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SOV. RUSIJA NESUTARIA SU 
RAUD. KINIJA

ĮVAIRUMAI KITI APIE MUS

Kinija jaučiasi pranašes
nė už kitas tautas

Vargu, ar visoj istorijoj buvo 
kada nors sutelkta tiek daug jė
gos vieno žmogaus rankose. Tai 
— Mao Tse-Tungas, Kinijos ko- 
munistų partijos vadas. Jo ma
žiausiam mostui paklusta 650 mi
lijonų kiniečių. Neseniai jis pa
sakė, kad yra sveika du kart į 
dienų atlikti mankštos pratimus, ir 
šiandien milijonai kiniečių dešim
tų valandų ryto ir ketvirtų va
landų popietyje nutraukia darbų 
dešimties minučių mankštos pra
timams. Užtenka Mao pasakyti, 
kad Amerikos prezidentas yra 
niekšas, ir visuose Kinijos mies
tuose renkasi dešimttūkstantinės ir 
šimtatūkstantinės žmonių minios 
demonstracijoms prieš Ameriką. 
Mao padėties Kinijoje negalima 
nė iš tolo lyginti su Chruščiovo 
padėtimi sovietinėje Rusijoje. 
Mao yra stabas, kurį šiandienų 
garbina kiniečių masės. Parvers- 
mo keliu jis pagrobė Pekino sos
tų; visoj kiniečių istorijoje nebu
vo nė vieno valdovo, kuris, sėdė
damas Pekino soste, būtų griež
čiau valdęs kiniečių mases*, nei 
Mao. Jo ambicija — matyti Kini- 
jų prie bendro pokalbių stalo tarp 
šio pasaulio didžiųjų. Juo jis sen
sta (šiuo metu jis yra 70 m. am
žiaus), juo jis darosi nekantres
nis, ir šitai atneša nemaža susi
rūpinimo Maskvai.

Ideologinis ginčas su 
Maskva

Savo pačios labui Rusija rūpi
nasi padidinti Kinijos {taką tarp
tautinėj pasaulio politikoj. Ne
žiūrint visų draugiškumo ryšių, 
Rusijos ir Kinijos santykiai šiuo 
metu nėra tokie geri, kokie jie 
yra buvę netolimoj praeity. Iširu
si Paryžiaus konferencija paro
dė, kad Kremliaus artėjimas prie 
Vakarų sutiks Pekino pasiprie
šinimų. Maskva ir norėdama nega
li užslėpti nuomonių skirtumo, ku
ris šiandienų stovi tarp Maskvos 
Ir Pekino. Rusijoje su dideliu su
sirūpinimu laukiama, kokių vaisių 
atneš kinietiškasis eksperimentas 
su liaudies komūnomis. Žymiai 
skiriasi rusų ir kiniečių pažiūros 
j atominį karų: rusų nuomone, 
atominis karas sudarąs grėsmę 
visai pasaulio civilizacijai, gi tuo 
tarpu Kinija karo nebijo (ji tiki, 
kad jų išgelbės jos masių skait- 
lingumas).

Pavojingi grasinimai
Kinija visad laikė save prana

šesne už kitas tautas, šio jaus
mo ji nėra nusikračiusi nė šian
dien. Šis kinietiško pranašumo 
jausmas, be abejo, prisidėjo prie 
Maskvos ir Pekino nuomonių 
skirtumo paaštrėjimo. Pekino nuo
mone, tikruosius Markso ir Leni
no mokslui metodus yra nustatęs 
Mao; taigi, tarptautinis komuniz
mas turįs eiti ne Maskvos, bet 
Mao pėdomis. Taipgi ne kas kitas, 
kaip Mao, yra pasakęs, kad pasau
linis karas komunizmui atnešiąs 
naudos. Jis yra pabrėžęs, kad, 
kiek tai liečia ideologinę plotmę, 
Kinija eisiainti savo keliu. Mao 
yra apsvaigęs savo paties sukurta 
būsimojo komunistinio pasaulio 

vizija, su tariamo žemiškojo ro
jaus paveikslu, šiai vizijai įgy
vendinti, anot jo, reikia pirmiau
sia išgriauti visas dabartines kla
ses ir sistemas, kurios stovi sker
sai kelio jo siekiamiems tikslams.

Savo ruožtu Maskva nori įrody
ti, kad Pekinas klysta teoretinėje 
plotmėje, kuri liečia karo su ka
pitalistiniais kraštais neišvengia
mumo problemų.

Sovietų kom. partijos teoreti
kas, prof. Jurij Francevas, viena
me paskutiniųjų “Pravdos” nr. 
rašo, kad karas su Vakarais yra 
išvengiamas dėka socialistinių 
kraštų bloko stiprumo. šiuo 
straipsniu jis paremia Chruščio

LAIŠKAS IS LIETUVOS
Apie rusų ir latvių inteligentus

Teatralai patys išverčia len
kų, vokiečių, prancūzų drama
turgų veikalus, netingi dažnai re
petuoti, ir rusų dramos teatras 
tokio darbo dėka sugeba net ke
lis kart į mėnesį pakeisti savo 
repertuarą. Teatro pjesės visuo
met būna kuo tai aktualios, įdo
mios. Net mūsų Žemaitę šis teat
ras inscenizavo rusų kalba nė kiek 
neblogiau už lietuvių dramos te
atrų. Aišku savaime, kad teatras 
suvilioja daug žiūrovų ir kaip ne
keista, jų tarpe daugumą suda
ro lietuviai.

Viso to pasigenda lietuvių dra
mos teatras. Jis turi gerų akto
rių, gerų norų, bet niekaip nega
li atsikratyti šiuo atveju nereika
lingo lietuviško lėtumo, žiūrėk su
galvoja, ima ką tai veikti, bet 
taip lėtai, kad visas idėjas jau 
pagrobė kiti. Ir dar kartą kaip 
yla iš maišo išlenda tas nemokė
jimas vertinti save, tas nuolaidu
mas. O juk svetimieji tuo tik ir 
naudojasi. Jie sugeba bematant 
pagauti momentą ir pakelti savo 
prestižą paprastų žmonių tarpe.

Rusuose nacionalinis pasididžia
vimo jausmas yra žymiai stipres
nis nei lietuviuose ir juo vado
vaudamiesi rusai dažnai padiktuo
ja savo valią. Šiaip daugelis įsi
vaizduoja rusus kažkokiais barba
rais (mužikais), kurie viską su
trypia ir viską sunaikina. Toks 
vaizduotės padarinys irgi netei
singas. Tautos būna mažai kaltos 
vieno ar kito režimo gimimu. Jas 
tikrai režimas sugeba pajungti 
savo naudai. Iš čia išvada — ne
sutinkant su režimu, jį niekinant, 
nereikia niekinti tautos. Rusų 
tautose, kaip ir kitose tautose yra 
gerų žmonių, puikių talentų, yra 
nevykėlių ir niekšų. Tačiau pagal
vokime, ar mes lietuviai esame 
laisvi nuo šios kvalifikacijos? Ne 
laisvi, ir todėl iš neigiamų faktų 
nedarykme išvadų apie visą tau
tą.

Tie rusų inteligentai (pabrė
žiu dar kartą, kad jų Lietuvoje 
nedaug), kurie šiuo metu gyvena 
ir dirba Lietuvoje, lietuvių yra 
nemažiau gerbiami kaip kitų tau
tų atstovai. Dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais mūsų krašto inte
ligentai daug geriau kalbėjo ru
siškai nei kuria kita svetima kai- 
ba. Bendrauti su rusų inteligen
tais jiems padeda kalbos žinoji

vų. šis visas straipsnis aiškiai nu
kreiptas prieš Kinijų.

Tarp kitko, Chruščiovas yra pri
minęs atominio karo pasėkas Hi
rosimoje. O "Pravda” viename 
savo vedamajame pabrėžė, kad 
Hirošimoje ir Nagasaki atominės 
bombos pareikalavusios apie 300. 
000 aukų. Panašiai rašė ir “Izves- 
tija” (kiti laikraščiai rašo apie 
200.000 aukų). Visa tai liudija,, 
kad Maskvos ir Pekino nuomonės ' 
dėl karo neišvengiamumo skiria
si. Ar Maskva privers Pekinu pa
keist savo pažiūrų į karo su Va
karais neišvengiamumų, šiuo me
tu būtų pernelyg sunku atsakyti.

E.

mas ir ruso kaip žmogaus pažini
mas.

Kas liečia rusus tarnautojus, tai 
iš jų visko galima laukti. Nė vie
name pasaulio krašte tarnautojai 
nepasižymi ypatingai aukšta kul
tūra, visiems užtenka biurokratiz
mo ir nenoro suprasti paprastą 
žmogų. Vargu ar rusai tuomi yra 
pralenkę kitus. O kas liečia So
vietų Sąjungos valstybinį gyveni
mą — tai jau labai plati tema, 
kuri daugiau tinka politikams, o 
ne eiliniam pasakotojui.

Jokių organizacijų ar privile
gijuotų instancijų Lietuvoje ru
sai neturi. Jau minėjau rusų dra
mos teatrą, yra mokyklų su rusų 
dėstomąja kalba, yra Vilniuje ka
rininkų namai. Tai ir visos įstai
gos, kurios vienu ar kitu mastu 
turi kokios nors įtakos Lietuvos 
inteligentijai (dažniausiai tai tik 
kultūrinė įtaka). Kaip klostysis 
lietuvių inteligentų santykiavimas 
su rusais, kokie rašytiniai ar ne
rašytiniai ’’įstatymai” bus priimti 
vienas kito atžvilgiu, parodys, 
gal būt, netolima ateitis.

Labai keistai yra susiklostę Pa
baltijo tautų tarpusavio santykiai. 
Rodosi jos gyvena vieną gyveni
mą, puoselėja vienodas mintis, 
jos visas jungia bendras likimas, 
bet deja draugystė nėra ideali. 
Pavyzdžiui latviai. Gal būt Jums 
tai keistai skambės, bet tai tie
sa. Gal būt neteisingas vertini
mas iš latvių pusės susiklostė 
ekonominiu atžvilgiu. Latvija dar 
prieš karą buvo jau toli nužengęs 
kraštas. Jų žemės ūkis ir pramo
nė, jų miestų statyba buvo tvar
koma visai kitais pagrindais. Ir 
šiandien jie yra kai kuriais at
žvilgiais daugiau .pasiekę nei lie
tuviai. Net Latvijos kolchozai yra 
žymiai turtingesni nei Lietuvos. 
Šita ekonominė persvara tur būt 
ir diktuoja jiems kartais ir be
saikį pasididžiavimą. Lietuvos jau
nimas dažnai kviečiasi į svečius 
latvius, bet šie visada laikosi la
bai rezervuotai. Jie randa progos 
kandžiai pareikšti, kad buvo lai
kai, kada mūsų jaunuolių tėvai 
bernavo pas latvių ūkininkus. Šis 
faktas ypatingai skaudžiai palie
čia mūsų jaunuolius. Kuo pa
grįsta ši latvių laikysena, lietu
viams visiškai neaišku, bet kur 
bebūtų latviai: fabrike ar įstai
goje, universitete ar laboratorijo-

POLITINIAI
MASKVA VEDA PLAČIĄ 

AKCIJĄ PRIEŠ 
VAKARIETIŠKUS ŠNIPUS
Sovietinė vyriausybė iki šiol 

tebenaudoja lėktuvų U-2 ir RB-47 
incidentus antivakarietiškai nuo
taikai Rusijoje skleisti. Laikraš
tis “Sovietskaja Rossija” patalpi
no straipsnį “Budėk”. Straipsnis 
labai stipriai primena liniją, ku
rios buvo laikomasi 1938-40 me
tais, kai Rusijoje buvo kurstomi 
patriotiniai jausmai galimo karo 
atveju. Tas pats laikraštis teigia, 
kad Vakarai ieško priemonių pa
stiprinti savo šnipinėjimo veiklai 
Rusijoje. Rašoma: “Allan Dulles 
siunčia savo šnipus Sovietų Są- 
jungon per turistus ir per diplo
matus. Jų tarpe yra ir sabotuo
tojų”. Laikraštis viešai kaltina 
Vakarų diplomatus šnipinėjimu 
ir kviečia gyventojus stebėti jų

je — visomis išgalėmis stengiasi 
parodyti, kad latviai esą "geres
ni”. Skaudus faktas, kai tuo tar
pu estai yra puikūs lietuvių drau
gai.

Gal būt visa tai galima paaiš
kinti irgi nacionalinio jausmo 
stiprumu? Jei iš viso tokį elgesį 
galima pavadinti nacionaliniu 
jausmu. Jau pirmomis dienomis 
po karo Latvijoje nebuvo nė vie
nos iškabos rusų kalba, Lietuvoje 
buvo; nė vienas latvis, kuris net 
puikiausiai kalbėjo rusų kalba, 
nesinaudojo ja, gi lietuviai ir 
skaitė ir rašė ir net pasirašydavo 
rusiškai.

Klausimų iškyla begalės ir į 
juos visus sunku atsakyti. Kaip 
ten bebūtų, lietuviai inteligentai 
yra daug nuveikę savajam kraštui 
ir jo garbei ir vieno ar kto klai
dinga nuomonė negali nuvertinti 
jų darbo.

Šiandien mes su Jumis galime 
tvirtai konstatuoti faktą, kad Lie
tuvos inteligentija žengia į priekį 
Gal būt tie žingsniai dar nėra la
bai platūs, gal būt jie nėra tvir
ti, bet jie veda į tiesų kelią — 
ateitį mūsų kraštui. O kas gali 
būti brangesnio už gimtojo kraš
to ateitį? Kur bebūtų lietuviai 
ir ką jie beveiktų — jų darbai 
ir mintys tampriai surišti su Lie
tuva ir tuomi gali didžiuotis kiek
vienas mūsų tautietis.

Baigdamas savo laišką, kuriame 
atskleidžiau keletą minčių apie 
Lietuvos inteligentiją, noriu pa
dėkoti Tau skaitytojau už dėme
sį. Nerūgok manęs, jei su kai ku
riomis mintimis Tu nenorėtumei 
sutikti ir prisimink, kad Lietuvo
je po karo daug kas pasikeitė ir 
daug kas diktuoja kitokias min
tis ir kitokius sprendimus. Gal būt 
juos reikėjo gražiau aprašyti, bet 
tai jau plunksnos reikalas. Svar
bu tik, kad pati plunksna nebūtų 
purvina ir kad svarbiausiu gėriu 
būtų laikoma tiesa. O tiesos grū
dus Tu pats sugebėsi atskirti, 
mielas skaitytojau. Ne visur ir ne- 
visada galima viską pasakyti, bet 
visur ir visada galima suprasti 
širdimi tai, ko nedasakė plunks
na.

G. Vilkas
(Pabaiga)

“ELTOS INFORMACIJŲ”
REDAKCIJOS PASTABA:

Šiuo baigiame spausdinti “Laiš
ką iš Lietuvos”, kurio tęsiniai 
ėjo per eilę numerių ir užsienio 
lietuvių buvo sekami dideliu su
sidomėjimu. Tenka pastebėti, kad 

kiekvieną žingsnį. Paduoda taria
mo vakariečių šnipinėjimo pavyz
džius, kaip fotografavimą geležin
kelio stočių, pastatų etc. Kartu 
laikraštis įspėja sovietinius turis
tus, vykstančius užsienin: “Sovie
tų turistai užsienyje yra išstatyti 
daugeliui pavojų. Turistams yra 
pastatytos specialios krautuvės, 
kuriose turistams patinkančios 
prekės parduodamos žemesnėmis 
kainomis, šiuo būdu norima pa
drąsinti turistus, idant šie, pame
tę rezervuotumą, imtų per daug 
šnekėti”.

EUROPOS TARYBA
UŽ PABALTIJO LAISVĘ

Paryžiuje įvyko Europos Tary
bos Patariamosios Asamblėjos Ne
atstovaujamųjų Tautų Komisijos 
posėdis, kuriame Baltijos Valsty
bių 20 metų okupacijos sukakties 
proga buvo svarstoma Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos padėtis, šiuo 
klausimu pranešimą padarė Dani
jos parlamento narė ponia von 
Lowzow ir — tam tikslui Komi
sijos pakviesti į posėdį — Lietu
vos diplomatijos šefas, ministeris 
Paryžiuje S. Lozoraitis, Estijos 
ministeris Londone A. Toma ir 
Latvijos ministeris Paryžiuje O. 
Grosvaldas. Svarstymo metu Ko
misija parodė didelį draugingumą 
trims Baltijos tautoms ir visišką 
pritarimą jų siekiams atstatyti 
savo nepriklausomybę, šis nusi
statymas buvo išreikštas tiek Ko
misijos narių pareiškimuose, tiek 
Komisijos priimtame nutarime, 
kurį ji pateiks Europos Tarybos 
Patariamajai Asamblėjai rugsėjo 
mėnesy.

Min. Lozoraitis yra anksčiau du 
kartu padaręs Komisijai praneši
mus apie Lietuvą, būtent, 1956 
m. Palermo ir 1959 m. Romoje. 
Šį kartą jis buvo Komisijos pa
kviestas Lietuvos Laisvės Komi
tetui pasiūlius.

IŠ KERSTENO KALBOS
Buvęs kongresmanas Charles J. 

