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IR VĖL PASKELBTA

f PAVERGTŲJŲ TAUTU SAVAITĖ
MASKVA JAU PAREIŠKĖ SAVO NEPASITENKINIMĄ

Jungt. Amerikos Valstybių pre
zidentas, remdamasis kongreso ir 
senato nutarimais, ir šiemet, kaip 
ir pereitais metais, trečiąją liepos 
mėnesio savaitę paskelbė “Pa
vergtųjų tautų savaite". Preziden
tas savo šių metų dekleraciją pa
skelbė iš Newport, kur tuo tar
pu atostogavo. Savaitė šiemet pra
sidėjo liepos 17 d. ir tęsėsi iki lie
pos 23 d. Prezidentas paragino 
amerikiečius tos savaitės proga 
gyviau susidomėti sovietų paverg
tų tautų reikalais, “imperialisti
nio, agresyvinio sovietinio komu
nizmo aukomis".

Kai pereitais metais pirmą kar
tą Amerikoje oficialiai buvo pa
skelbta-'“Pavergtųjų tautų savai
tė”, jos aidas perėjo per visą pa
sauli. Tuo buvo pabrėžta, kad 
Jungt. Amerikos Valstybės sovie
tų pavergtų tautų reikalą skaito 
vienu iš tų svarbių reikalų, be 
kurių teisingo išsprendimo nega
li būti tikros taikos nei Europoje, 
nei pasaulyje.

Didelį nepasitenkinimą dėl tos 
savaitės paskelbimo ir šiemet ir 

i pereitais metais pareiškė Maskva. 
Pereitais metais “Pavergtų tautų 
savaitės" paskelbimas supuolė su 
JAV viceprezideno Ni\ono kelio
ne j Sovietų Sąjungą. Jau per pir
muosius susitikimus su juo Chruš
čiovas ir jo bendrininkai neslėpė 
savo susijaudinimo ir net pykčio 
dėl tos proklamacijos, kuri juk 
nustato, kad Amerika tą minėji
mą kartos tol, “kol visos paverg
tosios valstybės pasaulyje bus pa
siekusios laisvę ir nepriklausomy
bę”.

“Pavergtųjų tautų savaitės” 
. paskelbimas šiemet iššaukė ypa

tingai greitą Maskvos reakciją. 
Jau i antrą dieną po paskelbimo 
Maskvos radijas įvairiomis kalbo
mis ėmė tikinti pasaulį, kad ši
tas paskelbimas, t.k., esąs įsiki
šimas į Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalus, nors visas pasaulis ir 
pati Maskva gerai žino, kad tokios 
Pabaltijo valstybės yra tik so
vietų okupuotos ir jų laisvės rei
kalas yra tokio pobūdžio, kad vi
sas laisvasis pasaulis i privalėtų 
juo susirūpinti.

Šios savaitės metu visoje Ame
rikoje ir eilėje kitų kraštų buvo 
reiškiamos simpatijos šovietų pa
vergtoms tautoms, platinami at
sišaukimai, spausdinami straips
niai, ruošiamos radijo transliaci
jos, organizuojami mitingai ir kt. 
Jusgt. Amerikos Valstybėse šios 
savaitės akcijon įsijungė daugelis 
gubernatorių, burmistrų ir politi
kų, parlamento atstovai pasakė 
draugingas pavergtiesiems kalbas 
ir drąsino nelaisvėje esančias tau
tas nenustoti vilties. Daugelyje 
bažnyčių ir maldos namų (katali
kų, evangelikų, žydų ir kt.) buvo 
laikomos pritaikytos tai progai 
pamaldos.

Ypač įspūdingi parengimai vy
ko Čikagoje ir New Yorke. Vidu
ryje New Yorko buvo iškeltos vė
liavos tautų, kurios yra sovietų 
vergijoje. įvairių tautų kilmės 
amerikiečiai pareiškė pavergtie
siems savo palankumą ir pažadėjo 
juos remti kovoje už laisvę. Kai 
kurie masiniai mitingai numatyti 
dar ir po liepos 24 d.

JAV respublikonų senatorius

ženkle. Kai kurie pasaulio spau
dos ir radijo komentatoriai tai va
dina lyg ir JAV prezidento Eisen- 
howerio atkirčiu — demonstraci
ja prieš Kremlių, kuris pastaruo
ju metu visokiais leistinais ir ne
leistinais būdais kišasi į kitų že
mynų reikalus, tuo tarpu kai pats 
vis dar pavergęs laiko Pabaltijį 
ir eilę kitų kraštų. Nėra abejonės, 
kad “Pavergtųjų tautų savaitės” 
efektyvus pakartojimas šiemet 
gerokai pasitarnavo mūsų laisvės 
reikalui. E.LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

APIE DABARTINĖS LIETUVOS ŽYDUS

Wiley specialioje prakalboje per 
radiją kreipėsi į tautas už geleži
nės uždangos ir perdavė joms lais
vojo pasaulio sveikinimus. Jis t.k. 
pažymėjo, kad Amerika po karo 
nepasisavino sau nė vienos pėdos 
svetimos žemės, tuo tarpu Sovie
tų Sąjunga be atodairos pasiglem
žė eilę Rytų Europos valstybių 
ir laiko jas kietoje karinėje kon
trolėje.

“Pavergtųjų tautų savaitės” de
klaracijos pakartojimas , šiemet 
įvyko įtemptos pasaulio politikos

Lietuviai seniai žinomi kaip ra
mi, nuolaidi tauta. Žinoma ir tai, 
kad mūsų tauta visada gerbė kitų 
tautų atstovus ir gerai su jais 
sugyveno. Kartais net daugiau, 
negu reikėjo. Nepriklausomybės 
laikus įvairiai galima vertinti, bet 
su vienu gal būt sutiksime visi — 
per tą laikotarpį nacionalinio pa
sididžiavimo jausmas mažai tebu
vo ugdomas. Aš kalbu ne apie šo
vinizmą, bet apie sveiką tautinį 
susipratimą, visų meilę savo tau
tiečiams, savo tėvynei. Nenoriu 
apkaltinti lietuvių tėvynės meilės 
neturėjimu, bet šiandien inteligen
tų tarpe pastebimas įvaii-iais at
vejais nereikalingas kosmopolitiz
mas. Ir Lietuvoje atsirado inte
ligentų, kurie nesidrovi pasakyti: 
“Mano tėvynė ten, kur man ge
ra”. Mūsų laimei tokių žmonių 
nėra daug.

Žinoma, tokių žmonių yra po 
truputį visose tautose. Kalbant 
šiandien apie svetimtaučių įtaką 
Lietuvoje, bandant paliesti jų san
tykius su Lietuvos inteligentija, 
tenka dar kartą pakartoti aną fra
zę: “Tėvynė ten, kur gera...”

Argi visiems svetimtaučiams 
taip gera Lietuvoje? Kai kas ban
do atsakyti į šį klausimą mate
rialiai — girdi, Lietuvoje geriau, 
nei kai kuriuose kituose kraštuo
se su maisto produktais, buitinė
mis prekėmis ir pan. Tartum Lie
tuva būtų turtingiausia, labiau
siai žydinti šalis Sovietų Sąjungo
je. Deja, taip nėra. O jei taip nė
ra, tai kur priežastis, kad Lietu
voje kai kuriems svetimšaliams 
taip gera? Gera todėl, kad lietu
vis iki šiol dar neišmoko savęs 
vertinti, neišmoko kaip reikiant ti
kėti savo jėgomis, nenusilenkti 
svetimtaučiams. Už tai kaltinti 
lietuvio irgi netenka. Šimtus metų 
lietuvio žemę teriojo kryžiuočiai, 
švedai, engė Rusijos carai, o per 
dvidešimt nepriklausomų metų jis 
nesuspėjo aukščiau iškelti galvos. 
Juk ir nepriklausomybės metais 
lietuvis dažnai tikėjo, kad užsie
ninės prekės yra geresnės, geriau
si specialistai — svetimtaučiai, 
geriausiai gyvenimas sutvarkytas 
užsienyje. Tad gal būt dabar ir 
bus aišku, kad lietuvis ir šiandien 
dar daug kur nusileidžia svetim
taučiams, iniciatyvą atiduodamas 
j jų rankas, čia jau ne vien ma
terialinis reikalo sprendimas.

Visi senesnieji prisimena Lietu
vos kąimus ir kaimelius prieš ka
rą. Juose gyveno daug žydų pre

kybininkų ir amatininkų, šiandien 
vaizdas visiškai pasikeitęs. Dingo 
iš miestelių ir kaimų žydai “kro- 
mininkai”, dingo stikliai ir kepu
rininkai, skudurų supirkinėtojai ir 
kiti. Bet jei Jūs šiandien pereitu
mėte Vilniaus gatvėmis, sakysime 
sekmadienio popietę, skambiausia 
kalba pasirodytų žydų kalba. Jos 
pilna visur — gatvėse, parduotu
vėse, kino teatruose, koncertų sa
lėse. Bet tai tik tarp suaugusių
jų! I savo vaikus — kaip ne keis
ta — žydai kreipiasi rusų kalba 
ir kalbasi su jais rusiškai, nors 
ir patys ja kalba su jaučiamu ak
centu.

Pokario metais visi Lietuvos žy
dai susispietė didžiuosiuose mies
tuose. Dar tiksliau, viename mies
te — Vilniuje. Kaune, Šiauliuose, 
Klaipėdoje jų labai maža. Vilniu
je gi nerasi nė vienos įstaigos, 
kurioje nebūtų žydų. Ir amatinin
kų iš Jų tarpe liko žymiai mažiau. 
Visi tapo sandėlių vedėjais, par
davėjais, muzikantais, administra
toriais, direktoriais, mokytojais. 
Paprasto žydų tautybės piliečio 
staiga nebeliko. Nebeliko todėl, 
kad jie sugebėjo patekti į privi
legijuotą padėtį, ypač pokario me
tais. Hitlerio naikinamoji banga, 
palietusi žydų tautą, ypatingai 
pakėlė Jų tautinį susipratimą ir 
dar labiau išugdė tos tautos su
gebėjimą prisitaikyti. Lietuvoje 
be lietuviškų yra ir tokių viduri
nių mokyklų, kuriose dėstoma ru
sų kalba. Jose mokosi rusų kari
ninkų ir — žydų vaikai. Nežiū
rint netgi to, kad lietuviai sten
giasi sugyventi geruoju, kad jie 
net nežino, kas tai yra naciona
linė neapykanta, žydai į juos žiū
ri lyg į žmones, nusikaltusius jų 
atžvilgiu. įsitikinimas, kad jie bu
vo nuskriausti ir dabar turi teisę 
turėti visa tai, kas geriausia, pa
deda jiems visur prasiskverbti. 
Lietuviai gi yra nuolaidūs.

Iš kitos pusės, šitas žydų skver
bimasis į visas gyvenimo sritis, jų 
didžiavimasis savo tautos gabu
mais, sukelia kartais ir priešingą 
reakciją. Tam tikras žmonių skai
čius jų nemėgsta. O kai klauso
masi Vakarų radijo kalbant apie 
žydus kaip apie tautą, kuri Hitle
rio režimo metais daugiausia nu
kentėjusi, tai kartais girdisi pa
stabų: Vakaruose visiškai pamirš
tama, kad kentėjo ir nukentėjo 
ir kitos tautos. Daugeliui Lietu
vos ineligentų žydų stengimasis 
visur ir visada naudotis rusų kal
ba yra nesuprantamas.

EISENHOVERIO ŠŪVIS I 
KREMLIŲ

Amerikos prez. Eisenhoveris, 
kalbėdamas Respublikonų rinkimi
nėj konvencijoj Čikagoje, palietė 
du itin įdomius šių dienų politikos 
aspektus.

Pirmiausia, jis apkaltino daž
nus Amerikos ir Vakarų pasaulio 
kritikus, kurie esą skleidžią nuo
monę, kad Amerikos karinę galią 
pralenkę komunistiniai kraštai. 
Čia jis priminė paskutiniųjų sep- 
tynerių metų Amerikos gynybos 
pasirengimus, tardamas, kad “nė
ra- pasauly jėgos, kuri drįstų už
pulti Ameriką”. Ta proga jis iš
minėjo Amerikos oro laivyno pa
rengtį ir galingumą, pažymėjo ir 
paskutinius sėkmingus bandymus 
su raketomis iš atominių povan
deninių laivų.

Antrojoj savo kalbos dalyje jis 
apkaltino sovietus, kurie sąmonin
gai suardę Paryžiaus viršūnių 
konferenciją, brutaliu būdu nušo
vę Berento jūros neutraliuose van
denyse Amerikos bombonešį ir ki
tas sovietinės agresijos užmačias.

Kreipdamasis tiesiai į Sovieti- 
jos diktatorių N. Chruščiovą, Ei
senhoveris pasiūlė pasaulio pro
blemų taikų išsprendimą šiuo bū
du: Amerika mielai sutinkanti, 
kad visose pasaulio tautose būtų 
vykdomas UNO vadovaujamas 
žmonių atsiklausimas — referen
dumas, kur žmonės laisvai galėtų 
pasisakyti, ar jie pritaria komu

Sakoma, kad baimė’ turi dideles 
akis. Taip yra ir su žydų tauty
bės piliečiais Lietuvoje. Po karo 
jie nusprendė sudaryti vieną bran
duolį, vieną visuomenę kurioje 
nors vietoje, o nepasimesti atski
romis šeimomis plačioje teritori
joje. Jie yra įsitikinę, kad karo 
metais žuvo tiek daug žydų vien 
todėl, jog nespėjo visi organizuo
tai, bendruomeniškai pasitraukti į 
nepavojingas ‘sritis. Nežiūrint, 
kad po karo praėjo jau tiek daug 
metų, žydai dar nesustojo bijoję 
naujos “naikinimo bangos”. Ar 
be tos baimės šiandien turi Jie dar 
kokį nors kitą pagrindą, sunku pa
sakyti. Aišku tik viena, kad Lie
tuvoje jiems bet kokios reakcijos 
atžvilgiu nebūtų taip bloga, kaip 
kai kur kitur. Tiek Rusijoje, tiek 
kituose kraštuose jie yra mažiau 
pakenčiami. Kas liečia rusų kalbą, 
žydai visados stengėsi kalbėti 
“stipresniojo” kalba. Kai kas iš 
Lietuvos žydų inteligentų pasku
tiniaisiais metais yra išvažiavę į 
Izraelį. Tačiau tokių nedaug. Daug 
žydų emigruoja į Lenkiją, kur, 
jų žodžiais5, gyvenimas ir santy
kiai su žmonėmis neblogesni kaip 
Lietuvoje!

Jau minėjau, kad žydų inteli
gentų bendruomenė Lietuvoje lai
ko save labai privilegijuotoje pa
dėtyje. Kai kuriais atvejais tenka 
sutikti su tuo, kad žydų tarpe yra 
ne mažai išsilavinusių žmonių. Ta
čiau yra paplitusi ir nuomonė, kad 
eilėje atvejų žydai inteligentai su
geba tik pasirodyti tokiais esą.

Vilniuje dažnai rengiami leng
vos ir klasikinės muzikos koncer
tai. Juose pamatysi daug žydų: 
siuvėjus, pardavėjus, gydytojus, 
mokytojus ir kt. Jei lietuvis yra 
geras siuvėjas, jis save laiko geru 
amatininku, gi žydas siuvėjas sa
ve laiko jau viskuo pribrendusiu 
inteligentu. Šiaip darbe žydų in
teligentai nėra blogi kolegos. Jie 

nistinei ar demokratinei (pagal 
Amerikos modelį) santvarkai.

Nors šis Amerikos prezidento 
pareiškimas tebuvo pateiktas tik 
savosios partijos nariams — dele
gatams, tačiau užsienio politiniai 
stebėtojai mano, kad tatai yra 
oficialus skelbimas būsimos Ame
rikos politinės programos, jei vėl 
Baltuosius Rūmus laimėtų res
publikonai.

Šiandieną vykstančioje Respub
likonų Konvencijoj bus parenka
mas kandidatas į Amerikos pre
zidentus. Neabejojama, kad juo 
bus išrinktas dabartinis vicepre
zidentas Nixonas. Į vice preziden
to kėdę respublikonai kol kas dar 
neturi kandidato. Nesutinkant 
kandidatuoti Niujorko burmistrui 
multimilijonieriui Rockfeleriui, 
manoma, kad šis postas bus pasiū
lytas dabartiniam Amerikos UNO 
atstovui Cabot Lodge.

Svarbu čia pabrėžti, kad šiais 
metais Amerikos prezidento rinki
mų kampanijoj vyrauja ne vidaus, 
bet užsienio politikos reikalai. 
Komentatoriai mano, kad būsią 
vistiek, kuris kandidatas paklius 
į Baltuosius Rūmus. Ir demokra
tas senatorius Kennedy ir vice
prezidentas Nixonas esą abu ar
šūs antikomunistai ir Jiems val
dant galį įvykti daug esminių pa
sikeitimų santykiuose su komunis
tiniu pasauliu.

TURKAI ATŠAUKIA IŠ 
KORĖJOS SAVO BRIGADĄ 
Naujoji karinė Turkijos vy

riausybė nutarė iš P. Korėjos ati
traukti turkų brigadą, kuri ten 
stovėjo nuo 1951 metų.

Gerai informuoti šaltiniai sako, 
kad gen. Cemal Gursel, dabarti
nis Turkijos premjeras, tuo rei
kalu jau tariasi su Jungt. Tautų 
gen. sekretoriumi Dag Hammar- 
skjold, ir artimomis dienomis lau
kiama formalaus dokumentų pa
sirašymo.

Turkija buvo pirmoji iš sąjun
gininkų, prisijungusių prie JAV 
kare su komunistais prieš devy
netą metų. Turkų brigada Korė
jos kare pasižymėjo drąsumu ir 
kovingumu.

Brigados atšaukimo priežastis 
dar nežinoma. Bet valdančiosios 
partijos sluoksniuose kalbama, 
kad nuverstasis premjeras anuo 
metu pasiuntęs Korėjon turkų ka
riuomenę be formalaus parlamen
to pritarimo. Dabartinė vyriau
sybė numatanti Korėjoje palikti 
vieną turkų kuopą.

