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MEMORANDUMAS
SOVIETŲ AGRESIJAI PRIEŠ LIETUVĄ, 

LATVIJĄ IR ESTIJĄ 20 METŲ

KALTINIMUS SEKA GINKLAVIMOSI ĮTAMPA
Sovietai išsijuosę žeria propogandą. Vakariečiai taip pat kaltina rusus 

špionažu. Viršūnių Konferencijos iširimas pažadino laisvuosius Vakarus bud
rumui ir aktyvumui. Vak Vokietija sukruto nejuokais ginkluotis.

1940 birželio 15 d. Sovietų Ru
sijos karinės jėgos okupavo Lietu
vą, o birželio 17 — Latviją ir Es
tiją.

1940 liepos 14-15 d.d. okupantas 
{vykdė vadinamus “rinkimus” į 
vadinamus “liaudies seimus”.

1940 liepos 21-22 d.d. vadina
mieji “liaudies seimai” priėmė 
Maskvos kimisarų padiktuotas re
zoliucijas, prašančias Lietuvą, 
Latviją ir Estiją priimti į Sovietų 
Sąjungą.

1940 rugpjūčio 3 d. Sovietų Są
jungos Aukščiausias Sovietas Ma
skvoje inkorporavo kaip Sovietų 
Sąjungos respubliką Lietuvą, rug
pjūčio 5 — Latviją, rugpiūčio 6 
— Estiją.

Tų skaudžių ir tragiškų sovieti
nės agresijos neteisėtų aktų dvi
dešimtmečio sukaktį turime mes, 
laisvieji lietuviai, latviai ir estai, 
tinkamai prisiminti. Mes turime 
priminti pasauliui Sovietų impe
rializmą ir klastą bei sovietinės 
okupacijos ir prievartinio sovieti- 
nimo padarinius, taip pat mūsų 
tautą pasipriešinimą okupanto už
mačioms bei nepalaužiamą ryžtą 
atsikovoti nepriklausomybę ir lais
vę. Ta proga turime taip pat pri
minti pasauliui mūsų tautų {našą 
komunizmo plitimui sulaikyti ir 
Vakarų Europos laisvei apginti. 
Juoba, kad sovietinis okupantas 

i užgrobtuose mūsų kraštuose orga
nizuoja “išlaisvinimo iš buržuazi
nės ir kapitalistinės vergijos” 
šventes ir vers pavergtąjį lietuvį, 
latvį ir estą šlovinti pavergėją, 
dėkoti už pavergimą ir nepriklau- 
rimybės sutrypimą, šiai sovieti
nei prievartos ir melo propagan
dai atremti mūsų uždavinys — 
laisvajam pasauliui parodyti tik
rąjį okupanto veidą ir pavergtų
jų ryžtą laisvei atgauti.

KĄ DAVĖ PARYŽIAUS DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJA

Iširusi Paryžiaus Didžiųjų kon
ferencija aiškiai grąžino Rytus ir 
Vakarus į nervų karo stovį. Prin
cipe niekas nepasikeitė, nes Pa
ryžiaus Didžiųjų konferencija var
gu ar būtų galėjusi atnešti apčiuo
piamų rezultatų tiek Berlyno, tiek 
Rytų Vokietijos bei Rytų Europos 
tautų klausimu.

Paskutiniu metu buvo daug kur 
spaudoje pabrėžtas laisvas tautų 
apsisprendimo principas. Net ir 
Chruščiovas, kalbėdamas apie Af
rikos besiemancipuojančias tautas, 
yra užakcentavęs šį principą. Be 
abejo, šis laisvas tautų apsispren
dimo principas būtų buvęs iškeltas 
Didž. konferencijoje, kalbant apie 
Rytų Europos tautas. Ir Chruščio
vas šitai iš anksto numatė. Su 
tikslu atitolinti šio opaus klausi
mo išsprendimą, Chruščiovui at
rodė parankiausia griebtis ameri
kiečių žvalgybos lėktuvo Sverd- 
lovsko rajone, šitai jis ir padarė: 
vienu rankos mostelėjimu jis už
vedė didžiausią propagandą prieš 
amerikiečių žvalgybos lėktuvą ir 
amerikiečius aplamai. Kartu šis 
triukšmas, kurį sukėlė vienas žval
gybos lėktuvas, liudija tai, kad 
Sovietų Rusija nėra nei neįžen
giama, nei tokia stipri, kaip kad 
ji kiekviena proga mėgsta pasi

TAM YRA NUMATYTA:
1. New Yorke birželio 12 su

rengti masinis mitingas. Prieš mi
tingą — pamaldos Šv. Patriko Ka
tedroje ir evangelikų bažnyčiose. 
Po mitingo — demonstracija su 
plakatais prieš Sovietų delegaci
ją Jungtinėse Tautose.

2. Rugpiūčio pradžioje Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas pa
reikš savo solidarumą Baltijos val
stybių atžvilgiu. Seimo nutarimai 
bus taikomi Jungtinėms Tautoms 
ir laisvųjų valstybių vyriausy
bėms.

3. Tolimuose ir Artimuose kraš
tuose — Japonijoj, Kinijoj (For- 
mozoj), Indijoj, Burmoj ir kituo
se Artimųjų ir Tolimųjų Rytų 
kraštuose —, talkinant Paverg
tųjų Europos Tautų Seimo atsto
vybėms tuose kraštuose, taip pat 
numatyta tinkamai priminti Balti
jos valstybių tragediją.

4. Liepos mėn. latvių iniciatyva 
planuojamas lietuvių, latvių ir es
tų kilmės amerikiečių sąskrydis 
Washingtone. Šios manifestacijos 
taikinys būtų JAV vyriausybė, 
kongresas ir spauda. Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomasis Ko
mitetas reiškia abejonę, ar ne per 
trumpas laikas šiokiam užsimoji
mui realizuoti.

5. Australijos, Europos, JAV, 
Kanados, Pietų Amerikos, Zelan- 
dijis lietuviai labai prašomi, prisi
taikant prie aukščiau minėtų datų 
— birželio 15, liepos 15, liepos 21, 
rugpiūčio 3 — bendrai su latviais 
ir estais stengtis suorganizuoti 
atitinkamas manifestacijas pagal 
vietos galimybes ir sąlygas.

Kur nėra nuolatinių bendrų bal- 
tiečių organizacijų, vietos lietu
viai prašomi imtis iniciatyvos su
daryti bendrus lietuvių, latvių, 
estų ad hoc komitetus protesto ir 
ryžto demonstracijoms pravesti.

Pabaltijo Valstybių
Laisvės Taryba

girti. Taipgi netenka abejoti, kad 
panašios paskirties lėktuvai ne
kartą yra Rusiją skersai ir išil
gai perskridę.

Šis žvalgybos lėktuvas lygiai da
vė Chruščiovui pretekstą, atšauk
ti prez. Eisenhoveriui kvietimą 
apsilankyti Rusijoje. Nepaslaptis, 
kad komunistinė Kinija, kuri ne 
kartą prez. Eisenhoverį yra ap
šaukusi ko ne kruvinu mėsininku, 
niekados nebuvo palanki jo apsi
lankymui Rusijoje. Chruščiovas 
negalėjo būti abejingas Kinijai, 
ir už tai yra lengvai suprantamas 
jo toks staigus prez. Eisenhove- 
rio apsilankymo Rusijoje atšauki
mas.

Prezidento Eisenhoverio griežtas 
atsisakymas duoti Sovietų Sąjun
gai satisfakciją, sąryšyje su žval
gybiniu lėktuvu, aiškiai įrodo, kad 
JAV-bės nemano lankstytis prieš 
Sovietų Sąjungą.

Chruščiovo pasiūlymas atidėti 
Didžiųjų susitikimą šešiems ar aš- 
tuoniems mėnesiams, Chruščiovui 
nieko gero neatneš: nežiūrint į 
tai, kas bus išrinktas sekančiu 
JAV-bių prezidentu. JAV-bių vy
riausybė niekados neduos tos sa
tisfakcijos, kurios Chruščiovas 
ultimatyviai reikalauja. (E.)

Kaip ir buvo galima laukti, so
vietai visomis burnomis prapliu
po pūsti propogandos trimitus. Da
bar vykstančiuose Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybos debatuose So
vietuos užs. reik, ministeris Gro
myko beatodairiškai puola Ame
riką, kad ji, siųsdama aukštojo 
pilotažo lėktuvus Rusijos erdvėn, 
pro vakuojanti karą.

Amerikos atstovas Jungt. Tau
tose Cabot Lodge iš antros pusės 
apkaltino sovietus nuolatiniu šni
pinėjimu Vakaruose. Jis pateikė 
visą eilę Rusijos šnipų, kurie bu
vo po Stalino mirties sugaudyti 
Amerikoj ir kitose Vakarų Valsty
bėse. Jų tarpe jis išminėjo pavar
des ir tų akredituotų Sovietijos 
atstovybių pareigūnų bei karo ats
tovų, kurie dėl špionažo buvo iš
tremti iš Vakarų. Cabot Lodge iš
aiškintų sovietų šnipų priskaičia
vo ne dešimtimis, bet šimtais.

Būdingiausia, kad Saugumo Ta
rybos debatuose Prancūzijos ir 
Anglijos atstovai visai aiškiai ir 
nedviprasmiškai stoja Amerikos 
teigimų pusėn. Net ir vad. neut
raliųjų — Ceilono, Argentinos, 
Tuniso ir Ekvadoro — atstovai 
palaiko Amerikos pozicijas, pasiū
lę rezoliuciją vėl rinktis didie
siems prie apvaliojo stalo ir tar
tis pasaulio taikos reikalais. Nėra 
abejonės, kad sovietų kaltinimo 
rezoliucija, kuria jie nori atžymė
ti Ameriką kaip agresorių, Sau
gumo Taryboj nebus priimta.

Paliekant šias propogandines 
diskusijas Saug. Taryboje nuoša
lyje, įdomu peržvelgti Vakarų pa
saulio reakcijas dėl Viršūnių Kon
ferencijos suirimo. Visos šalys, 
kurios aktyviai dalyvauja gynybos 
planuose prieš komunizmą, aiškiai 
palaiko Amerikos pozicijas ir ra
gina vakariečius atsibusti iš koeg
zistencijos gundymų slogučio. Pir
masis šia prasme, išvykdamas iš 
Portugalijos į Ameriką, padarė 
viešą pareiškimą prez. Eisenhove- 
ris, primindamas Vakarams, kad 
nuo dabar reikią suveržti diržus 
ir įtempti ginklavimosi rungty
nių vadeles, nes agresorius ne- 
reikšiąs pasigailėjimo, jei pajau
siąs, kad Vakarai yra silpni.

Į gen. Eisenhoverio pareiškimą 
atsiliepė daugis vakariečių politi
kų ir visuomenininkų. Šia aki
mirka net ir D. Britanijos prem
jeras Macmillanas, kuris anksčiau 
vis dar reiškė vilties pasitarimų 
išvadų su sovietais sėkmingumu, 
Anglijos parlamentą perspėjo prieš 
galimą agresyvią grėsmę.

V. Vokietijos kancleris Aden- 
aueris pareiškė, kad taikaus Vo
kietijos sujungimo galimumai, iš
irus Viršūnių konferencijai, esą 
visai nublankę. Vakarai turį būti 
pasiruošę pavojams daug daugiau, 
nei prieš tai. Ta proga Adenaue- 
ris išgyrė prez. Eisenhoverio “di
dingumą ir šaltą susivaldymą” tuo 
metu, kai Chruščiovas jį įžeidinė
jo.

Tuo pačiu metu V. Vokietijos 
oficialieji šaltiniai paskelbė planą 
dar labiau sustiprinti krašto gyny
bą. Dabar V. Vokietija statysian
ti 3.000 tonų pajėgumo povande
ninius laivus ir 6.000 tonų naikin
tojus. Greitu laiku būsią šaukiami 
naujokai, kad pėstininkų pajėgas 
padidintų iki 350.000 karių. V. Vo
kietija perkanti daug karinių me
džiagų, kurių tarpe jau užpirkusi 
Prancūzijoj 21.000 antitankinių 
raketų. Iš Italijos perkama 20 mo

derniausių naikintuvų, kuriais bū
sią rengiami lakūnai. Papildymui 
esą užsakyta šimtai kitokių lėk
tuvų tipų. Greitai V. Vokietija tu
rėsianti 28 eskadras avijacijos da
linių. Be dabar veikiančių NATO 
žinioje 7 vokiečių divizijų, esan
čios formuojamos naujos kariuo
menės dalys.

Vakarų drąsai pademonstruoti 
būdinga ir tatai, kad Amerika, 
nežiūrint debatų Jungt. Tautose, 
paleido 2į tono Midas vardo sate
litą, kuris turįs specialius radaro 
įrengimus, galinčius atsiųsti anks
tyvą perspėjimą, jei agresorius 
pradės šaudyti balistinėmis rake
tomis. Tatai juk aukštojo pilota
žo lėktuvų pakaitalas, prieš ku-

PALANKI AKIMIRKA AR ISTORINIS VYKSMAS?
Rašo:

Prieš kurį laiką Australijos 
laikraščiuose tilpo trumpa žinutė, 
kad Vakarų Vokietijos pabėgėlių 
reikalams ministeris dr. Oberlaen- 
der, anksčiau Rytų Vokietijos teis
mo už akių nubaustas-už karinius 
nusikaltimus kalėjimu ligi gyvos 
galvos, iš pareigų atsistatydino. 
Apie dr. Oberlaenderio “aferą” 
jau senokas laikas kaip buvo gar
sinama. Tarp kitko, buvęs Kara
liaučiaus gauleiteris Kochas teis
mo eigoje pareiškė, kad tuo metu, 
kai jis čia teisiamas, kitas, daug 
uolesnis nacis yra ministeris Bon- 
noje. Jam primetama, kad karo 
metu tarnavo ypatingos paskirties 
daliniuose, kurie žudė nekaltus 
žmones. Jo paaiškinimai spaudai, 
kad apie žudymus nieko nežinojęs, 
reikalą tik daugiau sukomplikavę. 
Tai padaryti esą juo sunkiau, nes 
1941 m. vokiečiams įsiveržus į 
Lvovą, dalinys, kuriame jis buvo 
vertėjas ar adjutantas, per vieną 
naktį be jokio teismo ar tardymo 
išžudęs 26 Lvovo universiteto pro
fesorius.

Tiek dėl dr. Oberlaenderio, “nu
sikaltimų”, bet jo asmuo yra sie
jamas su pabėgėliais ir jų sąjun
ga. Bonos Bundestage yra 62 pa
bėgėlių ir tremtinių atstovai, jų 
tarpe vienas kilęs iš Lietuvos. 
Dauguma jų išrinkta pabėgėlių 
bei tremtinių balsais, todėl ofi- 
cialinė politinė pažiūra turi ati
tikti daugumos jų norams ar bent 
be rimtos priežasties negalėtų bū
ti pakeista. O pabėgėlių politika 
yra: reikalauti 1937 metų sienų 
rytuose, o kadangi Klaipėdos kraš
tas ir Sudetai Vokietijai buvo per- 
leisji tarptautinėmis sutartimis, o 
ne “užgrobti”, tai tos teritorijos 
taip pat turėtų būti Vokietijos su
dėtyje. Bundestage ' kilo balsų 
prieš per didelį susiartinimą su 
Prancūzija, ko pasėkoje gal tek
tų pripažinti Oderio-Neisės linija.

Bet vokiečių spaudoje polemi
zuojama dėl pačių pabėgėlių bei 
tremtinių iškeliamų tikslų, kurie 
turi turėti gilesnius pagrindus. 
Atrodo, kad čia svarbiausią rolę 
vaidina jaunosios kartos augimas, 
o taip pat nuolatinis rytų vokie
čių pabėgėlių plaukimas, kurių 
tarpe vyrauja jauno amžiaus žmo
nės ir daugiausia ekonominis, o 
ne politinis pabėgimo aspektas. 
Tos nuomonės laikosi ir kai kurie 
pabėgėlių sąjungos prezidiumo na
riai. Jie mano, kad svarbiausios 

rio paleidimą sovietai negali net 
protestuoti, nes satelitas skrenda 
apie 300 mylių aukštyje, kas jau 
laikoma tarptautine erdve.

Neutralieji kraštai, kaip Indija, 
Eigiptas ir kiti, kol kas savo nuo
monės oficialiai nereiškia, nesto
dami nei vienoj, nei kitoj pusėj.

Amerikos demokratų opozicijos 
partija paskutinėmis dienomis pra
dėjo pulti prez. Eisenhoverį dėl 
aukštojo pilotažo lėktuvo siunti
mo į sovietinę erdvę kaip tik prieš 
Virš. Konferenciją. Tačiau mano
ma, kad šiais puldinėjimais demo
kratai neišreiškia savo užsienio 
politikos linijos, o tevaro tik vidu
jinę propogandą, ruošiantis šių 
metų prezidento rinkimams.