Kerstenas, pirmininkas komisijos, 
kuri prieš keletą metų Amerikos 
Kongreso nutarimu nuodugniai 
tyrinėjo ir pasmerkė priverstinį 
Pabaltijo valstybių įjungimą So v. 
Sąjungon, savo kalboj, pasakytoj 
Pavargtųjų Tautų Savaitės metu, 
pabrėžė: “Svarbiausias komunis-' 
tų įrankis, grobiant savo numa
tytas aukas, buvo specialiai tam 
tikslui paruošti tautinių išdavikų 
kadrai, kurie buvo atsidavę ko
munizmo centrui Maskvoje”, šito
kius kadrus Maskva buvo suda
riusi kiekvienoj šaly, kurią ji bu
vo numačiusi užgrobti. Šitokie 
kadrai kuvo ir Kūboj. JAV ilgą 
laiką nesuprato komunizmo pri
gimties bei jo siekimų ir nesiėmė 
atitinkamų priemonių komunisti
nei agresijai atremti. Jo nuomo
ne, JAV turėtų paskatinti veiklių 
komunizmo priešų draugijų iš 
pavergtųjų tautų tremtinių orga
nizavimą.

rašinio autorius yra jaunas lie
tuvis akademikas, užaugęs ir iš
ėjęs į gyvenimą jau pokarinėje 
Lietuvoje. Pirmosios sovietų oku
pacijos metu jis buvo dar 9 metų 
vaikas. Savaime aišku, kad jis sa
vo rašinyje stengėsi nušviesti 
daugiau pastarojo dešimtmečio 
padėtį, ne ankstyvesnius laikus. 
Net jei ne su visomis jo išvado
mis būtų galima sutikti — vis 
dėlto jo patiektas vaizdas yra sa
votiškai įdomus ir vertas dėmesio.

LIETUVA IJUNGTA APGAULE 
IR JĖGA

“Die Welt” š.m. liepos 29 d. 
numeryje patalpino straipsnį: So
vietų Sąjunga švenčia savo su
tarčių laužymą. Straipsnis pažymi, 
kad žymūs sovietų politikai: Šver- 
nikas, Kuusinenas ir Suslovas 
atvyko į Pabaltijį dalyvauti šven
tėse, ir savo kalbose nepriminė, 
kad šiuos kraštus Sovietų Sąjun
ga išsiderėjo Hitlerio-Stalino su
tartimi. Pro šį faktą jie praėjo 
taip, lyg tai būtų savaime su
prantamas ir dėmesio nevertas 
dalykas. Kuusineno kalba buvo 
ypatingai pilna polemikos prieš 
Vakarus; šitai liudija, kad per 
dvidešimtį metų Maskvos ekspan- 
sionistinė politika tebėra nepasi
keitusi. Toliau rašoma apie 1939 
m. rugpiūčio mėn. 23 dienos su
tartį, kuri lietė ne vien^, tiktai 
Lenkijos padalinimą; joje buvo 
nutarta, kad šiaurinė Lietuva, 
kokių nors teritorinių-politinių pa
sikeitimų atveju, turi sudaryti Vo
kietijos Sovietų Sąjungos intere
sų sferų rubežių. Atsilygindamas 
už Lietuvą, Stalinas 1939 metų 
spalio mėnesio sutartimi padova
nojo gerą Lenkijos dalį Hitleriui.

Straipsnis smulkiai aprašo ins
cenizuotus rinkimus bei Pabalti
jo valstybių. tariamai savanoriš
ką įsijungimą Sovietų Sąjungon. 
Taipgi pažymima, kad sovietai su
laužė savo metu Molotovo 1939 
m. duotą pareiškimą, jog Pabalti
jo valstybių suverenumas nebus 
pažeistas ir kad į jų vidaus rei
kalus nebus kišamasi.

PASIKEITĖ GYVENTOJŲ 
SUDĖTIS

“Frankfurter Allegotneine” š. 
m. liejos 23 d. numeryje patalpi- 
nos straipsnį, tema: "Tautybės ir 
kalba Pabaltijy”. Mums įdomios 
tos straipsnio vietos, kuriose Lie
tuva paliečiama tiesioginiai. Pa
žymima, kad Lietuvoje pasikei
tė gyventojų sudėtis. Tai paaiški
nam rusų ateivių Lietuvoje padi
dėjimu. Daugelyje mokyklų nuo 
antrų mokslo metų dėstoma ir 
rusų kalba, taip kad vaikai jau 
šeštoj ar septintoj klasėje lais
vai kalba rusiškai; baigę mokyk
lą, jie privalo žinoti apie 10.000 
rusiškų žodžių. Straipsnio pabai
goj patiekiama 1959 m. vasario 
15 d. gyventojų surašymo sudė
ties lentelė.

šia proga reikia pastebėti, kad 
vokiečių spauda pradeda dažniau 
vietos savo puslapiuose skirti mū
sų tautos reikalams.

SOVIETAI ŠVENČIA BALTIJOS 
TAUTŲ PAVERGIMO

DVIDEŠIMTMETI
Šia tema pasirodė straipsnių 

daugelyje V. Vokietijos laikraš
čių, kaip pvz.: “Stuttgarter Nach- 
richtes”, "Wormser Zeitung” (š. 
m. liepos 23 d.), “Nordwest Zeit
ung” (š.m. liepos 22 d.), "Dūs- 
seldofer Nachrichten” (š.m. lie
pos 22 d.), “Ostholsteiner Anzei- 
ger” (š.m. liepos 22 d.), “Nūrn- 
berger Zeitung” (š.m. liepos 22 
d.), Berlyno “Tagesspiegel” ir kt.

LAISVĖ YRA NEDALOMA
“Deutsche Zeitung” (Koeln) sa

vo komentare “Pavergtųjų tautų 
savaitės” proga pažymi, kad lais
vė yra nedaloma. Prez. Eisenho- 
werio deklaracija yra raginimas 
laisvam pasauliui paremti paverg
tuosius.
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A. ZUBRAS

VADOVYBĖ TAUTOJE
IS ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS

BANDOS VADAS

Kur sutinkame socialinį orga
nizmą bei organizaciją, ten būti
nai yra ir vadovybė. Ir šiaip bū
riais besilaiką gyviai turi vado
vą. Kovingų gyvių priekyje atsi
stoja stipriausias ir narsiausias, 
gi baigščių ir besislapstančių 
jautrus, klastingas ir apsukrus. 
Ryškus pavyzdys šiaurinės Ame
rikos bizonai (Bison americanus), 
kur patelių bandos vedamos jau
nų bųlių. Rujos laikų buliai įnir
šusiai kovoja tarp savęs. Pasku
tiniais metais socialinės psicho
logijos požiūriu imta studijuoti 
įvairios beždžionės, ypač šimpan
zės ir gorilos. Kaikurios beždžio
nių rūšys laikosi bandomis iki 
50 narių, kitos gi mažesnėmis ir 
išskirtinai šeimomis. Vadovai yra 
stiprieji patinai, kurių santykiai 
su patelėmis poligamiški. Visų 
gyvių bandų bei šeimų vadovo 
funkcijos yra savisaugos bei gi
minės išlaikymo instinkto diktuo
tos.

PRIMITYVIOSE KILTYSE
Primityviose žmonių kiltyse su

tinkame vadovus, kuriais, papras
tai, būna išmintingi ir patyrę se
niai, bet greta jų net toje pačio
je kiltyje bei giminėje gali būti 
drąsa, narsumu bei jėga ir kovin
gumu pasižymį jauniai. Kaikurių 
primityvių kilčių vadovybė yra 
net labai laipsniuota ir sudėtin
ga, gi kitų vienalytė ir paprasta. 
Vadovybės autoritetas yra labai 
įvairios kilmės. Eskimų ir juodų
jų australų kiltyse lemia amžius 
ir sugebėjimas medžioti. Kitur 
tarp primityviųjų sutinkame so
cialinės padėties paveldėjamąjį 
reiškinį, iškilimą dėl karinių ga
bumų, dėl turto, dėl buriamųjų 
bei kerėjamųjų galių. Dažnai ga
li būti kelios krūvoje sąlygos val
dovo autoritetui. Dažniausios yra 
šios kombinacijos: paveldėtas ran
gas ir turtas ir politinė galia 
drauge su antgamtine magiškai 
religine funkcija.

Mažiau sudėtinga bei papras
tesnė vadovybė yra atitrūkusiai 
begyvenančiose gimininėse ben
druomenėse. Taip gyveno, o išli
kusios tebegyvena Australijos 
juodukų giminės, valdomos am
žiumi vyresniųjų. Arnhem 
krašto juodukai priklauso dauge
liui autonominių giminių, kurias 
jie vadina mala, kalba gimininga 
kalba ir sudaro drauge Wulanba 
kiltį. Pati tačiau kiltis bendros 
vadovybės neturi. Turi tik ben
drą Vaisingumo Motinos — moti
nos gimdytojos mitą. Naujosios 
Zelandijos maoriai gyvena socia- 
liškai laipsniuotoje bendruome
nėje, kur sutinkame vadus, pa
prastus bendruomenės narius ir 
vergus. Pati kiltis — iwi susideda 
iš praplėstos giminės — whanau, 
giminės jungiasi į gentį — hapu. 
Genties vadas vadinamas ranga- 
tira, bet taip pat jo kraujo gimi
nės yra rangatira. Kilties vadas 
(titulas ir pareigos paveldimos) 
yra ariki, kurio pirminė prasmė 
yra pirmagimis. Tačiau nevisada 
pirmagimis tampa ariki. Jei vy
riausiasis vado sūnus pasirodo 
esąs nevertas vado pareigų, tai 
ariki gali tapti ir jaunesnysis sū
nus. Pas maorius sutinkame savos 
rūšies demokratiją, kur yra dide
lė individualinė laisvė, žmonės 
paklusta vado įsakymams tiek ir 
tol, kol jie tuos įsakymus ir įsa
kiusįjį asmenį laiko priimtinu. 
Apskritai, visi bendruomenę lie
čiu reikalai yra apsvarstomi gi
minėje, platessiu mastu gentyje, 
ar kiltyje. Tuo keliu aptarti ir 
nutarti klausimai yra įpareigojan
ti ir ilgalaikiai. Ūkiškai maoriai 
gyveną primityvų komunistinį 
gyvenimą.

Labai jau sudėtinga yra Tan- 
ganikos H e h e kilties socia
linė ir politinė struktūra, čia su
tinkame jau kažką panašaus kil
ties kunigaikščio bei karaliaus 
institucijai. Legenda pasakoja, 
kad iki praeito šimtmečio vidurio 
Hehe žmonės gyveno mažomis 
gentimis, kurios dviejų vadų bu
vo apjungtos į šių dienų Hehe 
kiltį. Dabartinis vadas esąs tie

sioginis apjungusiųjų įpėdinis. Va- . 
dui priklauso teisminės, įsakymų 
leidžiamosios, administracinės, 
ūkinės ir karinės funkcijos. Val
do padedamas kilties tarybos, ku
rios narius jis pats skiria. Tary
bos nutarimams vadas labai retai 
tepasipriešina. Jo turtas yra di
delė kaimenė galvijų, kurių dau
gumas yra karo grobis. Jis gali 
kaikada konfiskuoti savo valdinių 
galvijus, jei valdinys turi daugiau 
negu jo rangui tinka. Kilties va
do išimtina teisė yra dramblio 
kaulų prekyba. Vieninteli kilties 
dievai yra protėviai. Vadas yra 
ir vyriausias magas, ir tik jam 
leidžiant žemesnieji vadai turi 
teisę iškviesti mirusiųjų sentėvių 
dvasias. Kiltį valdyti vadui pade
da 30 žemesniųjų vadų — genčių 
vadovų, kurių titulai ir teisės yra 
paveldimos. Greta jų yra dar gi
minių vadai. Yra trijų rūšių teis
mai: giminės, genties ir kilties. 
Teisėjai yra giminių, genčių va
dai, o augščiausiasis teisėjas yra 
pats kilties vadas.

SENIEJI LAIKAI 
LIETUVOJE

Priešmindauginė Lietuva 
yra gyvenusi kiltinį gyvenimą. 
Dar 1219 m., sudarant su Volui- 
ne sutartį, lietuviams atstovavo 
21 kunigaikštis, tarp jų Mindau
gas ir jo brolis. Apjungtos tat 
vadovybės dar tuo laiku nėra bu
vę. Valdovai tuo metu vadinami 
buvo viešpačiais, gi jų 
klausančios sritys — vaistys. Iš 
valstis yra kilę valsčiaus ir vals
tybės žodžiai. Kitus viešpačius 
sugebėję nukariauti bei jų turtus 
ir žemes užgrobti, išvirto galin
gaisiais viešpačiais, kurie vėliau 
imta vadinti kunigais, kunigaikš
čiais bei karaliais. Kunigas 
yra germanų žodis, su kuriuo lie
tuviai, latviai ir estai susipažinę 
per skandinavų vikingus. Šioje 
vietoje minėtina dar L. Arbuzovo 
nuomonė. Jis randa, kad kroniko
se sritiniai viešpačiai kunigo var
du Pabaltyje imta vadinti tik 14 
š. Tas, žinoma, dar nepasako, 
kad gyventojai su tuo vardu ir su 
ta sąvoka yra tik tada susitikę. 
Mūsų kalbininkai, pav. P. Joni
kas, mano šį žodį į mūsų kalbą 
patekus po 12 š. Yra tačiau daug 
duomenų samprotauti kunigo var
dą esant senesnio amžiaus Pabal
tyje ((kunigą pažįsta lygiai ir 
estai). Apie 12 š. lyviai ir kur
šiai savo kaimo bei srities viešpa
čius ėmę vadinti kunigais. 
12 š. socialinės diferencijacijos 
būta tik labai nežymios. Žmonės 
tuo metu tvarkėsi paprotine tei
se ir jautėsi visi laisvi ir lygūs. 
Viešpats bei vėliau kunigas tebu
vo tik vyresnysis bendruomenėje, 
kurio teisės apie 13 š. pradžią 
darėsi paveldimos. Lietuvoje tas 
jau aiškiai papročio teise virsta 
Mindaugo laikais. Apie tą patį 
laiką latvių kunigaikščio Talibal- 
do valdžią paveldi jo sūnūs. Lat
vių kalboje kungs reiškia poną.

Kad pas mus senesniaisiais lai
kais nebuvo valdančiojo sluogsnio 
bei luomo, o tepažinta tik gimi
nės, kaimo bei srities viešpats — 
kunigas, aiškinimo jieškotina pa
čioje mūsų bendruomenės struk
tūroje. Vidurio ir vakarų Euro
poje įsiveržėliai nukariautojai iš- 
virsdavo valdančiuoju ponų ir ka
rių visuomenės slugosniu, gi nu
kariautieji turėjo jiems vergauti. 
Lietuvoje gyvenimas yra buvęs 
ramesnis, ir jokių svetimųjų už
kariautojų čia nesutinkame. Gali
mas daiktas, priešmindauginiais 
laikais mūsų sentėviai yra pažinę 
savo rūšies demokratiją ir vieš
pačius bei kunigus yra patys rin
kę. Mūsų kaimynai estai 1343 m. 
sukilimo proga išsirinko 4 kuni
gus — kunigaikščius; panašius 
rinkimus Estijoje sutinkame 1560 
m. Šios rūšies paprotys nėra bū
dingai estiškas, bet aplinkos są
lygotas, todėl plačiau šioje sri
tyje gyvenančioms tautoms taigi 
ir lietuviams turėjo būti pažįsta
mas.'
Karalius yra germanų 

žodis, pirma patekęs į gudų kal
bą, o per ją į mūsų. Germanuo

se nuo Kariliaus D. laikų iš tik
rinio daiktavardžio šis židis virto 
bendriniu. Karolius D. pirmasis 
po Romos imperijos sugriuvimo 
apvaldė didelius vakarų ir pietų 
Europos plotus ir įkūrė naują di
džiulę imperiją; dėl to pasidarė 
galingas valdovas. Nėra pažinę 
senaisiais laikais lietuviai ir b a- 
j o r o žodžio: jis turkiškos kil
mės žodis, pirma patekęs į slavų 
kalbas, o iš ten į lietuvių kalbą.

Nuo Mindaugo laikų turėjome 
valdančiojo didž. kunigaikščio — 
karaliaus šeimą, bet greta ir ma
žesnius sritinius kunigaikščius. 
Iki Kazimiero laikų Lietuvoje 
buvo patriarchalinė absoliutinė 
monarchija. Vytautas yra reikš
mingiausias centralizuotos didžio
jo kunigaikščio valdžius iškėlė
jas. Ryškius bei būdingus luomi
nės valstybės požymius sutinka
me Kazimiero laikais. Jei anks
čiau valstybės reikalas buvo vien 
didž. kunigaikščio bei jo šeimos 
reikalas, tai dabar jis reikalas ir 
bajorų.

Lenkijos pavyzdžiu atsirado 
prie didžiojo kunigaikš io P o - 
nų Taryba (Lenkijoje 
senatas). Ponų Tarybon buvo 
kviečiami vyskupai, išlikę kuni
gaikščiai ir augštesniąsias parei
gas valstybėje einą didikai.

Ponas yra kilęs iš slaviš
ko zupan — apygardos, valsties 
valdovas.* Pan graikų kalboje reiš
kia visa. Pan vardu graikų mito
logija pažįsta dar piemenų dievą, 
kuris vaizduotas! su ragais ir ožio 
kojomis. Ponas yra tat indoeuro
piečių prokalbės žodis, nors Vieš
pačio prasme ir atėjęs į mūsų 
kalbą per slavus. Paprastu man
dagumo kreipiniu ponas yra išvir
tęs labai nesenai.

Mindaugą laikome lietuvių gen
čių bei kilčių apjungėju, tad nuo 
to laiko lietuviai yra viena tauta. 
Mindaugui, deja, nepavyko užval
dyti latvių, kurie tuo metu kal
biniu požiūriu dar taip labai nesi
skyrė nuo lietuvių.

