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DIDELIO MASTO PASIRODYMAS
VASARIO 16-TOS GIMNAZIJOS 10-MEČIO MINĖJIMAS HUETTENFELDE

Vokietijos Krašto Valdyba ir 
Lietuvių Labor Service daliniai 
Vokietijoje šįmet suruošė bendrų 
centrinį Vasario 16 ir to pat var
do Gimnazijos dešimtmečio minė
jimų, kuris įvyko vasario 13 d. 
gražiai dekoruotoje Gimnazijos 
salėje ir valgykloje. Tai buvo pir
mas toks didelis ir gausus lietu
vių ir jų draugų sambūris pami
nėti Lietuvos Nepriklausomybės 
42 m. sukakčiai ir Gimnazijos 
10-čio gyvavimui.

Į minėjimų atsilankė per 300 
svečių. Jų tarpe buvo Fed. Vokie
tijos Pabėgėlių min. prof. Ober- 
laenderio asmeninis įgaliotinis 
Lueder. Be to, dalyvavo Norbade- 
no Oberąchulamto atstovas prez. 
Silber, NCWC Vokietijoje dir. R. 
Schaefer, Hesseno Landtago ats
tovas R. Hackenberg, Vokiečių 
pabėgėlių kat. seminarijos rekto
rius prel. Dr. A. Kindermann, 
nemaža amerikiečių aukštųjų ka
rininkų. Dalyvavo latvių, estų, 
lenkų ir vietos 'savivaldybių ats
tovai. Taip pat studentai. Buvo 
gauti 64 sveikinimai.

Minėjimų atidarė PLB Vokieti
jos Kr. Valdybos vicepirm. kun. 
Br. Liubinas. R. Kat. kun. Dr. 
J. Petraitis ir Evang. J. Urdzė 
sukalbėjo maldas. Po to Gimnazi
jos direktorius Dr. J. Grinius ati
darė paminklinę lentų gimnazijos 
aukotojam-rėmėjam ir pasakė ati
tinkamų kalbų. Gražių paminklinę 
lentų, kurioje surašyti visų kraš

VASARIO 16-JI NETOLI 
VEIVERIŲ

Dar visai neseniai atvykusi iš Lietuvos tautietė, pa
sivadinusi Birute, viename savo laiške (jos laiškų 
ištraukas spausdina “LF Europos Bičiulis”) aprašė, 
kaip Vasario 16-toji prisimenama pavergtoje Lietu
voje ir kaip į tai reaguoja okupantas. Čia šį aprašymų 

ir perteikiame. (ELI)
Baigia praeiti dar viena žiema, 

tačiau visai nepanaši į tas praei
tas žiemas, kada Užgavėnėm kep
davome skanius lietuviškus blynus 
ir ligi išnaktų važinėdavome ro
gėmis, traukdami darnių sutarti
nę. Atmintyje išliko, kaip gyvi, 
vaizdai, kada Lietuvoj iškilmingai 
švęsdavo Vasario 16-tųjų. Buvau 
dar nedidelė mergaitė, pradžios 
mokyklos mokinukė, ir gyvenome 
mes tada Virbalyje, mažame 
Lietuvos pasienio miestelyje. Lie
tuvos Nepriklausomybės Dienų 
per mūsų miestelį prajodavo ka
riai, o aš mokinių vardu pasvei
kindavau juos su švente ir įteik
davau vadui gėlių. Sveikinimo 
žodžius mokydavausi kelias die
nas iš anksto, o sveikinant būti
nai. sumaišydavau, bet pasibaig
davo viskas labai gerai. Vadas 
pasiimdavo mane ant rankų, pa
bučiuodavo, dėl ko aš labai susi- 
gėsdavaji, bet širdyje būdavo taip 
gera, ir man norėdavos verkti... 
iš džiaugsmo l

...Nuriedėjo į praeitį daugelis 
metų, nusinešdami ir vėl mūsų 
brangiosios Tėvynės laisvę. Lietu
va skęsta varge ir aimanose, mū
sų tautiečių tūkstančiai vargsta 
Sibire, daugelis savo dvidešimta
me pavasaryje padėjo galvas už 
Lietuvos laisvę, nespėję jos iško
voti. Ir aš jau nebe ta pati mer
gaitė. Gyvenimas praūžė audrin
gai, nusinešdamas į kapus tėvelį, 
karas pražudė visa, kų turėjom, ir 
visos mano perspektyvos žlugo... 
žlugo svajonė studijuoti literatū

tų rėmėjų įnašai, padarė L. Ma
tulevičius iš Uhlerborno kuopos.

Pagrindinę paskaitų trimis kal
bomis — lietuviškai, vokiškai ir 
angliškai — skaitė Dr. V. Dam- 
brava.

Po paskaitos buvo atlikta me
ninė programa. Mannheimo Na
cionalinio Teatro styginis kvar
tetas su dideliu meniniu virtuo
ziškumu atliko Mozarto ir Hay- 
dno kūrinius. Didelė staigmena 
buvo publikai solistė' Albina Uk- 
nevičiūtė, kuri, atvykusi iš Aus
tralijos, gilina dabar dainavimo 
menų Romoje. Jos švarus, šiltas 
sopranas nuskambėjo dideliu sa
vaimingumu ir meniškumu. Be lie- 
„tuviškų dainų kompozicijų, ji pa
dainavo ir E. Grieg Solveigų. Vie
toje susirgusio Mannheimo operos 
solisto Kurt Schneider padainavo 
porų arijų iš Mozarto ir Puccini 
operų tos pačios operos tenoras 
Kari. Bernhoeft. Solistams akom- 
ponavo Kaethe Buettner,.taip pat 
iš Mannheimo. Dainininkai ir 
akomponiatorė buvo apdovanota 
gėlėmis.

Gimnazijos mišrus ir berniukų 
choras, diriguojamas muz. mokyt. 
K. Motgabio, padainavo St. Grau
žinio “Jau pravertos dvaro sto- 
nioš”, J. Gaubo “Žaliojoj girelėj”, 
K. Griaudzės ir K. Motgabio “Kai 
užsėdu savo žirgų”, K.V. Banaičio 
“Vėliavos iškeltos plakas”, M. 
Petrausko “Gaudžia trimitai” ir 
Br. Budriūno “Bunda Vyčiai”.

rų, skiepyti gyvu žodžiu meilę sa
vo Tėvynei... Įsigijau kitų spe
cialybę ir po truputį pradėjau 
tempti savo jungų tolyn, vis sun
kyn, daugiausia kaime.

Ir vėl artinosi Vasario 16-toji, 
tačiau neatrodė, kad ji bus kuo 
ypatinga mažame Gyvių kaimely
je.

Veiverių vidurinėje mokykloje 
pasibaigė pamokos. Mokiniai iš
siskirstė namo, štai į pakalniukę 
eina keturi dešimtokai, kažin kų 
kalbėdamiesi tarpusavyje. Beeida
mi sustoja netoli kapų. Algis pa
rodo pirštu kitapus plento esan
čių smėlio daubų ir sako:

— Štai čia, į tų eglę, ir įkelsi- 
me trispalvę. Tegul čia pakastiems 
partizanams, nors negyviems, su
plevėsuos mūsų trispalvė, už ku
rių jie paaukojo savo jaunystę.

Visi sutinka su ta mintimi, ir 
kiekvienas norėtų tų uždavinį at
likti. Ilgokai ginčijosi draugai ir 
nutarė, kad vėliavų iškels Algis, 
nes jis sumaniausias, bičiuliai juo 
labiausiai pasitiki. Norėtų įkelti 
vėliavų ir Leonas, tačiau bičiuliai 
paprieštarauja, ir Leonas, prikan
dęs lūpų, nutyla...

Temsta... pradeda snigti, iš 
karto smulkiu sniegu, tiesiog ga
lima įžiūrėti kiekvienos nukritu
sios snaigės taisyklingų žvaigždu
tę, bet tolyn sniegas krenta dide
liais kųsniais, purus, sulipęs, kaip 
vata. Algis patenkintas. Užsilipo 
ant kluono, nupiovė nuo kraigo 
kartelę, pririšo prie jos, iš užan
čio išsitraukęs, vėliavų — Lietu

Džiugu pabrėžti, kad gimnazijos 
choras daro pažangų.

Tautinių šokių grupė su eks
presija ir gyvumu sušoko “Kepu
rinę”, “Oželius”, “Kubilų” ir 
“Lenciūgėlį”.

Baigiamųjį padėkos žodį trimis 
kalbomis pasakė 8591 LS Eng. Co. 
kuopos vadas kpt. J.K. Valiūnas.

Mūsų Tautos Himno aidus skam
besys apvainikavo visų minėjimų. 
Čia tenka pažymėti, kad šį minė
jimų finansiškai parėmė “Free 
Europe” ir 4 Lietuvių Labor Ser
vice kuopos, o Schwetzingeno kuo
pa dar ypač prisidėjo ir darbu, 
atremontuodama gimnazijos salę 
ir pagražindama rūmus. Kaiser- 
lauterno kuopos vadas kpt. J. 
Venckus energingai rūpinosi mi
nėjimo ūkio reikalais.

Po oficialiosios ir koncertinės 
minėjimo dalies, gimnazijos salė
je ir valgykloje įvyko pobūvis, 
kur svečiai, minėjimo dalyviai 
maloniai praleido vakarų. Pobūvį 
kulinariškai skoningai paruošė p. 
p. Ribokienė ir Sutkienė su tal
kininkėmis.

Minėjimas praėjo sklandžiai, 
gražiai ir nuotaikiai.

Apie Lietuvų ir Vasario 16 Gim
nazijų, ryšium su šiuo minėjimu, 
nemaža ir palankiai parašė Mann
heimo, Weinheimo ir kitų miestų 
dienraščiai.

(Inf.)

vos trispalvę su šilkais išsiuvinėta 
Vytim — ir, susukęs ant Sartai
tės, nužingsniavo tiesiog per lau
kus, kapų link.

Priėjo... Apsidairė. Tylu. Bi
čiuliai dar neatėjo. “Na, ir gerai, 
aš prikalęs jų palauksiu”, galvojo 
sau Algis ir užsikabino vikriai 
rankomis pasišokėjęs už eglės. 
Kvepia sakais, eglė tyliai šlama, 
tarytum džiaugdamasi, kad galin
ti tarnauti tokiam gražiam tiks
lui. Štai ir viršūnė, Algis jau ka
la. Su kiekvienu plaktuko dūžiu 
plaka ir širdis. Prikalta gerai. 
Trispalvė plevėsuoja virš eglės 
viršūnės. “Tegul negalvoja krau
geriai, kad pamiršome mes savo 
Laisvės šventes! Mes baigsim pa
daryti tai, už kų Jūs, broliai, ko- 
vojot. Lietuva bus laisva!” Taip 
pagalvojęs, Algis pamažu lipo že
myn, o nulipęs šoka per griovį 
ir eis pasitikti bičiulių, o paskui 
jie visi keturi iš tolo gėrėsis 
plazdančia trispalve. Nespėjo įkel
ti į plentų kojos, kaip pasigirsta 
rusiškas “stoji”. Tik dabar Algis 
atsipeiki nuo savo minčių ir apsi
dairo. Apsuptas iš visų pusių stri
bų — milicininkų. Įsodinamas į 
mašinų ir vežamas iš Veiverių į 
Kaunu. Eglutę, nespėjusių pasi
džiaugti savo gražiu papuošalu, 
parverčia ant šono. Kai atėjo 
draugai, nei Algio, nei eglutės 
neberado... Dar ir dabar tas pa
liktas augštas eglutės kelmas pri
mena gyventojams 1956 metų Va
sario 16-tųjų.

Ryto metų žmonės, važiuodami 
į miškų, matė trispalves keliose 
pamiškės gairėse, laisvai plevė
suojančias.

Pas Algio tėvus tuoj pat buvo 
padaryta krata. Iškrėsta viskas, 
net ir paukščių inkilėliai medžiuo
se, tačiau nieko nerasta, tik nu
pjauta kartelė nuo kluono krai
go...

Daugiau tėvai Algio nematė. 
Teismas įvyko nežiniom. Tik už 
metų Algis iš Sibiro parašė tė-

ĮVAIRIOS žinios
t

Kremliaus direktyvos 
mokslininkams

Sovietų Sųjungos kumunislų 
partijos centro komitetas ir bolše
vikinė vyriausybė paskelbė nuosta
tus “Dėl priemonių disertacinių 
darbų kokybei ir mokslinių laips
nių bei vardų skyrimo tvarkai pa
gerinti”. Tuose nuostatuose stato
mi reikalavimai mokslinius darbus 
sieti daugiau su praktika. Daromos 
pastabos, jog ligi šiol pasitaikę at
vejų, kai moksliniai laipsniai bū
davę suteikiami už darbus,-, netu
rinčius praktinės ir teoretinės 
reikšmės. Nauji sųlygojimai liečia 
ir humanitarinių mokslų sritį. Rei
kalaujama, kad humanitarinių 
mokslų disertaciniai darbai turi 
“pabrėžti ir apibendrinti patyrimų 
už komunizmo pergalę”. Numaty
ta “atimti iš mokslinių -— pedago
ginių darbuotojų mokslinius laips
nius bei vardus tais atvejais, kai 
bus nustatyta, kad jie klaidingi 
suteikti asmenims, kurių darbai 
neturi vertės mokslui bei gamybai, 
arba kai mokslo darbuotojai ilgų 
laikų neduoda jokių konkrečių re
zultatų mokslinių tyrimų srityje ir 
neužtikrina geros pedagoginio dar
bo kokybės aukštosiose mokyklo
se”.

Pagal tuos nuostatus moksli
ninkams, neinantiems koja kojon 
su Kremliaus reikalavimais, gali 
būti atimti moksliniai vardai. Pa
galiau paskelbtieji nuostatai stato 
reikalavimus Sovietų Sųjungoje (o 
taip pat ir maskvinę priespaudų 
nešančiose šalyse) dar daugiau pa
jungti komunizmo tarnybai.

Pasitenkinimas, kad 
sovietiniai automobiliai 

bus parduodami
Amerikoje

Vilniškė “Tiesa” pirmajame 
puslapyje perdavė TASSO infor
maciją apie vienos amerikinės im
porto firmos sudarytų sutarti 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
pardavinėti sovietinius automobi
lius. Tuo tarpu į JAV būsią impor
tuota 10.000 sovietinių automobi
lių.

šia proga pažymėtina, jog So
vietų Sųjungoje lengvųjų automo
bilių 1958 metais buvo pagaminta 
122.00, gi 1959 metais 97.000, kai 
tuo tarpu JAV 1959 metų automo
bilių gamyba siekė 5.700.000 vie
netų (arba 57 kartus daugiau, ne
gu kad gaminama sovietuose).

Sovietinių automobilių ekspor
tas tam tikra prasme charakteri
zuoja dėl gaunamų žemų atlygini
mų dirbančiųjų nepajėgumų So
vietų Sąjungoje domėtis šia su
sisiekimo priemone. Dažnas paten
kintas, galįs pajėgti įsigyti pap
rastą dviratį ar batus.

Vengrijos komunistinė
- vyriausybė nesilaiko 

Paryžiaus sutarties
1947 metais vasario 10 dienos 

Paryžiaus Taikos sutartimi Ven
grijoje tegali būti laikoma ne dau
giau, kaip 65.000 vyrų karinėse pa
jėgose, įskaitant ir sienų apsaugą. 
Tačiau komunistinė Vengrijos vy
riausybė, pasirodo, nesilaikė ir ne- 

vams laišką, kad nuteistas kalėti 
18 metų. Ten tebėra ir dabar.

Žmonės spėja, kad Algį išdavė 
Leonas, nes po Algio suėmimo 
jis pasidarė niūrus, bijo tiesaus 
žvilgsnio ir... įsirašė į komjau
nuolius.

Birutė 

silaiko Paryžiaus Taikos sutarties.
1956 metų Vengrijos sukilimo 

metu vengrų karinėse pajėgose 
buvo daugiau kaip 215.000 karių.

Pastarojo meto Vengrijos ko
munistų partijos pareigūnų pareiš
kimais vengrų karinėse pajėgose 
esą 120.00 karių.

Vengrijos karinių pajėgų suma
žinimas, įvykdytas numalšinus 
1956 metų sukilimų. 1957 metais, 
vadovaujant sovietiniams instruk 
toriams, buvo reorganizuota Ven
grijos kariuomenė, jų perginkluo
jant moderniais ginklais ir kiek 
sumažinant, bet pagrečiui žymiai 
padidinant vadinamosios “darbo 
milicijos” dalinius.

2.000 užsienio radio 
transliacijų trukdytojų
Laisvųjų Profesinių Sąjungų 

pranešimais, šiuo metu Sovietų Sų
jungoje ir Kremliaus kontroliuo
jamuose satelitiniuose kraštuose 
veikia mažiausiai 225 užsienio ra
dijo transliacijas trukdančių sto
čių.'Tokių stočių vien tik Sovietų 
Sųjungoje esu apie 125 ir 100 sa
telitinėse šalyse. Trukdymų tink
las veikiąs nuo poliarinės srities 
ligi Kaukazo pietuose ir nuo Če
koslovakijos ligi anapus Uralo. 
Kiekviena \traansliacijas trukdanti 
stotis turi po kelis bokštus truk
dytojus. Nemaža stočių, turinčių 
ligi 20 bokštų trukdytojų. Iš viso 
bolševikinėse šalyse veikių dau
giau kaip 2.000 bokštų trukdytojų.

Sovietų profesorė . 
nustebino anglų 
mokslininkus...

šių metų vasario pabaigoje 
Anglijoje apsilankiusi sovietų pro 
fesorė Alia Masevič Londone pa
darytame pranešime pareiškė, jog 
praėjusiais metais paskelbtos nuo
traukos, vaizduojančios antrųjų 
mėnulio pusę, buvusios sudarytos 
iš fotomontažo... Tatai nustebino 
anglų mokslininkus.

Vengrijoje sušaudė 
204 jaunuolius

Skandinavijos radijo š.m. sausio 
30 dienos pranešimais, 1959 metų 
gruodžio mėnesį Vengrijoje suvo 
sušaudyta 150 jaunuolių, suimtų 
Vengrijos sukilimo metu. Tie jau
nuoliai buvo suimti ^dar paauglių 
amžiuje ir kalinti ligi jiems suka
ko 18 metų amžiaus. Po to įvyk
dyti mirties sprendimai.

Be praėjusių metų gruodžio 
mėnesį Vengrijoje sušaudytų 150 
jaunuolių, tomis pačiomis infor
macijomis pastarųjų šešių mėne
sių būvyje mirties sprendimai bu
vo įvykdyti dar 54 jaunuoliams, 
ligi šiol kalintiems Vengrijos ka 
Įėjimuose.

