikalas, būdamas stambus 

dirbę lietuviškose organizacijose 
ištisą dešimtmetį, galėtų būti ap
dovanojami bronziniu medaliu. 
Itin pasižymėję tautiečiai, pasie
kę augštų rezultatų sporte, paro
dę daug energijos lietuviškųjų na
mų įsigijimo organizavime arba 
paaukoję lietuviškiems reikalams 
stambias pinigų sumas, taip pat 
galėtų būti atžymėti bronziniu ar 
net sidabriniu medaliu. Be per
traukos išdirbę dešimtį metų lie
tuviškame darbe, pav., sportinin
kai, mokytojai, mokyklų organiza
toriai arba ilgamečiai organizaci
jų vadovai — turėtų būti apdo
vanoti sidabriniais žymenimis.

Auksinis medalis turėtų žymėti 
žymiai ilgesnę lietuvio visuome
nininko ar kultūrininko veiklą, gal 
net 25 metų laikotarpį, nės juk 
jau yra tokių mūsų tautiečių ir, 
reikia manyti, kad jų dar bus, ku
rie išgyvens Australijoj 25 metus 
ar ilgiau.

Tatai tėra tik sugestijos, pa
tiektos mano ir artimesnių mano 
bičiulių, šis klausimas reikėtų pa
diskutuoti viešai ir per ateinantį 
Tarybos suvažiavimą jis rimtai pa
svarstyti, padarant atitinkamus 
nutarimus. Juo daugiau šiuo rei
kalu pasisakys “Mūsų Pastogėje”, 
juo jis bus smulkiau išnagrinėtas 
ir aptartas, tuo Krašto Valdyba 
turės galimumo lengviau išdirbti 
smulkesnes žymenio taisykles ir 
pateikti jas ateinančiam Tarybos 
suvažiavimui.

JU —RA 

indėlis ne tik j lietuvių kalbos, 
bet ir į bendrąjį kalbų mokslą, 
pirmiausia turėtų būti išspausdin
tas lietuvių, o vėliau išverstas ir 
išleistas kuria svetima (anglų, 
prancūzų ar vokiečių) kalba.

★
Leonardas Dambriūnas lietuvių 

kalbos srityje jau buvo pasireiškęs 
Lietuvoje. Buvo “Gimtosios Kal
bos” laikraščio redakcijos narys. 
Parašė Lietuvių kalbos gramatiką. 
Nuo 1941 lietuvių kalbos kursą 
dėstė Filosofijos fakultete Kaune.

Dabartiniu metu L. Dambriūnas 
dirba Amerikos Balse Washingto
ne ir aktyviai dalyvauja spaudoje 
kalbos bei visuomeniniais klausi
mais.

L. Dambriūnas yra gimęs 1906, 
gimnaziją baigė Ukmergėje 1927, 
Kaune Humanitarinių mokslų fa
kultetą 1934.

LIETUVIS FILMŲ ARTISTAS 
VIS PLAČIAU GARSĖJA

“NEWSWEEK” žurnalas birže
lio 29 d. davė pasikalbėjimą su 
garsiuoju lietuviu filmų artistu 
Skinkiu, kuris visame pasaulyje 
žinomas artisto vardu Lawrence 
Harvay. Filmų festivalyje Cannes 
(Prancūzijoje) anglų filmą “Room 
at the top” — kuriame Harvay 
vaidina vyriausią vaidmenį — ga
vo pirmą premiją. Filmas bendro
vei kaštavęs apie 3 milijonus mar
iau, o davęs iki šiol pelno jau 
apie 20 milijonų. Harvay pasira
šęs sutartį su amerikiečių bendro
ve pagaminti filmą iš Sibiro kon
centracijos stovyklų gyvenimo.

* Pasirodė “Dausuva”. Lietuvių 
įsikūrimui Britų Hondūre remti 
draugija pradėjo leisti savo biule
tenį “Dausuva”, kurio išėjo 1-sis 
numeris, rotatorium spausdintas. 
Adresas: “Dausuva”, c/o J. Vitė- 
nas, 3865 Halley Terr. S.E., Wash
ington 20, D.C.

ir Sustojo “Saulė”, .vienai se- 
niausiu Amerikos lietuvių savait
raščių, įsteigtas prieš maždaug 
70 metų. Buvo spausdinamas seną
ją rašyba ir skaitomas senesnės 
kartos ateivių. Tai kartai išmirus, 
laikraštis nebeteko skaitytojų.

* Gr. Beleckienė, gyvenanti Rio 
de Janeiro mieste, Brazilijoje, bai
gia spaudai ruošti feljetonų rin
kinį.

J. TURGENEVAS

TRIUMFUOJANČIOS
MEILĖS DAINA

(Tęsinys iš “M.P.” 30 Nr.)

Valerija nė žodžio neišta
rė, bet, rodėsi, kad visa jos 
būtybė pakartojo vyro klau
simą. Mucijus padėjo smuiką 
ant stalo ir, lengvai papurtęs plau
kus, mandagiai nusišypsojęs tarė 
"Šitą melodiją... šitą dainą girdė
jau sykį Ceilono saloj, šita daina 
vienos tautos yra laikoma laimin
gos, patenkintos meilės daina”. 
— "Pakartok ją”, — sušnabždė
jo Fabijus. — “Ne, jos pakartot 
negalima”, — atsakė Mucijus: — 
“dabar jau vėlu. Senjorai Valeri
jai reikia pailsėt; ir man gana... 
pailsau”. Visą šią dieną Mucijus 
elgėsi su Valerija paprastai, pa
garbiai, kaip senas draugas; bet 
atsisveikindamas paspaudė ranką 
stipriai — — stipriai, suspaudęs 
pirštais delną — ir taip atkakliai 
žiūrėjo jai į veidą, jog ji, nors ir 
nepakėlė vokų, vis dėlto pajuto 
jo žvilgsnį staiga paraudonavu
siuose skruostuose. Ji nieko nepa
sakė Mucijui, tik ištraukė ranką, 
o kai jis išnyko, pasižiūrėjo į du
ris; pro kurias buvo išėjęs. Ji at
siminė, kad ir seniau jo kiek pri
sibijojo... o dabar apniko ją dve
jojimas. Mucijus išėjo į savo pa
viljoną; vyras su žmona pasitrau
kė į miegamąjį.

4.

Valerija negreitai užmigo; jos 
kraujas tyliai ir nuvargusiai jau
dinosi, ir galvoj kažkas lengvai 
skambėjo™ nuo to keisto vyno, 
kaip ji manė, o, gal būt, nuo Mu- 
cijaus pasakojimų, nuo jo smuiko 
muzikos... Rytui auštant pagaliau

' ji užmigo ir sapnavo nepaprastą 
1 sapną.

Pasirodė jai, kad žengia ji į 
erdvų kambarį su žemais skliaus
tais... Tokio kambario niekuomet, 
kaip gyva, nebuvo mačiusi. Visos 
sienos buvo išdėtos melsvais kok
liais ir auksinėmis “žolėmis”; ploni 
išdrožinėti stulpai iš alebastro 
remia marmurinius skliautus; ir 
stulpai atrodė pusiau permatomi... 
blankiai rausva šviesa iš visur 
skverbiasi į kamabrj, apšviesdama 
visus daiktus paslaptingai ir vie
nodai; auksu austi priegalviai guli 
ant siauro kilimo, vidury lygių, 
kaip veidrodis, grindų. Kertėse, 
vos matomos, rūksta aukštos smil
kykles, vaizduojančios baisius 
žvėris; langų niekur nėra; durys, 
tiestos aksominėmis užlaidomis, 
tyliai juoduoja angoje. Tik staiga 
tos užlaidos tyliai slenka, atsisklei
džia... ir įeina Mucijus. Jis nusi
lenkia, išskečia rankas, juokiasi... 
Jo šiurkščios rankos apsivynioja 
apie Valerijos liemenį; jo sausos 
lūpos apsvilina ją visą... Ji krin
ta aukštelnika ant priegalvių...

Aičiodama iš baimės, po ilgų 
pastangų, Valerija pabudo.— Dar 
nesuprasdama, kur ir kas darosi, 
pasikėlė lovoje, apsidairė... Šiurpu
lys perbėgo jai per visą kūną... 
Fabijus guli su ja greta. Jis mie
ga; bet jo veidas, apskrito, skais
taus mėnulio apšviestas, išblyškęs, 
kaip numirėlio... jis liūdnesnis už 
numirėlio veidą. Valerija pažadino 
vyrą — ir kaip tik tas į ją žvilgte
rėjo, — “Kas tau?” — sušuko. — 
„Aš sapnavau... sapnavau baisų 

sapną“, — sušnabždėjo ji, vis dar 
drebėdama...

Bet tą akimirką iš paviljono pu
sės atskrido stiprūs garsai — ir 
juodu abu, ir Fabijus ir Valerija 
— pažino melodiją, kurią buvo 
pagriežęs Mucijus, pavadinęs ją 
patenkintos, triumfuojančois mei
lės daina. — Fabijus klausiamai 
pasižiūrėjo į Valeriją... ji nuleido 
akis, nusigręžė —■ abudu, sugniau
žę kvapą, išklausė dainą iki galo. 
Kai mirė paskutinis garsas, mėnuo 
pasislėpė už debesų, ir kambary 
vėl sutemo... Abudu sutuoktiniai 
nuleido galvas į pagalves, nepasi
keitę žodžiu, ir nė vienas jų ne
pastebėjo, kaip užmigo kitas.

5.
Kitą rytą Mucijus atėjo pusry

čių; jis atrodė patenkintas ir 
linksmai pasveikino Valeriją. Ji 
sumišus atsakė jam, žvilgterėjus 
į jį ir baugu jai pasidarė žiūrėti 
į tą patenkintą, linksmą veidą, į 
tas veriamas ir smalsias akis. Mu
cijus buvo bepradedąs vėl pasako
ti... bet Fabijus pertaukė jį pa
klausęs:

.— Tu, turbūt, šiąnakt naujoj 
vietoj, negalėjai užmigti? Mudu su 
žmona girdėjome, kaip tu griežei 
vakarykštę dainą.
— šitaip? jūs girdėjote? — tarė 

Mucijus. — Aš tikrai ją griežiau; 
bet prieš tai buvau užmigęs ir net 
sapnavau nuostabų sapną. Valeri
ja krūtelėjo,

— Kokį sapną? — paklausė 
Fabijus.
— Sapnavau, — atsakė Mucijus, 

nuo Valerijos akių nenuleisdamas, 
tartum žengiu į erdvų kambarį su 
skliautu, įrengtą rytietiškai. Iš
drožinėti stulpai rėmė skliautą, 
sienos buvo išklotos kokliais, ir 
nors nebuvo nei langų, nei žvakių, 
visą kambarį švietė rausvumą, tar
tum jis buvo sudėtas iš permatomų 
akmenų. Kertėse rūko kinietiškos 
smilkyklės, ant grindų gulėjo auk

su austi priegalviai, sudėti siauro 
kilimo. Aš įėjau pro duris, užties
tas užuolaida, o priešais, iš kitų 
durų, pasirodė moteris, kurią ka
daise mylėjau. Ir tokia ji pasiro
dė daili, jog vėl užsidegiau sena 
meilė...