Po Vytauto ir .Švitrigailos mir
ties lietuvių tauta pasigedo di
džiųjų kunigaikščių, kurie būtų 
tikri jos vadovai. Nors ir po to 
Jogailaičių kilmės karaliūnai vis 
dar lietuvių pasirenkami savo di- 

i džiaisais kunigaikščiais, tačiau jie 
nebėra tikri lietuvių siekimų re
prezentantai. Lietuvoje Zigmanto 
Senio laikais iškilo kunigaikščio 
Konstantino Ostragiškio 
autoritetas, o greta Goš
tautų giminė. Tuo pat metu, 
o ypač prie Zigmanto Augusto 
garsėjo kunigaikščiai Radvi
los, kurių Radvila Juidasis ir 
Radvila Rudasis yra buvę didelio 
masto lietuvių tautos vadai, žy
mus vaidmuo tautos viešajam gy
venime priklausė didikų Katke
vičių ir Sapiegų šei
moms. 18 š. vadovaujanti buvo 
didikai Oginskiai.

NAUJIEJI LAIKAI
Tikru jau visos tautos, o ne 

tik bajorijos vadu iškilo 19. š. že
maičių vyskupas Motiejus Va
lančius. Tai vienas pats 
didžiausias mūsų tautos istorijoje 
liaudies švietėjas, lietuvių tauti
nės dvasios formuotojas ir sunkios 
rusų okupacijos meto lietuvių tau
tos likimo vairuotojas. Jo organi
zaciniai gabumai milžiniški, jo 
realybės suvokimas nuostabiai aiš
kus. Tik jo dėkai vėliau galėjo 
pasirodyti “Aušra” ir “Varpas”, 
nes žmonės buvo jau pramokyti 
skaitymo meno. Tuo metu tautai 
dvasiškai vadovavo dr. Jonas 
Basanavičius ir greta 
dr. Vincas Kudirka. Kun. 
Jonas Mačiulis- Maironis 
tegu ir niekad nėra buvęs veiks
mo žmogus, bet jo įtaka tautos 
vadovavimui yra buvusi milžiniš
ka. Svetimųjų valdoma ir visais 
būdais slegiama lietuvių tauta 
budo ir ruošėsi savarankiškam 
gyvenimui, skaitydama ir dainuo
dama sklandžius ir visiems su
prantamus Maironio poezijos pos
mus. Tautos kelyje. į nepriklauso
mybę jos žymiais vadovais yra bu-

KAIP MASKVA REAGAVO l 
EISENHOWERIO IŠŠAUKIMĄ

Eisenhoweris, kalbėdamas Čika
goje respublikonų suvažiavimo 
metu, š.m. liepos 27 dieną, krei
pėsi į Chruščiovą ir pasiūlė, kad 
pasaulio tautos Jungtinių Tautų 
kontrolėje nubalsuotų, ar jos no
ri gyventi po komunistiniu reži
mu, ar po demokratiniu režimu, 
koks kad yra JAV-se.

Šis Eisenhowerio iššaukimas 
neliko be atgarsio. Sekančią die
ną, liepos 28 d., Maskvos radijas 
atsiliepė ir pabrėžė, kad Eisen
howerio pasiūlymas yra grubus 
kišimasis į kitų valstybių vidaus 
reikalus. Radijo komentatorius 
tarė: “Sunku pasakyti, ar šie rei
kalavimai yra demagogijos, ar 
cinizmo atmiešti. Prezidento iš
šaukimas nori kitų tautų tautinį 
nepriklausomumą pajungti žemi
nančiam patikrinimui”.

Lietuviai ir kitos tautos visą 
laiką tokio tautų apsisprendimo 
reikalavo ir reikalauja. Bet Mask
va taikių balsavimų bijo, nes ji 
puikiai žino, kad leidus tautoms 
laisvai pasisakyti, neatsiras no
rinčių gyventi po komunistiniu 
režimu.

ĮVYKIAI ČEKOSLOVAKIJOJE

Neseniai Čekoslovakijos filmų 
žurnalas “Kino” išspausdino są
rašą Čekoslovakijoje nuo 1949 
metų pagamintų “ideologinių”, 
atseit, propagandinių filmų. Jų 
yra 14. Lengva suprasti, kodėl 
Čekoslovakijos kino lankytojai 
jomis bodisi, ir kodėl Vakaruose 
pagaminti filmai Čekoslovakijoje 
turi didžiausią pasisekimą.

Š.m. liepos mėn. pradžioj buvo 
suimti du Brūnerio mašinų fab
riko darbininkai, kurie buvo ap
kaltinti streiko ruošimu. Streikas 
buvo ruošiamas dėl per žemo dar
bo atlyginimo.

vę kun. Juozas Tumas — Vaiž
gantas, žurnalistas bei poli
tikas Antanas Smetona, dr. 
Jonas Grinius; vokiečių 
valdytoje dalyje — Martynas 
Jankus.

Kiek kitaip tenka žiūrėti į 20 
š. pradžios lietuvių tautos orga
nizacinį reiškimąsi. Tuo metu su
silaukta jau daug šviesių visuo
menininkų, kurių kiekvienas pas
kirai ir pagal pasaulėžiūrines bei 
politines grupes apjungtai vado
vavo tautai. Pasiekusi nepriklau
somo valstybinio gyvenimo, paly
ginus šviesi ir demokratiškai nu
siteikusi lietuvių tauta sukūrė ir 
išplėtojo sudėtingą organizacinio 
reiškimosi formą, plačioms tau
tos masėms aktingai dalyvaujant 
vietinėse savivaldybėse, politinėse 
partijose, ekonominėse draugijose 
ir kultūrinio pobūdžio sambūriuo
se.

VADOVYBĖ IŠEIVIJOJE
Antrojo Pasaulinio karo metu, 

okupantams užėmus Lietuvą, tau
ta neteko savos valstybinio reiš
kimosi formos. Tuoj buvo pajaus
ta aiški dezorientacija. Toji de
zorientacija tebesitęsia tautoje 
iki šių dienų. Maža dalis lietuvių, 
atitrūkusių tautos kamieno, gyve
na tarp svetimų, pasklidę po įvai
rius kraštus ir įvairius kontinen
tus. Juos visus apjunga P a- 
saulio Lietuvių Ben
druomenė, kuriai vado
vauja demokratiškai rinkta vado
vybė. Tik gaila, kad čia, vidaus 
politinių tikslų neturinčiame sam
būryje, pasireiškė senųjų Lietu
vos partijų prisiminimai, o su jais 
ir veikla, šios rūšies apraiška yra 
didžiai žalinga tautinės lietuvių 
bendruomenės solidarumo idėjai 
išeivijoje.

šuo metu pasigendama išeivijo
je ryškesnės vadovaujančios as
menybės, kuri sugebėtų apjun
giančiai veikti, mūsų pasaulio lie
tuvių bendruomenę. Istorijoje 
naujų .idėjų nešėjai ar jųjų įkū
nytojai visad yra buvę individai, 
bet ne masė. Masės pasisaviha 
idėjas ar jas atmeta, bet taip pat 
jos reikalingos išjudintojo veik
los žmogaus. Idėjos bei minties 
pradininkai nevisada yra drauge 
ir veiklos žmonės.

Kladno mieste pasirodė nelega
lūs atsišaukimai, kurie reikalavo 
laisvų rinkimų Jungtinių Tautų 
priežiūroje. Tai tiesioginis pro
testas prieš valstybės suruoštus 
š.m. birželio mėnesio rinkimus, 
kurių metu, oficialiai komunisti- 
siais duomenimis, komunistai ne
va gavę 99,86% balsų.

Tarp kitko, Vanovice, Blansko 
apylinkėje, trys jauni darbininkai 
buvo nuteisti nuo 3 iki 6 mėnesių 
kalėjimu: jie nuplėšė nuo prane
šimų lentos oficialių kandidatų 
sąrašą ir jį sudegino. Vėliau mies
to sienose pasirodė įrašai, kurie 
reikalavo neatidėliotino politinių 
kalinių išleidimo.

Po Raul Castro apsilankymo 
Pragoję, Čekoslovakija siunčia 
ginklus, technikus ir kariuomenės 
ekspertus Kubon. Šiom dienom 
Čekoslovakijoje laukiama karinių 
ir kitų asmenų iš Kubos: jie čia 
gaus politinį ir techninį apmoky
mą.

SUĖMIMAI LENKIJOJE

Lenkų pramonės mieste Nowa 
Hutav, metalo plokštinimo (val
cavimo) fakrike ”Lenin”, nese
niai buvo suimta daug darbinin
kų. Jie buvo apkaltinti sabotažu 
dėl blogai pagamintos plieno 
siuntos, kuri buvo paskirta So
vietų Sąjungai. Kartu su papras
tais darbininkais buvo suimta 
daug technikų.

RYTŲ VOKIETIJOJ TRŪKSTA 
KASDIENIŲ REIKMENŲ

Jau kelios savaitės, kai R. Vo
kietijos gyventojai negauna nei 
vaisių, nei daržovių tiek, kiek bu
vo numatyta. Trūksta darbininkų 
ir transporto priemonių. Visuose 
R. Vokietijos miestuose kas dieną 
stovi ilgos eilės, laukiančios vai
sių ir daržovių. Žmonės viešai 

J reiškia savo nepasitenkinimą. Ko

munistinė vyriausybė R. Berlyno 
moteris ragina šešių dienų talkon, 
padėti ūkininkams nuimti daržo
vių derlių. Partijos laikraštis 
“Neues Deutschland” nusiskun
dė, kad iki š.m. liepos mėnesio 
pabaigos tik 6% javų tebuvo nu
imta. Reikalaujama, kad ūkinin
kai dirbtų naktinėj pamainoj. 
Šiam tikslui laikraštis griebėsi 
seno šlagerio: “Naktis nėra skir
ta tik miegui”.

KOMUNISTŲ PARTIJA 
STIPRINA KOLEKTYVIZACIJĄ

BULGARIJOJE

Komunistų profesinių sąjungų 
laikraštis “Trud” spausdina Bul
garijos KP sekretoriaus, Todoro 
Šivkovo kalbą, kurioje jis . įspė
ja, jog bus imamasi priemonių 
prieš tuos, kurie trugdo žemės 
ūkio kolektyvizaciją. Jis kaltina 
visus žemės ūkio darbuotojus 
priešvalstybinėmis ir prieškolek- 
tyvinėmis tendencijomis.

LIŪDNA RUMUNIJOS 
KASDIENYBĖ

★ Piliečiai, kurie gauna ofi
cialų leidimą išvykti užsienin, tu
ri pasirašyti sekančio turinio pa
reiškimą: “Aš, žemiau pasirašęs, 
pareiškiu, kad esu laimingai gy
venęs tarp Rumunijos piliečių. 
Man buvo- suteiktos visos darbo 
ir mokslo lengvatos. Aš šiuo pa
reiškiu, kad į kurį kraštą beva
žiuočiau, aš niekada nedalyvau
siu veiksmuose, priešinguose ma
no kraštui, taipgi niekad netalki
ninkausiu veiksmuose, nukreip
tuose prieš Rumunijos žmones ir 
vyriausybę, šio pareiškimo metu, 
vadovaudamasis savo laisva valia, 
aš sąmoningai prisiimu visą atsa
komybę už pasėkas, kurios iškil
tų tuo atveju, jei nesilaikyčiau 
duoto pasižadėjimo”. (E.)

OKUPUOTO] LIETUVOJ
PASKUBOMIS PAMINĖJO IR 

VILNIUJE ŽALGIRIO SUKAKTI
Žalgirio mūšio sukaktis pasitai

kė beveik išvakarėse Vilniuje la
bai rūpestingai ruoštosios grobio 
šventės. Todėl Žalgirio mūšis buvo 
paminėtas tik labai paskubomis, 
beveik “atgalia ranka”. Būtent, 
Tiesoje ir kituose laikraščiuose 
buvo atspausdintas “cirkuliarinis” 
J. Žiugždos straipsnis, o Gedimi
no kalne, netoli nuo pilies griuvė
sių, buvo atidengtas neva pamink
las. Paminklas — paprastas ne
mažas akmens gabalas, iš vieno 
šono nulygintas, tamsiai išblizgin
tas ir jame iškaltas įrašas: lietu
viškai — “Žalgiris”, skaitmenys 
“1410” ir rusiškomis raidėmis — 
“Grunvald”. Žemiau data: 1960. 
VII.15.

Buvo ir to akmens atidengimo 
ceremonija, kurioje dalyvavo apie 
du tuzinai oficialių pareigūnų ir 
apie penki tuzinai žiūrovų. Savo 
straipsnio santrauką čia pakarto
jo J. Žiugžda, po jo lenkiškai kal
bėjo mokytoja Regina Rimszonek, 
rusiškai — staklių gamyklos meis
tras Volkovas. Lenkė Žalgirio mū
šį minėjo šiais žodžiais: “Komu
nistų partija laiko savo svarbiau
siu uždaviniu auklėti tarybinius 
piliečius proletarinio internacio
nalizmo dvasia.” Rusas, paminė
jęs, kad gamykla, kurioje jis dir
ba metalo gręžimo bei tekinimo 
staklių gamykla Naujojoj Vilnioj 
irgi vadinasi “Žalgiris”, pasiūlė 
sekti jo gamyklos pavyzdžiu: 
“Žalgirio gamykloje petys petin 
dirba trylikos tautybių atstovai”.

Iškilmės buvo baigtos “Lietuvos 
Furcevos” — L. Diržinskaitės kal
ba, kurios kalbos viena iš būdin
gųjų vietų taip apie Žalgirio mūšį: 
“Lietuvių tauta, kaip ir visi ta
rybiniai žmonės, iš visos širdies 
pritaria komunistų partijos ir Ta
rybinės vyriausybės vykdomai le
nininei taikos ir tautų draugys
tės politikai, kurią sumaniai vai
ruoja draugas N. Chrušiovas —• 
nenuilstamas kovotojas už visuo
tinį nusiginklavimą...”

J. Žiugžda savo straipsnyje apie 
Žalgirio mūšį rėmėsi tik dviem 
autoritetais: K. Marksu ir N. 

Chruščiovu. Ne tik iš Stalino, bet 
net ir iš Lenino kalbų bei raštą 
ištraukų nepavartojo.

PERDAVĖ LIETUVIŲ 
NUOMONĘ APIE 

EKSKURSANTŲ PASAKOJIMUS
Stasys Laurinaitis, vienas iš 

kompartijos Tiesos redaktorių, ku- 
rio darbas yra sekti užsienio lie
tuvių spaudą, parašė straipsnį 
“Kur jie eina” į mokytojams 
skirtą laikraštį. Jame Laurinaitis 
papasakojo, kokios nuomonės yra 
lietuviai užsieniuise apie ekskur
santų “maldininkų” įspūdžius iš 
dabartinės Lietuvos. Esą, ‘‘šiltai 
atsiliepusius apie Tarybų Lietuvę 
bandė pavaizduoti, kaip tai įpras
ta imperialistinėje propagando
je, Maskvos agentais”.

Painformavo Laurinaitis ir apie 
Varną. Esą, nacionalistai bosai 
su juo “susidorojo”: pašalino iš 
New Yorko lietuvių tarybos pir
mininko pareigų už tai, kad Var
nas apie šiandieninį Vilnių para
šęs įspūdžius “iš objektyvistinią 
pozicijų, bet ne juodindamas”...

PASTABA: A. Varnui buvo pa
siūlyta pasitraukti is New Yorks 
L. Tarybos pirmininko pareigą 
dar prieš jam rašant savo įspū
džius. New Yorko Lietuvių Tary
bos nariai buvo tokios nuomonės, 
kad prieš Lietuvos okupantus į 
kovą šaukiančioi organizacijos 
pirmininkui iš principo nedera 
vykti pas tuos pačius okupantus 
svečiuotis. A. Varnas pasiūlymo 
paklausė, nors savo kelionę į Mas
kvą ir Vilnių aiškino kitaip, negu 
L. Tarybos nariai.

Rašymas “iš objektyvistinių po
zicijų” kompartijos žargone reiš
kia — rašymas neutraliai, minėji
mas tik faktų, stengiantis jų nei 
girti nei peikti. Kompartijos aky 
se toks rašymas dovanotinas, bot 
nepatenkinamas. Tikrai "objek
tyvus” rašymas pagal tą žodyni 
būtų tik tada, jei viskas būtų gi
riama. Kiekvienas neigiamas ver
tinimas to, kas pagal kompartijos 
planą padaryta, jų žodyne vadina
mas šmeižimu. LNA
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KAIP KARTAIS SURANDAMI “KALTININKAI”
RAŠO: J.J. BACHUNAS, SODUS, MICH., U.S.A.

Turėjęs progos aplankyti Aus
tralijos ir Pietų Amerikos lietu
vius, dabar atydžiau paseku jų 
laikraščius. Paskaitydavau ir an
ksčiau, bet po anų kelionių man 
tų kraštų lietuviai pasidarė dar 
artimesni ir jų spauda įdomesnė. 
Daugiau randu pažįstamų pavar
džių, jų gyvenimo reikalai ir nuo 
taikos man suprantamesnės. Ste
bėjęs vietoje jų gyvenimų, dabar 
daugiau susidomiu, kai jie ima 
ginčytis ir skelbti savotiškas idė
jas.

Su panašiu dėmesiu neseniai 
peržiūrėjau ir Australijos lietu
vių laikraštį “Tėviškės Aidus” 
(Nr. 18, 1960 m. gegužės 11 d.). 
Praeina apie 6-7 savaites, pakol 
jį gaunu. Jį leidžia Australijos 
Lietuvių Katalikų Federacija, re
daguoja B. Zumeris. Pažinau ke
lionės metu po Australiją šio laik
raščio redaktorių ir jo leidėjus. 
Jie yra rimti ir patriotiški vyrai, 
taigi jų rankose laikraštis turėtų 
būti taip pat rimtas ir patriotiš
kas.