KARTOJA SENĄ MELĄ
“Internacionalnaja Žizn”, Mas

kvoje leidžiamas žurnalas užsie
nio politikos klausimais, vasario 
mėn. laidoje atspausdino ■ rusų 
prof. Korovino atsakymų ameri
kiečių politikui Kennan, kuris 
“Foreign Affairs” sausio mėn. 
laidoje buvo pasisakęs koegzisten
cijos ir kitais klausimais. Kaip 
žinoma, Kennan pastarais laikais 
atsisakė savo pirmykščių pažiū
rų ir kalba apie koegzistencijos 
galimumus labai abejingai. Koro- 
vinui ypač nepatinka Kennano 
tvirtinimai apie sovietinį režimų 
Rytų Europoje. Kartodamas senų- 
jį Maskvos melų, Korovinas rašo, 
girdi, komunistai tuose kraštuose 
patys, savo jėgomis, įsivedę so
vietinį režimų...

KITI APIE MUS
SUOMIAI APIE VLIKO VEIKLĄ 

IR LIETUVOS LAISVINIMO 
KOVĄ

“Helsingin Sanomat” 45-me nu
meryje rašo apie VLIKų, Lietu
vos laisvinimo kovų, ELTOS vyk
domą darbų laisvajame pasaulyje 
ir lietuvių tautos viltį atgauti lais
vę. Atspausdinta ir VLIKo p-ko 
dr. A. Trimako nuotrauka.

LENKAI NEPASIDUODA 
SOVIETINEI PROPAGANDAI 

APIE VILNIAUS 
UNIVERSITETĄ

“Warmia i Mazury” (Olsztyn) 
š.m. 1 numeryje per keletu pusla
pių rašė apie Vilniaus universite
tų, pateikiant plačių istorinę ap
žvalgų. Pažymimi trys istoriniai 
etapai: 380 metų nuo universiteto 
įkūrimo, 40 metų nuo jo atgaivi- 
nimi ir 15 pokarinių metų. Įdomu, 
kad lenkų žurnalas visiškai ne
kreipia dėmesio į sovietinės pro
pagandos teigimų, būk universi
tetas po pirmojo karo buvęs at
kurtas komunistų. Straipsnyje 
kritikuojamas ir lenkų valdymo 
metų elgesys su universitetu. Gir
di, nuo caro Nikolajaus laikų ne
buvęs nė vienas atsitikimas, kad 
kariškiai įsibriovę į universitetų 
sumuštų profesorių, kaip tai atsi
tikę lenkų valdymo metais. Dar 
prikišama ano meto Vilniaus vai-, 
dovams, kad jie skriaudą lietuvius, 
gudus, žydus studentus. Tarp kit
ko universitetas vadinamas “Vil
niaus”, o ne “Vinco Kapsuko”.

LENKAI DOMISI LIETUVIŲ 
DAILĖS DIRBINIAIS

“Kurier Pol»ki” (Varšuva) sau
sio 19 d. laidoje aprašo kai kurių 
lietuvių skulptorių dirbinius, duo
dant ir nuotraukas. Lenkų spau
doje pastarais keliais metais vis 
dažniau užtinkama rašinių apie 
lietuvių liaudies menų. (E.)

MASKVA VĖL KIŠA NOSĮ 
LENKIJOJE

Laisvojo pasaulio spauda at
kreipia dėmesį į tai, kad pasta
ruoju metu padidėjo Maskvos 
spaudimas į Lenkijų, siekiant ją 
padaryti “pilnu” satelitu. Po Sta
lino mirties ir po to, kai Gomul
ka paėmė valdžių, Lenkijoje įsi
galėjo šiek tiek liberališkesnė san
tvarka, nei kituose satelitiniuose 
kraštuose. Chruščevui tai buvo vi
sų laikų rakštis akyje.

Pasinaudodamas Lenkijos ūki
niais sunkumais, Kremlius priver
tė Varšuvų padaryti kaikurias as
menines reformas, pakeisti ūkio 
bei kultūros gaires. Aukštoms pa
reigoms pašaukiami “stalinistinio” 
kurso asmenys, žemės ūkyje vėl 
grasoma kolchozacija. Kultūros 
srityje imama išvyti buvusias lais
ves, kuriomis lenkų kultūrininkai 
pastaraisiais keliais metais nau
dojosi.

ŠIRDIES OPERACIJŲ KAUNE 
BŪSIĄ DAROMA IR DAUGIAU

Vasario 18 Vilniaus radijas pas
kelbė pasikalbėjimų su doc. Jur
giu Brėdikiu, kuriame buvo tei
rautasi, kaip jaučiasi pacientai, 
kuriems vasario 1 • 2 dienomis bu
vo padarytos širdies operacijos. 
Visi, esą, jaučiasi gerai, netrukus 
būsią išleisti iš ligoninės. Buvo 
perduotas pasikalbėjimas su dviem 
pacientėm, kurios atsukinėjo į 
klausimus, kaip jaučiasi po opera
cijos. Atsakydamas j reporterio 
klausimų, doc. Brėdikis užtikrino, 
kad širdies operacijų- tikrai bus 
daroma ir ateity Kauno ligoninėj, 
nes ligonių su širdies ydoms nema
ža, nors tik daliai jų gali būti rei
kalingos chirurginės priemonės.

1
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VIETINĖS SĄLYGOS, SOLIDARUMAS IR PRIVATINĖ 
INICIATYVA

Ai1 galima išvystyti 
privatinę iniciatyvą 

Australijoj ?
Iki šiol Australijos lietuvių 

spaudoj, berods, dar nebuvo pla
čiau nagrinėtas šis klausimas. Es- 
mingaas šios problemos gvildeni
mas būtų galimas tik tam, kuris 
čia būtų baigęs ekonominius mo
kslus ir bent ribotų laikų įsijun
gęs į šio krašto ekonominio gy
venimo sūkurį. Tačiau klausimų 
galėtų nors ir nepilnutinai išryš
kinti ir tas ar kitas mūsų preky
bininkas, kuris daugiau ar mažiau 
turėjo susidurti su šio krašto eko
nominėmis bei biznio galimybėmis 
ar apskritai įdomavosi prekybi
niais bei ekonominiais klausimais.

Šį kartų aš tenoriu pabrėžti tik 
vienų svarbų faktų: Ąustralijos 
ekonominis gyvenimas yra tvar
komas neoliberalizmo požiūriu. 
Kitaip tariant, pilnutinės ekono
minės laisvės Australijoje nėra. 
Vyriausybė (pradedant federaline 
ir baigiant miestų ir miestelių- sa
vivaldybių autoritetais) ekonomi
nio gyvenimo plėtrai deda var
žančių sųlygojimų, o savo apylin
kės pramonės ar prekybos įmo
nių steigimųsi kontroliuoja vietos, 
planavimo ir piniginio pajėgumo 
kooficijentais.

Manau, jau neretas mūsiškių, 
vienu ar kitu laiku bandęs atida
ryti pramonės ar prekybos įmonė
lę, bus užsidūręs atkaklų vietinės 
valdžios sprendimų: ne, čia nega
lima, nes yra gyvenamoji aplinka, 
(residential), arba čia netoli jau 
veikia šios rūšies pramonė bei 
prekyba. Gyvenamuose gi rajo
nuose atidaryti nors ir paprasčiau
sių valgomųjų reikmenų krautu
vėlę čia beveik neįmanoma, nors 
ir niekur apylinkėje tokios nebū
tų.

Pilno liberalizmo kraštuose (Pie
tų Amerikos, Afrikos, o iš dalies 
ir Jungt. Amerikos Valst. bei Ka
nados valstybių) šitokis ekonomi
nės plėtros varžymo dėsnis nepri
pažįstamas, nes ten laikomasi pil
nos ekonominės laisvės principo 
ir ypač nedraudžiama viena šalia 
kitos steigti kad ir tos pačios rū
šies gamybinės bei prekybinės 
įmonės, nes skaitoma, kad nevar
žoma konkurencija yra geriausias 
krašto ūkinio kilimo rodyklis.

Tačiau bandymai visdėlto 
verti

Suprantama, toki platesnio ar 
tik lokalinio pobūdžio varžymai 
kurtis naujoms ekonominės bui
ties — pramoninėms ar prekybi
nėms — įmonėms turi ir gerųjų 
medalio pusę: jie padeda jau įsi- 
kūrusiems ir apsaugo juos nuo 
konkurencijos. Taigi neoliberalis- 
tiniam krašte, savaime supranta
ma, yra daug mažiau rizikos inves
tuoti savo santaupas, įsigyjant 
pramonės ar prekybos įmonę, ku
rių savininkai ar dalininkai, ne
žiūrint visų valstybinių mokesčių, 
visdėlto žymiai daugiau gauna už 
savo darbolaikį, nei įmonių darbi
ninkai ar valstybės įstaigų tarnau
tojai.

Iš spaudos ir privatinių šaltinių 
žinome, kad labai nežymūs skai
čiai Australijos lietuvių išdrįso, 
susitaupę kiek pinigo, įsigyti vie
nų kitų smulkiosios pramonės dirb
tuvėlę ar nedidelę tos ar kitos rū
šies prekybos įmonę. Nėra paslap
tis, kad jie žymiai toliau pažengė 
ekonominės pažangos linkme, o ir 
jų savijauta naujame krašte pašli
jo į patenkintųjų gyvenimu juti
mų. Likę iki šiol darbininkais, 
ypač intelektualai, atsidūrė nepa
tenkintųjų akligatvin. Tatai pilnai 
suprantama gyvenimo tikrovė, ta
čiau čia kaltintinas ir nepaslan
kusis mūsų sėslusis būdas ir baimė 
nors ir menkiausios rizikos.

Nuoširdaus solidarumo 
stoka

Vienas lietuvis ekonomistas, su 
kuriuo šio straipsnio autoriui te
ko plačiau išsikalbėti ekonominė
mis temomis, dėl pasyvios lietuvių 
laikysenos savarankiškų verslų at- 
žvilgiu pareiškė, kad didžiausia

RAŠO:
kliūtis, pastojanti lietuviams kelių 
į biznio kategorijas, esųs mūsų 
perdidelis individualizmas ir tarp
usavio solidarumo stoka. Esu, mes 
nepasitikime vieni kitais ir jei 
bandome susidėjus savas santau
pas įsigyti tų ar kitų biznelį, tai 
kiekvienas dalininkas jau veržia
mės į vadovaujamų postų, nors 
dažnai tam postui ir netinkame. 
Minėtojo ekonomisto nuomone, 
šiuo metu jau gana daug Austra
lijos lietuvių turi pilnai išmokėtus 
namus, kiti gi laiko savo gana žy
mias santaupas bankuose su ma
žesnėmis 3% palūkanomis, kai tuo 
tarpu, esu, sudėjus juos į bendro
vės pagrindais įsteigtų ar atpirktų 
prekybos bei pramonės įmonę ir 
vadovaujant aktingai sumaniam 
vedėjui, būtų galima gauti iki 20% 
ar net daugiau metinių palūkanų. 
Jis nesigilinęs perdaug į gamybi
nę pramonę, tačiau ir prekyboj 
esančios čia neribotos ir nerizikin- 
gos sųlygos. Jo tyrimais, sumetus 
kokį desėtką ar daugiau tūkstan
čių svarų, esu, galima įpirkti daž
nų parduotuvę, didokų viešbutį-ar 
plačių vasarvietę, kurios duodan
čios apčiuopiamai gražias palūka
nas, o ir vadovaujančių postų esu 
galima turėti ne vienų su geru at
lyginimu ir žymiai malonesniu 
darbu, nei fabrike ar prie buhal
terijos stalo įstaigoje.

Ir iš tikrųjų, mūsų kaimynai pa- 
baltiečiai — estai ir ypač latviai — 
šia kryptimi yra žymiai toliau pa
žengę ir kaikurios jų prekybinės 
bendrovės gerokai praturtėjusios. 
čia nereikia toli jieškoti pavyz
džių: vien tik juodos ar kitokios 
kontinentalinės duonos gamyba ne 
tik Sydnėjuje, bet ir kituose mies
tuose yra išimtinas latvių ir es- 

-tų monopolis, turimomis žiniomis 
smarkiu šuoliu piečius gamybų ir 
ugdųs įdėtąjį pagrindinį kapitalų.

Pavyzdžiu čia galima būtų lai
kyti italų ir graikų solidarumų bei 
tarpusavio bendradarbiavimo biz
niuose nuoširdumų. Kaip žinome, 
graikai vyrauja kavinių ir valgyk
lų biznyje, o italai turi supirkę 
vaisių parduotuvių ir įvairiausio 
dydžio gyvenamųjų viešbučių. 
Daugelis jų, tik atvykę Australi
jon, jau pirmaisiais metais įsigy
ja biznelį, suprantama, patys ne
turėdami kapitalo. Pinigų skolini
mosi problema pas juos esanti pap
rasta: turtingesnieji arba susitau
pę tautiečiai nededu savo atlieka
mų pinigų į menkas palūkanas mo
kančius bankus, o patikį juos biz
nio jieškantiems savo tautiečiams 
didesniu nuošimčiu, nors naujieji 
prekybininkai dar ir neturį turto 
garantijos. Ir tik labai labai re
tais, atvejais šitokį geradariai esu 
nuviliami. Šie pavyzdžiai, kaip 
matome, rodo tikrų solidarumų ir 
pasitikėjimų savos tautos žmonė
mis. Tatai juk graži Lietuvos kai
mo tradicija, nes ir ten nepriklau
somybės metu kaimynas nesunkiai 
gaudavo pasiskolinti, reikalui 
esant, mažesnę ar didesnę sumų 
pas pasiturintį savo bičiulį, jei jis 
panorėdavo pagerinti ūkio trobe
sius ar prisipirkti didesnį žemės 
gabalų. Tokio solidarumo, atrodo, 
reikėtų ir mums čia, ypač kad pas
kolintieji pinigai visdėlto turi ga- 
galimumų būti turto vertybėmis 
apdrausti ir neštų žymiai augštes- 
nes palūkanas, nei jie neša jas ru- 
krauti į bankus.

Paremkime privatinę 
iniciatyvą

Nežinau, gal ir klystu, tačiau 
man atrodo, kad gana svarbus 
kliuvinys, kodėl Australijos lietu
viai taip sunkiai žingsniuoja į biz
nių šakas, yra nevisai tiksli mūsų 
bendruomenės politika jau nuo 
pirmųjų į šį kraštų išsikėlimo die
nų. Daugumos opinijų paprastai 
suformuoja vadovaujantieji ben
druomenės asmenys. Mūsuose gi 
jau nuo pat pradžios buvo vis pro
paguojama vad. bendruomeninė 
mintis, sakyčiau — lyg ir valdinė 
linija, kuri paliesdavo ne tik mū
sų bendruomenės kultūrinę veiklų 
(kas iš tikrųjų, jai ir priklausytų) 
bet ir ekonominiai medžiaginius 
reikalus. Niekad niekur nebuvo 
skatinama privatinė lietuvių ini
ciatyva, kad, sakysime, susimetę į 
akcinę bendrovę kas nors atidary

J. TAUTVYDAS
tų lietuviškųjį klubų ar lietuviškų 
kavinę, kokių šiuo metu turi ir 
lenkai, ir vokiečiai, ir vengrai ir 
visi kiti. Šios įmonės nėra jų orga
nizacijų nuosavybė, bet paskirų 
asmenų ar privatinių biznio ben
drovių turtas. Tokios įmonės, grin
džiamos biznio pagrindu, yra 
daug lankstesnės, žymiai geriau 
administruojamos ir įspūdinges
nės, nei steigiami bendruomeniniu 
pagrindų klubai, kurių vadovybė
je žmonės dirba be atlyginimo.

Ta pati lankstumo versija tai
kytina ir spaudai. Išskyrus lietu
vius, visos kitos Australijos mažu
mos neleidžia bendruomeninių ar 
organizacinių laikraščių, o leidė
jai yra paskiri asmenys ar akcinės 
bendrovės. Kadangi tie asmenys ar 
bendrovės iš leidžiamų laikraščių 
gaunamo pelno ir gyvena, tai ir jų 
administravimų grindžia biznio pa
grindais, lanksčiai rinkdami skel
bimus ir nemaldaudami skaitytojų 
piniginės malonės, o siuntinėdami 
tik tiems skaitytojams, kurie yra 
susinteresuoti pirkti jų prekę. Ši
tokiu privatinės, iniciatyvos princi
pu Australijos vokiečiai šiuo metu 
pajėgia išlaikyti net 4 įspūdingos 
apimties savaitraščius, kurie išei
na iki 24 psl. laikraštinio formato 
dydžio.

Kanados lietuviai pastaraisiais 
metais nuėjo tuo pačiu keliu, nes 
ir Kanados liet, bendruomenės or
ganas “Nepriklausomoji Lietuva” 
jau pradėtas leisti paskiros akci
nės bendrovės vardu. Matomai, ir 
ten buvo nuspręsta, kad nenaudin
ga bendruomenės organams per
daug laiko gaišti besvarstant laik
raščio leidimo reikalus, kai yra 
begalės ir kitų lietuviškosios kul
tūros skatinimo darbų.

Dėl jaunimo stovyklų
“Mūsų Pastogėje” vis dažniau 

rodosi straipsnių, kurie propoguo- 
ja liet, jaunimo vasaros stovyklų 
steigimų, būtinų lituanistiniam 
auklėjimui. Idėja remtina ir sku
bi, tačiau, atrodo, čia ir vėl suges- 
tijonuojama tas pats valdinis ke
lias, siūlant rinktis organizacijų 
vadovams ir bendromis jėgomis 
jieškoti kelių problemos sprendi
mui. Savaime aišku, kad tokių sto
vyklų vadovai turės gauti atlygi
nimus, turtas turės būti nupirk-

įvairu ir idomu
(

500 DOLERIŲ UŽ GERIAUSIĄ 
KNYGĄ APIE PABĖGĖLIUS
Amerikos knygų leidykla Doub

leday, susitarusi su amerikiečių 
kai kuriomis organizacijomis, Pa
saulio pabėgėlių metams atžymė
ti paskelbė kęnkursų knygai apie 
pabėgėlius parašyti. Knygoje ga
li būti aprašyti asmeniški pergy
venimai. Dalyvauti konkurse gali 
bet kas, tačiau rankraščiai turi 
būti pateikti anglų kalba. Jury 
komisijoje yra žinomi amerikie
čių rašytojai Pearl S. Buck, Kath
ryn Hulme, Budd Schulberg ir 
Oscar Handlin. Už premijuoto 
veikalo optacijos teises .leidykla 
išmokės 250 dolerių, o US pabė
gėlių komitetas dar 250 dolerių. 
Be to, knygų išleidžiant bus išmo
kama honorarai.

ŠVEDAI STATYS PASTERNAKO 
VEIKALĄ

Švedijos karališkasis teatras 
pavasarį planuoja pastatyti Boris 
Pasternako naujų veikalų. Stock
holm© teatro direktorius dr. Kari 
Gierow pareiškė, kad Pasternakas 
rašo dramų ir ji bus baigta 1960 
m. švedai gavę leidimų veikalų 
pastatyti. Direktorius, kuris nie
kada nebuvo susitikęs Pasternako, 
gavo iš jo pažadų, kad veikalas 
bus parašytas, tačiau apie patį 
veikalų nedaug tepainformavo. 
Kadangi veikalas dar reiks išvers
ti į švedų kalbų, tai tiksli jo pa
statymo data nenustatyta.