PRADEDAMI LEISTI 
“ARCHYVINIAI DOKUMENTAI”

Valstybinė politinės ir moksli
nės literatūros leidykla Vilniuje 
išleido Archyvinių dokumentų, 
rinkinį. “Hitleriniai žudikai Kre
tingoje”. Tai esanti pirmoji doku
mentų rinkinio daugiatomės seri
jos knyga.

visada sutaria su lietuviais inte
ligentais ir visada kovoja už abi
pusę pagarbą. Dauguma iš jų nė
ra komunistai, kaip gal būt dau
gelis yra įsitikinęs. Tačiau kai 
kam susidaro įspūdis, kad tai yra 
žmonės, kurie savo naudai kartais 
padarys daugiau, negu kraštui, 
kuriame jie gyvena.

(Bus daugiau)

IŠ LIETUVOS
ATSIRADO 

“UŽSIENIŲ REIKALŲ” 
MINISTERIS

K. Preikšas viešai pasirodė te- 
beesąs “užsienių reikalų” minis- 
teriu Lietuvoje. Jis dalyvavo lie
pos 5 ir 9 d. į Vilnių atvykusių 
iš Amerikos ekskursantų sutikime 
ir buvo pažymėtas užsienių reika
lų ministerio titulu.

“Užsienių reikalų" ministerio 
pareigas jis perėmė iš pensijon 
pasitraukusio Igno Gaškos, būda
mas tuo pačiu metu ministerio 
pirmininko pavaduotoju kultūros 
reikalams, šių metų pradžioje bu
vo paskelbta, kad K. Preikšas ir
gi pasitraukia į pensiją (nors pa
gal amžių jam dar būtų ankstoka 
tapti pensininku). Jo vieton mi- 
nisterių pirmininko pavaduotoja 
tapo paskirta Leokadija Diržins- 
kaitė-Piliušenkienė, o “užsienių 
reikalų” ministerio pareigos liko 
nutylėtos. Kadangi “suvereninių 
respublikų” užsienių reikalai 
sprendžiami Maskvoje, tai nenuos
tabu tokios respublikos “užsienių 
reikalų” ministeriją ir pamiršti... 
K. Preikšas po to paskelbto išėji
mo į pensiją viešai rodėsi tik vie
nu titulu: dainų šventės komiteto 
pirmininko titulu. Iš užsienių at
vykstančias delegacijas (pavyz
džiui, iš Lenkijos) sutikinėdavo 
P. Rotomskis (santykių su užsie
niais draugijos pirmininkas), kul
tūros ministerijos atstovai, bet ne 
“užsienio reikalų” ministeris ar
jo atstovas.

Bet kai užsienio lietuvių spau
doje pasirodė pastabų apie tylų 
“užsienių reikalų” ministerio Lie
tuvoje išnykimą, tapo prisiminta, 
kad K. Preikšas gi neatleistas ofi
cialiai iš "užsienių reikalų” mi
nisterio vietos ir tos vietos dar 
niekas nėra užėmęs. Tad, pirmai 
progai pasitaikius (draugams 
piligrimams iš Amerikos atvykus), 
K. Preikšas ir atvyko į aero stotį, 
iškėlęs aikštėn kažkaip per nesu
sipratimą užsimetus! titulą. LNA

RADIJO KLAUSYTOJAMS 
NUSIBODO PROPAGANDA

Neseniai radijo žurnalistai ap- 
keiiavo Lietuvą, apklausinėdami 
klausytojus, ką jie pageidautų 
klausytis programoje. Klausyto
jai pageidavo, kad jie pageidautų 
daugiau lietuviškų dainų. Išvada 
aiški: Klausytojams nusibodo pro
paganda, kuri komunistinėje radi
jo programoje užima didžiausią 
dalį.

A

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TURISTŲ GRUPĖ LIETUVOJE

Liepos 5 d. į Vilnių atvyko gru
pė JAV lietuvių. Tai nedidelė, 
virš dvidešimties žmonių grupė, 
perėjusi per komunistinį “skry
ningą”. Į' šią “patikimųjų” gru
pelę įeina tokie žinomi “pažan
gūs” amerikiečiai lietuviai, kaip 
“Vilnies” laikraščio administrato- 
rus Jokūbas Paulukas, to paties 
laikraščio vienas iš redaktorių 
Leonas Jonikas, antru kartu Lie
tuvoje viešįs dr. Algirdas Merge- 
ris ir kt Stotyje juos pasitiko 
oficialūs asmenys, kaip užsienio 
reikalų ministeris K. Preikšas, 
"Tiesos” redaktorius G. Zimanas, 
P. Rotomskis ir kt Svečiai Lietu
voje viešės tris savaites. Per tą 
laiką jie susipažinsią su Vilnium, 
lankysis Kaune, Klaipėdoje, Pa
langoje ir kitur. E.

1
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GED. ANDRIUŠIS

ŠYPSENŲ SALOJE
(Kelionės įspūdžiai iš Naujosios Kaledonijos)

— h‘ iš kur vienoj vietoj susi
rinko tiek daug naujųjų austra
lų? — pagalvoji žmogus, pirmą 
kartą patekęs neaustrališkon že
mėn, kur ausį rėžia ne tiktai ne
įprastos kalbos garsai, bet ir akį 
patraukia mūsų standartu “nepa
dori” vietos gyventojų laikysena. 
Mat, prancūziškosios N. Kaledo
nijos sostinės Numėjos gatvėse 
visi praeiviai... šypsosi.

Dar kitas jų skandalingo gyve
nimo būdo reiškinys — futbolo 
rungtynės ir dviratininkų varžy
bos... pačiame sekmadienio vidu
ryje! Ką jau bekalbėti apie tai, 
kad pramogų ir linksmybių skylės 
visiškai nekreipia dėmesio į savai
tinį kalendorių! Nenuostabu, 
kad sveikinimas “gero apetito” 
buvo sugalvotas ne anglosaksų, 
bet prancūzų...

Į šią tropikų salą, artimiausią 
Australijai prancūziško gyveni
mo atstovybę, mūsų laivas įplau
kė pro išskėstas koralų rifo ran
kas, kurios saugo Numėjos uostą 
nuo Ramiojo (ne visada) Vande
nyno užmačių. Bendrakeleiviai 
skubiai rengiasi lyg į kokį maska
radą: velkasi margais marškiniais, 
maunasi kuotrumpiausiom gėlė
tom kelnaitėm, aunasi spalvin
gais sandaliais, padorūs, rimti 
žmonės pavirsta bytnikų gauja.

Numėja — tipingas prancūzų 
tropikų miestelis, kurio centras 
yra erdvi aikštė, paskendusi žy
dinčių medžių paunksmėje. čio
nai baltieji, pusjuodžiai ir juodu
kai praleidžia didesnę savo gyve
nimo dalį, bevaikštinėdami, besi- 
vaišindami vynu ir bepolitikuoda
mi. Prekybinėse gatvėse gausios 
krautuvės siūlo visus gyvenimo 
patogumus, gardumynus ir civili
zuoto apsisvaiginimo priemones 
(gatvėse girtų, išskyrus vieną ki
tą turistą, nematyti). Užsukęs į 
vieną krautuvę' nusipirkti muilo, 
ilgai negalėjau išaiškinti savi
ninkui, ko noriu ir jisai tuo tar
pu jau spėjo ant savo prekystalio 
išdėlioti beveik visas gėrybes., 
matai, ką reiškia pasijusti “nau
juoju prancūzu”! Na, bet jei ir 
būčiau pramokęs australų mokyk

loje prancūziškai, vargiai būčiau 
čionai susišnekėjęs, niekas čionai 
nesuprastų ir mano buvusio pran
cūzų kalbos mokytojo Adelaidės 
gimnazijoj...

įdomiausia pasisukaliot po ki
niečių krautuvėles, įkvipusias 
tūkstančiais kvapų — kvapelių, 
prieskoniais, kur galima pirkti 
pradedant gabaliuku medžio iš 
tyrinėtojo kapitono Kuko laivo 
ir baigiant lakštingalos liežuvė
liais. Va, vienoj atminų krautu
vėlėj australas turistas derasi su 
savininku šiaudinę kepurę, kurią 
užsimaukšlinęs savo krašte, jisai 
tučtuojau būtų įkištas už geleži
nių grotų kaipo pakvaišėlis!

Saulėtas atogrąžų sekmadie
nis. Keliamės su gaidžiais, kopiam 
į kalną, kuris perskiria miestelį 
į dvi dalis. Salą aplinkui juosia 
balta — baltutėlė juosta, daik
tais praardyta laivams įslinkti 
uostam Šiuos skaidrius koralų ri
fus amžinai puola bangos, mėgin
damos juos nuplauti. Antroj kal
no papėdėj bananmedžiuose, pal
mėse ir baltai žydinčiuose krū
muose išsikloję spalvingi gyvena
mieji nameliai, kurių tarpe vieš
patauja baltas, smailas bažnyčios 
bokštas, tolyje sidabru lieta jūra, 
o anapus sąsiaurio sodriom džiun
glėm apaugę kalnynai. Tik vie
noj vietoj šį džiugų horizontą už
teršia raudonuos dūmos pasken
dęs cinko fabrikas, kuris lyg koks 
pagonas dirba savo darbą ir sek
madienį.
i Nusileidžiam apačion, einam 
plačiu keliu, abiejose pusėse ri
kiuojasi vilos, visur kvepia gėly
nai ir žieduoliai krūmai, žmonių 
nė gyvos dvasios, visi išėjo mels
tis. Buvo pats vidurdienis, pagal 
vietos paprotį reikėjo ir mums ke
lioms valandoms pasitraukti tur- 
samiegio — siestos, nes saulė įžū
liai kepino ir vietinius ir svetim
šalius, neklausdama dokumentų.

Po pietų margos minios lyg su
sitarę išsipylė į gatves^ kas į fut
bolą, kas į svečius. Saulei nusi
leidus prasideda tikras gyveni
mas kavinėse, parkuose, restora
nuose, visur ‘juokas, klyksmai,

J. TAUTVYDAS

LIETUVOS KLAUSIMAS JUNGT.
TAUTOSE

Australu spauda vengia kalbėti apie Rytų Europos pavergtuosius. Jungt. 
Amerikos Valst. pradeda vadovauti išlaisvinimo bylai. Amerikos atstovo
Jungt. Tautose (UNO) H

Nežinia, ar iš baimės ar kuriais 
kitais sumetimais australiškoji 
spauda nekelia tų pasisakymų, ku
rie liečia sovietais pavergtosios 
Rytų Europos kraštų reikalus. 
Net ir tuo atveju, kad šiuo metu 
Australijoj gyvenančių mažumų 
organizacijos bei sąjungos rašo 
kuria nors proga į vietinę spaudą, 
australų dienraščiai dažniausia tų 
raštų nededa, o jei kartais ir įde
da, tai sutrumpinę ir išmetę tas 
vietas, kurios kelia esmingiausius 
sovietinės okupacijos faktus.

Žinomi faktai, kai Australijoj 
gyvenančių pabaltiečių organiza
cijos (lietuvių, latvių ir estų) ry
šium su Pabaltijo okupacijos dvi
dešimtmečiu buvo išsiuntinėję vi
soms australiškųjų dienraščių re
dakcijoms memorandumus, sa
vaime suprantama, nepalankius 
sovietinei okupacijai, tačiau nei 
vienas jų, berods, neišvydo die
nos šviesos.

Šis australiškosios spaudos ne
prielankumas pavergtųjų Rytų 
Europos kraštų interesams yra 
daugiau negu džentelmeniškumo 
stoka. Tatai yra tyfi rezistencija 

muzika, Elvis, Žydrasis Dunojus, 
prancūzų šansonietės, šokiai iki 
pirmosios aušrelės, — kitaip 
prancūzai nesupranta gyvenimo!

Naktis prabėga kaip viena se
kundė, mūsų bendrakeleiviai viens 
po kito renkas laivan, štai, vie
nas apglėbęs pustuzinį bonkų, 
kitas per petį persimetęs gėlių 
vainiką, besvajodamas apie salos 
gražuolę, paliktą kabareto dū
muose...

Sunkia širdim palikom šią salą, 
pirmą kartą paragavę prancūziš
ko gyvenimo skonio. Taip, ma
nau, ypač galvojo prie denio atra
mos laivui išplaukiannt greta ma
nęs stovėjęs keleivis su labai 
sunkia galva ir raudona nosim... 

nry Cabo/t Lodges atviri
ir gal baimė didžiojo grąsintojo, 
o gal nejautrumas jos gyventojų 
nemažai daliai, nenorint tempti, 
pagal juos, tautinių reikalų aštru
mo, nes, jų nuomone, politiniai 
pabėgėliai nesą jokia tautinė ma
žuma, o tik paprasti emigrantai, 
skirti palaipsninei asimiliacijai'. 
Pažiūra, suprantama, keista, ta
čiau ir pačiai australų spaudai 
garbės neteikianti... Jei tiktai 
motyvuojama greitesnės asimilia
cijos reikalo svarba, tai gerokai 
klystama, nes toks nepalankus 
traktavimas išeivių reikalų ne tik 
kad nepririša jų prie šiojo kraš
to, bet kelia nepasitenkinimo ir 
tolina nuo jo.

Tačiau tarptautinėje pilitinėje 
arenoje paskutiniu metu, ypač po 
nepavykusios vad. viršūnių konfe
rencijos Paryžiuje, Rytų Europos 
kraštų laisvinimo byla pradeda 
kilti viešumon. Didžioji Amerikos 
spauda, gindama Jungt. Amerikos 
Valstybių, o ir iš viso Vakarų pa
saulio politinius interesus, kurie 
šiuo metu taip aštriai kryžiuoja
si čia Kuboje, čia Konge, čia Tol. 
Rytuose, dažnokai jau aštria for
ma demaskuoja sovietų tikrąjį 
veidą — Rytų Europos pavergimą 
ir žiaurią jų kolonialinę okupaci
ją bei tų kraštų gyventojų prie
vartavimą. C,ia išminimi visi so
vietų okupuotieji kraštai, pami
nint ir Pabaltijo valstybes.

Nevengia šių faktų pastaruoju 
laiku priminti ir Jungt. Amerikos 
Valstybių politiniai vadovai, jų 
tarpe net prez. Eisenhoveris.

Visą pokarinį laikotarpį Jung
tinėse Tautose buvo delsiama kel
ti Rytų Europos laisvės klausi
mas, tačiau dabar jau ir šia pras
me nevengiama tarti aštresnį tie
sos žodį, nors šių faktų vėl ta pa
ti australų spauda kažkodėl neno
ri įrašyti į savąsias skiltis.

Štai čia pateikiame šio mėnesio 
19 dienos Amerikos atstovo Jungt.

ir tiesūs žodžiai.
Tautose, kuris atrėmė Saugumo 
Taryboj sovietų delegato Sobole- 
vo priekaištus Amerikai Kubos 
reikalais, kalbos ištrauką, kurią 
nutylėjo bent jau dauguma aus
trališkosios spaudos.

Amerikos atstovas Cabot Lodge 
atsakydamas Sobolevo aštrų užsi
puolimą, kuriame pastarasis išva
dino Jungt. Amerikos valstybių 
politiką “konspiratoriška, žiauria, 
teroristine” ir t.t. ir t.t., tarp ki
ta ko, pareiškė:

“Visu atvirumu aš pabrėžiu, 
kad Sov. Sąjunga neturi jokios 
teisės mokyti UNO Saugumo Ta
rybą bet kokiu klausimu, kas lie
čia mažųjų tautų teisių respekta- 
vimą. Nėra žemėje krašto, kuris 

.turėtų blogesnį vardą mažųjų tau
tų atžvilgiu, kaip Sov. Sąjunga.”

Toliau Cabot Lodge pabrėžė, 
kad beveik kasmet Sov. Rusijos 
politika esanti pasmerkiama Jung
tinių Tautų asamblėjoj dėl jos el
gesio su mažais kraštais, ypač dėl 
Vengrijos sunaikinimo ir pries
paudos.

Štai atviri Amerikos atstovo 
žodžiai dėl Pabaltijo valstybių ir 
kitų Rytų Europos tautų paver
gimo :

“Aš manau ne pro šalį čia bus 
priminti Saugumo Tarybai apie 
tariamąjį mažųjų tautų gynėją, 
Sov. Sąjungą, kuri L a t v i- 
j ą, Lietuvą, ir Esti- 
j ą pavergė visai dar nesenai, 
ką dar atsimena ir jaunoji gene
racija. Lenkija, Čekoslovakija, 
Bulgarija, Rumunija ir Rytų Vo- 
vietija buvo sovietų paversti jos 
satelitais. Vengrija buvo taip pat 
paversta sovietijos satelitu ir 1956 
m. brutališkiausiai pavergta. Šis 
sovietų veiksmas Buvo UNO pil
naties asamblėjis 60 balsų daugu
ma prieš 10 griežčiausiai pasmerk
ta, ir panašaus pasmerkimo nėra 
dar niekad buvę šioje organizaci
joje kitų jos narių atžvilgiu”.

Savo ilgoje kalboje Cabot Lo
dge toliau išminėjo visus Sov. Są
jungos destruktyvinius veiksmus 
Korėjoje, Art. bei Vid. Rytuose 
ir kitur, čia jis visai atvirai 
bloškė sovietų adresu ir 1941 me
tų Ribentropo — Molotovo pak
tą, kurio pasėkoje kilęs kruvi
niausias karas ir pasaulis nieka
da neužmiršiąs, kad šio karo ki
limo priežastimi didžia dalimi bu
vę ir sovietai, kurių kaltės joki 
istorijos klastojimai nenuplausią.