Mucijus reikšmingai nutilo. 
Valerija sėdėjo nejudėdama ir tik 
iš lėto blyško... ir jos alsavimas 
darėsi gilesnis.

— Tada, — tęsė savo kalbą Mu
cijus; — aš pabudau ir sugriežiau 
šią dainą.
— Bet kas buvo toji moteris? — 

paklausė Fabijus.
— Kas gi ji buvo? Vieno induso 

žmona. Buvau susitikęs ją Delio 
mieste... Jos gyvos dabar jau ne
bėra. Ji mirusi.
— O vyras? — paklausė Fabijus, 

pats nežinodamas, ko jis klausia.
— Vyras irgi, girdėjau, miręs. 

Abudu greitai išnyko iš mano 
akių.
— Keista! i— pastebėjo Fabijus.
— Mano žmona šiąnakt irgi sap

navo nepaprastą sapną. (Mucijus 
atidžiai žvilgterėjo į Valeriją). 
Bet ji man nepapasakojo, ką sap
navo, — pridūrė Fabijus.

Bet čia Valerija atsikėlė ir išė
jo iš kambario. Tuoj po pusryčių 
ir Mucijus išėjo, pasakęs, turįs Fe
rraro je reikalų ir ankščiau vakaro 
negrįšiąs.

6.
Už kelių savaičių prieš Mucijui 

sugrįžant, Fabijus buvo pradėjęs 
tapyti savo žmonos portretą, at
vaizdavęs ją su šventosios Ceci
lijos atributais. — Jis buvo, kaip 
menininkas, padaręs didelę pažan
gą; įžymusis Luini, Leonardo da 
Vinči mokinys, užvažiuodavo pas 
jį į Ferrarą ir, padėdamas jam 
savo paties patarimais, perdavinė- 
jo jam taipogi savo didžiojo mo
kytojo nurodymus. Portretas be
veik jau buvo baigtas; beliko pri
dėti kelis veido bruožus — ir Fa
bijus visai nupelnytai būtų galėjęs 

| didžiuotis savo kūriniu. — Atleidęs 
i Mucijų j Ferrarą, jis užėjo į stu- 
I dįją, kur paprastai Valerija jo 
| laukdavo; bet ten jos nerado; pa
šaukė, bet ji neatsiliepė. Fabijų 
apniko slaptas nerimas; jis pradė
jo jos ieškoti. Namuose nerado, 
išbėgo į sodą, ir vienoj tolimiausių 
alėjų, pamatė Valeriją. Nuleidus 
galvą ant krūtinės, su kryžmai 
sudėtomis ant kelių rankomis, ji 
sėdėjo ant suolo — o už jos, atsis
kyręs nuo tamsaus kipariso žalu
myno, marmurinis satyras, su pik
tos šypsenos sudarkytu veidu, 
spaudė prie nusmailintų lūpų bir
bynę. Valerija nudžiugo, pamačius 
vyrą, ir į nerimastingus jo klausi
mus atsakė, kad jai kiek skaudan
ti galva, bet tai niekis, ir ji galin
ti su juo eiti. Fabijus nusivedė ją 
į studiją, pasodino, pasiėmė teptu
ką, bet apmaudingai nusiteikė, 
matydamas, kad niekaip negali 
pabaigt piešti veido taip, kaip no
rėjo. Ir tai ne dėl to, kad jos vei
das buvo kiek išblyškęs, ir atrodė 
pavargęs... ne; bet tos švelnios, 
šventos išraiškos, kuri jam taip 
tiko ir davė jam mintį atvaizduot 
Valeriją šventąja Cecilija — jos 
šiandien jis negalėjo rasti. Paga
liau metė teptuką, pasakė žmo
nai, kad esąs blogai nusiteikęs ir 
kad jai būtų ne pro šalį atsigult, 
nes atrodanti ne visai sveika — 
ir pastatė molbertą su paveikslu 
veidu j sieną. Valerija sutiko, kad 
turėtų pailsėt, ir pakartojus nusis
kundimą — girdi, skauda galvą, — 
išėjo j miegamąjį.

Fabijus pasiliko studijoj. Jis 
jautė savyje keistą, nesuprantamą 
sumišimą. Mucijaus viešėjimas po 
viena pastogę, viešėjimas, kurio 
pats Fabijus norėjo, buvo jam ne
jaukus. Ir ne dėl to, kad jis pavy
duliavo... ar buvo galima įtart 
Valeriją? — bet savo drauge jis 
nepažino buvusio draugo. Svetimi, 
nauji, nežinomi bruožai, kurios 

Mucijus parsinešė iš tolimų kraštų,
— visi tie magiški dalykai, dainos, 
keisti gėrimai, tas nebylys mala- 
jietis, net tas aitrus kvapas, kuris 
dvelkė iš Mucijaus drabužių, iš jo 
kvėpavimo, — viskas skiepijo Fa
bijui jausmą, panašų į nepasitikė
jimą, gal būt, net į baugštumą.
— Ir kodėl tas malajietis, patar
naudamas prie stalo, su tokiu ne
maloniu dėmesiu žiūri į jį? Tikrai, 
tūlas galėtų pamanyt, kad jis su
pranta itališkai. Mucijus sakė, kad 
tas malajietis, netekęs liežuvio, 
padėjęs didžią auką — bet dėl 
to įgavęs didelę jėgą. — Kokia 
tai jėga? ir kaip galėjo jis ją 
gauti liežuvio netekimo kaina? Tai 
labai keista? visai nesuprantama!
— Fabijus įėjo j žmonos miega
mąjį; ji gulėjo lovoje, bet nemie
gojo. Išgirdus jo žingsnius, krūp
telėjo, paskui vėl nudžiugo, taip 
pat, kaip ir sode. Fabijus atsisė
do prie lovos, paėmė ją už rankos 
ir, kiek patylėjęs, paklausė: koks 
tai nepaprastas sapnas išgąsdino 
ją šiąnakt? Valerija paraudo ir 
skubiai atsakė: “O, ne! ne! sap
navau... kažkokią pabaisą, kuri 
norėjo mane sudraskyt” — “Pa
baisą? Žmogaus pavidalu? — pa
klausė Fabijus. — Ne, žvėrį... 
žvėrį! — Ir Valerija nusigręžė ir 
paslėpė priegalvyje savo įkaitusį 
veidą. Fabijus dar kurį laiką pa
laikė žmonos ranką; tylėdamas 
pakėlė ją prie lūpų — ir išėjo.

Nelinksmai juodu praleido tą 
dieną. Atrodė, kad kažkas tamsus 
nusviro ties jų galvomis... bet 
kas tai buvo — pasakyti negalėjo. 
Jie norėjo būti drauge — tary
tum pavojus grėsė; bet nežinojo, 
ką vienas kitam turėtų sakyt. Fa
bijus mėgino tapyt portretą, skai
tyt Ariostą, kurio poema, neseniai 
ir Ferraroje pasirodžiusi, jau 
skambėjo visoj Italijoj; bet nesi
sekė. .. Vėlai vakare, prieš vaka
rienę, sugrįžo Mucijus.

(Bus .daugiau/
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TAUTU APSISPRENDIMO TEISE
I

SNIEČKUS KALBA KITAIP, NEI ZIMANAS. LIETUVOS BOL
ŠEVIKAI PARSIDAVĘ MASKVAI.

Pavergtosiose tautose baisiausia 
ir visiškai mirtina revisionist^ ir 
nacionalistų nuodėmė yra reikala
vimas duoti tautoms pačioms nu
spręsti savo ateiti: būti kartu su 
Rusija ar atsiskirti nuo jos. Ji 
yra gyva ir Lietuvoje. Ana, Snieč
kus beveik kiekvienoje didesnėje 
savo kalboje prisimena tai ir pap
rastai ima grasinti arba įrodinėti, 
kad lietuvių tautai nėra kito kelio, 
kaip tik su rusų tauta.

O vien tik Sniečkaus mitinginių 
kalbų maža net ir tautų brolybės 
ir draugystės temomis verčiamam 
pakalbėti agitatoriui. Reikia šio
kių tokių rimtesnių įrodymų. To
kių įrodymų pateikti "Komunis
to” žurnale (1959 m. Nr. 1 straips
nyje “LKP už internacionalinį 
darbo žmonių auklėjimą”) dabar 
išleidžiamas ypač atsakingas tary
binės Lietuvos žurnalistas — “Tie
sos” redaktorius G. Zimanas, be 
kita ko, buvęs nepriklausomosios 
Lietuvos advokatas.

Jo uždavinys ir yra įrodyti, kad 
Lietuvos komunistų partija, kaip 
pati tikriausioji iš visų partijų, 
kuriai tinka kalbėti lietuvių tau
tos >— liaudies vardu, visada sie
kusi proletarinio internacionaliz
mo, tik kai kada dariusi taktinių 
klaidų. Pagal dabartinius Zimano 
ir kitų (daugiausia rusų, pvz., 
Andrejevo) įrodymus vis dėlto iš
eina, kad Lietuvos komunistų par
tija gimdama padarė pačią pirmą
ją klaidą. Gimė ji tada, kai jau 
byrėjo Rusijos imperija, bet ne 
kaip Lietuvos, o kaip Lietuvos ir 
Baltarusijos komunistų partija, 
kuri nieko nenorėjo girdėti apie 
Lietuvą, kaip savarankišką valsty
bę, visu įkarščiu puolė j glėbį Ru
sijai. Dabartiniu Zimano galvoji
mu, ji būtų laimėjusi žymiai dau
giau, o gal net ir visą Lietuvą, 
jei būtų nesipriešinusi nepriklau
somybei. Lenino patarimu klaida 
buvusi atitaisyta, bet komunistai 
dėl savo aiškaus internacionalizmo 
jau galėjo veikti tik pogrindyje, 
nes lietuvių tautą laimėjo tie, ku
rie siūlė jai savarankumą ir ne
priklausomybę.

Leninas pats buvo skelbęs tau
tų apsisprendimo teisę. Lenino lai
kais buvo pasirašyta ir Lietuvos 
— Rusijos taikos sutartis ir vėliau 
nepuolimo sutartis. Lietuva pasi
naudojo tuo, ką dar 1917 m. Le
ninui pritariant, buvo paskelbę 

• Sov. Sąjungos komunistai: ...“Vi
soms tautoms, įeinančioms į Rusi
jos sudėtį, turi būti pripažinta 
teisė laisvai atsiskirti ir sudaryti 
savarankšką valstybę. Neigti tokią 
teisę ir nesiimti priemonių, ku
rios laiduotų jos praktinį įgyven

Sėkmingas žygis
(REPORTAŽAS)

Australijoj gyveną lietuviai la
kūnai, kaip žinome, susibūrė į 
Aero Klubą ir pradėjo tobulintis 
moderniosios aviacijos srityje. Per 
įvykusį Melburno Namų susirin
kimą man teko malonios progos 
pasikalbėti su pilotu I, Gaideliu, 
kuris nesenai turėjo galimumo 
plačiau po Australiją savystoviai 
paskraidyti. Jo įspūdžius pasikal
bėjimo forma čia patiekiu “Mūsų 
Pastogės" skaitytojams.

— Ką įdomesnio apie paskuti
nįjį savo skridimą galėtumėt pa
pasakoti? — pasiteiravau lakūno 
I. Gaidelio.