MASKVOS AUTOMOBILIAI 
1 JAV

Rusija įžengia į Jungtinių Ame
rikos Valstybių mažų automobilių 

tas, tai kodėl nesudaryti grynai 
komerciniu pagrindu akcinės ben
drovės, kuri nupirktų gerų ir pa
rankioje vietoje vasarvietę, ku
rion, be bendro biznio, vasaros me
tu įsileistų ir mūsų jaunuolius už 
normalų atlyginimų. Organizaci
jos tuo būdu galėtų tik pasirūpin
ti tam laikui apmokamais ar ne
apmokamais mokytojais bei auk
lėtojais, visiškai nesikišdamos į va
sarvietės ūkinius reikalus. Tuo bū
du būtų nušauti net du zuikiai: 
vasarvietė duotų lengvesnį darbo 
ir pragyvenimo šaltinį jų nupirku- 
siems ir atidarytų savo vartus mū
sų jaunimui, kuris mokyklų atos
togų metu čia mokytųsi savos kal
bos. Latviai šia privatinės iniciaty
vos forma turi čia, Australijoj, net 
keletą vaikų darželių ir vienų gau
singą vasaros stovyklą. Girdėti, 
kad ir vokiečiai yra pasinešę ki
tais metais panašiu pagrindu 
steigti savo vaikams vasaros sto
vyklas.

I
Bendros išvados

Męs bėgome iš savo krašto nuo 
režimo, kur viskas valstybinama, 
nusavinama ir kur paneigiamas 
mažiausias privatinės iniciatyvos 
pasireiškimas. Mes juk esame at
stovai ir gynėjai visokeriopų lais
vių, tačiau keista, kad savo nuo
taikomis vis kabinamės idėjų, ska
tinančių valdinį principą, stengda
miesi visus darbus sukrauti ant 
bendruomenės ar paskirų organi
zacijų neapmokamų vadovų pečių. 
Šiandienų, kai jau prasikūrėme 
ekonomiškai, pabandykime paski
rai ar nedidelėmis grupėmis per
imti dalį iniciatyvos, remdami ją 
grynais biznio principais. Tuo ke
liu einant, reikia tikėtis, ir mūsų 
visuomenės nuotaikos pakitės: iš
nyks dažnai nepagrįsta kritika ir 
reikalavimai ir kiekvienas mūsiš
kių savanoriškai eis į savųjų biz
nio įmonę įsigyti tų gėrybių, nors 
jų jis ta pačia verte gali gauti ir 
kitur. Tik šitoks solidarumo jaus
mo išryškinimas palengvins mūsų 
dvasinį ir medžiaginį gyvenimą 
svetimame krašte.
Redakcijos pastaba: Straipsnis lai
komas diskusiniu. Redakcija tikisi 
sulaukti daugiau nuomonių šiais 
ar panašiais klausimais.

“M.P. redakcija”

(

rinkų, pasirašius pirmadienį su
tartį parduoti Amerikos kompani
jai 10,000 Moskovič automobilių.

5,000 automobilių šiais metais 
bus įvežta į Jungtines Amerikos 
Valstybes, gi kiti bus pristatyti 
per dvejus metus.

Moskvič automobilis Maskvoje 
parduodamas už 25,000 rublių 
($6,250 oficialiu tarifu, $2,500 tu
ristiniu tarifu).

KAS {VYKSTA ŽEMĖJE PER 
VIENĄ VALANDĄ

Vokiečių žurnalas "Sonne” at
spausdino straipsnelį statistinių 
žinių apie įvykius žemėje.

Visoje žemėje per vieną valan
dų žmonių gimsta 5,500, o miršta 
4,700; prieauglis 800. Vadinasi, 
per parų žmonių padaugėja 19, 
200, o kasmet 7,008,000.

Bulvių suvartojama 25 milijo
nai kilogramų; duonos — 30 mil.; 
įvairių daržovių — 10 mil.; mė
sos — 4,5 mil.; žuvies 3 mil., ry
žių 35 mil., kiaušinių 3 mil. Iš
geriama 1 mil. stiklinių alaus, 
3.5 mil. vyno; surūkoma už 2.5 
mil. dolerių.

Įvairių įsilaužimų įvyksta 200, 
000, iš kurių būna 17 nužudymų.

Paštu pasiunčiama įvairių siun
tinių ir laiškų apie 1.5 milijardo; 
telegramų — apie 160 tūkstančių. 
Telefonų pasikalbėjimų būna 11 
milijardų. '

Pusė žmonių žemėje yra raštin
gų, kita pusė nemoka nei rašyti 
nei skaityti.

Tik dviejuose žemės trečdaliuo
se yra paštas, telegrafas ir tele
fonas.

I960 m. kovo 11 d.

LIETUVOS GAMYBA BOLŠEVIKU 
DAVINIAIS

Centrinė Statistikos valdyba prie 
Lietuvos ministerių tarybos sau
sio 28 d. paskelbė duomenis “apie 
Lietuvos valstybinio plano liau
dies ūkiui vystyti 1959 • metais 
vykdymo rezultatus”. Pilno vaiz
do toji apyskaita, žinoma, negali 
teikti, nes kai kurios gamybinės 
pozicijos žymimos ne kiekiais, 
bet procentais, o kai kurios rub
liais.

Kai kurie gamybiniai 
skaičiai

Durpių pagaminta 2.223.000 to
nų (metais prieš tai 1.939.000 to
nų). Elektros energijos gauta 
975 milijonai kilovatvalandžių 
(831 mik). Metalo piovimo stak
lių 8,5 tūkst. (7,7). Autobusų 356. 
Elektrinio suvirinimo transforma
torių 17,3 tūkst. (14,9 t.). Meta
lo piovimo įrankių už 17,9 mil. 
rublių. Prietaisų, automatizavimo 
priemonių ir jų atsarginių dalių 
už 309,1 mil. rublių. Elektrinių 
variklių iki 1 kilovato 704.000 
(544.000). Elektrinių variklių iki 
100 kilovatų 10,7 tūkst. Kilnoja; 
mųjų kompresorių 13,2 tūkst. Grū
dų kuliamųjų 1.339 (1.047). Vė- 
tyklių-rūšiuotuvų Triumfas 1.325. 
Dobilų kuliamųjų 411 (432). Pa
šarų smulkintuvų 1.235 (2213). 
Elektros skaitiklių 2.006 (1.774. 
000). Radiatorių, tūkst. ekval. 
kvadr. metrų 78,7 (83,4). Ema
liuotų vonių 133,100 (111.500)-. 
Išvežta padarinės medienos — 
Lietuvos miškų ūkio ir miškų pra
monės ministerijos žinioje — 871. 
000 kub. metrų (582.700). Kalkių 
186.600 tonų (177.300). Statybinio 
gipso 20.600 tonų (18.400). Č.er- 
pių 9.800.000 (8.400.000). Plytų 
411.600.000 (338.300.000). Drena
žo vamzdžių 66.500.000 (59.200. 
000). Faneros 27.700 kub. metrų 
(26.300). Celiuliozės 32.600 tonų 
(32.700). Popieriaus 47.900 tonų 
(45.0). Kartono 34.100 tonų (33. 
600). Buitinių baldų už 153,3 mil. 
rublių (108,6 mil. rbl.). Metalinių 
lovų 45,2 tūkst. (47,9 tūkst.). Li
ninių audinių 7,5 mil. kvadr. met
rų (7,4). Medvilninių audinių 14,8 
mil. kvadr. metrų (15,8 mil.). Vil
nonių audinių 9,2 mil. kv. mtr. 
(7,1) mil.). Šilkinių audinių 12,2 
mil. kv. mtr. (10,2). Linų pluoš
to 10.100 tonų (12,0). Baltinių 
trikotažo 15,6 mil. vienetų (14,7). 
Viršutinio trikotažo 4,9 mil. (4,7). 
Kojinių puskojinių 33,3 mil. porų 
(31,2). Odinės avalynės 6,2 mil. 
porų (5,5 mik). Guminės avaly
nės 3,0 mil. porų (2,9). Veltinės 
avalynės 549.000 (533.000). Siu
vinių už 984,1 mil. rublių. Dvira
čių 201.600 (181.000). Radio im
tuvų 26.000. Magnetofonų 33.700. 
Radiogramafonų 52.800. Buitinių 
dulkių siurblių 41.700. Mėsos (be 
kolchozų ir gyventojų naminės 
gamybos) 95,9 tūkst. tonų (72,3). 
Dešrų 21,8 tūkst. tonų (17,6). Žu
vies 104.600 tonų (93,4 tūkst.). 
Sviesto (be kolchozų ir naminės 
gamybos) 21,2 tūkst. tonų (18,6). 
Nenugriebto pieno produktų 88,9 
tūkst. tonų (64,9). Smulkaus cuk
raus iš runkelių 53,2 tūkst. tonų 
(96,6). Konservų 64,3 mil. dėžu
čių (54,0). Spirito 1.283.000 deka
litrų (1.430 tūkst. dekalitrų). 
Alaus 4,5 milijonai dekalitrų (3,9). 
Bealkoholinių gėrimų 2,4 mil. de
kalitrų (2,2). Papirosų ir cigare
čių 9.005 mil. (8.879). Muilo 14,5 
tūkst. tonų (14,1).

Kas įmonėms prikišama
Statistikos valdyba pastebi, kad 

eilė įmonių, nors bendrus planus 
ir vykdė, neišpildė atskirų gamy
bos sričių planų. Eilei įmonių ne
pavyko sumažinti savikainą. Taip 
pat ne visoms įmonėms pavyko 
įvykdyti ir įrengimų atnaujinimo 
bei automatizacijos užduotis.

LATVISTIKOS DOKTORANTO 
STIPENDIJA

Amerikos Latvių Sąjungos su
važiavimo nutarimu $2.500 bus 
skiriama kiekvienais metais post
graduate latvių kilmės studentui, 
kuris savo doktorato disertacijai 
pasirinks temą iš latvių istorijos,

Buvęs geresnis derlius
Skyriuje apie žemės ūkį pas

tebima, kad 1959 metais grūdinių 
kultūrų derlius buvęs 38% dides
nis, negu metais prieš tai, bulvių 
derlius 60%, pašarinių šakniavai
sių 17%.

Galvijų skaičius kolchozuose ir 
sovchozuose pe rmetus padidėjęs 
iš 432.300 iki 539.000. Jų tarpe 
karvių skaičius iš 239,2 tūkst. iki 
272,7 tūkst. Kiaulių skaičius padi
dėjęs iš 541,7 tūkst. iki 723,0 
tūkst. Avių skaičius liko tas pats 
— 124 tūkst.

Pastaba: Padidėjimo pasiekta 
superkant iš kolchozininkų ir mie
stelėnų gyvulius.

Apytikriais duomenimis, 1959 
metais pieno esą gauta 407 cent
neriai nuo 100 hektarų žemės 
ūkio naudmenų (metais prieš tai 
371). Mėsos nuo 100 hektarų gau
ta 76 centneriai (64) gyvo svorio.

Iš kiekvienos karvės vidutiniš
kai primelžta 2.122 kg pieno (me
tais prieš tai buvo 203 kg ma
žiau).

Kapitaliniai įdėjimai
Jie rodo, kad vis dar steigia

mos naujos įmonės ir plečiamos 
senosios. 1959 metais paleista veik
ti 21 nauja pramonės įmonė ir 14 
naujų skyrių veikiančiose įmonė
se. Tarpe kitų, pradėjo veikti nau
joji elektros jėgainė prie Kauno, 
kabelinių dirbinių gamykla "Liet- 
kabelis”, Kėdainių elektros apara
tų gamykla ir kt. Bendrai, vals
tybinių ir kooperatinių organiza
cijų (be kolchozų) kapitalinių 
įdėjimų apimtis 1959 metais pa
siekusi 2,4 milijardus rublių ir 
buvusi 19% didesnė, negu metais 
prieš tai.

Kiek dabar Lietuvoje 
darbininku ir tarnautojų

Tais pačiais Statistikos valdy
bos duomenimis, 1959 metų pa
baigoje darbininkų ir tarnautojų 
skaisčius liaudies ūkyje siekęs 
605.000 žmonių. Per vienus metus 
tas skaičius padidėjęs 50.000. 
(čia reikia pastebėti, kad kolcho- 
zininkai į šiuos darbininkų ir tar
nautojų skaičius neįeina). Prie 
sutrumpintos septynių valandų 
darbo dienos esą perėję 46.000 
darbininkų ir tarnautojų, kas su
darą 24% bendro valstybinėje 
pramonėje dirbančių darbininkų 
ir tarnautojų skaičiaus.

Kiti duomenys
Pensininkų Lietuvoje dabar esą 

apie 100.000. Mėnesinė pensijų 
suma (visiems pensininkams) 28 
mil. rublių. (Vidurkis taigi apie 
280 rublių mėn.)

Gyventojų indėliai taupomosiose 
kasose padidėję 20% ir sudarė 
717 mil. rublių.

Mažmeninės prekybos apyvar
tos bendroji suma sudarė 1959 
metais 7.846 mil. rublių. Palygi
nus su 1958 metais, apyvarta pa
didėjo 14%.

Prekyba į kreditą buvo įvesta 
spalio 1 d. Iki sausio 1 dienos to
kiu kreditu pasinaudota už 9 mil. 
rublių.

Apyskaitoje pažymima, kad 
“gyventojai dar ne visiškai aprū
pinami kai kuriomis prekėmis, 
konkrečiai — odine avalyne, vil
noniais suknelių audiniais, kai
liais ir kailio prekėmis, baldais ir 
namų apyvokos reikmenimis”.

Bendrojo lavinimo mokyklose, 
aukštosiose mokyklose, techniku
muose ir kitose vidurinėse specia
liose mokyklose iki 1959 60 moks
lo metų pradžios mokėsi 493.000 
žmonių; jų tarpe 52.000 mokėsi 
nepertraukdami gamybinio darbo.

E.I.B.

ūkio ar kalbos dalykų. Be to, 
kiekvieną savaitę doktorantas’ tu
rės atidirbti ALSąjungos įstaigoj. 
Stipendija pakartojama tris me
tus iki doktorato užbaigimo. Taip 
siekiama paruošti pakaitą išmirš- 
tantiems ir pasenusiems latvių iš
eivių vadams,

2



MOŠŲ PASTOGĖ1960 m. kovo 11 d.

IR TOKIŲ YRA... PASIDZIAUGK1ME!
Rašo: Dr. J. Doveikė 

(SPECIALIAI “MŪSŲ PASTOGEI”)

AR BENDRAUTI SU TARYBŲ LIETUVA?

Visi tie. kurie nuolat stębi Va
sario 16-sios Gimnaziją arba ja 
pastoviai rūpinasi, kaip ir jos li
nkimu, t.y. dabartimi, o dar dau
giau jos ateitimi, dažnai ir tai 
net labai dažnai jaudinasi, sielo
jasi, viena mintimi begyvendami: 
kaip bus toliau? Kas bus su ja? 
Toks susirūpinimas didėja juo
desnėmis dienomis, kai įplaukos 
mažėja, o tuo pačiu ir skolos di
dėja. O tas susirūpinimas, matant 
jaunimą, tomis dienomis, kuris 
gimnazijon atėjęs tenori vieno — 
ją baigti, dar aštrėja.

Jei iš vienos pusės yra daug 
įrodymų, kurie tegali nusiramini
mą sukelti, pavyzdžiui, kad ir 
mūsų sveikas pagrindinių princi
pų supratimas, kai nėra tų, kurie 
nori įteigti, jog mes esame ma
ži, arba turime būti prasti, čia 
pat mokėjimas tuos principus, 
kąip lygiai ir Dievo įstatymą gin
ti net tada, kai Dievo vardas uja
mas iš visur, čia pat kultūrinių 
parengimų kiekiu ir lygiu, o ypač 
spaušdinių kiekiu, kuris atitenka 
kiekvienam lietuviui, pradedame 
rikiuotis tarp labiausiai kultūrin
gų tautų ir, atrodo, jau nedaug 
trūksta, kad, dar pasistengę, pir
mautumėme. O tas nepaprastas 
gebėjimas padėti nelaimėje sava
jam, tas sugebėjimas susiorgani
zuoti permetant minias ar gėry
bes iš vieno Atlanto kranto į ki
tą. Mums tai atrodo paprasta, 
taip turi būti. Kam čia kartoti -ir 
džiaugtis. O visa tai svetimųjų 
tarpe skamba, kaip sektini, bet 
jų nepąsiekiami pavyzdžiai.

Akivaizdoje šitų didelių, o kiek 
yra mažesnių, tolygiai svarbių ir 
nuostabių, bet nedavertintų pa
vyzdžių, viskas iššaukia visai pa- 

' grįstą pasitikėjimą savo tauta ir, 
visa tai sintetinant, džiaugsmai 
bei pasididžiavimas užlieja širdį ir 
protą, bet nusiraminimo lyg nėra. 
Žmogus esi tik žmogumi ir “žodis” 
nedavertintas, atseit tiksliai neį
vertintas, nepakankamai į viešu
mą iškeltas, nepajėgsiąs iššaukti 
reikalingų pastangų, — tas viskas 
tolygiai užpildo širdį bei protą.

Taip šitie labai stipriai mūsų 
tarpe pasireiškią priešingumai su
kelia rūpesčių tiems, kuriems rūpi 
ne tik Vasario 16-sios Gimnazijos, 
bet ir daugelio kitų institucijų ar
ba pradėtų ir, įpusėtų dalbų liki
mas.

Dažnai, tikrai per dažnai, spau
doje nagrinėjamos neigiamybės, 
randame laiko ir rietos, vienokio

jus. Bet ne apie tai čia norisi kal 
bėti. šių eilučių tikslas, tai tik 
pastraipinis svarstymas apie lie
tuvį, kuris tikrai didelius darbus 
nuveikia, kai jis užsispiria ir pasi
ryžta ką nors padaryti, pasirinkęs 
aiškiam tikslui savo gerą valią, 
laisvalaikį ir ryžtą.

Taip, PLB Vokietijos Krašto 
Tarybos, Evangelikų jaunimo ra
telio vadovas bei mokytojas Vasa
rio 16-sios Gimnazijos, Fr. SKĖ
RYS, paėmęs, nedaug (! I), o tik 
210 aukų lapų, ėmė juos ir “pasi
joje”, netik mūsų tarpe, bet kas 
dar įdomiau — tarp svetimųjų, 
mokėdamas mums taip brangios 
Gimnazijos ne tik padėtį, bet ir jos 
svarbą — moralinę, kultūrinę ir 
net pedagoginę reikšmę taip pa
vaizduoti, kad noras jai padėti, ją 
paremti pasireiškė ne vien tik ge
rais linkėjimais, bet ir didesnėmis 
ar mažesnėmis aukomis. Taip, kad 
iš 12.000 DM surinktų pinigų pu 
sė tenka svetimiesiems, tarp kurių 
didžiumą suaukojo įvairios Evan
gelikų organizacijos.