K. Zd.

Vokietijai problemos yra santy
kiai su Maskva, — tikriau Mas
kvos santykiai su Vokietija ir kad 
Vokietijos suvienijimo ir Berlyno 
klausimai turi pirmenybę prieš 
sienų klausimo sprendimą. Mintis 
pertvarkyti iki šiam laikui vei
kiantį nusistatymą pabėgėlių są
jungoje plečiasi jau ir pačių pa
bėgėlių tarpe. Pastebimas vis daž
nesnis bendrumas rasti naujų ke
lių, čia kyla vis didesnis spaudi
mas prieš senųjų idėjų gynėjus.

Atrodo, kad dauguma vokiečių 
negalvoja rimtai apie senųjų sie
nų atgavimo galimumus. Vokietija 
kol kas karo vesti nenori ir. ne
gali. Pasilieka derybos, bet Mas
kva tikrai tų sričių geruoju ne
atiduos. Lygiagreta su didelėmis 
permainomis Vokietijoj, Rytų Eu
ropoje stabilizuojasi istorinių pro
cesų vaisiai, kurie atskyrė rytų 
tautas, pastūmėjo slavus į vaka
rus, o vokiečius ligi Oderio ir Nei
sės. Šis vyksmas ir toliau gresia 
nustumti vokiečius iki Elbės.

Ar šių procesų eigoje galima 
atgręžti istorinį vyksmą ir Vokie
tijos sienas vėl perkelti į Rytus?

MŪSŲ DIPLOMATAI AKTYVŪS
PADĖJO VAINIKĄ

Mirus Romoje vyskupui V. Pa- 
dolskiui, min. S. Lozoraitis Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos vardu 
padėjo vainiką prie velionies kars
to ir pareiškė užuojautą Šv. Ka
zimiero Lietuvių Kolegijos rekto
riui mons. L. Tulabai.

PROF. J. BALTRUŠAITIS 
ROMOJE

Mūsų Pasiuntinybės Praicūzijoj 
Patarėjas prof. J. Baltrušaitis bu
vo atskridęs iš Paryžiaus į Romą, 
kur tarėsi su Lietuvos diplomati
jos šefu S. Lozoraičiu tolimesnio 
Lietuvos atstovavimo Paryžiuje 
reikalais.

MIN. LOZORAITIS ĮGALIOJO 
DR. F. MEJERI

Šių metų kovo mėn. Brazilijos 
vyriausybė išreiškė pageidavimą, 
kad akredituoti Rio de Janeiro 
svetimų valstybių diplomatiniai 
atstovai gautų iš savo vyriausy
bių įgaliojimus dalyvauti Brazi
lijos naujosios sostinės atidarymo

POLITIKA IR 
KASDIENYBĖ
RAUDONOJI KINIJA 

SPROGDINSIANTI ATOMINĘ 
BOMBĄ

The Daily Mail pranešė, jog rau
donoji Kinija planuoja birželio ar 
liepos mėnesį išsprogdinti pirmą
ją savo atominę bombą.

' Raudonajai Kinijai pasigamin
ti atominę bombą pagelbsti prof. 
Bruno Pontecorvo, britų moksli
ninkas, pabėgęs 1950 m. j Rusiją, 
ir Mrs. Joana Hinton, amerikietė, 
kuri pagelbėjo pagaminti JAV 
atomines bombas, kurios buvo nu
mestos Japonijoje.

Komunistinė Kinija planavusi 
išsprogdinti atominę bombą kelias 

dienas prieš išvykstant šiais metais 
premjerui Chou En-lai į Indiją de
rėtis su ministeriu pirmininku' 
Nehru kinų-indų pasienio reikalu. 
Bet sprogdinimas atidėtas dėl 
techninių priežasčių.

ŽINIAS APIE SUKILIMĄ 
KAZACHSTANE PATVIRTINO

Laisvės radijas Muenchene per
davė žinią, kuri patvirtina, jog 
pernai rudenį Kazachstane buvo 
streikai ir sukilimas. Nepatenkin
ti sunkiu darbu ir blogom gyveni
mo sąlygom, paskelbė trijų dienų 
streiką pirmiausia Karagandos me
talurgijos kombinatas. Atsiųsta 
kariuomenė 100 nušovė, 1,000 su
žeidė. Tai buvo lapkričio 2 ir 3.

Tas žinias dabar perteikė ir 
repatriantai, jas patvirtindami.

IŠEIS I PENSIJA
Anglijos Ministeris pirmininkas 

MacMillan pareiškė, kad jis ža
da atsistatydinti iš savo pareigų 
1962 metais, pasitraukdamas į 
pensiją.

III-SIS PASAULINIS KARAS 
JAU PRASIDĖJĘS

Žinomas JAV admirolas Felix 
Stump pareiškė, kad jau dabar 
galima skaityti, jog III-sis pasau
linis karas prasidėjo, į kurį esą 
JAV yra įklimpusios iki ausų. Ru
sų tikslas esą vakariečius sukiršin
ti tarp savęs ir žmonėms suteikti 
pasitikėjimą rusais. Vakarams pa
šlijus ir susilpnėjus, rusai duosią 
paskutinį smūgį ginklu —ab— 

iškilmėse kaip ambasadoriai spe
cialioje misijoje. Eidamas tuo pa
geidavimu, Lietuvos diplomatijos 
šefas . Lozoraitis davė ministeriui 
dr. F. Meieriui atatinkamą įga
liojimą. Brazilijos vyriausybei jį 
pripažinus, dr. Meieris buvo įra
šytas į tam reikalui išleistą am
basadorių specialioje misijoje są
rašą ir tuo titulu buvo pristatys 
tas Brazilijos Respublikos Prezi
dentui bei atstovavo Lietuvą iš
kilmėse.

DALYVAVO IR 
MIN. S. GIRDVAINIS

Ministeris dr, F. Meieris, ats
kridęs į Romą tarėsi su Lietuvos 
diplomatijis šefu S. Lozoraičiu, 
dalyvaujant ministeriui prie Šv. 
Sosto S. Girdvainiui.

DAR VIENAS “IŠ ROJAUS”
Škotijoje pabėjo vienas rusų 

kultūrinės delegacijos narys, pra
šydamas britų valdžios azylio tei
sių.

1



Lictuuim---- ■
if Lietuvos Jaunimo troškimai. 

Gautomis žiniomis, Lietuvos jau
nimas, o ypač moksleiviai labai 
nori susirašinėti su užsienyje gy
venančiais savo amžiaus mokslei
viais. Lietuvoje po Stalino mirties 
yra šiokių tokių palengvėjimų: 
galima užsiimti filatelija, rinkti 
ypatingai gražias atvirutes, mies
tų bei gamtos vaizdus. Dar dides
nis susidomėjimas vyksta studentų 
tarpe, kurie, kaip žinoma, jau 
moka savystoviai galvoti ir patys 
apsispręsti.

★ Pagal gautus kai kuriuos da
vinius Lietuvoje dabartiniu metu 
dažnas svečias yra vidurių šilti
nė, kurios nei Amerikoj nei Kana
doj visai nebepastebima. Tai rodo, 
vandens užteršimų ir sunkų gy
ventojų higieniškų aptarnavimų.

★ Mirė Lietuvos draugas. Nese
nai Paryžiaus priemiestyje Neuil
ly, amerikiečių ligoninėje, mirė 
Rene Ristelhųeber, buv. nuo 1928 
m. liepos mėn. ligi 1935 m. pava
sario Prancūzijos ministeriu Lie
tuvoje.

*]2algirio mūšio 550 metų su
kakčiai minėti Lietuvių Istorijos 
Draugijos valdyba sudarė komisi
jų; įeina č, Grincevičius, A. Rū
gytė, V. Vijeikis ir M. Kasakai- 
tytė, su teise praplėsti komisijų, 
reikalui esant.

Numatoma minėjimo Akademi
jų suruošti 1960 m. rugsėjo 25 d. 
Jaunimo Centre Čikagoje, USA.

ir Lieti Enciklopedijos redakto
riai buvo suvažiavę į savo svarbų 
posėdį. Kadangi formaliai nėra 
vyr. redaktoriaus, tai posėdžiams 
vadovauja tas redaktorius, kurio 
tomas tuo metu yra spausdina
mas. Taigi šiam posėdžiui vadova
vo Pr. Čepėnas. Redaktoriai apta
rė tolimesnį medžiagos telkimų ir 
numatė, kad Lietuvių Enciklope
dijos bus ne daugiau, kaip 30 to
mų. Taip pat numatyta artimu lai
ku pradėti spausdinti dalimis XV- 
jį lituanistikos tomų, kurį reda
guoja dr.* V. Maciūnus.

Po posėdžio leidėjas J. Kapo
čius surengė vaišes.

★ Adomo Galdiko kūrinių paro
da Feigl galerijoje, New Yorke, 
atidaryta kovo 16 d., tęsėsi per 
visų mėnesį. Buvo išstatyta 20 pa
veikslų.

★ Solistai A. Stempužienė ir 
Stasys Baras birželio mėnesį kvie
čiami į Kolumbijų, Pietų Ameri
ka, kur vietos lietuviai, vadovau
jant kūn. M. Tamošiūnui, jų kon
certus ruošia didesniuose mies
tuose.

★ Lietuviška biblioteka, bažny
tinio komiteto suorganizuota, vei
kia Valencijoje, Venecueloje; bib
liotekos vedėjas — Ričardas Za- 
vadzkas.

★ Juozas Bačiūnas. Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos (FASKO) Amerikoje pakeltas 
j pirmuosius garbės narius už jo 
parama lietuviams krepšininkams.

★ Leonas Baltrus, dramatinis 
tenoras, ketverius metus Vienoje 
studijavęs dainavima su įžymiuo
ju pedagogu Tino Pattiera, baigęs 
studijas atvyko į JAV. 1959 me
tais davė eilę koncertų Anglijo
je, Vokietijoje, Austrijoje, susi
laukdamas gražaus pasisekimo. 
Su koncertais aplankė ir lietuvių 
kolonijas Hamburge, Hagene, Lue- 
becke, Neustadte ir kitur Vokie
tijoje. Jo žmona yra pianistė ir 
koncertuose jo dainavimų palydi 
pianu.

★ Iš Lietuvos atvyko Vokietijon 
paskutiniu laiku: Stasys Juškys su 
žmona, Elena Naujokaitė — Juš
kienė su pesketu vaikų, Augustė 
Naujokaitienė iš Didkiemiu, Irma 
Barkauskaitė, Jonas Jackus iš 
Laukžemės, Mėta Sadagys, Elžbie
ta Gergerienė, Valteris Jaunušai- 
tis su šeima, Juozas Sutkaitis su 
šeima, Kazys Greičius su šeima, 
Fridrichas Šneideris su šeima, Jur
gis Kasparaitis su žmona, Juozas 
Vaišnys su šeima, Ričardas Krau

pąs su šeima, Sigfridas Liepa su 
šeima, Barbė Lotte. Visi mažlie- 
tuviai iš Klaipėdos krašto.

A- Savanoriai į sargybinių dali
nius Vokietijoje amerikiečių dar 
priimami. Lietuviams vadovauja 
kapitonas Juozas Matulaitis. Būs
tinė yra Uhlerborn prie Reino.

★ Vytauto Tamulaičio knyga 
“Svirplio Muzikanto kelionės”, nu
matoma, bus išleista šiemet. Lei
džia vaikų laikraštėlis Eglutė, sa
vo dešimtmečio proga. Knyga gau
siai iliustruota Aldonos Eimuty
tės pieštais paveikslais, kurių dau
gelis bus dviemis spalvomis. Kny
ga bus įdomi mūsų jaunesnie
siems.

★ Lietuvių Vasario 16 dienos 
gimnazijos brandos egzaminus iš 
šešių laikiusiųjų išlaikė tik: Gra
žina Girdvainytė ir Juozas Nau
jokas.

★ Mirė Jonas Skėrys, 75 m. am
žiaus, kilimo iš Klaipėdos krašto. 
Mirė bal. 4 d. Bad Blankenburge, 
nesulaukęs grįžimo į tėvynę die
nos. (Jo sūnus yra Lietuvių gim
nazijos mokytojas ir PLB Vokieti
jos krašto tarybos narys).

★ P. Polišaitis, Lietuvos konsu
las Sao Paulo, dalyvavo JAV prez. 
D. Eisenhowerio priėmime, kai 
prezidentas lankė Brazilija ir ki
tas P. Amerikos valstybes.

★ Gen. Motiejus Pečiulionis, 
apie kurio mirtį buvo gandų jau 
prieš porų metų, paskutinėmis ži
niomis, mirė tik nesenai Lietuvoje 
ir palaidotas Augšt. Panemunėje. 
Pasirodo, jis 1945 m. buvo ištrem
tas į Vorkutų, iš kur grįžo 1956 
m. Gyvenimo pabaigų praleido in
validų namuose.

+ M.K. Čiurlionio sesuo Juzefą 
Š. Stulgaitienė, dešimtį metų ir 
penkis mėnesius išgyvenusi Ame
rikoje, pakartotinai kviečiama vai
kų, sugrįžt) Lietuvon.

★ Čiurlionio ansamblis rugpjū
čio mėnesį ruošiasi vykti į Pietų 
Amerikų, ° kartu ir į Kolumbija.

★ E. Bartkus, Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininkas ir Alto vyk. 
kom. narys pakviestas į respubli
konų partijos komitetų Amerikoje 
lietuvių reikalams.

★ Paryžiaus lietuvių tautinių 
šokių grupė dalyvavo Sorbonoje

KOMUNISTINIS KRIKŠTAS IR 
SUTUOKTUVES

Ir Lietuvoje ir kituose komunis
tiniuose kraštuose partiniai pro
pagandistai sielojasi savo ateisti
nio darbo didelių pastangų mažais 
vaisiais. Jų yra nuspręsta, kad ci
viliniai aktai nepatenkinu žmonių 
dėl to, kad jie esu atliekami pa
prastose aplinkybėse, neiškilmin
gai. Jie negalį nukonkuruoti baž
nytinių aktų, nes žmonės esu lin
kę į iškilmingumų ir mistiškų ap
linkų. Dėl to pastaruoju metu 
spaudoje ir per radijų pradėta 
smarki akcija ypač už civilinių 
sutuoktuvių iškilmingumo padidi
nimų. Ir Lietuvoje organizuoja
mos parodomosios jungtuvės bei 
vestuvės, kurios net filmuojamos 
ir paskiau rodomos visame kraš
te. Jau kuris laikas kalbama, kad 
Vilniuje esu statomi specialūs 
puošnūs rūmai sutuoktuvių ak
tams atlikti. Gaunasi įspūdis, kad 
tai bus komfortiško klubo pavyz
džio rūmai su keliomis sutuoktu
vių salėmis ir patalpomis svečiams. 
Ta pati akcija vykdoma ir kituose 
komunistiniuose kraštuose. O pa
galiau pasirodė pirmosios žinios 
ir apie komunistinio “krikšto” ir 
sutuoktuvių ceremonijalų.

Pirmieji tokio “krikšto” bandy
mai buvo įvykdyti Rytų Vokieti
joje, o dabar plačiau pradėti prak
tikuoti Vengrijoje, bet ne tiek 
Budapešte, kiek Nayiregyhaza vie
tovėje. Tokio' ‘krikšto” metu kū
dikis padedamas į lopšelį, per 
garsintuvus pasigirsta klasinė mu
zika, o pijonierių grupė dainuoja 

tarptautiniame folkloro festivaly
je. Šis festivalis kasmet susilaukia 
didelio pasisekimo, bet šiemet su
traukė ypatingai daug žiūrovų — 
apie 4,000. Festivalyje dalyvavo 
20-ties kraštų tautinių šokių ir 
dainų grupės. Lietuviai susilaukė 
nemažo pasisekimo. Tautinių šo
kių grupei vadovauja L. Pabedin
skas.

★ Petras Ladyga žuvo automo
bilio katastrofoje prie Scottsdale, 
Arizone, Amerikoje. Tame mieste
lyje jis buvo vaistininkas.

★ Kleopas Matusevičius-Girvi- 
las, 60 m. amžiaus, baigęs Čikagos 
universitetų, ruošiasi doktoratui 
iš kalbotyros. Anksčiau yra stu
dijavęs Lietuvos ir Londono Uni
versitetuose.

★ Prof. A. Ramūnas — Pap
lauskas, dirbąs Otavos un-te, 
skaitė viešų paskaitų Otavos visuo
menei, un-to profesūrai ir studen
tams tema: “Nauja era europinia
me auklėjime”. Joje jis pateikė 
savo patyrimus iš aplankytų 25 
kraštų pedagoginių įstaigų.