Jis patraukė keletą cigaretės 
dūmų ir lėtai, tarsi galvodamas, 
pradėjo pasakoti:

— Tatai buvo dar vasarą. Ga
vęs iš savo perdėtinių leidimą su 
savimi pasiimti dar vieną keleivį, 
su p. Pinvynu atvykome į Moorab- 
bino areodromą. Mūsų kelionės 
maršrutas buvo numatytas: Lili- 
dale — Mongala — Benalla — 
Wagga — Wagga, Canberra ir 
Sydnėjus. Šiam specialiam skridi
mui lėktuvas jau buvo paruoštas. 
Tatai — vadinamas Chipmunkas, 
dviejų vietų uždaros kabinos mo
noplanas.

Patikrinę lėktuvo benzino ba
kus ir jo kontrolinių instrumen
tų veikimą, tikėjomės jau greitai 
pakilti, tačiau buvo pranešta, kad 
vėjas yra nepalankus ir reikės 

dinimą, yra tolygu grobimų arba 
aneksijos politikos rėmimui” (Ci
tuojame pagal S. Miglino knygą 
“Lietuva sovietinės agresijos do
kumentuose”).

Be abejo net ir toksai pareiški
mas nėra visiškai atviras pasisaky
mas. Jame buvo užkulisinių min
čių ir prielaidų, kurios pateisintų 
kitų kraštų komunistinių partijų 
buvimą, jų didelį paklusnumą 
valdžią įsigijusiai rusų komunis
tų partijai ir didelio krašto impe
rialistinį norą dar daugiau galy
bės turėti. Suktybe paėmęs val
džią į rankas, vedęs politiką 
be pasigailėjimo, kuri nušlavė 
milijonus žmonių, turėjęs pa
kęsti pilietinio ir kitokio ka
ro sunkumus, net ir patsai 
Leninas negalėjo visiškai atsisa
kyti imperialistinių troškimų val
dyti visą pasaulį, nors ir jo iš
vadavimo vardu. Dėl to šiandien 
ir Lietuvos komunistų propagan
dininkai nuolat kartoja, jog susi
kūrimas Lietuvoje tautinės vy
riausybės užkirtęs kelią Rusijai 
susijungti su revoliucijon anuo
met palinkusia Vokietija.

Vis dėlto Lenino laikais, nors 
Lietuvos ir kitų kraštų komunistų 
partijos veikė ir turėjo savo agen
tūras pačioje Rusijoje, buvo lai
komasi pasirašytųjų sutarčių. Su 
Stalino atėjimu į valdžią ir įsi
galėjimu joje ėmė stiprėti ir “did
žiavalstybinio šovinizmo tendenci
jos". Ilgainiui jos tiek sustiprėjo, 
kad net buvo sulikviduotos įvairių 
tautinių komunistų viršūnės (Lie
tuvos, Lenkijos), kaip Kapsuko ir 
Aleksos •— Angariečio pavyzdžiai 
rodo, nuo pat revoliucijos Rusijo
je pradžios buvusios klusnios ru
sų komunistų partijos siekimams. 
Stalino norėta viską paimti ir val
dyti rusiškom rankom, be jokios 
dar atskiros tautinės politikos ir 
be tautinių komunistų pagalbos, 
net be jokių ypatingų šūkių ar 
įrodinėjimų. Didelis pasiima ma
žą vien dėl to, kad jis yra mažas, 
tai ir visa politika.

Po Stalino mirties jo politika 
tautų atžvilgiu išliko gyva, tik gal 
šiek tiek pasikeitė taktika. Jei ne 
praktiškas Jugoslavijos iškritimas, 
paveldėtas dar iš Stalino laikų, 
jei ne Vengrijos pasiryžimas pa
sitraukti ir Lenkijos sujudimas, 
galimas dalykas, jog propagandai 
šiandien būtų kur kas lengviau. 
Bet tie įvykiai aiškiai parodė, ką 
Sov. Sąjungoje praktiškai reiškia 
tautų apsisprendimo teisė. Net ir 
Zimanas neginčija tai, kad šitokio
mis sąlygomis “buvusios paver
giančios tautos atstovai privalo 
kovoti prieš didžiavalstybinio šovi- 

dar palaukti.
Laukėm valandą, kitą, o vėjas 

vis nesikeitė... Jau pradėjome 
netekti ir nuotaikos, kaip papras
tai tokiais atvejais būna.

Taip išlaukėme areodrome nuo 
6 vai. iki 9. Pagaliau, atlikus pas
kutiniuosius formalumus, gavome 
leidimą startui. Užsidarėme ir 
kiek pašildę motorą, vairavome į 
pakilimo vietą, šiandieną juk tu
rėjome pasiekti Sydnėjų, o kelias 
gi ilgokas... Kontrolės bokšte už
sidegė žalia šviesa, vadinasi — 
pakilti kelias atviras. Spūsterėjau 
pilną gazą, kilsterėjo lėktuvo uo
dega, ir švelnus vairolazdės truk- 
terėjimas atplėšė jį nuo žemės.

Paprastai kilimo momentas bū
na įtemptas ir jaudinantis. Areo- 
dromas yra judrus: vieni lėktuvai 
kyla, kiti leidžiasi. Čia reikalinga 
daug atsargumo, kad išvengtum 
pavojų. Taigi tik tada, kai pada
rėme pirmą apsisukimą ant Lili- 
dalės, atsikvėpėme žymiai leng
viau.

Mano bendrakeleivis jautėsi 
puikiausiai: jis ne tik nerodė bai
mės, bet žavėjosi apačioje pra
skriejančiais vaizdais. Tuo tarpu 
aš negalėjau gėrėtis skridimo ma
lonumais, nes turėjau sekti kom
pasą ir atlikinėti kitus navigaci
nius apskaičiavimus. Tatai šiek 
tiek raibino akis ir vargino. 

zizmo tendencijas, o buvusio pa
vergto krašto komunistai privalo 
kovoti prieš vietinį nacionalizmą", 
šituo pasakymu nušviečiama ne tik 
esamoji rusų ir lietuvių santykių 
padėtis, kai rusas vis nori būti 
didelis, valdantysis, panašus į pa
saulį norėjusį nukariauti “išrink
tąjį”. nacį, o lietuvis, užgrūdintas 
ilgų amžių kovose už savaranku
mą, nepasiryžęs ir dabar lenkti 
galvos. Bet čia dar Zimanas ban
do priminti ir tų abiejų tautų 
santykių istoriją: ne tik yra, bet 
ir buvo “pavergiančios tautos ats
tovai”. O tai dar labiau sunkina 
padėtį Lietuvos komunistų, ku
riems reikia ieškoti argumentų ir 
įrodinėti, kad taip nustatyta, lo
giška, dialektiška, marksistiškai 
leniniška ir t.t. Stačiokiškų Snieč
kaus reikalavimų (“Arba su rusų 
tauta... arba lietuvių tautos su
naikinimo grėsmė. Trečio kelio 
nėra”) nepakanka. Reikia ir Zi
manų, kurie pasiknaisiotų istori
joje ir iš tam tikrų faktų ar išsi
reiškimų išvestų klaidas ir tikrą
jį kelią, kitaip sakant, stengtųsi 
parodyti, kad teisinga yra ta pa
dėtis, kuri yra. Jei tie įrodinėji
mai nepatenkina ir negali paten
kinti lietuvių tautos, tai jie turi 
bent papilti šiek tiek drumzlines- 
nio vandens ant valdančiosios ko
munistų partijos malūno.

Nors Zimanas, kreipdamas savo 
žvilgsnį į 1918-19 metus ir pasi
remdamas čia Kapsuku, čia kai- 
kuriais Lietuvos bolševikų nutari
mais, bando įrodinėti buvusias 
klaidas ir dabartinį teisingą kelią, 
bet, žinoma, jo straipsnį skaitant 
nematyti jokio konkretaus skir
tumo tarp klydusiųjų ir valdan
čiųjų lietuviškų bolševikų..

Pagal Zimaną, klydo apie Kap
suką anais metais susispietusieji 
lietuviški bolševikai, steigdami 
bendrą su gudais — baltarusiais 
partiją, klydo jau iš anksto būda
mi nusistatę prieš nepriklausomy
bę ir tuo atidavę visus ginklus 
į rankas tiems, kurie buvo už ne
priklausomybę, klydo neparėmę 
savo krašto, kai jis gynėsi nuo 
Lenkijos ar buvo puolamas jos. 
Lietuvos komunistų partija, ženg
dama per klaidas ar teisingai, vi
sada ėjusi nuosekliu internaciona
lizmo keliu, kuris praktiškai reiš
kia Sniečkaus “arba su rusų tau
ta”, nes kito kelio jai nebuvo ir 
ji kito net neieškojo. Tasai jos 
internacionalizmas buvo toks kie
tas ir trumparegiškas, kad šian
dien net ir Zimanas priverstas kal
tinti ją buvusiomis, žinoma, tak
tinėmis klaidomis (o Zimano trum
paregiškumas gal bus kieno nors 
išaiškintas kitų kada nors, jei pa
sikeistų pažiūra į lietuvių tautos 
santykius su “didžiavalstybine”

štai ir Benalla. Apsukę ratą, 
leidžiamės; tačiau kažkodėl areo- 
dromas artėja greičiau, negu rei
kalinga. Paduodu gazą ir vėl ky
lame. Dabar darau naują nusilei
dimo bandymą su užtrauktais oro 
stabdžiais, pasiekiame areodromo 
vidurį, jaučiame, kaip lėktuvas 
paliečia žemę, tačiau jis, dar vis 
turėdamas nemažą greitį, žeme 
lekia .tarsi pasiutęs... Jutimas nė
ra malonus, kai vos už 80 metrų 
stūkso areodromo tvora. Lėktuvas 
vis dar nerodo noro sustoti, aš 
mikliu judesiu patraukiu ratų 
stabdžius, jo priekis pakrypsta 
žemyn, o atleidus stabdžius vėl 
pakyla. Jau jau mes visiškai artė
jame prie tvoros, atrodo, kad, 
štai, stuktersime į ją, čia instink
tyviai šūkteriu vairą į šalį, kiek 
paskriejame šonu ir atsiduriame 
šalia areodromo esančiose avižo
se. širdys palengvėja, nelaimės 
išvengėme...

Išlipę iš kabinos, apžiūrėję lėk
tuvą ir nieko įtartino neradę, vai
ruojame į benzino papildymo ba
zę. Pasipildę atsargas, vėl kylame 
į erdves. Dabar sekasi žymiai ge
riau: kelionė vyksta be nuotykių, 
tik gal su kaikuriais nepatogu
mais... Nuo karšto oro uždaroje 
kabinoje pasidarė tvanku, o erd
vėje susidariusios oro duobės lėk
tuvą pradėjo mėtyti. Mano ben
drakeleivis kelius kartus susitren
kė galvą.