Grįžkime prie tų lapų. Įsivaiz
duokime atitinkamą tiems lapams 
vokų skaičių, su kartais gana keb
liais, nepažįstant vietovių ar kon
tinentų adresais, o net ir pašto 
ženklais užpildyti reikėjo irgi lai
ko. Ir vis dėl to viskas buvo iš- 
siųta laiku, esą, nei vienas vokas 
dėl klaidingai užrašyto adreso ne
grįžo. Čia pat, gyvenimo pavyz
džių pamokytas, p. Skėrys, žinoda
mas, kad kartais iš visuomenės 
gautų ir priklausančių jai pinigų 
atsiskaityme net mažiausias netik
slumas iššaukia nepasitenkinimo, 
kritikos, o mūsų padėtyje, kas blo
giausia, tautinės ambicijos pažei
dimą, taip norėdamas šito visko 
išvengti, ne tik kiekvienam atsa
kingam lapo rinkėjui, bet ir kiek
vienam aukotojui nepagailėjo lai
ko, pakvitavimui surašyti ir išsiųs
ti. Ir vargu ar bus tarp aukotojų 
tokių, kurie ta proga negavo nė 
vieno žodžio. Šiuo atveju širdin
gumas ir tikslumas ėjo iš vieno. 
Ir negi šito pavyzdžio akivaizdo
je, atsiras tokių, kurie, susidūrę 
su viena-kita apsileidimo išdava, 
drįs tvirtinti, kad “visi lietuviai”..; 
šiaip ar kitaip... ir ko gero ne 
kaip... dirba bei aukojasi.

Kokia gi kaina tas viskas buvo 
padaryta? — Labai paprata! Po
nas Skėrys paaukojo visas savo 
atostogas. Tai būtų buvęs “maž
možis”, jeigu jis būtų vienintelis 
jas gaunąs.

ar kitokio pabūdžio “sąskaitoms'’ 
suvedinėti, kurios dažnai nieko 
bendro neturi su didžiausiais prin
cipais, dar blogiau — vieloje prie 
jų artinti, tolina nuo jų. čia pat 
lygiagrečiai eina nuolat linksniuo
jama “vienybės” sąvoka, kuri at 
rodo, per dažnai yra klaidingai 
vartojama. Tas viskas užtemdo, 
dažnai, esmės tikresnį supratimą 
ir, kas keisčiausia, kad žmogus no
rėdamas sužinoti kuo mes esame 
pranašesni už kitus, arba mūsų 
veiklos objektyvią sintezę išgauti, 
svetimoje spaudoje tų žinių turi 
jieškoti.

Protestuodama prieš šituos de
javimo, nepasitenkinimo pasireiš
kimus, kurie, kaip istorikui atro
do, bus viena svarbiųjų daugelio 
mūsų tautos išgyventų nelaimių 
per pastaruosius penkius ir pusę 
šimto metų priežastimi, šiandien 
noriu priminti apie vieną tų lietu
vių, kurio prisiminimas, paskaičiu- 
siam šias eilutes, tebūnie sunkes
nėje valandoje nusiraminimo šal
tiniu, o gal vienam ar kitam atsi
ras mintis, kad ne šventieji puo
dus lipdo. Jei jis padare, tai gal ir 
aš geriau po savo aplinką apsidai
ręs galėčiau irgi kurią gilesnę va
gą išvaryti, o tuo pačiu liktų ma
žiau laiko priekaištavimams, kad, 
va, niekas nepadaryta, kiti nieko 
nedaro, o tie ir tie net apsileidžia 
ir t.t. ir t.t.

Grįžkime prie gimnazijos. Kuni
go Suginto, p. Golubinsko ir kitų 
darbai bei pasišventimas, kuriais 
jie įrodo ne tik sugebėjimą pini
gams rinkti, bet kas dar svarbiau, 
tikrai moka esminius dalykus nuo 
antraeilių atskirti, ir jų darbai 
yra ne tik dideli savo išdavose, 

_įęt dar turi didesnę vertę išryš
kinti toms lietuviškoms ypaty
bėms, kurios darė Lietuvą didelę, 
galingą, arba nelaimėje patvarią. 
Bet ir jie yra žmonės, nes kad ir 
būdami dvasios ir veiklos milžinai, 
negali visdėlto aprėpti jų jėgomis 
neaprėmiamo dalyko. O gyvenimas 
rieda, stato savo reikalavimus, gi 
tai-p jų vienas pagrindinių: Vasa
rio 16-sios Gimnazijai, šalia kas
dieniškų išlaidų, reikia kuo sku
biausiai ne tik bėgamąsias skolas 
sumažinti, bet ir vietoj bepūvan
čių barakų, kurių sienose švilpia 
vėjai ir žiauriai šalta pamokų me
tu, reikia skubiausiai pastatyti pa
talpas naujoms klasėms bei val
gyklai.

Šito susirūpinimo bei būtino rei
kalo pasėkoje organizuojamas va

Yra lygu klausimui ar bendrau
ti su mūsų tautos pavergėjais ir 
mūsų tautos išdavikais. Kvislingų 
vardas nėra populiarus niekur pa
saulyje, o kaikas iš mūsų šį var
dą mums perša netiek iš reikalo, 
kiek iš užsispyrimo.

Nuėjome šiuo aiškiu reikalu 
tiek toli, kad imame pageidauti 
plačių šiuo reikalu pareiškimų, 
“svarių” nuomonių, aiškių apibrė
žimų.

Eiliniam lietuviui čia viskas aiš
ku, kaip diena: bendrauti su tė
vynės išdavikais, nesvarbu kuriais 
motyvais, yra trijų dešimtų gra
šių išdavimas, po kurio ateina kar
tuvės.

Vienas šio laikraščio bendra
darbis tvirtina jau kuris laikas, 
kad bendrauti esą būtina. Kad tai 
labai mandras šiems laikams da
lykas. Didžiai moderniškas ir pa
šėlusiai gudrus. Esą, koks'jis bū
tų laikraštininkas, jei šio bendra
vimo nebūtų?

Tas bendradarbis čia pamiršta 
vieną dalyką: vienas dalykas yra 
žinių šaltiniai spaudos reikalams, 
kitas dalykas yra tautos kelias. 
Geras laikraštininkas yra visur. 
Jam nesvarbu, su kuo jis kalbasi 
— garbingu asmeniu ar elektros 
kėdėn pasmerktu gangsteriu. Tau
tai svarbu jos principai, o tie 
principai yra — tiesus ir garbin
gas kelias. Ne veidmainiavimas, 
nors tą daro priešas. Ne šypsnys 
išdavimo, apgavimo ar smūgio 
tikslu, bet atvira ir aiški kova.

Veltui imamasi pvz. Vytauto 
lankstumo anais laikais, padėju- 
sio jam nugalėti priešus. Vytauto 
laikai tam buvo geri. Dabar yra 
kiti laikai. Mūsų padėtis irgi yrą 
kita. Priešas be galo galingas, sa
vo suktumu apgavęs visą pasaulį. 
Vargu turime vilties šiame reika
le patapti čempijonais. Mums tin-

Taip šito fakto akivaizdoje da
rosi šilta, jauku, širdis džiaugiasi, 
protas tunka sveika ir girtina am
bicija, o lūpos taria: ačiū! Už su
rinktas aukas? Taip, ir dar kartą 
taip, bet gal dar daugiau už ge
rą ir tokį savą pavyzdį, o taip pat 
ir už paraginimą, duotą ne žodžiu, 
o gyvu darbu: eikite, ir savo ap
linkoje rasite kokią spragą, kurią 
reik skubiai užpildyti, išlyginti, 
arba progą mūsų tautinei ir proti
nei ekspansijai stiprinti.

Išdrįskite, o jei būsite drąsūs ir 
nuoseklūs — tikrai pavyks.
Paryžius
1960 m. vasaris 

ka tiktai Dovydo ir Galijoto prin
cipas: tiesumas ir drąsumas.

Mat, šis principas nėra nuga
limas. Jei mes nenugalėsime bai
saus Galijoto, jei jo nenugalės 
mūsų ateinanti karta, tai kartų 
kartos gyvens mūsų karžygišku- 
mu. Gyvens ir kada nors nugalės. 
Kai ten nebūtų — galų gale jau
simės gyveną garbingą gyvenimą. 
Kitaip — paniekins mus visi, net 
patys pavergėjai ir paniekins vi
sai užtarnautai.

Bendravimo mintis keliama 
vieno šio laikraščio bendradarbio 
aišku yra tik nedidelis prajovas. 
Mūsų visuomenei neįprastas feno
menas. Niekad jis neprigys, tik 
gerokai visus padirgins.

Griaudi ironija, bet faktas lie
ka faktu: nemaža mūsų plunksnos 
darbuotojų visais laikais mėtėsi 
į keistus ir pavojingus mūsų tau
tai vingius vien tik varomi plunks
ninio impulso, troškimo naujeny
bių, kūrybinės medžiagos, įkvėpi
mo. Nuo Salomėjos Nėries, per 
Liudą Girą iki Venclovos ir Jus
to Paleckio. Kokių išvedžiojimų 
šie žmonės^ neprikūrė savo laiku 
pateisinimui savo keistų veiksmų, 
ieškančių vis naujų šaltinių apie 
ką rašyti? Net lenkams primetus 
savo draugystę anais ultimatumo 
laikais jie pirmieji surado gali
mybių ir net malonumo susibičiu
liauti su lenkų tokiais pat plunks
nos darbuotojais ir lankstytis vie
ni kitiems.

Aišku — ne visi, bet gera dalis. 
Todėl atsargiai su šių. rūšių min
čių skelbėjais, nes vienas daly
kas yra rašyba, kitas dalykas yra 
politika, dar trečias dalykas yra 
tautos kova ir jos nusistatymas.

Eiliniams lietuviui yra dar vie
nas dalykas aiškus. Sakysime mes 
norime bendrauti Su Tarybų Lie
tuva, tai čia pat yra ir atsakymas. 
Su T. Lietuva bendrauti yra prak
tiškai negalima, kad ir kažkaip to 
norėtumėm. Mintis iš po skverno 
paduoti, pagalbos ranką paverg
tiems tuo juos ir save stiprinant 
yra nedidelio suktumo, nebepri- 
siminimas, kas yra budri MGB 
akis Lietuvoje ai- naivus tikėji
mas, kad MGB Lietuvoje sušvel
nėjo, kaip kad tą skelbia tik so
vietų propagandai tarnaują žmo
nės. Faktiškai ji nesušvelnėjo, tik 
išgudrėjo smaugti visus šilkiniu 
siūlu, nebesivarginant tampytis 
virvėmis ar nagų lupinėj imais. 
Pagaliau ir lupinėti nebėra kam. 
Ar norime jiems savo “bendravi
mu” vėl duoti preteksto?

Viena tik keista eiliniam lietu

viui, tokių bendravimo minčių 
reiškėjai nerodo nieko kito, kaip 
isteriją, kad mes galime' kartąis 
kovą pralaimėti ir dėlto esą reika
lo mestis į betkokius eksperimen
tus, . net bendravimą su mūsų 
tautos smaugėjais.

Kam toji isterija ir panika? Ar 
Lietuva neišbuvo pavergta tų pa
čių rusų virš 120 metų? Kodėl 
tūkstantį metų nežuvusi lietuvių 
tauta dabar staiga turėtų žūti ar 
pulti pavergėjui po kojų ir mal
dauti nuotrupų, ar kasyti jam pa
dus, tikintis, jog jis užmerks va
landėlei akis.

Lietuvos burna šiandien užriš
ta ir ausys užkimštos. Rusas kalba 
už ją, rusas klauso už ją. Su kuo 
tad bendrauti? Kam paduoti ran
ką, jei Lietuvos rankos sukausty
tos? Rusui? Kodėl?

Kokios laimės gali teikti lais
vam lietuviui sutikus kur pakal
bėti su lietuvišku kvislingų? Ką 
šitas parsidavėlis komunistas galix 
mums, vargų kalnus išnešusiems, 
pasaulį perkeliavusiems naujo pa
siūlyti? Nieko, visiškai ir absoliu
čiai nieko. Tik gali aiškiai parody
ti mūsų silpnumą, mizeriją.

Lietuvos žmonės žino viską apie 
mus. Jie ne dėl savęs bijo: jie ži
no, kad ištvers. Bet jie baiminasi 
dėl mūsų: ar vaikai lietuviais iš
augs, ar ruso propaganda nepra
muš mums galvos. Jie žino, kad 
gyvena kovos gyvenimą ir žino, 
kad auga naujos jėgos Rusijos 
imperijoje — jėgos, kurių jokios 
bolševikų idėjos nebeišlaikys. 
Pats komunizmas ima štai keistis 
ir nebetekti nei dantų, nei spal
vos. Pasaulis žino ir laukia naujų 
laikų. Su rusiško komunizmo - 
bolševizmo subyrėjimu žlugs ir ru
so atgyvenęs tautų pavergimas. 
Tas viskas ateis greičiau, pasau
liui mažiau šunuodegaujant rusui 
bolševikui. Tai bus garbingos ko
vos galas, o ne laižymasis.

Rašo ,“T.Ž.” Šiaury.

“LITERATURNAJA GAZETA” 
SVEČIUOJASI

Vilniuje ir Kaune lankėsi mask- 
vinės “Literaturnaja Gazeta” re
daktoriai ir kaikurie kiti rusų ra
šytojai, kuriems buvo suorgani
zuoti “susitikimai sū skaitytojais”. 
Redaktoriai mokė Lietuvos skaity
tojus, kaip reikia jų laikraštį skai
tyti, kiti deklamavo savo eilėraš
čius, po to kaikurie soviet <—lie
tuviškojo “Literatūros ir Meno” 
bendradarbiai gavo progos ir iš sa
vo pusės pasakyti “draugiškų pas
tabų” didiesiems broliams iš- 
Maskvos.

' Marcei Ayme

OSKARAS IR ERIKAS
Laisvai vertė: E. V-nė

MarcelAyme gimė 1902 m. 
Burgundijoje — Pracūzijoje. Jis 
išgarsėjo kaip romanistas, nove- 
listas ir dramaturgas. Šiuo metu 
jis skaitomas vienu populiariausių 
ir daugiausiai skaitomų prancūzų 
rašytojų.

Prieš tris šimtus metų Ooklano 
žemėje gyveno dailininkų Olgerso- 
nų šeima, kuri, pasakojama, piešė 
tiktai šedevrus. Visi šeimos nariai 
buvo garsūs ir gerbiami, ir jų gar
sinsimas tik todėl neprasiskverbė 
į užsienius, kad Ooklano karalystė 
buvo visai atskira tolimoje šiaurė
je ir neturėję jokių ryšių su ki
tomis valstybėmis. Būdavo išplau
kiama į jūrą pažvejoti arba pame
džioti, tačiau laivai, kurie bandy
davo nuplaukti į pietus, paskęs
davo, atsidūrę į rifų grandį.

Senasis Olgersonas, pirmasis šio 
vardo dailininkas, turėjo vienuo
likę dukterų ir septynius sūnus, 
kurie visi buvo meniniais gabu
mais vienodai apdovanoti.

Visi šie aštuoniolika Olgersonų 
pasiekė akinančią karjerą ir, su
laukę pensininkų amžiaus, gyveno 
savo šalies žmonių lepinami ir val
džios ordenais apkabinėti. Tačiau 
nė vienas iš jų neturėjo vaikų.‘Se
nasis Olgersonas buvo nemaloniai 
nustebintas, kad jo giminė, dėl 
kurios jis tiek daug vargo, paga
liau turėjo išnykti. Taigi jis ir vėl 

vedė lokių medžiotojo dukterį ir, 
būdamas jau 85 metų amžiaus, su
silaukė sūnaus, kurį pavadino 
Hansu. Tada jis numirė ramia šir
dimi.

Hansą pradėjo globoti aštuonio
lika jo gyvųjų giminaičių, kurie 
ir jį išmokė piešti puikius krašto
vaizdžius. Jis dažniausiai piešė pu
šis, beržus, sniego laukus, pievas, 
ežerus ir krioklius taip labai įsi
jautęs, kad jie ant drobės lygiai 
taip atrodė, kaip juos Dievas gam
toje sukūrė. Žiūrovas, matydamas 
jo paveikslus, jausdavo šalčio 
šiurpulius savo kojose... Kartą net 
buvo atvestas jaunas lokys prie 
vieno jo paveikslų, kuris vaizdavo 
pušį. O pušies panašumas buvo 
toks nuostabiai tikslus, kad žvė
ris net lipti ant šakos taikstėsi...

Hansas Olgersonas vedė ir susi
laukė dviejų sūnų. Jų vyresnysis 
Erikas neturėjo jokio palinkimo 
menui. Jis tesapnavo apie medžio
klę ir lokius, jūros šunis ir bangi
nius ir nepaprastai ilgėjosi kelio
nių jūra. Suprantama, tokiais jo 
polinkiais šeima buvo nusivylusi, 
ypač jo tėvas, kuris Eriką netikė
liu ir net “jūros arkliu” pravar
džiuodavo.

Tuo tarpu Oskaras, vieneriais 
metais jaunesnis už brolį, jau 
ankstyvoje jaunystėje rodė ne
paprastus gabumus dailei — jis 
turėjo išimtiną jautrumą ir tik
rumą linijose. Dvylikos metų am
žiaus jis jau piešė kraštovaizdžius, 

kurių pavydėjo visi senieji Olger- 
sonai. Jo pušys ir beržai buvo dar 
artimesni tikrovei, nei jo tėvo pieš
tieji, ir buvo perkami už didelius 
pinigus.

Nežiūrint tokių skirtingumų sa
vo polinkiuose, broliai gražiai su-; 
gyveno ir švelniai mylėjo vienas 
kitą. Jeigu Erikas nevykdavo me
džioklėn ar žūklėn, tai jis visą 
laiką praleisdavo savo brolio atel
jė; Oskaras gi jautėsi laimingas 
tik savo brolio draugystėje. Abu
du broliai buvo taip artimi vidi
niais savo išgyvenimais, kad vie
nas kito džiaugsmą ar skausmus 
pergyvendavo lyg savuosius.

Aštuoniolikmetis Erikas buvo 
jau labai geras jūrininkas ir da
lyvaudavo visose didesnėse žūklės 
išvykose. Jis vis svajodavo prasi
veržti per rifų užtvarą ir atkelti 
vartus į pietų jūras. Jis dažnai 
kalbėdavosi apie tai su savo bro
liu, tačiau Oskaras, labai mylėda
mas jį, su baime galvojo apie 
šios kelionės pavojus. Nors jis 
težengė tik septynioliktuosius sa
vo gyvenimo metus, tačiau savo 
kūryboje jau buvo pasiekęs tikro 
meistriškumo. Net ir tėvas nebe 
pasididžiavimo pareiškė, kad sū
nus jau nesąs reikalingas jo pa
mokų.

Tačiau greitai po to jaunojo 
dailininko kūrybinis veržlumas 
ėmė silpti. Vietoje puikių krašto
vaizdžių jis pasitenkindavo pie
šiamais škicais, išbrėžinėtais pa
laiduose lapuose, kurių jis nelai
kė ir tuoj sunaikindavo. Olgerso- 
nai, kurių tuo metu dar penkioli
ka buvo gyvųjų tarpe, labai su
nerimo ir susirinko, kad išaiškin
tų viso šio negando priežastis.

Susirinkusiųjų vardu tėvas pa
klausė sūnų:

■— Ar tau, mylimas sūnau, ta
pyba jau įgrįso?