★ Jaunųjų menininkų varžybo
se, kurias pereitų metų pavasarį 
suruošė “Dirva”, dalyvavo 6 dai
nininkės, iš kurių trys buvo pa
skelbtos laimėtojomis. Šiemet 
“Dirva” organizavo jau platesnės 
skalės tokias varžybas, kurios įvy
ko Clevelande gegužio 14 d. Jose 
dalyvavo ne tik dainininkai, bet 
ir smuikininkai, ir baleto šokėjai. 
Dalyvauti gali visi jauni meninin
kai iki 28 metų amžiaus. Premi
joms paskirta $900 — pirmosioms 
trims po $200 ir antrosioms po 
$100. .

★ Prof. Mykolas Biržiška 78-siais 
savo amžiaus metais daug dirba, 
redaguodamas savo ir mirusio bro
lio Vaclovo raštus. Pirmiausia pro
fesorius M. Biržiška tvarko Vaclo
vo “Aleksandrynų”, kurio I dalis 
jau visiškai paruošta, bet dar ne
pasirodė iš spaudos. Taip pat jau 
yra sutvarkyta II ir III Aleksan- 
dryno dalys ir atiduotos spaudai.

Taipgi paruoštos spaudai jo pa
ties “Praeities pabiros”. Be to 
Londono “Nida” renka Prof. M. 
Biržiškos atsiminimus iš Vilniaus 
laikų ligi 1919.VII.1. Vėlesnių lai
kų atsiminimus jis dar rašo.

Mozarto kūrinius. “Krikšto tėvai”, 
kurie vadinasi “antraisiais tėvais” 
pasirašo kūdikio vardu specialų 
aktų, kuriuo patvirtinama prie
saika ištikimybės socialistinei val
stybei. Tas dokumentas įdedamas 
į paauksuotus rėmus ir tuojau pat 
įteikiamas kūdikio tėvams, šito
kių “krikštų” šiemet Budapešte 
buvo dar tik du, o Nyiregyhaza 
net 32.

Maskvoje jau įrengti specia
lūs sutuoktuvių rūmai, kadaise 
priklausę kažkuriam didikų, ku
riuose įvestos ceremonijos, be abe
jonės, bus pasektos ir kitur stato
muose tokiuose rūmuose, čia įvy
kusios pirmosios jungtuvės vieno 
jauno inžinieriaus su tos pačios 
įmonės tarnautoja buvo šitaip 
pravestos. Skambant Čaikovskio 
muzikai, jiems buvo įteiktas jung
tuvių dokumentas, užmauti auk
siniai sutuoktuvių žiedai, o paga
liau puikiai įruoštuose kambariuo
se svečiai išgėrė į jaunųjų svei
katų.

Visa tai norima padaryti baž
nytinių iškilmių pakaitalu. Bet tai 
tik forma, ir labai ne originali, 
tik sekimas bažnytinių apeigų, be 
dvasios. Netikinčiam visos tos 
apeigos atrodys kvailu farsu, o ti
kinčio vistiek negalės patenkinti.

“Tiesa” ir kita bolševikinė spau
da dažnai skundžiasi, kad net kom
jaunuoliai dažnai eina tuoktis 
bažnyčion. Vaikai taip pat esu 
nunešami pakrikštyti slapta.

TJŽ.
A _

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
PAINIOJASI KAUNE 

ĮELEKTRINTA PROPAGANDA
Paleidžiant Nemunan elektrinę 

ties Kaunu pilnu pajėgumu, buvo 
pranešta, kad jėgainė jau paga
minusi 72 milijonus kilovatvalan
džių energijos, ir kadangi ta 
energija gauta Nemuno jėgos pa
galba, tai sutaupyta 43 tūkstan
čiai tonų kuro, kurį’būtų tekę su
deginti (ir atgabenti), jeigu jė
gainė būtų šiluminė. Tad, koks di
delis laimėjimas gaminti elektros 
energijų vandens jėga, kuri pati 
ateina, už kurių nereikia mokėti, 
ir kurios nepristigs, jei neįvyks 
kokia nepaprasta gamtos katastro
fa.

Bet čia pat buvo paskelbta, kad 
partija (ne Lietuvoje, o Maskvo
je!) nutarė statyti Kaune šilumi
nę jėgainę, kuri būsianti vienuo- 
liką kartų galingesnė už naujų 
Nemuno jėgainę. Šiuo atveju jau 
niekas neskaičiuoja, kiek kuro 
naujoji jėgainė nesutaupys.

Panašiai dedasi su propaganda 
ir mokymosi reikaluose. Anks
čiau mokslo metams baigiantis bū
davo iškeliama jaunimo laimė, kai 
baigęs vidurines mokyklas jis tu
rįs atviras duris į aukštuosius mo
kslus. Ne taip, esu, kaip “buržua
ziniais laikais”, kada būdavę kal
bama apie inteligentijos perteklių, 
apie inteligentus bedarbius, apie 
neapsimokėjimų eiti į aukštuosius 
mokslus, apie reikalų jaunimui eiti 
į “praktiškus užsiėmimus”. Toks 
“buržuazinių laikų nepalankumas 
jaunimo siekimui į aukštųjį mo
kslų” būdavo ne tik smerkiamas, 
bet net išjuokiamas.

Dabar viskas pasikeitė, ir moks
lo metams besibaigiant, spauda 
ir radijas tik ir skelbia vidurines 
mokyklas baigiančių jaunuolių 
džiūgavimus apie nepaprastų lai
mę eiti iš vidurinės mokyklos į 
“gamybos darbus”, tai yra į dirb
tuves arba į kolchozus — arti, 
mėšlo vežti, kiaulių šerti, karvių 
melžti. Šiluvos vidurinės mokyklos 
baigiamoji klasė (tik 13 mergai
čių) ištisai paskelbta herojėmis, 
nes visos tos mergaitės pasiskel
bė pasiliksiančios dirbti vietinia
me kolchoze, jokių aukštesnių mo
kslų tuo tarpu nesieksiančios. Tai 
yra daug aštresnės inteligentinio 
darbo stokos reiškiniai, negu kada 
nors yra buvę Lietuvoje “buržua
ziniais” laikais. Skirtumas tačiau 
tas, kad ano meto stoka dabarti
niams prapagandistams blogybė, o 
dabartinio — laimė...

RUSAI LIETUVOJE 
NESIMOKO LIETUVIŠKAI

Ne kartų Lietuvoje buvo beuž- 
einanti banga reikalavimų, kad čia 
įsitaisę rusai turi išmokti ir vieti
nės kalbos. Tačiau galų gale pri
eita išvada, kad toki reikalavimai 
yra su “proletariniu internacio
nalizmu” nesuderinamos “buržua
zinio nacionalizmo” tendencijos. 
Plaęiau pradėta vartoti ir rusų 
kalba viešumoje. Pirma tokiais at
vejais buvo stengiamasi rusiškai 
pasakytą kalbų išversti, bet paskui 
ėmė nebeversti. Reiškia, Lietuvo
je jau visi privalo suprasti rusiš
kai.

Nemuno elektrinės paskutinės 
turbinos paleidimo iškilmėse bu
vo 10 kalbėtojų. Penki iš jų kalbė
jo rusiškai. Vienas iš rusiškai kal
bėjusiųjų buvo pats statybos vir
šininkas Luchniovas, prieš pus
penktų metų atvykęs Lietuvon, 
čia pastoviai įsikūręs ir liekųs dar 
mažiausia penkeriems metams, li
gi pastatys didžiųjų šiluminę elekt
ros jėgainę. • Visdėlto lietuviškai 
nesimokė ir, matyt, nesimokys. 
Kitas rusiškai kalbėjęs buvo Šar- 
kovas, Sniečkaus antrininkas ar
gai ir jo prižiūrėtojas, Maskvos 
akis ir ausis Lietuvoje. Reikšmin
giausia tačiau, kad rusiškai kal
bėjo ir partijos sekretorius Ma- 
niušis, lietuvis iš kilmės.

ŠALDYTUVŲ GAMYKLA 
VIETOJ ŪKIO MAŠINŲ 

DIRBTUVĖS
Ukmergėje vetoj buvusio “Vie

nybės” fabriko, gaminusio žemės 
ūkio padargus (savininkas Hen
rikas Korpusas), statoma didelio 
masto įmonė, kuri gamins stam
bius šaldytuvus maisto fabrikams, 
didelėms pieninėms, daržovių per
dirbimo įmonėms. Gamykla per 
metus išleisianti iki 6000 šaldytu

vų. Aišku, gamykla statoma ne 
Lietuvos ūkio reikalams. Jai ir 
vardas duodamas naujas: “Šaldy
mo įrengimų gamykla”.

★
Birutė Kalėdienė, jieties meti- 

metimo pasaulio čempionė, atvely
kio savaitgalį dalyvavo atletikos 
varžybose Jaltoje ir numetė jietį 
52 metrus su 28-iais centimetrais. 
Korespondentai džiaugiasi, kad tai 
nebloga pavasarinė pradžia.

Prieš-pusantrų metų, laimėdama 
pasaulinį čempionatų, Birutė nu
sviedė jietį 57 metrus ir 49 centi
metrus. Vėlesnėse viešose varžy
bose jai dar nepavyko dar kartų 
pasiekti tokį nuotolį.

Pasižymėjęs disko metikas Bal- 
tušnikas šiuo metu negalįs rim
tai sportuoti, nes gavęs traumą.

KOLCHOZINIŲ KARVIŲ 
PIENINGUMAS

Šių metų kovo mėnesio pirmo
jo dešimtadienio pieno primelži- 
mo vidurkis kolchozuose Lietuvo
je buvęs 3.6 litro iš karvės per 
dieną. To paties mėnesio antrojo 
dešimtadienio vidurkis buvęs pu
se litro didesnis, būtent, 4.1 lit
ro.

ST. ŠIMKAUS DARŽE 
KOMPOZITORIAMS 

VASARVIETĖ
Aukštojoje Fredoje (prie Kau

no), ties Botanikos sodu yra bu
vęs kompozitoriaus Stasio Šim
kaus (mirusio 1943 metais) namas 
ir sklypas. Name yra įrengtas 
kompozitoriaus memorialinis mu
ziejus. Šalia jo esančiame sklype- 
sode nutarta pastatyti keletą va
sarnamių, skirtų kompozitoriams 
vasarą atostogauti ir dirbti. Pa
grindinis namas restauruojamas 
ir jame pasiliks St. Šimkaus mu
ziejus. 1

PRADĖS STATYTI NAUJĄ 
ELEKTRINĘ KAUNE

Antros hydroelektrinės ant Ne
muno (ties Jurbarku) statyba ati
dedama neribotam laikui. Nuga
lėjo Maskvos padiktuotas planas 
statyti Lietuvoje didelę šiluminę 
elektros jėgainę. Paaiškėjo, kad ji 

BEVILTIŠKA MOKYKLŲ PATALPŲ PADĖTIS 
LIETUVOJE

M. Gedvilas, sovietinis švietimo 
ministeris Lietuvoje, viešai per 
spaudų kreipiasi į visuomenę, 
kviesdamas susirūpinti mokyklų' 
patalpų statyba,

Chruščiovinė mokyklų reforma 
reikalauja patalpų dar daugiau, 
negu pirma, nes šalia bendrojo 
lavinimo reikia pridėti ir gamybinį 
mokymą bei praktiką. M. Gedvilas 
sako, kad “Mokyklos pertvarkymo 
tempai galėtų būti žymiai spar
tesni, jei mokyklų materialinė ba
zė būtų stipresnė. Tuo tarpu dar 
labai trūksta mokyklinių patalpų. 
Dėl nepatenkinamos patalpų padė
ties, ypač kaimo vietovėse, dėl 
dviejų pamainų darbo (ddabartį- 
niu metu antroje pamainoje mo
kosi 82 tūkstančiai mokinių) silp
nai kyla moksleivių pažangumas, 
nemažėja antramečiavimas, blo
gai organizuojamas užklasinis dar
bas”.

82 tūkstančiai yra kiek daugiau 
kaip penktadalis visų moksleivių. 
Vadinasi, kas penktas moksleivis 
į mokykla eina pipietinėje pamai
noje, mokosi temstant ir sutemus, 
namo grįžta naktį. Dar daug mo
kyklų neturi elektros šviesos, ir 
tokios vakarinės pamokos turi 
vykti prie žibalinių lempų šviesos. 
Elektrą turinčios mokyklos skun
džiasi, kad elektros energija arba 
per vėlai pradedama duoti, arba 
pamokų metu išjungiama.

Tačiau nematyti vilties, kad va
karinė pamaina mokyklose galė
tų būti panaikinta, jeigu mokyk
lų statyba vyks tik tokiu greičiu, 
kaip ligi šiol ir kaip numatoma 
septynmečio plane. Tiesa, šįmet 
mokyklų statybai numatyta iš
leisti 91 milijonas rublių. Bet, pa
sirodo, statyba kaštuoja tarp 4 ir 
5 tūkstančių rublių viena moks
leivio vieta. Taigi, jeigu šįmet ir 
būtų pastatyta mokyklų už visus 
91 milijoną rublių, tai atsirastų 
naujų vietų tik 20-čiai tūkstančių 
moksleivių. Pernai turėjo būti pas
tatyta apie 13 tūkstančių vietų.

bus statoma Kaune (Petrašiūnuo
se ?). Statybos darbai prasidės 
tuojau, kai tik bus baigti darbai 
prie hydroelektrinės, tai yra,, šių 
metų antrojo pusmečio pradžioje.

Energetikos ūkio valdybos vir
šininko pavaduotojas Algirdas 
Stumbras radijo reporteriui aiš
kino, kad šilumunė jėgainė bū
sianti nepalyginti galingesnė už 
prie Jurbarko projektuotų Nemu
no varomą jėgainę. Ir dabartinė 
tebebaigiamoji įrengti Nemuno 
jėgainė ties Kaunu, lig šiol laiky
toji milžinu, dabar jau tampa 
nykšnukas prieš naująjį projek
tų... šiluminės jėgainės viena tur
bina būsianti daug galingesnė už 
visų tą taip išgarsintų “Kauno jū
ros” varomą jėgainę. Iš viso, Ne
muno naudingumas elektros jėgai
nėms varyti staiga pasidarė men
kas žinovų aiškinime. Anot Stum
bro, net ir ties Jurbarku planuo
toji jėgainė neišspręstų “bendro 
kompleksinio elektrifikavimo pla
no”. O tas “kompleksinis planas”, 
pasirodo, yra toks, kad elektros 
energiją reikėsią duoti Latvijai ir 
Gudijai. Nemuno jėgainės, esą, 
nepagamintų tiek energijos, o nu
matytoji šiluminė jėgainė 1965 
metais jau pilnai aprūpinsianti 
elektra visą Lietuvą ir dar liksią 
Latvijai bei Gudijai.

Šiluminė jėgainė nebus tokia 
nepriklausoma, kaip savojo Nemu
no varomos jėgainės. Jai reiks 
labai daug kuro, o tas kuras bus 
gamtinės dujos, kurių šaltiniai 
yra Dašavoje, Ukrainoje. Iš ten, 
per Gudiją, dujotiekio vamzdžiai 
vedami pro Lietuvą, Latviją ir Es
tiją į Leningradą. Iki elektrinės 
būsianti nutiesti speciali vamzdžių 
linija. Be to, elektrinė laikysianti 
nemažas atsargas mazuto tam at
vejui, jeigu dujų tiekimas susi
trukdytų. Mazutas irgi turės būti 
importuojamas.

Pirmoji turbina esanti numato
ma įrengti jau 1963 metais. Alg. 
Stumbras pripažino, kad Lietuva 
elektrifikacijos požiūriu tebesanti 
nuskriausta, bet įrengus naujųjų 
jėgainę Lietuva iš karto iškilsian
ti į pirmaujančias pozicijas (Pa
našiai buvo kalbama ir pradedant 
Nemuno jėgainę statyti).

Ligi 1965 metų numatyta pinigų 
dar 52-ms tūkstančiams. Todėl 
pats Gedvilas pabrėžia, kad “nau
jų užplanuotų mokyklinių patal
pų neužteks”, nes: “didelė daugu
ma mokyklų buvo įkurtos visai 
nepritaikytuose pastatuose. Jie 

vis labiau sensta ir išeina iš rikiuo
tės. Esant tokioms sąlygoms, sun
ku bus artimiausiais metais likvi
duoti mokyklose antrąją pamainą 
ir plačiu mastu steigti prailgintos 
dienos mokyklas”.