Laimingai pasipildę kurą Waga- 
Wagoje, toliau skridome į Canber- 
rą. Apačioje tęsėsi graži kalnų 
virtinė ir ežerai. Vaizdas, žiūrint

Lictuuiai-----

★ Lietuvos paviljonas tarptau
tinėje parodoje. Liepos 3 d. Čika
goje buvo atidaryta Tarptautinė 
prekybos paroda, kurioje Ameri
kos lietuvių rūpesčiu yra įrengtas 
ir Lietuvos pavilijonas. Garbės 
svečiais į atidarymą buvo pakvies
tas ir Lietuvos atstovas Vašingto
ne J. Kajeckas, kuris taja proga 
per WGN radijo stotį pasakė kal
bą. Lietuvos skyrius užima apie 
200 kv. pėdų ir supažindina su kai 
kuriomis Lietuvos ir lietuvių tau
tos savybėmis, tačiau neturi pre- 
kybiško pobūdžio.

rusų tauta). Jei komunistų parti
ja Lietuvos nepriklausomybės kū
rimosi metais nebūtų padariusi 
klaidos ir būtų pati pasisakiusi 
už nepriklausomybę ir tuo patrau
kusi į save lietuvių liaudį, ji gal 
ir būtų, sakysim, laimėjusi. Bet 
tada ji būtų atsidūrusi prieš klau
simą: ar valdytis, kaip dabar Ju
goslavija, ar padovanoti savo kraš
tą Leninui? Pagal Zimano dabarti
nę nuomonę, ji būtų pasirinkusi 
tą antrąjį atvejį — išdaviko. Ne
palaikydama Lietuvos kare su Len
kija, ji, bent moraliai, nusižengė 
“didžiavalstybinei” rusų komu
nistų partijai, kuri, kaip Rusijos 
valdovė, tada taip pat kariavo 
prieš Lenkiją.

šiandien, be abejo, Lietuvos ko
munistų partija nebegali niekur 
suklysti, nes jos centro komitete 
sėdi “didžiavalstybinės” partijos 
patarėjai ir apgina ją nuo klaidų, 
šiandien gali “klysti” tik lietuvių 
tauta, ir ji ta teise naudojasi 
prieš jos savarankumą varžančios 
komunistų partijos valią. Tokį 
tautos nusistatymą stiprina esa
mosios rusiškos “didžiavalstybinio 
šovinizmo tendencijos”, kurių ne
paneigia nė Zimanas, žodžiu, tarp 
prorusiškos partijos ir tautos yra 
neperžengiama bedugnė praraja, 
kuri galėtų siaurėti, jei ta partija 
atsisakytų vadinamojo internacio
nalizmo, pasireiškiančio besąlygi
niu klusnumu bolševikinei Rusijai.

Iškėlusi tautų apsisprendimo 
šūkį ir siekdama jo, partija, grei
čiausia, priartėtų prie tautos ir 
nebebūtų reikalinga Zimano pro
pagandinių straipsnių, kurie vis 
tiek neįtikina jos.

O tokie šūkiai būtų juk suderi
nami su Lenino paskelbtąja tautų 
apsisprendimo laisve.

D.B.I.

iš lėktuvo, buvo nepaprastai ža
vus. Dar gal ilgai būtume žavėju
si puikiais gamtovaizdžiais, tačiau 
štai pasirodė ir Canberros siluetai.

Skrendant toliau į Sydnėjų pa
sidarė dar nejaukiau. Čia visur 
stūksojo aštrūs kalnagūbriai. Min
tyse šmėkčiojo lyg ir baimės jaus
mas, nes žinojome, kad sugedus 
motorui būtų šitokiam terene pa
vojinga, o gal ir visai neįmanoma 
nusileisti. Gal tik šiuo atvėju iš
gelbėtų kuris nors ežeras, laimin
gai išsikapstant jame iš skęstan
čio lėktuvo.

Sydnėjaus apylinkėse jau pra
deda vakarėti. Matomumas tikrai 
blogas ir orientuojamės tik kom
paso pagalba. Pagaliau pamatėme 
jūrą ir pasukome į Bankstowno 
areodromą. Buvo jau keliasdešimt 
minučių po šešių. Mus pasitiko 
gražus būrys pažįstamų tautiečių, 
kurie mus paėmė savo globon ir 
nuvežė pas p.p. Burokus.

Pirmadienį laimingai grįžome 
atgal į Moorabbicos ereodromą. 
Skridome Ramiojo vandenyno pa
kraščiais. Protarpiais buvome 
įkliuvę į tirštus rūkus ir privalė
jome skristi tik 200 pėdų aukšty
je. Moruya miestelyje privalėjo
me dėl miglos pernakvoti.

šitaip papasakojo savo įspūd
žius iš kelionės lėktuvu lakūnas I. 
Gaidelis. Paklaustas, ar jis dar 
kartą rizikuotų tokiai ilgai kelio
nei, atsakė, kad netrukus žadąs 
skristi j Adelaidę keturviečiu lėk
tuvu, tik negalįs dar susirasti ke
leivių.

Aero Klubo korespondentas

Apie Seinų lietuvius
Anglijos lenkų laikraštis 

“Dziennik Polski” š.m. balandžio 
1 d. nr. patalpino platų St. Sopic- 
kio straipsni “Silpnėjantieji tau
tybių konfliktai”. Palietęs dabar
tinėje Lenkijoje gyvenančias ma
žumas, jis rašo: "Pabaigai, keletą 
žodžių apie lietuvius ir slovakus. 
Draugas A. Slaw, budrus komu
nistinės sistemos sargas tautybių 
atžvilgiu atidengė “Nowe Drogi”, 
kad Seinuose yra blogai. Nei iš 
šio, nei iš to, jis primeta, kad lie
tuvius nutautinti nori... vyskupi
jos kurija. Tačiau pripažino, kad 
taip pat ten reiškiasi gyvai lietu
viškasis nacionalizmas, palaikomas 
emigrantų siuntiniais iš JAV, Ka
nados ir V. Vokietijos. Autorius 
tvirtina, kad šia priedanga yra 
perspekuliuojama svetima ideolo
gija. Nežinoma, apie ką čia kalba
ma. Blogai būtų jeigu būtų ren
giamasi prie naujo Lenkijos dali
nimo. Bet tai dar vienas geras 
pavyzdys konkrečios paramos tau
tiečiams parubežio srityje”, — 
baigė autorius.

T.L.

★ Pavergtųjų Tautų Centro 
Komitetai, kurio pirmininkas yra 
generolas T. Daukantas, o Moterų 
sekcijos p-kė E. Diminskienė, 
liepos mėnesį sostinėje Buenos Ai
res ruošia bolševikinio teroro pa
rodą.

* JAV Lietuvių Bendruomenės 
atitovų suvažiavimai įvyks š. m. 
rugsėjo 5 -7 dienomis Detroite. 
Dalyvaus apylinkių bei apygardų 
atstovai ir šiaip darbuotojai. Nori
ma aptarti Bendruomenės dalyva-

įvairu ir idomu
<

ATENTATO BERNE 
ATGARSIAI

Kaip žinoma, pereitų metų rug
pjūčio 16 d. komunistinė Vengri
jos pasiuntinybė Berne (Šveicari
jos sostinėje) buvo užpulta dvie
jų jaunų antikomunistinių vengrų, 
kurie ginkluoti įsiveržė į atstovy
bės patalpas ir stengėsi atrinkti 
svarbesnius atstovybės dokumen
tus. Įvyko susišaudymas su pa
siuntinybės personalu, pasikeičiant 
daugiau negu 50 šūvių. Susišaudy
mo metu vienas atentatininkų, 
Sandor Nagy, buvo mirtinai su
žeistas, prieš kitą, Andre Papp, 
liepos pradžioje ėjo byla Berno 
teisme.

Net ir pats prokuroras pripaži
no, kad užpuolikai įsiveržę į Ven
grijos pasiuntinybę ne žemų moty
vų vedini. Kaltinamojo Papp gy
nėjas atkreipė dėmesį į komunis
tinio režimo dviveidiškumą, kai 
konstitucinės teisės nebojamos ir 
vykdomas teroras. Reikią suprasti, 
kad jaunieji vengrai buvę sujau
dinti Vengrijos sukilimo nepasi
sekimu ir Nagio bei Maleterio nu
žudymu. Įsibriovę į pasiuntinybę 
jie nieko nenorėję nužudyti; jei 
jie būtų norėję, lengvai būtų galė
ję nušauti pasiuntinį Gasparik ir 
jo žmoną. Prašė taikyti švelninan
čias aplinkybes.

Teismas teisiamajam Papp pri
teisė 18 mėnesių paprasto kalėji
mo, atskaitant visą iškalėtą iki 
teismo laiką. Papp netrukus galės 
būti iš kalėjimo paleistas. Ištremti 
iš Šveicarijos teismas nenutarė.

Jau kiek ankščiau Šveicarijoje 
buvo įvykęs atentatas prieš komu
nistinę Rumunijos atstovybę.

SIŪLO “FREE EUROPE” 
TRANSLIACIJAS SUSTABDYTI

Kaip praniša “NZZ” Vašingtono 
korespondentas, JAV ambasado
rius Varšuvoje pasiūlęs Valstybės 
departamentui daryti žygių, kad 
“Free Europe" (Laisvosios Euro
pos) radijo transliacijos į Rytus 
būtų sustabdytos. Siūlymas esąs 
Vašingtone svarstomas. “Free Eu
rope”, kaip žinoma, save skaitosi 
privatine amerikiečių organizaci- 

vimo kovoje už tėvynės laisvę ga
limybes ir formas, išsiaiškinti or
ganizacinės santvarkos atbaigimo 
ir išlyginimo, o taip pat ir padali
nių glaudaus bendradarbiavimo 
klausimus, numatoma pasidalinti 
idėjomis švietimo ir kultūros puo
selėjimo klausimais ir aptarti eilę 
kitų klausimų. Jų tarpe matosi to
kie klausimai, kaip lietuvių spau
dos, Kultūros Fondo, lituanistinio 
švietimo ir kt.

★Dr. P. Rėklaiti*, gyvenąi Vo
kietijoje, ruošia platų Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos meno 
paminklų analitinį aprašymą vo
kiečių kalba J. G. Herderio insti
tutui Marburge. Jau yra užbaigęs 
Lietuvos pilių ir tvirtovių aprašy
mą, studiją apie tvirtovių bažny
čias Lietuvoje, apie mūsų vienuo
lynų bažnyčias ir parašė įvadą į 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės meno istoriją.

★ Šeinio* ir jaunimo klauiimaii 
iiraipmių konkurią paskelbė Chi
cago je leidžiamas žurnalas Laiš
kai Lietuviams.
Konkursas baigsis šių metų gruo
džio 1 d. Straipsniai turi būti pa
rašyti šeimos arba jaunimo klau
simais, kad tiktų to žurnalo sky
riams.

Paryžiau* lietuvių tautinių 
tokių grupė dalyvavo Sorbonoje 
tarptautiniam folkloro festivalyje, 
kuris sutraukė apie 3000 žiūrovų, 
šiame festivalyje dalyvavo 18-ka 
tautų. •

Lietuviai, pašokdami šustą, mi
kitą, rugučius ir blezdingėlę, su
laukė didelio pasisekimo. Pary
žiaus lietuvių tautinių šokių gru
pei vadovauja E. Marijošiūtė ir 
L. Pabedinskas, akordeonu groja 
B. Venskuvienė.

★ Kolumbijo* lietuvių jaunimui 
šiais metais yra ruošiama stovyk
la — studijų dienos. Į jas vyks 
paskutiniųjų metų gimnazijos mo
kiniai, universitetą belanką stu
dentai (ės), pora globėjų ir kele
tas paskaitininkų.