Išryškinęs Amerikos užsienio 
politikos tikslus, jos pagalbą ki
toms šalims ir pabrėžęs, kad Ame
rika iki šiol nėra okupavusi jo
kios svetimos teritorijos, Cabot 
Lodge kreipėsi į Sovietijos atsto
vą Sabolevą ir tarė:

“Amerika visur po suteiktosios 
kitiems kraštams pagalbos ati
traukia savo karines pajėgas. Meš 
atitraukėme jas ir 1958 m. iš Li
bano taip greitai, kaip tik buvome 
šito paprašyti. Tačiau sovietų ka
riuomenė vis dar neapleidžia oku
puotų kraštų. Ji vis dar engia Ry
tų Europą. Ji tęsia savo okupaci
ją ir oricntalių Sov. Sąjungos 
tautų žemėse. Aš sakau jums, p. 
Soboleve, kad jūs atstovaujate 
vyriausybę, "kuri negalėtų ateiti 
į teismą švariomis rankomis. Jūs 
liejate krokodilo ašaras dėl Ku
bos ir tariamai ją gindami varto
jate rusiškus priežodžius, aš gi 
jums pacituosiu čia tik vieną min
tį iš Šv. Rašto: Kodėl tu įžvelgi 

• šapelį savo brolio akyje, bet ne- 
. matai rąsto savojoje”.

Manytina, kad čia pacituotosios 
Cabot Lodges mintys tėra tik pro
logas dviejų pasaulio politikos 
frontų dvikovoje. Ši kova, kaip 
rodo nūdienė politinė padėtis, dar 
tik prasideda ir ilgainiui vis ašt
rės. Kada kortos be jokių skrupu
lų pradedamos atidenginėti, tai 
reikia manyti, kad jos bus lošia
mos iki galutino laimėjimo ar at
virkščiai.

šitokį aštrūs pasisakymai gal 
jau netolimoje ateityje įgaus to
kį pobūdį, kad bus pareikalauta 
Sovietams kraustytis iš pavergtų
jų žemių. Suprantama, šiuo me
tu, kai; žiaurusis aponentas yra iki 
dantų apsiginklavęs raketomis, 
taikus sovietų išstūmimas iš Rytų 
Europos gal nebus įmanomas, bet 
pavergtiesiems vis dėlto yra tik
ros paguodos, kai pagaliau susi- 
prantama ir pradedama sakyti tie
sos žodžiai.

A. ZUBRAS

TAUTA IR INDIVIDAS
LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄMONĖ IR JOS 

IŠLIKIMAS EMIGRACIJOJE

Stabtelėdami prie lietuvių tau
tinės sąmonės, matome ją pagrin
diniame kamiene per šimtmečius 
buvus tą pačią, nežiūrint didelių 
gudų plotų ir lenkiškosios įtakos. 
Vytautas 1413 m. Salyne ordeno 
maršalkai, atvykusiam derėtis dėl 
1410 m. Žalgirio mūšio belaisvių, 
pareiškė: "Prūsai yra taip pat ma
no protėvių žemė”. Laiške impe
ratoriui Zigmantui 1420 m. tas 
pats Vytautas rašo: "žemaičiai 
visada buvo ir tebėra ta pati Lie
tuva, nes visur čia kalbama ta 
pačia lietuvių kalba”. (Šapoka, 
Lietuvos istorija, p. 140 ir 141.) 
Bus ir tai tiesa, kad pačioje liau
dyje vytautiniais ir vėlyvesniais 
laikais jautimasis lietuvių tautos 
nariais yra buvęs nesąmoningo ar 
mažai sąmoningo laipsnio, bet to
dėl kategoriškai imperatyvus, 
šventas, turįs net tabu požymį. 
Senasis lietuvių tikėjimas laikyta 
neatskiriama dalimi nuo tautybės, 
ir todėl toks priešinimasis nau
jybei, nes krikščionybėje įžiūrė
ta gudiškumas bei lenkiškumas. 
Todėl ir didieji kunigaikščiai, pra
dedant su karaliumi Mindaugu, 
labai nedrąsiai ėmėsi sukrikščio
ninami, nes jautė lietuviškojo ka
mieno pasipriešinimą. Už tat ir 
karalius Mindaugas žuvo nuo sa
vųjų rankos. Lenkų dvasinės įta
kos ir rusų okupacijos laikais 
lietuviškumas mūsų tautoje išliko 
pasąmonėje kaip neatskiriama lie
tuviškosios buities dalis. Pabudo 

jis 19 š. antroje pusėje su “Auš
ra” ir aušrininkais, kada pagal 
Vištelį ir drauge šventieji ėmę lie
tuviškai kalbėti. Vėliau, o ypač 
nepriklausomos respublikos lai
kais lietuviškumas suvokta visai 
racionaliai, aiškiai jį atskiriant ir 
nuo gyvenamojo krašto, nuo pi
lietybės ir nuo religijos.

Emigracijoje, o ypač priversti
nėje, II-ji Pasaulinio karo meto 
iššauktoje, vyresnioji karta lietu
viškumą bei priklausymą lietuvių 
tautai suvokia kaip neatidalinamą 
savo psicho-fizinės būtybės turi
nį. Tik jaunoji karta, kuriai nėra 
tekę misti Lietuvos žemės sulti
mis, kuri nėra mačiusi Lietuvos 
dangaus, kuri yra paliesta sveti
mos aplinkos ir auklėta bei ugdy
ta svetimos mokyklos, ima sava
jam lietuviškumui pagrįstai klaus
ti racionalių pagrindų. Jiems ga
lime atsakyti, kad ir patys stip
riausi racionaliniai momentai nie
ko nepadės (jų mes davėme), jei 
trūks emocinio vidinio nusiteiki
mo, jei išblėsęs bus idealistinis 
momentas, jei bus jieškoma leng
viausio gyvenamai aplinkai prisi- 
taikinimo kelio, jei nuogasis ma
terializmas bus pagrindinis visų 
sprendimų tikslas. Kai pagrindi
nis tautos kamienas pavergtas ir 
dvasiškai žalojamas, tai didelė da
lis laisvai galinčio apsispręsti mū
šų jaunimo ima darytis abejingi 
sentėvių žemei ir savo tėvų tau
tai. Vyresnieji pasimetę, ir nu

leistomis rankomis dairosi, įžvelg
dami tos rūšies reiškinyje neiš
vengiamumą. Pirmoje eilėje tėvai 
ir šiaip vyresnieji ir yra kalti
ninkai, kad taip vyksta. Nepasi
rūpinta giliau įžvelgti tautinės 
vertybės prasmės ir nesudaryta 
emigracijoje reikiamų sąlygų lie
tuvybei išlikti. Daugelis, mat, ir 
vyresniųjų į lietuviškumą težiū
rėjo kaip į gimtoji kaimo skran
dą. Susirinkę kaikada krūvon pa
sipjauna dėl tuščių, nes jau pra
ėjusių dalykų. O reikėtų, berods 
jau laikas, įsisąmoninti, kad rei
kia gyventi ateičiai, o josios vie
nas ir pagrindinis rūpestis — iš
auginti naują lietuvišką kartą. 
Be josios nebus lietuviškosios atei
ties emigracijoje, o gal ir Lietu
voje. Tai kažin, ar Lietuva po 
I-jo Pasaulinio karo būtų prisikė
lusi be Amerikos lietuvių pagel- 
bos?

Lietuvybę jaunojoj kartoj, bent 
sąmoningesnėje jos dalyje, mums 
tikrai gali pavykti išlaikyti, jei 
tik tinkamus kelius surasime, jei 
tik nuoširdžiai ir apsvarstę vie-

A

TAUTA IR
Specifinei bendruomenės rūšiai 

nusakyti vartojame tautos 
žodinį simbolį, atatinkantį vokie
čių Volk, rusų narod, lotynų, ang
lų ir prancūzų natio. Nemanome 
šiuo klausimu laikytis mūsų žy
maus filosofo St. Šalkauskio, ku
ris tautos vardu vadina gaivalin
gąjį savaimingąjį tautinį sambū
rį, gi nacijos vardu nusako orga
nizuotą, t.y. augštesnio sąmonin
gumo laipsnio, valstybinės formos 
pasiekusią tautinę bendruomenę. 
Skyrimas šių sąvokų tik klaidinan
čiai gali veikti lietuvių visuome
nę ir apsunkinti naudotis sveti
mų kalbų literatūra, nes didžiulės 

ningai to reikalo griebsimės. ži
noma, tam neužtenka tuščio pa
triotinio žodžio, bet reikia aukos 
ir darbų. Dar ir dabar nebūtų 
pervėlu buriuotis į vieną ir tą 
patį priemiestį apie lietuvių na
mus, nevėlu būtų susikurti lietu
višką kooperatyvą ar akcinę ben
drovę, kad lietuvybei emigracijo
je susirastų ir ūkinė atspara. Jei 
kol kas daugiau nesugebam, tai 
padarykim vieną sprendimą: 6 
dienos darbui dėl duonos bei pro
fesijos šiame krašte, o septintoji 
lietuvybei:’ lietuviškai savaitgalio 
mokyklai, lietuviškoms organiza
cijoms, pramogoms bei išvykoms. 
Asmeniški reikalai tenka palenkti 
bendram tautiniam reikalui, nes 
ir siaurame šeimos ratelyje tenka 
šeimos nariams taip gyventi, kaip 
diktuoja bendri šeimos reikalai. 
Jei tuo keliu ims eiti vyresnieji, 
tai juo nuves ir jaunimą. Žino
ma, bus nubyrėjimų, jų neišveng
sime. Laikykime tą dalį mūsų 
emigracijos vėžio paliestąja. Vėžį 
reikia gydyti, kol galima ir kaip 
galima, bet kartais tenka ir ope
racijos griebtis.

anglų ir prancūzų tautos vartoja 
nation nusakyti kaip tik tai pa
čiai sąvokai, kurią lietuviai nu
sako tautos žodžiu.

Sutinkame š e i m y m o s są
voką. Ja nusakome junginį, kurio 
narius riša tiesioginė giminystė 
ir paprotiniai-teisiniai ryšiai. Iš
siplėtusią šeimyną vadiname g i- 
minės vardu. Genties 
vardu vadiname tai, ką anglai va
dina trib, vokiečiai Stamm. Lie
tuviškai sakome žiemgalių, sie
lių, jotvingių gentys. Nemanome, 
kad gyvoji kalba jaustų skirtumą 
tarp genties ir kilties, nors kai- 
kurie mūsų kalbos mokovai kil

ties sąvokai priskiria platesnį 
turinį negu genties. Pader
mės žodžiu manome esant tiks
liausia nusakyti rasinę bei gene- 
racinę sąvoką. Taigi mes sakome: 
baltoji padermė, mus seksianti pa
dermė ir panašiai.

Vokiečiai vartoja Volkstum ir 
Voelkertum sąvokas. Vienalyti- 
niam, vienos kilmės tautiniam bei 
nacionaliniam sambūriui nusakyti 
vartojamas Volkstum terminas; 
įvairių kilmių junginiui, kuris te
begyvena asimiliacijos procesą ar 
tokiam įvairių tautybių nesiasi- 
miliuojančiam reiškiniui, apjung
tam vienos ir tos pačios organi
zacinės valstybinės formos, vokie
čiai vartoja Voelkertum žodį. Vo
kietis galėtų tat vadinti U.S.A. 
Voelkertum, jis tikrai pasakys 
S.S.R. Voelkertum. Labai ryškų 
Voelkertum pavyzdį turime Švei
carijoje ir Belgijoje. Anglai taip 
pat kiek skirtingas sąvokas nu
sako nation ir peolpe žodžiais. 
Kurio nors krašto piliečiai (sub
jects), valdiniai nusakomi people 
terminu. Anglas sako: people of 
U.S.S.R., bet Russian nation. 
People atatiktų tat ir vokiečių 
Veolkertum sąvokai. Kasdieninėje 
šnekamoje ir rašto kalboje anglų 
kalba nedaro tačiau to skirtumo 
ir lygegrečiai vartoja people ir 
nation sąvokas. Pagrindinė to ne
skyrimo priežastis, žinoma, yra 
politinė. Šiaurės amerikiečiai tu
rėjo ir tebeturi rūpestį, kad įvai
rių tautybių emigrantai kuo grei
čiausiai asimiliuotųsi, gi britai, 
dar taip nesenai turėję 'didžiulę 
kolonialinę valstybę, siekė, kad 
visos imperijos įvairiausių tauty
bių žmonės pasijaustų vienos ir 
tos pačios valstybės piliečiai. Lie
tuvių kalbos atatikmens vokiečių 
Voelkertum neturime ir tegalime 
tik nusakyti tautybių junginio žo
džiais. Tas tetinka tik Šveicari
jos ir Belgijos atvejams. U.S.A. 

tautybių mišiniui geriausiai tin
ka piliečio terminas.

Prancūzija, Italija, Vokietija 
yra tautinės valstybės. Tokia bu
vo ir atsikūrusi nepriklausoma 
Lietuva, ir taip pat jos kaimynės 
Latvijos ir Estijos respublikos. 
Mišrių tautybių valstybės yra 
Šveicarija su Belgija, bet jie va
dina save šveicarais, belgais, nors 
priklauso skirtingoms kiltims, su 
skirtingomis kalbomis, papročiais 
ir šiaip skirtingais kultūriniais 
požymiais. Belgijoje gyvena pran
cūziškai kalbą valonai ir nuo olan
dų nesiskirią flamai. Šveicarija 
yra apjungusi net keturių tauty
bių nuotrupas: vokiečius, prancū
zus, italus ir reto-romanus. Ne
galima tačiau paneigti fakto, kad 
Belgijoje ir švencarijoje sutinka
me tik belgams bei šveicarams 
būdingą dvasinę atmosferą, ku
rioje formuojasi Belgijos bei 
Šveicarijos kultūros su savais sa- 
viškais stiliais. Taip pat teisybė, 
kad Belgijos valonams Paryžius 
yra ir šiandien dvasinis centras, 
iš kur ateina literatūra bei, iš vi
so, estetinės idėjos ir formos. Pa
ryžiaus įtaka Briuselyje dominuo
ja intelektualiniam gyvenimui, 
Paryžius diktuoja madas ir pati 
kasdieninio gyvenimo stilių. Švei
carijos vokiškai kalbą kantonai 
dvasiškai bendrauja su vokiečiais 
bei austrais, tuo tarpu Berne, 
Fryburge bei Genevoje sutinka
me stiprią prancūzų bei Paryžiaus 
įtaką, Ticine gi italų. Nei Belgi
joje nei Šveicarijoje viena dalis 
nesistengia asimiliuoti kitos, pri
mesti savo kalbos ar padaryti vie
ną kurią kalbą valstybine. Belgi
joje abi kalbos valstybinės — ir 
prancūzų ir flamų, Šveicarijoj vi
sos keturios — ir vokiečių, ir 
prancūzų, ir italų, ir reto-roma- 
nų.

(Bus daugiau)
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SKAUTŲ TARPTAUTINE KONFERENCIJA
INDIJOJE
RAŠO A. KRAUSAS

ŠVENTYKLŲ ANGOJ
kas, gyvenęs prieš 5 tūkstančius 
metų, išdėstė savo žymią filoso
fiją Bhagavad Gitoje. Mūsų žy
mus rašytojas ir filosofas Vy
dūnas Bhagavad Gitą išvertė iš 
sanskrito kalbos. Vertimas pasi
rodė 1947 metais tremty, Vokie
tijoje. Jame sakoma, kad Bhaga
vad Gitą siekia sukelti žmogui 
sąmoningumą ir galią, kad ryš
kintų tą savo gyvenimo prasmę: 

“Yra tai jo pareiga. Kiekvie
nas žmogus pasaulio Kūrėjo var
tojamas kaip priemonė visam gy
venimui gyvinti ir tobulinti. Ko- 
sąmoningesnė ši priemonė, to- 
reikšmingesni yra jo pastangų 
daviniai visam pasauliui.

Žmogus įgyja sąmoningėjimui 
galimumą su kiekvienu aiškesniu 
nusimanymu, kad jis yra ir būna 
Dievuje. O tas jo nusimanymas 
nuolat švinta, žmogui einant nuo
širdžiausiai visas gyvenimo jam 
skirtas pareigas, pasiduodamas 
Dievo valiai”.

Žmogaus nusimanymas Dievuje 
yra atsigavimas pačiame esmiška
me Gyvume. Pats atsigavimas su 
tam daromomis pastangomis ir 
įgytoji būsena indų vadinamas 
Joga, mūsiškai tariant tikyba. Jos 
išpažintojas, vykdytojas — Jogas, 
mūsiškai galėtų pavadinti Gaivius.

Vydūnas indų šventraščio ko
mentaruose šiaip aiškina:

“Reikia atverti akis dieviškam 
šviesumui ir spinduliavimui. Daž
niausiai žmonės mano, Dievas 
esąs atskiras, apstabintas asmeny- 
biškumas. O tai būtų Dievo men
kinimas. Reikėtų Jį išmanyti kaip 
Esmingumą, kurs yra visame. Jis 
būtent yra ta vienuma, iš kurios 
visi skaitmenys, visas daugeriopu- 
mas atsiranda ir kurs yra visa-ko 
kilmė, pagrindas ir esmė.

Pats Savyje Jis nepakinta, bet 
žmonėms apsireiškia įvairiais bū
dais, atitinkant tai, kokie jie yra 
ir kuriuo atžvilgiu bei siekimu jie 
stengiasi Jį numanyti. Dievas nė
ra netobulas, bet ir nėra tobu
las. Vienok Jame tobulumas pa
siekiamas. Jis todėl visuose daly
kuose yra augščiausiasis ir tik
riausiasis Esimas”.

Pasistengiantieji patiria Dievo 
palaimą:

“Iškilę iš geidulingumo ir ais
tringumo, mintis nutildę, draus
mingumu atsigręžusieji, savo es
mę pažinę, patiria Augščiausiojo 
palaiminimą” (Gita V, 26).

Mūsų didis mintytojas ir krikš
čioniškos pasaulėžvalgos atsto
vas prof. Stasys Šalkauskis, gy
dydamasis Turkestane, Centrinėje 
Azijoje, dabar Uzbekų TSSR, su
sipažino su jogų mokslu, kuris 
padarė į jį nemaža įtakos. Jis, 
atvykęs Švencarijon tęsti studijų 
1918 metais, bevaikštinėjant su 
K. Pakštu Friburgo vaizdingose 
apylinkėse, dažnai savo pašneke
siuose prisimindavo apie nuosta
bų jogų mokslą.