Patalpų trūkumui likviduoti vil
tį sumažina dar ir ta aplinkybė, 
kad Ifaikurių miestų vykdomieji 
komitetai mokykloms statyti skir
tas lėšas sunaudoją visiškai ki
tiems reikalams, pavyzdžiui, kana
lizacijai, šaligatviams taisyti ar 
gatvėms asfaltuoti. Be to, daug 
kur kitos įstaigos esančios paėmu- 
sios nemaža tinkamų mokyklinių 
pastatų. M. Gedvilas sako. “Kaip 
pavyzdį galima nurodyti Vilniuje^ 
Komunarų gatvėje esantį pasta
tą kuris anksčiau priklausė mo
kyklai, o dabar šį pastatą užima 
Liaudies ūkio taryba. Reikėtų, kad 
Liaudies ūkio taryba kuo grei
čiausiai šį pastatą grąžintų moks
leiviams, arba kaip kompensaciją 
pastatytų naują vidurinę mokyklą 
savo lėšomis”.
čia M. Gedvilas kalba apie buvu

sias Vytauto Didžiojo gimnazijos 
patalpas Vilniuje, lietuvių įsigy
tas dar lenkų okupacijos laikais, 5 
nr! gatvėj, kurį lenkų laikais bu
vo vadinama Dąbrowskiego, Lie
tuvos laikais — Jakšto, o dabar 
vadinama Komunarų.

L.N.A.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS", 
NETOLIMOJE ATEITYJE IS 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.
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SKAUTU TARPTAUTINE KONFERENCIJA 
INDIJOJE

RAŠO A. KRAUSAS

9. INDŲ SOSTINĖJ APSIŽVALGIUS
Tuoj po konferencijos ketinau 

tiesiog grįžti į namus, nes atos
togos baigėsi ir turėjau pradėti 
dirbti. Tačiau likimas lėmė kitaip. 
Trys savaitės praleistos tropiki- 
niame, neįprastame karštame kli
mate ir neįprastas maistas, chlo
ru prisotintas vanduo smarkiai 
paveikė mano organizmą. Po atsi
sveikinimo vaišių, suruoštų Indų 
Skautų Sąjungos, naktį apsirgau. 
Temperatūra pakilo, prasidėjo vi
duriavimas, kuris mane vargino 
iki pat ryto. Nuotaika buvo labai 
prislėgta. Sukaupęs visas jėgas 
pasiryžau ligą nugalėti. Skambu
čiu iššaukiau kambarinį. Jis pa
matęs mane sergantį pasisiūlė iš
šauksiąs gydytoją. Aš neleidau 
jam to daryti, o paprašiau atneš
ti iš vaistinės Cibos firmos EN
TERO VIOFORM vaistų. Juos pa
vartojus, man tuoj pasidarė žy
miai lengviau. Gydytoją iššaukti 
pribijojau, nes jis galėjo mane 
paguldyti ligoninėn ir keliom die
nom būtų sutrukdyta mano ke
lionė namo. Bet tą pačią dieną ne
galėjau išskristi, nes negavau vie
tos lėktuve, nors ir buvau prieš 
savaitę pasiprašęs. Tik didelėm 
pastangom pasisekė gauti lėktuvą 
kitai dienai per Calcutą, Jakartą, 
Singapore, Perthą į Melbourną. 
Bandžiau liniją Calcuta — Mad
ras — Ceilonas, nepasisekė, nes 
buvo dviem dienom visos vietos 
užimtos. Tad liko man viena lais
va diena Indų sostinėj New Delhi 
pasižvalgyti.

Kad galėčiau trumpu laiku dau
giau pamatyti, pasirūpinau vado
vą iš indų skautų tarpo ir prie 
manęs dar prisijungus žydų skau
tininkui Dovui Medzini iš Izraelio 
valstybės, taksiu pasiledome po 
miestą ir jo apylinkes apžiūrėti 
įžymesnes vietoves ir paminklus.

Indų architektūra yra 5000 me
tų senumo, todėl Indija yra labai 
įdomi lainkytojams, nes joje pil
na paminklų, didingų pastatų, fo
tografams neišsenkama dirva nuo
traukoms. Augmenija ir gyvūnija 
labai įvairi. New Dehli miestą la
bai puošia medžiai, kurie teikia 
malonų pavėsį karščio metu.

Šiandien miestas padalytas į 
naujamiestį ir senamiestį. Bet ati
džiau stebint paminklus ir jų se
noviškas liekanas, New Delhi yra 
jau septintasis miestas šioje vie
tovėje. Amžių sąvartoje jis kele
tą kartų buvo sugriautas. Valdo

vai atstatydami vis naujais var
dais jį pavadindavo. Old Delhi tu
ri daug architektūrinių retenybių. 
Jas galima suskirstyti į tris pe
riodus: 1. hindų (nuo seniausių 
laikų iki 1102 m. po Kr.), 2. mu
sulmonų periodas (nuo 1192 iki 
1857 m.) ir 3. britų periodas (nuo 
1875 — 1947 m.). Hindų periodo 
paminklai daugumoje jau sugriu
vę, iš jų tik tvirtesnieji teišsilai
kė: Ashokos imperatoriaus stul
pai, geležinė kolona ir kt. Musul
monai valdė Indiją 600 metų ir iš 
to periodo yra užsilikusių begalės 
vertingų ir įdomių paminklų. Rau
donoji tvirtovė dominuoja miestą 
ir stovi kaip mohulų garbės sim
bolis. Viduje lankytojas gali pa
matyti relikvijas iš Shaho Jahano 
karališkų rūmų. Dvi priėmimų sa
lės su jų gražiomis kolonomis ir 
nuostabiai gražiomis sienomis ir 
lubomis žavi kiekvieno akį. Vie
noje iš sienų yra įrašas persiško 
kupleto: “Jei yra žemėje rojus, 
tai yra šis,. tai yra šis, tai yra 
šis.” Šioje raudonoje tvirtovėje 
yra du muzėjai: Delhi archeologi
jos muzėjus ir indų karo muzėjus. 
Be tvirtovės yra dar įspūdingi šie 
pastatai: Rang Mahal, The Ha- 
mam, perlų mečetė ir Muntaz Ma
hal. Paskutiniame pastate yra mu- 
z'ėjus, talpinąs mohulų periodo re
likvijas. Nuo raudonosios tvirto
vės iki Fathpuri mečetės tęsiasi 
juvelyrų, auksakalių, sidabro par
duotuvių centras, kartą buvęs tur
tingiausias visame pasaulyje. Ma
žuma į pietus kyla gražiais bokš
tais grakšti mečetė Jama Masjid. 
Didingi laiptai veda į priešakinį 
kiemą. Ji, statyta iš granito ir 
marmuro, puošia miestą ir sudaro 
nuostabų vaizdą. Pietuose yra ant
kapis Humayun, Tughlakabad su 
gražia tvirtove.

Mūsų žvilgį patraukė labai augš- 
tas bokštas Kutb Minar, statytas 
1200 mt. Tai penkių augštų 238 
pėdų augščio bokštas, apačioje 
plotis 47 pėdų ir 3 inčų, susiaurė- 
jąs penktame aukšte iki 9 pėdų. 
Pastatytas iš raudono smėlakme- 
nio su baltojo marmuro kupolu. 
Diena buvo labai troški ir karšta, 
bet pagunda pasižvalgyti iš to 
bokšto buvo labai didelė. Tad pra
dėjome lipti laiptais. Pasiekę pir
mąjį augštą ir kiek pasižvalgę 
turėjome kopimą augštyn nu
traukti ir kuo greičiausiai leistis 
žemyn. Oras bokšto viduje buvo 

taip tvankus, kad galėjom vos tik 
kvėpuoti, ėmėme dusti nuo troški
mo. Apgailestavę, kad negalėjome 
įkopti į vieną iš nuostabiausių 
bokštų pasaulyje, pasukome iš se
namiesčio New Delhi kryptimi. 
Staiga susisiekimas sutrukdomas, 
sustoja visas spiečius mašinų. 
Klausiu vadovą indą, kas čia nuti
ko. Jis juokaudamas atsako: “Po
nas bruko (grindinio) inspekto
rius eina!” Ir štai pamatau stam
bų bulių išdidžiai lėtai žygiuojan
tį skersai gatvės, dėl kurio turėjo 
■būti nutrauktas susisiekimas. Se
namiestyje mačiau ir karvių ei
nančių arba gulinčių prie šaligat
vių. Pasukus iš senamiesčio mus 
pasitinka New Delhi su savo si
metriniais pastatais, plačiomis 
medžiais apsodintomis alėjomis ir 
parkais. Tai labai gerai suplanuo
tas miestas. Beveik visi pastatai 
nauji moderniški, bet nenustoję 
indiško stiliaus. Štai apvalūs Par
lamento Rūmai ir impozantiškas 
Centrinis Sekretoriatas, kuris sto
vi prieš Indijos Respublikos Pre- 
zedento rezidenciją — Rashtrapa- 
ti Bhavan, kurios soduose prieš 
keletą dienų indų skautai buvo su
ruošę įdomų laužą. Ant kalvos di
dingai kyla savo bokštais šven
tykla Shri Laksmi Narayūn. New 
Delhi pastatai yra britiško pe
riodo arba jau nepriklausomos In
dų Respublikos laikų padarinys. 
Dešinėje Yamunos upės yra vieto
vė — Raj Ghat, kur Gandhžio 
palaikai buvo sudeginti po jo nu
žudymo 1948 metais. Kiekvieną 
penktadienį atlaikomos pamaldos 
mirties dienai atsiminti. Iškilmin
gos pamaldos čia atlaikomos jo 
gimtadienio ir mirties dienos pro
ga. Ši vieta lyg tautos šventovė, 
papuošta gėlėmis ir žalumynais, 
lyg mūsų Nežinomo Kario pamin
klas Karo Muzėjaus sodely Kau
ne.

Atsikuriančioji Nepriklausoma 
Indija daro smarkią pažangą ir 
pei’ trumpą nepriklausomybės lai
ką yra sukūrusi nemaža naujų 
moderniškų pastatų ir net ištisų 
miestų. Svarbiausias Indijos ne
priklausomybės simbolis ir laimė
jimas yra Chandigarh mestas, pa
statytas pagal garsiojo pasaulio 
architekto Le Corbusier projektą 
su plačiausiomis gatvėmis ir alėjo
mis, moderniškais pastatais, pri
taikytais Indijos klimatui. Tai 
panjabų srities sostinė. (b.d.)

ĮVAIRENYBES
NAUJI “VALYMAI”, 

REPATRIANTŲ BYLOS IR KT.

..“UPI” žinių agentūra pasklei
dė Vakarų spaudoje pranešimą iš 
Vienos apie naujus “valymus” 
Rusijoje, Ukrainoje, Kaukaze, Gu
dijoje ir Pabaltijyje. Esą imtasi 
žygių prieš pogrindinikus “Na
cionalistus” ir kai kuriuos repatri- 
jantus, kurie, pasitikėdami pa
skelbta amnestija, buvo grįžę iš 
Vakarų į savo kraštą. Keliais at
vejais kaltinamieji buvę mirčiai 
nuteisti. Baltijos pakraščių apsau
ga esanti sustiprinta. Žvejų lai
vai uostuose prirakinami, o rak
tai saugojami patikimų partiečių. 
Sustiprinta ir kitokia pajūrio kon
trolė.

LIETUVOS BIČIULIS
• A.R. NIEMI

Ryšium su, spaudoje paskelbta 
žinute, kad prieš 50 metų atvyko 
Lietuvon suomių mokslininkas 
prof. Niemi, suomių dienrašty 
“Karjalainen” geg. 3 d. nr. ap
rašomas šio didžio Lietuvos bičiu
lio gyvenimas. A.R. Niemi (1969- 
1931), Helsinkio universiteto suo
mių ir lyginamosios tautosakos 
profesorius lankėsi Letuvoje 1900 
ir 1910 iki 1912 metų, susibičiu
liavo su Lietuvos patriotais ir su
rinko kartu su kan. A. Sabaliaus
ku (Žalia Rūta) 3.500 dainų. Suo
mių mokslo akademija 1911 m. 
paskelbė jo veikalą “Lietuvių dai
nos ir giesmės” ir “Lietuvių tau
tosakos tyrinėjimai” 1913 m. Šis 
veikalas' Lietuvoje buvo išleistas 
1932 m. Lietuvos vyriausybės pa
kviestas, 1919 m. parašė “Medžia
ga lietuvių mokyklų reformai”. 
1925 m. išėjo iš spaudos suomiš
kai jo veikalas apie lietuvių lite
ratūrą: Jis buvo Lietuvių mokslo 
draugijos narys, V.D. Universi
teto garbės daktaras ir t.t. Jo ini
ciatyva 1931 m. Helsinkyje įsteig
ta Suomių — lietuvių susiartini
mo draugija. Prof. Niemi mirė 
1931 m. spalio 28 d. Jo paskuti
nieji žodžiai buvo: “Pasiųskite 
lietuvių tautai paskutinį mano 
sveikinimą!” Lietuvių tautos lė
šomis buvo ant jo kapo Helsinky
je pastatytas lietuviškas antkapis 
su tekstu suomiškai ii- lietuviškai: 
“Brangiam savo bičiuliui, Lietu
vių tauta”. Atkapis buvo atideng
tas 1933 m. Ta proga velionio se
nas bičiulis kan. A. Sabaliauskas 
pasakė kalbą.
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Ka* buvom mudu amžių pradžioje?
Gal du žiedai ant vieno stiebo...
Gal dvi dulkelės žiedo viduje, 
O gal viena ameba?

Gal buvome dvi mintys Amžinam Prote
Šviesų jaunos kūrybos rytų,
Kai Viešpats taria: “Te-
Būnie!” Ir padaryta.

Kas buvom mudu amžių vidury?
Gal dvi stirnelės. Mums veja ten sprogo...
Gal du balandžiai*mėlynai žalsvi
Ant rausvo stogo.

Kas esame dabar, ar žinom aš ir tu?..
Kodėl? Iš kur, kieno pagalba
Ašen be žodžių visad suprantu, 
Kai tavo širdis kalba?

Kam gi prie puolančių' j upę žiburių 
Ji štai kartoja: “Laime mano!”?
Kodėl siela, kai į tavas akis žiūriu, 
Nuskendo į Nirvanų?

A Baltų Tarybos atstovai Fed. 
Vokietijos užs. reik, ministerijo
je. Gegužio 10 d. Baltų Tarybos 
atstovai dr. P. Karvelis, R. Lie- 
pinš ir L. Jakobsen buvo priimti 
Fed. Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijije ir turėjo pasikalbė
jimą t.k. su Politinio skyriaus ve
dėju Duckwitz.

★ Pastangos atstatyti lietuvių 
vienigumų po lietuvių veiksnių pa
sitarimo Vašingtone sustiprėjo. 
Pasitarime balandžio 30 d. Va
šingtone, kaip žinoma, dalyvavo 
ALTo Vykdomojo komiteto na
riai, Lietuvos atstivas Vašingto
ne J. Rajeckas, VLIKo pirminin
kas dr. A. Trimakas ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto p-kas V. Sidzi
kauskas. Buvo svarstyti ir lietu
vių veiksnių tarpusavio santykiai 
ir pasiekta susitarimas derinant 
veiklą, glaudinant bendradarbia
vimą. Buvo paliestas ir jautrus 
santykių su okupuota Lietuva 
klausimas.

A Grįžta siuntinėliai iš Lietu
vos. Iš įvairių pusių pranešama, 
kad pastaruoju laiku grįžta į Va
karus siuntinėliai, pasiųsti gimi
nėms ok. Lietuvoje. Dažniausia 
nė neaišku, kodėl siuntinėliai grįž
ta. Manoma, kad sovietinės įstai
gos juos grąžina dėl to, kad jie 
pasiųsti be licenzijos. Bet gali bū
ti ir kitos priežastys. Iš kai ku
rių duomenų galima spėti, kad pa
staruoju metu yra sustiprinta so
vietinė cenzūra laiškams iš užsie
nio ir į užsienį.

+ Fondas svetimšaliams be tė
vynės šelpti. Fed. Vokietijos kan
cleris Liverpoolo kat. archivysku- 
pui dr. J. Neenan pranešė, kad 
Fed. Vokietijos vyriausybė numa
to įsteigti specialų, fondą svetim
šaliams be tėvynės • (heimatlose 
Auslander) šelpti. Archivyskupas 
pareiškė, kad jis tuo reikalu ve
dąs susirašinėjimą jau antrus me
tus. Fondas šelpsiąs netik katali
kus, bet ir kitus svetimšalius. 
Fondo priežiūra būsianti pavesta 
Jungt. Tautų institucijoms.

A Lietuviai vaikučiai atostogaus 
Norvegijoje. Ir šią vasarą norve
gai parsiveš atostogoms tremti
nių vaikučių. Tik ką grįžo iš ke
lionės po Europą p. Nils Seim. 
Kelionės metu jis lankėsi tremti
nių stovyklose, kviesdamas atosto
goms mažuosius svečius. Jam ypač 
artimi ir mieli buvo lietuvių trem
tinių vaikučiai, maždaug 11-12 
metų amžiaus. Nuo liepos mėn. 
16 d. jie praleis. atostogas pas 
norvegų šeimas. Atostogų laikas - 
— nuo 5 iki 6 savaičių.