<
ja, kurios veikimas finansuojamas 
stambiomis kai kurių amerikiečių 
ir jų institucijų aukomis (Tuo 
tarpu “Amerikos Balso” radijas 
yra valstybinė JAV institucija). 
Reguliarinių transliacijų lietuvių 
kalba “Free Europe” sistemoje iki 
šiol nebuvo, tik atskiromis reto
mis progomis. Žinia apie siūlymą 
“Free Europe” transliacijas su
stabdyti būdinga tuo, kad čia siū
lo ne kas kitas, o amerikiečių am
basadorius. Tai aiškus koęgzisten- 
cinės tendencijos ženklas.

IŠ kitos pusės yra žinomas se
nas Chruščiovo siekimas žūt-būt 
susitarti su Amerika tikslu “pasi
dalinti” pasaulio valdymu. Kelių 
amerikiečių gubernatorių lanky
mosi Maskvoje proga Chruščiovas 
tiesiog sujaudintas pasisakė už ar
timą draugystę su JAV, kuo, gir
di, liautųsi ateityje visi karai ir 
išsispręstų visos pasaulio proble
mos. Žinoma, tai galėtų įvykti tik 
mažųjų valstybių ir ypač Maskvos 
pavergtųjų tautų sąskaitom

it Dr. M. Gimbutienei paruošta 
archeologinė bibliografija. Sovie
tų Sąjungos Tarynėjimo Institutas 
Miunchene, be kitų leidinių, pas
taruoju metu išleido rusų kalba 
leidinio “Vestnik” šių metų 1 
(29) knygą. Jame yra straipsnių 
apie sovietinės armijos išsivysty
mą po Stalino mirties, apie liau
dies komunas Kinijoje, apie Sovie
tų Sąjungos grūdų ūkį ir kt. Tame 
leidinyje yra atspausdinta ir plati 
Dr. Marijos Gimbutienės paruošta 
bibliografija apie 1957 metų leidi
nius Sovietų Sąjungos europinės 
dalies archeologijos temomis.

.★ “Literatūro* ir meno metraš
ti*”. Tokiu titulu Valstybinė gro
žinės literatūros leidykla Vilniuje 
nesenai išleido knygą, kurioje pa
teikiama 1958 metų Lietuvos kul
tūrinio, literatūrinio ir meno gy
venimo įvykių apžvalga, žinoma su 
tam tikra komunistine tendencija. 
Be apžvalginių straipsnių, atspaus
dinta ir kai kurių rašytojų kūry
bos. Tokie metraščiai pasirodysią 
kasmet.
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Sydnėjuje
KOVAS — P-B-C. 84-72 (42-40)

Koviečiai gan gerai sužaidė. 
Pradžia buvo gana silpnoka, bet 
antrame puslaikyje jautėsi daug 
geresnis susižaidhnas.

Pirmam puslaikyje labai gerai 
žaidė A. Grudzinskas. Antrame 
puslaikyje smarkų tempų išvystė 
Daniškevičius.

A. Daudaras ir G. Grudzinskas, 
žaisdami gynime, labai gražiai ati
minėjo kamuolį.

Taškai: Daniškevičius 41, Dau
daras — 21, A. Grudzinskas 12, 
Kriaucevičius — 8 ir G. Grudzins
kas — 2.

Adelaidėje
VYTIS — TORRENS 

43-53 (19-25)
Su šia stipria australų komanda 

vytiečiai sukovojo neperblogiau- 
siai. Visdėlto, įdėjus daugiau ug
nies, galima buvo pasiekti geresni 
rezultatai.

Paskutinės minutės buvo sužais
ta gerai ir kovingai. Taškai: Gum- 
bys 12, Ignatavičius 11, Petkūnas 
7, Lapšys 6, Urmonas 3, Jaciuns- 
kas su Statnicku po 2.

VYTIS II — SOUTH 
31-41 (15-33)

Antroji komanda pralaimėjo 
perdaug savimi pasitikėdama. Pir
mame puslaikyje niekas nemėgino 
kiečiau padengti priešų. Priešinin
kas puikiai pasitempė ir dideliu 
skrtumu pralenkė vytiečius. Ant
ras puslaikis buvo laimėtas 16-8 
rezultatu, šis pralošimas turėtų 
būti pamoka ateičiai, nes kiekvie
nų priešininkų reikia dengti kaip 
geriausių komandų. Taškai: Vi
sockis su Alkevičium po 7, Ra
kauskas 6, Petruška 5, Meninas 4 
ir Milonas 2.

VYTIS III (jauniai) — WATTLE 
PARK 44-32

Jauniai dėjo gerų pastangų ir 
pasiekė laimėjimų. Labai gerai su
žaidė Daugalis. Taškai: Dauga
ila 20, Ruzinskas 10, Kalibatas 8 
ir Zablovskis 6.

VYTIS MERGAIČIŲ I — SOUTH 
27-33 (14-20)

Nors rungtynių pradžioje 'ry
tietis vedė 9-2, rungtynėms vyks
tant toliau persvaros nepajėgė iš- 

------------------ ---------------------

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balaton St., St. Kilda, Vic.
Tel. LB 4083.

laikyti dėl blogo dengimo ir be
tikslio mėtymo. Esant geresnėms 
pastangoms šias rungtynes galima 
buvo laimėti. Taškai: M. Kelertai- 
tė ir O. Kelertaitė po 10, Kitienė 
6 ir Prima 1.

VYTIS MERGAIČIŲ II (jaunė.) 
— INTERNATIONALE 

42-28 (30-14)
Jaunės žaidė gerai tik antrame 

puslaikyje. Dėl nevykusio keitimo 
nesusigaudė gynime. Taškai: And- 
riušytė 17, D. Radzevičiūtė 14, L. 
Radzevičiūtė 9 ir Pažėra 2.

STALO TENISAS
Vyrų stalo teniso pirmoji ko

manda ir toliau eina be pralaimė
jimų. Stipriausių australų koman
dų (Hyde Park) vytiečiai lengvai 
nugalėjo 7-4 rezultatu. Visos kitos 
Vyties stalo teniso komandos paty
rė pralaimėjimus.

RENGIAMAS BALIUS
Rugpjūčio 15 d. Lietuvių Na

muose 7.30 v.V. Vyties sporto klu
bas rengia šokių Vakarų — Balių, 
per kurį bus pravesta "rock ’n' 
roll” čempionams nustatyti kon
kursas. Laimėtojai gaus dovanas. 
Artėjant X-čio Jubiliejinei Spor
to šventei susiduriama su didelė
mis išlaidomis, taigi dabar gera 
proga savo atsilankymu į šį balių 
paremti sporto klubų.

B.N.

SPORTO NAUJIENOS
ŽYGIS I PIETŲ AMERIKĄ
Liepos 9 d. š.A. lietuvių krep

šinio rinktinė išskrido istorinių 
gastrolių į Pietų Amerikų. Numa
tytos tokios rungtynės (datos gali 
būti truputį pakeistos): liepos 11 
d. Medelline, Kolumbijoj, liepos 
13 d. Bogotoj, Kolumbijoj, liepos 
18 ir 19 d.d. Buenos Aires, Ar
gentinoj, liepos 25 ir 26 d.d. Mon
tevideo, Urugvajuj, rugpiūčio 1 ir 
2 d.d. Sao Paulo, Brazilijoj, rug
piūčio 5 ir 6 d.d. Rio de Janeiro, 
Brazilijoj ir rugpiūčio 8 ir 9 d.d. 
Caracase, Venecueloj.

Prieš pat išleidžiant laikraštį iš 
FASKo patirta, jog j rinktinę nu
matyta 16 kandidatų, štai, jų su
rašąs: R. Dirvenis, K. Germanas, 
V.M. Kamarauskas, J.J. Kaunas,

A.A. Radvilas (visi Chicagos ASK 
Lituanica), A. J. Šimkus, R.J. 
Valaitis, A. Varnas, A.J. Žvina- 
kis (visi Chicagos Neris), A. švel- 
nys, A. Antanaitis (abu Waterbu
ry Gintaras), M. Butka, A. Račka, 
Skaisgiris (visi Detroito Kovas), 
A. Garsys, D. Grabauskas (abu 
Worcester™ Vytis). Rinktinę su
darys 10 žaidikų.

Galutinė rinktinės sudėtis pa
aiškės Chicagoj, kur treniruojama- 
si ir kur bus surengtos kontroli
nės rungtynės. Rinktinės trene
ris ir vadovas — Vytautas Gry
bauskas. Organizacinį komitetų 
šiai išvykai sudaro Valdas Adam- 
kaviiius ir Petras Petrutis, vyrai, 
šį klausimų pradėję kelti ir už
mezgę ryšius su Pietų Amerikos 
lietuviais.

EUROPOS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Gegužės 21-31 d.d. Istanbule 
pravestos vienuoliktosios Europos 
vyrų krepšinio pirmenybės. Da
lyvavo 17 rinktinių. Pradžioje žais
ta keturiose grupėse. Užėmę pir- 
mųsias dvi vietas, komandos pa
teko į pusiaubaigmines grupes.

Į vienų tokių grupę iškopė So
vietų Sųjunga, Vengrija, Lenkija 
ir Bulgarija, o į kitų susitelkė 
Prancūzija, Čekoslovakija, Rumu
nija ir Belgija. Sovietų Sųjungos 
žaidikai turėjo nelengvų kovų 
prieš Bulgarija, kurių įveikė 66-60, 
gi- pirmų kėlinį bulgarai buvo nu- 
svėrę savo naudai 34-38. Be to, 
Sovietų Sųjunga nugalėjo Vengri
ja 68-60. Pažymėtina, kad prieš 
pirmenybes, draugiškose rungtynė
se Budapešte, Vengrija buvo lai
mėjusi 61-58.

Kitoj gi-. Prancūzija nugalėjo 
Čekoslovakija 52-49.

Baigminėn gr., kur turėjo būti 
išaiškintas meisteris, išsirikiavo 
keturios rinktinės: Čekoslovakija, 
Sovietų Sąjunga, Prancūzija ir 
Vengrija.

Meisteriu tapo Sovietų Sųjun
ga, lemiamose rungtynėse įveiku
si Prancūziją 88-72. Priešpaskuti
nę dieną Prancūzija nelaimingai 
krito prieš Vengriją 60-62 ir buvo 
įteikusi protestą dėl teisėjo klai
dos švilpiant pertraukėlę, bet pro
testas buvo atmestas.

Lentelė: 1. Sovietų Sąjunga, 2. 
Čekoslovakija, 3. Prancūzija, 4. 
Vengrija (2-4. vietas lėmė krep
šių santykis, nes visos trys vals
tybės turėjo po lygiai pergalių), 
5. Bulgarija, 6. Lenkija, 7. Bel
gija, 8. Rumunija, 9. Jugoslavi
ja, 10. Italija, 11. Izraelis, 12. 
Turkija, 13. Suomija, 14. Rytų 
Vokietija, 15. Ispanija, 16. Austri
ja, 17. Iranas.

Po pirmenybių Paryžiaus dien
raštis L’Aurore, iškėlęs puikų jau-

nųjų Prancūzijos žaidikų pasiro
dymą (nors kelios žvaigždės ir 
negalėjo dalyvauti), net reiškia 
viltį, kad prancūzai, pajėgūs įveik
ti Sovietų Sąjungą, 1960 m. olim
pinių žaidimų baigmėje gali susi
remti su JAV rinktine.