Dėja, ne visais savo straips
niais. Ką gi padarysi, toks jau 
mūsų gyvenimas. Būdamas Mel
burne, iš daugelio lietuvių girdė
jau ir patyriau skaitydamas, kad 
tėnykštė lietuvių kolonija nėra 
labai vieninga ir kad vis būna 
ginčų ir kad jų priežastimi ne 
sykį būna “Tėviškės Aidai”. Ti
kėjau ir netikėjau, bet kai dabar 
paskaičiau to laikraščio minėtą 
numerį, tikrai pamačiau, kad 
kartais tiems žmonėms pasimai
šo labai keistos idėjos ir dar 
keistesnis būdas tų įdėjų tikrumui 
įrodinėti.

Vis “parmazonai” kalti!..
čia redakciniame puslapyje iš

spausdintas straipsnis su juodais 
pabraukimais, vardu: “Ten klesti 
spiritizmas ir laicizmas. Masonų 
darbais naudojasi komunistai”. Po 
straipsniu padėtas parašas “Lai
kas”. Ar tai tokia autoriaus sla- 
pyvardė, ar gal jis persispausdin
tas iš Pietų Amerikos lietuvių 
katalikų panašaus vardo laikraš
čio, neturėjau galimybės patikrin
ti. Kiekvienu atveju leidėjai ir 
redaktorius, matyt, tokiam strai
psniui ir jo mintims pritaria, lai
ko jas savomis.

Dar iš vaikystės atsimenu, kaip 
Amerikoje, o kiek girdėjau ir
Lietuvoje, kaikurie kunigai ir
žmonės šnekėdavo apie masonus, 
paprastai juos vadindami “parma- 
zonais”. Jie buvo piešiami, kaip 
tikri velniai, liucipieriaus tarnai, 
bažnyčios pikčiausi priešai, bedie
viai, kurių reikia saugotis ir, jei 
galima, juo greičiau juos išnai
kinti. Daug buvo prikalbėta ir 
prirašyta apie juos katalikų ir 
nekatalikų spaudoje, net knyge
lių išleista. Vėlesniais laikais tas 
viskas buvo lyg užsimiršę, bet pa-' 
sirodė — neišnykę. Australijos 
lietuvių laikraštis tuo klausimu 
tebekalba taip pat, gal net dar 
keisčiau.

Jis rašo, kad europiečių “lais
vamanių ir masonų sąjūdis” pra
eityje persikėlė į Pietų Ameriką, 
“padarė daug žalos Bažnyčiai” ir 
“nuo 18 šimtmečio iki mūsų laikų 
daugelyje vietų masonai valdė 
įvairias P. Amerikos respublikas 
ir tas faktas mums paaiškina, ko
dėl P. Amerikos kraštai yra ge
rokai atsilikę”. Mat, "masonai su
naikino katalikų misijas, uždarė 
katalikiškas mokyklas ir stengėsi 
išjungti Bažnyčios įtaką iš viešo
jo gyvenimo... Maža turtingųjų 
saujelė valdo milžiniškus P. Ame
rikos žemės plotus, o didesnioji 
žmonių dalis skursta be darbo ir 
žemės.”

Bet masonai ten švietimu nesi
rūpinę, gi “laicizmas, atmetęs 
Dievą ir Bažnyčią, nepajėgė su
kurti tvirtų dorovės ar bent žmo
niškumo dėsnių... Jei žmogus ne
turi aiškaus Dievo supratimo, tai 
jis atsiduoda burtams, prietarams, 
spiritizmui, panteizmui ar kitoms 
nors klaidoms... Gal niekur bal
tųjų žmonių tarpe nėra tiek daug 
prietarų, burtų, kiek P. Ameri
koje”. .. Kunigų labai trūkstą ir 
todėl rašinio autorius kviečia “vi

sus" P. Amerikos vyrus katalikus 
į apaštalavimo darbą”. Pagaliau, 
jis primena ir ’’įrodo”, kad tokia 
masonų sudarytą padėtį, žmonių 
skurdą ir tamsumą dabar vis dau
giau išnaudoju komunistai.

Tad kaipgi yra su tikėjimo rei
kalais Pietų Amerikoje, kur res
publikas valdo “masonai”, o vy
rauja tik prietarai, tamsumas, 
sektos ir skurdas? Pats laikraštis 
po straipsnio antraštės prideda 
tokią religinę statistiką: “Pietų 
Amerikos kraštuose yra 150 mi
lijonų katalikų, 4 milijonai pro
testantų ir 31 milijonas tokių 
žmonių, kurių tikėjimas sunku 
nustatyti”. Prieš kurį laiką skai
čiau Čikagos “Drauge”, kad iš 
viso pasaulio katalikų trečdalis 
yra Pietų Amerikoje. Gal būt ta
me skaičiuje yra kiek “masonų”, 
lacistų, bedievių, laisvamanių ir 
įvairių stabmeldžių ar dar pus
laukinių indėnų, džiunglių gyven
tojų.

* Taigi, atsižvelgiant į pasiskirs
tymą tikybomis, Pietų Amerikos 
padėtis neturėtų būti taip baisiai 
bloga. Katalikai tebėra daugumo
je, jokie masonai iš jų tikėjimo 
per du šimtu metų dar neišplėšė. 
Katalikai tebesudaro skaičių, pen
kis kartus didesnį už visus kitus 
krūvon sudėjus: protestantus ir 
tuos, “kurių tikėjimą sunku nu
statyti”.

“Kalti” ir laicistai!...
Padėtis pasidaro baisesnė, kai 

straipsnio autorius ima be ato
dairos maišyti skirtingus dalykus, 
sąvokas ir visokias idėjas į vieną 
jovalo puodą, čia jam masbnai 
yra visų P. Amerikos nelaimių 
kaltininkai jr dabartinio" komu
nizmo patręšėjai. čia tuojau pat 
laicizmas, spiritizmas, net pante
izmas; burtai, prietarai ir iš jų 
“pragyvenimo šaltinis".

Taip jaukti tarpusavyje nieko 
bendro neturinčius dalykus, vers
ti visus juos komunizmo skatinto- 
jais, kad tik pakurstytų vyrus j 
apaštalavimo darbą, nėra nei rim
ta, nei sąžininga. Sunku būtų pa
taisyti ir teisingą reikalą, jei prie 
jo eisime tuo keliu.

Pavyzdžiui, kam čia jaukti lai- 
cizmą, kurio P. Amerikoje niekur 
nėra įsivyravusio. Laicizmas, kiek 
tą žodį suprantu, yra žmonių pas
tangos atskirti politiką nuo tiky
bos, valstybę nuo bažnyčios, iš
laikyti valstybę ir jos įstaigas nuo 
įvairių ir visų tikybų viršininkų 
dominavimo, šia prasme JAV yra 
laicistinis kraštas, ir mūsų viešo
sios mokyklos yra laicistinės. Ta
tai tačiau visai nereiškia religijos 
persekiojimo ir nerodo, kad val
stybės darbą atliekantieji žmonės 
būtų netikintieji. Kas nori religi
nių mokyklų, joms leidžiama stei
gtis ir šioje šalyje jų yra daugy
bė. Kiek atsimenu, ir mūsų Vil
ke dar prieš kelis metus buvo 
“laicistų blokas”, kurį sudarė vi
sos tos grupės, kurios nesutiko su 
krikčionių demokratų partijos po
litine ar ideologine linija. Taigi 
kam prie viso to jungti prietarus, 
burtus, panteizmą, spiritizmą ir 
1.1.?

Arba kam sieti masonus su be
dieviais ir komunistais? Argi ma
sonų organizacija yra skirta be
dievybei skelbti ir komunizmui 
ugdyti? Kas gi daugiausia yra at
sakingas, kad Pietų Amerikos 
respublikose dar nėra tvarkos, 
tinkamos dorovės, didesnės socia
linės lygybės, o perdaug burtų 
ir prietarų, perdaug revoliucijų, 
perdaug nekrikščioniškai nelygaus 
turtų užgrobimo?

Apsidairykim savo tarpe
Taigi, gal ne masonuose ir lai- 

cistuose reikėtų jieškiti kaltinin
kų.

Masonai yra senas pasaulinis 
sąjūdis ir, kiek žinoma, įvairiuo
se kraštuose jie nėra visiškai pa
našūs. Lotynų kraštuose jų tarpe 
gal daugiau pasireikšdavo ir “be
dieviškos dvasios” veikėjų, bet 
Anglijos ir Amerikos masonuose, 
kiek žinau, yra taip, kad bedie
vis, atejistas į masonus net ne

būtų priimamas. Masonai išpažįs
ta Dievo principą, Sutvėrėją, Di
dįjį Pasaulio Architektą. į maso
nus įsirašinėja įvairių religijų 
asmenys, tik katalikams popiežiai 
draudžia tapti masonais, nors se
niau ir katalikai priklausė. Tikro 
komunisto, taigi ir atėjisto maso
nai nepriimtų į savo tarpą. Mask
va lygiai persekioja mosonus, 
kaip ir kitas nekomunistines or
ganizacijas. Jei kiek komunistų 
įsiveltų į masonų organizacijas, 
tai tik apgaulės, kreivos priesai
kos būdu, nes nuo klastingų ap
gavikų neišsisaugo jokia organi
zacija.

Ne mažiau, o gal daug daugiau 
komunistų esama ir katalikų tar
pe. Didžiausios komunistinės par
tijos už Rusijos ribų yra kaip tik 
šiandien katalikiškuose kraštuose 
— Italijoje irPrancūzijoje. Atvi
rai ir pusiau atvirai veikia komu
nistai ir pietinėse Amerikos res
publikose, ir atrodo — ten jų ne
mažai. Katalikų kraštai kaip tik 
neperdaug palaiko mūsų laisvės 
kovą. Kaip žinome, Vatikanas su
siaurino Lietuvos Pasiuntinybės 
teises. Italija nepripažįsta iš viso 
Lietuvos pasiuntinybės. Prancūzi
ja taip pat nepripažįsta. Dr. S. 
Bačkį mūsų laikraščiai vadindavo 
“Lietuvos atstovu” Prancūzijoje, 
bet tai būdavo tik toks mūsų pa
čių pavadinimas. Lietuvos asto- 
tvybės Paryžiuje nebuvo, tas as
muo neturėjo teisės iškabinti prie 
savo durų, nei telefonų knygoje 
atžymėti, kad yra “Lietuvos ats
tovas”, nes užsienių ministerija 
šito nepripažino.

Kaip jau minėta, absoliutinė 
gyventojų dauguma Pietų Ameri
koje yra katalikai. Tai kaip gi jie 
katalikiškus idealus vykdo gyve
nime? Kodėl iš vienos pusės — 
saujelė turtingųjų ir prabanga, o 
iš kitos — plačiųjų sluogsnių 
skurdas, stoka krikščioniškosios 
artimo meilės ir labdarybės?

Sakoma, katalikų kunigų ten 
labai trūkstą. Važinėdamas tenai, 
buvau sutikęs lietuvišką šeimą, 
kurios vienas sūnus yra kunigas. 
Tėvai skundėsi, kad tas kunigas 
esąs nugrūstas į tokią, vietovę, 
kur jam labai sunku pragyventi. 
Kai kartais atvažiuojąs apsilan
kyti pas tėvus,, tai džiaugiąsis, 
kad nors namie galįs sočiai pa
valgyti. Todėl nesą noro ir pas
katinimo jaunuoliams eiti į kuni
gus. Skurdieji katalikai sunkiai 
galį išlaikyti savo kunigus, o tur
tingieji katalikai nepadedą. Sao 
Paulo, Brazilijoj, vidurmiesty ma
čiau statomą katalikų katedrą, 
kuri jau 24 metai statoma ir vis 
nebaigiama.

Pietų Amerikos milijonieriai 
daugumoje yra ktalikai, tik vie
nas kitas protestantas ar žydas, 
ar “masonas”, — tai gal juos 
reikėtų pirmiausia ir kaltinti, kad 
taip nekrikščioniškai elgiasi, ne
padeda kunigams ir Bažnyčiai, ne
kovoja su prietarais, laiko savo 
kraštus tamsybėje ir didžiausioje 
nelygybėje. Jie ii- perversmus 
nuolat ruošia, stengiasi valdžią 
pasigrobti į savo rankas, bet kad 
krikščionišką tvarką įvestų gyve
nimam tai nelabai kam iš jų rū
pi. Kokios viešos mokyklos Pietų 
Amerikos respublikose? Nesuspė
jau to klausimo smulkiau ištirti, 
tačiau kiek girdėjau, jos visos 
yra katalikiškos, katalikų prižiū
rimos, valdžios finansuojamos. 
Yra mokyklų, kurias veda ir lie
tuvaitės seselės.

Ne kaltinimais, 
bet geru pavyzdžiu

Man nėra malonu tokiu būdu 
reaguoti į “Tėviškės Aidų” idėjas 
ir kaltinimus už pietinės Ameri
kos kraštų negeroves, kurias jie 
prikergė kitoms tikyboms ar or
ganizacijoms. Dėl komunizmo plė
timosi ii’ kitų gyvenimo negero
vių mažiau , atrodo, tektų kal
tinti masonus ar laicistus, nei 
tuos, kurie sudaro gyventojų 
daugumą tikybiniu atžilgiu, ta
čiau nepakankamai vykdo savo 
tikybos idealus. Kaip gi galima 
kaltinti vargšus žmones dėl prie
tarų ir palinkimo į komunizmą, 
kai tų kraštų katalikai milijonie-

Ged. Andriušis

DVIEJU VANDENYNU KRYŽKELĖJ
• •

(Kelionės įspūdžiai iš Panamos kanalo)
— Ra-ta-ta-ta! — nubildėjo 

jūros gelmėn inkaras ir vėl vis
kas nurimo, tik kartais orą su- 
skardena žuvėdrų klyksmas. Taip 
baigėm kelionę Ramiuoju vande
nynu ir įplaukėm į Panamos mies
tą, kurio dangoraižiai dabar bal
tai spindėjo besileidžiančios saulės 
spinduliuose.

Visur aplinkui įlankos vandeny
se knibždėjo įvairiausio plauko 
laivai, taikstydamies pralysti į 
kanalą, o kiti kas kelios minutės 
slinko, priešinga kryptimi, rėkian
čių paukščių išlydimi. Sutemus, 
mūsų laivas įplaukė Balboa uos
tam

Iš Balboa į Panamą galima pa
tekti perėjus tik vieną gatvę, tarp 
tų miestų skirtumas tik tas, kad 
vienas jų (Balboa) apgyventas 
jankių, kanalo zonos valdininkų, 
o antrasis (Panama) — ispaniškos 
kilmės žmonių. Patekus į Pana
mos centrinę aikštę, atsiveria la
bai judrūs vaizdai. Prie didžiai 
moderniško kare žuvusiems pa
minklo suverstas aukštas kalnas 
arbūzų, o čia pat minioje skiria 
sau kelią batų valytojai, taksis
tai, niekniekių vertelgos ir dar 
smulkesnio kalibro kapitalistai, 
šiaip taip atsigynus nuo taksis
tų, užpuola batų valytojai, ku
riems atsiginti nėra kito ginklo, 
kaip tik visiškas pasidavimas. Vie
nas jų meniškai atliko darbą, jog 
net neoninių šviesų skelbimus aš 
galėjau įskaityti savo batuose!

Po pirmojo ispaniško krikšto 
išėjau į svarbiausią miestelio 
gatvę, kuri, atrodė, pastatyta vien 
tik iš neoninių šviesraščių, o 
krautuvių langai buvo priversti vi
so pasaulio prekių, pardavinėjamų 
puspigiom kainom. Nors jau bu
vo apie dešimtą valandą vakaro, 
gatvėse judėjo gausios minios 
žmonių, o kitoj aikštėj užklupau 
politinį mitingą, kur kalbėtojai 
mosikavo rankomis ir baisiai karš
čiavosi, o vėliau du susipykę po
litikos priešai bandė kumštimis 
išsiaiškinti, tik tuo metu prisista
tė policija ir išardė visą tą įdomų 
susirinkimą.

Bežioplinėdamas po dainuojan
tį, triukšmaujantį miestą užklu
pau šokių salę ir, įėjęs vidun, vos 

riai vis nepadeda jiems apsišvies
ti, nesugeba ar nenori įgyvendin
ti tokios tvarkos, kuri užtikrintų 
galimai didesniam gyventojų skai
čiui ekonominę gerovę, teisingu
mą, įstatymų gerbimą ir t.t.

Ne masonams apginti rašiau 
šias pastabas, bet tik tam, jog 
man pasirodė apgailėtina ir keis
ta, kad lietuviškas laikraštis šiais 
laikais nerimtai, nepagrįstai ir 
gal net grubiai užsipuola kitoniš
kai mąstančius žmones ir jų idė
jas, kitų tikybų visuomenę ir jų 
organizacijas, nepagrįstai joms 
prikergdami visas šio svieto ne
geroves ir komunizmo plėtimą.

Mano pageidavimai ir linkėji
mai būtų kitoki: visiems bus ge
riau, jei vieni ir kiti ko mažiau 
kaltinsime kitų žmonių tikėjimus 
h- įsitikinimus, vietoje rūpinęsi 
savo tkėjimą ir geruosius įsitiki
nimus įgyvendinti, jų dėsnių lai
kytis ir duoti sektinus pavyz

džius. Kaip jau ne kartą savo at
siminimuose esu paminėjęs, prieš 
kelias dešimtis metų ir Amerikos 
lietuviai buvo labai grubūs dėl 
religinių ar politinių nuomonių 
skirtingumo. Tolerancija, drau
giškumas, mandagumas tarpusa
vio santykiuose dar tada nebuvo 
tarpe mūsų asmeninio ir visuome
ninio gyvenimo savaime supran
tamomis normomis.

