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J.A.V.-BIŲ VYRIAUSYBĖ REIŠKIA VILTĮ,

KAD LIETUVA SUSILAUKS LAISVĖS
Lietuvos nepriklausomybes sukakties aidas visame laisvajame pasaulyje 

paryškino simpatijas lietuviu laisvės troškimams. — Amerikos kongresui 
Įteikta nauja rezoliucija Pabaltijo reikalu.

Ir šiemet Lietuvos nepriklau
somybės sukaktis, paminėta įvai
riomis datomis ir Įvairiomis for
momis, sukėlė simpatijų Lietuvai 
bangas visame pasaulyje. Nepasi
girdo nė vieno balso, kuris būtų 
lietuvių tautai pataręs apsiprasti 
su dabartine okupacine padėtim. 
Priešingai, daugelyj atvejų buvo 
šiltai pritarta lietuvių tautos 
laisvės troškimams ir įkvėpta nau
jų vilčių ateičiai.

Džiuginančios žinios pasigirdo 
ir šiemet iš Vašingtono, JAV sos
tinės. Lietuvos Atstovas Vašing
tone, J. Kajeckas, prieš pat Va
sario 16-jų gavo iš JAV Valsty
bės sekretoriaus (užsienio reika
lų ministerio) Dean Rusk laišką, 
kuriuo patikinamas senas JAV 
nusistatymas nepripažinti status 
quo Lietuvoje, o taip pat reiškia
ma viltis, kad Lietuva susilauks 
vėl laisvės.

Šitas patikinimas tuo labiau 
įdomus ir svarbus, kad yra pada
rytas po daugybės pranešimų ir 
gandų apie tariamą naujosios 
Amerikos vyriausybės posūkį į 
artimą koegzistenciją su Sovietų 
Sąjunga.

AMERIKOS KONGRESUI 
ĮTEIKTA NAUJA REZOLIUCIJA
LIETUVOS IR KITŲ PABALTIJO 

TAUTŲ LAISVĖS REIKALU

Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
kitų Lietuvos laisvinimo veiksnių 
artimo santykiavimo su JAV Se
nato ir Atstovų rūmi^ bei vyriau
sybės sluoksniais pasėkoje šiemet, 
jau vasario 6 d., senatorius Tho
mas A. Kuchel įnešė į Senatą re
zoliucijos projektą “S. Con. Res. 
12”, kurioje labai aiškiai pasisa
koma už Lietuvos laisvę. Atstovų 
rūmuose atitinkamą rezoliuciją 
įteikė Kalifornijos kongresmanas 
Glenard P. Lipscomb. Tokiais at
vejais paskiau abi rezoliucijos 
atitinkamos komisijose suderina
mos ir priimamos abiejų rūnių. 
Senate įneštoje rezoliucijoje pa
sakyta:

“Kadangi komunistinis režimas 
Lietuvoje ir kituose Pabaltijo 
kraštuose neįsigalėjo legaliu, de
mokratiniu būdu; kadangi Sovie
tų Sąjunga užėmė Lietuvą, Lat
viją ir Estiją karine jėga; kadan
gi Pabaltijo žmonės, lietuviai, es
tai ir latviai, esą komunistų kont
rolėje, buvo ir yra didele daugu
ma antikomunistai; kadangi lietu
viai, estai ir latviai trokšta sa
vos tautinės nepriklausomybės, 
kovoja ir miršta dėl jos; kadangi 
Jungt. Amerikos Valstybių vy
riausybė palaiko diplomatinius 
santykius su Pabaltijo tautora's 
Lietuva, Estija ir Latvija ir pa
kartotinai atsisakė pripažinti jų 
pagrobimą ir jėga “įjungimą” į 
Socialistines Sovietų Sąjungos 
respublikas, — todėl tebūnie nu
tarta, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių Senatas ir Atstovų rū
mai prašytų JAV prezidentą iš
kelti Pabaltijo valstybių klausi
mą Jungtinėse Tautose ir prašy
tų, kad Jungtinės Tautos iš So
vietų pareikalautų: a) atitrauk

ti sovietų kariuomenę, agentus, 
kolonistus ir kontroles iš Lietu
vos, Estijos ir Latvijos; b) grą
žintų visus pabaltiečių tremtinius 
iš Sibiro, kalėjimų, vergų darbų 
stovyklų; ir pagaliau tebūnie nu- 
tarta, kad Jungtinės Tautos savo 
priežiūroje pravestų laisvus rin
kimus Lietuvoje, Estijoje ir Lat
vijoje”.

Žinoma, Amerikos kongrese 
įnešta ir priimta rezoliucija dar 
nereiškia, kad ir Jungtinės Tau
tos, jei Pabaltijo klausimas būtų 
į jų plenumą įneštas, padarytų 
palankų mums nutarimą. Bet 
svarbu, kad Lietuvos laisvės byla 
lieka gyva.

GUBERNATORIAI BUVO 
PASKELBĘ “LAISVOS 

LIETUVOS DIENAS”

Eilė JAV atskirų valstybių gu
bernatorių, kaip ir ankstesniais 
metais, ir šiemet Vasario 16-ją 
paskelbė oficialiai “Laisvosios 
Lietuvos Diena”. Visose deklara
cijose pabrėžtas amerikiečių ir 
lietuvių tautų bendrumas ir lais
vės idealų vienodumas. Daug kur 
šalia Amerikos vėliavų plevėsavo

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS 
t

I DALIS

Čia spausdinami įspūdžiai as
mens, kuris dar neseniai gyveno 
Lietuvoje. Pastaruoju metu “El
tos Informacijose” ir užsienio lie
tuvių spaudoje jau nekartą tilpo 
atvykusiųjų iš Lietuvos pasakoji
mai. Laisvojo pasaulio tautiečiai 
jais gyvai domisi. Savaime aišku, 
kad kiekvienas jų apima tik tam 
tikrą, ribotą padėties ir įvykių 
stebėjimo ratą. Negalima reika
lauti, kad kiekvienas duotų pilną 
vaizdą. Bet tekiuose įspūdžiuose 
būna daug įdomių detalių — da
lelių, iš kurių, lyg iš plytų, gali
ma susidaryti apytikrį tėviškės 
namelių vaizdą.

Kaune< po karo
Autorius — vadinsime jį G. 

Dragūnu — iš pradžių siekia dar 
metus tuoj po karo. Anot jo, prie 
Stalino Kauno mieste buvę daug 
ubagų, senų ir jaunų, daugiausia 
sovietinių karo invalidų su rams
čiais po pažastim arba be kojų ant 
vežimėlių, pagamintų iš senų au
tomobilių guolių. Rusai ubagai sė 
dėdavo kai kur po tris vienoje 
vietoje ir prašydavo išmaldos. 
Buvo klaikūs vaizdai.

1946-1947 metais iš Rytprūsių 
į Lietuvą atėjo labai daug vokie
čių, moterų, vyrų, vaikų, bado 
verčiami ir duonos kąsnio prašy
dami. Tie žmonės būdavo tiek iš
badėję, kad nusilpę guldavo tie
siai pakelyje, ar pagatvyje, kai 
kas iš jų taip ir laukdavo savo 
paskutinės valandos... Bet Lietu
vos moterys gailios širdies, jos 

lietuvių tautinės vėliavos.
Įvairiose JAV vietovėse įvyko 

įspūdingi Vasario 16-sios minėji
mai, kur dažnai dalyvavo ir kitų 
tautų žymūs asmens, čia kaip pa
vyzdį minėsime tik Clevelandą, 
kur VLIKo Pirmininkas dr. A. 
Trimakas tąja proga praleido net 
tris dienas. Teko jam kalbėti per 
amerikiečių radiją, buvo pasikal
bėjimai su didžiųjų vietos dien- 
raščrių korespondentais, taip pat 
su atskirų tautybių spaudos ats
tovais, buvo jo pasikalbėjimas 
net per amerikiečių televiziją (tai 
buvo pirmas toks atsitikimas ame
rikiečių programoje). Buvo pa
maldos katedroje, kur giedojo 
Čiurlionio choras. Vietos ALTO 
skyrius VLIKo Pirmininkui pa
gerbti suruošė priėmimą, kuriame 
dalyvavo lietuvių, Amerikiečių ir 
įvairių tautybių svečių. Buvo ir 
spaudos konferencija, kurios me
tu supažindinta amerikiečių vi
suomenė su Lietuvos laisvinimo 
problemomis. Įvyko dar ir VLI
Ko grupių priėmimas. Propagan
dos svetimiesiems ir informaci
jos saviesiems atžvilgiu, atrodo, 
buvo čia padaryta visa, kas bu
vo galima padaryti.

imdavo tuos vargšus į savo na
mus, gydydavo, maitindavo, ap
rengdavo. Daug tokių vargšų vai
kų buvo Lietuvoje priglausta, 
užauginta, į mokyklą leista. Kai 
kurie iš jų su kraštu taip susigy
veno, kad sukūrė šeimas, dirba ir 
jaučiasi krašto piliečiais.