A Švedų profesorius su studen
tais Suvalkijoje. Švedijos Lund 
universiteto filologijos prof. Kunt 
-Olpf Falk su keliais studentais 
vyksta Suvalkijon. Čia jis studi
juos vietovardžius. Darbo metu 
jis turės daug pasikalbėjimų su 
vietos gyventojais, ypač ūkinin
kais. Jauniems studentams šie pa
sikalbėjimai padės geriau susipa
žinti su lietuviškąja kalbotyra.

> i. E.i.

ELENA ŽIŽIENĖ

žsaa©©w as ilwwjI
1. Laisvės paradoksas

Visais laikais norėta laisvės. 
Visada ji branginta, dėl jos ko
vėta, žūta, aukotasi. Visose pasau
lio dalyse nuo išorinių pavergėjų 
gintasi, prieš vidinius tironus kil
ta. Apie laisvę dainos dainuota, 
poemos kurta, padavimai pasako
ta. Nors 24 šimtmečiai praslinko, 
ir šiandien vaikai mokyklose pla
čiom akim klausosi, kaip Leoni
das su vienu tūkstanču graikų 
Termopilių gynėsi nuo besiver
žiančių persų karalių karaliaus 
kariuomenės, aukodamasis Spar
tos laisvei. O žudantis Brutus ne 
kartą minėtas su didesniu entu
ziazmu ir susižavėjimu, nei nužu- 
dytasai Cezaris, nes ir Brutus 
prieš terorą už laisvą Romą ko
vojęs.

Ir mūsų visa istorija, visi gra
žiausi padavimai ir pats dabarties 
gyvenimas yra ištisinė simfonija 
apie meilę laisvei ir kovą dėl jos. 
Laisvės vardu Tadas Kosciuška 
tremtiniu mirė; laisvės vardan ap
salusiais keliais knygnešiai Sibi
ran keliavo; laisvės dėlei ir šian
dienos partizanai apsnigtuose Lie
tuvos miškuose amžinam poilsiui 
išgulė.

O tačiau istorija ne kartą ty
čiojosi ir šiandien pasityčioja iš 
laisvės idėjos ir jos kovotojų. Grai
kai, kurie taip laisvę mylėjo ir 
taip lengvai dėl jos mirė, neįsi
vaizdavo gyvenimo be vergų. 
Prancūzų revoliucijonieriai, suki

lę ginti pavergto žmogaus teisių, 
ne tik pačią Prancūziją, bet ir 
visą Europą perliejo krauju, te
roru, smurtu ir prievarta. Ir ru
siškasis komunizmas bene žmo
gaus išlaisvinimo vardu didžiajai 
pasaulio daliai atnešė vergiją, o 
laisvai mąstantį dvasingą Dievo 
kūrinį pavertė mažutyčiu didelio 
besielio mechanizmo rateliu, ne
beturinčiu teisės nei į apsispren
dimą, nei į laisvą kūrybinį reiš
kimąsi, nei į nepriklausomą nuo
monę.

Visais laikais taip dėtasi: lais
vės vardu skirtingus dalykus va
dinta. O pasaulio mąstotojai bene 
nuo civilizacijos pradžios laisvės 
esmę aiškino ir dėl jos sutarti 
negalėjo. Ar žmogus savyje lais
vas? Ar jo apsisprendimas iš tie
sų nuo jo paties priklauso? Ar 
jis tikrai apdovanotas laisva va
lia? Kaip suprantama kolektyvinė 
laisvė?

2. Empirinė laisvė
Kai kurie mąstytojai tiek anti

kinėje, tiek porenesansinėje epo
choje teigė, kad vadinamoji žmo
gaus laisvė tėra būtinybė, kad 
laisvos valios iš viso nėra. Vienin
teliai žmogų jaudiną impulsai esą- 
vengimas skausmo ir siekimas ma
lonumo. žmogaus sprendimai esą 
sąlygoti instinkto išsilaikyti, iš
vengti skausmo ir atsiekti malo
numo. O pats žmogus esąs pada
rinys įvairiausių nuo jo nepriklau

sančių sąlygų ir aplinkybių. Jo 
galvojimas nesąs savarankiškas, 
nes jis priklausąs nuo sąlygų, ku
riose jis gimė ir užaugo, nuo jį 
supančių žmonių įtakos, nuo kraš
to ekonominių ir klimatinių są
lygų. Tiktai apsisaugojimo instink
tas visiems esąs bendras.

Todėl ir socialinio gyvenimo pa
grindai netvirti. Žmonės gyveną 
bendruomenėse materialinių ir 
ekonominių sąlygų verčiami, to
dėl, kad krūvoje saugiau ir malo
niau. Iš esmės jokiam žmogui kiti 
žmonės nesvarbūs arba svarbūs 
tik tiek, kiek jų pagalba egoisti
nės naudos pasiekiama. Žmogus 
žmogui — vilkas. Kadangi jau to
kia žmonių prigimtis, tai nesą nei 
esminiai gerų bei blogų dalykų. 
Nesą moralinio įstatymo. Tiktai 
be socialinių įstatymų neapsieina
ma. Kiekvienam natūralius ins
tinktus besekant, bendruomeninis 
gyvenimas esą neįmanomas. Silp
nieji užspaudžiami stipriųjų, o ir 
stiprieji nepaliaujamai rungty
niauja, kovoja, gyvena baimėje ir 
netikrume. Todėl ir reikią susi
varžyti valstybinėm formom, įsta
tymais. Kadangi tie išoriniai varž
tai prisiimami grynai egoistiniais 
tikslais, juos beveik galima va
dinti laisvės vardu. Žmogus klau
so įstatymų, nes jam tai apsimo
ka, nes jų neklausant nukenčia- 
ma.

3. Bendroji valia
Kiti mąstytojai laisvę aiškina 

kitaip. Žmogus gimstąs laisvas, 
tiktai pasaulyje jis atsiduriąs pan
čiuose. Ne tik savisaugos ir malo
numo siekimo instinktais žmogus 
esąs apdovanotas, bet ir natūraliu 

palinkimu į meilę visiems žmo
nėms ir gamtai, pagarba Tvėrėjui, 
noru bendrauti ir viskuo dalytis 
su kitais. Kad pasaulyje tebėra 
tiek pikto, ne žmogaus prigimtis 
esanti kalta, bet natūralių gyve
nimo sąlygų iškraipymas, valdan
čiųjų išsigimimas, privedęs prie 
netinkamo auklėjimo ir blogų vals
tybinių formų. Žmogus gimęs ir 
gyvenąs natūraliose sąlygose yra 
a priori laisvas, geras ir linkęs į 
bendruomeninį gyvenimą. Tačiau 
bendruomeninis gyvenimas neįma
nomas be susivaržymų.

Kad tie susivaržymai nepažeis
tų įgimtos laisvės, jie turi išplauk
ti iš paties žmogaus: žmonės nori 
gyventi drauge ir nori, kad tas 
gyvenimas visiems būtų ne tik 
įmanomas, bet ir brangintinas: 
■jie savo asmenšką valią paaukoja 
bendrai visų valiai, kuri, siekdama 
visų bendro gero, sukuria valsty
bines formas ir įstatymus. Atski
ras bendruomenės narys tai valiai 
paklunsa savo laisvės nenustoda
mas todėl, kad bendroji valia jam 
neužmetama iš pašalies, nes ji yra 
ir jo valia, net ir jeigu atskirais 
atvejais jo asmeniška nuomonė su 
ja ir nesutiktų.

4. Krikščioniškoji laisve
Dar kita, specifiškai krikščio

niška pažiūra laisvę parėmė žmo
gaus antgamtine paskirtimi. Žmo
gus ateina į pasaulį apdovanotas 
nemirtinga siela, protavimo galia, 
laisva valia ir pašaukimu į amži
nąjį gyvenimą. Visi atsineša tas 
dovanas, todėl visi yra ir lygūs ir 
vienodai laisvi. Kaipo dvasinga 
protaujanti būtybė žmogus yra 
virš būtinybės reikalavimų. Jo 

sprendimai išeina iš jo laisvos va
lios. Bet kaip laisvai veikiančiam 
asmeniui, jam galioja moralinis 
įstatymas: gera tai, kas artina 
prie amžinojo pašaukimo, bloga, 
kas nuo jo tolina. Bet pasirinkti 
gera ar bloga, jis laisvas. Socia
linė laisvė remiama tuo pačiu pa
grindu: kiekvienas žmogus yra 
vienodai svarbus ir vertingas Die
vo akyse, kiekvieno žmogaus iš
ganymas yra svarbiau už bet ko
kias medžiagines vertybes, todėl 
joks žmogus negali pavirsti tik 
priemone, tik įrankiu materialinės 
naudos ar malonumo siekimui. Bū
dami lygūs Dievo tvariniai, žmo
nės vieni kitiem skolingi begalinę 
pagarbą ir meilę. Instinktas stu
mia į bendruomeninį gyvenimą. 
Įstatymai tą gyvenimą reguliuo
ja, nors jie ir nebūtų bendros vei
klos išraiška. Svarbu tik, kad ci
viliniai įstatymai išeitų iš morali
nio įstatymo: bendruomeninis gy
venimas turi būti taip sutvarky
tas, kad kiekvienas turėtų sąlygas 
gyventi, kaip kilnus, amžinojo gy
venimo siekiantis Dievo tvarinys, 
ir kad jokios valstybinės formos 
jam to siekimo netrugdytų.

5. Tarp mirties ir 
gyvenimo

Taip per praplaukusius šimtme
čius ir nesutarta dėl filosofinės 
laisvės esmės. Tie, kurie ja nesi
rūpino, neliko tų svarstymų nors 
ir netiesioginiai nepaliesti. Kai 
apdovanotieji protai svarstė, filo
sofavo, jieškojo atsakymų ir kūrė 
teorijas, eilinis žmogus minioje, 
darbe, namie visa savo psicholo
gine būtybe laisvės troško ir jos 
varžymui priešinosi. Filosofai — 

mąstytojai kartais jį įkvėpė veiks
mui, kartais tik nejučiom sunera
mino, ilgesį sukėlė; o kartais prie
šingai gal tą ilgesį abejone užslo
pino.

6. Kelios mintys apie 
demokratijas

Moderniškoji demokratija susi
kūrė tiek iš filosofinės minties 
apie žmogaus teisę į laisvę, tiek iš 
psichologinio eilinio žmogaus lais
vės troškimo. Ar toji demokrati
ja, nupirkta sukilėlių krauju, pra
sidėjusi su laisvės vėliavom ir 
žmoniškųjų teisių čartom, istori
nėje raidoje pateisino savo anks- 
tyviausiųjų kovotojų viltis ir lū
kesčius, ar ji surado valstybės 
formą, kurioje visi būtų laisvi ir 
lygūs, — abejotina. Jeigu vis daž
niau ima regėtis, kad ir demokra
tija yra gal tik mažiausiai bloga 
iš netobulų valstybinių formų, 
kad ir joje žmogus tebėra pan
čiuose, tai nežinia, ar suklysta tie 
ją įkvėpusiame filosofiniame min
tijime ir neatspėjamoje žmogaus 
prigimtyje, kuri naujai sukurtų 
formų įtakoje pradėjo reikštis ki
taip, negu prieš kelis šimtus metų 
tikėtasi. Vis dėlto demokratiją pa
grindžiančios mintys vis dar vie
nodai svarbios. Tų minčių pa
grinde yra visų laisvės ir lygių 
teisių būtinumas. Ir vėl klausti- 
na: Kas yra laisvė?

Demokratijos teoretikai siekia 
galimybės nevaržomam asmenybės 
vystymuisi ir jos pasireiškimui, at
seit — beveik pilnutinės sociali
nės laisvės. Jei jos nėra, tai jos 
siekimui kelias nesąs užkirstas. 
Tik jam ne tiek reikšmingi valsty- 

(Nukelta į 4 psl.)
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NEWCASTELIO
BENDROS PASTABOS .

Šių metų Apyl. V-bą sudarė 
dalis šio darbo anksčiau nedir
busių. Bet pirmininko pareigas 
eina nuo pat bendruomenės įsis- 
teigimo dirbąs J. Viskauskas, pa
rodęs nepaprastos energijos, dide
lėj tolerancijos ir noro veikti, ne
žiūrint priekaištų ir nesusiprati
mų. Nuostabiausia, kad pirminin
kas sugebėjo patraukti net kele
tą nuošaliai besilaikančių lietu
vių. Jis kelia lietuvišką veiklą pa
laikančius vėjus ir beveik, jau ne
būnant pranašu, galima suprasti, 
kad šį nauja veiklos srovė pa
trauks daugelį ir kitų lietuvių, ga
linčių kuo nors prisidėti prie lietu
viškojo darbo. Leidžiamas v-bos 
biuletenis jau pasirodys žymiai 
įdomesnis, negu iki šiol buvo, pri
traukdamas vis daugiau plunks
nos darbininkų, nes sekančiam jo 
numeriui, kuris išeis birželio mėn. 
pradžioje, straipsniai jau' plau
kia, f

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužio 7 dieną buvo atžymėta 

Motinos Diena. Minėjime dalyva
vo tik lietuviai ir jų šeimos. At
žymėtos žuvusios motinos už tė
vynės laisvę susikaupimo minute. 
Turiningą, gražią paskaitą apie 
motinos meilę, jos reikšmę šeimai, 
tautai, valstybei ir tautos ateičiai 
skaitė inž. R. Lapinskas. Po pas
kaitos B. Gasparonienės vedama 
vaikų tautiškų šokių grupė pašoko 
keletą tautinių šokių, akordeonų 
grojant V. Lorencui. Z. Gasparo- 
nytė (13 metų), kuri jau keletą 
metų lanko baleto studiją, puikiai 
pašoko Ispanų šokį. H. Lapinskas, 
trečios klasės gimnazijos mokinys, 
baigęs privačiai intermediate pia
no kursą su honours, paskambino 
Black Hawk valsą, Z. Zakarauskie
nė padeklamavo B. Brazdžionio ei
lėraštį “Motina” ir V. Liūgą pa
deklamavo savo kūrybos eilėraštį 
apie motiną. Stalai buvo dengti 
Savišalpos K-to nupirktomis stal
tiesėmis, su savomis peleninėmis 
ir gėlių vazomis. Motinos ir visi 
kiti dalyviai buvo vaišinami Savi
šalpos K-to paruoštu tortu, sumuš
tiniais ir kava.

Minėjimo dalyviai buvo paten
kinti, kadangi tatai buvo pirmas 
kartas Newcastle bendruomenėje, 
kad ne tik motinos, bet ir tėvai, 
ir vaikai, ir pavieniai asmenys 
jautėsi tarsi vaišėse pas draugą ar 
kaimyną. Motinoms vaišes paruo
šė ponios: M. Andriūnienė, Sav. 
K-to pirmininkė, M. Lapinskienė, 
Apyl. v-bos sekretorė ir S. Vis- 
kauskienė — iždininkė. P.M. La- 

ŽMOGUS IR LAISVE
(Atkelta iš 3 psl.)

bės įstatymai, kiek pačų žmonių 
vienų kitiems nusiteikimai ir tole
rancija. Bendruomenė nesanti in
dividualių, viena nuo kitos nepri
klausomų asmenybių suma. Ben- 
dduomenė esanti organiškas vie
netas, kuriame atskiri nariai ne 
tik vienas nuo kito priklauso, bet 
ir vienas kitam būtinai reikalin
gi. Kad visi galėtų turėti daugiau
siai įmanomos laisvės, kiekvienas 
turįs paaukoti savo laisvės dalį, 
susivaržydamas bendrais įstaty
mais. Tą įstatymų reikia kuo ma
žiausiai: valstybė tik apsaugo jan- 
ti savo narių gyvenimą, bet į jį 
nesikišanti. Prievarta gero nepa
siekiama. Norint laisvės, reikia 
skleisti jos mintį, ugdyti jos su
pratimą. Daugiau jos atsiekiama 
per auklėjimą, negu per įstaty
mus.

Nežiūrint biologinių, rasinių ir 
tautinių panašumų, pavieniai žmo
nės esą be galo skirtingi. Laimin
gas ir kūrybingas gyvenimas įma
nomas tik tada, kada asmenybės 
skirtingumai neužlyginami, neuž- 
šlifuojami, bet kada sudaromos są
lygos jos pilnutiniam pasireiški
mui. Ir pasaulio pažanga esanti 
kuriama originalų, individualistų, 
žmonių, kurie skiriasi nuo savo 
aplinkos ir, gal būt, tą skirtingu

LIET. VEIKLA
pinskienė parūpino milžinišką tor
tą, kurio užteko visiems daly
viams pavaišinti.

Seniausiai motinai buvo pado
vanota lėkštelė su puoduku ir gė
lių puokštė, gi jauniausiai — trys 
nosinės ir atvirukas.