Bet ta era per kelis dešimtme
čius yra labai pasikeitusi. Mes 
visi daugiau sukultūrėjohie, ak
menimis ir mietais nebesimuša- 
me ir visokių kolionių žymiai ma
žiau turime. Nesinorėtų tikėti, 
kad jauna ir graži kultūringa 
modernių lietuvių kolonija Aus
tralijoje šiandien galėtų prakti
kuoti tokius grubius ir neteisin
gus idėjinės kovos būdus, kokius 
šiuo atveju paskelbė Melburno 
lietuvių laikraštis. 

neuždusau cigarų dūmuose, kurie 
grėsmingu debesiu kabojo virš 
minios juodaplaukių šokėjų. Jų 
buvo kimšte prisikimšę ir kaip 
jie sugebėjo šokti, negalėjau su
prasti, nes čionai tejudėjo viena 
didelė masė lyg sardinės, tik tas 
skirtumas kad sardinėms nerei
kia judėti dėžutėse! Maišantis 
salėje, prisistatė vyrukas, adre
suodamas mane ‘amigo’ ir čia pat 
pripylė man alaus stiklinaitę. Jo 
draugystę priėmiau nesididžiuoda- 
mas, bet visą laiką stebiu jį ir 
laukiu, kokią jis meškerę man už
mes: toki draugingi prieteliai, pa
prastai, yra arba girti arba politi
kai prieš rinkimus... Bet jisai, 
nebūdamas nei tuo, nei anuo, 
žybt, ištraukia blizgantį žiedą su 
dideliu akmeniu ir ima girti, ko
kia čia puiki proga nusipirkti 
tikrą deimantą už tokią kainą, 
kuri paleis elgetomis jo 8 vaikų 
šeimą, be to, dar jo nelengvo 
svorio žmoną, tačiau aš, jo “ami
go’, galiu įsigyti šį deimantą tik
tai už dešimt dolerių! Į ausį dai- 
slaptai pašnabžda, jog tai yra kon
trabanda ir normaliu keliu tokios 
brangenybės neįmanoma taip už 
dyką nusipirkti... Atsidėkodamas 
pastačiau jam stiklinę alaus ir 
taip palikau, kažką po nosim 
murmant apie prakeiktus “grin
gos’ — užsieniečius.

Nors miestas ir ispaniškas, ta
čiau namai labai moderniški pa
čiame centre ir, reikia manyti, 
jog tai yra Amerikos prieškam- 
barys, nes kas keletas žingsnių 
randi kavinę su muzikos dėžėmis, 
kurios skleidžia paskutinę roken
rolinę kūrybą, o prie staliukų sė
di ispanukai kramtydami ameri
kietiškas šundešres.

Jau gerokai laiko prabėgo, bet

KULTŪRINĖ KRONIKA
79 įnertai nuo pirmojo 
lietuviškų. kalendorių 

leidėjo mirties
Prieš 79 metus mirė Laurynas 

Ivinskis, pirmųjų lietuviškų ka- 
lendorėlių leidėjas. Gimė 1811 m., 
Užvenčio valsčiuje. Visą gyveni
mą praleido mokytojaudamas. 15 
metų vadovavo pirmajai Lietuvo
je Rietavo žemės ūkio mokyklai, 
kurioje buvo dėstoma lietuvių 
kalba. Lietuvių literatūros isto- 
-rijoje Ivinskis yra svarbus, kaip 
pirmasis lietuviškų kalendorių 
leidėjas. Jo kalendoriai — tai 
pirmeji lietuviškieji periodiniai 
leidiniai. Juose buvo paskelbta 
nemaža lietuviškų rašytojų kūri
nių, tautosakos ir vertimų. Be to, 
domėdamasis gamtos mokslais, 
jis bandė kurti lietuvišką chemi
jos, botanikos, mineralogijos’ter
miniją. 1846 metais išėjo pirma
sis jo kalendorius. Iš viso jų išė
jo 17. Taip pat jis pirmasis bandė 
versti žymius pasaulinės literatū
ros kūrinius į lietuvių kalbą. Rin
ko medžiagą lietuvių kalbos gra
matikai, bandė sudaryti žodyną.

Mirė prof. Konstantinas 
Jablonskis

Š.m. liepos 28 dieną Vilniuje 
mirė Lietuvos Mokslų akademijos 
akademikas, Vilniaus valstybinio 
V. Kapsuko vardo universiteto 
profesorius Konstantinas Jablon
skis. Redagavo “Lietuvos TSR is
torijos” pirmąjį tomą. Tyrinėjo 
feodalinį Lietuvos istorijos laiko
tarpį. Dalyvavo etnografų, isto
rikų, teisininkų ir filologų dar
bų svarstymuose. 1959 m. išėjo 
iš spaudos jo “Lietuvos valstie
čių ir miestelėnų ginčai su dva
rų valdytojais".

Archeologiniai 
kasinėjimai Jiezno 

apylinkėje
Jiezno apylinkėje, netoli Aukš

tadvario prie Verknės upės dūn- 
ksančiame piliakalnyje, Lietuvos 
mokslo akademijos istorijos insti
tuto archeologai jau trečius me
tus vykdo kasinėjimo darbus. Iki 
šiol rasta apie 1.400 akmens, kau
lo, metalo bei molio įvairių dirbi
nių, puodų šukių, fasoninių kok
lių fragmentų, naminių ir lauki
nių gyvulių kaulų. Radinių tar
pe yra nemaža ginklų, papuošalų, 
namų apyvokos bei ūkio invento
riaus daktų. Surinktoji medžiaga 
leidžia tvirtinti, kad piliakalnio 
apylinkėse žmonių gyventa jau 
pirmame, antrame šimtmetyje 

tespėjau tik kelias gatves apžiū
rėti (ispaniškame krašte laikas 
nėra pinigai ), kai laivo tvarka
raštis mane atgal grąžino uostan, 
kur nuvykęs senu autobusu, ne
galėjau patikėti savo akimis, ma
tydamas mūsų motorlaivį pakilusį 
20 pėdų aukščiau, negu kad jį bu
vom palikę! Apsimiegojęs sargas 
paaiškino, kad čia potvyniai esti 
labai dideli, o dėl ko taip yra jis 
nežinąs, girdi, čia dėdė mėnulis 
daug ką galėtų pasakyti, be to, 
esame visai netoli ekvatoriaus...

Ant rytojaus ir mūsų laivą įlei
do kanalan, kur, susirikiavę su 
kitais laivais ilgon uodegon, lau
kėm, kol atidarys pirmąją už
sklandą. Prisistatė maži garvežiu
kai ir, stenėdami, įtraukė mūsų 
laivą į pirmą užsklandą, kur už
darius vartus, mes smarkiai paki
lom ir po to plaukėm į sekančią, 
čia vėl pakilom, o po to slinkom 
kanalu, kurio staigiuose kran
tuose sodriai žaliavo džiunglės, ir 
vienas kitas mūsų bendrakeleivis 
ėmė rėkti pastebėjęs krokodilą, 
nors ir pats žinodamas kad tai 
netiesa: mat, apie mėnesį dau
giau nemačius nieko kita, kaip 
tik jūros vandenis, žmogus pra
deda matyti tai, ko iš viso nėra!

Laikydamies rikiuotės netrukus 
įplaukėm didžiulin Gatun ežeran, 
kurio šlaitus tirštu kilimu den
gė tamsiai žali miškai, o medžių 
tankmėse klegėjo-ulbėjo ilgako
jai gandrai bei kiti vandens pau
kščiai.

Stebint iš laivo denio tas džiun
gles, galima įsivaizduoti, kad 
buvo ne pyragai darbininkams, 
kiek jų turėjo mirti nuo tropinių 
ligų, bekasant šį koridorių pasau
linio laivyno patogumui.

Neilgai trukus, praplaukėm pa
skutines užsklandas, nusileidom 
žemyn apie 90 pėdų ir, negavę 
progos artimiau susipažinti su 
Cristobal bei Colon miesteliais, iš- 
sivarėm į žaliąją Karaibų jūrą — 
vartus į Atlanto vandenyną, sva
jodami apie nežinomą sekantį 
uostą.

prieš Kristaus gim. Kultūriniame 
sluoksnyje, priklausančiame mū
sų eros pradžios laikotarpiui, at
kastieji briedžio, .elnio, stumbro, 
tauro, barsuko, meškos, o taip 
pat ir paukščių kaulai rodo, kad 
to meto žmonių gyvenime žymią 
vietą užėmė medžioklė.

Automatas rūšiuoti 
popieriui

Lietuvos Mokslo akademijos 
energetikos ir elektrotechnikos 
instituto aspirantas Vytautas 
Triubas sukūrė prietaisą automa
tiškai rūšiuoti popierių. Automa
tinis kontrolierius popieriaus ko
kybę nustato foto elemento pa
galba: ant transporterio patekęs 
popieriaus lapas pereina kontro
linę zoną, kurioje specialus prie
taisas pašalina broką. Šis auto
matas popieriaus kokybei nustaty
ti demonstruojamas šiuo metu 
vykstančioje Lietuvos ūkio pasie
kimų parodoje.

Pergamento lapas 
Rotušėje

Remontuojant Rotušės pastatą, 
Kaune, pastogėje buvo rasta me
dinė lentelė; prie jos priklijuotas 
pergamento lapas, kuriame gerai 
išsilaikė beveik prieš 150 metų 
lenkų kalba padaryti užrašai. 
Lentelėje rašoma, kad 1810 me
tais buvo nepaprastai karšta va
sara, degė miškai, pievos; oras 
visą laiką buvo pritvinkęs smal
kių. Toliau rašoma, kad prancū
zams įžygiavus į Lietuvą, Napo
leonas Kaune gyveno keturias 
dienas. 1812 metais prancūzai 
traukdamiesi per Kauną į Pran
cūziją, paliko užkrečiamas' ligas. 
Sirgo žmonės ir gyvuliai; ypač 
arkliai. Epidemija taip išsiplėtė, 
kad 1813 metais mirė daugybė 
žmonių. Prancūzų bėgimas buvo 
baisus. Kaune susidarė tokia pa
dėtis, kad atrodė, jog atėjo pa
saulio galas ar paskutinio teismo 
diena. Prancūzai gabeno daug 
turtų. Toliau pergamente rašoma: 
šį namą iš grafo Jurgio Zabielos 
nupirko Juozas ir Silvestras Šuna
kiai. Namas buvo remontuojamas 
1810 m., o 1812 m., prancūzams 
traukiantis, buvo sudegintas. Pa
kartotinai namas buvo atremon
tuotas 1813 m. kovo mėnesį. Šia
me name lenkų ir prancūzų lai
kais buvusi prefektūros įstaiga, 
įrašai padaryti 1813 metais. Pasi
rašė Marčinskis.

Radinį numatoma perduoti is
toriniam ir architektūriniam pa
minklų apsaugos komitetui.

E.
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NIDOS KNYGŲ KLUBAS 
SPARTINA DARBA
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Knygų Klubas yra tarp 
lietuviškų leidyklų, ku- 

tebesiverčia knygų leidi-

★ Respublikonų partijos kou- 
vencijos platformos komitetas at
siuntė kvietimą Amerikos Lietu
vių Tarybai, kad ši pareikštų sa
vo nuomonę tautų laisvinimo klau
simu. ALTo sekretorius Dr. P. 
Grigaitis plačiai painformavo 
platformos komitetą apie Lietu
vos, o taip pat Latvijos ir Esti
jos tragediją, primindamas Sta
lino — Hitlerio sudarytą sąmoks
lo paktą, kurio pasėkoje Lietuva 
buvo jėga įjungta Sovietų Sąjun
gom

Dr. Grigaitis ALTo vykdomojo 
komiteto vardu pasiūlė įtraukti j 
respublikonų partijos rinkiminę 
platformą šiuos principus: 1) Už
tikrinti ligšiolinę politiką, kad 
Pabaltijo valstybių aneksija nie
kad nebus pripažinta; 2) Įsipa
reigoti respublikonų partijai, kad 
ji reikalaus iš Sovietų neatidė
liojant atstatyti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos tautines nepriklau
somybes; 3) Nepripažinti dabar
tinės status quo padėties Viduri
nėje ir Rytinėje Europoje ir jo
kiu būdu nepritarti ir nesutikti 
su tautų pavergimu, įskaitant ir 
Rytų Vokietiją; 4) Taipgi Ameri
kos Lietuvių Taryba siūlo priim
ti kaip respublikonų partijos už
sienio politikos švyturį tautų ap
sisprendimo teisės dėsnį, ypač 
santykiuose su komunistų partija.

Šią Dr. Grigaičio informaciją 
respublikonų partijos konvencijos 
platformos komitetas priėmė plo-

cialybėje yra vienintelis Kanado
je. Taipgi jis yra plačiai žinomas 
ir už Kanados ribų, šiuo metu 
profesorius yra Europoje; lanky
sis Paryžiaus Pastero institute ir 
dalyvaus Kopenhagoje tarptau
tiniame Poliomielito kongrese.

* Atvyko iš Lietuvos. Danutė 
Sirusaitė, šešiolikametė Elenos ir 
Jurgio Sirusų duktė, birželio mėn. 
30 d. atvyko iš Lietuvos Ameri
kon. Karo metu frontas atskyrė 
mažą Danutę nuo tėvų ir brolių. 
Tėvai pasitraukė Vokietijon, vė
liau persikėlė j Ameriką, o Danu
tė liko Lietuvoje. Tėvai ilgą lai
ką dėjo pastangas dukrai parsi
vežti Amerikon. Danutės buvusi 
mokytoja Radviliškio stotyje jai 
įteikė Maironio raštus su įrašu, 
kad Danutė nepamirštų, kad Mai
ronio Lietuva yra ir jos Lietuva.

★ Šimtas lietuvių gavo Argen
tinos universitetų baigimo diplo
mus. Nado Giedraičio surinktais 
duomenimis, kuriuos jis paskelbė 
“Argentinos Lietuvių Balso” bir
želio 16 d. numeryje, šiuo metu 
Argentinoje yra šimtas lietuvių, 
įsigijusių Argentinos universitetų 
baigimo diplomus.

★ Pavergtųjų Tautų Savaitė 
Čikagoje, š.m. liepos 23 d., čika- 
Joje po antros valandos prasidė- 

o eisenos, kuriose dalyvavo pa
vergtųjų tautų atstovai: bulgarai, 
baltgudžiai, kroatai, čekoslovakai, 
estai, latviai, lietuviai, korėjie
čiai, kiniečiai, vengrai, lenkai, 
ukrainiečiai. Didžiausią grupę 
eisenoje sudarė ukrainiečiai, po 
jų vengrai. Lietuvių grupėje bu
vo nešamos šešios vėliavos. Lie 
tuvių grupėje dauguma moterų ir 
mergaičių buvo pasipuošusios tau
tiniais rūbais. Visos eisenoje da
lyvavusios valstybės alfabeto 
tvarka išsirikiavo prie tribūnos. 
Orkestras sugrojo pavergtųjų 
tautų himną. Po to buvo sukal
bėta malda. Sekė kalbos. Kalbėjo 
lietuvis profesorius V. Vardys, 
kongresmanas Kersten ir Nebras- 
kos senatorius Hruska. Paskuti
niuoju kalbėjo kun. Leopoldas 
Braunas, dvyliką metų išbuvęs Si
biro kalėjimuose. Minėjimą pa
sveikino viceprezidentas Nixonas. 
Buvo priimta rezoliucija. Didelis 
ukrainiečių choras sugiedojo. Pa
vergtųjų tautų ir Amerikos him
nus. Minėjimas baigtas malda. 
Publikos buvo apie 20.000. Publi
koje buvo daug lietuviškai kal
bančiųjų. Minioj matėsi apie 10 
plakatinių lentelių su užrašu: 
“Lithuania”. Eisenoje dalyvavu
sios tautos dėvėjo tautinius rū
bus.

* Jaunas lietuvis isžinierius. 
Argentinos lietuviai pagerbė jau
ną lietuvį Joną Gaidamauską, bai
gusį studijas Buenos Aires uni
versitete ir gavusį inžinieriaus 
diplomą. Pobūvio metu inžinierius 
J. Gaidamauskas pasakė: “Kurio
je pasaulio dalyje aš bebūčiau, vi
sur ir visuomet su pasididžiavimu 
stengsiuosi garbingai kelti gerą 
lietuvių tautos vardą”.

★ Mokslų akademijos narė. Dr. 
Halina Montvilienė šiomis dieno
mis priimta į New York Academy 
of Sciences narius. Praėjusiais 
metais New Yorko universitetas 
dr. Montvilienei suteikė daktaro 
laipsnį matematikos srityje.

★ Pasaulietiškos šventės. Mask
vos radijas, ateitinės programos 
metu, paminėjo, kad Sovietų Są
jungoje esą įvesta eilė pasaulie
tiškų švenčių. Radijas pranešė, 
kad šiuo metu Lietuvoje yra įves
tos šios šventės: “Žiemos šventė”, 
“Pavasario šventė”, “Medžių so
dinimo šventė”, “Sėjos darbų už
baigimo šventė”, “Derliaus šven
tė”. Toliau Maskvos radijas tei
gia, kad tuo atveju, kai bažnyti
nės šventės sutampa su pasaulie
tiškomis šventėmis, bažnyčios 
esančios tuščios.