Netikėti Korėjos karo 
padariniai Lietuvoje

Prasidėjus karui Korėjoje, žmo
nės Lietuvoje labai sujudo. Kol- 
chozininkai išvydavo savo parti
nius pirmininkus, pasiimdavo savo 
arkliukus ir šiaip ūkio padargus 
ir keliavo į savo gyvenamąją vie
tą, manydami, kad neilgai trukus 
kils platesnis karas, Lietuva vėl 
bus išlaisvinta ir sovietinis reži
mas sugrius. Deja, žmonės, apsi
riko. O po to sekė režimo kerš
tas: Pradėjo gyventojus gaudy
ti ir masiniai į Sibirą vežti. Jų 
turtas buvo išgrobstytas. Parti
niai brigadieriai tyčiodavosi: “Jūs 
laukėte amerikiečių, mes Jums 
parodysime Ameriką”.

Kaune šiandien
Kauno miesto gyventojai — la

bai mišrios sudėties. Po 1945 me
tų Kaune atsirado labai daug ka
rių, karininkų. Šie pastarieji sten
gėsi atsigabenti iš Rusijos savo 
gimines, gelbėdami juos nuo ba
do, kuris tada Rusijoje taip pat 
pasireiškė. Rusai Kaune pasiim
davo geriausius butus, pirkdavo
si krautuvėse be eilės ir tuo er

ĮVYKIŲ VINGIUOSE
Sovietai plečia .savo reikalavimus grąžinti taria

mus karo nusikaltėlius. Kongo politinė padėtis kryž
kelėje. (’hurščiovas pradeda nusivilti naująja Ame
rikos politika?

Paskutiniaisiais mėnesiais Sov. 
Rusijos vyriausybė pradėjo inten
syvią akciją, siuntinėdama notas 
Vakarų Demokratijoms — Angli
jai, Amerikai, Kanadai, o paga
liau ir Australijai ir reikalauda
ma vieno ar kito pabaltiečio kaip 
tariamo karo nusikaltėlio grąžini
mo. Iki šiol buvo pareikalauta ke
leto estų, vieno latvio ir lietuvio 
Paškevičiaus Amerikoj.

Praeitą savaitę tokį reikalavi
mą sovietai pateikė ir Australijos 
federalinei vyriausybei. Atsiųsto
je notoje jie reikalauja, kad bū
tų grąžintas kaip “karo nusikaltė
lis” vienas estas, šiuo metu gy
venąs Lidcombėje (Sydnėjaus 
priemiestyje), kuris tariamai bu
vęs vokiečių okupacijos metu 
Tartu rajono Estijoj saugumo 
viršininku ir ne tik pats įsakęs, 
bet ir dalyvavęs 12.000 žmonių 
sušaudyme. Kitoje žmonių šau
dymo ekspedicijoj, kurioje reika
laujamasis dalyvavęs, esą žuvę 
dar apie 1.500 sovietų piliečių.

Šį reikalavimą — notą praeitą 
sekmadienį pasigavo australiškoji 
Sydnėjaus spauda ir , išpūtė ją į 
nemažą sensaciją. Iš vyriausybės 
sluogsnių tačiau buvo pusiau ofi
cialiai pareikšta, kad šitoki grą
žinimai neįeiną į klausimą, nes 
Pabaltijos valstybių inkorporacija 
į Sov. Sąjungą Australijos vy
riausybės esanti nepripažįstama.

Būdingesnis šiuo klausimu pa

zindavo vietinius gyventojus, ku
rie turėdavo eilėse stovėti įkar
tais po 100 žmonių). Rusai tyčio
davosi: Mes kraštą užkariavome, 
karą laimėjome...

Apsigyveno Kaune ir daug žy
dų, kurių ne mažai vedė ruses 
arba (rečiau) lietuvaites. Jie ku
ria dideles šeimas. Kaune yra jų 
sinagoga. Žydai švenčia ir savo 
Sabatą. Tiktai žydiškų laikraščių 
nėra, neturi jie ir grynai žydiš
kų mokyklų. Jų vaikai lanko ru
sų arba ir lietuviškas vidurines 
mokyklas. Eilinių darbininkų žy
dų kaip ir nėra. Daugiausia jie 
krautuvių ir fabrikų vadovybėse, 
moterys pardavėjos. Iš pradžių 
žydai daugumoje buvę labai fa
natiški rusofilai. Bet po Berijos, 
Kaganovičiaus pašalinimo ir kitų 
reformų jų nuotaikos pakito ir 
jie daugumoje pradėjo svarstyti, 
kaip sudarius galimumą išvykti į 
užsienį. Prasidėjo masiniai persi
kėlimai į Lenkiją, kur jie tapo 
Lenkijos piliečiais. Kai kurie su
sirasdavo Lietuvoje lenkų tauty
bės moterį ir tokiu būdu vistik 
patekdavo į Lenkiją. Tie santuo
kiniai sandėriai neapsieidavo be 
finansinio “patepimo”. Nuvažia
vus į Lenkiją, santuoka iširdavo 
ir asmuo, jau “laisvas”, dairyda
vosi, kaip čia toliau į Vakarus 
pakliūti.

Jaunimas žvelgia į Vaka
rus ir paseka jo įpročius

Studentai ir kiti jaunuoliai 
Kaune gyvena savotiškom nuo
taikom. Jie dažnai klausosi Vaka
rų radijo pranešimų ir muzikos, 
šoka vakarietiškus šokius, kas iš
gali dėvi moderniškai “vakarie
tiškai” pasiūtus drabužius. Par
tiniams sluoksniams šitai, žino

sisakymas tilpo didžiausiam ir 
rimčiausiam Sydnėjaus dienrašty 
“The Sydney Morning Herald”, 
šio mėnesio 1 dieną, kuriame De- 
mokr. Darbiečių partijos vice
prezidentas žinomasis senatorius
F.P. McManus nedviprasmiškai 
stoja pabaltiečių pusėn ir sako; 
kad nors dalis pabaltiečių ir lai
mingai paspruko nuo “didžiojo 
brolio” persekiojimų, tačiau ir čia 
jo kruvina ranka stengiasi juos 
pasiekti. Jis primena čia Australi
jos užs. reikalų min. lordo Casey 
1957 m. gruodžio 7 d. pareiškimą 
senate: “Australija nėra atitrau
kusi de jure pripažinimo Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos egzilinėms vy
riausybėms.” Ta proga sen. Mc
Manus pabrėžia, kad tatai reiškią, 
kad Australija nepripažįsta ir so
vietų valdžios Estijoj. Toliau tas 
pats senatorius aprašo, kuriuo bū
du buvo Pabaltijis sovietais oku
puotas kaip pabaltiečių tūkstan
čiai buvo deportuoti į Sibirą, ka
linami ir naikinami ir pabaigoje 
labai aiškiai taria:

“Sovietų pareigūnai, kurie yra 
kalti dėl šito, pirmieji turi būti 
karo nusikaltėlių sąrašuose. Kodėl 
demokratijų vadai tyli dėl sovie
tų kolonializmo?”

★

Kongas vis nerimsta ir suskilu
sios, dėl valdžios kovojančios gru
pės neranda iki šiol bendros kal
bos. Paskutiniais pranešimais pro

ma, ne labai patinka. Tad jie 
ieško būdų ir progų tokius “su- 
vakarėjusius” jaunuolius atvesti 
vėl į “gerą” kelią arba juos iš 
mbkyklų pašalinti, nutraukiant, 

pavyzdžiui, stipendiją ar pan. Yra 
dar daug Lietuvos mokytojų, ku
rie jaunuoliuose nors krislelį se
nojo lietuviškumo išlaiko, yra iv 
daug tėvų, kurie savo vaikus te- 
beauklėja lietuviškoje dvasioje. 
Nuošimtis tų žmonių, kurie neno
ri sukomunistėti, yra dar labai 
didelis. Bet laikas savo daro. Kai 
Lietuvos gyventojai iš Vakarų 
valstybių per tiek ilgą laiką nesu
silaukė paramos laisvinimo kryp
timi, daug kas stengiasi nors savo 
vaikus išmokslinti, kad jie palai
kytų lietuvių tautos kamieną.

Gerokai Lietuvos gyventojų 
ūpą numušė, kai po Vengrijos 
liaudies sukilimo Vakarai laisvi
nimo kryptimi nieko nedarė, net 
nemėgino daryti. Buvo manyta, 
kad Vengrija duos kaip ir pra
džią, bet visa baigėsi liūdesiu. 
Maskvos nuolatinis žvanginimas 
atominiais ginklais, raketomis, 
irgi savo darė. Žmonės vargsta, 
bet priversti varge apsiprasti.