— O ne, mylimas tėve, aš 
mėgstu ją dabar daugiau, nei 
anksčiau.

— Na, tai puiku! Tačiau pasa
kyk atvirai, ar nebandė kartais 
Erikas, šis didysis niekadėjas, ta
vęs nuo tapybos atitraukti? Var
gas jam, jeigu jis'turėtų tokią 
mintį!

Oskaras pasipiktino, kad jo bro
lis taip neteisingai įtarinėjamas 
ir pareiškė, kad jis piešiąs daug 
mieliau brolio draugystėje.

— Kas gi" atsitiko? Gal tu kar
tais įsimylėjai?

— Dovanok, mielas tėve, — at
sakė Oskaras, nuleisdamas akis, 
— ir jus, mielos tetos ir mieli 
dėdės, labai atsiprašau. Kadangi 
mes esame visi menininkai ir kal
bamės tik savųjų tarpe, tai aš 
galiu jums drąsiai prisipažinti, 
kad aš jau pažinau daugelį mote
rų, tačiau iki šiol manęs nė vie
na dar nesužavėjo.

Visa penkiolika Olgersonų ėmė 
nuoširdžiai kvatotis ir nesivaržy
dami garsu pasakoti dviprasmiš
kus anekdotus, kas Ooklano daili
ninkų tarpe buvo įprasta kasdie
nybė.

— Bet eikime prie reikalo, — 
pagaliau tarė tėvas. — Išliek savo 
širdį Oskarai, ir pasakyk, ko 
trūksta tavo dvasinei pusiausvy
rai atstatyti. Jei turi kurių ypa
tingų norų, neslėpk jų nuo mūsų.

— Gerai, mielas tėve. Aš norė
čiau jūsų prašyti, kad man viene- 
riems metams perleistumėte savo 
naujuosius namus Rahan kalnuo
se. Aš juose pagyvenčiau, nes aš 
tikiu tenai galėsiąs labai gerai 
dirbti, ypač tuo atveju, jei jūs 
leisite ir mano broliui dalintis 

vienatve drauge su manimi.
Tėvas mielai šį prašymą išpildė 

ir jau kitą rytą Oskaras su Eriku 
išvyko rogėmis į Rahan kalnus. 
Ištisų metų pokalbiuose dažnai 
prisimindavo Olgersonai toli esan
čius brolius, ypatingai Oskarą.

— Jūs pamatysite, — kalbėda
vo tėvas, — jūs pamatysite, ko
kius stebuklingus kūrinius jis na
mo parsigabens. Esu tikras, kad 
jis jaū turėjo subrandintas idė
jas.

Lygiai po metų, tą pačią dieną 
kai išvyko jo sūnūs, išsirengė tė
vas į kelionę. Visą savaitę kelia
vęs, pagaliau pasiekė savo namą 
Rahan kalnuose. Oskaras su Eri
ku, jį jau iš tolo pamatę, laukė 
ant namų slenksčio. Pagal senus 
papročius vienas iš jų laikė ran
kose paruošęs vilkų kailių pamu
šalu išsiūtą apsiaustą, o kitas — 
garuojantį dubenį su tradiciniu 
patiekalu. Tačiau tėvas, vos vieną 
kąsnį nurijęs, jau degė nekantru
mu juo greičiau pasigrožėti Oska
ro kraštovaizdžiais.

Kai jis įžengė į atelje, išgąs
tingai išplėtė, akis ir užkando ža
dą. Iškabinėtieji sienose paveiks
lai vaizdavo daiktus, siekiančius 
absurdiško iškrypimo laipsnį, ku
rių žaliu nuspalvinimu norėta 
įrodyti, kad jie vis dėlto yra au
galų kilmės. Vieni šių pabaisų 
vaizdavo kažkokias milžiniškas, 
žalias, surizgusias ir spygliais nu
sagstytas lokių ausis; kiti vaizdai 
buvo panašūs į žvakes ir daugia- 
rankius kandeliabrus. Mažiausiai 
neraminančios, nors ir absurdiš
kos, atrodė aukštos kampuotos 
žvakidės, kurių galai išsiskleisda
vo į lapuotą puokštę, kurių kiek
viena buvo dviejų rankų ilgumo.

— Kokios čia kiaulystės? — su

baubė tėvas.
— Čia yra medžiai, gerasis tė

ve, — atsakė Oskaras.
— Kas? Medžiai? šitie?
•— Aš turiu jums atvirai pri

sipažinti, kad bijojau tos akimir
kos, kada pažvelgsite ,į mano pa
veikslus ir aš pilnai suprantu, kad 
esate jais nustebintas. Bet aš da
bar taip matau gamtą ir rfbi jūs, 
nei aš pats nieko negaliu čia pa
keisti.

— Dėl to tai mes dar pažiū
rėsim! Vadinasi, tu pasitraukei į 
kalnus tik dėlto, kad galėtum šias 
nenormalybes kurti? Tuč tuojau 
liepiu grįžti namo! O ir tau, Eri
kai, aš turiu porą žodžių pasaky
ti!

Po savaitės abu jaunuoliai^ su 
tėvu grįžo vėl į namus. Visi pen
kiolika Olgersonų buvo sušaukti 
naujų Oskaro kūrinių pasižiūrėti: 
du iš jų mirė siaubo pagauti vie
toje, kiti nusprendė, kad turi bū
ti tuč-tuojau imtasi griežtų žy
gių. Buvo nutarta Eriką be ilgų 
atidėliojimų išsiųsti iš krašto 
dviems metams, nes jis buvo įtar
tas pagadinęs brolio skonį. Jau
nuolis pasiruošė laivą ir tikėjosi 
prasiskverbsiąs per rifų grandinę 
ir pasieksiąs pietinius vandenis. 
Prieplaukoje abtt broliai jaudi
nančiai švelniai atsisveikino, ju
dviejų ašaros maišėsi, ir Erikas 
tarė:

— Aš ilgai negrįšiu, bet pasiti
kėk, Oskarai, ir nepamiršk, kad 
tu būsi mano kelionės svarbiau
sias tikslas.

Visų Olgersonų nutarimu, Oska
ras buvo uždarytas į atelje, kad 
pas jį vėl atsirastų skonis tikra
jam menui. Įsakymą jis priėmė 
be murmėjimų, tačiau pirmasis 

(Perkelta į 4 psl.)
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FILATELIŠKAS SKANDALAS?

Niujorke vėl kaikas jaudinasi, 
kad Vatikano įstaigos bus užlipu
sios “lietuviams ant mazolio”. 
Energingų lietuvių kunigų Vati
kano pašto įstaiga buvo įprašyta 
lietuviui dailininkui leisti paruoš
ti pašto ženklų, kuriuo būtų pa
gerbtas katalikiškos Lietuvos 
šventasis Kazimieras nesenos su
kakties proga. Buvo kontaktuotas 
V.K. Jonynas, kuris metęs viską 
į šalį paruošė projektų. Pasirodo, 
be dailininko žinios ženklas buvo 
perpieštas. Pataisyta taip, kad tik 
gerokai ženklų pastudijavus už
tinki žodį “Lithuanniae”. Niujor
ke spėliojama, kam gi Vatikane už
kliuvo mums brangus žodis? Iš 
kitos pusės toks nesiskaitymas su 
dailininko autoriaus teisėmis 

'Amerikos kontinente kainuotų 
pašto įstaigai gal net $100.000, kai 
dailininkas reikalų perduotų teis
mui. Tie — “lietuviai” — dauge
liui tebėra kažkokia tai “tribe”!

Kaikurie pasaulinio garso susi
laukę lietuviai dailininkai skau
džiai pergyvena nesiskaitymų su 
lietuvių kūrėjų teisėmis ir res- 
pektu. štai neseniai kaikurie laik
raščiai įsidėjo lietuvio dailininko 
sukurtų NEMOK AM AP pašto žen
klų Vatikanui, nepažymėdami kie
no tai darbas ir auka savo tautos 
labui.

“T.Ž.” Inf.
★ Aqi. Liet. Dailininkų Sąj. Či

kagoje nutarė išleisti savo met
raštį. I jo redakcinę komisijų iš
rinkti: M. Šileikis, VI. Vijeikis, 
Juozas Mieliulis ir Jonas Pilipaus- 
kas. Susirinkimus nutarta daryti 
kas mėnesį su programa ir disku-

| sijomis. Naujų valdybų sųjungos 
sudaro: pirm. VI. Vaitiekūnas, 
sekr. Jonas Pilipaitis, kasim' VI. 
Vijeikis.

Sųjungos narių apžvalginė pa
roda numatoma atidaryti gegužės 
5 d. Jaunimo namuose.

★ Punsko lietuvių gimnazija nuo 
Šių mokslo metų pradžios perkelta 
i Seinus. Lenkų valdžios švietimo 
įstaigos sako, kad Seinuose gim

OSKARAS
- (Atkelta 

kraštovaizdis, kurį jis nupiešė, 
vaizdavo vėl lokių ausų pynę, o 
antrasis kandeliabrus kažkokiame 
smėlėtame dugne... Ir juo toliau, 
juo labiau jis tolo nuo sveikos 
gamtos aplinkos, o kasdieną vis 
giliau smigo į absurdų. Atrodė, 
kad .nėra jokių vaistų išsigydyti 
nuo šios blogybės.

— Suprask kartų ant visados,
— pasakė jam vienų dienų tėvas,
— tavo paveikslai yra tikras 
atentatas prieš menų. Niekas ne
turi teisės piešti ką nors kita, o 
tiktai ką matome.

— Jeigu Dievas sukurtų tik 
tai, kų jis matė, — atsakė Oska
ras, — tai jis niekada nieko ne
sukurtų. ..

— Tik to dar betrūko, kad tu 
imtum filosofuoti! Nelaimingas 
sutvėrime, tu gi turėjai vien ge
rus pavyzdžius prieš akis!. Paga
liau, Oskarai, kai tu matai mane 
piešiant beržų ar pušį... Pasakyk, 
kaip tu vertini mano kūrybą?

— Aš nenorėčiau šio klausimo 
atsakyti, mielas tėve.

— Ne, ne, kalbėk Visai atvirai 
su manim.

— Jeigu aš galiu būti atviras, 
tai — aš juos*yisus sumesčiau į 
ugnį!..

Hansas Olgersonas susitvardė, 
bet po kelių dienų, radęs priežas
tį; kad sūnus suvartojus perdaug 
kuro kambario apšildymui, išvijo 
jį iš namų, nedavęs nė cento.

Nedidelės pinigų sumos pagel- 
ba, kurių jis visdėlto buvo susi
taupęs, Oskaras išsinuomavo var
gingų pastogę prie uosto ir apsi
gyveno joje su savo dažų dėže, 
čia prasidėjo jo apverktinoji bui
tis: kad šiaip taip pragyventų, jis

Lictuuim—- 
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nazijos mokiniai turėsią geresnes 
gyvenimui patalpas, galėsią gy
venti mieste, nereikėsią keliolika 
kilometrų bristi per purvų.

* Apie Žadeikių kolūkį rašo 
“Vilnies” Nr 248, D.G. Jusius, iš 
Lietuvos išvykęs 1910 m., o pr. 
vasarų ten lankęsis su ekskursija.

Jis atvežęs seseriai amerikoniš
kų vaistų ir “žinoma, kitokių “gas- 
tinčių”. “Jų triobesiai, gyvenama
sis budinkas dalinai užbaigtas, 
įtaisyta prieš metus. Klėtis, dar
žinė ir tvartas nuo seniai stovi 
geram stovyje. Prie namų turima 
60 arų žemės, gerai išnaudojamos 
prisodinant daržovių. Vaišinomės 
visokiais valgiais — skilandis tai 
jau skabiausia mėsukė. Po pietų 
apžiūrėjau rugių laukus. Neapma
tomi plotai prinokusių rugių pra
šosi pjovimo. Kaip tie “Žadeikių” 
kolūkiečiai nerangūs piūčiai? Ma
tau rajoniniam laikraštuky “Ko
munizmo švyturys” rugpiūčio 1 d. 
laidoje, kad ir tas “kolūkis už
baigęs kirsti žiemkenčius ir pra
dėjęs piauti vasarojų”. O čia sa
vo akimis matau laukus rugių ne- 
nupiautus. Todėl ir nestebėtina, 
kad kolūkiečiams to kolūkio už 
darbadienius dar nesumokėta pi
niginis atlyginimas už 1958 me
tus”.

Jis ten lankėsi rugpiūčio 5 d. 
Tad nenuostabu, kad galėjo stebė
tis dėl nenupiautų rugių, kai nor
maliai Lietuvoje tuo metu rugiai 
būna jau prieš šavaitę net suvež
ti.

A Čiurlionio ansambli* savo 20 
m. sukakties proga išleis Hi-Fi ir 
Stereo 33 1/3 greičio plokštelę su 
14 dainų. Įdainavimuos ansamb
liui talkins sol. A. Stempužienė ir 
sol. V. Verikaitis.

+ Čikagos Aukštesniosios Litua
nistikos mokyklos mokinių tauti
nio sąmoninimo tikslu pradedamas 
leisti mokiniams lietuvių tautos 
lobių registras. Bus bandoma iš
leisti vieno puslapio lietuvių kal
bos, kovų, istorijos, praeities lai
mėjimų ir dabartinės nevilties 
ryškiųjų bruožų trumpas primi

IR ERIKAS
iš 3 psl.)

padėdavo prie laivų iškrovimo, 
visų laisvų laiką piešdamas lokių 
ausis, kandeliabrus ir plunksni
nius dulkšluosčius. Jo paveikslų 
niekas ne tik nepirko, bet jie bu
vo visur pašiepiami, o jo piešimo 
absurdiškumas tapo visuotinu pa
juokos objektu. Kasmet jo vargai 
didėjo. Jis buvo pravardžiuojamas 
Oskaru kvailiu. Vaikai į jį spiau- 

’dydavo, seniai mėtydavo akmeni
mis, o uosto mergaitės žegnoda
vosi jam einant pro šalį.

Vienų šventadienlį apskrido gan
das, kuris sujaudino visą miestą 
ir uostą. Girdi, švyturio sargai 
pastebėję tolumoje laivą su aukš
tu deniu, paauksuotu stiebu ir 
purpurinės spalvos burėm. Nieko 
panašaus iki šiol Ooklane nebuvę 
matyti. Pasklidus šiai žiniai, visa 
miesto vyriausybė atvyko į uostų, 
kur paaiškėjo, kad nepaprastasis 
laivas priklauso Erikui, kuris po 
dešimtmečio kelionių aplink pa
saulį grįžtąs namo. Nedelsiant 
apie tai buvo pranešta Olgerso- 
nams, ir jie atskubėjo ir skverbė
si per minią į prieplaukų. Erikas, 
vilkįs mėlynom šilko kelnėm, auk
su išsiuvinėtu švarku ir dėvįs tri
kampę kepurę, išlipo į krantų. 
Pamatęs Olgersonus, jis suraukė 
antakius. Jo tėvas veržėsi į prie
kį, norėdamas apkabinti sūnų. 
Erikas tarė jam:

— Aš nematau savo brolio. Kur 
yra Oskaras?

'•— Aš nežinau, — atsakė tė
vas — Mes susipykom...

Tuo pačiu metu kažkoks suvar
gęs, apiplyšęs vyras prasiveržė 
pro minių.

— Erikai, — tarė jis, — aš 
esu tavo brolis Oskaras.

nimas, liečiąs 2-3 atskirus, trum
pus atvejus kiekvienų savaitę.

★ Buv. diplomatai A. Liutkus 
ir pulk. Lanskor.onskis yra įsikūrę 
Prancūzijos Rivieroje. A. Liutkus 
gyvena savo viloje “Villa Ameri
ca” ir užsiima daile. Pas jį taip 
pat gyvena dail. A. Veščiūnas.

★ Naujas lietuviškas baletas. 
Kompozitorius E. Balsys sukūrė 
naują baletą “Eglė žalčių karalie
nė” (Tuo pačiu pavadinimu M. 
Petrauskas savo laiku yra sukū
ręs operą). Naujasis baletas dar 
šiais metais numatomas pastatyti 
Vilniuje.

★ Vasario 16 gimnazijos trečda
lis skolų jau išmokėta. Per 15 va
jaus savaičių vien per Čikagą 
gauta $1.558,61.

Gimnazijos vieno dolerio vaju
je išlaikymo skoloms mokėti vien 
per Čikagą aukojo per 400 šeimų. 
Didžiausios aukos buvo po $25, 
mažiausia — 1 centą paaukojo 
vienas “taupus” namų savininkas.

★ Boyle yra tas Kanados mies
telis, kuriame administracija yra 
lietuvių — burmistras, pašto vir
šininkas ir policijos viršininkas 
yra lietuviai, nors lietuvių iš viso 
ir nėra daug.

ė Rapolas Skipiti* rašo aavo at
siminimu*. Jų būsią visi 4 tomai. 
Pirmieji du tomai spaudai būsią 
paruošti šį pavasarį.

★, V. Mykolaičio-Putino roma
no “Sukilėliai” antrasis tomą* jau 
išėjo iš spaudo* Lietuvoje. Kaip 
žinoma, V. Mykolaitis-Putinas 
“Sukilėlius” rašo remiantis suki
limo laikų istoriniais dokumentais, 
ypač sukilėlių bylomis carinės Ru
sijos teismuose, iš kurių autorius 
paima ištisus vaizdus ir net teis
mų bylose įrašytus dialogus.

★ Aleksandra* Stulginskis, bu
vę* Nepriklausomo* Lietuvos pre
zidentas, vasario 27 sulaukė 75 
metų amžiaus. Bolševikams Lietu
vą okupavus, jis buvo suimtas ir 
ištremtas Sibiran, kur išbuvo ke
liolika metų. Leidus grįžti Lietu
von, gyveno prie Kauno ir dirbo 
daržininkystėje.

Raudodamas Erikas jį apkabi
no, ir praėjus pirmam susijaudi
nimui, piktai kreipėsi į Olgerso- 
nus:

— Jūs senieji vanagai! Jeigu 
nuo jūsų būtų parėję, mano bro
lis būtų iš bado ir skurdo miręs.

— Tu tik pagalvok, — atsikal
binėjo Olgersonai, — parėjo tik 
nuo jo vieno, jei būtų padorius 
paveikslus piešęs. Mes jį buvome 
išmokę solidaus amato, o jis Užsi
spyrė tik juokingus ir apsurdiškus 
paveikslus piešti.

— Nutilkite jūs ten ir žinokite, 
kad garsesnio dailininko kaip Os
karas nėra.

Senieji Olgersonai pradėjo biau- 
riai kvatoti. Tada Erikas kreipėsi 
į ant denio stovinčius jūrininkus 
įsakydamas:

— Atneškite kaktusus, palmes, 
bananmedžius ir kitus augalus!

Ir nustebusios susirinkusios mi
nios akys pamatė jūrininkų su
statytus medelius ant molo, kurie 
buvo pasodinti medinėse dėžėse 
ir kurie lygiai taip atrodė, kaip 
Oskaro piešiniai. Olgersonai iš 
nuostabos vartė akis ir kaikurie 
apsiverkė iš pykčio ir nusivylimo. 
Minia gi puolė ant kelių ir mal
davo Oskaro atleidimo, atsipraši- 
nėdami už savo pašaipų, laikant 
jį Oskaru kvailiu.