Geriausias pirmenybių taškų 
medžiotojas — Atanasov (Bulga
rija), kuris nėra milžinas, kaip 
latvis Kruminš, kurį prancūzų 
sporto žurnalas Le Miroir dės 
Sports atžymi kaip Sovietų Sąjun
gos komandos išgelbėtoją (Kru
minš yra 2,18 m. augščio.).

Be Kruminšo, Sovietų Sąjungos 
rinktinėj žaidė dar du latviai: 
Valdmanis ir Muiženieks. Nesima
tė nė vieno lietuvio ir nė vieno

ĮVAIRENYBĖS
■k “Revizionizma* ■ svarbiausia* 

pavojus”. Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla iš
leido 308 pusi, straipsnių rinkinį 
"Revizionizmas — svarbiausias pa
vojus’”. Tai esąs pirmasis “tokio 
pobūdžio straipsnių rinkinys lietu
vių kalba”, pastebi Vilniaus radi
jas (birželio 5 d.) Leidinys padė
siąs “ryžtingai kovoti prieš atski
rus revizionistinius pasireiškimus.” 
Bet pažymėtina, kad straipsnių 
autorai — rusai.

★ Lietuvių veikalai rusų verti
muos. Kai kurios Maskvos leidyk- 

| los ruošiasi išleisti eilę lietuviųesto. | los ruošiasi išleisti eilę lietuvių
Daug pagyrų liejama belgui autorių veikalų vertimų į rusų 

Steveniers, kuris vadinamas iški- ' kalbą. Jų tarpe minima 25 spaudos 
liausiu mažųjų (iki 1,80 m.) kate- lankų apimties Vienuolio kūrinių 
g*prijoj ir ;penšamas į Europos ' rinkinys, Guzevičiaus, Mieželaičio, 
rinktinę, kuri 1960 m. pavasarį Tilvyčio, Venclovos, Cvirkos, Pu
žais su JAV. | 

Iš "Sporto

SPORTAS MĖNULYJE
Techniniam gyvenimui žengiant 

dideliais žingsniais į priekį ir 
greitu laiku ruošiantis užkariauti 
kosminę erdvę, šiomis kelionėmis 
susidomėjo ir sportinis pasaulis. 
Viename iš savo paskutiniųjų nu
merių apie kosmines keliones iš
spausdino platų straipsnį ir V. Vo
kietijos sporto laikraštis “Die 
Neue Fussbalwoche”. Straipsnio 
autorius Itolf von Toksen pabrėžia 
sporto reikšmę ruošiantis kosmi
nėms kelionėms. Jau šiuolaikinių 
arktikinių ir antarktinių kelionių 
dalyviai yra geri sportininkai, tuo 
tarpu ir šių ekspedicijų mokslinin
kai, atiiekantieji tyrinėjimus kal
nų aukštumose, turi būti geri 
sportininkai.

Dar sudėtingesniu sportu turės 
užsiiminėti busimieji astronautai, 
kuriems reikės pratintis judėti 
kosminėje erdvėje, kur daiktai ir

jų kilnojimas bus keistas ir sudė
tingas. Jau dabar autorius siūlo 
specialius pratimus, kurie tiktų 
kosminiam gyvenimui. Jis teigia, 
jog specialiai reikės ir judėti, nes 
pvz. mėnulyje kiekvienas daiktas 
yra šešis kartus lengvesnis kaip 
žemėje. Jeigu mėnulyje norėtų 
kas nors pažaisti futbolą, tai susi
durtų su įvairiomis problemomis, 
nes kamuolys ten svertų tik 70 
gramų ir vartininkas šį kamuolį 
galėtų daug toliau nuspirti negu 
žemėje, žinoma, tuo atveju, jei 
mėnulyje jis galės smūgiuoti pilna 
jėga, nes ir žaidėjas, kuris žemėje 
sveria 70 kg., mėnulyje tesvers tik 
11.6 kg. Atrodo, kad mėnulyje vi
sų sportinių žaidimų taisykles tek
tų pakeisti. *

žinoma, kol mėnulyje nusileis 
pirmieji žmonės, dar reiks daug 
padirbėti, bet jau dabar aišku, 
kad be sportininkų neapsieis nei 
vienas žygis į kosminę erdvę.

tino, Neries, Sluckio, Avyžiaus, 
Keimerio, Bieliausko ir kitų rašy
tojų kūriniai. (Neseniai Tilvytis 
viešai skundėsi, kad per mažai 
lietuvių veikalų verčiama į rusų 
kalbą).

* Mitingai niekad nesibaigia. 
Lietuvos įmonių darbininkai tie
siog varginami nesibaigiančiais 
mitingas. Tai “už taiką”, tai už 
kompartijos centro komiteto nu
tarimus, tai už kitką — tuoj dar
bininkai po darbo varinėjami j 
mitingus, kuriuose niekad nieko 
naujo nebūna, kartojamos via tos 
senos frazės — išpildyti ir viršyti 
planus. Kalbėtojai paskaito parti
jos instruktorių paruoštus tekstus, 
kad tokios ir tokios įmonės darbi
ninkai septynmečio planą pasižada 
įvykdyti per šešius ar net penkius 
metus. Nori ar nenori, tiki ar ne
tiki tų planų įvykymu — darbinin
kai yra priversti pakelti rankas ir 
balsuoti už juos.

* “Respublikini* taiko* gynimo 
komitetą*” Vilniaus dieniniame 
dramos teatre sušaukęs susirinki
mą, kuriame eilė kalbėtojų pasi
sakė dėl Maskvos peršamų “taikos 
planų". Pažymėtina, kad susirin
kime kalbėjo ir Kauno arkivysku
pijos ir Vilkaviškio Vyskupijos val
dytojas J. Stankevičius. “Tiesa” 
praneša, kad jis pasakęs, jog šiuo 
metu pasaulis grupuojasi į stovyk
las: Socializmo stovykla vadovau
janti taikos jėgoms, o kapitalizmo 
stovykla karo jėgoms... Be kitų, 
kalbėjęs ir Lietuvos pravoslavų 
bažnyčios arkivyskupas Romanas. 
—i— J. Matulis ir eilė kitų “taikos 
kovotojų” apdovanoti jubiliejiniu 
medaliu, o arkivyskupijos valdy
tojas J. Stankevičius “garbės 
raštu”.

Hansa Trading Co.
GENERAL MERCHANTS AND INTERNATIONAL 

PARCEL SERVICE
387 LIT. BOURSE ST.. MELBOURNE C.I., TEL. MU 4811
• PERSIUNČIAMI DOVANINIAI SIUNTINIAI I SOV. SĄJUNGĄ IR KITUS 

EUROPOS KRAŠTUS IKI 44 SV. SVORIO.
• PRIIMAMI VAISTŲ IR MAISTO UŽSAKYMAI.

Greita* ir tikslu* patarnavimas — pigiausi persiuntimo mokesčiai.

S25a5ZSB5aSaSBSHSĖSZ5asaSZSZ5H525aSHSBS2525a5HSHSa5252Sa5a52S257
EUROPIETIS SPECIALISTAS

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

(Priešais Melbourne Town Hall.)
Centr. 1819

Mūsų prekyboje taip pat rasite didelį pasirinkimą geros rūšies vilnonių medžiagų: 
paltams, kostiumams ir suknelėms; megztukų; pledų; skarelių; šiltos avalynės; įvai
rių rūšių odos ir t.t. Kainos nepalyginamai žemesnės, kaip krautuvėse.
Prekybos atstovai; ADELAIDĖ: B. LAPŠIENĖ, 28 GRANGE RD., HINDMARSH, S.A.

MOE, VIC. HANSA TRAD. CO. 13 MOORE ST., MOE

PŪKINĖS KALDROS 7

Siuntinys už pusę kainos! J
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rošies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIŪLO SIUNTINI, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BOTŲ DVIGUBA.

§ STEPONAS J 1 
SARAKULA g

g Augštai kvalifikuotas siuvėjas^ 
O patenkins visus jūsų reikalavi-g 
įt mus. Rankų darbas atliekamas^ 
’■Į europiečių specialistų priežiū-# 
R r°ie-
:) čia pat labai pingiai parduo-g 
: J damos medžiagos pasiuntimui# 
i|jūsų giminėms j “anapus”.

S. SARAKULA,
: : 15 Park Str., Sydney, City.
I (Pirmas augitas), tel. MA 4533 § 
pmKKKXKKtttttttttnatHtannttm (i

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

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

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

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

31 yd. vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos mote
riškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba moteriškam), 4 yd. 
šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplin medžiagos vyriškiems marškiniams, 1 pora 
vyriškų pusbačių ir 1 pora moteriškų batelių.

• Tokio siuntinio kaina, iškaičius muitą ir visus persiuntimo mokesčius, siun
čiant per Baltic Stores yra tik £ 30.0.0. (angliškų).

Klijentui pageidaujant galima daryti pakeitimus.
Siuntinyje bus tik angliškos vilnonės medžiagos. i

KADANGI NEĮMANOMA IŠVARDINTI DAUG PREKIŲ IR PARODYTI, KAD 
SIUNČIANT PER BALTIC STORES YRA PIGIAU, DUODAME TIK KELETĄ

[ 5-TH FLOOR į

! 306 The Causeway ;!
■ MELBOURNE j;
; xxx j;

;! SIUNTINIAI I LIETUVĄ į

FH5252S25ZS25ESH52SZ5252SZ5E5ESHSBSE5HSHSH5H5H52SE5B5252SESE52SHSj

|1
 THE IMPERIAL -i

74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS S

Tel: Katoomba 523. H

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — g 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. §

Savininkas Ed. Valevičius. H

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- N 
šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- re 
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping B 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių- m

Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimų £ 7.7.0 savaitei. E
Vaikams nuolaida. BDel smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. re 

'■®5E5H5a5a5aS2SS5a5a5aSž5Z5asŽ5Z5a5B525ZSH5HSE5asaS2SZSĖ5asa5Z5H^

PAVYZDŽIŲ.
Geriausia vokiška raudona įpylams medžiaga 1 yd....................................  17/6.
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain) 

geriausios vilnos 1 yd............................................................................... £ 3.0.0.
Vyriški pusbačiai oxford ....................  £ 2.5.0.
I visas kaina* muitas jau įskaičiuotas.

VAISTŲ KAINOS PAS MUS YRA MAŽESNĖS KAIP VAISTINĖSE.
Pav. 250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 

jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £ 7.15.0.
Siunčiant per BALTIC STORES siuntėja* nieko nerizikuoja, ne* už kiekvieno siunti
nio pristatymą atsako BALTIC STORES.

VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI:

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 
PIGIAUSIAS SIUNTINIU KELIAS I LIETUVĄ.
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MŪSŲ PASTOGE 1959 m. liepos SI d.

MŪSU PASTOGĖ
BRISBANĖ

BRISBANIEČIAI JUDA
— KRUTA

Seniau veikusi Brisbanės lietu
vių savaitgalio mokykla, susidė
jus nepalankioms aplinkybėms, 
kurį laikų buvo nutraukusi savo 
darbų.

Dabar Apyl. Valdybos rūpesčiu 
ji vėl pradėjo veikti kukliose St. 
Marie’s parapijos mokyklos patal
pose, Sth. Brisbanėje.