Sunki Lietuvos 
kolchozininkų dalia

Gyventi reikia, kokios sąlygos 
ir būtų. Tad Lietuvos kolchozi- 
ninkas trūsia dieną naktį, jei ne 
pačiame kolchoze (už menką at
lyginimą), tai savame sklype, sa
vame tvarte. Jei turi karvę, par
duoda pieną ar sviestą, parduoda 
kiaušinius, perkasi rugių duonai 
(gaunami iš kolchozo grūdai daž
nai yra tik pašariniai), kepasi 
duonos, nusišeria vieną kitą par
šelį, taip ir išminta. Jei šeimo
je yra daugiau darbininkų, padė

komunistinės Kongo pajėgos, ku
rioms vadovauja nužudytojo La- 
mumbos prosovietiškas padėjėjas 
Gizenga, nepasiekusios savo tikslo 
— užimti Kongo sostinę. Pakeliui 
jo kariuomenė ir be mūšio iškri
kusi ir paskirais būriais plėšikau
janti. Provakarietiški Kongo va
dai, vedami prez. Kasavubu, pa
skelbė mobilizaciją atsarginių ir 
grąsina visiems, kurie, esą, kišis 
į Kongo vidaus reikalus.*

Sovietinė telegrafų agentūra 
“Tass” praneša, kad Chruščiovas 
nevyksiąs į pabaigoje šio mėnesio 
susirenkančią UNO pilnaties se
siją. Esą, jis esąs užimtas kraš
to vidaus reikalais, važinėjąs po 
“plačiąją Rusiją” ir mokinąs že
mės ūkio vadovus, kaip pakelti 
derliaus našumą...

Vakarų pasaulio politiniai ko
mentatoriai dėl šito vis dėlto nu
rodo kitas priežastis. Jų many
mu, Chručiovas diplomatiniais ka
nalais patyręs, kad šiuo metu 
Amerikos prez. Kennedy nesiruo
šiąs išskėstomis rankomis jo pri
imti, tai ir atsisakęs vykti į UNO 
sesiją.

PAGEIDAVIMAS 
"AMERIKOS BALSUI”

Dėl “Amerikos Balso” radijo 
transliacijų į Lietuvą Amerikos 
lietuvių visuomenės reiškiamas 
gyvas pageidavimas, kad tose 
transliacijose ateityje daugiau 
atsispindėtų užsienio lietuvių kul
tūrinių ir kitokių reiškinių vaiz
das, kuriuo Lietuvos gyventojai 
tikrai įdomaujasi. Tasai Ameri
kos lietuvių pageidavimas yra 
praneštas ir JAV Valstybės De
partamentui.

tis būna kiek geresnė. Bet aps
kritai, visas kolchozininkų gyve
nimas yra varganas. Partiniai kol
chozų vadovai nuskriaudžia ypač 
tuos, kurie yra senesnio amžiaus 
ir nebegali daug dirbti. Kartais 
kolchozininkui po motų darbo 
nieko nebeduoda, sako, per mažai 
dirbote, arba — derlius buvo blo
gas, nėra iš ko duoti. Gerokai su
siaurintos kolchozininkų teisės 
privatinėje gyvulininkystėje. Ne- 
leidži veršelių piauti, verčia kol
chozui parduoti. Be to nustatoma, 
kad kiekvienas kolchozininkas 
privačiai kolchozui užaugintų dar 
po bekoną metams. Kolchozinin- 
kus piktina ir tai, kad kolchozų 
“ponija”, visokie pirmininkai, 
proforgai, partorgai ir kiti parei
gūnai kartais dieną naktį girtau
ja, o paskiau stengiasi vargšus 
kolchozininkų? visaip nuskriausti. 
Kai toks pareigūnas viename kol
choze jau perdaug apsiskandali- 
ja, perkelia jį į kitą kolchozą ir 
skandalai tęsiasi.

Kai kuriuose kolchozuose būda
vo įprotis, kad kolchozininkai 
sekmadieniais arba per kuriuos 
nors atlaidus nuvežami į bažny
čią kolchozų visuomeninėmis ma
šinomis. Partijos pareigūnai tai 
susekė ir patvarkė, kad kolchozų 
mašinos nebūtų naudojamos. Prie
šingai, kaip tik tokiomis dienomis 
imta kolchozininkus versti dirbti 
laukuose.

Trobesiai Lietuvos kaimuose vi
sai baigia sugriūti. Daugelio į Si
birą išvežtų ūkininkų trobesius 
jau seniai nugriovė, o kurie dar 
stovi, tai tik griaučiai, be stogų, 
lyg po didžiausios audros. Kai
muose, kur anksčiau skambėjo 
linksma daina, kur žmonės dirbo, 
gyveno ir buvo patenkinti, čia da
bar visa pridengta liūdesio šydu.
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MASKVA TARP FRONTU
I

MŪSŲ PASTOGĖ

Ben Gurion, Izraelio minisle- 
ris pirmininkas, šitaip pasakė: 
“Pranašų dabar nėra. Ir aš nesu 
pranašas. Bet mano manymu, da
bartinė Rusijos valdymo sistema 
išsilaikys tik vienų generacijų. Po 
20 ar 30 metų Rusija turės 20 — 
30 milijonų akademikų, kurie dik
tatūros viešpatavimui padarys ga
lų”. Po 20 metų ateis 1980 metai, 
šitie metai, Ben Gurion manymu, 
bus natūrali komunistinės dikta
tūros amžiaus riba. Po 1980 metų 
pasaulis pasidarys laisvas nuo ko
munizmo diktatūros grėsmės.

Bet Chruščiovas mano kitaip: 
ligi 1980 metų Rusija turi pra
lenkti Vakarų pasaulį. Komuniz
mo diktatūros vadai vis tikisi ant 
žemės sukurti rojų. Chruščovas 
pilnas komunistinio svaigulio idė
jų. Komunizmo vadai žemiškų ro
jų sukūrė tik sau. Tik, žinoma, 
žmonių masių sųskaita. Komuniz
mo palydovas yra žmonių skur
das. Chruščiovas šitaip pasakė: 
“Komunizmas yra mano gyveni
mo eleksyras.” Gal būt. Komu
nizmo dėka Chruščovas yra ga
lingos imperijos valdovas. Be ko
munizmo Chruščovas šiandien bū
tų kokio nors rusų burlioko ber
nas ar geriausiu atveju — ker
džius. Panaši vertė yra ir kitų ko
munizmo vadų.

Toliau Chruščiovas sako: “Ma
no gyvenimas yra trumpas, ir aš 
noriu pats matyti komunizmo vė
liavų plevėsavimų ant viso pasau
lio miestų ir kaimų. Pažangiausia 
jėga turi pasiekti triumfų.” Ko
munizmo pažangumas matosi iš 
paties Chruščiovo žodžių: tik 1980 
metais tikisi pasivyti Vakarus. 
Komunizmas Vakarus vejasi nuo 
1917 metų ir vis dar neprisive
ja. Išvada yra aiški: laisvo Va
karų pasaulio pažangumas yra di
desnis. Gyvenimo realybė kiekvie
nai ideologijai anksčiau ar vėliau 
atneša prablaivėjimų. Žmonių pra
blaivėjimas sunaikino daug viso
kių "izmų”.

Ben Gurion pranašystė remia
si gyvenimo stebėjimais, šių die
nų Vakarų pasaulio jaunimas ne
turi palinkimo prie komunizmo. 
Vakarų Europos valstybių komu
nizmų palaiko tik senesnioji kar
ta. Jaunimo atšalimas nuo komu
nistinio svaigulio yra apėmęs ir 
visų Rusijų. Žmogaus laisvės ide
alų nesulaiko geležinė uždanga. 
Uniforminis komunizmas yra jau
no žmogaus dvasinė mirtis. Tik 
išorinė jėga palaiko Vidurio Eu
ropos valstybių komunizmų. Be 
laisvės Rusija nepasivys Vakarų. 
Bet žmogaus laisvė yra komuniz
mo priešas.

KUO LAIKOSI KOMUNIZMAS?

Komunizmas išsilaiko tik ideo
logijos ir utopijos dėka. Komu
nizmas yra žemiško rojaus paža
dai. Bet komunizmo kelias ne
veda j rojų. Žemiškas rojus vis 
atidedamas į ateitį. Bet kada 
ateis ar bent prisiartins tie že
miško rojaus metai? Komunizmo 
viešpatavimas per <10 metų to že
miško rojaus nedavė. Komuniz
mas Vakarų nepralenkė. Chruš
čiovas U} Vakarų pralenkimo ter
minų nukėlė iki 1980 metų.

Gyvenimo realybė kalba prieš 
komunizmų: komunizmas po že
miško rojaus priedanga sukūrė 
kruvinų tironijų ir amžinų skur
dų. Tik komunizmo vadai dar ne
pasiekė prablaivėjimo. Komuniz
mas tuo tarpu yra prieš didelį 
skilimo pavojų. Paskutinis Mask
vos komunistų konsiliumas tik di
delėmis pastangomis pavyko su
klijuoti. Bet tas braškantis ir 
girgždantis Maskvos komunizmo 
vežimas vis dar tikisi iškelta vė
liava riedėti per visų pasaulį! Lai
kas yra trumpas: giltinė Chruš
čiovų laukia ne už kalnų. Pc 
Chruščiovo prasidės dar didesnis 
komunizmo vežimo ratų girgždė
jimas.