Jau tą pačių dienų senųjų 01- 
gersonų kūryba išėjo iš mados, 
žmonės, garsėju geru skoniu, vis 
daugiau pageidavo kaktusų ir ki
tų egzotinių augalų piešinių.

Broliai pasistatė puikius rūmus, 
kuriuose abudu apsigyveno. Jie
du vedė, tačiau ir toliau broliš
kai sugyveno.

Oskaras piešė medžius, kurie 
vis keisčiau ir keisčiau atrodė, 
medžius, kurių niekas ^nematė ir 
kurių, gal būt, niekur ir nebu
vo...

Domas Velička, Lietuvių Lite
ratūra”, I dalis. Tautosaka. Trum
pas tautosaakos kursas su chres
tomatija ir literatūros teorijos 
pagrindais augštesniosios lituanis
tinės mokyklos penktąja! klasei. 
Pasakojamoje tautosakoje suklasi
fikuotos pasakos, sakmės, legen
dos, oracijos, raudos. Dainuoja
mojoje — surūšiuotos dainos ir 
dainuojamosios pasakos. Smulkio
joje — mįslės, patarlės ir priežo
džiai. Tikėjimuose nagrinėjama: 
dievai ir dvasios. Papročių sky
riuje nagrinėjami švenčių bei įvy
kių papročiai. Pabaigoje trumpai 
apžvelgiami kai kurie svetimtau
čiai ir lietuviai žymesnieji tauto
sakininkai.

Domas Velička, “Lietuvių Lite
ratūra”, II dali*. Tikybinės ir 
šviečiamosios literatūros laikotar
pis. Trumpas lietuvių literatūros 
istorijos kursas su chrestomatija 
ir literatūros teorijos pagrindais 
augštesniosios lituanistinės mo
kyklos šeštąjai klasei. Pradedama 
mūsų raštijos pradžia (Mažvydas, 
Vilentas, ir kt.), po to seka-tau
tinio atgimimo apžvalga (Poška, 
Valiūnas, Stanevičius, Daukantas, 
Valančius, Strazdas, Baranauskas, 
Vienažindys ir kt.). Spaudos drau
dimas (knygnešiai), draudžiamoji 
spauda (“Aušra”, “Varpas” ir 
kt.). Draudžiamojo laikotarpio 
svarbesnieji rašytojai. Lietuvių 
raštijos tyrinėtojai (profesoriai 
Mykolas ir Vaclovas Biržiškos ir 
kt.). Lietuviškieji lenkų rašytojai 
(Mickevičius, Kraševskis, Kondra
tavičius).

Juozas Masilionis, “Lietuvių 
Literatūra”, III dali*. Poaušrio 
laikotarpis. Trumpas lietuvių li
teratūros istorijos kursas su chre
stomatija augštesniosios lituanis
tinės njokyklos septintajai klasei. 
Nagrinėjamieji autoriai: Pietaris, 
Kudirka, Maironis, Vaičaitis, Že
maitė, Lazdynų Pelėda, Šatrijos 
Ragana, Vaižgantas, Biliūnas, Vy
dūnas ir kt., 411 psl. (Jau išėjusi 
iš spaudos ir platinama).

Juozas Masilionis, “Lietuvių li
teratūra”, IV dali*. Naujosios li
teratūros laikotarpis. Trumpas 
lietuvių literatūros istorijos kur
sas su chrestomatija aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos aštun
tajai klasei, šiame vadovėlyje ap
žvelgiama po spaudos draudimo ir 
nepriklausomos Lietuvos literatū
ra. Nagrinėjami autoriai: Krėvė, 
Vienuolis, Lindė-Dobilas, Vaičiū
nas, Kirša, šeinius, Savickis, My
kolaitis-Putinas, Sruoga, Baltru
šaitis, Binkis, Brazdžionis, Aistis, 
Miškinis, Grušas ir Vaičiulaitis. 
Ši knyga jau renkama.

Visi vadovėliai atitinkamai iliu
struoti, su lietuvių literatūros že
mėlapiais, retesniųjų žodžių žody
nėliais, įrišti kietais viršeliais, bus 
per 400 psl. ir kainuos po 5 dol. 
(su persiuntimu).

Užsakymai vykdomi tik užsimo
kėjusiems, o pirmiau tiems, kurie 
užsisako visas keturias dalis. Vi
sas dalis užsisakiusius laikome va
dovėlių leidimo talkisinkais ir 
jiems iš anksto nuoširdžiai dėko
jame.

Užsakymus ir pinigines perlai
das siųsti šiuo adresu: Vadovėlių 
Leidimo Komisija,. 56 20 So. Cla
remont Ave., Chicago 36, Ill, 
U.S.A.

Vadovėlių Leidimo Komisija

| BALTIC STORES LTD.
*

“ 421 Hackney Road
LONDON, E. 2. ENGLAND. ,

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
“ MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir
-- gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito-

kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.
’’ Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus.

Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

VISŲ RŪSIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
’’ Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik- 

■U lo rėžtukai ir kt.
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IŠ HOBARTO PADANGĖS
GEGUŽINĖ

t
Išvyka į gamtų hobartiškiams 

tampa tradicija. Sausio 31 d. di
delis būrys lietuvininkų susirinko 
prie nusvirusiais gluosniais apau
gusios upės žaliosios žolės, kad 
užmirštų savo kasdienius rūpes
čius ir gražios gamtos prieglobs
tyje pailsėtų, paišdykautų.

Lyg lietuviškoje gegužinėje ai
dėjo lietuviški šūkavimai, kalbos, 
juokas ir tik retkarčiais pasigirs
tąs angliškas žodis ar išsireiški
mas primindavo, kad ši gegužinė 
visdėlto ne šilelyje prie piliakal
nio, bet Tasmanijos paupy.

Seniai jau toks didelis būrys 
tautiečių bebuvo susirinkęs. Atro
dė, kad jau buvo bepradedą Ho- 
barto lietuviai vienas kito bijoti, 
tačiau saulė, grynas oras, žalia 
pieva vėl visus suvadino krūvon. 
Jaunieji pažaidė ir paišdykavo, se
nieji pasišnekėjo. Diena prabėgo 
nejučiomis. Pasirodė netgi ir už
kastų talentų, atsirado muzikantų, 
kurių anksčiau niekas nebuvo dar 
girdėjęs. Jie taip vykusiai lamdė 
armoniką ir čirpino smuiką, kad 
keletas porų nebeišlaikė ir pasi
leido šokti. Vakarop visi pavargo 
— vieni nuo sporto, šokimų bei 
žaidimų, kiti nuo alučio, tad lai
mingi, kad išnaudojo dieną iki pat 
galo, išsiskirstė namo vieni savais 
automobiliais, o kiį.i — nusamdy
tu autobusu.

ŠOKIAI

Po ilgesnes pertraukos, vasario 
19 d., suruoštieji bendruomenės 
šokiai vėl susilaukė gana gražaus 
būrio dalyvių. Valdybos kvietimas 
gausiai dalyvauti nenuėjo veltui. 
Norėta šokių pelnu paremti lie
tuvių Vasario 16-tosios gimnaziją 
Vokietijoj, ir bent tokia auka pa
sirodyti, kad ir čia esama dar 
liet, bendruomenės, kuri bent tru
putį rūpinasi savo tautiniais kul
tūros židiniais.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Minėjimas įvyko vasario mėn. 21 
d. Dalyvių buvo jau daug mažiau. 
Kaip gaila, kad bendruomenė ne

REIKALAUJA UŽDRAUSTI PRIVAČIŲ 
NAMŲ STATYBĄ

Sovietinė spauda pastaruoju 
laiku ėmė rašyti apie “dačnikus” 
- vasarotojus, kurie aplink Mask
vą statydinasi namus ir ten pa
stoviai apsigyvena, nes pačioj 
Maksvoj, kur dirba, sunku gauti 
butų. Kadangi sovietiniai įstaty
mai nedraudžia turėti vasarna
mius, Maskvos ir kitų miestų gy
ventojai ėmė plačiai juos staty
dintis ant valdžios nuomojamų 
sklypų. “Sovietskaja Rossija” 
laikraštis puola tris Maskvos sta
tybos pareigūnus už pasistatymų 
nuosavu vasarnamių ant rezer
vuotų sklypų. Esą, kai visas kraš
tas žengia į komunizmų, koktu 
matyti dygstančius vasarnamius, 
kurie atrodo’ kaip pilys. Laikraš
tis reikalauja uždrausti tokias sta
tybas aplink Kremlių 30 mylių 
srityje. N. Chruščiovas, kuris tu
ri cariškai ištaigingų vasarnamį, 
yra šalininkas bendrų vasarnamių 
darbininkams, kur. jie galėtų 
atostogauti kaip įnamiai. Patys gi 
darbininkai, kol dar neuždrausta, 
statydinasi privačius vasarnamius 
ir juos išnuomuoja kitiems “dač- 
nikams”. Pasak Maskvos spaudos, 
vienas maisto krautuvės vedėjas 

įvertina tokios progos ir nepager
bia didesniu skaičium dienos, ku
ri kiekvienam lietuviui tebėra 
šventa ir iškilminga.

Nežiūrint negausaus minėjimo 
dalyvių skaičiaus, šių metų Vasa
rio 16-toji Hobarte buvo kitokes- 
nė. Graži ir maloni staigmena — 
moterys ir mergaitės tautiniais 
drabužiais. Tikrai didelės pagar- 
gos vertos ponios Ž. Simanauskie- 
nė ir M. Vaičiulevičienė, kad ne
pagailėjo pinigų ir laiko bei dar
bo ir pasipuošė didžiajai mūsų 
šventei tautiniais rūbais, tuo pa
rodydamos pavyzdį ir kitoms mo
terims ir mergaitėms. Iš tikrųjų, 
nėra juk tatai taip brangu, o 
kaip gražu, iškilminga ir garbin
ga. Taip pat reikia pagirti ir mo
tinas, kurios pasiūdino tautinius 
rūbus ir savo dukroms. Mažosios 
lietuvaitės Jūratė Kantvilaitė ir 
Rožytė ir Liucija Vaičiulevičiūtės 
džiugino kiekvieno akį.

Trumpoje paskaitėlėje apylin
kės valdybos pirm. A. Kantvilas 
kalbėjo apie būdus aktyviau daly
vauti laisvės kovoje ir pabrėžė, 
kad ir maža, nelabai stipri kultū
rinėmis pajėgomis bendruomenė 
gali labai gražiai pasireikšti tau
tinės kultūros ir sąmonės išlai
kyme ir turėti net malonumų ir 
pramogų dėlto. Paprasta daina, 
kad ir ne muziko vedama, tiek pat 
maloni dainuoti, kaip ir įmantriai 
harmonizuota choro daina. Reikia 
tik noro, kad atsirastų būrelis 
jaunų mergaičių ir pradėtų tau
tinius šokius; tik trupučio pašiau- 
kijimo ir dosnumo, kad bendruo
menės tautinė pareiga bent ma
ža dalimi būtų išpildyta.

Ponios M. Vaičiulevičienės nuo
širdus skaitymas bei Gemos Va- 
luckaitės ir Jūratės Kantvilaitės 
piano muzika, taip pat Audronės 
Beržinskaitės, Lino ir Rožytės 
Vaičiulevičių deklamacijos papildė 
programų. Dar pabaigai Jūratė 
Kantvilaitė su Brazdžionio “Šiau
rės pašvaiste” priminė susirinki
mo tikslą. Dar kartų trumpai va
landėlei visi pasijuto vienos tau
tos vaikai, ir minėjimas buvo baig
tas Tautos Himnu.

abc

nusipirkęs dvylikos kambarių 
vasarnamį su septyniom veran
dom mokslininkų kolonijoj, pa
statydinęs dar du vasarnamius, ir 
visa tai atrodą kaip pilis, kyšanti 
iš augštos užtvaros. Esą trūksta 
tik pakeliamojo tilto. Be to, tas 
niekadėjas pasamdęs sarga su 
žmona aptarnauti vasarotojams, 
kurie sumokėję tūkstančius rub
lių už nuomų.

Darbininkai gi, kurie gyvena sa
vo vasarnamiuose ir kasdien važi
nėja traukiniu Maskvon į darbų, 
grįždami parsiveža ir maistą. Jie 
turi betgi saugotis kontrolierių, 
kurie tikrina lagaminus ir meta 
lauk juos ir keleivius, jeigu ran
da pavojingų daiktų pvz. žibalo. 
Be to, už tai turi mokėti pabaudų. 
Kadangi žibalas vasarnamuose la
bai reikalingas, darbininkai gabe
nasi jį užmaskuotu būdu — kaip 
maisto pirkinius ir pan.

Apie 1930-40 vasarnamiai buvo 
skirtu tiktai partijos veikėjams, 
mokslininkams, rašytojams, muzi
kams. Dabar gi sovietinė spauda 
konstatuoja, kad į tas sritis ver
žiąs! “spekuliantai”.

4
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PLAUKIMAS
“Mūsų Pastogėje” Nr. 48 (554) 

tilpo straipsnis “Lietuvos plauki
mo sportui 25 metai”, kuris yra 
nepilnas, tad leiskite man papil
dyti. Neturiu po ranka jokių šal
tinių, tad rašau viską iš atmin
ties.

Plaukimo sportas prasidėjo Lie
tuvoje Kaune, kultivuojamas 
Jachtklubo ir Klaipėdoje, kulti
vuojamas vokiečių sporto klubų 
“Paseidon” ir “Neptun”. Tada 
plaukimo sportas buvo grynai tų 
klubų žinioje ir kontrolėje. Plau
kikai, kiek jų tada buvo, jau iš 
anksto pasiskirtydavo, kokias dis
tancijas jie plauks ir laimės. Pa
vyzdžiui, tais laikais buvo 3 plau
kymo rūšys: krūtine, nugara ir 
laisvas stilius. Laisvame stiliuje 
plaukikas, plaukęs ilgesnes distan
cijas, keisdavo plaukimo stilių. 
Tas pasitaikydavo ir vėliau, bet 
tada tokie plaukikai buvo diskva
lifikuojami.

Lietuvos plaukimo tėvu reikėtų 
laikyti dr. Algirdą Vokietaitį, ku
ris, baigęs mokslus Vienoje — 
Austrijoje, byvo geras vandens 
sporto žinovas. Grįžus jam iš Aus
trijos,'jis buvo paskirtas Plauki
mo Komiteto vadovu ir pradėjo 
sistemingai tvarkyti plaukimo 
sportą Lietuvoje. Jis suorganiza
vo pirmuosius vandens sporto va
dovų ir teisėjų kursus 1935 me
tais. Kursai tęsėsi 3 savaites. Lek
toriais buvo dr. Algirdas Vokie
taitis, p. J. Treinys ir gyd. K. 
šimelevičius. Į kursus buvo pri
imti gerai plaukią asmenys iš vi
sos Lietuvos. Jų tikslas ir buvo 
paruošti klubams plaukimo vado
vus ir teisėjus vandens sportui. 
Baigusieji buvo paskirstyti plau
kimo^ vadovais po visą Lietuvą. 
Klaipėdoje “Santaros” vadovu bu
vo p. Klemas. Kauno Jachtklubo
— p. Miniotas, JSO — Kauno 
Vandens Klube J. Riauba, L.F.L.S.
— Kipras — A. Kuzmickas ir ki
tų klubų jau nebeprisimenu: Plau
kimo vadovai pradėjo dirbti su 
savo klubų plaukikais. Tai buvo 
sunkus kelias, nes senos žvaigž
dės nenorėjo pripažinti naujų me
todų. Kauno vandens klubo vado
vas, perėjęs per Kauno paplūdi
mius ir pastebėjęs jaunuolius, ge
rai plaukančius, atsivedė į klubą 
ir pradėjo dirbti su jais. Tokie, 
Nemune sužvejoti jaunuoliai, vė
liau tapo gerais plaukikais ir bū
tent: "Aleksandras Koženiauskas, 
Narbutas (žuvęs), Paškevičiūtė 
ir kiti. Tarp kitko Nemune sužve
joti tais laikais buvo ir dabarti
nis V. Koženiauskas — šaknelė 
ir dailininkas Jurgis Mikševičius. 
Manau, kad ir daugiau jų yra 
Australijoje.

Sudarius Plaukimo Komitetą, 
kurio pirmininku buvo dr. Alg. 
Vokietaitis ir nariais po vieną iš 
kultivuojančių plaukimo sportą, 
būtent: Jachtklubo narys — Va
lentinas Vaškelis, JSO — Kauno 
Vaidens Klubo — J. Riauba ir I 
Kipras — A. Kuzmickas (dabar 
gyvenantis N. Zelandijoje). Pir
masis Komiteto rūpestis buvo pra
vesti Lietuvos plaukymo pirmeny
bes, kurios ir įvyko 1936 metais 
Kauno Kultūros Rūmų atvirame 
baseine, Kaune. Dalyvavo senieji 
plaukikai, kaip — V. Vaškelis, 
Dunda, Stonkus, Šimaitis, šalke- 
vičius, Astrauskas ir dalis jaunų
jų, iš kurių gerai pasirodė A. Ko
ženiauskas, VI. Ūsas. 1936 metų 
vasaros metu Plaukimo Komiteto 
nariai su dalimi plaukikų iš Kau
no vyko į apygardas, kur praves
davo parodomąsias plaukimo var
žybas, dalyvaujant ir vietos plau
kikams. Jų nauda buvo gana dide
lė, nes buvo surasta naujų talen
tų ir būtent: Zarasuose broliai 
čerškai (Jurgis žuvęs), Kučins
kas, Pašilytė ir kiti. Panevėžyje 
per tokias varžybas buvo surasta 
Stragytė, Kavaliūnaitė ir Ukmer
gėje — Vyt. Meškelė. Buvo jų su
rasta ir daugiau. Prisimenu tik 
tuos, kuriuos asmeniškai suradau. 
Ir jau 1937 metais per Lietuvos

LIETUVOJE
plaukimo pirmenybes dalyvavo 
per 200 plaukikų iš Klaipėdos, Za
rasų, Biržų, Panevėžio, Ukmergės, 
Alytaus, Daugų ir kitų vietovių. 
1937 metais Lietuvos, plaukymo 
pirmenybes laimėjo JSO ir išbuvo 
plaukimo meisteriu iki 1940 me
tų.

Jau rekordus mušė naujieji 
plaukikai: V. Koženiauskas, VI. 
Ūsas, Paškevičiūtė, Pašilytė, J. 
Čerškus, Kučinskas ir daug kitų. 
Senosioms žvaigždėms teko pasi
tenkinti 3 — 6 vietomis, arba iš 
viso negauti jokios vietos. Daug 
sielos yra įdėję plaukimo klubų 
vadovai, ruošdami savo klubų 
plaukikus, kai tuo tarpu dr. Algir
das Vokietaitis įdėjo visą savo 
sielą į Lietuvos plaukimo sportą 
iš viso. Kodėl jis nebuvo minimas 
minėtame straipsnyje, man yra 
nesuprantama. Tiesa, tais laikais 
mes turėjome atvirą 50 metrų 
plaukymo baseiną, bet 1939 me
tais jau buvo numatyta pastatyti 
dengtą žiemos baseiną Kaune, 
Bažnyčios gatvėje, panaudojant iš 
netoli esančios spirito varyklos 
kondensatorių karštą. vandenį. 
Užėjęs karas viską sumaišė ir iš
blaškė Lietuvos plaukikus bei jų 
vadovus po penkius kontinentus.