Buvo traukiamos trys loterijos, 
kurių bilietai jau buvo išparduo
ti iš anksto ir salėje jokie bilie
tai nebuvo pardavinėjami. Moti
noms buvo paruošta nemokama lo
terija, susidedanti iš 4 prizų. Vai
kams, dalyvavusiems programoje, 
buvo atskira loterija iš 2 prizų. 
Visas loterijas paruošė Savišalpos 
Komitetas, prisidedant ir Apylin
kės V-bai. Po programos vyko 
šokiai, kuriems grojo olandų or
kestras.

Tas jaukumas ir malonumas, 
kuriuo džiaugėsi visi minėjimo 
dalyviai, buvo dėka nepaprastos 
Savišalpos Komiteto veiklos, čia 
nepaprastos energijos ir didžiau
sio pasišventimo parodė M. La
pinskienė, išsiuvinėjusi servietė- 
les ir išplatinusi net 398 loterijos 
bilietus.

SAVIŠALPOS KOMITETO 
VEIKLA

Savišalpos k-tas šiais metais pa
sirodė nepaprastai veiklus, tarsi 
savo obalsiu turėtų: “Moterys pa
judinkime Newcastelį!”

Bendruomenės V-bos ir Savišal
pos K-to posėdžiai vyksta drauge 
ir svarstomi visi reikalai bendrai, 
žodžiu, dešinioji ranka žino, ką 
daro kairioji ir iš to tikimasi pa
siekti labai gražių laimėjimų. Sa
višalpos komiteto energingumą 
jau pajuto visa lietuvių bendruo
menė ir pasirodė jau to darbo vai
siai: atsiranda vis daugiau tautie
čių, norinčių padėti, prisidedant 
prie biuletenio savo raštais, su
manymais, dovanomis ir kitokia 
parama. Komiteto dinamizmas, 
energija vis labiau išjudina ir už
krečia net didžiuosius atsiskyrė
lius lietuvius. Tenka tikėtis, kad 
naujasis komitetas savo veiklos 
metų pabaigoje galės tikrai pasi
didžiuoti nuveiktais darbais lietu
vybės išlaikymui ir jos stiprini
mui.

CHORAS
Muzikas S. Žukas deda visas 

pastangas, kad lietuviškoji daina 
savo aidais nuaidėtų per visą Aus
traliją, skiepydama tautos meilę, 
keldama tautiškumą ir žadindama 
tautiečius nepamiršti savo tėvy
nės, jos tradicijų, papročių. Dai
na labiausiai buria žmones vieny- 
bėn ir palaiko tautišką bendruo- 

mą stipriai išgyvena.
Vienodumas dažnai reiškia sus

tingimą, kūrybingumo stoką ar 
net dvasinį merdėjimą. O tačiau 
kasdieniniame gyvenime ktonišku- 
mas nepakenčiamas ir smerkia
mas. Vidutinis minios žmogus ins
tinktyviai bijosi naujenybių: jis 
linkęs tiesa laikyti tuos dalykus, į 
kuriuos “visi”, tai yra, dauguma 
tiki, j kUriuos, pagal jo atmintį, 
visada tikėta. Jis linkęs smerkti 
visa, kas jam nauja, svetima, ne
pažįstama. Įprastiniai dalykai pa
sidaro etikietu, o naujybės — jv 
laužymu. Tokios kasdienės nuotai
kos stabdo ne tik bendro gyveni
mo progresą, bet ypač atskiros as
menybės visapusišką vystymąsi ir 
reiškimąsi, kuris kiekvienam būti
nas. Todėl svarbu ugdyti ir skleis
ti tokią toleranciją, kuri nebūtų 
tik mandagus nutylėjimas ir sau 
nemalonių įvairybių pakentimas, 
bet atviraširdiška simpatija ir dė
mesys joms; sugebėjimas būti iš
tikimam savo įsitikinimams ir 
gerbti kito įsitikinimus; ėjimas 
savo pasirinktu keliu ir pasitiki
mas kito žmogaus su jo pasirink
tuoju; supratimas, kad įvairybės 
ir kitoniškumai visų bendrą gyve
nimą tik praturtina, o ne žaloja. 
Tačiau riba tarp simpatingos to

HOBARTAS, TASM.
ĮDOMUS MINĖJIMAS

Motinos Dienos minėjimas Ko
balte įvyko gegužio 7 d. Naujoji 
bendruomenės Apylinkės valdyba 
maloniai nustebino tautiečius su 
nauja minėjimo programa. Šalia 
tradicinių ir. kaikam nevisada pa
tinkančių paskaitų, paskaitėlių pa
sirodė mažas vaidinimėlis, kurį ir 
vėl išpildė Hobarto jaunieji ar
tistai.

Atrodo, kad Apylinkė su teatro 
bandymais progresuoja. Neseniai 
dar Kalėdų eglutės proga pasiro
dę su “Strakaliuku ir Makaliu- 
ku”, šį kartą jaunieji artistai su
vaidino to paties autoriaus vaidi
nimėlį — “Mikis, Plikis Tinginys”. 
Čia ir vėl pamatėme beveik tuos 
pačius vaidintojus, vaizduojančius 
mūsų lietuviško miško gyvento
jus. •

Mikį tinginį labai gražiai ir įti
kinančiai suvaidino Jūratė Kant- 
vilaitė. Ta mergaitė, nors dar tik 
10-ties metų, jau pasirodė, kaip 
gabi jauna artistė gal net ir di
desnei scenai tinkanti. Nauja sce
nos debiutante — 7-nių metų Da
lia Kantvilaitė pavaizdavo tikrai 
šaunią ir darbščią skruzdėlikę. 
Kita taip pat nauja debiutante
— 8-nių metų Irena Beržinskai- 
tė pasirodė kaip bitutė darbinin
kė, medaus nešėja ir vaišintoja. 
Jos sesutė Audronė, jau didesnė
— buvo pelėda Pasakorė. Ir ko 
ji ten nepripasakojo!..

Pritrūkus artistų pavaizduoti 
varlėms, padėtį gelbėjo jaunosios 
debiutantės — Dalia ir Irena. 
Skruzdėlikė pavirto į rudą varlę, 
o bitelė į žalią varlienę — Kvar- 
kalienę. Kai buvo varlių, atsirado 
ir gandras. Rainius šikšnius, 13- 
kametis, raudonomis kojomis išdi
džiai žingsniavo ir gelbėjo Mikį, 
padaužą ir išdykėlį, kai jį varlės 
tempė balon pamurdyti purve. 
Kai Mikis ėmė lizdus kopinėti, 
atsirado ir geniai — geriausi miš
ko kalviai ir daktarai • — vienas 
margas, kitas žalias. Juos išpildė 
broliai — Ignas ir Linas Vaičiu- 
levičiai.

menės charakterį. Kalba, daina ir 
papročiai išlaikė lietuvybę Lietu
vos vergijos laikais ir dabar jos 
reikšmė yra nepaprastai didelė, 
todėl mes turime pasidžiaugti ir 
įvertinti S. Žuko pasišventimą ir 
jo indėlį lietuviškos dainos puo
selėjimui. Tautiečiai, turintieji ge
rą balsą, turėtų eiti į chorą, kaip 
galima dažniau lankyti repetici
jas, kad galėtų pasirodyti su lie
tuviškosios dainos grožiu ir aus
tralams ir lietuviams.

R. Laisvūnas

lerancijos originaliam individua
listui ir pakentimo ne savo asme
nybės vystymosi siekiančių, bet 
kitus terorizuojančių išsišokėlių — 
nėra lengvai surandama. Pakenti
mas kito žmogaus laisvės pilnuti
nio reiškimosi visuomet yra savo 
laisvės suvaržymas. Kompromiso 
beieškant siūloma išskirti priva
taus gyvenimo sritis, kurių įsta
tymai nereguliuoja, kuriose žmo
gus gali pakenkti nebent sau, bet 
ne kitam. Kuo stipresnis žmogiš
kųjų ryšių, broliškumo ir meilės 
jausmas, tuo lengviau išlaikyti 
daugiausia laisvės, tuo mažiau be
reikią policinių priemonių.

Tačiau netobūlų žmonių ben
druomenėse rizikinga valstybės 
struktūrą remti tik broliškumu ir 
meile. Didžiausias demokratijų 
pavojus yra vardan laisvės įsives
ti daugumos viešpatystę, kuri už
gniaužia skirtingas mažumas, nors 
jos ir būtų kūrybingiausia ir pro- 
duktingiausia visuomenės dalis. 
Lengva pamiršti, kad daugumos 
nuomonė nėra būtinai teisinga, ir 
kad teisybė nepasikeičia dėl to, 
kad prieš ją nubalsuojama. Ir de
mokratija tik tol neišsigimsta, kol 
ji remiasi nevaržoma kritika ir 
visų bendruomenės grupių repre
zentacija. Kada ji pavirsta vien 
daugumos viešpatavimu, ji išsi
gimsta ir gali pereiti į tiraniją, ne 
geresnę už pavienių despotų val
dymą.

(Bus daugiau)

Jaunieji artistai iš visos širdies 
atsidėkojo savo mylimoms mamy
tėms ir pagerbė jas gražia lietu
viška kalba, kurią net ir didesnie
ji jau pradeda užmiršti.

Gal reikėtų padėkoti A. Kantvi- 
lui, kuris negailėjo laiko ir šir
dies ruošdamas šį vaidinimėlį. Ne
paprastai puikūs visų artistų rū
bai ir kaukės, kurias pagamino 
ponios O. Beržinskienė ir M. Vai- 
čiulevičienė ir graži miško deko
racija, paruošta pono B. Beržans- 
ko visą vaidinimėlį padarė dar 
suprantamesnį ir patrauklesnį.

Motinos Dienai paskaitą paruo
šė p. L. Simanauskas, Apylinkės 
Valdybos pirmininkas, kviesdamas 
motinas nepamiršti savo šventos 
prievolės — neleisti užgesti savo 
šeimoje lietuviškai ugnelei.

Mažiukai, kurie negalėjo vaidin
ti, pasakė bent eilėraštuką ir ap
dovanojo savo mamytes gėlėmis. 
Visi prisimins mažą 4-rių metų 
Gintarą Kantvilą ir jo iš visos ma
žos širdukės pasakytą padėką sa
vo mamytei.

Mamoms, kurių vaikai jau buvo 
dideli, ponia Ž. Simanauskienė pa
dainavo ir paskambino pianinu, gi 
jaunoms, būsimoms mamoms pa
dainavo ir paskambino Gema Va- 
luckaitė su savo drauge, kurios 
vardo korespondentui taip ir ne
pavyko sužinoti.

Nėra gero, kad nebūtų trupu
čio ir blogo. Ir kurgi korespon
dentas pasiskųs ar pasiguos, jei 
ne laikraštyje. Dar vis yra dalis 
tautiečių, kurie neįvertina apylin
kių valdybų, paskirų kultūrininkų 
bei jaunų artistų ir savo dalyva
vimu tokiuose minėjimuose nepa- 
dėkoja tiems savos lietuviškos kul
tūros žibintuvėliams. O juk sek
madienio popietę tai ir jieškoda- 
mas tokio svarbaus neatidėliotino 
darbo vargu ar surasi. Beto, ir ba
rai visi uždaryti...

A.M.

CABRAMATTA
POBŪVIS LAIKOMAS 

PASISEKUSIU
Cabramattos apylinkės naujoji 

valdyba, pirmininkaujant p. Pet- 
niūnui, išvystė tikrai aktingą veik
lą jau pirmame savo kadencijos 
ketvirtyje.

Trumpu laiku buvo suruošta ge
gužinė Skautų Stovyklavietėje, 
neužilgo buvo maloniai paiškylau
ta Bobin Head, o praeitą šeštadie
nį rengtasis susiartinimo balius 
su bankstowniškiais Dainavos na
muose buvo jaukus ir nusisekęs. 
Nors dalyvių ir nebuvo perdau- 

AUTOMATINĖS
ELEKTROS VIRTUVĖS KROSNYS

ĮVAIRIAUSIŲ MODELIŲ 

PILNAS PASIRINKIMAS.

JOSE GALIMA KEPTI, VIRTI, 

TUŠINTI IR ATLIKTI ĮVAI- 

RIUS KITUS SEIMININKĖMS 

REIKALINGUS DARBUS.

JŲ ĮRENGIMAS VISAI PAPRASTAS:
ELEKTROS LAIDAS SUJUNGIAMAS SU PAPRASTU ELEKTROS 

PUNKTU SIENOJE.

KREIPTIS Į
CABRA — VALE HOME FURNISHING, 

88 John Str., Cabramatta, N.S.W.
Tel. UB 2899

giausiai, tačiau balius buvo ir ma
lonus, ir naudingas. Valdyba in
formuoja, kad ir medžiaginiu at
žvilgiu pobūvis esą laikytinas pa
sisekusiu.

Valdybos iždininkė p. N. Žygie- 
nė, reikšdama pasitenkinimą pir
maisiais valdybos veiklos vaisiais, 
tikisi, kad apylinkės bendruome
nės nariai, visada buvę solidarūs 
ir susiklausą, ir šios kadencijos 
metu nuoširdžiai parems valdybos 
žingsnius. Todėl šia proga prime
nama visiems apylinkės lietu
viams, kad laisvanoriškai susimo
kėtų šių metų lietuvio mokestį, 
atnešdami iždininkei N. Žygienei 
adresu: 88 John Str., Cabramatta. 
šitoks paslaugumo mostas netik, 
esą, parodytų tikrą lietuviškojo so
lidarumo jausmą, bet palengvintų 
ir valdybos darbą, nes jos parei
gūnus atpalaiduotų nuo tikrai sun
kios pareigos — kiekvieną aplan
kyti namuose. Lietuvio mokestis 
— tik 10 šil. metams, kuriuos mo
ka kiekvienas dirbantysis.

M.P.I.

LIETUVIAI NAUJOJE ZELANDIJOJE
Su Barovanskio baletu iš Aus

tralijos į Zelandiją atvyko dvi 
lietuvaitės šokėjos — Regina Plo- 
kštytė ir Ramona Rataitė. Auck- 
lande abi šokėjos buvo apsistoju
sios vienoje lietuvių šeimoje ir 
turėjo progos susitikti su šiame 
mieste gyvenančiais lietuviais. 
Baletas po sėkmingų pasirodymų 
Aucklande išvyko į kitus mies
tus. Baleto sezonas Zelandijoje 
tęsis dešimt savaičių ir per tą lai
ką bus aplankyti aštuoni miestai.

★
Motinos Dienos minėjimą Auck

lande pirmą gegužės mėnesio sek
madienį surengė Apylinkės Valdy
ba. Visą meninę programą atliko 
patys vaikai, vėliau sekė kavutė.

Nors ir neturėdami lietuvio ku
nigo, jau eilę metų Auckland© lie
tuviai kiekvieną gegužio mėnesio 
sekmadienį renkasi į šv. Patriko 
katedrą gegužinėm pamaldom. 
Šiomis pamaldomis lietuviai įgijo 
daug palankumo iš vietinės dva
siškuos, nes kitos kad ir gauses
nės tautinės katalikų grupės (len
kai ar italai) jų neturi.

★
Neseniai pasibaigusioje' “Con

temporary New Zealand Painting 
and Sculpture” parodoje — Auck
land© Meno Galerijoje trys alie
jinius paveikslus išstatė lietuvis 
dailininkas Rudolfas Gopas. Rei

200 STATYBININKŲ IŠ 
LIETUVOS KAZACHSTANAN
Pirmąją savaitę po Velykų iš 

Lietuvos “savanoriškai” (“karštai 
atsiliepdami į partijos šaukimą”) 
Kazachstanan iškeliavo 200 kvali
fikuotų statybininkų. Nors Lietu
voje statyba net kiekio požiūriu 
atsilieka, elevatoriai Chruščiovo 
dvaruose Kazachstane reikalinges
ni. Todėl iš Vilniaus, Kauno ir 
kitų Lietuvos miestų statybos 
trestų partija “pasišaukė” 200 
vyrų su reikalingomis mašinomis 
ir įrankiais, ir jie čia viską pa
metę iškeliavo į Mamliutkos sto
tį, Petropavlovsko srityje...

LATVIJOS GYVENTOJAI
Pagal oficialius surašymo duo

menis, sovietinėje Latvijoje pa
čių latvių yra 1.298.000 (lietuvių 
gi Lietuvoje — 2.151.000). Rusų

(Lietuvoj
(Lietuvoje 
(Lietuvoje 
(Lietuvoje 

Latvijoje 5556.0000 
231.000), gudų 61.000 
30.000), lenkų 60.000 
230.000), žydų 37.000 
25.000), lietuvių 32.000.

kia pastebėti, kad paroda buvo 
rinktinė ir joje dalyvavo stipriau
si menininkai. “New Zealand He
rald” meno kritikas atžymėjo Go- 
pą kaip vieną iš geriausių daili
ninkų parodoje, atkreipdamas dė
mesį į jo paveikslą — Susilenkusi 
nuoga moteris. Kataloge ir kriti
koje pažymėta tapytojo tautybė. 
Paroda buvo sėkminga ir tęsėsi sa
vaitę ilgiau, prieš perkeliant į ki
tus Zelandijos miestus. Dailinin
kas Hopas jau keli metai dėsto 
Canterbury Universiteto Meno 
Mokykloje.