Chruščiovas nėra Stalinas. Kru
vina Stalino ranka meistriškai 
atlikdavo režimo priešų likvįdavi- 
niu«. Chruščiovo ranka yra silp
nesnė. Dabar kiti laikai. Vakarų 
pasaulio vienybė daro didelę pa-

RAŠO: DR. VLADAS LITAS

žangų. Pats komunizmas pereina 
į pluralizmą. Mūsų laikų komu
nizmų sudaro 87 įvairios parti
jos. Viso šitos partijos turi 36 
milijonus narių. Tarp komuniz
mo partijų nėra vienybės. Mask
vos komunizmų valdo kolektyvinė 
vadovybė. Dabar yra trys pasau
lio komunizmo centrai: Maskvos, 
Belgrado ir Pekino. Mao Tsetun- 
gas mūsų laikais perėmė Troc
kio rolę. Bet Chruščiovas neturi 
pajėgumo Mao Tse-tungų išsiųsti 
j dykumas. Mao Tse-tungizmas 
be abejo Maskvai sudaro rūpes
čių. Ginčas tarp Maskvos ir Pe
kino išsiplės j visų pasaulį. Ki
taip pasakius, konflikto laukas 
tarp Maskvos ir Pekino komuniz
mų apims Azijų, Afrikų ir Loty
nų Amerikų. Šitų kraštų komu
nistinės ir prokomunistinės dele
gacijos beldžiasi pakaitomis į 
Maskvos ar į viso pasaulio komu
nistų partijas. Šitaip susidaro du 
raudoni sparnai, kurie tarpusavy 
ima vesti kovų, Šita rodo Indijos 
komunistų partijos nepaklusnu
mas Pekinui. Albanijos komunis
tai neturi prisirišimo prie Mask
vos.

MASKVA IR PEKINAS

Komunizmo vienybę dabar pa
keičia pluralizmas. Mūsų laikais 
vis daugiau įsigali tautinis komu
nizmas, kuris tikrai prie komu
nizmo vienybės neprisideda. Ąbu 
komunizmai — Maskvos ir Pekino 
— siekia pasaulinės revoliucijos 
Tik keliai ir metodai skiriasi.

Ligšiol nė viena ideologija ne
pasiekė pasaulinio viešpatavimo. 
Mūsų laikais pasalis siekia vieny
bės, tai viešpatavimo galimumai 
dar mažesni. Pasaulinį viešpatavi
mų gali sukurti tik jėga. Bet ko
munizmų sudaro dvi jėgos: Mas
kvos ir Pekino. Tarp šitų jėgų 
nėra vienybės.

Prieš abu komunizmus yra tre
čia pasaulinė jėga. Prieš šitų jė
gų komunizmas neturi nė mažiau
sio pranašumo. Antikomunistinė 
jėga yra Vakarai. Komunizmo 
ideologija Vakarų nesužavės. Va
karų karinė jėga gali atnešti ko
munizmo sunaikinimų.

Kinai, apimti masių svaigulio, 
nerodo baimės atominiam karui. 
Bet šios kinų drąsos pagrindas 
yra neturėjimas supratimo apie 
atominį karų. Nė viena žmonių 
masė nėra perdidelė atominio ka
ro sunaikinimams. Amerikos ap
siginklavimas privertė Maskvų ei
ti koegzistencijos kaliu: Be abejo, 
koegzistencija yra tam tikras ko
vos būdas su Vakarais. Koegzis
tencija yra laukimas geresnės 
progos Vakarams durti peiliu j 
nugarų.

Chruščiovas ir jo europiniai 
tarnai yra komunistai. Bet tuo 
pačiu jie yra europiečiai. Chruš
čiovas puikiai žino: karas atneš 
totališkų sunaikinimų. Karo lai
mėjimas neatrodo tikras. Šita re
alybė Chruščiovų stato į vidurį 
tarp dviejų frontų. Revoliucijų 
kelias paprastai eina iš Vakarų 
į Rytus. Komunistinis revoliuci
jos kelias į Vakarus neturi atei
ties. Vakarų gyvenimo standartas 
yra Chruščiovo idealas. Tų idea
lų Chruščiovas žada pasiekti tik 
1980 -metais. Tikrai vanduo prieš 
kalnų nebėga. Net Afrikos tautos 
nerodo susižavėjimo komunizmu.

SUSITARĖ, BET AR ILGAM?

Paskutiniame Maskvos ir Peki
no komunistų konsiliume Chruš
čiovas įtikino kinus apie atomi
nio karo pavojingumų ir reikalų 
toliau siekti koegzistencijos tarp 
Rytų ir Vakarų. Bet ar šitas Mas
kvos komunistų laimėjimas prieš 
kinus turės ilgų ateitį? Be abejo 
yra tik laikinas susitarimas, ši
tas susitarimas yra pavojingas 
Chruščiovo kelias. Chruščiovas 
Rytų ir Vakarų santykių įtampų 
turi laikyti iki karo briaunos. Bet 
nuolatinės įtampos stovis Rusijai 
irgi nieko gero nežada.

Amerikos imunitetas prieš ko
munizmų dabar smarkiai išaugo. 
Artintisi didelių bandymų metai. 
Laikai yra dinamiški. Dabartinė 

padėtis ilgesnį laikų vargiai iš
tvers. Dinamiški laikai Vakarams 
uždeda pareigų imtis didelio ak
tyvumo.

Rusijos Achilo kulnas yra pa
vergtos Europos tautos. Amerikos 
tyla pavergtų tautų atžvilgiu kal
ba prieš pačių Amerikų ir duoda 
Rusijai stiprybės. Amerika ir vi
sas Vakarų pasaulis turi remti 
pavergtų Europos tautų išlaisvi
nimo idealus. Pavergtųjų Europos 
tautų išsilaisvinimas reikštų viso 
Vakarų pasaulio išsilaisvinimų iš 
komunizmo grėsmės. Tik tada bū
tų pasiektas nusiginklavimas ir 
taika.

Drg. I.

JAUNIMO PROTESTAS
Komunistams pradėjus akcijų 

prieš vadinamuosius “veltėdžius”, 
spaudoje pasirodė daug straipsnių, 
kurie iškelia aikštėn nepilno įdar
binimo padėtį Lietuvoje. Tų da
lykų komunistų valdžia stengiasi 
visais būdais nuslėpti. Pagal jų 
teorijų, nedarbas gali būti tik ka
pitalistiniuose kraštuose.

Demokratiniame pasaulyje be
darbių skaičius nėra slepiamas. 
Bedarbiai yra registruojami dar
bo įstaigose, ir jiems yra moka
mos pašalpos. Kai kuriais atvejais 
bedarbių skaičius yra gan žymus, 
nors tuo pat laiku krašte yra pa
reikalavimas nekvalifikuotų dar
bininkų. Tai iškyla dėl to, kad be
darbiai nėra verčiami imtis jiems 
neįprasto darbo.

Visai kita padėtis yra komunis
tiniuose kraštuose. Lietuvoje ne
retas atsitikimas, kad žmogus, no
rįs gauti darbų, turi duoti kaž
kam kyšį. Apie panašų atsitikima 
Radviliškyje buvo rašyta spaudo
je. Tai rodo, kad gauti darbų nėra 
lengva. Dar sunkiau yra gauti pa
kenčiamai apmokamų ir švaresnį 
darbų. Dėl, to Vilniaus spaudoje 
bemaž kasdien gali rasti žinučių 
ar ištisų straipsnių, nurodančių, 
kaip tokiomis sųlygomis 'jaunimas 
atsisako dirbti.

“Komjaunimo Tiesa” rašo, kaip 
keturi Vilniaus muzikos mokyklos 
mokiniai buvo pasiųsti į kolūkį, 
kur juos “priėmė nesvetingai, sų- 
lygos dirbti ir gyventi buvo blo
gos”. Šie atsisakė dirbti, bet grįžę 
į Vilnių už tai nukentėjo. Tas pat 
laikraštis kitoje vietoje rašo apie 
Šiaulių rajono “Tarybinės žemės” 
kolūkio tris jaunuolius, kurie nei
na j darbų, matyti, nepatenkinti 
darbo sųlygomis ir uždarbiu.