★ Lietuvis tapytojas PRANAS 
— Pranas Gailius — gyvenąs Pa
ryžiuje, kur apie jo tapybą rašo 
prancūzų spauda, pasirodo Vokie
tijoje. Nuo š.m. liepos mėn. 13 
d. Erlangene Siemens-Schuckert 
-Werke administracijos rūmuose 
įvyko Prano piešinių paroda. Rug
pjūčio 2 d. Prano guašų ir pie
šinių paroda atidaryta Stuttgarte 
Instituto santykiams su užsieniu 
palaikyti rūmuose. Institutas šiai' 
parodai išsiuntinėjo 800 pakvieti
mų vokiečių įstaigoms ir visuome
nės bei kultūros veikėjams. Pa
kvietimas papuoštas vieno Prano 
darbo reprodukcija ir turi jo kū
rybos trumpą apibudinimą. Be to, 
žurnalistams išsiuntinėtas fil. dr. 
P. Rėklaičio paruoštas atitinka
mas straipsnis, kuriame taip pat 
paliečiama iš Lietuvos kilusiųjų 
tapytojų internacionalinė reikšmė 
Europos moderniojo meno evoliu
cijai. Prano Gailiaus paroda Stutt
garte bus atidaryta iki rugpiūčio 
mėn. 27 dienos.

"k Ruiiškų-lietuviškų santrumpų 
žodynas. Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla Vil
niuje išleido 20.000 egz. tiražu 
rusiškų ir lietuviškų santrumpų 
žodyną. Žodyne sudėtos santrum
pos, sutinkamos politinėje, ekono
minėje ir techninėje literatūroje, 
o taip pat grožinėje literatūroje 
ir spaudoje.

* "Kultūros vaizdas”. Tuo pa
vadinimu pradėtas leisti naujas 
lietuviškas žurnalas Brazilijoje. 
Redaguoja St. Vaitkevičius, buv. 
“Gintaro” žurnalo, kuris yra su
stojęs, redaktorius. Naujas žurna
las būsiąs leidžiamas reguliariai 
kas mėnesį. /

Nidos 
tų kelių 
rios dar 
mo darbu. Tarpais jis tą darbą
būna priverstas sulėtinti, tarpais 
ir vėl būna pajėgus paspartinti. 
1960 metais jis yra pasiryžęs iš
leisti dar keletą dalykų, kurie 
tikrai yra verti skaitančiosios vi
suomenės dėmesio (o to dėmesio, 
be kita ko, atrodo, būtų labai 
vertas ir patsai Klubas vien jau 
dėl to, kad jo leidinius įsigyti ga
li būti pajėgus kiekvienas lietu
vis).

Neseniai išėjo į žmones naujau
sias Klubo leidinys — Pulgio 
Andriušio ROJAUS VARTAI, ro
manas iš kaimo gyvenimo. Dabar 
jau baigtas spausdinti Juozo Kra- 
likausko romanas Šviesa lange, iš 
auksakasių gyvenimo Kanadoje. 
Spausdinamas stambus prof. My
kolo Biržiškos atsiminimų tomas 
iš Vilniaus darbo ir kovų meto 
dėl mūsų sostinės. Sutarta su Ale 
Rūta, kad dar šiais metais bus 
išleisti du jos romanai — Į saulė
tekį ir Broliai. Sutarta taip pat 
išleisti Petronėlės Orintaitės Dau- 
biškės inteligentų romano naują 
laidą. Galima sakyti, kad jau su
tarta su prof. Ignu Končium iš
leisti stambų jo darbą iš Žemai
čių buities. Tai bus kruopštus et
nografinis darbas, vertingas indė
lis į mokslo žiniją, bet kartu taip 
prieinamai ir populiariai parašy
tas, jog visiškai tiks Lietuvos gy
venimu atsišviežinti ir tokiam lie
tuviui, kuris knygą mėgsta, bet 
nėra pasiruošęs suvirškinti moks
lo dalykų. R. Spalis yra pasiūlęs 
linksmų dalykų knygą ir naują 
tomą savo novelių.

Jau kiek anksčiau buvo sutarta 
su J. švaistu dėl jo atsiminimų 
tomo ir su P. Gaučiu dėl anglų 
novelių tomo.

Y'ra pažadėję po knygą ir kele
tas kitų rašytojų (Nelė Mazalai- 
tė, Paulius Jurkus, Stepas Zo- 
barskas, Karolė Pažėraitė, Liudas 
Dovydėnas, Bronys Raila, Jurgis 
Gliaudą, Vytautas Alantas, Kaz. 
Barėnas, Balys Gražulis, Pulgis 
Andriušis ir kt.).

Ant. Škėmos čelesta greit pasi
rodys kaip siūlomas, bet nepriva
lomas leidinys.

Kalbant apie privalomus ir ne
privalomus dalykus, reikia pasa
kyti, kad Nidos Knygų Klubo na
riais gali būti kiekvienas, kuris 
sutinka apmokėti už kiekvieną ei
linę knygą labai kuklų mokestį 
— po 1 dol. už minkštai įrištą 
knygą ir po 1.50 dol. už kietai 
įrištą (kadangi artimoje ateityje 
bus išleista pora labai stambių 
knygų, tai jų kaina bus dviguba). 
Tasai mokestis, be kita ko, moka
mas tada, kai jau knyga yra pa
siekusi skaitytoją. Kas dar išlei
džiama šalia tų eilinių knygų, tai 
nariui tik siūloma, bet nepriva
loma.

Daugumas Nidos Knygų Klubo 
narių naudojasi teise pigiau gauti

tų pačių leidėjų siūlomąją “Rink
tinę”. Ji eina sąsiuviniais po 80 
psl., ir jon surenkami iš lietu
viškosios periodikos labiausiai 
nesenstantieji lietuviški dalykai 
(sąsiuvinys po 0.50 dol.!).

Jau dveji metai, kai tasai pats 
Nidos Knygų Klubas yra atgaivi
nęs lietuvišką kalendorių tradi
ciją — išleidžia sieninius kasdien 
nuplėšiamus kalendorius su šven
tųjų ir lietuviškais vardais ir, 
svarbiausia, su pasiskaitymais 
kiekvienai dienai. Tuos jo kalen
dorius daugumas narių sutiko su 
tikru entuziazmu.

Nidos Knygų Klubas, Ladbroke 
Gardens, London, W. 11, Great 
Britain.

Pastaba: šiuo adresu galima 
prenumeruoti tikrai pigias ir ge
ras, Nidos Klubo išleistas lietu
viškas knygas.

M.P.I.

MASKVA SUSIRŪPINUSI 
PROPAGANDINIO ŠLAMŠTO 
BRUKIMU GYVENTOJAMS

Š.m. liepos 28 d. pasibaigęs 
Maskvoje keturias dienas užtru
kęs TS kultūros ministerijos ir 
vartotojų kooperatyvų centro są
jungos sušauktas visasąjunginis 
knygų prekybos darbuotojų pasi
tarimas. Jame dalyvavo sąjungi
nių respublikų kultūros ministrai, 
knygų prekybos organizacijų ir 
kooperatyvų sąjungų vadovai, lei
dyklų ir knygų darbuotojai ir bib
liotekininkai, atvykę iš visos ša
lies. Pasitarimo dalyviai apsvars
tė uždavinius, vykdant TS KP 
ck nutarimą dėl knygų prekybos 
būklės ir priemonių jai pagerinti. 
Tartasi, kaip knygas propaguoti 
ir pagerinti jų platinimą ypač kai
me. TS KP ck prezidiumo narė, 
TS kultūros ministerė Furceva 
perskaitė KP ck-to nutarimą, ku
riame visos valstybinės knygų 
leidyklos bei poligrafijos darbuo
tojai raginami pagerinti knygų 
prekybos būklę.

Sovietinė spauda, su labai ma
žom išimtim, yra persunkta ko
munistinės propagandos, kuri gy
ventojams jau seniai yra įkyrė
jusi iki gyvo kaulo. Ieškoma nau
jų priemonių propagandiniam ko
munizmo šlamštui platinti skaity
tojų masėse.

Hansa Trading Go
MELBOURNE - 197 Flemington rd., n.i,

TEL. 30-3347

ADELAIDE

GEELONG
— 18 TORRENS AVE., FULLARTON, 

TEL. U-3626

— 38 WALSGOTT ST., GEELONG NTH.

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 
Tel. UJ 5727

LAFITTE

M. PETRONIS.

MURRAY’S
HSKLTK. FOOD STORES į

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 
Australia.

PHONE 35-5795
Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti siuntinius 

TIESIAI į ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS 
KITAS USSR RESPUBLIKAS.

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

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

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

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

AGENTS:
SYDNEY: M. & N. PEK1C, GROCER, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta. UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Trading Co., 332 Chapel Rd., Bankstown, UY 5328 
K. & N. Disposals, 107 Wentworth St., Port Kembla, J 1372 
GringHa Disposals, 5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel
bourne MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth, 
BA 7842
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
J 2829
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MODERNIAUSI SPYRUOKLINIAI I 
ČIUŽINIAI (MATRACAI)

★ Lietuviai Argentinos televi
zijoje. š. m. liepos mėnesio prad
žioj trijose Argentinos televizijos 
Šrogramose dalyvavo lietuviai:

i. Survila su moterų madų ap
žvalga; Vytauto Cibavičiaus va
dovaujami lietuvių 6 daininikės ir 
4 daininkai, tautiniuose drabu
žiuose, padainavo dvi lietuviškas 
dainas; taipgi televizijoje pasiro
dė Marija Kersnauskaitė, kuri bu
vo išrinkta vieno šeštadienio prog
ramos grožio karaliene, šeštadie
nio programos karaliene ji buvo 
išrinkta už eiklią eiseną ir švie
siai mėlynas akis.

"k Nauja lietuvė daktarė. Lie
tuvė Ilona Gražytė 1960 m. Mon- 
trealio universitete Anglų litera
tūros fakultete gavo Ph. D. laips
nį Anglų literatūroje.

★ Profesorius Dr. Vytautas Pa- 
vilainis, kaip virologas, savo spe-

• Mes persiunčiame J ūsu pačiu 
paruoštus siuntinius į Sov. 
Sąjungą, ir kitus Europos 
kraštus — iki 44 svarų.
DĖMESIO! Siuntiniai iki 11 
svarų išsiunčiami paštu kas
dien.

• Taip pat priimami užsaky
mai: maisto, medikamentų ir 
kitų dalykų siuntiniams. Už
sakymai išpildomi 3 — 4 sa
vaičių bėgyje.

DARBO VALANDOS MELBOURNE:
KAS DIENĄ 10 — 7,30 V AL., ŠEŠTADIENIAIS 9 — 3 VAL. s

PATVARUS

PATOGUS

‘•SLEEPMAKER”
ČIUŽINIAI YRA:

galima gauti pas 

lietuvius prekybininkus:

CABRA-VALE HOME
FURNISHING,

88 John Str., 
Cabramatta. N.S.W.

Tel. UB 2899

nes yra prikimšti solidžiu sluogsniu specia
lios fibro medžiagos.

nes abi pusės įvilktos j minkštą medvilnės 
pamušalą, kas leidžia maloniai išsimiegoti.

PUIKIOS IŠVAIZDOS kalu su apvaliai* kampais.

Įvairių spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokėjimo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri
statoma visur, kur pageidaujama.
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Redaguoja: Antanas Laukaitis
Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S.W. Tel. 72-4864

X VII-ji Olimpiada Romoje

Balnionis 1. Varpas finale susitiks 
su viena stipriausių komandų — 
Coburg Carriers.

★
Varpo merginos pusfinale nuga

li National Bank komandą 6-2 
rezultatu. Ypatingai gerai sužai
dė N. Grincevičiūtė ir D. Grigai- 
tytė. Laimėti setai: N. Grincevi
čiūtė 3, D. Grigaitytė 3 ir Vingry- 
tė 0. A. Lazutkaitė negalėjo da
lyvauti, nes krepšinio rungtynėse 
yra susižeidusi koją.

V.B.

Sydnėjuje

STALO TENISO TRENIRUOTĖS

Stalo teniso treniruotės kiek
vieną trečiadienio vakarą nuo 6 
vai. 30 min. vyksta Sydnėjąus 
Lietuvių Namuose Redferne. No
rintieji žaisti stalo tenisą vyrai 
ir merginos, kviečiami dalyvauti 
treniruotėse.

Stalo Teniso Vadovas

t LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE
< • - * *

•• A.C.T. Builders Pty. Ltd. ::
Sičio visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia • ■

’; planus, specifikacijas ir apskaičiavimus. ;'
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. ”

Telef. J 4094. ■;
d »

Ši Olimpiada žada būti netik 
gausiausia dalyvių skaičiumi, bet, 
gal būt, ir puošniausia iš visų 
anksčiau įvykusių. Italijos Olim
pinis Komitetas, vadovaujamas 
Giulo Onesti, įdėjo labai daug 
darbo ir pinigų, kad galėtų tin
kamai pasirodyti pasaulio akyse. 
Romai teko didelė garbė būti šei
mininku šios Olimpiados, ko jai 
pavydi daugelis pasaulio miestų, 
nors kartu teko atlikti ir milži
niškus pasiruošimus, kad Amžina
jam Miestui nepadarytų gėdos. 
Yra numatyta, jog Olimpiados iš
laidos sieksiančios apie £A45 mi- 
lionus. Iš Olimpiados tiesioginių 
pajamų už bilietus, radijo ir te
levizijos transliacijas tikimasi 
gauti tik £A2,667,000 suma. Iš fi
nansinių sunkumų Olimpinį Ko
mitetų gelbsti Italijos Futbolo Są
junga, kuri kas metai duoda £A 
5,000,000 iš savų pajamų. Anks
čiau Italija neturėjo gerų sąlygų 
atletų treniruotėms, šiai Olimpia
dai Romos šiaurinėje ir pietinėje 
dalyje yra pastatyta dešimts sta
dionų, didelė sporto salė ir du 
sporto stadionai su stogais su 
300.000 sėdimų vietų. Visa tai kai
navo £A10.000.000. Visa statyba 
yra labai moderniška ir nuostabiai 
graži savo lengvu stiliumi. Nauja
sis Olimpinis stadionas talpina 
100.000 žiūrovų ir apačioje turi 
persirengimo kambarius dėl 1500 
sportininkų. Vienas iš septynių 
plaukimo baseinų yra apsuptas 
1000 rožių krūmų. Dar vienas 
plaukimo baseinas yra oda išmuš
tomis minkštomis sienomis. Plau
kikai daugiau nelaipios iš baseinų 
kopėčiomis, o bus kilnojami spe
cialiais keltais. Dviračių 400 met
rų ilgumo veliodromui medis bu
vo išrinktas iš 27 medžio rūšių 
ir buvo importuotas iš Afrikos 
Kamerūno. Pietiniame Romos sek
toriuje atsirado žalumynų ir gė
lių miestas, čia buvo atvežta iš 
Naujosios Zelandijos specialios, 
nebijančios karščio, žolės ir jų 
laistymui nutiesta 17 mylių pože
minių vamzdžių. Gėlės, raudonos 
ir geltonos spalvos, supa trykš
tančius fontanus ir puošia balto 
akmens terasas, čia įsikūrė Olim
piados admisistracija, susidedanti 
iš1 2000 tarnautojų. Tiberio upės 
posūkyje, 74 akrų plote, įkurtas 
Olimpinis kaimas su 4500 kam
barių. šis kaimas talpins 8000 
sportininkų. Jų maitinimui yra 12 
restoranų ir milžiniška tarptau
tinė virtuvė, su 120 virėjų iš visų 
pasaulio kraštų. Maisto bus di
džiausias pasirinkimas ir pusry
čiams kava net 12-kos rūšių. Vie
no dalyko čia trūksta, tai alkoho
lio. Dauguma sportininkų laike 
žaidynių negeria, bet vis dėlto 
prancūzai pareiškė, jog atsivešią 
keturias statines vyno, kai belgai 
atvyksią su savo alumi. Amerikie
čiai atsiveš sportininkams savo 
mineralinio vandens. čiužiniai 
sportininkams, sudėjus juos viens 
prie kito, nusitęstų dešimts mylių 
ir yra parūpinti pagal pageidavi
mus — minkšti arba kieti.

Turima baimės, jog siauros Ro
mos gatvės užsikimšią mašinomis,

vertės. Viso bus 86 Olimpiniai, 
komitetai, 1300 diplomatų, 1000 
žurnalistų ir visiems informuoti 
ir vertėjauti 34 kalbose 400 spe
cialiai treniruotų gražių mergi
nų. Olimpinė ugnis, uždegta Olim-. 
po kalne, į milžinišką stadioną 
bus atnešta nežinomo jauno atle
to rugpiūčio 24 d. 11.00 v. prieš 
pietus. Olimpinę vėliavą įteiks 
Melburno Lord Mayor, Cr. Ber
nard Evans. Pražygiavus sporti
ninkams, bus į orą paleista 5000 
karvelių ir Olimpiada bus pa
skelbta atidaryta. Sakoma, kad 
Olimpinis aukuras būsiąs uždeg
tas. dieną anksčiau (varžybos 
prasideda rugpiūčio 25 d.), kad 
romiečiai galėtų tinkamai atšvęs
ti Olimpiados atidarymą. Varžy
bos vyks istorijos pavėsyje. 25 
mylių maratono bėgimas prasidės 
5.00 v.v. ir bus baigtas prie fa
kelų šviesos. Bėgikai startuos nuo 
Capitolio laiptų papėdės, prabėgs 
Coloseumą, kur gladiatoriai ko
vėsi su liūtais ir apleis miestą 
plokščiai akmenimis grįstu Appia- 
no keliu. Šis kelias kitados buvo 
pravestas Cezario legionams tie
kimą paspartinti. Imtynės vyks 
Maxentius Bazilikos vėsioje salė
je, kuri buvo pastatyta 3-me 
šimtmetyje. Ištaigingoji Caracal- 
los garo pirtis, kuri kitados tal
pino 1200 kilmingųjų romėnų, 
priglaus gimnastus. Irkluotojai 
varžysis Popiežiaus vasaros rezi
dencijos Gandolfo pilies pavėsyje.