Tikybos reikalams Indijoje yra 
daug šventyklų, vienuolynų ir 
daugelyje gyvenamų namų įreng
tos privačios koplyčios maldai. 
Paminėtina jainistų šventykla 
Belur Marh, Kalkutoje, prie ku
rios veikia vyriausioji misijų būs
tinė, įsteigta Swami Vivekanan- 
dos. Kita, Dakhineswar šventykla, 
kur Vivekanandos mokytojas, in
dų šventasis Shri Paramhansa Yo- 
gananda buvo dvasininku. Indai 
turi panašią katalikų stigmatizuo- 
tojai Teresei Neumanaitei iš Ba
varijos nuostabią moterį Giri Ba
lą iš Bengalijos, kuri nieko ne- 
valgydama gyvena ir yra didžios 
sielos. Didieji hindų religijos iš
pažintojai dažniausia gyvena at
siskyrėliais kalnų papėdėse, uolo
se. Vienas žymiausių indų jogų 
Šri Ramna Maharshi, kuris prieš 
keletą metų mirė, buvo įsikūręs 
Arunchalos kalno papėdėje ir 
apie save subūręs būrelį moki
nių. Ne visiems buvo galima pa
tekti į minimą vienuolyną. Tik 
kartą metuose atsiveria panašių 
vienuolynų vartai platesnei visuo
menei. Partiinėtina slėpiningų mo
kslų mokykla Pondicherry, kurią 
įsteigė mokytojas Sri Aurobindo

, 17.> *
Kur* Mane regi visame — 
ir mato visa Manyje, 
tam a* niekados nepradingsiu, 
ir'jis nuo Manęs niekuomet 
ncbsišalina.

(Bhagavad Gita, VI,30)
★

Giliausiu įspūdį į mane padarė 
keliaujant po Indiją indų religin
gumas ir jų šventyklos. Gal ne
suklysiu pasakęs, kad Indija yra 
gausingiausias pasaulyje kraštas 
šventnamiais, šventyklomis ir su
sikaupimui paskirtais pastatais.

* Štai Vakarų Indijoje, keturios 
valandos kelio nuo Plitanos kai
mo, kyla į dangų labai turtingas 
religinių pastatų fantastinis kom
pleksas — Satrunjaya “penki jai- 
nistų šventieji kalneliai”. Jų slė
niuose tiesiasi tūkstanties šven
tyklų ir religinių paminklų mies
tas, apsuptas mūro siena. Jis per 
devynis šimtmečius valdovų ir 
pirklių pastatytas ir galutinai už
baigtas apie 1800 metus. Kiek
viename Indijos mieste ir net kai
muose matome šventyklų. Jų sta
toma ir šiandien. 1938 metais pa
statyta didinga Shri Lakshmina- 
rayan šventykla New Delhi. Jos 
labai plati paskirtis, nes aptar
nauja arijų — hindų, budistų, si- 
khų ir jainistų ir kitų religijų iš
pažintojus. Tuo šalinamas fana
tizmas ir neapykanta skirtingoms 
religijoms ir ugdomas darnus su
gyvenimas ir gera valia. Kalkuto
je būdamas ir lankydamas šven
tyklą, patekau į pamaldas, kur 
dvasininkas aiškino hindų šven
traštį ir protarpiais visi maldinin
kai giedojo šventus himnus. Dva
sininkas sėdėjo ant paaugštinimo, 
o maldininkai pusračiu ant že
mės. Kai lankiausi didžiulėje hin
dų šventykloje New Delhi, aukų 
nepriėmė nei už įėjimą, aprody
mą, nei už brošiūras apie religi
jas Indijoje.

700 milijonų pasekėjų hindų — 
budistų religijoms priklauso In
dijoje, Kinijoje, Japonijoje, Sia
me, Indo-Kinijoje, Tibete, Javoj 
— Sumatroj ir kitur. Trumpai 
susipažinkime su pagrindais tos 
religijos. Paviršutiniškai žiūrint 
atrodo, kad tos religijos išpažin
tojai garbina be galo daug die
vų. Bet taip nėra Seniausiuose in
dų raštų paminkluose. Rig Vedoje 
išminčiai kalba apie vieną Die
vą, vadinamą įvairiais vardais. 
Dievas yra vienas, visus apimąs, 
visagalis ir amžinas. Nėra tautos 
ar krašto, kuris išimtinai galėtų 
Jį laikyti savu. Šventųjų, prana
šų ir kitų tiesos siekėjų mokslai 
nėra kurio nors išimtinas tautos 
ar krašto monopolis. Bet nelaimei, 
neišmanymas tikros religijos pri
gimties ir dvasios žmonėse su
kuria visais laikais vardan religi
jos įvairias grupes ir susivieniji
mus.

Mūsų poetas Maironis, katalikų 
kunigas, pralotas, išvertė iš Rig 
Vedos penkis ilgesnius himnus. 
Viename iš jų taip apie Dievą sa
koma:
— Galinga* žiūri Ji* į vandenynu*, 
Kai, jėgą kaupdami, mokina 

meldi*!
Ji* viri dievų, Ji* viena* tikra* 

Dieva*!
Kuriam gi Dievui mei 

beatnaiauime?

Te mum* nekenkia ta* pasaulio 
tėvą*)

Sutvertoja* dangau*, tiesoj 
galinga*!

Didžių tyrų ir vandenų karalius! 
Kuriam gi Dievui mes 

beatnasausme?

Niek* kita* be Tavęs, o 
Pradžiapatie!

Savim negal visų apimt būtybių.
‘ Didieji hindų šventraščiai* yra 

Vėdos, Upanišados, bei Vėdanta 
ir vėlesnių laikų Gautamo Bud- 
dhos kalbos. Tais raštais ir šian
dien daugiausia naudojasi hindų 
dvasininkai bramanai. Plačiajai 
liaudžiai šventraščiu yra Bhaga
vad Gitą, Palaiminančioji Giesmė. 
Didysis hindų vadas Krishna, 
garsus savo amžiaus pamokslinin-

K’vL

Sutikau tautietį, kurį paskutinį 
kartą buvau matęs lygiai prieš 
dvidešimtį metų. Jubiliejiška pro
ga. Neįmanoma buvo neprisiminti 
tų įvykių, kurie dėjosi tada, kai 
aną kartą buvome susitikę. Prisi
minėme, kad štai jau suėjo dvide
šimtmetis nuo tos dienos, kada 
buvo paskelbta “liaudies valia” 
— padaryti iš Lietuvos Litese- 
serą...

— Aš mačiau, iš kur atsirado 
toji “liaudies valia”, — sako ma
no pašnekovas. — Visi tą žino, 
bet aš mačiau savo akimis, girdė
jau savo ausimis. Juk žinai, vis
kas dėjosi teatre. Tai buvo spek
taklis. O aš buvau užkulisy to 
spektaklio metu!

Po to ne vieną vakarą praleido
me jo “privatinės iniciatyvos” bū
du sudarytame ir išsaugotame ar
chyve — muziejuje, vartydami 
užrašėlius, iškarpėles, net plokš
teles, nuotraukėles... Visa tai, sa
ko, kad neužsimirštų, o taip pat 
ir melagium kad niekas apšaukti 
negalėtų. Jei kas netikės, ar gin
čys, tai — prašau, pasiskaitykit, 
pasižiūrėkit, pasiklausykit: ar dar 
sakysit, kad ne taip buvo?

Tai štai ką man teko Išgirsti.
— Taip, aš buvau to spektaklio 

užkulisiuose. Rusai tada dar vie
šai nelabai norėjo rodytis, ir ne-' 
žinojo, kur kas yra, o vietinių ko
munistų buvo nedaug, ir jie taip 
pat mokėjo daugiau agituoti, ne
gu praktiškus darbus atlikti. Mes, 
kurie buvome prie kokių techniš
ko pobūdžio darbų, buvome tikrai 
nepakeičiami. Tai geruoju, arba 
ir pagrasydami, reikalavo, kad 
dirbtumėm savo darbą, tik kai! 
klausytumėm įsakymų.

Ruošėsi “liaudies seimo” posė
džiui. Septynios dešimtys aštuoni 
“atstovai” būtų lengvai sutilpę bet 
kurioje salėje. Pavyzdžiui, teisin
gumo ministerijos rūmuose, kur 
posėdžiaudavo vadinamasis “sme
toninis” seimas — ten viskas tam 
tikslui buvo specialiai įrengta. O 
jeigu ten nenorėjo, būtų užtekę 
kurios nors kitos salės, pavyz
džiui, ateitininkų, neolituanų, 
darbo rūmų, universiteto ar net 
betkurios gimnazijos salės.. Bet 
norėjo, kad tas posėdis būtų kiek 
galima labiau matomas, kiek gali
ma triukšmingesnis: ne turinys, 
o įspūdis buvo pirmoj vietoj.

Dėl to buvo numatyta, kad sei
mo posėdžiai bus perduodami ir 
per radiją. Nors iš teatro radijo 
transliacijos būdavo nuolatinis da
lykas, bet čia reikėjo specialiau 
pasiruošti. Na, žinai, mikrofonų 
išdėstymas, stiprintuvai, laidai... 
žodžiu sakant, reikėjo ar nereikė
jo, bet įau atsirado kas jiems ten 
paaiškina, kad čia reikia specialiai 
pasiruošti.

Tokiu būdu ir aš gavau specialų

Gosh. Iš seniau veikusių vienuo
lynų paminėtinas Ajantos, kurį 
sudarė uolose iškalti 29 ruimai 
budistų viharas (Sanskr. vihara, 
vienuolynas) ir chaityas (sansk. 
chaitya, šventykla). Jis veikė nuo 
2 šimtmečio pr. Kr. iki 7-to šimt
mečio po Kr. šio vienuolyno sie
nų freskos ir tapybos paveikslai 
nutapyti tiesiog ant sienų stebina 
savo grožiu ir originalumu ir ats
tovauja augščiausio. lygio meno 
kūrybą Indijoje ir yra laikomi 
šedevrais pasaulio mene.

Pietų Indijoje, Madrase, Adyar, 
yra Teosofų Draugijos vyriausio
ji tarptautinė būstinė. Ją įsteigė 
H.S. Olcott ir H.P. Blavatsky 
1875 metais. Draugijos paskirtis 
sudaryti pasaulinę žmoniškumo 
broliją, nežiūrint į rasę, tikėjimą 
lytį, kastą ar spalvą. Jos nariai 
studijuoja įvairias religijas, filo
sofijas ir gamtos mokslus, tyrinė
ja neišaiškinamus gamtos įstaty
mus ir paslėptas jėgas žmoguje.

Teosofų draugijos veikia 47-iose 
valstybėse. Indijos Teosofų Drau
gija turi 400 skyrių su vyriausia 
būstine Benarese. Tarptautinė 
būstinė Adyare turi knygyną su 
60.000 knygų ir 15.000 mikrofilmų 
ir rankraščių ir yra viena retes
nių veikalų biblioteka Rytų klau
simais pasaulyje. Vyriausioji būs
tinė užima apie 300 akrų plotą 
palei Adyaro upę, siekiantį jūros 
pakraštį su daugeliu gražių pas
tatų, žymesniųjų religijų šventyk
lomis ir sodais.

Madrase gyvena filosofas Kri
shnamurti, kurio veikalą “Prie 
Mokytojo Kojų” gimnazistu bū
damas Telšiuose išverčiau lietu
vių kalbon ir atspausdinau sielos 
kultūros būrelio žurnale “Šalti
nis” 1924 m. Nepriklausomoj Lie
tuvoj buvo pasirodę neblogi ver
timai Rabindranath Tagorės vei
kalų: “Namai ir Pasaulis”, “Gi- 
tanžali”. Vertėjų nebeprisiipenu. 
Stp. Vykintas pateikė lietuviškai 
knygą apie didįjį indų tautos ko
votoją Mahatmą Gandhi.

įdomu pastebėti, kad nemaža 
dievų, valdovų, vietovių pavadi
nimų lietuviškai skamba: Devas 
— Dievas, Pradschapati — pasau
lio kūrėjas, Kschhatrijai (augštes- 
nysis luomas, pal. mūsų Šatriją), 
Varuna (visą dangų gaubianti 
dvasia, Rudra (audros dievas), 
Kuša (dievams žolė arba aukos 
aukuras), Valmikis (rašytojo var
das), Lanka (vietovės pavadini
mas Ceilone), Pashupati (gyvu
lių valdovas), Varunis (ekstazėje 
pranašaujančios mergaitės, piti- 
jos). Tat tvam asi (tai tu esi), 
Vardhamana (vardas), Pataliput^ 
ra (viena seniausių Indijos sos
tinių), Šilą (karaliaus vardas), 
Karnasuvarna (vietovės pavadini
mas Rytų Indijoje). Bhasaka, 
Saumiila, Bhavabhutis, Sudrakas, 
Viduschaka, Vita (gyvenąs kitų 
sąskaiton), Baladeva, Devenipeti- 
sa (karalius), Dagaba, Gamanis, 
Dakinis, Matrikas, Rakschasas, 
Senas (dinastija), Marga, Triša
les (pilis), šventambaras (vienuo
lis), Karna (karalius), Rasa (nuo
taika) Indra ir 1.1.

Augščiausiajam nusakyti varto
jama be galo daug vardų. Bet 
daugiausiai užtinkami šie pavadi
nimai: Brahma, Vishnu, Shiva. 
Populiarus yra graikų posakis iš
kaltas ant šventyklos angos “Pa
žink Pats Save”. Jis buvo daug 
anksčiau . Indijoj vartojamas ir 
užtinkamas Upanišadoje “Atma- 
nam viddhi”. Šis posakis Vaka
ruose šiandien beveik visai pa
mirštas. Paviršutiniškumui vieš
pataujant, gilesniais klausimais 
besirūpinančių rečiau bepasitai
ko. O būtų labai reikšminga sa
vęs paklausti: kas aš esu, kuriam 
tikslui gyvenu, kokia žmogaus 
gyvenimo prasmė.

Prieš išvykdamas iš Indijos 
užėjau į atmenu krautuvę. Ant 
senyvo pardavėjo rankos išvydau 
plieninę paprastą apyrankę. Pa
klausiau jo, ką tai reiškia. Jis man 
nuoširdžiai paaiškino, kad tai si- 
khų (hindų religijos sekta) ženk
las. Man pašventė apie pusvalan-

dį laiko, klausinėdamas apie se
novės lietuvių tikėjimą ir aiškin
damas apie sikizmą. Jo išpažinto
jai dėvi mažas šukas plaukuose 
(kanga) dėvi ilgus plaukus 
(kesh), prie šono nešioja durklą 
(kirpan), vilki trumpas, kaip 
skautai, kelnes (kachha) ir ant 
rankos mūvi plieninę apyrankę 
(kara). Pagrindinis sikizmo šūkis 
“Tiesa yra amžina!” Jo steigėjas 
yra mokytojas Nanak (1469 — 
1539), kurį gerbė tiek hindų, tiek 
musulmonų religijų išpažintojai. 
Savo įspūdžius iš kelionės po In
diją baigiu gražia Nanako gies
me, išversta Elenos Tumienės:

“O Dieve, o groži! O Dieve, o 
groži!

Miške Tu esi žaliai,
Kalnuose Tu esi Didybė, 
Upėje Tu esi Nerimas, 
Okeanuiae Tu esi nuožmus; 
Tiems, kurie tarnauja, Tu esi 

Tarnyba,
Tiems, kurie kenčia, Tu esi 

Paguoda,
O vienuoliui Tu esi Palaima.
O Dieve, o groži! O Dieve, o groži! 
Prie Tavo kojų a* lenkiuos!”

(pabaiga)

AS MACIAU IS KUR ATSIRADO TOJI 

“LIAUDIES VALIA“ 
(GIRDĖJUSIO IR MAČIUSIO LIUDIJIMAS)

leidimą seimo sesijos metu būti 
teatro patalpose, neišskiriant sce
nos ir užkulisio, žodžiu sakant, 
specpareigūnas...

Bet išvakarėse kompartijos cen
tre kažkas kažko išsigando ar taip 
sau pergalvojo ir pranešė, kad 
seimo posėdžių perdavimo per ra
diją nebus, nereikia. Girdi, — gau
sit informacijas ir jas skelbsit 
liaudžiai... Taip mano specparei- 
gos liko kaip ir nereikalingos. Bet 
leidimo būti teatre nesusiprato 
atimti... Na, tai mes, kurie tokius 
leidimus buvom gavę, jau pasirū- 
pinom “turėti darbo” teatre ir be 
transliacijos... Tokiu būdu aš ir 
maišiausi kone ištisą sesiją to 
spektaklio užkulisiuose, čia štai 
ir liko truputis užrašiukų, čia ki
tokių dokumenčiukų... štai...

Liepos 20 d., spektaklio išvaka
rės.

Jau keturios dienos, kaip pra
sidėjo ir vis garsiau, vis daugiau 
matytis špaudoj ir girdėtis per 
radiją šūkių, kad Lietuva turi 
būti “socialistinė respublika”, 
šiandien Lietuvos žiniose jau 
pradėjo spausdinti sovietinę kon
stituciją. .. Pavakariais radijas 
pradeda skubėti skelbti kompar
tijos užsakytas rezoliucijas, ku
rių nespėjo išspausdinti laikraš
čiuose — vis. aiškesni reikalavi
mai, “kad būtų įgyvendinta Sta
lino konstitucija”, “kad būtų įgy
vendinta tarybinė tvarka”. Vaka
re vienas po kito kalba partiečiai 
iš centro, ir jie jau visai atvirai 
duoda instrukcijas “liaudies sei
mui”, — instrukcijas, apie kurias 
prieš kelias dienas dar buvo drau
džiama ir užsiminti. Kalbos bai
giasi išvadomis: “Dėkimės prie 
galingosios socializmo sąjungos”, 
“Suriškime savo likimą su tarybų 
sąjunga”, “Liaudies seimas turi 
išgirsti liaudies troškimus"...