Dažnai baigę vidurines mokyk
las jaunuoliai yra priversti imtis 
sunkaus fizinio darbo. “Tarybinė 
mokykla” (Nr. 7, 1960) patvirti
na, kad “dabar kasmet darbininkų 
gretas papildo jaunuoliai ir jau
nuolės, baigę vidurin. ir septyn
metes mokyklas”, štai “Tiesa” ra
šo, kad “baigusi vidurinę mokyklų 
Birutė Stankevičiūtė nusprendė 
dirbti karvių melžėja”. Komunis
tai gal aiškins, kad Lietuvoje per 
dvidešimt metų kultūrinis lygis 
tiek' pakilo, jog visi piemenys yra 
baigę aukštuosius mokslus, tik vie
nas Sniečkus liko bemokslis. Pa
tikėtume ir tam, jeigu nebūtume 
paskaitę “Komjaunimo Tiesoje” 
(1960.IX.21) pasikalbėjimo tarp 
abiturienčių, nesiųstų dirbti į ko
lūkį, — “...ar tu pagalvoji, kam 
mes baigėm vienuolika klasių? Ar 
tik tam, kad rautume linus ran
komis ir tampytumėm prie grū
dų džiovyklos maišus?... Aš turiu 
žinių ir noriu jas pritaikyti dirb
dama”.

— “... pramonėje kitaip. Ten 
labiau kvalifikuotas darbas ski
riasi nuo paprasto ir... apmoka 
už jį daugiau. Kol kas mums gerai 
— darbymetė, o žiemų labai men
kai tegausim, jeigu toliau taip ei
sis. Svarbu ir uždarbis”.

Prisiminkime Lietuvos nepri
klausomybės laikus ir įsivaizduo
kime abiturientę, tempiančių grū
dų maišų lietingų rudens dienų

POLITIKA IR KASDIENYBĖ
VOKIETIJOS SOCIALISTAI 

SUSIJAUDINO— ADENAUERIS 
VĖL BUS KANDIDATAS

Vokietijoje nuskambėjo naujas 
konfliktas tarp Adenauerio ir jo 
pavaduotojo Erhardo. Tačiau Vo
kietijos spauda spėlioja, kad kon
fliktas išlygintas tokiu susitarimu 
partijoje dėl ateities valdymo;

— Kancleris Adenaueris pasi
trauks 1963, pora metų prieš nau
jus rinkimus; kanclerio pareigas 
perims vicekancleris Erhardas, 
užsienių reikalų min. Brentano 
bus. vicekancleris ir vadovaus 
naujai sudaromai ministerijai Eu
ropos reikalams; užsienių reikalų 
ministerio pareigas perims dabar
tinis apsaugos min. Straussas.

kolūkio lauke, štai tau žmonių 
gerovė ir krašto pakilimas per 
tarybinės santvarkos penkiolikos 
metų laikotarpį!

Ar jaunimas neturi pagrindo 
dėl to protestuoti?

LIETUVOJ STOKA
KOMUNISTIŠKŲ MENININKŲ

Literatūros kritikas J. Lanku
tis vasario 10 d. “Tiesoje” nuro
do, kad “jau kuris laikas, kai 
respublikoje nebegirdėti žymes
nių (teatrinių) pastatymų, kurie 
virstų įžymiais kultūrinio gyveni
mo įvykiais. Daug pasirodo pilkų, 
šabloniškų spektaklių, pastatytų 
amatininkiškai, be žymesnio kū
rybinio užsidegimo”.

Beieškant to priežasčių, ima 
aiškėti, kad iš teatro reikalauja
ma “originalių kūrinių šiuolaiki
ne tema”, bet toki kūriniai irgi 
turėtų būti “aukštos meninės 
kultūros”, nes “Neįdomiai para
šyta, schematiška, įkyriai senti
mentali ir blankiai pastatyta pje
sė apie šių dienų tarybinį gyveni
mų ir komunizmo statybų tiktai 
kompromituoja skelbiamas idė
jas”. .. Bet, regimai, “šiuolaiki
ne tema” tesulaukiama iš drama
turgų tik ’’neįdomiai parašytų”, 
o iš teatrų tik “blankiai pastaty
tų” pjesių, nes kritikas verčiasi 
tik įspėjimais, anot kurių “Pa
viršutiniškas meninis mąstymas, 
išblėsusi kūrybinė ugnis tegali 
pagimdyti tiktai idėjinį lėkštu
mų.”

Tas pats kritikas “Literatūroj 
ir Mene” maždaug tokį patį vaiz
dų piešia net ir literatūros kriti
kos srityje. Esą, “mūsų spaudoje 
dar yra gana daug bendrų sam
protavimų apie literatūrų, iš 
straipsnio į straipsnį, iš recenzi
jos į recenziją keliauja šabloniš
kos, nieko nepasakančios mintys, 
i juk reikia, “kad kritikai būtų 
didelės literatūrinės erudicijos ir 
plataus akiračio žmonės” (bet 
akiratį nustato partija).

Toliau nurodo, kad “dauguma 
draugų, dirbančių aukštosiose 
mokyklose ir mokslo įstaigose ar
ba šiaip rengiančių mokslo dar
bus, pastaraisiais metais pastebi
mai atitolo nuo naujų knygų re- 
ce’nzavimo, mažai rašo nūdienės 
tarybinės literatūros temomis.

O dailininkų sąjungos atsakin
gasis sekretorius K. Bogdanas 
Vilniaus miesto partiečių aktyvo 
susirinkime nurodė, kad “kai ku
rie dailininkai pasiduoda netiku
sioms nuotaikoms, atmeta bet ko
kius įsipareigojimus visuomenei. 
Kai kurių Valstybinės konserva
torijos studentų ir dėstytojų tar
pe vis dar neišgyvendintos mies
čioniškumo nuotaikos”.

Reporteriai iš vieno komparti
jos aktyvo susirinkimo praneša, 
kad teatro atstovai tenai visiškai 
neprabilo, o juk “Akademiniame 
operos ir baleto teatre vis dar vy
rauja senovę vaizduojantys kūri
niai”. Net gi Vilniaus rusiškasis 
dramos teatras, esą, “vis dar ro-

KARDINOLAS CUSHINGAS 
APIE NIXONĄ

Kardinolas Cushingas Kongre
se Kennedy inauguracijoje skai
to invokaciją.

Prieš kurį laiką kardinolas pa
reiškė nepaprastą pagarbą vice
prezidentui Nixonui, jį taip ver
tindamas: “Jei manęs klaustų, 
kas buvo 1960 metų geros valios 
žmogus, tai aš nedelsdamas at
sakyčiau, jog Richardas Nixonas. 
Rinkimų kovos metu jis niekada 
nepiktnaudojo religinių ar kitų 
klausimų, kurie būtų siekę suskal
dyti amerikiečių tautą. Kai jis 
pralaimėjo, jis ir tame pralaimėji
me buvo didingas”.

IR ESTIJOJE DAR DAUG 
“SENOSIOS DVASIOS”

Kaip Lietuvoje, taip ir Estijo
je jaunimo ir apskritai gyvento
jų sovietizacija nevyksta taip 
sklandžiai, kaip norėtų komunis
tiniai veikėjai. Buv. Estijos augšč. 
tarybos pirm. Paell žurnale “Loo
ming” nusivylęs rašo, kad Estijos 
gyventojų dauguma dar tebegy
venanti “praeities likučių bokš
te”, nors vartai į komunizmą esą 
plačiai atverti. Gyventojuose vis 
dar daug praeities pasaulėžiūros 
likučių, svetimų ideologijų, prie

do kai kuriuos nebrandžius, blo
gą skonį ugdančius scenos daly
kus”.

Vyt. Venckus “Literatūroj ir 
Mene” (vas. 11 d.) ima į nagą 
kompozitorius, kodėl jų operų te
mos klimpstančios istorijoje, nei
nančios į dabartį. Račiūno “Ma
rytė” ir Klovos “Duktė” parašy
tos jau dabartinėmis temomis, 
bet nepatenkinamai', nes “socia
listiniams herojams” vaizduoti 
naudojama perdaug lyrikos... O 
repertuare dabar esą: Karnavi- 
čiaus “Gražina”, Klovos “Pilė
nai”, Indros baletas “Audronė”, 
be to dar M. Petrausko “Eglė” 
(šalia to Grušo drama “Herkus 
Mantas”),' o čia R. Žygaitis bai
giąs operą “Konradas Valenro
das”, Klova — “Žalgiris”... Vie
nas Garbulskis, esą, gelbsti padė
tį su “Franku Kruku” (neva ko
miška opera) ir operete “Meilė ir 
skarda” (apie inžinierių vagian
tį medžiagas, viena iš labiausiai 
“degančių” šiuolaikinių temų).

LNA

ĮSIPAREIGOJA IR NEVYKDO

— Turime pareikalauti griežtos 
asmeninės atsakomybės iš tų, ku
rie priima įsipareigojimus ir jų 
neįvykdo, — pagrasė Sniečkus 
žemės ūkio vadovams kauniškia
me susirinkime. Klausytojams ne
buvo aišku, kas nukentės, kadan
gi partija nustato, kada kas ir 
kiek “įsipareigoja”. Kaikam at
rodė, kad partijos centro parei
gūnai turėtų atsakyti už neapgal
votų reikalavimų nustatymą. Bet 
taip manydami, jie klydo, kadan
gi Sniečkus grasė tiems, kurie 
priima (partijos centre sugalvo
tus) įsipareigojimus ir jų neįvyk
do. Bet nepriimti išdrįstančių ne
labai teatsiranda.