Dalis sportininkų žuvo vokiečių 
kacetuose, bolševikų Sibiro taigo
se, o kitai daliai pavyko praeiti 
visą pragarą ir išlikti gyviems. Iš 
tokių yra ir buvęs Plaukimo Ko
miteto Vadovas dr. Alg. Vokie
taitis, daug nusipelnęs ne tik Lie
tuvos Plaukimo Sportui, bet ir 
pačiai Lietuvai, nes vokiečių oku
pacijos metu jis bflvo ryšininku 
(Švedijoje) tarp Lietuvos pogrin
džio ir laisvųjų Vakarų. Buvo su
imtas 1944 metais Palangoje be- 
organizuojant lietuvių pasitrauki
mą į Švediją ir išbuvo Stutthofo 
kacete iki išlaisvinimo.

Ju-Ra

SPORTO KLUBAMS
Pakartotinai pranešu, kad visi 

sporto klubai ir pavieniai asme
nys, gavę išplatinti Jubiliejinio 
X-čio Leidinį, turi už jį kuo sku
biausiai atsiskaityti. Klubai, iš
pardavę ar neišpardavę, turi su
mokėti už gautuosius egzemplio
rius, nes, pagal klubų pirminin
kų nutarimą Melburne visi klubai 
yra finansiniai leidėjai. Pinigus 
kuo skubiausiai prašau siųsti: 
A. Laukaitis, 35 James St., Fair- 
field, N.S.W.

PRIE ŠIŲ LAIKŲ MURAVJONO 
PAMINKLO

Prieš I karą Vilniuje buvo pa
garsėjęs, kaip pats nekenčiamiau- 
sias, Muravjoio paminklas. Dabar 
Vilniuje tą vaidmenį yra perėmęs 
sovietinio generolo Černiachovskio 
paminklas, prieš 10 metų pastaty
tas miesto centre, Ožeškienės aikš
tėje prie Gedimino prospekto. 
Ten tas generolas ir pa’aidotas, 
kaip “Vilniaus išvaduotojas”.

PŪKINĖS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai 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.

t EUROPIETIS SPECIALISTAS ___ »
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'' Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių —jL . J •-
“ akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,

šeštad. 9-13 vai. y W t
■ ■ 8 th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., \ f - •

Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) V ’
” Tel. 62-2231 “

Geelonge
VYTIS — TINKLINIO 

TURNYRO NUGALĖTOJAS

š.m. vasario 27 d. Geelongo 
sporti klubas Vytis suruošė tarp
tautinį tinklinio turnyrą, kuriame 
dalyvavo pajėgios Melburno ko
mandos: lenkų Polonia, estų Ko-
du, latvių Kursą ir Geelongo Vy
tis, talkininkaujant Varpo žaidė
jams V. Sohai su Kuncaičiu.

Pirmose rungtynėse Vytis sun
kioje ir permainingoje trijų setų 
kovoje įveikė stiprius estus. Pir
mas setas baigėsi Vyties naudai, 
o antrąjį laimėjo estai, kurie ir 
trečiame sete vedė 8-2, tačiau 
stiprūs Sohos kirtimai ir darnus 
komandos žaidimas užtikrino vy- 
tiečiams laimėjimą. Rezultatas: 
15-12, 10-15, 15-9. Tai buvo pir
mas Vyties laimėjimas prieš stip
rius estus.

Antrose rungtynėse lenkų Po
lonia be didelio vargo nugalėjo 
Kursą 15-3, 15-6 ir baigmėje išė
jo žaisti prieš Vyti- Buvo laukta 
karštos kovos, nes lenkai pasižy
mėjo geru kamuolio valdymu ir 
turėjo porą neblogų kirtikų, ta
čiau Soha vėl pasirodė ypatingai 
geroje formoje ir Jau pirmame 
sete palaidojo lenkų viltis laimėti 
šį turnyrą. Rezultatas 15-7, 15-9 
Vyties naudai. Vyties komanda, 
kurioje žaidė R. Zenkevičius, A. 
Bacevičius, A. Šimkus ir J. Jonu
šas, talkininkaujant varpiečiams 
V. Sohai su Kuncaičiu (jaunis), 
pasirodė kaip darnus vienetas, 
nors ir netikėtai, tačiau užtikrin
tai tapo šio turnyro nugalėtoju.

Laimėtojui buvo įteikta brolių 
Bacevičių skirta vienkartinė do
vana — taurė.

VYTIS — KURSĄ 52-49 (33-25)
Pasibaigus tinkliniui, po trum

pos pertraukos, buvo žaidžiamas 
krepšinis. Dalyvaujant trims ko
mandoms, (Polonia nežaidė) iš
traukus burtus, paaiškėjo, jog pir
mame susitikime žaidžia Vytis — 
Kursą ir laimėtojas prieš Kodu.

A. Bertašiui ir R. Zenkevičiui 
esant geroje formoje, vytiečiai 
laimi pirmą kėlinį gana užtikrin
tai, tačiau antro kėlinio gale nuo
vargis pradeda veikti mūsiškius, 
ir latviai, ryžtingai kovodami, per
sveria vienu tašku savo naudai. 
Paskutinėse minutėse buvo žais
ta gana didele sparta, ir vytiečiai 
žiūrovų raginami, įstengė iškovo-

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St., St. Kilda, Vic.

Tel. LB 4083.
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ti 3-jų taškų laimėjimą. Taškai: 
A. Bertašius 16, R. Zenkevičius 
14, V. Soha 12, Ed. Lipšys 6, A. 
Šimkus ir Plečkauskas po 2.

VYTIS — KODU 54-45 (33-24)

Sulėtinę žaidimo spartą ir daž
nai keisdami žaidėjus, vytiečiai 
laimėjo pirmą kėlinį prieš ryžtin
gai kovojančius estus. Antrame 
kėliny estai kurį laiką dominavo 
aikštėje, bet aukštaūgiai Vyties 
žaidėjai, gerai nuimdami kamuo
lius nuo lentų, po įdomios kovos 
nepersunkiausiai pasiekė laimėji
mą. Taškai: A. Bertašius ir V. 
Soha po 10, R. Zenkevičius ir A. 
Šimkus po 8, Plečkauskas 6, K. 
Zdanavičius 5, A. Kaladė 4, St. 
Šutas 2, Ed. Lipšys 1.

★
Pasibaigus rungtynėms, svečiai 

buvo pakviesti į Vyties klubo 
sportininkų balių, kur draugiško
je nuotaikoje praleido vakarą. 
Baliaus metu lenkų sportininkų 
atstovas p. M. Szymanski padėko
jo Bolonijos vardu, įteikdamas 
prisiminimui savo tautinę vėlia
vėlę.

*
Antanas Bacevičius, aktyvus 

Vyties klubo sportininkas^ šiomis 
dienomis apleidžia Australiją. Jis 
išvykstaa į Kanadą pas savo gimi
nes. Linkime jam sėkmingos ke
lionės ir daug laimės įsikurti nau
joje vietovėje. Antanas yra labai 
daug pasidarbavęs Geelongo Vy
ties klubui, aktyviai dalyvauda
mas krepšinyje bei tinklinyje ir 
organizaciniame darbe, o ypatin
gai daug pasišventimo parodė 
treniruodamas Vyties mergaičių 
ir vyrų tinklinio komandas.

Geelongo sportininkai

VYTIS — MONTAGUE 
(vyrai) 52-39 (21-17)

Viktorijos vasaros sezono krep
šinio pirmenybėse Vytis susitiko 
su jaunais, bet greitais Montague 
krepšininkais, šiose rungtynėse 
vytiečiai pirmą kartą pasirodė su
sijungę su Varpo krepšininkais. 

ALUMINIUM AWNINGSUXH

JEI NORITE JAU, KAD ŠIĄ

GAMS IR DURIMS, KURIOS

ATVĖSINS NAMO VIDŲ IR

PAGRAŽINS IŠORĘ

GOS YRA EMALIUOTOS, TO

DĖL JŲ NEVEIKIA NEI LIE

TUS, NEI SAULĖ.

KREIPKITĖS VIRŠUJ NURO

DYTU ADRESU DĖL TIKS

LESNIŲ INFORMACIJŲ.

VASARĄ JŪSŲ NAMUOSE 

BŪTŲ 20 LAIPSNIŲ VĖSIAU.

MERIDIAN
F 4

NUAUS UŽDANGAS LAN

NEDELSKITE UŽSISAKYTI

LUXAFLEX ALIUMI.

LUXAFLEX "ARCADIA”.. 
DURŲ UŽDANGA APSAUGO 
JŪSŲ FRONTINES DURIS 
NUO LIETAUS IR SAULES.

CASEMENT ROLL-UP
F 28

ARCADIA DOOR CANOPY
F 29

VISKĄ GAUSITE PAS LIETUVIUS PREKYBININKUS

CABRA — VALE HOME FURNISHING.
88 John Str., Cabramatta. Tel. UB 2899

Automatiškai nusilei
džia ir pasikelia, sau
godama Jūsų namą 
nuo karščio ir duoda

ma pavėsį.

Vyniojamoji lango už
danga "Casement” 

suteikia reikiamai švie
sos ir apsaugoja nuo 

karščio.

Nors komandoje trūko susižaidi- 
mo, tačiau žaidėyii pasižymėjo 
gana dideliu kovingumu ir išvystė 
nemažą spartą. Sohai kiek nesise
kė mėtyti, tačiau jis įnešė koman
dai kovos dvasios. Gerai pasirodė 
R. Zenkevičius. Taškai: R. Zen
kevičius 21, A. Bertašius 8, A. 
Šimkus 8, V. Soha 7, Baikauskas 
4, Urbonas 4.

VYTIS — PORT MELBURNE 
(moterys) 34-15 (17-10)

Vytietės, parodžiusios darnų 
žaidimą, užtikrintai nugalėjo Port 
Melb. komandą. Po šios pergalės 
Vytis su 11 laimėjimų ir 4 pra
laimėjimais pirmenybių lentelėje 
užima 3-čią vietą. L. Cooke ir E. 
Buckytė užtikrintai sukovojo gy
nime, o L. Jonušaitė buvo pavo
jinga puolime. Labai gerai buvo 
išnaudota baudos. Iš 10 įmesta 9. 
Taškai: L. Jonušaitė 24, L. Šim
kutė 4, L. Cooke 3, E. Buckytė 
2, N. Bratanavičiūtė 1 ir R. Ahe- 
nytė 0.

i — Dalyvis —

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.
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DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! |
— MELBURNE — g

Nelauk, kol Tavo gėrimų rezervai bus išbaigti iki pasku- (t 
tinio lašo! Būk tinkamai pasiruošęs priimti netikėtą svečių, g 

Papildyk savo gėrimų spintelę, užsakydamas gėrimus per g

Leoną BALTRŪNĄ |
telef. J.A. 3284. g

Užsakyti gėrimai pristatomi į namus nurodytu laiku, lei- h 
kiami patarimai darant užsakymus. Padedama parūpinti sta- g 
lūs, staltieses, stiklus ir indus. g

8 
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NAUJAS VADOVĖLIS

Jau išleistas S. Jonynienės va
dovėlis "Lietuvos laukai”, skiria
mas lituanistinių mokyklų V-ajarn 
skyriulį^' įĘIĮ įįįtf

"Lietuvos laukai” išleisti pagal 
susidarytąjį vadovėlių planą. Jie 
apima visą programoje numatytą 
lituanistinių dalykų kursą: litera
tūros skaitinius, tėvynės pažini
mą, gramatiką ir dainavimą.

Literatūros dalykai imti iš šių 
dienų mūsų autorių kūrybos, taip 
pat duota kelios lietuvių liaudies 
pasakos, mįslių, patarlių.

Tėvynės pažinimui duodami Lie
tuvos medžių, laukinių paukščių, 
žvėrių, gyvulių, šliužų, metų lai
kų, švenčių, žmonių darbų, Lie
tuvos vandenų, miestų, ir tautinių 
ženklų aprašymai.

Gramatika (balsiai, dvibalsiai, 
priebalsiai, daiktavardis, būdvar
dis, veiksmažodis, skaitvardis, 
įvardis) pateikiama teoriniu dės
tymu ir pratybomis.

Dainavimo programai išeiti duo
dama pora religinių giesmių ir 
penkiolika dainų (su gaidomis).

Vadovėliui iliustracijas parin
ko ir iš dalies pats iliustravo dail., 
Vladas Vijeikis.

S. Jonynienės “Lietuvos laukus” 
išleido JAV Lietuvių Bendruome- 
iės Kultūros Fondas, leidimą fi
nansavo Illinois Lietuvių Gydyto
jų Draugijos pagalbinis moterų 
vienetas, spausdino VI. Vijeikio 
spaustuvė Čikagoje.

5
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I Mfcų PASTOGĖ
PAREIŠKIMAS

GERB. “MŪSŲ PASTOGĖS” 
REDAKTORIUI,

maloniai prašau Jūsų redaguoja
mam laikrašty patalpinti šį pareiš
kimų:

★
“Mūsų Pastogės” Nr. 4 (562) 

pono A. Mauragio straipsnyje 
“Dezorientacija ar dechristianiza- 
cija mūsų bendruomenėje” yra 
pasisakymas, teigiąs, kad Sambū
ris “Šviesa” yra ateistinė organi
zacija.

Laikydami tatai netiesa, nori
me viešai pareikšti, kad Sambūris 
“Šviesa” yra kultūrinė organiza
cija, pripažįstanti ir gerbianti

“ŠVIESOS” SAMBŪRIO SĄSKRYDIS
Jau tretį kartų Sydnėjaus ir 

Canberros “šviesos” skyriai susi
renka draugėn pabendrauti, pa
sidalyti mintimis ir arčiau vieni 
kitus pažinti, šia proga nesilankė
me vieni pas kitus, bet vasario 
27-28 d.d. turėjome bendrų išvykų 
prie jūros.

Batehawen, netoli nuo Bath- 
mens Bay, Canberros skyriaus pa- 
rinkton vieton suvažiavo per tris
dešimt “Šviesos” narių ir keletas 
svečių. Oras buvo nepergeriausias, 
lynojo smulkus lietutis. Kai sta
tėm palapines, jis praėjo, todėl 
nutarėm maudytis. Vėliau net sau
lutė pasirodė. Pavakariais susirin
kome bendrai vakarienei. Nors ir 
vėl lietus lijo, bet visų nuotaika 
buvo puikiausia. Nejuntamai grei
tai slinko laikas. Kai kas dar apie 
devintų valandų vakaro sugalvojo 
maudytis. Nebojant ryklių pavo
jaus, jie džiūgavo jūros bangose. 
Atrodė jau beišsenkančios jėgos, 
tačiau čia canberriškis P. Dirkis 
vėl paskatina, pažadėdamas visiem 
naktipiečius, kuriuos duosiųs tik 
vidurnaktį. Laukiame visi. Nenuo
bodu. Susispietę prie laužo, dai
nuojame, pasakojam linksmus nu
tikimus ir jau netoli vidunaktis. 
Naktipiečiams patiekiama' du di
džiuliai lobsteriai. Valgytojų daug, 
o lobsteriai tik du. Kam jų teko, 
tas laimingas, bet man tik ūsas 
liko... |

Rytų saulutė šypsojosi. Retkar
čiais užeina debesėlis su smulku
čiu lietumi, bet jau negalima jo 
nei lietumi pavadinti. Trys pilnu
tėlės mašinos išskuba į Bathmens 
Bay Katalikų bažnyčių 7 vai. mi
šioms. Likusieji ruošia pusryčius.

9 vai. susirenkame seminarui, 
kurį praveda kol. dr. V. Doniela. 
Tema: “šviesos sambūrio savikri
tika ir sambūrio pareigos bendruo
menei.”

Gyvos ir kultūringos diskusijos. 
Sunku aprašyti, kiek daug didelių 
ir naujų minčių buvo iškelta. Su
sumavus išryškėjo dvi pagrindi
nės mintys: abiejų skyrių lygšio- 
linė veikla nėra peiktina ir yra 
daug nuveikta, ateityje neatleisti 
vadžių, o dar didesnį dėmesį kreip
ti lietuvybės išlaikymui ir ne tik 
savųjų tarpe, bet platesnėje lietu
viškoje visuomenėje skleisti tole
rancijos idėjas. Daugumoje, esu, 
pastebėta, kad visos nesantaikos 
ir barniai lietuviškos visuomenės 
tarpe kyla iš negerbimo ir netole
ravimo kito asmens įsitikinimų. 
Pilnutinės tolerancijos, supranta
ma, it\ sambūris negali atsiekti, 
nes nei vienas lietuvis netoleruo
ja pavergėjų ir amžinų Lietuvos 
priešų bolševikų.

Įgyvendinus tačiau tolerancijų 
visuomenėje ir pagarbų intelek
tualiniams įsitikinimams, reikėtų 
daugiau domėtis vieningesnės ko
vos prieš komunizmų ir nešesnių 
vaisių lietuvybės išlaikymo dar
be realizavimo.

Pašnekesiui pasibaigus, buvo 
pageidauta, kad toki susitikimai 
būtų daromi nors kartų metuose, 
kurie tęstųsi ilgiau, gal ilguosiuo
se savaitgaliuose.

Dar pasimaudžius ir pažaidus 
reikėjo skirstytis namo. Nuotai

žmogaus įsitikinimų laisvę. Narių 
religiniai įsitikinimai yra jų as
meniškas reikalas ir organizacija 
nemėgina jų pakreipti į bet kurią 
pusę. Sambūrio “Ideologinių Gai
rių” pirmas paragrafas, tarp kit
ko, sako: "Bet kokie įsitikinimai 
religijos atžvilgiu gerbiami”.

Daugumas Sambūrio “Šviesa” 
narių priklauso R. Katalikų Baž
nyčiai ir yra praktikuojantys ka
talikai.

Su pagarba,
R. Daukus,

Sambūrio “Šviesa” Australijos 
Regijono Valdybos Pirmininkas 

1960. III. 7. Sydney.

ka visų kuo puikiausia, net jos 
nesugadino ir pasirodę du rykliai, 
norėdami pasmaguriauti kol. Rei- 
sono šlaunimis..-. Kai viskas ta
čiau laimingai baigėsi, tai ir šis 
pavojus tapo tik juokais.

Sakoma, kad iš klaidų mokoma
si. Taigi ir ateities išvykoms bū
tų siūlytina iš anksto nustatyti 
dienotvarkę, kuri drausmingiau 
būtų vykdoma, maudantis imtis 
atsargumo priemonių, o nepasiti
kėti dr. Donielos pastabumu ir 
jo tolimojo regėjimo priemonėmis. 
Išvykų ruošti reikėtų dviem die
nom, nes trečdalis laiko juk su
gaištama kelionėje.