O sutemus, į Vasaros teatro pa
talpas, — žinote, ten pat, miesto 
sode, šalia teatro pastato buvo 
iš lentų sukalta salė, kur vasa
rą vykdavo įvairūs, dažnai žydų 
ar rusų kalba, vaidinimėliai-kon- 
certėliai, — taigi štai į tas patal
pas atžygiuoja kuopa raudonar
miečių ir tenai įsikuria nakvoti. 
Pačiame teatre ir aplink visą te
atrą išsidėsto rusų enkavedistų ir 
vietinių saugumiečių sargybos. 
“Dramatinė įtampa” iš karto pa
sijuto, net keliolika valandų prieš 
spektaklį...

Liepos 21 d.
9 valandą rytą Miesto sodas, 

taigi ir bet koks priėjimas prie 
teatro, praeiviams uždaromas. Ap
link teatrą ir visame sode seklių 
-slapukų sargybos dar sustiprina
mos.

Pusiau dešimtą “liaudies sei
mo” narius nugabeno prie 1926 
m. gruodžio mėnesį sušaudytų 
keturių kompartijos vadų kapo. 
Ten Karolis Didžiulis — Grosma- 
nas (lietuvių visuomenėje ligi 
tol negirdėta persona) “liaudies 
išrinktiesiems” ’jau aiškiai pasa
ko, ką jie turėsią padaryti:

“Šiandien mes, liaudies seimo 
atstovai, turėsime išspręsti Lietu
vos liaudžiai istorinės reikšmės 
klausimus, tai yra, konkrečiai nu
tarti panaikinti kapitalistinę san
tvarką Lietuvoje ir įgyvendinti 
socializmą, sukurti sovietų valdžią 
ir prisijungti prie didžiosios So
vietų Sąjungos šeimos”.

Jiems tenai tebededant vaini
kus, tebemėginant pagiedoti in
ternacionalą (retas temokėjo), 
apie 11 valandą, NKVD majoras 
pradeda iš Vasaros teatro patal
pų vesti į patį teatrą automatais 
ginkluotus raudonarmiečių būre
lius. Po nedidelį būrelį, diskre
tiškai.

Aš “einu pareigas” apie sceną. 
Teatre dar tuščia ir tylu. Majoras 
skirsto kareivius į postus.. Pasa
kysiu, įdomiai skirsto. Už girlian
dų, už užuolaidų, už sukrautų de
koracijų, už stačiųjų šviesos ram
pų, už kulisų, ir orkestro “duo
bėje”. Prezidento ložėje ir gale
rijose per naktį budėję civiliškai 
apsirengę enkavedistai dabar pa

keičiami iš dalies naujais sekliais, 
iš dalies uniformuotais raudonar
miečiais. Iš viso į teatrą sueina 
apie 180 ginkluotų raudonarmie
čių, bet tik keletas jų stovi ma
tomose vietose. Kai visas teat
ras tapo taip "iškaišytas”, šešis 
kareivius paguldė, spėkit kur! Ogi 
scenoje, po prezidiuijio stalu! Au
tomatais atkreiptais į salę! Bet 
stalai tuojau buvo aptiesti staltie
sėmis, nukarusiomis iki pat grin
dų ir to šešetuko nežinančiam 
nebebuvo matyti ne tik iš salės, 
bet nei iš scenos pusės.

Pusiau dvyliktą, kai NKVD ma
joras dar kartą akyliai apžvelgė 
salę, ar viskas tvarkoj, ar viskas 
apčiupinėta ir apsaugota, buvo 
duotas ženklas leisti salėn “iš
rinktuosius” ir “svečius”, kurie 
turėjo specialius kvietimus. Kvie
timus — bilietus į šį spektaklį 
tikrina ne teatro tarnautojai: tik
rina rusai NKVD pareigūnai, pa
dedami prie jų pastatytų vertėjų, 
mokančių lietuviškai.

Greit prisipildo parteris ir ga
lerijos. 77 “atstovai” (vieno ne
buvo) išsibarstė parteryje tarp 
seklių, partiečių, komjaunuolių. 
Iš užkulisių žvilgterėjus į salę ta
čiau buvo visai nesunku atskirti, 
kas yra “atstovas”, o kas tiktai 
Sniečkaus pakviestas “svečias”. 
“Svečiai”, ypač jaunikliai, kal
bantieji rusiškai tam tikru akcen
tu, atrodė labai energingi, užsi
degę, nekantrūs, ir labai savimi 
pasitikį. O kur pamatei klaustu
kų pilnas ir pasimetusias akis, 
tai galėjai būti tikras, kad tai yra 
vienas iš “liaudies atstovų”...

Be 10 minučių 12. Pirmas skam
butis. Posėdis netrukus turi prasi
dėti. Užkulisyje pasipiktinimo pil
nu balsu kalba Pakarklis, Poz- 
dniakovo-Dekanozovo paskirtas 
teisingumo ministeris. Nėra jo 
kalbos teksto!

Pozdniakovas, Sovietų pasiun
tinys dar nepriklausomajai Lietu
vai, ramina Pakarklį: palauk, gir
di, tuoj turi iš Maskvos atskristi 
lėktuvas, ten kalbos tekstas. Reiš
kia, buvo išsiųstas tvirtinti į Mas
kvą. O gal tenai ta kalba buvo 
parašyta, kas ten ją žino. Vienu 
žodžiu, Pakarklis neturi kalbos ir 
nervuojasi. Niunka (dabar vienas 
iš partijos sekretorių) patarinėja 
telefonuoti į Rygą. Girdi, gal te
nai bus Pakarklio kalbos tekstas 
priklydęs. (Reiškia, į Rygą irgi 
iš Maskvos kalbas lėktuvais siun
čia, ir galėjo supainioti, katra kur 
priklauso!) Pakarklis “šoka į am
biciją” ir jau kone rėkaudamas 
reikalauja, kad posėdžio atidary
mas būtų nudelstas, ligi paaiškės, 
kur yra jo kalba. Niunka, senas 
partietis, nepaiso “pribuišio” Pa
karklio ir spaudžia mygtuką, —

LNA

(Bus daugiau)

KUBOJE BRĘSTA 
NAUJA REVOLIUCIJA

Kostarikoje veikiąs kubiečių Re
voliucinio Atgimimo Sąjūdis pa
skelbė atsišaukimą, šaukiantį gin- 
kluotan sukiliman prieš Fidel 
Castro režimą.

Kostarika palaipsniui darosi 
antikomunistų kubiečių, pabėgu
sių iš savo krašto nuo Fidel Cas
tro režimo, centru. "Netrūkūs į 
ten ruošiasi persikelti Demokra
tinis Revoliucinis Frontas, susi
organizavęs Miami mieste. Jis ap
jungiąs visas opozicines grupes, 
įskaitant ir aukščiau minėtąjį Re
voliucinio Atgimimo Sąjūdį. Jo 
branduolį sudarą buvę Fidelo 
Castro šalininkai, kurie pasitrau
kę, kai pamatę, jog Castro vis la
biau linkstąs į komunizmą. Suki
lėliai į savo eiles nepriima buv. 
diktatoriaus Batistas šalininkų.

Viena sukilėlių prieš Castro re
žimą grupė tūnanti Las Vilias 
provincijos kalnuose ir laukianti 
patogaus momento pradėti kovos 
veiksmus. Kita gnkluota grupė 
veikianti Oriente provincijoje, iš 
kur Fidel Castro pradėjo žygį į 
Havaną.

3



♦-♦♦♦ 44 444444444♦444444444444 ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦+♦♦♦♦♦♦♦♦
< ► » 'i ' " w- •* -vn T S«ĮabHr* Hfchf* '*?■ .f ’■ 4-POLITIKA IR KASDIEATBE

I

KAIP VYKO ČEKOSLOVAKIJOS 
"RINKIMAI”

Londone leidžiamas F.C.I. ap
rašo, kaip vyko kandidatų priėmi
mas Lendako mieste, Spis rajone. 
Cituojamas slovakų laikraštis 
“Pravda”: “Vyrai nusiėmė odines 
kepures ir susikryžiavę rankas 
ėmė melstis. Aš buvau sukrėstas, 
prisipažįsta laikraščio reporteris 
Ondrej Marusiak, šio ūmaus jų 
nuotaikoj pasikeitimo. Tie žmo
nės man atrodė paklusnūs ir ma
žyčiai. Aš tiesiog nežinojau kaip 
elgtis. Gal nusiimt kepurę? Bet 
šitam jau buvo per vėlu; aš tik 
nulenkiau galvą ir laukiau skam
bučio.” Kandidato priėmimo ei
ga buvusi tokia: “Kai rinkimų 
komiteto pirmininkas paskelbė 
pirmojo kandidato pavardę, salė
je buvo tyla. Po to girdėjosi lyg 
koks kuždėjimas; kaž kas pasakė: 
“Komunistai vistiek išsirinks ką 
nori, neatsižvelgdami mūsų nuo
monės ir tiesa niekad neškils į pa
viršių”. Toliau kažkas paklausė: 
“Kas pasiūlė kandidatus?! Salė
je pasigirdo triukšmas”. Reporte
ris priduria: “Jokie kiti kandida
tai nebuvo pasiūlyti, taipgi nebu
vo gautas pritarimas pasiūlytiems 
kandidatams. Nei viena ranka ne
pakilo, kai buvo prašoma balsuo
ti. Niekas nekreipė dėmesio, kai 
pirmininkas skaitė kandidatų var
dus. Jie visi taip ir išsiskirstė. 
Kandidatai buvo priimti...”

DIRBA DAUGIAU, O 
ATLYGINIMAS TAS PATS

Varšuvos “Tribuha Ludu” rašo, 
kad Varšuvoje septyniose svar-
blausiose vietose statybininkai pa
kėlė produkciją nuo 10-20%. Ne
žiūrint to, jų darbo atlyginimas 
paliko tas pats.

“Zycie Gospodarcze” rašo, kad, 
apklausinėjus statybos darbinin
kus Poznanės ir kitose provinci
jose, nustatyta, jog 70% darbi
ninkų šalia savo tiesioginio dar
bo dirba šalutinius, atsitiktinius 
darbus, idant galėtų šiuo būduBEATNIKI) SĄSKRYDIS

Reportažas iš Sydnėjaus Studentu ir “Šviesos” 
rengto šio vardo vakaro

Taip svarbus buvo lietuviškųjų 
beatnikų sąskrydis, kad tam įvy
kiui atžymėti tos pačios dienos 
(liepos 16 d.) numery “The Syd
ney Morning Herald” įdėjo ilgų 
ir išsamų straipsnį apie beatnikus 
iš viso.

Kad tie, kurie tame sąskrydy
je nedalyvavo, nesumaišytų beat
nikų su sputnikais, beatnikų as
menybei apibūdinti cituoju He- 
raldą:

“Jie yra be moralinio standar
to ir jaučiasi laisvi miegoti su 
kuo patinka. Jų vaikai auga di
džiausiame nešvarume, marijuana 
dūmų ir girtų orgijų atmosfero
je.

Daugumas beatnikų yra bevil
tiški neurotikai, kurie pabėgo iš 
gyvenimo ne dėl to, kad jie tikė
tų į Zenbudizmą, bet tik dėlto, 
kad jie vienaip ar kitaip yra fi
ziniai ar dvasiniai nevykėliai”.

Beatnikų pasidaryti yra nelen
gva, kaip įsitikino bandžiusieji. 
Ir vėl cituoju Heraldą:

“Jiems nepavyko, nes jie įsiti
kino,* kad norint būti priimtu į 
šventąsias beatnikų eiles, reikia 
šešias savaites nesiprausti ir ne
siskųsti, badauti, kol šonkauliai 
bus pro odą suskaičiuojami, ir 
rūkyti narkotikus iki sukvailioji- 
mo”.

Tatai padaryti gali tikrai tik 
gyvenimo nevykėliai!

Lengviau esą moterims įeiti į 
šį pašventintą moralės ir dvasi
nės kultūros niekintojų ratą, nes 
praleistoji su tikruoju beatnikų 
naktis jau padaranti moterį jų 
nariu.

Teoretiškai susipažinusi su ame
rikoniškaisiais beatnikais, nuvy
kau susipažinti ir su jų broliais 
lietuviais. 

bent kiek pakelti savo pajamas. 
66% darbininkų dirba ir savo 
atostogų metu. Darbininkai ne
patenkinti nevien tik savo atly
ginimu, bet ir gyvenimo sąlygo
mis aplamai. Vidutiniškai darbi
ninkai gyvena po du — tris vie
noje patalpoje, kuriose nėra pa
kankamai vietos nei nusiprausti. 
Taipgi jie skundžiasi blogu mais
to aprūpinimu.

VENGRIJOJE EINAMA PRIE 
LIKUSIŲ ŪKIŲ 

KOLEKTYVIZACIJOS
Iki šiol tame krašte sukolcho- 

zinta 70% visų ūkių. Nors veng
rų komunistinė propaganda sten
giasi nuslėpti, tačiau net oficia
lūs statistiniai duomenys rodo, 
kad privatūs ūkiai iš to paties že
mės ploto gauna aukštesnius der
lius negu kolektyviniai ūkiai.

RUSŲ KARININKAI 
KONTROLIUOJA 

RUMUNŲ KARIUOMENĘ
1958 metais sovietai savo ka

riuomenės dalinius iš Rumunijos 
atitraukė. Jau ir tada sovietinės 
taktikos žinovai teigė, kad rumu
nų kariuomenė nepaliks be rusiš
kos “priežiūros”, šis teigimas pa
sitvirtino — Rumunijos žinių biu
letenis birželio 13 d. laidoje pa
tiekė ilgą sąrašą naujų, Rumuni
jos pilietybę gavusių asmenų, su 
rusiškomis ir ukrainietiškomis pa
vardėmis. Pasirodo, šie visi nauji 
piliečiai yra buvę Sovietų Sąjun
gos piliečiai, kurie šiuo metu uži
ma svarbiausius postus rumunų 
kariuomenėje.

Rumunijos kariuomenėje yra 
taip pat “patarėjai” su plačiomis 
teisėmis, šių sovietinių pareigūnų 
žinioje yra kariuomenės apmo
kymo programos sudarymas, 
vadovaujančių kadrų organizavi
mas. šitokiu būdu Maskva be di
desnės rizikos galėjo atitraukti 
savo reguliarinę kariuomenę iš 
Rumunijos. Be to, Maskva jau 
1947 metų įsakymu pasirūpino,

Salė buvo apytamsė, kaip ii* 
derėtų tikriesiems beatnikams, 
kad paslėptų savo nevalumą.

Čia buvo visi, kurie turėjo bū
ti: Beatnikų vaidila, galvą pri
dengęs barete, o, šonus — storu 
megstiniu, kad negalima būtų 
šonkaulių suskaičiuoti; matėsi čia 
ir vienas menininkas, sušalusį sa
vo kūną įsisupęs į palitą, na, ir 
daugiau palituotų jo konkurentų, 
kurių skvernai taip “švelniai” 
raitėsi apie šokėjus; buvo ir se
nimo vadas su savo satelitais, su
kiojosi vienas kitas našlelis, o 
tamsoje ir dūmuose skendo pra
monės bei prekybos atstovai.

Minia pilkųjų pėstininkų užpil
dė likusias vietas.

Čia tačiau nebuvo tų, kurie ir 
neturėjo būti:

“Mūsų Pastogės” redaktorių 
pavadavo Beatnikų Pastogės re
daktorius; nebuvo klebono, nega
linčio įeiti į svetimos religijos ra
tą, nebuvo nė choro, kurio vietą 
užėmė keturi balsingi beatnikai.

Taigi visą programą teko atlik
ti patiems beatnikams.

Įdomiausias iš aktorių buvo H. 
Šalkauskas pranešėjo vaidmeny
je, patraukęs ir sužavėjęs publi
ką beatnikiška išvaizda. Kiti ak
toriai susilaukė nuoširdžių žiūro
vų aplodismentų už puikų sugebė
jimą savo vaidyba parodyti dva
sinį ir kūrybinį ubagiškumą, kaip 
tikriesiems beatnikams pritinka. 
Jie sėkmingai parodė, kad beat- 
nikas yra (Cituoju Heraldą) “blo
gas poetas, blogas meilužis ir ne
naudingas bendruomenės narys”, 
kuo taip atvirai prisipažino ir žy
miausias Londono beatnikas Mr. 
Paul Potts.

RŪTA 

kad rumunų karinės uniformos 
nesiskirtų nuo sovietinių. Skirtu
mas tik tas, kad rumunai kepu
rėse nešioja sagą su trimis raidė
mis “RPR” (Republika Populara 
Romina). Aplamai visa rumunų 
kariuomenė yra pertvarkyta pa
gal Maskvos pavyzdį. Tarp sovie
tų ir rumunų kariuomenės karių 
jaučiamas didelis atsiribojimas 
vienų nuo kitų.

LIETUVOS TRAKTORININKAI 
Į KAZACHSTANĄ

Ukmerkės rajonas “šefuoja” 
Karagandos srities Nurinsko ra
jono “Paryžiaus komunos” kol
chozą. šiomis dienomis šio kol
chozo pirmininko pavaduotojas 
Georgijus Vasiljevas lankėsi Uk
mergės rajono kolchozuose. Jo 
tikslas, be abejo, pasižvejoti nau
jų “savanorių” darbams Kazachs
tano žemėse. Vasiljevas neapsivy
lė: Ukmergiečiai nusprendę padė
ti kazachstaniečiams. Jie įsiparei
gojo artimiausiu metu ten nusiųs
ti 60 geriausių traktorininkų ir 
kombaininkų derliaus nuėmimo 
darbams paspartinti. Panašūs 
kviesliai yra lankęsi Zarasų ir 
kitų rajonų kolchozuose, rinkda
mi “savanorius” darbams Ka
zachstane.

* Sąmojus ii Budapešto. “Koks 
skirtumas yra tarp demokratijos 
ir liaudies demokratijos”? —“Ly
giai toks, kaip tarp paprastų marš
kinių ir tarp marškinių, kurie siu
vami pavojingiems bepročių ligo
ninių įnamiams.” E.

KULTŪRINE KRONIKA
★ Prof. J. Žilevičiaus Liet, mu

zikologijos archyvas š.m. rugpjū
čio mėn. bus perkeltas saugoti į 
Čikagos lietuvių jėzuitų namus. 
Jį perims konsulas dr. Daužvar- 
dis, nes archyvas dovanojamas 
Lietuvai.