SOVCHOZAI LIETUVOJ

TEBĖRA NUOSTOLINGI

Apie sovehozus Sniečkus pa
reiškė, kad “kaip žinoma, pasta
ruoju metu buvo perorganizuoja
mas vadovavimas tarybiniams 
ūkiams (nebe pirmą kartą. LNA) 
Padidinta partijos rajonų komi
tetų ir rajonų vykdomųjų komi
tetų atsakomybė už padėtį tary
biniuose ūkiuose (t.y., padidintas 
prižiūrėtojų kiekis. LNA). Mes 
turim pasiekti, kad tarybiniai 
ūkiai geriau išnaudotų žemę ir 
techniką, kad jie visi taptų ren
tabilūs”.
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šiško nusistatymo prieš visa, kas 
“nauja”. Ypač kova su “reyizio- 
nizmu” esanti būtinai reikalinga.

Kaip paaiškėjo neseniai įvyku
siame Estijos mokytojų kongrese, 
jaunimo auklėjime pasirodę dide
lių trūkumų. Esą dar daug tokių 
mokytojų, kuriems “naujoji dva
sia” yra svetima. “Blogą įtaką” 
darą ir tėvai, kurie vaikams skie
piją “senąją dvasią”. Tėvų įtakai 
vaikams paralyžuoti stengiamasi 
steigti kuo daugiau mokyklų-in- 
ternatų, kuriuose vaikai laikomi 
visai atskirti nuo šeimos.

AR GALI CASTRO PRIEŠAI 
SUKILTI?

Kai pastaruoju metu Kubos ko
munistinė vyriausybė ėmė iste
riškai šaukti apie gresiančią 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
imperialistų invaziją, kai kas gal
voja, kad tam nėra jokio pagrin
do, nes JAV vyriausybė tikrai 
tokios invazijos negalvoja. Tačiau 
Kubos komunistai, šaukdami apie 
invazijos pavojų ir aliarmuodami 
savo turimas ginkluotas jėgas, 
pirmoj eilėj galvoja ne apie JAV 
ginkluotas pajėgas ir jų žygius, 
bet apie pačių kubiečių, esančių 
Jungtinėse Valstybėse žygius. Ne- 
paslaptis, kad Kubos buv. prem
jeras M. Antonio de Verona va
dovauja Frente Revolucionario 
Democratic© organizacijai, kurios 
tikslas nuversti dabartinį komu
nistinį Kubos režimą. Sausio 8 
New Yorko spaudai vienas šios 
organizacijos veikėjas pasakė: 
“Mes esame su savo pasirengi
mais jau visai prie galo”. Tokie 
pareiškimai kelia Kubos komunis
tų isteriką.

Frante Revolucionario Demo
cratic© sudaro daugiausia buvę 
Castro revoliucijos dalyviai prieš 
Batistą. Greta jų, skyrium prieš 
Castro veikia buvusio Batisto re
žimo žmonių vadovaujama grupė' 
ir Castro nacionalizacijų paliestų
jų biznierių grupė. Tai vadinamos 
pajėgiosios antikomunistinės ku
biečių grupės užsienyje. Be jų 
dar yra bent dešimt smulkesnių. 
Visa nelaimė, kad lig šiol Kubos 
egzilai nepajėgia apsijungti. Ei
dami skyrium jie rimto pavojaus 
Castro režimui lig šio nesudarė. 
Pačioje Kuboje antikomunistinis 
sąjūdis yra apėmęs ne tik katali
kų hierarchijai klusnius katali
kus, bet ii’ armiją, ir policiją, ir 
profesines sąjungas. Pagrindinės 
antikomunistų celės yra nusėję 
visą kraštą. Šią padėtį komunistai 
jaučia ir dėl to isteriškai šaukia 
apie invaziją iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių.

CHRUŠČIOVAS BARA IR 
PATS TIRIA

Kp centro komiteto plenume 
gausiai išbaręs eilę komunistinių 
pareigūnų už apsileidimus žemės 
ūkyje, Chruščiovas išvyko į įvai
rias provincijos sritis, žadėdamas 
vietoje patikrinti, kodėl atsilieka
ma laukininkystėje ir gyvulinin
kystėje. Kelionės programoje: ne
tik Ukraina, bet ir Kaukazo sri
tys, Kazachstanas ir kt. Jau Mas
kvoje kalbėdamas grasino teismu 
visiems tiems pareigūnams, kurie, 
anot jo, “monus darę” su plano 
vykdymu ir nesirūpinę išvengti 
gamybos atsilikimo.

Savo pagrindinėje kalboje Mask
voje Chruščiovas vėl paskelbė ke
letą reformų. Jų tarpe: Kolcho
zams ir sovehozams aprūpinti 
technika numatyta įsteigti “visa
sąjunginį susivienijimą” su cent
ru Maskvoje, kur būtų kiekvienos 
respublikos atstovas. Po to eitų 
sritiniai, rajoniniai ir tarprajoni
niai susivienijimai, su skyriais vie
tose. Susivienijimo žinioje būtų 
RTS (Remonto traktorių stotys), 
pievų melioravimo stotys, remon
to įmonės, mašinų bandymų sto
tys ir pan. Perduoti RTS ir visą 
remontą kolchozams ir sovehozams 
esą nenaudinga: “Tuo mes pražu
dysime techniką”. Matyt Chruš
čiovas kolchozininkais ir soveho- 
zininkais nepasitiki. Iš viso, vėl 
matosi centralizavimo tendencijos.

Chruščiovas yra pasišovęs per
tvarkyti ir produktų užpirkimą. 
Dabartinė paruošų sistema esanti 
netobula. Numatyta įsteigti ‘Val
stybinį paruošų komitetą”, kuris 
vadovautų visiems supirkimams.

2
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ISTORIJOS ŠVIESOJE
Į nacizmą išsigimstančio komunizmo aukos

1921-26 metais komunistų spau
doj ir jų susirinkimuose kilusie
ji ginčai tarp V, Mickevičiaus- 
Kapsuko ir Z. Aleksos-Angariečio 
turėjo toli siekiančius ir skaudžius 
padarinius. Savo esme tie ginčai 
gyvai lietė lemtingų lietuviškai 
kalbantiems komunistams klausi
mų: ar Lietuva gali išsilaikyti, 
ūkiškai nesubyrėti kaip nepri
klausoma valstybė?

Nuo to klausimo vienokio ar 
kitokio išsprendimo priklausė ko
munistų laikysena Lietuvos po
grindyje: ar ten veikti kaip ne
priklausomos valstybės sienose, 
ar kaip Sovietų Rusijos provin
cijoj? Tiesa, tas klausimas aštriu 
kampu atvirai nebuvo taip pa
statytas. Jis tokia kryptimi so
vietinės santvarkos sųlygose ne
galėjo būti keliamas — nebūta 
nei žodžio, nei spaudos laisvės. 
Rusų imperialistine dvasia už 
raugtasis čekistas žiūrėjo, kad 
“inorodcai” — kitataučiai per 
daug neįsivaizduotų.

Z. Aleksas ir Rapolas Rasikas, 
savo raštais pripažinę, kad Lietu
vos ūkis jau pirmaisiais nepri
klausomybės metais ne tik stabi
lizavosi, bet ir pralenkė carinės 
Rusijos okupacijos metus, turėjo 
dar neatpratusiems nepriklauso
mai galvoti lietuviams komunis
tams įsprausti tokių mintį, kad 
Lietuva jau gyvuoja kaip valsty
bė. O jei ji tokia, tai kodėl ji 
turi pakartotinai virsti Rusijos 
provincija?

Ši gal tyloje kilusi mintis ir 
viešai niekur nereiškiama suskal
dė lietuvių komunistų gretas. 
Daug kas jų savo raštais, pra
nešimais vis nepataikė į maskvi- 
nių komunistų nustatytųjį taikik
lį. Iškilo įvairūs nukrypimai nuo 
nutiestosios ir vis tempiamosios 
linijos. Ana, lietuviai komunistai, 
gyvenų Maskvoje, priešakyje su 
V. Kapsuku puldinėjo Minske gy
venančiuosius ir ten leidžiančius 
Raudonųjį artojų. Susidarė ir pir
mosios aukos, tyliai iš apyvartos 
išimtos visam laikui arba laikinai.