Pirmosios pamokos jau vyko du 
sekmadieniu iš eilės — birželio 28 
d. ir liepos 12 d.

Penketų vyresnio amžiaus mo
kinių, kurie jau gali lietuviškai 
skaityti ir rašyti, moko stud. K. 
Sakalauskas, praeityje jau keliais 
atvejais ėjęs šias pareigas. Ma
žesniesiems gi, kuriuos dar patys 
tėvai turi palydėti j mokyklų, va
dovauja ir juos moko lietuviškai 
Ad. Kviecinskaitė.

Būtų tikrai malonu, kad Bris
banės lietuviai tėvai iš visur savo 
vaikučius suvežtų j vėl atgijusių 
mokyklėlę, tada ji sustiprėtų ir 
pagausėtų skaičium.

Brisbanės Apylinkės pirm. K. 
Statkus nesenai turėjo operuotis 
ir ilgokai išgulėjo ligoninėje. Da
bar jau sveiksta ir ilsisi namuose. 
Šia proga, linkint jam geros svei
katos ateityje, malonu pabrėžti, 
kad mūsų pirmininkas jau pirmuo
siuose savo pirmininkystės mėne
siuose yra parodęs gražios inicia
tyvos lietuviškame darbe.

Dėja, vis dar tenka apgailestau
ti, kad apylinkės lietuvių eilės to
lydžio retėja. Dar tik nesenai iš
leidome veikliųjų p.p. Stelmokų 
šeimų pas dėdę Samų, o dabar, 
štai, jau vėl pokuojasi j anapus 
vandenyno ir p.p. Bajorūnai (4 
asm. šeima). Be minėtųjų, dar yra 
kelios lietuvių šeimos Brisbanėje, 
kurios laukia savo eilės, gad galė
tų nusilenkti Amerikos Laisvės 
Statulai.

Yra pavojaus, kad Brisbanės 
lietuviams bus sunku išlaikyti val
sčiaus (atseit — apylinkės) sta
tusas. O j seniūnijų gi nesinorėtų 
degreduotis, kadangi ji nėra taip 
reikšminga, kaip apylinkė.

Skautų “Ventos” vietininko pa
reigas dabar eina, p. Stelmokui iš
emigravus Amerikon, Povilas 
Kvlecinskas (jun.).

Kai brisbaniečiai pavargsta pil
koje savo kasdienybėje, kai puola 
j neviltį ir su ilgesiu vienų po 
kito išleidinėja Amerikon savo vei
kėjų, tai širdims padžiuginti vis 
susirenka i šokių salę, šį kartų 
taip pat šokome ir linksminomės 
birželio — 7 d. ir liepos 18 d.

Apie naujus įvykius Brisbanė
je, mielus “M.P.” skaitytojus pa
sistengsiu painformuoti vėliau.

Corindas Povais

SYDNĖJUS
PADĖKA

Sydnėjaus Liet. “Dainos” cho
ras nuoširdžiai dėkoja A.L.B-nės 
Wollongongo Apyl. Valdybai už 
suteiktų chorui £ 3.0.6 aukų.

“Dainos” choras

' PRASIDĖS PARODA
Dailininko Šimkūno paroda Bis- 

sietta galerijoje, 70 Pitt St., Syd- 
nėjuje, prasidės š.m. rugpjūčio 5 
d. (trečiadienį) ir tęsis iki rug
pjūčio 14 d.

Galerija atidaryta lankymui kas
dien nuo 10 v ryto iki 5 v. p.p. 
išskyrus šeštadienius ir sekmadie
nius.

PRANEŠIMAS
Skautų vyčių "Geležinio Vilko” 

būrelio sueiga įvyks š.m. rugpjū
čio 8 d. (šeštadienį) 3 v. p.p. 
Bankstowno Liet. Namuose.

Būrelio Vadas

PIRMOSIOS AUKOS DŽIUGINA
Prieš kurį laikų Sydnėjaus Liet. 

Mot. Soc. Globos Draugija išsiun
tinėjo raštų su grįžtamaisiais vo
keliais, prašydama aukų šalpos 
darbui. Draugijos veikla yra ne
lengva, nes moterys dirba be jokio 
atlyginimo, o šelpiamųjų ir reika

lingų skubios globos tautiečių 
skaičius nuolatos auga. Dėka cab- 
ramatiškių prekybininkų p.p. Žy- 
gienės ir Butkaus paramos dabar 
jau yra globojama net keli iš li
goninių išėję tautiečiai, o kiti jau 
laukia eilės.

Visam šiam darbui reikalinga 
pinigai, kuriuos moterys tik dide
liu vargu ir pasišventimu gali su
rinkti. Visa viltis — išsiuntinėtie
ji laiškeliai ir vokai, nes tikimasi, 
kad juose mūsų tautiečiai pasku
bės atsiųsti savųjų aukų.

čia skelbiame pirmųjų aukotojų 
sųrašų, pagal kurį aukojo:

£ 10 — Rėmėjas iš Cabramattos;
£ 5 — A. Augustinas;
£ 3 — Geradaris S;
po £ 2 — Juodagalvis, H. Ja- 

nulevičius, J. Makarovas, P. Kaz
lauskas, K. Alejūnas, V. Laukaitis;

po £ 1.10.0 — Migevičiai, A. 
Vasiliauskas, V. Moras, V. Augus- 
tinavičius;

po £ 1.0.0 — A. Senkauskas, P. 
Rinkevičius, Alfonsas Šliogeris, H. 
Karvelienė, Cibulskiai, V. Narbu
tas, K. Eirošius, Lašaitienė, V. Ba- 
nelis, F.E. Rotcai, Kiveriai, A. Gi- 
liauskas, Simniškiai, A. Šimkūnas,
J. Voveris (iš Queenbean), Sta
sys Radzevičius, J. Sirutis, Ponia
K. , A. Stravinskas, Valiulis, M. 
Petronis, Aleksa (slapyvardis), J. 
Lukoševičius ir

po 10 šil. — Rėmėjas iš Bondi, 
Rimgaudai, Pauliukoniai, Pačėsa, 
Juškevičius, Rėmėjas iš Canber- 
ros, Vladas Ambrizas, Ant. Kut- 
ka, K. Sinkevičius, B. Jasiunskas, 
A. Matukas, J. Poškus ir S. Kve
daras.

Už atsiųstųsias aukas Moterų 
Draugija nuoširdžiai dėkoja ir ti
kį; kad pirmųjų pavyzdys paska
tins ir kitus tautiečius. Gali būti 
ir tokių, kurių nepasiekė Draugi
jos siųsti laiškai, todėl šia proga 
pranešama, kad aukos galima siųs
ti ne tik anksčiau nurodytais p.p. 
Simniškienės, žygienės ir Cibuls- 
kienės adresais, bet ir į Draugijos 
einamųjų suskaitę — Common
wealth Bank, Cabramatta Branch, 
Lithuanian Women,s Social Servi
ce Association.

Draugijos Valdyba

PAMALDOS
Rugpjūčio 2 ir 16 d.d. pamaldos 

Bankstowne St. Brendan’s bažn. 
10 vai. 45 min.

Rugpjūčio 7 d. — pirmasis penk
tadienis. Išpažintys Bass — Hills 
bažn. nuo 7 vai. vak.

Rugpjūčio 9 d. Cabramattos lie
tuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 10 vai.

Rugpjūčio 15 d. šv. M. Marijos 
į dangų paėmimo šventė — arba 
Žolinė.

Lietuviškų pamaldų nebus, šv. 
mišių privaloma išklausyti sau ar
timiausioj bažnyčioj iš ryto ar va
kare. K.P.B.

NEDELSKIME SU AUKOMIS
Voketijos lietuviams sušelpti 

aukos rūbais, avalyne ir pinigais 
jau pradeda plaukti.

Malonėkite, ilgiau nedelsiant, 
jau visi per šį rugpjūčio mėn. Sa
vo aukas paruošti ir atiduoti: 
prieš pamaldas Camperdowne (per 
p. A. Ničajų), ar lankant kitas 
vietoves bei kolonijas (per kun. 
P. Butkų).

Jau šio mėn. gale reikia viskų 
supakuoti ir pasiųsti j Vokietijų, 
kad dar iki Kalėdų Sielovados Va
dovas Tėvas A. Bernatonis suskub
tų paskirstyti visa tai pagelbos 
reikalingiems.

Sydnėjaus Lietuvių Caritas

GEELONGAS
IŠIRO CHORAS

žiniomis iš Geelongo, šios, pa
lyginti, gana gausios lietuvių ko
lonijos choras, nerandant chorved
žio, daugiau nebedainuoja.

Ilgesnį laikų chorui vadovavo 
R. Zenkevičius ir, jam pasitrau
kus, naujo nesurandama.

MEDELIŲ SODINIMO ŠVENTĖ
Nesenai Geelonge buvo prie Lie

tuvių* Namų suorganizuotas iškil
mingas medelių sodinimas. Daly

vavo skautai ir savaitgalio mokyk
los mokiniai su mok. vedėju p. A. 
Karpavičium.

B-nės Valdybos pirm. p. Ivaške
vičius savo kalboje priminė, kad 
šie medeliai sodinami, norint pri
minti, jaunajai kartai Tėvynės 
meilę.

Pasodinta keturi medeliai prieš 
įėjimų, kuriuos nupirko ir paau
kojo atskiri asmenys.

Medelius sodino skautai ir 
savaitgalio mokyklos mokiniai, va
dovaujant p. P. Mažyliui.

ADELAIDĖ
L.K.F-DO SKYRIAUS 

PRANEŠIMAS
Sekmadienį, š.m. rugpjūčio 16 

d. 3 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 
Eastry St., Norwood, rengiama 
Kultūrinė Popietė, kurios metu 
mūsų rašytojas — laureatas Pul
gis ANDRIUŠIS skaitys paskaitų 
su diskusijomis. Kava bei užkand
žiais ir saldumynais pasirūpins 
Moterų Sekcija.

Po paskaitos įvyks metinis L.K. 
F-do Adelaidės Skyriaus susirinki
mas šia dienotvarke: a) Skyriaus 
Valdybos pranešimas, b) Revizijos 
komisijos pranešimas, c) Diskusi
jos dėl pranešimų, d) Naujos Vai
dybos rinkimai, e) Sumanymai ir 
ateities veiklos gairės.

Visi kviečiami dalyvauti.
L.K.F-do Adeiadės Skyriaus

Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS PROGA
TRADICINIS “MOŠŲ PASTOGĖS” DEŠIMTMEČIO

SPAUDOS BALIUS
: S.M. RUOŠĖJO 5 b. (SBŠTAD.), T V.V. 

įvyks
POLICE BOY’S CLUB SALĖJE NEWT0WNE — SYDNĖJUJE.

Pasirinktoji salė tikrai graži ir didelė, nesenai išplėsta ir 
; perdažyta.

Bufetų, kaip kasmet, laikys Sydnėjaus Moterų Soc. Globos 
Draugija.

Gros mum* gerai pažįstama linkimoji Spaudos Baliau* mu
zikos kapela.

Tarp kita ko, šiais metais bus tikrai įdomių staigmenų: 
vėl pasirodys “Jūsų Pastogė”, o programų išpildys visai naujos 

; meninės jėgos.
Visi Spaudos Baliaus malonumai tekainuoja tik 1 sv.