★
Metinėje Auckland© Universite

to studentų procesijoje, kuri su
traukia tūkstančius žiūrovų, lie
tuviai studentai satyriškai pavaiz
davo keletą vaizdų sovietinėmis 
temomis. Vienas kolega pareiškė: 
“Kol tie žalčiai mūsų tėvynėje 
viešpataus, tol mes jiems neduo
sime ramybės...”

Baltų Klubas Aucklande birže
lio mėnesio pradžioje rengia mi
nėjimą atžymėti prieš 20 metų 
Sovietų Sąjungos įvykdytą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos užpuolimą 
bei padarytas ir daromas skriau
das tiems kraštams. Pagrindinis 
kalbėtojas Zelandijos parlamenta
ras L. Gotz.

G.P.
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B. NEME1KA

DĖL RINKTINIU
t

Prieš kurį laiką šiame skyriuje 
tilpo Ju — Ros straipsnis, pava
dintas “Studentai ir Sportas” ir 
ten buvo duota pasiūlymų, liečian
čių XI-ją Sporto šventę. Siūloma: 
šventės atidarymo proga surengti 
rungtynes tarp Studentų ir Klubų 
Rinktinės komandų.

Dėl tokių rungtynių rengimo 
reikia gerai pagalvoti,ir, galbūt, 
labai suabejoti dėl būsimos nau
dos iš jų. Ju — Ra mano, jog to
kios rungtynės suartintų mūsų 
jaunimą. Jaunimo tarpe jokio, sky- 
limo nėra, taigi ir joks suartini- 
mas nėra reikalingas. Už lietuviš
kus sporto klubus žaidžia visi, kas 
tik nori ir sugeba. Mūsų sporto 
klubai apjungia visokio išsilavini
mo ir pažiūrų jaunuolius-les ir jie 
darniai gina lietuvio sportininko 
vardą australų tarpe. Savo tarpe 
taip pat gražiai sugyvenama ir 
darniai bendradarbiaujama sporto 
srityje.

Tokių rinktinių sudarymas kaip 
tik būtų nejungimas lietuviško 
jaunimo, bet pradžia grupavimo 
ir tikrai jokios naudos nei lietu
viškiems, nei sporto reikalams ne
duos. Argi būtų labai įdomu ma
tyti draugus, kurie yra pratę ko
voti kartu už bendras spalvas ir 
tikslą, perskirtus ir rungtyniau
jančius tarpe savęs. Neaišku, ko
dėl tokios rungtynės, kaip Ju — 
Ra sako, turėtų sutraukti daug 
žiūrovų? Tokiu keliu eidami, pra
dėsime greitai sudarinėti aukštai
čių — žemaičių, kaimiečių — mies
tiečių ir pagaliau, gal būt, ponų 
— darbininkų rinktines.

Be to, kaip galima sudaryti 
rinktinę, nemačius kaip kas žai
džia. Per metų laikotarpį geras 
žaidėjas gali smukti žemyn ir at
virkščiai — blogas žaidėjas gali 
padaryti didelę pažangą.

Kita svarbi priežastis, kalbanti 
prieš tokių rungtynių rengimą, 
yra laiko stoka, šiais metais Syd- 
nėjuje bus ir įvairūs meniniai pa
sirodymai, kuriuos dalis sportinin
kų tikrai norės pamatyti.

Reikia, kiek įmanoma, neper
krauti rungtynių programos, ki
taip teks žaisti nuo ankstyvo ryto 
ligi vidurnakčio. Gyvenant kur 
nors tolimame Sydnėjaus priemies
tyje, važinėjimas atims taip pat 
daug laiko. Turint tai galvoje, vi
sas nebūtinas rungtynes reikia nu
braukti. Jeigu jau taip būtų at
liekamo laiko (ne atidarymo die
ną), tai reikėtų surengti lietuvių 

. — australų rinktinių rungtynes.
Tokios rungtynės būtų aukštesnio

Hobarte
DAR TRUPUTIS APIE 

“PERKŪNĄ”
> Sportininkai nesnaudžia. Jie šo

ka, sportuoja rungtyniauja. Ren
ka pinigus ilgai ir tolimai kelionei 
į Sporto šventę, rodos, Sydnėjun.v

šiais metais “Perkūno” ping- 
pongistai eina pirmieji A klasėje

lygio ir įdomesnės žiūrovams. 
Žaidėjai jųstų garbę patekti į to
kią rinktinę ir žinotų, už ką ko
voja ir ką atstovauja.

Pasiūlymas derinti programas 
ir pasilinksminimus yra ne tik 
rimtas, bet ir būtinas. Programas, 
be jokių abejojimų, turi suderinti 
sąskrydžių technikiniai rengėjai 
— šeimininkai sydnėjiškiai.

Vietoje "džiudo” parodomųjų 
rungtynių būtų geriau, jei pasiro
dytų tautinių šokių grupė, jeigu 
žinoma, tas būtų įmanoma. “Džiu
do” lietuvių tarpe yra svetimas 
ir praktikuojamas daugiau dėl 
“mados” kelių sydnėjiškių studen
tų. Mums yra daug artimesni ar 
jaunimui auklėjimo atžvilgiu nau
dingesni komandiniai žaidimai. 
Tikėkimės, kad šventės rengėjai 
dės visas pastangas, jog šventė 
praeitų sklandžiai, duotų naudą 
jaunimui ir paliktų gražius prisi
minimus visiems.

Sydnėjuje
J. JONUŠO IŠLEISTUVĖS

Š.m. gegužio mėn. 22 d. Lietu
vių Namuose Redferne Sydnė
jaus sporto klubo “Kovo” valdy
ba suruošė išleistuves buvusiems 
Geelongo sportininkams Juozui 
Jonušui ir jo dukrai L. Jonušai
tei. Be koviečių, atsisveikinime 
dalyvavo kitų organizacijų atsto
vai ir keletas kviestinių svečių. 
Prie bendro stalo pirmasis atsis
veikino buvęs klubo pirmininkas 
St. Jūraitis. Dabartinis klubo pir
mininkas V. Augustinavičius, at
sisveikindamas apgailestavo, kad 
tenka atsisveikinti su tuo sporti
ninku, kuris buvo tiek daug savo 
darbo ir jėgų įdėjęs, kurdamas 
Geelonge lietuvių sporto klubą. 
J. Jonušas per eilę metų nenuils
tamai dirbo lietuvių sporto labui. 
Jis savo patyrimą perdavė jau
niems sportininkams, įdiegdamas 
į jų širdis sporto reikšmę. Jis vi
suomet buvo ten, kur vyko kuris 
nors sportininkų susibūrimas bei 
sporto šventės. V. Augustinavi
čius Sydnėjaus klubo vardu palin
kėjo šiam brangiam sportininkui 
ir jo šeimai geros sėkmės J.A.V. 
ir įteikė A. Pluko paruoštą atsi
sveikinimo raštą, papuoštą tauti
ne juosta ir pasirašytą koviečių 
bei organizacijų atstovų.

Jonušas, priimdamas šį lapą, pa
žadėjo nepamiršti Australijoje 
esančių sportininkų, jų tarpe ir 
koviečių. Kiek sąlygos leis, greitu 
laiku žadėjo vėl įsijungti į spor
tinį gyvenimą J.A.V. V.A.

ŠACHMATININKAMS
š.m. birželio mėn. 5 d. 2 vai. 

p.p. Lietuvių Namuose Redferne 
įvyks šachmatininkų pasitarimas 
— žiemos turnyro atidarymas. 
Kviečiu visus šachmatininkus kuo 
skaitlingiau dalyvauti, šiemet nu
matoma sudaryti 2 grupes. Yra

paskirtos dovanos pirmosioms 3 
vietoms kiekvienoje grupėje. Ban- 
kstowno apylinkėse gyvenančių 
šachmatininkų pageidavimu ats
kiro turnyro nebus daroma, nesu
sidarius reikiamam skaičiui daly
vių, todėl, norintieji dalyvauti 
turnyre, atvyksta į bendrą pasi
tarimą Redferne.

šachm. Sekc. vadovai

KREPŠININKAMS
Pranešame, kad krepšinio tre

niruotės vyksta ir toliau šešta
dieniais nuo 9 — 12 vai. ryto 
Newtown’o Police Boy’s Club sa
lėje.

Sportininkai prašomi kuo skait
lingiau treniruotėse dalyvauti.

Kovo Valdyba

VISIEMS KOVIEČIAMS
Asmenys, turintieji kurį nors 

S.L.S.K. “Kovo” turtą, prašomi

kuo skubiausiai jį grąžinti klubo 
turto globėjui R. Liniauskui. Vi
sas turtas ateityje bus laikomas 
lietuvių namuose Redferne.

Kovo Valdyba

Melburne
STALO TENISAS

A klasės Melburno miesto sta
lo teniso turnyre J. Kuncaitis, A. 
Balnionis ir J. Ablonskis turėjo 
du nesėkmingus susitikimus, abu 
pralaimėdami 4-7 skirtumu. A. 
Balnionis abiejuose susitikimuose 
iškovojo po tris taškus, kai J. 
Ablonskis negalėjo laimėti nei 
vieno. J. Kuncaitis pasirodė labai 
silpnai, iškovodamas tik vieną 
tašką prieš St. George. Paskuti
niu laiku J. Kuncaičio žaidimas 
lyg ir susilpnėjo; nerūpestingi ir 
netikslūs kirtimai, stoka koncen
tracijos atneša jam pralaimėjimą 
prieš gana silpnus priešininkus.

LIETUVIŠKAS KELIAVIMO IR 
TURIZMO BIURAS

Dabar naujoie patalpose, įėjimai ii gatvei.

ATSTOVAI DIDŽIŲJŲ ORO IR LAIVŲ BENDROVIŲ

B

I

Patariame ir užsakome vietas laivuose ir lėktuvuose.

Padedame pasų, visų ir kitų kelionės dokumentų reikalais.

Parūpiname Amerikos ir Kanados geležinkelių bilietus. n 

Apdraudžiamo ir pasirūpiname bagažu ir t.t.

VISI PATARNAVIMAI VELTUI

Sykiu veikia dokumentų vertimo ir vertėjavime biuras 
(pripažintas J.A.V. Konsulato)

Atdara kasdien nuo 8.30 vai. ligi 18.00 vai. šeštadieniais — nuo
8.30 vai. ligi 13.30 vai.

KITŲ VIETOVIŲ LIETUVIAI PRAŠOMI RAŠYTI

f CABRAMATTA HOTEL |X Tel. UB 1619 J
moderniškiausias viešbutis prie Cabramattoi gelžinkelio tilto. j’ 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- S 
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — £ 
gera muzika. į*
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VIENINTELĖ TIKRA 
RUSŲ .VODKA

PILSTYTA PAČIOJE RUSIJOJE, KURI VADINASI

STOLIGNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ,
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.
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ij: HEALTH FOOD STOBES :
: 91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, *
i Australia. *<
$ PHONE 35-5795

Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių !♦’ 
į ir maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
*! ir Ukrainą.

* Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus *• 
>; visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.
* Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI £

Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais. $
> Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie- j»Į
J; kia gavėjus per 2 — 2i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 ;*Į 
J d. Oro pašto išlaidos 14/- už į svaro. Mes neturime ryšio nei ■*; 
’♦! su Londonu, Švedija ar Danija. >•
> Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, ■*: 
J kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun-
J čiame paštu Jums katalogus. £•
•J AGENTS: 5
H SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
J Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082. >:
v Olympic Surplui Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
J Tel.: YL 9728.
’♦s M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. >■ 
>: Bankitown Trading Co. 332 Chapel Rd., Bankstown. Tel.: >! 
J UY 5328. >!

NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’i Delicate.sen, 557 Hunter Street, * 
$ Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.

MELBOURNE, VIC.: Cental Co. 114 Elizabeth St, Melbourne, 
•J 2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498. $
* PERTH, W.A.: S. & L. Furniiheri, 229 Newcastle Street, Perth,
i W.A. Tel.: BA7842. *
i ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicai, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon £ 
£ Adelaide, S.A. Tel.: J 2879. £>

8 HISPANO AMERICAN
TRAVEL BUREAU

24 Hardware Street, Melbourne, C.l. (Shell Auto-Park Paitate)

Tel. 67-3888 Sav. A. ŽILINSKAS

•X~X,-X~X,-X--X,-X’X,<--X,*X,-X’,X‘-X,-X"X‘<,,X»’>’XMXMXMX»’XMXMX*

| B. F. HVITS į
| INTERNATIONAL PARCELS SERVICĘ |
| 105 COLLINS STR., MELBOURNE, „
y y

pirmas aukštas, 5 kambarys. y

£ Maistas, vaistai, medžiagos ir tt iš atsargų jau esančių < > 
X Europoj. Gavus užsakymą išsiunčiama 10 dienų laikotarpyje.
X Pačių pokuoti pakietai taip pat siunčiami. ! ‘
X - * o
<~XwX,,X,’X««X"X~X,,XMX-X"X"X“X“X»«X»,X,,X“X"X»,XMX“XMXMX’ 
❖•X":,<”:"X“XMX»*X"X“X’<”>"X«X”X”:"X”X"X"XMXMX“X,*»X“X,’» 
*į> Jei norite pirkti CANBERROJE • >
f NAMUS arba BIZNĮ, | 
X Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins X

l CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS |
J GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. f

Telef. J 4785 privatus J 2943 ’i

| DANE’S PHARMACY g
J K.E. DANE,' Ph. C., M.P.S. H
v w>: Visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška kosmetika $ 
i Mouson. Kalbama lietuviškai. Į«į
X THE ARCADE, JOHN STREET ♦
J Phone UB4218 CABRAMATTA £

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.L (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai 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.
ir žada visus be jokio pasigailė
jimo nunešti. Beveik ir nenuosta
bu: jų eilėse ilgametis ir dabar
tinis Tasmanijis stalo teniso čem
pionas A. Andrikonis, dvejeto ve
teranas ir nepamainomas antros 
vietos nešėjas S. Valaitis ir stip
rus ir atkaklus kovotojas A. Kal
tinis. Visi rodos pažįstami ir toli
mos Australijos balto kamuoliuko 
stumdytojams.

Jaunieji pingpongistai — A. 
Andrikonis (brolis to didžiojo), 
R. Šikšnius (guvus tas vaikas — 
jis ir dainininkas, jis ir vaidinto
jas, jis ir sportininkas) ir jauna
sis Radzevičius, dar tik “D” kla
sėje, dar jauni, nepatyrę, tačiau 
ir jie pasiryžę be kraujo pralieji
mo nepasiduoti ir ką nors laimė
ti.

Sėkmės ir toliau “Perkūnui” ir 
perkūniečiams.

A.M.

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”

Prekės duodamos ir išsimokėjtmui. Mm kalbame vokiškai.

I BATIC 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. I

’ ’ Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus. ‘ *

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
’ ’ Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik- ., 
X lo rėžtukai ir kt.

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!
♦ Iff f »»♦♦♦♦ f + ♦ + + + »■+ + + + + » + O ♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦♦♦♦»■♦♦♦♦♦♦  ♦♦♦♦♦♦»
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1960 m. gegužio 27 d.

PASTOGĖ
gana įdomiai pagamintas. “Var
po” valdyba dėkoja p. H. Kaladei 
už aptarnavimą aparato ir p. Il
gūnui, filmo savininkui, už leidi
mą jį rodyti Melburne.

V.B.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

AR JAU IŠSIUNTEI “MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATĄ?

BANKSTOWNAS
APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Gegužio 15 d. ALB-nės Banks- 

towno apylinkė susirinko j visuo
tinį metinį susirinkimą.

Susirinkimą pradėjo V-bos pirm. 
M. Nakutis, pakviesdamas jo pir
mininku V. Šliogerį, o sekreto
rium — B. Stašionį.

Valdybos ataskaitinį pranešimą 
atliko buv. kadencijos pirminin
kas M. Nakutis. Iš pranešimo pa
aiškėjo, kad buvo suruošta visa 
eilė pobūvių, Tautos šventės mi
nėjimas jaunimui, Vokietijoj liku
siems seneliams sušelpti surinkta 
£ 69.5.0 aukų ir lietuvio mokesčio 
susimokėta £ 15.10.0; perkant 
“Dainavos” namams pianiną esą 
prisidėta prie Namų Valdybos su 
£ 37,10.0.

Apie Kultūros Tarybos veiklą 
pranešė jos vice-pirm. J. Zinkus. 
Taryba buvusi įsteigta pr. mt. 
rugpjūčio 22 d. G. Hornienės (šv. 
ir Kult. Vadovės Apyl. Valdyboj) 
iniciatyva. Iki šiol turėta 13 po- 

. sėdžių, surengtas stipriausių liet.
meninių pajėgų koncertas “Dai
navoje”, bandoma gelbėti veikian
čiai Apyl. Savait. mokyklai ir li
tuanistiniams kursams ir baigia
ma įruošti Apyl. biblioteka, esą 
užsakyta “Baltaragio Malūno” 
plokštelės ir ateičiai numatyta dar 
visa eilė kultūros darbų.