Vienų parų praleidus kolegiško
je ir grynai lietuviškoje nuotai
koje, liūdna skirstytis. Spaudžiam 
atsisveikinimui rankas, o dar tiek 
daug ko būtų pasišnekėti, padis
kutuoti. Iki sekančio karto!

Canberriškis

BANKSTOWNAS
MOKYKLOS ATIDARYMAS
š.m. vasario 21 d. Bankstow- 

no lietuvių Dainavos salėje įvyko 
Bankstowno savaitgalio mokyklos 
atidarymas — naujų mokslo me
tų pradžia. Susirinko gana gražus 
būrys tėvų, mokytojų ir per 20 
mokinių. Susirinkimų pradėjo tė
vų komiteto pirm. M. Nakutis, pa
brėždamas lietuvių kalbos skam
bumų bei grožį ir ragino tėvus, 
kad gražiai išmokytų lietuviškai 
kalbėti savo vaikus. Po to tarė 
žodį mokyklos vedėjas p. Genys.

Kadangi vasario 21 d. vyko 
Wollongonge Vasario 16 minėji- 
maą, kuriame Sydnėjaus — Cam- 
perdowno savaitgalio mokykla da
lyvavo meninės dalies išpildyme, 
tai ir Bankstowno apylinkės daug 
tėvų su vaikais buvo išvykę į Wol- 
longongų. Dėl tos priežasties su
sirinkimas nutarė tėvų komiteto 
nerinkti ir kitų klausimų nesvars
tyti, o šaukti kitų susirinkimų 
kovo 20 d.

Taigi čia ir kviečiame visus tė
vus, mokytojus ir kitus, kuriems 
rūpi lietuvybės išlaikymas priau
gančioje kartoje, atsilankyti į su
sirinkimų ir paraginti savo kai
mynų, kad ir jis aktyviai daly
vautų svarstant lietuvybės išlai
kymo priaugančioje kartoje klau
simus.

Susirinkimas įvyksta kovo 20 
d. 12 vai. (tuoj po lietuviškų pa
maldų) Dainavos salėj.

. f. Tėvų Komitetas

PERTHAS
VASARIO'ŠEŠIOLIKTOSIOS 

MINĖJIMAS

Š.m. vasario 21 d. Pertho lie
tuviai iškilmingai atžymėjo Vasa
rio 16 dienų. 6 vai. vakaro May- 
lands R. Kat. bažnyčioje buvo at
laikytos iškilmingos pamaldos, 
kur dalyvavo šioj šventėj ir J.E. 
Pertho vyskupas, šventei pritai
kintų pamokslų pasakė liet, kape
lionas L. Kemėšis. Po pamaldų 
pasakė trumpų pamokslų ir J.E. 
Pertho Vyskupas, pasidžiaugda
mas, kad dalyvavo daug žmonių 

šioj šventėj ir daugelis priėmė šv. 
Komunijų.

Po pamaldų šalia bažnyčios 
esančioje salėje vyko minėjimas, 
pradėtas Tautos Himnu ir vėlia
vos pagerbimu.

Prezidiuman buvo pakviesti visi 
Pertho Skyriaus Lietuvos savano
riai kūrėjai.

Gražių ir turiningų kalbų pa
sakė p. N. Kuzmickas, kuriam vi
si tautiečiai tariame širdingiau
sių ačiū. Savanorių S-gos vardu 
kalbėjo p. A. Klimaitis.

Po to sekė pasirodymai ir kt., 
būtent: p. A. Baronienė padekla
mavo gražų eilėraštį, Tautinių šo
kių grupė pašoko kelis šokius. 
Mažoji Garnytė pašoko baletų. 
Ponios Vilkelienė ir Repševičienė 
labai gražiai padainavo pora lie
tuviškų dainų.

Pianu paskambino p-lė N. Stec- 
kytė ir p-lė I. Kaminickaitė. Ma
žosios lietuvaitės — Garnytė, 
Gustaitė, Cibulskytė, Kateivaitė ir 
Steckytė padeklamavo po eilėraš
tį.

Prieš pabaigų pasirodė skautai, 
vadovaujami ps. L. Beitmano. 
Psktn. Vyt. Garnys paskaitė eilė
raštį ir būrys kitų skautų insce
nizavo keletu dalykėlių.

šventė buvo užbaigta sugiedant 
Marija, Marija.

Visiems tautiečiams labai nuo
širdus ačiū už tokį skaitlingų da
lyvavimų šioje šventėje ir už pri
sidėjimų prie jos programos.

Pertho Savanorių Skyrius r '

MELBURNAS
MELBURNO LIET. NAMŲ 

PIANINUI PIRKTI 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS:

Urbšys Bronius 18 svarų, Viz
baras 10 sv., Kabaila 6 sv., Pet
kevičius VI. 2 sv. ir Baltutis Al. 
2 sv.

Po 1 svarų aukojo:
Budrius, Ablonskis, Bruožis, Lu- 

kauskas, Barkus, Klupšas, Didžys, 
Dimindavičius, Popeliūčka, J.G., 
Jablonskis Juoz., Adamavičius, 
J.C., Rasinskas K., Katkevičius V., 
Budrioms A., Poškaitis Z., Balto
kas K., Dargis, Balnionis, Bal
tutis Vikt. ir Zabiela.

Po 10 šil. aukojo:
Lesniauskas, Vaičius, Heide- 

inan, Valys S., Kalnėnas, Savai- 
tis, Javarauskas, Kaladė H., Ka^ 
žėmėkaitis, Augaitis, Sukevičius, 
Rukšėnas, Kavalskis, Šeikis ir Na- 
gulevičius.

5 šil. aukojo Č.V.

Iš viso buvo surinkta £ 66.15.0; 
Už pianinų sumokėta £ 50.0. 0; 
Pervežimas kaštavo £ 3.0. 0; 
Už sustygavimų išmokėta £ 5.0.0.

Liko £ 8.15.0.

Likutis perduotas j Tarybos ka
sų.

Pastaba: Anksčiau darytoji 
rinkliava, kurios pinigai buvo 
įnešti į tarybos kasų, čia neįeina 
ir tų aukotojų pavardžių čia nėra.

B. Zabiela

SYDNEJUS
PRANEŠIMAS INŽINIERIAMS

Š.m. balandžio 2 d. (šeštadie
nį) P.L.I.A.S. (Pasaulio Liet. Inž. 
ir Archit. S-gos) Sydnėjaus sky
rius ruošia narių ekskursijų į 
A.I.S. įmones (plieno fabrikus 
Port Kembloj).

Renkamės minėtų dienų 7 v. 30 
min. ryto Cabramattos stoty, iš 
kur išvykstama automobiliais.

Apie savo dalyvavimų kolegos 
prašomi pranešti pirmininkui tel. 
LY 5346 arba sekretoriui — tel. 
WJ 3461, nes vietų skaičius ri
botas.

Valdyba

KAUKIŲ BALIUS

Kiekvienais metais “Aušros” 
Tunto skautų rengiamas kaukių 
balius tapo tradiciniu, todėl jau 
dabar aušriečiai pradėjo jam in
tensyviai ruoštis.

Balius įvyks š.m. gegužio 21 d. 
Cabramattos Civic salėje, kuriam 
gros nuolatinis baliaus orkestras.

Taipogi bus loterija su vertin
gais eksponatais, vėl pasirodys 
“Juodoji Kaukė” ir daug kitų 
staigmenų.

Programų išpildys “Geležinio 
Vilko” vyčiai ir “Rožytės”.

Baliaus pelnas skiriamas “Auš
ros” stovyklavietės įrengimams.

Tikimasi ir šiais metais sulaukti 
daug svečių ne tik iš Sydnėjaus, 
bet ir kitų lietuvių apylinkių.

ap.

“ŠVIESOS” PARENGIMAS
Sekantis Sambūrio “Šviesa” pa

rengimas įvyks kovo 26 d., šešta
dienį, Lietuvių Namuose Redfer- 
nę. Paskaitų skaitys p. V. Kazo
kas. Smulkiau — sekančiame 
“M.P.” numery.

Parengimas bus viešas — kvie
čiame narius ir visuomenę.

Valdyba

PRANEŠIMAS
“Aušros” Skautų Tunto Suei

ga įvyks š.m. kovo mėn. 19 d. 
(šeštadienį), 2.30 vai. p.p. Banks
towno Lietuvių Namuose.

Skautai dalyvauja uniformuoti.
Tunto Adjutantas

PATIKSLINIMAS
Pr. “Mūsų Pastogės” laidoje, 

aprašant Wollongongo apyl. Va
sario 16-tos minėjimų, buvo pra
leista Jono Pilipaičio pavardė, ku
ris, kaip ir kiti, taip pat dalyva
vo minėjimo programoje.

“M.P.” redakcija

Pajieškojimai
★ Pajieškomas Adomas Pūdi- 

mas (Pūdimat), gimęs Marijam
polės apskrity, Vuosinės kaime. 
Pajieško Celtorius Motiejus iš 
Vokietijos. Atsiliepti: J. Paškevi
čius, 30 Easton Ave., Springfield, 
Hobart, Tas.

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
ELEKTROS KRIZĖ LIETUVOJE? v

Vos paleidus į darbų Kauno hy 
droelektrinę (veikia dviem trečda
liais numatytojo pajėgumo), Lie
tuvoje prasidėjo ne džiaugsmas, 
kad dabar jau yra daug daugiau 
elektros energijos, o beveik iste
riškas šauksmas taupyti elek
tros energijų, nes, iš vienos pusės, 
elektros energija esanti beveik vi
sur eikvojama be jokio reikalo, o 
iš kitos pusės, net pačiame Vilniu
je, o taip pat ir kituose miestuose 
esamos jėgainės nepajėgiančios 
pilnai apkrauti tinklų, įtampa 
krentanti tiek, kad elektros lem
pos neduoda pilnos šviesos, o įmo
nėse varikliai nepajėgia suktis ir 
tenka atskirose miestų dalyse nu
traukti elektros tiekimų kaip tik 
tuo metu, kada šviesos ir energi
jos labiausiai reikia.

Dėl to elektros taupymas dabar 
pasidarė pats riiadingiausias šūkis, 
kuris drįsta skverbtis net į polit- 
porpagandos sritį. Jau prieš kele
tu metų vienas drųsus rašytojas 
viešai pareiškė savo nepasitenki
nimų viešaisiais radijo garsiakal
biais, kurie triukšmauja be palio
vos dienų ir naktį gatvėse, ir kurių 
rėkavimas skverbiasi ir į namus 
netgi pro uždarus langus. Rašyto
jo pasibarimas tačiau radijo gar
siakalbių nenutildė: jų politine 
reikšmė per didelė, kad kokio nors 
rašytojo, net ir tarybinio, ramybės

CABRAMATTA
TKSKURSIJA

š.m. kovo 27 d. 10 vai. Cabra
mattos Apylinkės V-ba ruošia 
Cabramattos Apylinkės tautie
čiams EKSKURSIJĄ į Ingleburno 
skautų žemę ir kviečia visus Syd
nėjaus apylinkių lietuvius daly
vauti.

Vykstame savo susisiekimo prie
monėmis ir pardpiname jų netu
rintiems.

Renkamės kovo 27 d. 10 vai. 
prie Cabramattos stoties esančios 
“Rūtos” krautuvės ir iš čia vyks
tame į iškylų.

Prašome pasiimti užkandžių ir 
gėrimo. Alutis bus vietoje.

Blogam orui esant, ekskursija 
atidedama. '

Cabramattos Apylinkė* Valdyba

MELBURNO LIETUVIŲ KLUBAS 
INFORMUOJA

Melburno Lietuvių Klubo Tary
ba vasario mėn. 21 d. buvo susi
rinkusi posėdžio klubo reikalams 
aptarti. Be kitų klausimų, ji 
svarstė ir bylos reikalų, kurių 
Klubui, bendruomenės padaliniui, 
buvo sudariusi Melburno Apylin
kės Valdyba. Taryba, apgailestau
dama šį Apylinkės Valdybos pasi
elgimų, yra nustebinta p. N. But- 
kūno — Apylinkės Valdybos Pir
mininko titulu paskelbtu “Tėviš
kės Aiduose” vasario mėn. 4 d., 
Nr. 5 straipsniu, kur kritikuoja
mas teismo sprendimas. Ponas 
Butkūnas visu straipsnio turiniu 
nori sukelti visuomenėje įspūdį, 
kad Krašto Garbės Teismas neat
liko savo paskirties ir buvo šališ
kas. Jam, kaip bendruomenės or
gano pareigūnui, turėtų rūpėti ne
pažeisti bendruomenės institucijos 
autoriteto. Tačiau, kai toji insti
tucija nepadarė pagal jo ar jo 
atstovaujamis valdybos norų, tai 
jis savo kritika siekia pažeisti 
mūsų augščiausio teisingumo or
gano — Krašto Garbės Teismo — 
orumų. Ponas Butkūnas, kaip 
Apylinkės Valdybos pirmininkas, 
turėtų suprasti, kad bendruome
nės statuto aiškinimas priklauso 
Krašto Garbės Teismui ir jo 
sprendimas yra galutinis.

Taryba taip pat nutarė:
1. Dar kartų pabrėžti, kad Klu

bas yra užregistruotas tokiu būdu 
ir su tokiais įstatais, kokių reika
lauja vietiniai Viktorijos įstaty
mai.

2. Klubas, bendruomeniniams 
namams įgyti ir juos valdyti pa
gal atskirus savo įstatus, manda
tų gavo iš bendruomenės narių 
per- jų valios reiškėjų visuotinį 
bendruomenės susirinkimų.

3. Melburno Apylinkės Valdy
bos sausio mėn. 24 dienos rašto, 

pasiilgimas priverstų juos nusi
leisti.

O dabartinė elektros krizė — 
elektros taupymo aliarmas — 
efektyviau kimba ir į garsiakal
bių gerkles. Pats Vilniaus radijas 
prabilo prieš savo garsiakalbius! 
Pareikalavo, kad juos būtų gali
ma išjungti, kai nebūtinai jų rei
kia. Esu, Lietuvoj veikia iš viso 
160,000 radijo taškų (populiariai 
vadinamų “gavarilkų” arba “ple- 
perkų”) Jeigu, esu, jie visi be rei
kalo veikia tik vienų valandų, tai 
jau išeikvojo elektros energijos 
tiek, kiek reikia apšviesti Šalčinin
kų miestui per pusmetį... Toks ra
dijo pareiškimas sukėlė pagrindų 
skaičiuoti, koki miestai ir kiek lai
ko galėtų būti buvę apšviesti, jei
gu propagandiniai garsiakalbiai 
būtų buvę išjungt’ visų tų laikų, 
kurį jie be reikalo triukšmavo 
Lietuvoje per 16 metų... 

PAGYROS LIETUVOS 
SUKOLCHOZINIMUI

Sovietinė leidykla Vilniuje ren
giasi išleisti Marijono Gregoraus- 
ko parašytų knygų apie Lietuvos 
žemės ūkį 1940-60 metais. Pirmoje 
knygos dalyje bus peikiama žemės 
ūkio padėtis Lietuvoje priešbolše- 
vikiniais laikais. Antroje dalyje 
bus heroines apysakos tonu pasa
kojama, kaip Lietuvos žemė buvo 
kolchozinama. Treciojoj daly bus 
giriamas bolševikiškas ūkininka
vimas.

M. Gregorauskas studijavo eko-
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kuriuo Valdyba ultimatyviai iki 
vasario mėn. 15 d. prašo grųžinti 
jai pagal jos laikomas akcijas pi
nigus, nerado galimu patenkinti, 
nes pinigai skirti bendruomenės 
narių valia įsigyti bedruomeninius 
namus, tam jie ir sunadoti. Klu
bo Taryba šį Apylinkės Valdybos 
reikalavimų laiko noru sugriauti 
Melburno Lietuvių Klubų ir lik
viduoti bendruomeninius namus.

Klubo Taryba ragina visus sa
vo narius ir nuoširdžiai besisielo
jančius mūsų bendruomeniniu gy
venimu tautiečius, atvykti į me
tinį bendruomenės narių susirin
kimų ir ten išreikšti bei sudaryti 
sveikų mūsų bendruomeninio dar
bo nuotaikų ir solidarumų bei tar
pusavio meile pagrįstų tautinio 
išsilaikymo mintį.

Melburno Lietuvių Klubo Ta
ryba tikisi, kad A.L.B. Melburno 
Apylinkės Valdybos nariai, giliai 
apgalvoję savo privačia iniciatyva 
sukeltas piktas ir žalingas nuotai
kas Melburno lietuvių tarpe ir 
mūsų bendruomeninių institucijų 
atžvilgiu, visdėlto atsisakys min
ties kreiptis į Australijos Valdžios 
Teismus, sprendžiant kasdieniš
kus mūsų tarpusavio reikalus ir 
grįš į mūsų tarpų Tėvynės, arti
mo meilės ir tarpusavio pasitikėji
mu uždegtam širdim — vieningos 
lietuvybės išlaikymo idėjos trem
tyje siekiant.

, Dar labai mažai esame padarę 
ateinančios jaunimo kartos sėk
mingam tautiniam gyvenimui už
tikrinti, todėl itin reikalinga da
bartiniu momentu, kai mūsų jė
gos jau išsenka, visų tautiečių vie
ninga ir nuoširdi parama padėti 
mūsų vadovams sukurti ir išlai
kyti mūsų institucijas tvirtas, pas
tovias ir pasitikėjimu pagrįstas.

Melburno Lietuvių Klubai

nomikų Lietuvos universitete Kau
ne, buvo “Valgio” užkandinių di
rektorius Vilniuje, buvo bolševikų 
valdžios komisaru Lietuvos pra
monę atiduodant sovietinei vals
tybei, o dabar yra sovietinės mo
kslų akademijos Vilniuje ekonomi
nio instituto mokslinis bendradar
bis, ekonomikos mokslų kandida
tas (maždaug, magistras). Su že
mės ūkiu tiesioginių reikalų M 
Gregorauskas neturėjo.

Ta pačia (okupacijos dvidešimt
mečio) proga leidžiama ir buv. 
Ūkininko Patarėjo redaktoriaus 
agi-. Justo Strazdo knyga, kurio
je bus giriamas vienas atskiras 
kolchozas, kuriame J. Strazdas bu
vo agronomu kone dešimtį metų 
(“Tiesos” kolchozas, Kėdainių, 
pirma Dotnuvos, rajone, centras 
Krakėse).

SUOMIUS STEBINA UŽSIENIO 
LIETUVIŲ VEIKLUMAS

“Karjalainen” (šiaurės Kare
lijos sostinės dienraštis), sausio 
28 d. atsispausdino plačių užsie
nio lietuvių kultūrinės ir kitokios 
veiklos apžvalgų. Ypač pažymima 
Amerikos lietuvių, jų spaudos, or
ganizacijų, leidyklų, parapijų ir 
kitų institucijų veiklumas. Užsie
nio lietuviai išvystų gyvų tautinę 
kultūrinę veiklų nepaisant to, kad 
jų tėvynė yra toli ir aklinai at
skirta nuo jų.
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