Kadangi Spaudos Baliun vyksta visi lietuviai, tai jau dabar 
laikas užsisakyti vietas ir įsigyti kvietimus, nes kas pirmesnis 
— tas geresnis.

KVIETIMŲ REIKALU SKAMBINTI TELEFONAIS:
Inž. I. Jonaitis — UL 6453, inž. Adomėnas 86 5431, V. Sim- 

niškis — MX 2120, B. Stašionis — YX 9062, M. Petronis — 
UJ 5727 ir J. Veteikis UB 3680. Tie tolimesnių vietovių tautie
čiai, kurie norėtų, kad baliaus metu būtų parūpintos nakvynės, 
rašo adresu: V. Bitinas, 139 Railway Pde. Canley Vale, N.S.W.

į: Š.M. RUGPJŪČIO 22 D. (ŠEŠTADIENI) 7 V.V.
BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMUOSE RENGIAMAS 

SKAUTŲ BIČIULIŲVAKARASPASILINKSMINIMAS
Vakaro pelnas skiriamas Sydnėjaus skautų stovyklavietės 

maudymosi baseinui įrengti.
SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

A.L.K. KULTŪROS D-JA DRAUGE SU 
BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBA

Š.M. RUGPJŪČIO 8 DIENĄ BANKSTOWNO LIET. SALĖJE

ruošia

Grandiozini Vakara
KURIO PELNĄ SKIRIA AUSTRALIJOS LIETUVIŲ ARCHY
VUI PAREMTI.

Meninėje programoje dalyvauja:
solistė M. Bernotienė, "Dainos” choras, Aldona Bernotaitė su 
deklamacijom, linksmieji broliai ir kt.

Gros geras orkestras, veiks puikus bufetas.
Pradžia 7 vai. vakaro punktualiai. Bilietų kaina 8 šilingai, moks
leiviams ir studentams — 5 šilingai.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI.

RENGĖJAI

LAIKO PĖDSAKAIS
(AUSTRALIJOS LIETUVIŲ ARCHYVO REIKALU)

“Laikas, kaip vėjas dykumose, 
užpusto praeivio pėdsakus. Jis už
pusto ištisas kultūrines epochas” 
— taip buvo rašoma prieš 5 metus 
Australijos Lietuvių Archyvo ap
linkraštyje, prašant remti jo au
gimų. Prieš kelias savaites, reika
lo verčiamas, pradėjau rašyti vie
nos organizacijos, švenčiančios 
šiais metais savo veiklos Austra
lijos dešimtmeti, istorijėlę. Orga
nizacijos steigimosi dienomis man 
neteko būti Sydnėjuje. Aš čia at
vykau keturiais metais vėliau. Pra
dėjau jiekoti buv. steigėjų, pro
tokolų knygų ir t.t. Dalį jų sura
dau, dalis jau buvo išvykę net iš 
šio krašto. O ir surastieji asme
nys, nors atskirus įvykius dar pri
siminė, bet datas, net ir pavardes 
... labai, labai miglotai, maišė! 
Pirmieji raštai, protokolai, ėję per 
rankų rankas, didesne dalimi yra 
dingę!...

Toks vaizdas pažiūrėjus į vie
nos organizacijos praeitį 10 metų 
perspektyvoje. O kas bus po 20, 
30, 50 metų? Kiek iš viso mūsų, 
šios kartos, dar bus gyvųjų tarpe? 
Kas perduos ateities kultūrininkui 
bei naujosioms kartoms šių dienų 
mūsų rūpesčius, vargus ir laimė
jimus? “Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia!” Bet ar bus iš 
ko semtis?

PLB tai gerai suprasdama, JAV 
įsteigė Pasaulio Liet. Archyvų. I 
ten ir iš Australijos plona srovele 
sruvena mūsų kultūrinio gyvenimo 
paminklai: periodika, knygos ir t.t. 
Jei šių srovelę kiek sustiprintum, 
reikalai pasitaisytų, nes toks Pa
saulio Liet. Archyvas yra būtinas. 
Bet žiūrint iš kitos pusės šis klau
simas perdaug nepagerėtų. Pasau

lio Liet. Archyvas prieinamas (kol 
kas) daugiausia tik ten gyvenan
tiems tautiečiams. O reikalų pa
siknisti archyve, kaip parodė pa
tirtis, gana dažnai pasitaiko, ypač 
savojo pasviečio klausimais.

Tatai suprasdama, Aust. Liet. 
Kat. Kultūros D-ja dar 1954 m. 
pradėjo organizuoti Australijos 
Lietuvių Archyvų, kur būtų kau
piama visa Australijos liet, perio
dika, knygos, proginė literatūra 
(įv. parengimų programos bilie
tai, pakvietimai, atsišaukimai ir t.t. 
ir t.t.), organizacijų dokumentinės 
bylos bei fotografinė medžiaga. 
Visa medžiaga kaupiama 3 egzem
plioriuose, kurių 2, Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, bus perduo
ti į jos mokslinių institucijų bib
liotekas bei archyvus, o 1 visų lei
dinių komplektas bus saugojamas 
Australijoje tol, kol čia pulsuos 
liet, kultūrinis gyvenimas.

Lyg šiol surinkta jau šių leidi
nių komplektai: “Mūsų Pastogės”, 
“Tėviškės Aidų”, “Užuovėjos”, 
“švyturio”, “Šventadienio Balso” 
ir “Pėdsekio”. Baigiami rinkti ir 
kitų leidinių komplektai. Dar 
trūksta paskirų nr.nr. “Australijos 
Lietuvio” komplektui, “Varpo”, 
“Rykštės” ir kt. Melburne leistų 
laikraštėlių. Ypač vargingai ren
kasi čia, Australijoje, leistos kny
gos bei proginė literatūra, kuria 
daugumas tautiečių, valydami stal
čius ar spintas, atsikrato, bet ar
chyvui pasiųsti neprisirengia. Gau
tos ir pirmųjų organizacijų bylos 
apsaugai, atitinkamai susitarus 

Į(žiūr. “M.P.” Nr. 29 (535) — 1959) 
su tų organizacijų vadovybėmis, 
bet labai trūksta fotografinės, mū
sų gyvenimų vaizduojančios med
žiagos. Siunčiant archyvui nuot
raukas antroj jų pusėj surašyti 
kas, kada ir kur vaizduojama (as
menų, esančių nuotraukoje, pavar
des ir siuntėjo adr.). Kaupiasi čia 
ir australų spaudos iškarpos bei 
leidiniai apie Lietuvę ir lietuvius, 
nors ir čia prašoma tautiečių pa
ramos, ypač iš Melburno, Adelai
dės, Pertho, Brisbanės bei New- 
castelio (siunčiant iškarpas, ant
roj jų pusėj užrašyti laikraščio 
pavadinimų bei datų).

Be Sydnėjaus, iki šiol archyvų 
stambesniais medžiagos pluoštais 
parėmė Melburno ir Adelaidės lie
tuviai.

Nors daugelis archyvo rinkinių 
dar nėra pilnai sutvarkyta, bet

* SEKANČIAI SIUNTAI I LIETUVĄ SIUNTINIUS PRIIMAME !♦!
$ IKI RUGPJŪČIO MĖN. 9 D. SIUNTINIAI PASIEKS ADRE; >!

SATUS LAPKRIČIO MĖN. PRADŽIOJE. * ’J
Jūsų siuntinys gali būti apdraustas iki £ 100.- vertės! >J<

Laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt. pigiomis kainomis. >♦<
£ IŠPARDAVIMAS ŽIEMOS SEZONUI:

Paltinė medžiaga 21/- už jardų (kainoje muitas įskaitytas).
£ Pusvilnonė kostiuminė medžiaga 17/3 už jardų (kainoje muitas J 
ja; įskaitytas). >♦<
J Pristatykite siuntinius arba siųskite j Essendono geležin- 
į?: kelio stotį prekine važta: ĮJ

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325. >♦<
J Mieste; 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas). H

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

2 SKYRIAI: S
>■ Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St.* Hurlstone Park, N.S.W.
$ Tel. LL 5549. $
>• Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. *
j»! Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A. £
>; Brisbanėje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. X 
!♦! Tel. 7 5827. $

Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm.
>* Launčestene: J. Krutulis, 41 William St., Launceston, Tasm.
£ Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic, ♦

NUOSAVUS NAMUS, J

X įmokėjus mažų depozitų, j
? GKEITAI- TVARKINGAI
•į; IR GRAŽIAI
f /i PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
>: REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

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

X IŠRŪPINAME PASKOLAS.
X Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.
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Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. ___

PAREIŠKIMAS
ALB Melburno Apylinkės Val

dyba padavė šios apylinkės garbės 
teismui skundų prieš Melburno 
Lietuvių Klubų dėl įregistruotų 
vietos valdžios įstaigose dabarti
nių klubo įstatų.

Klubas teismine tvarka padarė 
prieš šį skundų savo atsikirtimus, 
o š.m. balandžio 5 d. teismo posė
dyje per savo įgaliotinius pareiš
kė, jog šis skundas priklauso 
spręsti ne apylinkės, bet Krašto 
garbės teismui.

Apylinkės garbės teismas nuta
rė skundų persųsti ALB Krašto 
Garbės Teismui pasisakyti — ar 
apylinkės garbės teismas kompe- 
tetingas šį skundų spręsti.

Melburno Apylinkės Valdyba, 
nelaukdama iki teismas jos skundų 
išspręs, išspausdino “Mūsų Pas
togėje” (Nr. 29-1959.7.17) savo 
pareiškimų, kuriame, be mestų 
klubui apkaltinimų, jinai prašo — 
“Mes kviečiame pačių bendruo
menę spręsti, kur čia tiesa ir 
eventualiai reikalauti neteisėtus 
Klubo Tarybos žygius atitaisyti.” 

šiuo pareiškimu apylinkės val
dyba ieško viešosios opinijos pa
ramos savo kaltinimams pateisin
ti, įtaigoja savo rūšies visuome
nės teismų klubui ir netiesioginiai, 
šios opinijos pagelba, daro garbės 
teismui spaudimų susilaukti iš jo 
palankaus sprendimo.

šis apylinkės valdybos pasielgi
mas nesiderina su įprastine besi
bylinėjančių partnerių etika. Kai 
šalys savo ginčų perduoda teismui 
spręsti, tada neieškoma per spau
dų visuomenės paramos savo tei
sei pagrįsti, o laukiama, kų tars 
teismas savo galutiniu sprendimu.

(pasirašė) L. Barkus ir 
J. Valys,

Melburno Lietuvių Klubo įga
liotiniai atstovauti Klubų teisme.

1959.7.25.

jais jau spėjo pasinaudoti ne tik 
vietos, bet ir tolimųjų Australijos 
vietovių tautiečiai — kultūrinin
kai. Nors skaitymui archyvo med
žiaga neišduodama, bet rimtu rei
kalu ja, išskyrus organizacijų ar
chyvus, visuomet bus galima pasi
naudoti (žiūr. Archyvo Statutų).

Archyvui medžiagų siųsti ar 
bent apie jų pranešti šiuo adresu: 
B. Žalys, 9 Lloyd Avė., Yagoona, 
N.S.W. Jis yra paskirtas Austr. 
Liet. Archyvo vedėju. Jo namuose 
randasi ir pats Archyvas.

Vyt. Šiaurys

t
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