★ Prof. Vaclovo Biržiškos strai
psnių rinkinį “Praeities pabiros” 
išleido “Kario” žurnalas. Knyga 
turi 352 puslapiu, surinkta smul
kiu šriftu.

Į šią knygą yra patalpintas 31 
straipsnis, jau anksčiau buvęs iš
spausdintas įvairiuose leidiniuose.

Knygoje telpa 18 puslapių isto
rinės vertės turinčių nuotraukų, 
atspausdintų kreidiniame popie
riuje. Šie puslapiai neįtraukti į 
bendrą numeraciją. Taip pat yra 
įdėtas Al. Janulaitienės pareng
tas brėžinys “Kryžiuočių keliai į 
Žemaičius XIV amž.”, kuris pri
taikytas prie to paties vardo strai
psnio. Prie knygos teksto yra pri
dėta ir daugiau piešinių, lentelių 
ir t.t.

★ Pulgio Andriulio apysaka 
“Rojaus vartai”,' 198 pusi., jau 
išspausdinta. Išleido Nida, Lon
done. Jos vertinimas bus sekan
čioje “Polėkių” laidoje.

4" Komp. Br. Budriūnas Los 
Angeles mieste SU savo choru 
ruošia koncertą, norėdamas suda
ryti fondą kelionei į Dainų šven
tę Čikagoje. Šventė įvyks 1961 
metais. Br. Budriūnas vadovauja 
lietuvių ir latvių chorams.

★ Amerikoj Pranciškonų Gim
nazija Kennebunkporte, turinti 
šv. Antano gimnazijos vardą, ge
gužio 28 d. išleido pirmąją savo 
abiturientų laidą. Gimnaziją bai
gė 10 moksleivių — 6 naujųjų 
ateivių ir 4 čia gimę. Vienas yra 
kanadietis — Algis Mureika iš 
Hamiltono.

Gimnazijoje išeinamas visas to
kioms mokykloms privalomas kur
sas pagal JAV programas, tad ją 
baigus kelias į universitetus ir 
kolegijas yra laisvas, o be to, jo
je išeinama lituanistiniai dalykai. 
Kadangi visi gyvena kartu ben
drabuty, tai mokiniai turi gražios 
progos įaugti į lietuvišką gyveni-

★ Neįsileidžia pašto ženklų su 
Masariko atvaizdu. Čekoslovaki
ja neįsileidžia pašto ženklų, skir
tų paminėti 110 metų sukaktį nuo 
T.G. Masariko, čekoslovakų lais
vės kovotojo, gimimo. Šie JAV-se 
išleisti pašto ženklai būdavo arba 
nuplėšiami arba štampu sužaloja
mi, arba laiškai iš viso nepasiek
davo adresato. JAV pašto tarp
tautiniam direktoriui įsikišus bei 
pareikalavus pasiaiškinimo, pašto 
ženklai nebežalojami, tačiau tokie 
laiškai iš komunistinės Čekoslo
vakijos grąžinami atgal į JAV 
ir įteikiami siuntėjams.

ŠEMININKIU DĖMESIUI!

NĖ VIENA ŠEIMININKĖ NEGALI
APSEITI BE

SKALBINIŲ DŽIOVYKLOS!
ČIA SIŪLOME JUMS

pigiausią, patogiausią, stipriausią ir nerūdyjančią džiovyklą

- ROTARY HOIST,
kurią kiekvienu metu pristatome tiesiai i namus ir nurodome 

kur ir kaip ją įrengti.

PRAŠOME KREIPTIS Į:

CABBA - VALE
Home Furnishing; Co.,

88 JOHN ST., CABRAMATTA, N.S.W.
Tel. UB 2899
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mą bei papročius. Jie gauna taip 
pat lietuvišką spaudą, dalyvauja 
organizacijose, ruošia šventes bei 
minėjimus.

★ Jaunųjų kūrybos almanachas. 
Čikagos Aukštesnioji Lituanisti
kos Mokykla išleido savo 1960 me
tų metraštį, kurį redagavo patys 
mokiniai, globojant mokytojams 
Domui Veličkai ir Aleksandrui 
Dunduliui. Metraščio pradžioje 
supažindinama su mokyklos vado
vybe, su abiturientais. Toliau ei
na jauniausiųjų rašiniai iš Lie
tuvos istorijos, literatūros, socia
linėmis ir lituanistinėmis temo
mis, eilėraščiai, beletristiniai ban
dymai, minėjimų, koncertų, vai
dinimų, parodų aprašymai. Leidi
nys turi 76 pusi.

★ Dr. A. Šešplaukis paruošė 
vadovėlį lituanistinių mokyklų šeš
tam skyriui ir jį prisiuntė Cen
trinei Švietimo Tarybai Kanado
je susipažinti. Vadovėlis paruoš
tas pagal naują lituan. mokyklų 
programą. Turinyje skaitiniai, tė
vynės pažinimas, gramatika su 
pratimais, dainos su gaidomis.

★ Čiurlionio Galerijoje, Čika
goje, spalio mėn., pradedant, nu
matyta ateinančiam sezonui 7 me
no parodos.

★ Komp. Juozas Bertulis sukū
rė muziką baletui “Našlaitė”, tri
jų aktų. Antras aktas — vaidybi
nis, sujungtas su baletu, žodžius 
taipgi parašė pats kompozitorius. 
Baletas taikintas jaunimui.

★ Lietuvių dailės darbai Šeks
pyro festivaliui. Dail. A. Tamo
šaitienė kasmet gauna pakvietimus 
dalyvauti Kanadoje ruošiamuose 
Šekspyro festivaliuose, kurie kas
met įvyksta Strathford, Ont. Šiais 
metais mūsų dailininkė ten išsta- 
tys kaišytinius sieninius kilimė
lius, austus lietuvių tulpių ir 
paukščių raštais.

★ Vatikano pašto Šv. Kazimiero 
ženklai plačiai paminėti JAV fi
latelistų savaitrašty “Stamps”, iš
einančiame Niujorke.

Ta proga autorius skaitytojus 
supažindina ne tik su pačiu ženk
lu, bet ir su Lietuva, su šv. Ka
zimiero kilme, jo gyvenimu, pas
kelbimu šventuoju ir su Vilniumi, 
kurio katedra bei augštutinė pilis 
yra atvaizduota pašto ženkle.

★ Skulp. Juozas Bakis vieninte
lis iš lietuvių pateko į M. Seuphor 
knygą “Šio šimtmečio skulptūra", 
kur aprašoma apie 400 pasaulio 
skulptorių. Knygą išleido G. Bra- 
ziler New Yorke, Amerikoje.

★ Latvių poezijos rinkinys vo
kiečių kalba. Išleidimą parėmė 
Nacionalinis Fondas. Rinkinys iš
eis sekančiomis savaitėmis. — 
Fondo lėšomis leidžiami latvių 
biuleteniai vokiečių, švedų, ispanų 
ir kitomis kalbomis. Biuletenis is
panų kalba išeina Argentinoje.

MOLIS IS MOLIO
Faktai, aiškūs ir be komentarų

Jau ketvirti metai Švenčionių 
rajone, Gailiutiškėse, rūksta de
besis remiantis plytinės kaminas. 
Bet istorija, kurią noriu papasa
koti, prasidėjo daug anksčiau, 
negu pasirodė dūmai iš kamino.

Buvo čia kadaise plynas molin
gas laukas. Ir atvažiavo kartą ge
ologai, ilgai tyrė, kasinėjo, mata
vo, skaičiavo ir suskaičiavo: jei
gu šioje vietoje būtų pastatyta 
plytinė, kuri gamintų pradžioje 
1.200 tūkstančių plytų kasmet, o 
paskui išplėstų gamybą iki dviejų 
su viršum milijonų plytų per me
tus, molio čia užtektų 114 metų!

Skubiai atvyko tuometinės Vie
tinės ir kuro pramonės ministeri
jos atsakingas atstovas, užlipo ant 
kalvelės ir treptelėjo koja:

— Štai čia bus plytinė!
Plytinė po tokio reikšmingo 

treptelėjimo išaugo kaip ant mie
lių. Pagamintos pirmosios plytos... 
Jeigu būtų nepaliję, būtų gal vis
kas ir gerai buvę. Bet staiga už
ėjo debesiukas, pakrapino, pašla
pino, ir iš plytų liko trupinių krū
va bei apie 50 tūkstančių rublių 
nuostolių.

— Molis blogas, — baksnojo 
batų galais subirusias plytas rajo
no pramonės kombibnato vadovai, 
nuleidę galvas. — Vėl be plytų 
būsim.

— Ką jūs! — užginčijo Geolo
gijos ir gelmių apsaugos valdybos 
vyr. geologas Varnas. — Molis 
kaip auksas, tik jūs blogai darote 
tas plytas. Reikia keisti technolo
giją-

Sekančiais metais technologiją 
pakeitė. Pastatė naujas mašinas.

— Dabar plytos bus kaip akme
ninės, — tikino švenčioniškius mi
nisterijos specialistai. — Patys 
įsitikinsit.

Mechanizmai iš tikrųjų dabar 
veikė, kaip laikrodis. O plytos 
nesiskyrė nuo ankstyvesnių — jos 
buvo plytomis iki pirmo lietučio.

Kai kas dar laukė stebuklo, 
kad ims ir pradės plytos gerėti. 
Praėjo dar metai, o stebuklo 
kaip nebuvo, taip nebuvo. Kai 
kas, žinoma, per tą laiką pasikei
tė. Buvusi ministerija virto Vy
riausiąja vietinio ūkio valdyba. 
Ir štai kilo naujos idėjos.

— Jūs, draugai, per daug kal
tinate tas plytas, dėl to jos byra, 
—. paaiškino valdybos vyr. inži
nierius Gudonis. — Jūs tik trupu
tį jas pašildykit, ir plytos atro
dys kaip geros.

Pasiūlymui buvo pritarta ir 
dargi papildomos lėšos išskirtos 
džiovyklų ūkiui išplėsti, skaičiuo
jant, kad jau laikas pradėti ga
minti daugiau kaip 2 milijonus 
plytų per metus.

Pabandė ir naująjį metodą. 
Plytos gi kokios buvo, tokios ir 
pasiliko. Neima jų kolūkiečiai, ir 
tiek. Geresnių reikalauja.

Naujuoju Gudonio nurodymu 
dar kartą pakeitė plytų gamybos 
technologiją. Technoligija nauja, 
įrengimai nauji, o brokas ir pasi
liko brokas. Kaipgi bus geros ply
tos, jeigu molis pusiau su kalk
akmeniu susimaišęs, aiškiai netin
kamas plytoms gaminti.

Svarstė, tarėsi vadovai, važinė
jo vieton, ir pagaliau vienas,, at
važiavęs ir pasidairęs, nustebo:

— Kokia čia problema dėl mo
lio? Važiuokit į Kovaltiškes ir 
vežkit iš ten puikiausią molį.

' — Bet iki Kovaltiškių 20 kilo
metrų...

— Taip, reikia vežti iš ten mo
lį ir gaminti plytas.

Bet pasirodė, kad ir Kovaltiš
kių molis lygiai toks, kaip Gailiu- 
tiškių...

Buvusieji Vyr. valdybos, šį kar
tą jau perorganizuotos į Vieti
nio ūkio reikalų komitetą, vado
vai vėl svarstė, posėdžiavo, tarė
si, kol nutarė pradėti gaminti 
Gailiutiškėse plytas nauju meto
du. Pasirodė, kad naujausias me
todas tiek tinka plytų gamybai 
Gailiutiškėse, kiek, sakysim ari
mas debesyse. Aprimo kurį laiką 
vadovai, nusivylę, kad daugiau 
naujų metodų išgalvot nebegali, 
ir staiga ne per seniausiai — te
lefono skambutis iš Vilniaus į 
Švenčionių vietinio ūkio valdybą.

— Kuo greičiausiai pradėti ga
minti nedegtas plytas! Fabrikas 
turi veikti visu pajėgimu.

žodžiu, iš molio daryti molį...
— Kam mums to formuoto mo

lio, jeigu mums gerai ir nefoi** 
muotas, — kalba kolūkiuose. — 
O jo savo laukuose iki kaklo.

Fabrikas veikia, kaminas rūks
ta. Konvejeriu eina žalios plytos 
— molis pagamintas iš molio.

Atkaklus fabrikas jau “suėdė 
1 milijoną 200 tūkstančių rublių. 
Ir tai tik per ketverius metus. 
Prieš akis, geologų skaičiavimus, 
dar šimtas dešimt metų, kol iš
seks molio atsargos.

Ii “Tiesos”, 1960.V.27.
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PAAIŠKINIMAS
Autoriui prašant, pranešame 

sportininkams ir sportu besido
minčiai visuomenei, kad JU-RA 
slapyvarde pasirašinėja p. J. Riau
ba iš Adelaidės.

Man rašytame laiške p. J. Riau
ba sako, kad jis šių slapyvardę 
naudoja jau nuo 1950 metų ir, jo 
manymu, visi iškilesni sportinin
kai, ypač adelaidiškiai, tatai tu
rėtų žinoti.

A. Laukaitis, 
"M.P.” Sporto Skyr. redaktorius

Adelaidėje
VYTIS I — STURT 54-39 (31-16) 

šių komandų nugalėti nebebuvo 
vargo, nors, turint užtikrintų lai
mėjimų, antrame puslaikyje buvo 
žaista silpnokai. Taškai: Gumbys 
20, Lapšys 12, Statnickas 9, Pet- 
kūnas 7, Visockis 4 ir L. Urmo
nas 2. \

VYTIS I — SOUTH 45-50 (18-28)
Pralaimėta buvo pirmame pus

lankyje, leidžiant priešui atsiplėš
ti net dešimtim taškų. Antroji 
rungtynių dalis buvo žaista gerai 
ir vienu metu teskyrė nuo priešo 
tik vieno taško persvara. Vis dėl
to, kaip ir visuomet, kada reikėjo 
ypatingų pastangų siekiant laimė
jimo, tatai nebuvo padaryta. Viso 
to prięžastim yra blogesnis kondi- 
cinis pasiruošimas ir stoka ilgų 
mėtymų. Taškai: Gumbys 18, Pet- 
kūnas 13, Lapšys su Visockiu 
po 7.

VYTIS II — STUART 
38-40 (23-17)

Užtikrintas laimėjimas buvo 
prarastas prieš rungtynių pabai
gų dėl blogo komandinio žaidimo. 
Taškai: Merūnas 18, Rakauskas 
6, Gudelis su Kitu po 5 ir R. Ur
monas su Ramonaičiu po 2.

VYTIS II — UNIVERSITY 20-0
Priešui neatvykus, laimėjimas 

užskaitytas be žaidimo.

VYTIS III — MITCHAM 
33-53 (16-24)

Komandai esant nepilnos sudė
ties prieš stiprų priešų, žengiantį 
be pralaimėjimų, nepajėgta rim
tai pasipriešinti. Taškai: Dauge
lis 26, Morkūnas, R. Stankevičius 
ir Rudzenskas po 2, Kapočiūnas 1.

VYTIS III — PLYMPTON 
REBELS 35-42 (24-17)

Antras pralaimėjimas iš eilės 
teko patirti taip pat dėl neatvy
kimo j varžybas kai kuriems žai
dėjams. Be to, labai blogai buvo 
teisėjaujama ir bloga buvo mūsų 
gynyba. Taškai: Daugalis 20, Ka
počiūnas 8, Bakaitis 3, V. Stanke
vičius su Kirša po 2. Per abejas 
pralaimėtas rungtynes ir bendrai 
visuomet labai gerai mėto Dau
galis. Jis turi puikų mėtymų šuo
lyje nuo galvos iš vidutinių ir to
limesnių nuotolių.

VYTIS I (mergaičių) — WEST 
42-29 (17-12)

Mergaitės laimėjimų atsiekė ne
sunkiai ir stipriai atsistojo penk
toje vietoje varžybų lentelėje. 
Taškai: L. Radzevičiūtė 13 (visi 
taškai pelnyti antrame puslaiky
je), M. Kelertaitė 10, Pečiulytė 
6," Andriušytė 5, D. Radzevičiūtė 
4 ir Kitienė su šiukšteryte po 2.

VYTIS II (jaunė.) — 
PAYNEHAM 13-39 (8-21)

Jaunės laimėjimo dar nepajėgė 
pasiekti, bet, palyginus rezulta
tus su praėjusio varžybų rato re
zultatais, matyti pažanga. Taškai: 
Šulcaitė 11, Zakarevičiūtė 2. Už 
šių komandų žaidžia sekančios 
žaidėjos: R. Šulcaitė, K. Bačku
tė, G. Mainelytė, L. Kuncaitytė, 
I. Kapočiūnaitė, J. Zakarevičiūtė, 
V. Vokietaitytė, N. Beinoravičiū- 
tė ir L. Andriušytė. Be to, dar 
už šių komandų žaidžia dvi sve
timtautės — A. Powierza (lenkai
tė) ir E. Trusz (ukrainietė).

★

O. Mikalainytė, Vyties stalo 
teniso žaidėja, yra pakviesta žais
ti už Pietų Australijos “B” ko
mandų (mergaičių).

★

M. Kelertaitė ir šiai* metai* pa
teko j Pietų Australijos treniruo
čių rinktinę. Iš šios rinktinės vė
liau bus sudaryta komanda, kuri 
dalyvaus Australijos moterų krep
šinio pirmenybėse. Tikėkimės, jog 
šiais- metais Marytei seksis geriau, 
ir mes jų matysime Pietų Austra
lijos rinktinėje.

★

A. Ignatavičius dirba provin
cijoje ir su Pietų Australijos rink
tine treniruotis negali. J. Gum
bys paprašė, kad būtų atleistas 
nuo treniruočių iš čia minimos 
rinktinės dėl darbo sųlygų. Tai
gi, nors ir turėta galimybės, bet, 
atrodo, Pietų Australijos rinkti
nėje lietuvių šiais metais nema
tysime.

z B.N.