Viso bus 150 atskirų laimėto
jams medalių įteikimo ceremoni
jų. Laimėtojai už pergales gaus 
auksu padengtus medalius. Spor
tininkai, uždarymo ceremonijoms 
vėl žygiuos su savo vėliavomis ir 
išsirykiuos aikštėje. Kairėje pa
kils Graikijos vėliava, centre Ita
lijos ir dešinėje Japonijos, kuri 
primins, jog pirmą kartą istorijo
je sekanti Olimpiada vyks Azijo
je Tokio mieste. Tarptautinio 
Olimpinio komiteto pirmininkas 
Avery Brundage paskelbs šauki
mą pasaulio jaunimui, kviesdamas 
už keturių metų susirinkti į To
kio švęsti XVIII-ją olimpiadą.

B.N.

SPORTAS LIETUVOJE
★ Lietuvos futbolo pirmenybės 

eina į pabaigą, bet nugalėtojo vis 
nesimato. Praėjusių metų meiste
ris “Vilniaus Raud. žvaigždė” su
pliekė studentus K.K.I. net 6:0 ir 
priartėjo prie pirmaujančių “Li
nų Audinių” ir “Elnio”. Ne vie
nam mūsų futbolo mėgėjui Aus
tralijoje yra įdomu žinoti, kaip 
po karo klostėsi reikalai futbolo 
aikštėse. Jau 1945 metais Kauno 
“Spartakas” tapo Lietuvos meis
teriu, o 1946 m. Kauno “Dinamo”, 
kai 1947 m. Kauno “Lokomoty
vas”. 1948-48 m. meisterystę nu
sineša Šiaulių “Elnias”, o 1950- 
51 m. — Kauno “Inkaras”. 1952 
m. pirmą kartą laimi Vilniaus

“Karių Namai”, 1953 m. — Šiau
lių “Elnias”, 1954 m. — vėl Kau
no “Inkaras”, 1955 m. — Kauno 
“Lima”, nors šiais metais ji užė
mė priešpaskutinę vietą ir iš “A” 
klasės iškrito. 1956 m. laimi že
maičiai — Plungės “Linų Audi
niai”, nors šiais metais jie ir vėl 
pirmauja ir turi didžiausias gali
mybes laimėti. 1957 m. laimi 
Šiaulių “Elnias” ir šią meisterys
tę taip pat išlaiko ir 1958 m. 1959 
m., po atkaklių kovų, laimi Vil
niaus “R. žvaigždė”. “B” klasėje 
šiais metais laimėtoju tapo KPI 
studentai ir jie jau žais sekan
čiais metais “A” klasėje.

DOVANINIUS SIUNTINIUS
— PAČIŲ PŪKUOTUS AR STANDARTINIUS — ”

:: SIŲSKITE I USSR PER FIRMĄ
NYMAN & SCHULTZ

' ’ 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- ’ “ 

primoka.
MES ESAME LICENZIJUOTI INTURISTO AGENTAI ir “ 

’ ’ Jūs galite siųsti pačių pokuotus siuntinius iki 44 sv. svorio per .. 
-■ Švediją arba užsakyti standartinius iš Švedijos. ••

Informacijų prašoma kreipti* adresu:
“ NYMAN & SCHULTZ, 56 Cooper St., Surry Hill*, N.S.W. - 
“ Atidaryta ir šeštadieniais nuo 9 iki 11.30 ryto. “
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Geri, švieži vaisiai ir daržovės gaunama kasdieną
pas

BELMORE SUPER FRUIT MARKET
Sav. G. Arena — Co.

413 BURWOOD RD., BELMORE Tel. 75 7121
f Savaitgaliais pristatome Belmorės apylinkei nemokamai. 
^fllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllIlIlUlllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllUIUIIIIIIIllllllllllllIlUUlii^

g KONTINENTALINIS g
§ vyrų ir moterų drabužių siuvėjas $
S HEINZ McKAY, g
g 385 Cabramatta Rd., Cabramatta (prie Golf klubo) 0 

pasius Jums puikiausius kostiumus pigia kaina. (:
g Kalba vokiškai. Autobusas sustoja prie durų.

DANE’S PHARMACY |
K.E. DANE, Ph. C., M.P.S. £

VVisų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška kosmetika >;
Mouson. Kalbama lietuviškai.

THE ARCADE, JOHN STREET 
Phone UB 4218 CABRAMATTA $

Bandi’s Delicatessen
ANGLO RD., CAMPSIE, PRIEŠ BEAMISH ST.

Pirmos rūšies kontinentaliniai delikatesai, rūkyta mėsa, sūris, 
estų juoda ir kitų rūšių kmyninės duonos.

Greita* ir tikslu* aptarnavimas. Pristatoma į namu*.
Kalbama vokiškai. 1

VWVVVWA/VVVVW/MAA/VVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVWW 
į RANKINUKUS ir PIRŠTINES visada gausite pas į

Į: Finlay’s :•
5 293 BEAMISH ST. (kampa* Evaline St.), CAMPSIE
į Draugiškai aptarnaujame ir kalbame vokiškai. JI
<W/AVAVWAW."/?AVAVAYAWAVAVAVAWMV

Pasidarysit sau ir vaikams džiaugsmo, 
pirkdami

HEINZELMAN DESSERT
visose gerosiose delikatesų parduotuvėse. 
Kepimui vartokite: Heinzelman vanilijos 

cukrų ir kepimo miltelius.

ir paruošti du aplinkiniai keliai 
susisiekimui su Olimpinėmis vie
tovėmis. Vis dėlto galvojama, jog 
iš atskrisiančių 6000 asmenų kas
dieną į naują Fiumincino aredro- 
mą, daugelis, galbūt, negalės pa
siekti miesto. Keleivius į Romą 
lėktuvais suveš net 22 oro susi
siekimo bendrovės. Olimpiniam 
Kaimui yra įruoštas požeminis su
sisiekimas su stadionais. Sportinin
kai, jeigu panorės, tai stadionus 
pasieks žiūrovų nematomi ir ne
trukdomi. Numatoma, jog su
plauksią apie 150.000 žiūrovų. 
Daugeliui žiūrovų teks apsigy
venti parkuose ir aikštėse bei pa
lapinėse. Bilietų į žaidimus yra 
parduota 40% italams, daugumoje 
iš provincijos, 30% Vakarų Vo
kietijai, 20% — J.A.V. Australija 
turi nusipirkusi bilietų £ 50,000

Melburne
STALO TENISO TURNYRAS

Š.m. rugsėjo 10 d. (šeštadienį) 
2 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 12 
Francis Gr., Thonbury, įvyksta 
Melburno Lietuvių Sporto klubo 
“Varpas” stalo teniso turnyras.

Turnyre gali dalyvauti visi Var
po klubo nariai-ės. Norintieji šia
me turnyre dalyvauti, užsirašo 
pas A. Ablonski — tel. WM 7050 
arba J. červinską — JJ 3691.

Melb. Liet. Sporto Klubas 
Varpas

★

Pusfinalinėse stalo teniso tur
nyro varžybose Varpas susitiko 
su antrą vietą lentelėje užiman
čia Newzico komanda. Po įtemp
tos kovos Varpas laimi įtikinan
čiu 6-0 rezultatu. Laimėti setai: 
Mark 2, A. Balnionis 2, J. Kun- 
caitis 1 ir dvejetas Mark — A.

DRAUGIŠKAI JUMS APTARNAUS

GEORGE ALLOTTA

CA56-55

1

I
iI 
s 

Kampas Cabramatta Rd. & Hume Highway,- J.*
CABRAMATTA, tel,. UB 2173

8 
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Jei norite pirkti CANBERROJE A
NAMUS arba BIZNĮ, | 

Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins X 
CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS t
GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. J 

Telef. J 4785 privatu* J 2943 /

0 ::
8 s

CALTEX
Star Service Station

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. (Priešai* Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

I BLANCHE MILLINERY g
CIVIC CENTRE CAMPSIE g

Geras skrybėlių ir mįoterų apatinukų pasirinkimas.
8 Malonus aptarnavimas kiekvieno klijento. g

Mes kalbame vokiškai. t.t
f: .8

Perkant sukneles, paltus ir kostiumus aplankykite ..

” EVALOWES “
201 BEAMISH STR., CAMPSIE

■► ■ ►

"• Palankus ir mandagus dėmesys bus kreipiamas.
- - Kalbame vokiškai.

Geras vyrų ir moterų KONTINENTALINIO STILIAUS siuvėjas >;

| B. Maksimovic, I
6 John Str., (H-as augštas) Cabramatta, tcl. UB 3877 £

siūlo geriausių medžiagų kostiumus pigiomis kainomis. -Jį

jį- Pirkite tik pas J

Webber’s |
8 • 8
Įsi 66 JOHN STR., CABRAMATTA, X

£ VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ SPECIALISTĄ. £
£ £’ J Puikus pasirinkimas įvairiausių drabužių, -į-

į FIRMOS PEAKARDS RINKTINIAI PUSBAČIAI. *• 
£ X

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 Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimuL Mes kalbame vokiškai.

į BALTIC STORES LTD. |
” 421 Hackney Road j j
- LONDON, E. 2. ENGLAND. ”

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS H
" MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir ;Į
j j gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito ■
-- kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos. ”

’ Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavti*. j
” Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus. ’•

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

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!

5



6 MOŠŲ PASTOGĖ I960 m. rugpjūčio 19 d.

nOsų pastogė
LIETUVA KITŲ AKIMIS

SYDNEJUS
SPAUDOS BALIUI PRAĖJUS
Tenka pasidžiaugti, kad “Mūsų 

Pastogės“ Spaudos Balius tapo 
kasmetinė tradicija. Į balių vis 
susirenka gausūs šimtai mūsų tau
tiečių, kad pabendrautų ir kultū
ringai pasilinksmintų savųjų tar
pe.

Šiemet ypatingai krito j akis 
tikrai skaitlingas mūsojo jaunimo 
dalyvavimas baliuje.

Kadangi, kaip žinome, šeštadie
niais Sydnėjuje yra ypač sunku 
rasti gerą salę, tai šių metų ren
gėjams priklauso nemažas nuo
pelnas, kad surado jaukią ir erd
vią Grace Auditorium salę, ku
rion galėjo tilpti visi norintieji 
baliuje dalyvauti.

Jūsų bendradarbiui teko patir
ti, kad šiais metais baliaus lote
rijai dovanas aukojo p.p. Statku
vienė, “Maisto” bendrovės savi
ninkai ir M. Petronis. Čia paste
bėtina, kad p. Statkuvienė (iš 
Cabramattos) kasmet Spaudos 
Baliaus loterijai aukoja puikų pa
čios keptą tortą.

Baliaus pasisekimui visada bū
na reikšmingas ir Sydnėjaus Liet. 
Moterų Soc. Globos Draugijos 
laikomas valgių bufetas, kuris šie
met buvo tikrai nebrangiomis kai
nomis.

Meninėj baliaus programoj ža
vėtiną įspūdį paliko A. Pluko va
dovaujamas dvigubas “Rožyčių“ 
kvartetas. Kaskartą vis jaučiasi 
didesnė šio vyrų dainos ansamblio 
pažanga.

Iš viso balius laikomas pasise
kusiu. Oficialus pranešimas apie 
baliaus pajamas bus paskelbtas

MELBURNIŠKIS SVEČIAS
Kaip jau buvo minėta, šių metų 

Spaudos Baliun rengėsi nemaža 
mūsų tautiečių ir iš kitų Austra
lijos vietovių. Ir iš tikrųjų, ba
liuje matėsi canberiškių, wollon- 
gongiečių, newcasteliečių ir net 
melburniškių.

Nors jau gerokai baliui įpusė
jus, salėje atsirado ir žinomasis 
Melburno lietuvių kultūrininkas 
A. Zubras, kuris ilgesnį laiką pa
atostogaus Sydnėjuje.

Jūsų bendradarbi A. Zubras pa
informavo, kad Sydnėjuje turi ei
lę pasitarimų kultūriniais klausi
mais, tarpe kurių vienas iš svar
besnių — Australijos Liet. Met
raščio išleidimas.

Mk.

PAMALDOS
Rugpiūčio 28 d. pamaldos Went- 

worthville karmelitų bažn. 10 
vai. 45 min.

Rugpiūčio 28 d. pamaldos Wol
longong katedroj 5 vai. po pietų 
— visų Wollongong apylinkių lie
tuviams.

Rugsėjo 2d. — Pirmasis penk
tadienis. Išpažintys Bass-Hills 
bažn. nuo 7 vai. vakaro.

Rugsėjo 4 d. pamaldos Banks
towne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

' ‘ ’ TMI 
TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 8 d. — Tautos šventės 
pamaldos ir minėjimas Sydnėjuje 
bus rugsėjo 11 d. sekmadienį St. 
Benedict’s bažn. Broadway.

K.P.B.

PRANEŠIMAS
Pranešama "Dainos” choro da

lyviams, kad choro repeticija 
įvyks š.m. rugpjūčio 26 d. (penk
tadienį) 7,30 v.v. Centr. Lietuvių 
Namuose Redferne.

Choro Dirigentas

PRAŠOMA GRĄŽINTI KNYGOS
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 

kartą jau buvo prašyta mūsų tau
tiečių grąžinti paimtas į namus 
skaityti knygas, bet iki šiam lai
kui grąžino tik labai mažas skai
čius. Manydami, kad daugelis yra 
pamiršę, vėl skelbiame pavardes, 
kurie laiko ir negrąžina paimtų 
knygų:

St. Kavaliauskas, A. Šimkūnas, 
V. Jermalavičiūtė, R. Kavaliaus
kaitė, J. Vaičius, I. Vilnonis, O. 
Jankauskaitė, D. Petniūnaitė, R. 
Glionertaitė, N. Gilienė, D. Gro
saitė, R. Miniotas, R. llgūnienė, 
J. Mikelaitis, A. Bučinskas, D. 
Nausėdaitė, H. Bernotas, J. Kvie- 
telaitis, Gr. šliafertaitė, J. Šid
lauskienė, J. Sakalas, p. Saudar
gas, J. Rotcas, L. Rusaitė, K. 
Protas, A. Plūkas, N. Penkaus- 
kaitė, St. Pačėsa, V. Osinaitė, A. 
Ničajus ir B. Noreika.

Sydnėjaus Apylinkės Bibliote
ka veikia kas sekmadienį nuo 2 
vai. p.p. iki 8 vai. vakaro. Darbo 
valandomis galima gauti knygų 
pasiskaityti į namus bei nusipirk
ti lietuviškos spaudos. Nors bib
lioteka pradėjo veikti dar tik ke

lios savaitės, bet jau spėta išduo
ti daugelis knygų bei išplatinta 
lietuviškos spaudos.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba

METINIS “ŠVIESOS” 
SUSIRINKIMAS

Pranešame Sambūrio “Šviesa” 
Sydnėjaus skyriaus nariams, kad 
metinis skyriaus susirinkimas 
įvyks š.m. rugpiūčio 27 dieną, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Centriniuo
se Lietuvių Namuose, Redferne.

Dienotvarkėje — apyskaita ir 
Valdybos rinkimai. Skatiname vi
sus narius dalyvauti. Norinčiuo
sius įstoti į “Šviesą” taip pat 
kviečiame ateiti.

Valdyba

SKAUDI EISMO NELAIMĖ
Š.m. rugpjūčio 10 d. A. Andre- 

jūnas, eidamas per gatvę (prie
šais savo krautuvę), buvo sunkiai 
sužeistas užvažiavusios ant jo 
lengvos mašinos ir paguldytas 
Canterbury ligoninėj. Esanti su
laužyta kairė koja dviejose vieto
se, smarkiai sutrenkta galva ir 
iš viso stipriai apdaužytas.

Aplankęs

BANKSTOWNAS
KULTŪROS TARYBOS DARBAI

A.L.B. Bankstowno Kultūros 
Taryba mūsų kasdieninį gyveni
mą nori vis praskaidrinti įnešda- 
ma ką nors naujo. Prieš kurį lai
ką Dainavoje teko gėrėtis visuo
menės gerai įvertintu jungtiniu 
mūsų meninių pajėgų koncertu, 
šį kartą, subūrus jaunimo gretas 
ir mums gerai žinomus jų vado
vus: p.p. S. Skorulį — režisoriu, 
A. Plūką — muzikos vadovą ir 
A. Alčiauską — tautinių šokių 
grupės vadovą, be to, aktorius — 
M. Osinaitę, E. Kymantaitę, J. 
Jarmalavičių, p. Barilą ir M. 
Šumską, Kultūros Tarybos inicia
tyva yra statoma P. Pilkos “Pa
baigtuvės”. Čia bus galima 
džiaugtis ne tik vaidyba, bet ir 
gražiomis, skambiomis lietuviško
mis dainomis ir tautiniais šokiais. 
Tai ne kasdieninis reiškinys mū
sų gyvenime, ir, reikia tikėtis, 
visi pasinaudosime proga ir skait
lingai apsilankysime vaidinime. 
Tuoj po spektaklio bus pasilinks
minimas — šokiai. Veiks ir bufe
tas su gaivinančiais gėrimais. 
Šiam spektakliui dekoracijas pie
šia jaunosios kartos dailininkas 
J. Onuškevičius. Kad pirmieji už
sisakę gautų geresnes vietas, visi 
bilietai bus vienoje vietoje, ku
riuos galima užsisakyti laiškais 
ar telefonu: A. Bučinskas, 31 Py
ramid Ave., Padstow. Tel.: 
UU 9174. Darbo metu: YB 0133, 
Extention F7-496. Salėje yra ri
botas skaičius vietų, todėl verta 
iš anksto užsisakyti, nes prie įėji
mo gali būti jau išparduota.