Bene pirmuoju “dingsta” Zig- 
mas-Paprūsis. Jis savo jaunatviš
kų visuomeninį veikimų ir spau
dos darbų pradėjo liaudininkų 
gretose. Tai buvo jausmingas, 
greitai įkaistus jaunuolis, linkęs 
į poezijos kūrybų. Buvo susižavė
jęs Vydūno raštais ir užsidegęs 
noru, kad visos lietuvių gyvena
mosios žemės būtų apjungtos sa
vos administracijos, taigi ir Ka
raliaučiaus sritis turinti priklau
syti Lietuvai. Čia ir jo slaptavar- 

dis — Paprūsis. Pirmojo pasauli
nio karo metu kartu su Felicija 
Bortkevičiene rankiojo jis Prūsų 
Lietuvos lietuvius, rusų kariuo
menės išvežtus į Pavolgį ar Si
biru. Stengėsi aprūpinti juos dar
bu ii- maistu, o jų vaikams ir 
jaunimui steigė mokyklas ir kur
sus. 1917 m. nukrypo į kairiuosius 
revoliucionierius ir ūmai susiuos
tė su komunistais. Ir pas juos 
daugiau jausmu negu protu vei
kė, spaudoj rašė. Nerimo, šiaušės, 
spyrės, lietuviškų žodį gynė. V. 
Kapsuko nekartų buvo pultas, įs
pėtas ir... dingo “be žinios”...

Jis draugavo su gydytoju St. 
Matulaičiu, tokiu pat nenuorama, 
geru tėvynainiu, lietuvių tautos 
praeitimi susirūpinusiu ir mėgi
nusiu jų knygoj — Lietuvių tau
tos istorija — tikroje šviesoje 
parodyti. Taip pat buvo V. Kap
suko ir kitų Maskvoje gyvenusių 
puolamas už nukrypimų raštuose 
tariamai nuo maskvinės ištiesto
sios linijos. Ir... gydytojas St. 
Matulaitis buvo ilgiems metams 
išimtas iš lietuviškos kūrybinės 
apyvartos ir ištremtas į Kazachs
tanu kaip gydytojas.

Kazachstano gyventojai iš visų 
kitų Sibiro pavergtųjų tautų il
giausiai priešines sovietinės sant
varkos įvedimui, jų pavergimui. 
Kazachstano visa šviesuomenė ir 
daug kitų to pasipriešinimo daly
vių kovose žuvo ar buvo nužudyti. 
Gydytojų ten nebeliko. Ta aplin
kybė išgelbėjo St. Matulaitį, kaip 
gydytojų, kad jis nedingo “be 
žinios” — ten buvo būtinai reika
lingas gydytojas, kad būtų kas 
teikia medicinos pagalbų tenykš
tėms vidaus reikalams skirtosioms 
kariuomenės įguloms. Po daugel 
metų gyd. St. Matulaičiui buvo 
leista susovietintoje Lietuvoj a 
mirti ir būti rehabilituotam.

šie lietuviai — aukštų pareigų 
kariai Putna, Uborevičius — bu
vo pakišti išgarsėjusios Tucha- 
čevskio bylos budeliams. Veik tuo 
pačiu metu dingo be žinios Sovie
tų teisės kūrėjas, teisininkas — 
mokslininkas, gerokai aprusėjęs 
Pašukanis ir Lietuvių ekonominės 
geografijos autorius R. Rasikas, 
tada dirbęs raudonosios armijos 
archyvo tvarkymo darbų, 1918 m. 
Anykščiuose kurį laikų buvęs rau
donųjų komendantu. Jis stipriai 
reiškėsi 1905 m. Lietuvos sukili
me socialdemokratų gretose, pa
sišalinęs dėl reakcijos, Krokuvoj 
studijavo ekonomikos mokslus.

Dingo toks pat ekonomistas, 
komunistų spaudoj ūkio klausi

mais rašęs Serbentą. Jo tėvas bu
vo mokytojas. Carinės okupacijos 
metais iš Lietuvos jis turėjo pa
sišalinti dėl savo plitinių įsitiki
nimų ir kurį laikų gyveno JAV. 
Čia sunkiai dirbo ir savo žmonai 
siuntė kų uždirbęs, kad jo vaikai 
galėtų išeiti mokslus.

Jonas Šepetys, 1905 m. Lietu
vos sukilimo dalyvis, Lietuvos so
cialdemokratų partijos narys, ca
rinei reakcijai įsigalėjus, spruko 
užsienin. Krokuvoj studijavo lite
ratūrų. Pirmųjų Komunisto, Tie
sos ir kitos komunistinės spaudos 
redaktorius ar redakcinių komisi
jų narys; bendradarbis, rašęs 
įvairiais literatūros klausimais; 
kurį laikų Tasso korespondentas 
Lietuvoj ir kitur. O kur jis šian
dien? Kas žino? Viena aišku, kad 
ir jis atsidūrė sovietinių budelių 
naguose ir dingo “be žinios”. 
Iki šiol nerehabilituotas, ir jo pa
vardė “necenzūruota” — komu
nistų spauda jos nemini.

Ir... Z. Aleksa-Angarietis, anų 
ginčių pravadyrius, ir tas dingo 
“be žinios”, nors jau rehabilituo- 
tas.

Mokytojas Jakševičius, Žilionis 
-Pranokus ir kiti turėjo po dešimt 
ar mažiau metų atkalėti, ir dabar 
kai kurie jų rehabilituoti. Tarp 
dingusių “be žinios” dar tenka 
suminėti skulptorių Palavinskų.

Kas buvo tie pradaigintieji? 
Visi išėję arba ėję aukštuosius 
mokslus. O natūralia mirtimi mi
ręs V. Kapsukas nebuvo aukštojo 
mokslo ragavęs ir ragauti negalė
jo, nes nebuvo tam pasiruošęs.

O kada anie buvo pradaiginti? 
Ogi tada, kai iš carinės Rusijos 
paveldėtosios maskvinės imperia
listinės, komunizmo dažais nuda
žytos nuotaikos, naujai atsigavu- 
sios pradėjo stiprėtu Tada, kai 
Vokietijos generalinio štabo ka
riai sudrausmino, sutvarkė Rau
donųjų armijų. Tada anie lietu
viai šviesuoliai, pasekę komunis
tus, buvo pradaiginti, kai Maskva 
panūdo ir ruošėsi naujai okupuo
ti Lietuvų, Latvijų ir Estiją.

Ir Latvijos ir Estijos veik tuo 
pačiu laiku Sovietų Rusijoj užsi- 
likusieji šviesuoliai, pasekusieji 
komunistus, taip pat dingo “be 
žinios”. Taip maskviniai komunis
tai rimtai ruošėsi tų trijų valsty
bių okupacijai. Ir vis tie, kas dėl 
tokios galimos okupacijos parodė 
bet kokių abejonių, tokie buvo 
pradaiginti, visai nepaisant į jų 
kitus nuopelnus komunistų parti
jai. Tai į rusiškąjį nacizmą išsi-

VASARIO 16 
PAVERGTOJE 
LIETUVOJE

Bolševikai istorinių įvykių rai
dų iškreipė savo naudai, žmoni
jos istorija išaiškinama taip, kad 
pagal ją ateityje neišvengiama 
komunizmo pergalė visame pa
saulyje. Šitai' teorijai prieštarau
jančius faktus komunistai arba iš
kraipo, arba visai apeina. Lietu
vos nepriklausomybės atgavimą 
komunistai aiškina ne kaip sava
rankų tautos apsisprendimą, o 
kaip darbo žmonių pavergimą. Ne
priklausomybė rašoma kabutėse, 
bet būdinga tai, kad skaitant is
torijos vadovėlį, niekur nerasi 
datų, susijusių su nepriklausomy
be, kad nors ir kabutėse parašy
ta. Nei nepriklausomybės pa
skelbimo, nei seimo, nei kitų da
tų. Ir tai sąmoningai, nes Lietu
vos moksleiviai ir jaunimas vis 
dėlto nujaučia, kad kabutėse ra
šoma Nepriklausomybė buvo tik
roji, o žinodami datas, ims ją ir 
branginti. Reikia pastebėti, kad 
bolševikų taktika tautiniais klau
simais labai atsargi. Tautinės at
ributikos ir simbolių atžvilgiu ku
rį laiką, būtent, iki 1950 metų, 
buvo giedamas net Tautos Him
nas. Vytis, kaip herbas, buvo tuo
jau pakeistas, bet jis ir dabar nė
ra aiškiai smerkiamas, mat, per 
daug jau aiški jo tautinė kilmė. 
Dar ir dabar galima pamatyti ne
sunaikintų paminklų su Gedimino 
Vartų, Vyties kryžiaus formos ar
chitektūriniais dirbiniais. Kas ki
ta su trispalve. Ji, kaip ir mintis 
apie Nepriklausomybę, yra perse
kiojama, nes ji simbolizuoja ne tik 
tautų, bet ir Nepriklausomybę, 
štai kaip tik todėl trispalvės iš
kėlimu aukštuose medžiuose, pa
statuose buvo sutinkama Vasario 
16 partizanų veikimo metu. Daž
nai priėjimas nuimti iškeltą tris
palvę būdavo užminuotas. Bet 
dažni tautiniai lietuvių pasireiš
kimai ir drąsus išpuoliai prieš 
okupantą Vasario 16 d. laiku dau
giausia baigėsi su ginkluota ko
va. Dabartiniu metu nepriklau
somybės paskelbimo datos pami
nėti nėra jokių oficialių galimy
bių, nors tikrumoje savo viduje jų 
prisimena kiekvienas doras lietu
vis krašte. Šiaip ar taip, Vasario 
16 d. yra vertinama net ir tų, ku
rie Nepriklausomybę rašo kabu
tėse. Jie tai daro “dėl mados”, o 
tikrąją jos vertę supranta gana 
puikiai. Čia, kaip ir visose srityse, 
btlševikų vertybių mastas įgavo 
perkeltinę prasmę.