Melburne
VARPAS I — DEMONS 30-47
Nors Varpas turėjo nemažai 

pamainų, bet žaidime pasirodė ga
na silpnai ir rungtynes pralaimė
jo “užtikrintai”. Taškai: V. So- 
ha 12, J. Kuncaitis 9, Š. Urbo
nas 4, A. Plečkauskas 3, S. Šutas 
2, ir O. Baltrušaitis, A. Jomantas, 
R. Vaišutis ir G. Žvinakis 0.

VARPAS II — REPCO
Repco žaidėjams neatvykus į 

rungtynes, Varpui užskaitomas 
laimėjimas.

VARPAS (mot.) — BLUE 
ORCHIDS 26-16.

Geriausiai pasirodė G. Kalvai
tytė ir A. Šilvaitė. Varpo žaidė
jos pamažu įgauna daugiau prak
tikos ir žaidimas geresnis. Taškai: 
G. Kalvaitytė 8, A. Šilvaitė 7, A. 
Kalvaitytė 6, A. Lazutkaitė 4 ir
D. Urbonaitė 1.

★

Stalo tenise Varpo komanda iš
kopė į antrų vietų ir laimėti šį 
turnyrų neturės didelių sunkumų. 
Paskutiniame susitikime su Hun- 
garia (atvyko tik du žaidėjai) 
Varpas laimėjo 10-1.

V.B.

SPORTAS LIETUVOJE
★ Aplink Lietuvą šeštąsias dvi

račių lenktynes laimėjo kuršėnie- 
tis T. Zlotnikovas, startavęs už 
“Spartako” klubų. Jam atiteko ir 
"Sporto” laikraščio skirta taurė. 
Kelio ilgis sudarė 1074 km. ir jis 
šį nuotolį nuvažiavo per 29 vai. 
57 min. 10 sek. Antruoju buvo P. 
čelkys. Lietuvos veteranas — 
dviratininkas K. Paršaitis atvažia
vo šeštuoju. Nuo Šiaulių iki Rad
viliškio dviratininkai išvystė grei
tį iki 50 km. per vai. Pažymėtina, 
kad pirmųjų keturių lenktynių 
nugalėtoju buvo K. Paršaitis, kai 
penktųjų — A. Mikalovas. Ge
riausiu jaunių dviratininku tapo
E. Ugianskas.

★ V. Mikėnas, žinomas Lietuvos 
šachmatininkas, dalyvauja Estijo
je vykstančiose Pabaltijo ir Gru
zijos šachmatų pirmenybėse ir po 
šešių ratų individualinėse pirme
nybėse eina pirmuoju, kartu su 
latviu meisteriu Gipsliu. Žinomas 
estas Keresas turi pusė taško ma
žiau. Komandiniai pirmauja lat
viai.

★ Z. Jukna ir A. Bagdonavičius, 
dviviečių valčių studentai irkluo
tąja! iš Vilniau*, tapo SSSR nu
galėtojais ir pateko į Olimpinę 
rinktinę.

ir O. Žilevičiūtė, daugkartinė 
Lietuvos ir SSSR stalo teniso čem
pionė, po 20 metų aktyvaus žai
dimo pasitraukė iš sporto gyveni
mo aktyvo.

MŪSŲ PASTOGE

★ Stalo teniso rungtynėse Vii- 
siaus rinktinė nugalėjo Kauną 3:2. 
Europos vicemeisteriui R. Paškevi
čiui neteko žaisti už Kauną, nes 
per kontrolines rungtynes jis su
sižeidė rankų ir jo vietą užėmė 
jaunas žaidėjas E. Grigas. Labai 
gerai pasirodė daugkartinis SSSR 
čempionas Saunoris, kurio dveje
to rungtynės su Dudėnu ir nulė
mė Vilniui pergalę. Moterų susi
tikimuose visus 5 taškus laimėjo 
vilnietės. Labai gerai šiuo metu 
žadžia 13 metų SSSR meisterė 
Balaišytė.

★ A. Varanauskas, rutulio stū
mikas, Budapešte nustūmė rutu
lį 17 m. 95 cm. w

★ Lietuvos futbolo pirmenybė
se meisterio vardui kelia* yra at
vira* trims komandoms: Linų 
Aud. — 29 task., Vilniaus R. 
žvaigždei — 28 tšk. ir Šiaulių El
niui — 28 tšk.

"ė SSSR “B" klasės pirmenybė
se Kauno Banga pralaimėjo 2:0 
Mogilevo vienuolikei. SSSR “A” 
klasėje Vilniaus Spartakas, už
spaudęs Maskvos Lokomotyvų, su
šovė net du kartus į virpstų ir 
8-je minutėje gražus Romelio 
smūgis atsidūrė tinkle, nors ant
rame kėlinyje vyravo rusai ir san
tykį išlygino.

★ J. Grabauskas šiuo metu yra 
geriausias dviratininkas Lietuvo
je ir, atrodo, jam teks SSSR rink
tinę atstovauti Romos Olimpia
doje.

★ Trakų ežere nesenai įvyko 
Pabaltijo irklavimo pirmenybės ir 
jas užtikrintai laimėjo Lietuvos 
rinktinė, II-ji vieta teko Latvijos 
rinktinei, III-ji — Estijos ir IV- 
ji — Gudijos, šiuo metu mūsų 
gražieji Trakai yra skaitomi ge
riausia vieta irklavimui visoje 
So v. Sąjungoje.

★ Dauguma* Lietuvos krepšinio 
mėgėjų prisimena. 1939-sius me
tus, kai Lietuva antrą kartų iš ei
lės tapo Europos krepšinio meis
teriu. Rinktinės eilėse matėsi ir 
mažo ūgio, garbiniuotų plaukų, 
aukštai šokąs žaidėjas Leščinskas 
— Leščius, kuris, rusams okupa
vus antrų kartų Lietuvą, atsidū
rė kalėjime ir vėliau buvo paleis
tas. šiuo metu jis dirba Kauno 
“Bangos” baldų dirbtuvėje ir lais
vu laiku stumdo rutulį.

★ Lietuvos bokso rinktinė bir
želio mėn. viešėjo Rygoje, kur vy
ko Pabaltijo bokso pirmenybės. 
Latviai, būdami geresni, laimėjo 
prieš Lietuvą 7:3 ir Estiją 9:1, kai 

t DOVANINIUS SIUNTINIUS t
" — PAČIŲ PŪKUOTUS AR STANDARTINIUS — ”
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NYMAN & SCHULTZ- - -k
“ ši firma veikia jau 100 metų Stockholme, Švedijoj ir dabar "
• ■ atidarė savo skyrių Sydnėjuje, N.S.W.
■“ Siuntiniai yra pilnai apdrausti ir už juos gavėjas nieko ne- ■;
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MES ESAME LICENZIJUOTI INTURISTO AGENTAI ir ■■ 
" Jūs galite siųsti pačių pokuotus siuntinius iki 44 sv. svorio per 
-• Švediją arba užsakyti standartinius iš Švedijos.
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Tel. UY 4279. Kalbame įvairiomis kalbomis. Į,

į George’s Hairdressing Saloon |
i* (Anksčiau — Frank’s)
M 380 SOUTH HERRACE (ARKADOJE, PRIE PALMER’S)
M KONTINENTALINIS STILIUS J

............................................

I ♦♦♦

PAGEIDAUJAMI DRAUDIMO AGENTAI 
visoms draudimo rūšims, būtent:

Namų, biznių, ligos, nelaimingų atsitikimų, automobilių 
ir gyvybės draudimui.

Sąskaitybininkai, buhalteriai, taksavimo mokesčių patarė
jai bei nekilnojamojo turto agentai mielai kviečiami.

Šiuo reikalu prašoma kreiptis pas p. T. Endrey, departa
mento viršininką,

Underwriting & Insurance Compony Ply. Ud.
364, LONSDALE STREET, CITY, MELBOURNE, Tel. MU 7847
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mūsiškiai nugalėjo Estiją 7:4. Iš 
lietuvių geriausias buvo plunksnos 
svorio — Sulzikas, lengvo — Zur- 
za ir daug kam iš mūsų matytas 
Melburno Olimpiadoje — Muraus
kas.

★ Šachmatuose Kauna* nugalė
jo Vilnių 6:4. Pažymėtinas meis
terio Vistaneckio pralaimėjimas 
jaunam Ostrauskui ir garsiojo 
meisterio Mikėno pralaimėjimas 
kitam kauniečiui jaunuoliui Ma- 
sioniui.

★ Šiuo metu Lie,uvoje yra gan 
populiarus šaškių (100 langelių) 
žaidimas. Vilniuje įvykusiame su
sitikime Lietuva — Estija, lietu
viai laimėjo 12i:7i.

★ Rankinis pokariniame Lietu
vos gyvenime taip pat labai išpo
puliarėjo ir dabar yra pravedama 
net pirmenybės. Anksčiau šis žai
dimas buvo žaidžiamas tik gimna
zijose, kai dabar Lietuvoje viešė
jusios Prahos “Dinamo” moterys 
iš šešių rungtynių telaimėjo tik 
dvi, nors čekės ir yra pasaulio 
rankinio mėisterės, kai “Dinamo” 
— Čekoslovakijos meisteris.

★ Lengvosios atletikos rungty
nėse Tartu mieste Lietuvos II-ji 
rinktinė pralaimėjo estams 184: 
201.

★ Vilniaus spartako futbolo 
rinktinė, kuri žaidžia aukščiausio
je Sov. Sąjungos lygoje, po I-jo 
rato laimėję iš 10-ties rungtynių 
tik 4 taškus, atsidūrė paskutinėje 
vietoje, nors pralaimėjimai ir ne
buvo dideli, taškų santykis 4:17. 
Komanda turi gerus gynėjus, kai 
puolimas yra gana silpnas. Re
zervo grupėje Vilniaus Spartakas 
užėmė IV-tą vietą su 11 taškų ir 
19:14 įvarčių santykiu. Latviai 
I-je grupėje iškovojo III-čią vietą 
ir Rezerve — V-tą. Lietuvos pir
menybėse pirmą kartą futbolo is
torijoje žemaičiai iš Plungės iš
kopė į pirmą vietą. Pažymėtina, 
kad jie, įmušę pirmąjį įvartį, tuoj 
pat pereidavo visi į gynimų, kas 
jiems visada atnešdavo laimėji
mą.

Paruošė A. Merūnas

★ Čekoslovakijoje automobiliai 
parduodami tik tiems, kurie pa
lankūs komunistinei valdžiai. Au
to gamyklų įmonėms įsakyta kon
troliuoti sąrašus norinčių įsigyti 
automobilius. Sąrašuose turi būti 
tik'aktyvistai bei pasižymėję dar
bininkai. Be to, jie turi sutikti 
kelti darbo našumų. (Londono
F.C.I.)

!
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ŽEMIAU NURODYTU ADRESU PASIRINKITE 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS MEDŽIAGAS 

SAU IR SIUNTIMUI Į LIETUVĄ.

SIL

Town Hall Bargain Centre

CRYSTAL PALACE ARCADE

590 GEORGE STREET • SYDNEY

GALIMA UŽSISAKYTI IR LAIŠKAIS

AR JAU IŠSIUNTEI “MŪSŲ PASTOGES 
PRENUMERATĄ?

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUUOMENĖS NARIAMS!

Ij. rtUKS
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia' 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.
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i,BELGRADE ESTATE AGENCY
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Savininkas — R. Stoikovich,

i

i
SCHOOL OF ARTS, HUME HIGHWAY, LIVERPOOL

Parduoda namus, sklypus, farmas ir biznius. Kalba rusų, 
serbų, lenkų ir vokiečių kalbomis.

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.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

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

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

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

Mūsų atstovas Jps aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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VIENINTELĖ TIKRA 
VODKA

i

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

STOLICNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ,
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.
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MOŠŲ PASTOM 1960 m. liepos 29 d.

PĄSTOGŽ
GAUTAS 

ATSAKYMAS
ALB-nės Krašto Valdyba, kaip 

jau minėta, ryšium su Lietuvos 
okupacijos dvidešimtmečio sukak
tim buvo išsiuntinėjus! Australi
jos vyriausybės nariams ir kitiems 
Australijos politiniams vadovams 
specialaus pobūdžio memorandu
mus.

KN/OTAMC AE 
KONTINCNTC--

LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
PRANEŠIMAS

Pranešama, kad panelė Daina 
Maželytė sutiko ir šių metų va
jaus metu, kaip ir pernai, rinkti 
aukas ir nario mokestį Lietuvių 
Namų reikalams Adelaidės lietu
viško jaunimo tarpe.

A.L.S-gos Valdyba

BANKSTOWNAS

iš-

ŽALGIRIO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Nors ir nebuvo pakankamai 
reklamuota, tačiau j minėjimų 
Bankstowno Liet. “Dainavos” sa- 
lėn susirinko gražus būrys tau
tiečių.

Minėjimų pradėjo įvedamuoju 
žodžiu Ats. Karių “Ramovės” pir
mininkas J. Kapočius, išryškinda
mas dienos svarbų ir kviesdamas 
paskaitai rašyt. J. Almį Jūragį.

Paskaita buvo gili ir puikiai pa
ruošta, kurios būdingesnės iš
traukos tilps vėlesnėse “Mūsų 
Pastogės” laidose^ kad su jos min
timis galėtų susipažinti platesnė 
visuomenės dalis ir ypač mūsų 
jaunimas.

Po oficialiosios dalies sekė pa
silinksminimas su šokiais ir dai
nomis.

M.P.I.

“DAINAVOS” METINIS 
SUSIRINKIMAS

Š.m. liepos 17 d. įvyko metinis 
“Dainavos” susirinkimas. Nežiū
rint kad joje vyko užbaigiamieji 
darbai, “Dainavos” salė per šiuos 
metus davė gražaus pelno, kas pa
rodo, jog ji yra mėgiama, popu
liari ir gausiai lankoma.

Susirinkimo dalyviai, išklausę 
jos statybos^ naudojimo ir finan
sinės padėties gražių rezultatų, 
čia pat sudėjo papildomai apie 
£ 60, o vienas tautietis pažadėjo 
nupirkti 1000 plytų salės papuo
šalo — priešakinės dalies staty
bai.

Namų Valdyba yra įgalinta su
sirūpinti statybos planais, sųma- 
ta ir, palankiom sąlygom esant, 
kasti pamatams griovius ir tęsti 
toliau pradėtųjį prieš 3 metus 
darbų.

Manoma, kad Bankstownas vėl 
sukrus, — su jais juokų nėra.

Teko patirti, kad šiuo metu vėl 
daroma piniginė rinkliava, kuri, 
tikimasi, vėl bus sėkminga. Ar gi 
atsirastų kas neparemtų tokių 
gražių pastangų?

Inf.

JAU RUOŠIASI MINĖJIMUI
A.L.B. Bankstowno apylinkės 

savaitgalio mokykla jau ruošiasi 
Tautos šventės minėjimui rugsė
jo mėn.

Tautinių šokių moko žinoma 
pedagogė p. Zakarevičienė, o dai
nuoti — p. Zigaitis.

Kadangi minėjimas rengiamas 
ne tik Bankstowno apylinkei, o 
viso Sydnėjaus jaunimui, tai Ban
kstowno apylinkės valdyba prašo 
aktyviai prisidėti prie meninės da
lies paerngimo Camperdowno sa
vaitgalio mokyklų, lituanistinius 
kursus ir pavienius asmenis.

Banks. Apyl. Valdyba

BRISBANE
"M.P." GERADARIAI

"Mūsų Pastogės” administraci
ja ne su visais savaitraščio skai
tytojais turi vargo. Gražus jų 
skaičius ne tik reguliariai susi
moka prenumeratų, bet nepasigai
li vieno — kito svarelio ir aukų. 
Šio fakto paryškinimui čia talpi
nama Brisbanėje gyvenančio nuo
latinio “M. P.” prenumeratoriaus 
p. J. Ruzgio gana būdinga laiško 
ištrauka:

“Matyt, kad susitarę ir bendrai 
veikdami nutarėte išbaidyti ma
ne iš šio “balto svieto”.

Anų dienų mano žmonelė pra
dėjo skaityti Jūsų gautų laikraš
tį ir staiga kad subiurs:

— Ar jau susimokėjai už “Mū
sų Pastogę?

O man net šaltis pagaugėmis 
nuslinko, maniau kad širdies, ku
ri tik tabletėmis minta, priepuo
lį gausiu..,

— Ne, — kukliai atsakiau, o ji 
mane toliau bara, sakydama:

— Pats tai visokias australiš
kas gėrybes punti, o už laikraštį 
tai pamiršti susimokėti”.

Taigi aš kuogreičiausia, jau 
pirmąjį penktadienį, vos tik gavęs 
iš darbovietės pinigus ir skubu į 
paštą ir štai siunčiu penketą sva
rų: tris už prenumeratų ir du už 
palaukimą.”

čja verta dar pažymėti, kad p. 
J. Ruzgys jau keletą metų iš ei
lės vis prideda po 2 svaru “Mūsų 
Pastogei” prie normalios prenu
meratos sumos.

SYDNEJUS
PAMALDOS

Rugpjūčio 5 d. —' pirmasis 
penktadienis — ižpažintys Bass 
Hill bažnyčioje nuo 7 vai. vakaro.

Rugpjūčio 7 d. pamaldos Bank- 
stowne St Brendans bažnyčioje 
10 vai. 45 min.

K.P.B.

VAIŠĖS CHORISTAMS
Be reklamos ir tyliai didelį 

tautini darbų atlieka Sydnėjaus 
liet, choras “Daina”.

“Dainos” dalyviams, kaip ne- 
nuilstantiems kultūrininkams, at
žymėti Sydnėjaus lietuvių kape
liono kun. P. Butkaus iniciatyva, 
sukvietus keletu ponių kaip talki
ninkių, š.m. liepos 9 d. Centri
niuose Sydnėjaus Liet. Namuose 
Redferne buvo surengtos kuklios, 
tačiau gražios ir malonios vaišės. 
Skaičiuojant choristus ir jų sve
čius, dalyvavo per 100 asmenų.