Perskaičius M. šumskui Apyl. 
Kontrolės Komisijos aktą, Valdy
bos darbai buvo patvirtinti ir už- 
girti. Prašyta tik, kad busimoji 
Valdyba paskubintų išsiųsti su
rinktąsias aukas Vokietijon ir at
siskaitytų lietuvio mokestį su 
Krašto Valdyba.

Naujoji Valdyba išrinkta šios 
sudėties: M. Nakutis, K. Stašio- 
nis, G. Hornienė, R. Hornas ir A. 
Kramilius; kandidatais liko: p. 
Kurlinskas ir V. Dambrauskas. 
Kontr. Komisijon išrinkta: p. Za
remba, K. Kavaliauskas ir M. 
Šumskas. Kandidatai — B. Dau- 
kus ir V. Kazokas. Šiais metais 
buvo išsirinkta ir Garbės Teis
mas, kurį sudaro: V. Šliogeris, p. 
Zakarevičienė, dr. A. Mauragis, 
B. Stašionis ir J. Ramanauskas; 
kandidatai — L. Karvelis ir p. Za
karevičius.

Sumanymuose susirinkimas nu
tarė prašyti Krašto V-bos, kad 
praplėstų Bankstowno apylinkės 
ribas, šia pačia proga buvo išrei
kšta padėka “Dainos” chorui. Pri- 
imtiji rezoliucija skamba: “Ban
kstowno Apylinkė savo visuotina
me susirinkime išreiškė gilią pa
garbą ir padėką Sydnėjaus cho
ro “Daina” kolektyvui už pasiau
kojimą ir kilnų darbą, puoselė
jant lietuviškos dainos grožį ir 
garsinant pavergtosios Tėvynės 
vardą. Apylinkės gyventojai pra
šo visą dainuojantį kolektyvą ir 
toliau džiuginti tremtinių širdis 
savo dainomis, pažadėdami “Dai
nos” chorui savo moralinę para
mą ir materialinę pagelbą”.

Choro dirigentas K. Kavaliaus
kas jautriai padėkojo už šį šiltą 
pareiškimą, prašydamas moralinės 
paspirties. Ta proga išreiškė vil
tį, kad gal rasis daugiau balsin
gų tautiečių papildyti choro eiles, 
ypač kad šiemet choras turės pa
sirodyti Krašto Kultūros Tarybos 
rengiamojoj Dainų šventėj, kuri 
vyks šių metų pabaigoje Sydnė
jaus Town Hall salėje. Šioj šven
tėj būsią surengta Australijos lie
tuvių chorų jungtinis koncertas, o 
taip pat ir pavieniai chorų pasi
rodymai. Jis tikįs, kad Bankstow
no lietuviai skaitlingai atsilankys 
į liepos mėn. rengiamą “Dainos” 
koncertą “Dainavoje”.

Nors susirinkimas nebuvo skait
lingas, tačiau jis praėjo sklan
džiai ir rimtai.

PRANEŠIMAS
Š.m. birželio 12 d. (sekmadie

nį) 7 vai. v. rengiamas uždaras, 
neapmokamas pasilinksminimas ir 
vaišės “Dainavos” Namų nariams.

Tatai bus pirmas uždaras pasi
linksminimas, kuriame visi jausi
mės tarsi vienos šeimos nariai. 
(Nariais laikomi, įmokėję ne ma
žiau £ 5.0.0).

Primename ir atsiprašome visų 
narių, kad vardiniai kvietimai į 
pasilinksminimą, nebus siunčiami, 
tad, pasinaudodami bendruomenės 
laikraščio skiltimis, maloniai kvie
čiame visus narius su poniomis 
tame pasilinksminime dalyvauti.

Bilietai ne nariams nebus par
duodami, bet norintieji pasilinks
minime dalyvauti įmoka įstojamą
jį nario mokestį — £ 5.0.0.

Atkreipiame visų malonų dėme
sį, kad 13.6.1960 (pirmadienis) yra 
nedarbo diena (Karalienės gimta
dienis).

Daugiau informacijos sekančia
me M.P. numeryje.

“Dainavot” valdyba

DĖKOJAMA
Piniginė rinkliava Sporto aikš

telėms prie “Dainavos” namų lai
koma pavykusia. Šioje rinkliavoje 
geraširdžių tautiečių suaukota 
apie £ 80. Rinkliava dar tęsiama 
ir tikimasi, kad pasieks šimtinės.

Apgailestaujama, kad rinkliavo
je tedalyvavo tik skautai vyčiai 
ir “Živilės” D-vės skautai.

Rinkliavoje talkavo su mašino
mis: A. Gardis, A. Jantauskas, 
R. Jeselskis, A. Kramilius, M. 
Mauragis, A. Migevičius, V. Moc
kus, B. Stašionis, M. Šumskas.

Inform.

GEELONGAS
MOKOSI MUZIKOS IR DAINŲ
Maždaug prieš 3 mėn. Geelongo 

apylinkėje įsisteigė Dainos ir Mu
zikos Mėgėjų Ratelis, kad subur
tų lietuviškąjį jaunimą, mėgstan
tį muziką. Šiuo metu jau yra pa
reiškę noro šiame ratelyje daly
vauti net 24 jaunuoliai-lės.

Mergaitės savo seniūne išsirin
ko Nijolę Bratanavičiūtę, o ber- 
kai — p. Stašauską.

Dabar jau mokomasi muzikos 
gaidos. Repeticijos vyksta kas sek
madienį 3,30 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose.

ATSISVEIKINIMO VAKARAS
Sp. Kl. “Vytis” steigėjui, žino

mam Geelongo liet, sporto vete
ranui, J. Jonušui šio mėn. 7 d. 
Lietuvių Namuose buvo surengtas 
atsisveikinimas, kadangi jis su 
šeima š.m. gegužio 19 d. išplaukė 
į Ameriką.

Buvo pasakyta eilė kalbų, lin
kint išvykstantiems laimės dėdės 
Šamo žemėje ir įteiktas gražus 
albumas su sportininkų parašais.

PAGERBTOS MOTINOS
Į Motinos Dienos minėjimą šie

met gegužio 8 d., išklausius pa
maldas Bell Park bažnyčioje, 
Geelongo Lietuvių Namuose susi
rinko tikrai daug vietos lietuvių.

Minėjimą pradėjo Tėvų K-to 
pirm. L. Valodka ir minutės susi
kaupimu buvo pagerbtos mirusios 
motinos. Prezidiumą sudarė vy
riausios amžiumi motinos. Paskai
tą skaitė melburniškė viešnia p. 
Grigaitienė.

Buvo gražiai padeklamuota, pa
šokta “Kepurinė”, o po to suvai
dinta A. Karpavičiaus scenos vaiz
delis “Našlaitė Irutė”. Režisavo
— K. Normantidnė.

šį pasisekusį minėjimą organi
zavo Sav. mokyklos tėvų komite
tas.

KULTŪROS FONDO VALDYBA
Naująją Gelongo Kultūros Fon

do Valdybą šiemet sudaro: pirm.
— P. Zenkevičius, skrt. — K. 
Starinskas ir ižd. — J. Každailis.

Turimuoju Kultūros Fondo kny
gynėliu, kuris dabar yra Lietuvių 
Namuse, naudojasi Sav. Mokykla. 
Jam tvarkyti pakviestas žinomas 
Geelongo knygos mylėtojas P. Ma
žylis. Numatoma artimoj ateity 
pravesti knygų rinkimo vajus.

M.P.I.

PERTHAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Nors Pertho lietuvių bendruo
menė nuolatos mažėja, vieniems 
išvažinėjant Amerikon, o kitiems 

•— į kitus Australijos pasviečius, 
tačiau vis dar didesnius įvykius 
atžymėti susirenkame draugėn.

Š.m. gegužio 8 d. vėl susirinko
me pagerbti savąsias motinas. Po 
pamaldų, susiėjome į parapijos 
salę, kur vyko meninė minėjimo 
dalis. Apyl. V-bos pirm. p. Kazo
kas trumpu žodžiu atidarė minėji
mą. Dienai pritaikytą paskaitą 
skaitė p. Lingienė. Mažytė lietu
vaitė Birutė Garnytė išdalino vi
soms motinoms po gražią gėlių 
puokštę, o susirinkusieji sudaina
vo Ilgiausių Metų. Deklamavo: 
B. Garnytė, I. Gustaitė, Cibuls- 
kytė ir G. Baronas; padainavo se
sutės Kateivaitės; apie motiną 
paskaitė skautas V. Garnys; pia
ninu paskambino V. čižeikaitė ir 
akordeonu pagrojo E. Lingė.

Minėjimas buvo baigtas sugie- 
dant Tautos Himną.

METINIS APYL. 
SUSIRINKIMAS

Gegužio 15 d. Pertho Apylinkės 
Valdyba buvo sušaukusi metinį 
bendruomenės susirinkimą.

Jį atidarydamas, Valdybos pirm, 
p. Kazokas padarė pranešimą apie 
praeitos kadencijos atliktus dar
bus. Prezidiumui pirmininkauti 
buvo pakviestas p. Kamineckas, 
o sekretoriauti — p. K. Miliaus
kas.

Susirinkimas, tenka apgailes
tauti, buvo tikrai neskaitlingas, 
todėl ir Valdybą sudaryti nebuvo 
lengva.

Naujon Apyl. Valdybon buvo iš
rinkta: p. Vyšniauskienė, p. Grin- 
cevičius, p. Kazokas, P. Miliaus
kas ir p. Baukys. Kontrolės Ko
misijon tebuvo pririnktas tik vie
nas narys.

Tikimasi, kad naujoji valdyba 
parodys tikros energijos lietuviš
kos veiklos baruose.

Dalyvis

MELBURNAS
MIELI MELBURNO LIETUVIAI!

Neužmirškite, kad Sekminių 
sekmadienį, š.m. birželio 5 d., tuoj 
po lietuviškų pamaldų šv. Jono 
parapijos salėje Socialinės Globos 
Moterų Draugija ruošia turtingą 
ir įdomią loteriją. Daugumas bi
lietų pilni. Kviečiame visus išban
dyti laimę ir tuo pačiu paremti 
ligonį, senelį, į nelaimę patekusį 
tautietį, o ir mūsų jaunimo rei
kalus.

Soc. Globos Moterų Draugijos 
Melburne Valdyba

DEMONSTRUOTAS FILMAS
š.m. gegužio 8 d. Lietuvių Na

muose buvo rodomas filmas iš 
Adelaidėje vykusios sporto šven
tės. Gaila, kad filmas negalėjo 
būti gerai apšviestas, nors šiaip

Masinio Pabaltės tautų į Sibirą 
vežimo minėjimą, pagal susidariu
sią tradiciją, ir šiemet ruošia 
Jungtinis Pabaltės Komitetas. Pro
gramoje žymi dalis skiriama dva
sinio turinio koncertui, kuriame 
pasižadėjo dalyvauti du (gal net 
trys) latvių ir estų solistai. Da
lis kūrinių bus išpildoma vargo
nais. Iš lietuvių pusės dalyvauja 
p. Morkūno vadovaujamas okte
tas, kuris jau intensyviai tam 
ruošiasi.

Minėjimas įvyks Birželio 15 d. 
8 vai. vakaro Assembly Hall 
(Swanston ir Collins st. kampas) 
City. Visi tautiečiai maloniai pra
šomi skaitlingai minėjme dalyvau
ti. Tai yra mūsų prestižo reikalas. 
Nepasirodykime blogiau už savo 
kaimynus.

Jungtinio'Baltų Komiteto 
lietuvių atstovas

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Pranešama, kad š.m. gegužio 7 
d. nauja Melburno Apyl. Valdy
ba pasiskirstė pareigomis: J. Pet
raitis — pirm., L. Padgurskis — 
vicepirm., N. Butkūnas — kult, 
reikalams, P. Vaičaitis — iždin. 
ir V. Žiogas — sekret.

—bk—

SYDNĖJUS
MINĖKIME BIRŽELIO 

TRAGEDIJĄ

Sydnėjaus Apyl. V-ba š.m. bir
želio 12 d. rengia trėmimų Sibi
ran minėjimą.

Minėjimas bus pradedamas pa
maldomis St. Benedict’s bažnyčio
je 12 vai. 45 min.

Platesnė informacija tilps “M. 
P.” vėliau.

Apyl. V-ba

PAMALDOS

BIRŽELIS -r- JĖZAUS ŠIRDIES 
DIENOS

Birželio 3d. — pirmas! penk
tadienis — išpažintys Bass Hill 
bažnyčioje 7 v.v.

Birželio 5 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažnyčioje 
10 v. 45 min.

Birželio 12 d., minint tragiš
kuosius įvykius, pamaldos už gy
vus ir mirusius tremtinius St. 
Benedict’s bažnyčioj (Broadway) 
12 v. 45 min.

Bus tik šios vienos lietuviškos 
pamaldos, į kurias kviečiama visų 
Sydnėjaus apylinkių lietuviai.

K.P.B.

PADĖKA

Poniai Elenai Endzialienei už 
paaukotas knygas A.L.B. Sydnė
jaus ApylihkėsValdybos vedamai 
bibliotekai širdingai dėkojame.

Ta pačia proga norime būsi
miems skaitytojams priminti, kad 
biblioteka greitu laiku bus per
tvarkyta ir pradės veikti.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba

ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA

ruošia

S
|

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

BALIU
KURIS ĮVYKS Š.M. BIRŽELIO 18 D. 7 VAL. 30 MIN. 
LIETUVIŲ NAMUOSE (EASTRY STR., NORWOOD).

■■

I
Puikus orkestras. Moterų Sekcijos bufetas. įvairūs gėrimai. 

Jauki ir linksma nuotaika.

Visu* tautiečiu* prašome kuo skaitlingiausiai atsilankyti.

VALDYBA

ELENĄ KLEINAITYTĘ
• *r 

ALGIMANTĄ JOMANTĄ, 
sukūrus lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina 
ir daug laimės linki

Geelongo Liet. Sporto Kl. “Vytis”

Mielus klubo narius
DALIĄ VILKELYTĘ 

ir
ALGIRDĄ BERTAŠIŲ, ‘ 

sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikina ir 
daug laimės linki

Geeloigo Liet. Sporto Kl. “Vytis”

NELAUK RAGINIMO, O NEDELSIANT 
ATSILYGINK UŽ “MŪSŲ PASTOGĖ”!

LENKAI SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pagal paskelbtus pernai metų 
visuotinio gyventojų surašymo 
duomenis, visoje Sovietų Sąjun
goje pernai sausio 19 d. buvo už
rašyta 1.380.000 lenkų. Daugiau
sia jų Gudijos respublikoje — 
539.000, Ukrainoje 363.000, Lie
tuvoje 230.000, Rusijos federaci
nėje respublikoje 188.000, Latvi
joje 60.000, Kazachstane 53.000. 
Tuo būdu Lietuvoje jie sudaro 
8.5% visų gyventojų. Gudijoje 
6.7%, Latvijoje 2.9%. Iš kur šiuo
se kraštuose yra lenkų ar save 
lenkais vadinančių, žinoma, bet iš 
kur jų net 188.000 atsirado Ru
sijos feder. ir 53.000 Kazachsta
ne? Aiškus dalykas, kad didžioji

jų dalis yra tremtiniai, nors of i- ‘ 
cialirfi buvo paskelbta, kad re
patriacija jau esanti baigta.

Pajieškojimai
GENĘ ALIŠAUSKAS 

prašau rašyti:
V. STANKUS 4941 DANIELS
DETROIT 10 MICH. U.S.A.

★ Pajieškomas Prana* Grižą*, 
sūnus Jono, maždaug 47 m. am
žiaus.

Rašyti: Sra. Ana Grižaitė de 
Marciunas, Las Heras 3744, Bue
nos Aires, Argentina.

>• Gauta vėl . >
J LIETUVIŠKŲ KNYGŲ — |
>; beletristika, bendro pobūdžio ir vaikų knygos
> Prašant pasiunčiama katalogai ♦

I POLYGLOT BOOK DEPOT H
$

355 Swanston St. >
$ Melbourne C1 J

Geriausios kokybės metinių ir jaunų galvijų 
jautienų, būkite tikri, nusipirksite tik

GAMBRILL’S
BUTCHERY

PRIEŠAIS STOTI — ŠALIA WOOLWORTH’O

CABRAMATTOJE
Nauja parduotuvė DABAR ATIDARYTA 

Puikios kokybės mėsa išpardavimo kainomis!

i A t 
i i

NUOSAVUS NAMUS, 

įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Tel.S YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, Tel.! 
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