AR PILNAI NAUDOJAMĖS 
SAVO NAMAIS?

Jau ilgokas laikas, kai baigta 
ir gražiai įrengta Dainavos salė 
Bankstowne. Čia rengiame minė
jimus, susirinkimus, balius, šo
kius; čia dirba mokyklos, skautai, 
įvairios organizacijos ir visa tai 
labai gražu, tačiau kyla klausi
mas, ar pilnai mes išnaudojame 
šią salę? Kai buvom pilni energi
jos atlikdami statybos darbus, 
kalbėjome, kad tai būsianti pilis, 
iš kurios plis ir žydės lietuviška 
kultūra. Užsukime į šią. salę sa
vaitgalį: rasime vis dėlto ką nors, 
jeigu jau nesilinksminant, tai 
bent bedirbant. Bet savaitės die
nų vakarais iš šios salės dvelkia 
tamsa ir ramumas... Čia kyla 
klausimas, ar mes visi namuose il
simės po sunkių dienos darbų ir 
ruošiamės savaitgalio linksmy
bėms, ar neturime iniciatorių at
rakinti salės durų? Nenorėčiau ti
kėti pirmajam atvejui...

Nekaltinu Bankstowno Daina
vos Namų Valdybos nariij, nes 
pilnai suprantant sunkias jų pa
reigas, nebūtų tikslu, kad jie at
likinėtų visus su salės naudoji
mu susijusius darbus. Turime už
tektinai visokių kitokių lietuviš
kų organizacijų (gal ir per daug), 
kurios galėtų imtis iniciatyvos sa
le naudotis kasdieną. Atrodo, kad 
ir sporto klubas “Kovas” galėtų 
čia kultyvuoti stalo tenisą, bent 
jau vieną vakarą savaitėje. Na, 
gali ir šachmatininkai susirinkti. 
Kitos organizacijos galėtų kitokio 
pobūdžio kultūrinę veiklą vaka
rais išvystyti. Gaila, kad skautai 
vyčiai, suruošę porą šokių vaka
rų jaunimui, kurie turėjo labai 
puikų pasisekimą, pasitraukė į 
snūduriuojančių tarpą. Pamaino
mis reguliariai kiekviena jauni
mo organizacija galėtų suruošti 
panašius jaunimo vakarus ir mū
sų namai sužibėtų tikru šviesos 
žiburėliu.

Retkarčiais žvilgterėjęs senes
nis amžiumi tautietis į mūsų jau
nuomenę, apgaili, kartais ir aša
rėlę nubraukia, kad pastarieji tol
sta nuo tos mums taip brangios 
lietuvybės. Štai, vienas, kitas ve
da svetimtaučių kilmės partneres, 
ir mes patylom, giliai širdyje ant 
tokio uždedam kryžių, kaip žuvu
siam amžiams mūsų tautai... Bet 
ar teikiam užtektinai sąlygų, kad 
būtų galima visiems susiburti, 
kartu pabendrauti, padraugauti, 
o draugystė lietuviškoje savybėje 
duotų dar stipresnį ryšį — ne vie
ną lietuvišką šeimą.

Anksčiau, kai neturėjome savų 
patalpų, nuomuodavom jas kitur 
ir burdavomės į vieną grupę. 
Šiandieną, kai turime geriausias 
sąlygas, savas patalpas laikome 
užrakinę. Šis klausimas turėtų 
būti aktualus kiekvienam. Jei vy
resniųjų organizacijos mano, kad 
ne jų pareiga atlikti tokį darbą, 
apsvarstę ir išnagrinėję reikalą 
tegul duoda skatinančius paragi
nimus jaunimo organizacijoms. 
Jei jaunimo viena organizacija 
nepajėgia: kviesti tuokart į pagel- 
bą reikia ir kitas, ir bendromis 
jėgomis visuomet bus lengviau 
dirbti. Nenorėčiau tikėti, kad vi
si jau esame persisotinę visuome
niniu darbu ir į viską mojame 
ranka... A. Bučinską*

ADELAIDE
LIETUVAITĖ DEKORAVO 

VIEŠBUTI
Š.m. rugpjūčio 12 d. buvo ati

darytas North Adelaide didžiau
sias ir gražiausias viešbutis Ade
laidėje, kuris yra labai moder
nus ir kaštavo £ 650.000. Šio vieš
bučio visus vidaus dekoravimo 
darbus atliko lietuvaitė Renata 
Reisonaitė, architetūros studentė, 
kuri dirba firmoje, stačiusioje šį 
viešbutį. Kadangi tas darbas buvo 
pavestas R. Reisonaitei, tai aiš
ku, kad ji yra gabi ir turi pasiti
kėjimą firmoje. Šį įvykį aprašė 
Adelaidės laikraščiai, kaip — 
“The Advertiser” ir “The Angus”, 
pažymėdami, kad studentė Rena
ta Reisonaitė yra lietuvaitė.

R. Reisonaitė yra aktyvi ir lie
tuviškoje veikloje. Ji yra Adelai
dės “Vilniaus” Tunto mergaičių 
— skaučių vadovė, taip pat daly
vauja ir bendruomenės gyveni
me. Atrodo, kad Renata seka tė
vo pėdomis. Inžinierius K. Rei- 
sonas puošė Kauną, o duktė pra
dėjo puošti Adelaidę. Sėkmės 
ateityje! J.R.

SAVAITGALIO MOK. TĖVŲ 
KOMITETO PRANEŠIMAS
A.L.S.M. Tėvų Komiteto sek

retorė G. Striaūkienė pasitraukė 
iš einamųjų pareigų, bet sutiko 
pasilikti komiteto sąstate. A.L.S. 
M. Tėvų Komitetas š.m. liepos 
24 d. įvykusiame posėdyje, daly
vaujant kandidatams — p. Samu
liu: ir St. Reivyčiui — naujuoju 
komiteto sekretorium išrinko St. 
R'eivytį.

Persiorganizavęs A.L.S.M. Tėvų 
Komitetas, susidedąs iš penkių as
menų, pareigomis pasiskirstė: 
pirm. — A. Vitkūnas, 4 Henley 
St., Torrensville, S.A., sekret. — 
St. Reivytis, 8 Main Str., Be
verley, S.A., ižd. — G. Marcinke
vičienė, 20 Balcomke Av., Findon 
West, S.A. ir nariai — G. Striau- 
kienė ir V. Samulis.

SENSACINGAS VAKARAS
Adelaidės Lietuvių Savaitgalio 

Mokyklos Tėvų Komiteto yra ren
giamas š.m. rugsėjo 24 d. Lietu
vių Namuose, Eastry St., Nor
wood, įdomus vakaras, fantastiš-

Š.M. RUGPJŪČIO MĖN. 27 D. 7 VAL. VAKARO

DAINAVOS SALĖJE, BANKSTOWNE,

A.L.K. KULTŪROS D-JA RUOŠIA

ŠOKIU IR DAINŲ 
■ I

Puikią ir įdomią vakaro programą atlik* nauji dainininkai £ 
mėgėjai. M

Nepraleiskite progos gražiai pasilinksminti ir pasidžiaugti >*< 
lietuviška daina. J

Veiks bufetas su alumi.

Įėjimas 8 šil., moksleiviams ir studentams 5 šil

S

8

kai dail. p. S. Neliubšio dekoruo
toje salėje.

Gros p. Domeikos kapela: mo
dernūs, pusiau modernūs ir se
noviški šokiai.

Veiks turtingas bufetas: šilti — 
šalti užkandžiai, stiprūs bei silp
ni gėrimai. Bus sudaryta linksma 
nuotaika. Maloniai kviečiame vi
są lietuvišką visuomenę atsilanky
ti ir paslinksminti.

Jūsų atsilankomas — parama 
lietuviškai savaitgalio mokyklai. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Pakvieti
mai gaunami pas Tėvų komit. na
rius ir pas platintojus. Kaina 
10/6.

Adelaidė* Liet. Savait. Mokyk. 
Tėvų Komitetas

UŽ 1500 MYLIŲ
Didelė elektros stočių statymo 

firma (Newton-MacLaren Co. 
Ltd.) šiomis dienomis išsiuntė 
šios srities darbų specialistą Ed. 
Duchauską į tolimą Piettų Aus
tralijos šiaurę (apie 1500 mylių 
nuo Adelaidės) vadovauti kari
niams reikalams skiriamos elekt
ros stoties statybai. Prieš tai jam 
vadovaujant buvo įrengta radaro 
ir elektros stotis kitoj šiaurinės 
Pietų Australijos vietoj.

A.H. GLAŽĖ ATSAKINGOSE 
PAREIGOSE

Inžinerijos ir. Vandens Tiekimo 
Departamentas savo laikiną tar
nautoją inž. A.H. Glažę paskyrė 
nuolatiniu valdininku ir pavedė 
jam, kaip reziduojančiam inžinie
riui, prižiūrėti Maypongos rezer
vuaro statybą. Inžinerijos moks
lus pabaigęs Vytautos Didž. Uni
versitete Kaune, inž. Glažė Ade
laidėje buvo priimtas į Inžinierių 
Sąjungą.

DARBO TALKOS PRIE 
DAPIRKTŲ NAMŲ

ALS Valdyba šiomis dienomis 
nuodugniai apžiūrėjo naujai da- 
pirktus namus ir nutarė visą rei- 

' kalingą remontą vykdyti darbo 
talkų būdu. Talkos vyks kiekvie
ną šeštadienį iki remonto užbai
gimo. Todėl kiekvienas lietuvis, 
kuris turėtų laisvą šeštadienį, 
nuoširdžiai prašomas atvykti į 
Lietuvių Namus darbo talkai. Tal
kos bus pradedamos 9 vai. ryto, 
tačiau kiekvienas yra laisvas at
vykti tuo laiku, kuris jam bus 
patogesnis. Darbams vadovaus inž. 
K. Reisonas.

Valdybos nutarimu, namą atre
montavus, jis bus išnuomotas ir 
pirmenybė bus suteikta lietu
viams. “A.L.Ž.”

CANBERRA
NAUJA “ŠVIESOS” VALDYBA

Pr. mėnesio 28 d. įvykusiame 
Canberros “šviesos” skyriaus su
virinkime buvo išrinkta naujai ka
dencijai valdyba, kuri pasiskirs
tė pareigomis:

E. Jarašienė — pirm., A. Aly- 
ta — sekrt. ir J. Kovalskis — 
iždininkas.

Susirinkimo metu buvo aptar
ta visa eilė organizaciją liečian
čių reikalų. Ta proga į “švie
sos” skyrių buvo priimta 3 nauji 
nariai.

DEŠIMTMEČIO 
MINĖJIMAS IR POBŪVIS

A.L.B. Canberros apylinkei jau 
sueina dešimts metų, kai buvo 
išrinkta pirmoji valdyba, šiam 
įvykiui atžymėti š.m. 27 d. įvyks 
iškilmingas Canberros liet, ben
druomenės dešimtmečio minėji
mas ir pobūvis.

Smulkesnė numatomojo minėji
mo darbotvarkė bus paskelbta 
vėliau.

SKAUTAI JAU RUOŠIASI 
STOVYKLAI

Canberros skautų vadovybė jau 
pradėjo pasirengimus š.m. pabai
goje Sydnėjuje vykstančiai Aus
tralijos liet, skautų Rajoninei 
Stovyklai.

Yra žinių, kad canberriškių 
kontingentą sudarys apie 20 skau
tų. Pp.

M

Kitataučių literatūroje labai re
tai sutinkamas Lietuvos vardas. 
Svetimiesiems mūsų kraštas yra 
mažiau žinomas, negu bet kuri 
kita Europos valstybė.

Todėl su malonumu radau mažą 
epizodą, įvykusį Lietuvoje Anne 
Telscombe tik ką išleistoje kny
goje “Miss Bagshot goes to Mos
cow”.

Knyga įdomi turiniu ir gyvu 
stiliumi, lengvai skaitoma. Bet 
ne tos knygos recenzija man rū
pi, tik tas mažutis epizodas iš 
Lietuvos, kur autorė keliais sa
kiniais parodo, kas buvo Lietuva 
ir kas ji yra dabar.

Rinktinei delegacijai vykstant iš 
Anglijos į Maskvą, pirmas susto
jimas už geležinės uždangos bu
vo Vilniuje.

Pietų metu lėktuvui nusileidus 
Vilniaus aerodrome, keleiviai tik 
ką nuo sniego nuvalytu taku pa
sileido valgyklos link. Nykios 
žiemos tylos neardė “kapitalisti
nis aktyvumas ir skuba”. Vaka
riečių delegaciją, įžengusią į ko
munistinį rojų, pasitiko tik radi
jo triukšmingi garsai, skelbią 
apie Ukrajinos industrijos virš- 
procentinę produkciją.

Aerodromo pagrindinio pastato 
laukiamoji salė, kurios mozaiki
nes lubas remia marmuro kolo
nos, papuošta Lenino, Stalino ir 
kitų sovietinių galiūnų biustais. 
Sienos dekoruotos kūjo ir pjūklo 
emblemomis, o langai pridengti 
raudonomis užuolaidomis.

Iš autorės aprašymo dvelkia 
tos naujos salės nejaukumas ir 
bjaurumas, ką garsiai ir pareiškė 
senoji Miss Bagshot: “Kaip vul-, 
garu! Koks senamadiškas pasta
tas! Aš maniau Sovietų Sąjunga 
tai kraštas kraštutinio moderniz
mo. O štai, čia randame Viktori
jos erą.”

Vienintelis tikrasis komunistas 
delegatų tarpe, pajutęs pareigą 
ginti Sovietų Sąjungą, į tai atsa
kė: “Vilnius, sovietų Lietuvos 
sostinė, yra visai naujas priedas 
prie USSSR. Prieš karą Lietuva 
buvo tipiškai buržuazinis, labai 
atsilikęs kraštas. Be abejo, žymė 
to atsilikimo ir jų senų tradicijų 
pasiliko, nežiūrint pavyzdžio pa
žangaus sovietinio kaimyno”.

Čia šiam komunistui už mus ir 
vėl atsakė Miss Bagshot: "Prieš 
karą, jaunuoli, Lietuva buvo la
bai pažangi, moderniška mažoji 
valstybė. Aš žinau, nes esu čia 
buvusi ir mačiau, kad buvo kitaip 
negu yra dabar”.

Kairieji delegacijos nariai, gel
bėdami sovietinį prestižą, ramina 
save, kad šiaip ar taip, pastatas 
yra didelis, užuolaidos gražios ir 
“jo statybai išleista daug daug 
pinigų”.

Valgykloje, susėdus prie ilgo 
stalo, Miss B. su gera' nuotaika 

ŠĮ A.L.B. BANKSTOWNO KULTŪROS TARYBA
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vėl pareiškė gražią nuomonę apie 
Lietuvą: “Prieš karą lietuvių 
maistas buvo vienas iš geriausių 
pasaulyje”.

Bet kaip nusivylė išalkę turis
tai, nebegavę meniu pasirinkti, o 
tik trijų patiekalų pietus, iš ku
rių du buvo neskoningai ir blo
gai pagaminti kopūstiniai: kopūs
tų sriuba ir balandėliai su ry
žiais. Tik slyvų kompotas išal
kusius kiek geriau nuteikęs.

Labiausiai turistus slėgė ne
jauki aerodromo aplinka ir nuo
taika be gyvybės, aktyvumo ir 
tautinio charakterio. Būdama pa
stabi, Miss B. pareiškė: “Nejau
ti, kad esi svetimame krašte. 
Stoka aktyvumo ir tautinio spal
vingumo sukelia nejaukų pajuti
mą, tarsi atsiradus tuštumoje”.

Dėl sniego audros lėktuvui ne
galint pakilti, Vilniuje reikėję 
užtrukti, ir delegacijos nariai bu
vę priversti nakvoti laukiamaja
me ant stovyklinių lovelių, Stali
no ir Lenino biustų sargyboje.

Toks yra liūdnas Vilniaus aero
dromo vaizdas. Komunizmas, pa
naikinęs “buržuazinę” Lietuvą, 
paliko tuštumą. Mažoji, modemiš
ka Lietuva nepriklausomo gyve
nimo metu, nustojo gyvybės ir 
aktyvumo komunistinės santvar
kos įtakoje, ką taip vaizdžiai 
trumpu epizodu pavaizdavo auto
rė knygoje “Miss Bagshot goes to 
Moscov”.

Rūta

S. LOZORAITIS
TURI ĮGALIOTO MINISTERI0 

STATUSĄ
Būdamas Paryžiuje Europos 

Tarybos Patariamosios Asamblė
jos Neatstovaujamųjų Valstybių 
Komisijos posėdžio proga, min. S. 
Lozoraitis, pasiuntinybės patarė
jo J. Baltrušaičio lydimas, turėjo 
ilgą pasikalbėjimą Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerijoje. S. 
Lozoraitis kaip Lietuvos įgaliota
sis ministeris Paryžiuje turi ata
tinkamą statusą.

Pakeliui iš Paryžiaus į Romą 
min. Lozoraitis buvo sustojęs Ber
ne, kur tarėsi su pasiuntinybės 
patarėju Dr. A. Geručiu.

Pajieškojimai
Jieškau savo draugo Boleslovo 

(Balio) Balčiūno, kuris, mano ži
niomis, gyvena Australijoj.

Jis pats arba žinantieji apie jį 
prašomi rašyti adresu: Pranas 
Stankevičius, 260 Ames Street, 
Brockton Mass, U.S.A.

* Pajieškomas inž. Ansa* Glažė. 
Jieško Eugenijus Makauskas 362 
Broadway, Miramar, Wellington, 
New Zealand.
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