Vaišės buvo pradėtos malda, o 
po to kun. P. Butkus savo ilges
nėje kalboje apibūdino “Dainos” 
choro pasišventimų ir jo veiklų, 
pabrėždamas, kad šis lietuviško
sios kultūros puoselėtojas nors 
ir sunkiose sąlygose atlieka ,di
džiulį ir nepakeičiamų darbų. 
Mūsų kapelionas, pats didelis mė
gėjas muzikos ir dainos, tarp ki
ta ko prisiminė savo vaikystę, ka
da jis, pirmų kartų išgirdęs cho
ro giesmes, pamanęs, kad ange
lai gieda. Tokį jausmų sukelian
čios ir “Dainos” giesmės.

Baigęs kalbų, kun. P. Butkus 
įteikė chorui per jų dirigentą p. 
K. Kavaliauskų vokelį su auka. 
Ta pačia proga jis palinkėjo cho
rui ir toliau garsinti lietuviškąją 
dainą, kviesdamas svečius sudai
nuoti Ilgiausių Metų!

Choro vadovas K. Kavaliaus
kas, dėkodamas už vaišes ir įteik
tųjų aukų, paprašė atsilyginti Il
giausių Metų daina choro rėmė
jams ir ypatingai kun. P. Butkui, 
kuris ta pačia proga atšventė ir 
savo vardadienį.

Po to vyko meninė pobūvio da
lis. Skambėjo choro ir svečių dai
nos, p. Bernotaitė — Kapočienė 
ir p. Meiliūnas padainavo duetu, 
o kun. P. Butkus vadovavo jo 
sukurtoms dainoms, dainuoja
moms visų dalyvių.

Apskritai šis susiartinimo po
būvis buvo tikrai jaukus, h* susi
rinkusieji nė nepamatė, kad jau 
laikas skirstytis, nes priartėjo 
12-ji valanda.

Antanas Baužė

SPAUDOS BALIUS 
JAU ČIA PAT

Tradicinis “Mūsų Pastogės” 
Spaudos Balius šiemet žada būti 
būdingas net keletą atžvilgių.

Pirmiausia, jis rengiamas iš
skirtinai puikioj ir patogioj salėj, 
kokios iki šiol dar nėra pasisekę 
gauti. Kaip visi žino Grace Bros, 
salė yra viena iš geriausiųjų, 
lengvai talpinanti per 700 svečių, 
be to, ji puikiausiai dekoruota, 
papuošta ir iliuminuojama nepa
prastais šviesų atspindžiais. Pa
prastai būna, kad panašiose salė
se ruošiant balius, tenka imti sa
lės administracijos siūlomų vaka
rienę, tačiau šį sykį Spaudos Ba

Š.M. RUGPJŪČIO u D. 7 V. 30 MIN. VAK. |

GRACE BROS. SALĖJE, Sydnėjuje 
visai arti centrinės geležinkelio stoties |

rengiamas TRADICINIS ‘ MŪSŲ PASTOGES”

SPAUDOS BALIUS'T

• šių metų Spaudos Baliaus salė nepa prastai puiki ir erdvi;
• Svečių automobilius saugos specialūs prižiūrėtojai;
• Parkavimo vieta saugi ir pakankama;
• Turtingąjį bufetą ir šiemet rengia Sydnėjaus Mot. Soc. Globos Draugija;
• Baliuje bus ypatinga ir nepaprasta programa;
• Gros dešimties žmonių muzikos kapela;
• Ir šiemet veiks tikrai pigus savas gėrimų bufetas;

IR VISI BALIAUS MALONUMAI TERASTUOS TIK VIENĄ SVARĄ.

Kadangi jau yra žinių, kad j š.m. Spaudos Balių rengiasi atvykti net tolimųjų Australi
jos apylinkių lietuviai, tai jau dabar Baliaus rengėjai prašo užsisakyti vietas. Pirmiau užsi
sakiusieji, gaus geriausius ir patogiausius staliukus.

Vietos užsisakomos telefonais: Inž. Iz. Jonaitis — UL 6453, inž. Adomėnas — 86 5431, 
Vyt. Simniškis — MX 2120, B. Stašionis — YX 9062, M. Petronis — UJ 5727 ir J. Vetei- 
kis — UB 3680 ir St. Pačėsa — tel. MW 2225. Be to, dar gaunama kvietimų delikatesų 

krautuvėje “Rūta” Cabramattoje ir pas bibliotekos budėtoją (šeštadieniais ir sekmadieniais) 
Centriniuose Liet. Namuose Redferne.

RENGĖJAI

liaus rengėjams pasisekė tos sun
kenybės išvengti ir mus maitins 
vėl gerosios Sydnėjaus Sociali
nės Globos D-jos Ponios savo ska
niais lietuviškais patiekalais, kaip 
žinome iš praeities praktikos, 
pigia ir tikrai prieinama kaina. 
Gėrimų bufetą laikys patys Ba
liaus rengėjai, kuriame bus tik
rai apstu įvairiausių gėrimų. 
Rengėjai tiki, kad šiemet niekas 
nesineš savo valizėlėse gėrimų iš 
barų, nes tatai būtų tikrai nepa
togu, kadangi salę tvarkys ir sve
čius priiminės moterys — patar
nautojos.

Svečių automobiliams parkuoti 
yra speciali vieta, kurioj telpa ke
li šimtai mašinų ir ją saugo spe
cialūs sargai.

Kad nesumažinti įdomumo me
ninės Baliaus programos, šį kartų 
tik tiek pasakytina: ji bus tikrai 
rinktinė — su kupletų dainomis, 
žavia muzika ir gražiais žymių 
baletininkų šokiais.

Kadangi Baliaus diena jau čia 
pat, tai rengėjai ragina mielus 
tautiečius, kurie dar neužsisakė 
vietų, paskubinti šitai atlikti, kad 
jau iš anksto būtų galima paskir
styti vietos. Primintina čia, kad 
jau yra užsisakiusiųjų net keli 
šimtai, taigi kelia rūpestį ir su
talpinimo galimybė, ypač kad šie
met Baliuje dalyvaus didokas 
skaičius ir ne sydnėjiškių.

Pilnas salės adresas: Grace 
Bros. (Z. Grace Auditorium), 
Bay Str., Broadway, Sydney.

METINIS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Inž. ir Architektų 

Draugijos metinis susirinkimas 
įvyko š.m. liepos 9 d. inž. B. Dau- 
kaus bute.

Po Draugijos pirmininko inž. 
V. Bukevičiaus ir kitų Valdybos 
narių pranešimų, pasidalinta min
timis ir prieita išvados, kad Inž. 
ir Architektų Draugijos veikla 
kasmet gyvėja suruošiant vis įdo
mesnius subuvimas, ekskursijas 
bei paskaitas, jų tarpe ir viešo 
pobūdžio. Viešosios paskaitos nu
tarta ruošti ir ateity. Draugijos 
narių skaičius auga. Džiugu kon
statuoti, kad veik visi jaunieji in
žinieriai (baigę aukštuosius mo
kslus Australijoj ir gyveną Syd- 
nėjuj) yra Draugijos nariai ir vis 
aktyviau Įsijungia inžinierių veik
lai pagyvinti.

Pasisakymams pasibaigus, buvo 
užgirta Valdybos veikla ir pa
reikšta padėka. Po to sekė vykdo
mųjų organų rinkimai. Valdybon 
išrinkti ir pareigomis pasiskirs
tė sekančiai: inž. F. Sipavičius'— 
pirmininkas, inž. J. Dirginčius — 
sekretorius ir inž. S. Jarembaus- 
kas — iždininkas.

Revizijos Komisijon išrinkti inž. 
R. Zakarevičius ir inž. B. Dau- 
kus.

Be to, nuolatiniais Draugijos 
metraštininkais išrinkti V. Vaz- 
gelevičius ir B. Daukus.

Pasibaigus oficialiai daliai, prie 
arbatos stiklo tęsta toliau pasi
kalbėjimas inžinieriams rūpimais 
klausimais.

B.D.

PADĖKA
A.L.B. Sydnėjaus Soc. Globos 

D-jos Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems už dovanotus loterijos fan
tus. Loterija vyko 1960 m. lie
pos 2 d. Sydn. liet, namuose Red-

Pranešama, kad tik ką gautas 
atsakymas iš tnin. pirm. R. Men
zies įstaigos, kuriame dėkojama 
už Liet. Bendruomenės vardu iš
reikštą dėkingumą dėl prieglau
dos bei globos ir, tarp kita ko, pa
reiškiama, kad Australijos vyriau
sybė ateityje kreipsianti reikiamą 
dėmesį į memorandume keliamas 
mintis dėl tarptautinio komuniz
mo grėsmės laišvajam pasauliui.

M.P.I.

PRANEŠIMAS
Literatūrinio “Mūsų Pastogės” 
priedo “Polėki ų” redakto
rius Pulgis Andriušis prašo pra
nešti savo bendradarbiams, kad 
“Polėkiai” ir vėl pasirodys Tau
tos Šventės (Rugsėjo Aštunto
sios) proga.

Šiam “Polėkių” numeriui me
džiagą siunčia iki rugpjūčio 20 d. 
adresu:

P. Andriušis, 24 Garfield Ave., 
Kurralta Park, S.A.

feme. Padėką reiškiame Ponioms 
— Daukienei, Osinienei, Ilčiukie- 
nei, Savickienei, Penkauskaitei, 
Morkūnienei, Adomėnienei, Donė- 
lienei, Radzevičienei, Ramanaus
kienei, Olšauskienei, Dryžienei, 
Jančeuskienei, Henikienei, Sim- 
niškienei, Jarembauskienei, Ba- 
čiulienei, Stanevičienei, Šidlaus
kienei, Kaminskienei, Virgininkie- 
nei, Grudzinskienei, šeiknickienei, 
Jurkšaitienei, Juraitienei ir p.p. 
Rimkevičiui, P. Klemkai, Berno
tams.

Taip pat širdingai dėkojame p.p. 
Jarembauskienei ir Adomėnienei 
už puikų ir greitą loterijos pra- 
vedimą ir visiems atsilankiusiems 
į mūsų ruoštą pobūvį bei parėmu- 
siems mus šalpos darbe.

Draugijos Valdyba taip pat dė
koja p. Vladui Valadkaičiui už £ 1 
auką ir p.p. Grincevičiui ir Jasė- 
nienei už dovanotus rūbus šalpos 
reikalams.

Valdyba

SKAMBINS I. VILNONYTĖ
Rugpjūčio 4 d. per Sydnėjaus 

radijo stotį 1 v. 30 min. dienos 
metu “Young Australia” progra
moj pianinu skambins jaunoji mū
sų pianistė I. Vilnonytė.

Radijo programoj bus atžymė
ta, kurios stotys jos skambinimą 
transliuos.

A.L.

ELEKTRONINĖ SKAIČIAVIMO 
MAŠINA

Vilniuje pagaminta pirmoji 
elektroninė skaičiavimo mašina. 
Gamyboje dalyvavo inžinieriai 
Balbėrius, Pienas, Vosylius, Žal- 
dauskas, Balakauskaitė, Dobro
volskis, Klernikas ir žalėnas. 
Naujoje mašinoje yra sumontuota 
apie 17 km montažinio laido. Iš 
viso ji yra sudaryta iš 40.000 įvai
rių detalių. Ji turi 1700 radijo 
lempų. Liepos 10 d. ji išsiųsta į 
Maskvą, į tematinę mechanizuo
tų mašinų parodą.
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AŠTRŪS ŠALČIAI

Praėjusią savaitę daugelį Aus
tralijos provincijų, ypatingai Mė
lynųjų Kalnų regijoną, nusiaubė 
aštroki šalčiai. Pranešama, kad 
daug kur dėl sniego dangos sto
rumo buvo susilaikęs automobilių 
judėjimas, o ir avys tuose rajo
nuose smarkokai nukentėję: esą 
daugelis nugaišusių dėl šalčio ir 
ligų. Šimtai avių sušalę ir trauki
niuose, kurios buvo vežamos Syd
nėjaus skerdyklosna.

PASINAUDOJO PROGA

Pertho policija suėmė tūlą Da
niel Bell, 36 m. amžiaus, kuris su 
netikrais kvitažais rinko aukas 
Pabėgėlių Metų proga skelbtame 
vajuje. Jis jau buvęs surinkęs ne
mažas pinigų sumas V. Australi
joj, P. Australijoj ir NSW. Apga
vikas esąs nubaustas 3 mėn. kalė
jimo bausme, tačiau neminima, 
ar iš jo yra gauti surinktieji pi
nigai.

PAGROBTOJO BERNIUKO 
VIS DAR NESURANDAMA

Jau trys savaitės, kai Sydnėju
je buvo pagrobtas 8 metų berniu
kas Graeme Thorne ir iki šiol apie 
jo likimą nieko nežinoma. Spėlio
jama, kad, aktingai į šį reikalą 
įsikišus policijai, grobikai bijo vėl 
pareikalauti pinigų, kurių jie bu
vo telefonu paprašę tėvų tik ke
lioms valandims praėjus po pa
grobimo. Kriminalinė policija sa
kosi iki šiol dar neradusi jokių 
grobikams išaiškinti pėdsakų.

DR. BARBARA MORE 
DAR VIS KELIAUJA

Dėl oro nepalankumo Anglijos 
maratono ėjike dr. Barbara Moo
re gerokai susivėlino savo kelio
nėje iš Albury į Blacktowną. Nei 
vieną dieną jai nepasisekė išpildy
ti savo numatyto kelionės nuoto
lio.

Tačiau nežiūrint į tai, Australi
jos visuomenė ją visur entuzias
tingai sutinka, vaišina ir apdo
vanoja.

NAUJAS PEDSEKIS
Vėl skaitome Pėdsekio Nr. 6 

(33) — birželio mėn. laidą. Laik
raštis spausta rotatorium •— 24 
psl. Leidžia “Aušros” tunto skau
tų vyčių “Geležinio Vilko” būre
lis. Redaguoja — Redakcinis Ko
lektyvas, vyr. redaktorius — ps. 
B. Žalys. Meninė priežiūra ps. A. 
Pluko.

Šio numerio kaina 1/9. Admi
nistratorius — A. Aičiauskas, 1 
Beatrice Str., Auburn, NSW.

Laikraštis įdomiai iliustruotas 
ir turinyje yra įdomių straipsnių 
jauniems ir suaugusiems. Spren
džiant iš šio “Pėdsekio” numerio, 
laikraštis turi stiprių bendradar
bių.

Pajieškojimas
★ Pajieškomas Stasys Ganciaus- 

kas (Gončius) sūn. Kazio apie 40 
m. amžiaus, Australijoj gyvenęs 
Holding Centre Uramguinty, 
N.S.W.

Jieško Irena Arbočienė — Gan- 
ciauskaitė.

Rašyti: Jonava, Sodų g-vė Nr. 
34, Lithuania — Lietuva.
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KONFISKAVO KNYGĄ

Cariota McBride, Amerikos ro
manisto Charles Gorham veikalą, 
Melburno policija konfiskavo iš 
visų knygų parduotuvių, nors 
cenzūros įstaiga ir buvo ją pra
leidusi skaitančiąja: Australijos 
visuomenei. Konfiskavimo prie
žastis — knyga esanti nemoralaus 
turinio. Sydnėjaus australų spau
da su pasipiktinimu aprašinėja 
policijos kišimąsi į spaudos rei
kalus ypač dar tuo atveju, Kai 
cenzūros įstaiga romane neįžiū
rėjo jokio nemoralumo. v \

VILNOS KONKURENCIJA \

NSW Kviečių ir Vilnų gamin- | 
tojų draugija savo suvažiavime 1
nutarė kreiptis į vyriausybę, kad |
ji padidintų specialius muitų mo
kesčius už iš Jungt. Amerikos 
Valstybių gaunamą sintetinę vil
ną.

Minėtosios draugijos vadovybė 
įžiūri didelės konkurencijos pavo
jų Amerikos sintetinės vilnos im-: 
porte, kuri esanti ir pigi, ir gera. 
Ji galinti rimtai pakenkti savo
sios vilnos vartojimui krašte.

PIETUMS BUS IR GĖRIMŲ
W.R. Hepworth, generalinis 

menedžeris Australijos whisky 
bendrovės (United Distillers Pty. 
Ltd.), nesenai grįžo iš Jungt. 
Amerikos Valstybių su naujomis 
idėjomis ir naujais pasiūlymais 
Australijos federalinei vyriausy- 
bei.Jis sakosi, kad greitu laiku 
būsią daromi žygiai, jog ir Aus
tralijoje būtų leista pardavinėti 
spiritinius gėrimus kiekvienoje 
valgykloje be specialaus leidimo. 
Šis paprotys esąs praktikuojamas 
visame kultūringame pasaulyje ir 
jis nesąs priežastimi alkoholizmui 
plisti, o turįs greičiau atvirkščio 
veikimo ypatybių.

Tas pats keliavęs menedžeris 
dar pasisakė, kad greitu laiku bū
sią transportuojami Australijos 
spiritiniai gėrimai į Ameriką ir 
jis turįs vilties, kad jie ten turė
sią gero pasisekimo.

AKMENS ANGLIS l JAPONIJĄ
Jau kurį laiką Japonijos pramo

nės firmos importuoja iš NSW ak
mens anglies atsargas. Dabar vėl 
skelbiama, kad Japonijos preky
bininkai nori importuoti kelius 
milijonus tonų anglies ir iš 
Queenslando Kiango kasyklų. Ka
dangi anglis būsianti pakrauna
ma Gladstone uoste, tai jos trans
portas būsiąs pigesnis apie 30%.

KAINŲ KONTROLĖ

Paskutiniu laiku ypač intensy
viai rašoma australų spaudoj, kad 
reikėtų įvesti kaikurioms prekėms 
kainų kontrolę. Laikoma, kad 
maisto produktai, ypatingai mė
sa, daržovės ir vaisiai, paskutiniu 
metu pradėję kilti ir ši aplinkybė 
gilinanti infliacijos kreivę.

Tačiau liberalinės gamybos ir 
prekybos šalininkai šiam sumany
mui griežtai priešinasi, nes kai
nų kontrolę įvedus, girdi, būsiąs 
suduotas sunkiai atitaisomas smū
gis pačiai gamybai. Jų nuomone, 
laisva pasiūla turinti reguliuoti 
rinkos kainas.

. M.P.I.
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