ELI

gimstančio komunizmo aukos. Jų 
gausu, čia suminėtos tik kelios.

D.B.

POETAS IR VERTĖJAS

EUGENIJUS MATUZEVIČIUS
Jis gimė 1917 m. Lietuvoje, lan

kė gimnaziją Biržuose ir baigė 
Karo mokyklų jaun. Įeit, laipsniu. 
Vėliau jis studijavo Vytauto Di
džiojo ir Vilniaus universitetuose 
lituanistiką.

Vienu laiku jis redagavo moks
leivių ateitininkų žurnalų Ateitį. 
Jau iš jaunų dienų jis reiškėsi 
kaip poetas ir savo eiles spausdi
no Ateities Spinduliuose, Ateity
je, N. Romuvoj, Židinyje, Kūry
boje ir kt.

1944 m. jis išleido pirmąjį savo 
poezijos rinkinį, tačiau, atrodo, 
kad tas rinkinys, užgriuvus Lie
tuvon naujoms bolševikų gau
joms, nebuvo leistas platinti ir 
knygų rinkoje pepasirodė.

Laimei poetas Matuzevičius 

EUGENIJUS MATUZEVIČIUS

KARTAIS LAIMĖ
Kartaii laimė ir tai, 
Kiį esi iškentėję!, 
Kas tau draskė ir plėšė krūtinę perpus.. .
Juk atgyja šaka, 
Nors aplaužo ją vėjas, 
Ir į saulę vėl kelia žaliuosius lapus.

Vėl žaliuoja 
Ir žydi šaka sužeistoji 
Jai žydėjimas šitas 
Brangesnis daugsyk, 
Nes atlaikė audras, 
Nepalūžo, kovojo...
Ar gyvenime šitaip nebūna, sakyk?

VAI, SUBUJOJO
Vai, subujojo, vai, sulapojo 
Baltam kiemely juodas vargelis... 
Atskrisk, gegule, atskrisk, raiboji, 
Į žalią žalią vyšnių sodelį!

X ’ «. ■ ’ - L -
Ir užkukuoki ir išrokuoki 
Mano vargelį ir rūpestėlį, — 
Eisiu, vai, eisiu į girią plačią, 
Į aukštą kalną baltojo smėlio...

Tai aš suklupsiu ant viršūnėlės... 
Nupuls ant tako žvaigždė mažytė, — 
Nėr, nebėra jau man tėviškėlės, 
Nėr kam nedalią, nėr kam sakyti...

Jūs, žvaigždės šviesios, dangaus žvaigždelės, 
Skliaute aukštajam liepsnokit, dėkit!
Per girią plačią, per aukštą kainą 
Dieną ir naktį švieskit man taką — —

Vai, jau negrįši, gege raiboji, 
Jau nebegrįši niekad į šičia, — 
Ne ta jau vyšnia sode žaliuoja, 
Svetimas veidas lange seklyčios...

išvengė Sibiro tremties ir yra ži
nių, kad nuo 1954 dirba konsul
tantu Lietuvos rašytojų sąjungoj. 
Be anksčiau išleistų kelių savo ei
lėraščių- rinkinių, paskutiniu me
tu pasirodė dar viena jo poezijos 
knyga, pavadinta: “Negeski švy
turio ugnele.” Ir šios laidos savo 
poezijoj Matuzevičius stengiasi 
išlaikyti savo kūrybos charakterį, 
kurio pagrindu yra emocinis jaus
mingumas, nors visdėlto kompar
tija kartais pasuka ir jį savo lini
jos linkme ir nutraukia į poeti
nes seklumas.

"M.P.” redakcija čia pateikia jo 
du eilėraščius, iš kurių aiškiai 
matomas autoriaus sugebėjimas 
atsiplėšti nuo “lenininės ir kolū
kinės” tematikos.

GERALD KERSH

Slaptos Paslaugos
Einant man gatve, ištrūko švar

ko viršutinė saga. Ištrūko, trink
telėjo į šaligatvio asfaltą, links
mai pašoko aukštyn, vėl trinkte
lėjo ir greitai nusirito į kanaliza
cijos vamzdžio angų.

Kadangi ir antroji švarko saga 
nelabai tvirtai jautėsi savo vie
toje, nutariau užsukti pas siuvėją 
Varų, kurį šiek tiek pažinojau ir 
kuris kaip tik netoli gyveno.

Jau už' keliolikos žingsnių pa
mačiau man reikalingą iškabą.

įžengiau. Viduje per blizgan
čius akinių stiklus mane pasitiko 
dvi rusvos, kiek pavargusios, bet 
linksmos akys. Jų šeimininkas pa
sikėlė iš užstalės ir žengė žingsn; 
pirmyn. Jis buvo žemesnis, nei vi
dutinio ūgio, bet kiek palinkęs į 
priekį ir apie keturiasdešimt me
tų amžiaus. Dėvėjo ant gelsvų 
marškinių pilką liemenę ir tokias 
pat kelnes.

Jo pradedąs raukšlėtis veidas 
šypsojosi:

— Labų dieną, pone. Kuo galiu 
šį kartą jums patarnauti?

— Labų dieną, ponas Vara, — 
atsakiau, — čia, mat, tokia nelai
mė mane ištiko: saga gatvėje pa
bėgo.

— Saga — ne žmona. Greit ki
tų pritaikinsim. O tuo tarpu pra
šyčiau nusivilkti švarkų ir sėsti 
į štai šitų fotelį. O mes čia pa

niūrėsime, kas čia darytina.
Išpildžiau jo pasiūlymą ir ap

sidairiau.
Siuvykla buvo mažytė. Joje ne

buvo vietos kaip reikiant apsi
sukti, iš karto buvo matyti, kad 
siuvėjas čia vienas tedirbo. Prie 
sienos kabojo naujai pasiūta dry
žuota vyriška eilutė. Mėlynas mo
teriškas kostiumas kampe koke
tavo, užvilktas ant medinio ma
nekeno. šen bei ten mėtėsi su- 
siuvinėtos rūbų dalys. Atremtas 
į langą, išpūstomis aukso raidė
mis po stiklu rėmuose žvilgėjo 
žodis “Diplom”, po kuriuo buvo 
įrašas, atspausdintas man nesu
prantama kalba. Neišvengiama 
“Singerio” siuvama mašina tylėjo 
netoli lango, ant didžiulio stalo 
išdraikyti mėtėsi madų žurnalai 
ir tyliai zirzėjo elektrinis virdu
lys.

Siuvėjas padėjo mano švarkų 
ant stalo ir įdėmiai į jį žiūrėjo.

— Mano mielas pone, — jis pe
rėjo į linksmesnį toną, — neuž- 
sigaukite ir taip pat nenustebki
te, jei, vilkėdami šį švarką, kar
tais vaikai gatvėje jus palaikytų 
Bob Hopu ir paprašytų autogra
fo.

— Aš nenustebčiau, — ramiai 
atsakiau.

Su ponu Vara nebuvo vertų 
ginčytis: visvien nelaimėsi. Ge

riau leisti jam pačiam kalbėti, jei 
jis tik yra pasakojimo nuotai
koj, o tokioj jis beveik visada bū
davo.

Tada ponas Vara žvilgterėjo į 
mano dėvimas kelnes ir tarė:

— Su tokiomis puikiomis kelnė
mis ir šiuo archajišku švarku jūs 
tikrai panašus į ekscentrišką mi
lijonierių. Kaip liūdna, kad šian
dien eilinis žmogus nebedėvi ši
tokių rūbų. Jis perkasi gatavų 
rūbų krautuvėje švarką ir kelnes 
tiesiog nuo gembės ir dingsta 
uniformuotoje, kaip ir jis pats 
niujorkiečių minioje. Ir jūs, ir aš, 
abu mes žinome, kas yra geras 
rūbas. Aš tuoj įvertinau jūsų kel
nes. O sakykite, kas siuvo jums 
šį švarką?

— Thackeray & Codd iš Savile 
Row, 1938 metais.

Patrono orumu ponas Varas 
linktelėjo galvą:

— Geri siuvėjai. Visai neblogi. 
Žmonės, kaip mes, visada moka
me surasti gerus amatininkus. 
Kad ir aš. Aš baigiau savo moks
lus pas didįjį Šulcą. Tai bent bu
vo vyras! Tiesiog menininkas, ar
tistas!' Jis kartą išmetė gatvėn 
vokiečių grafą, kai tas pareiškė, 
jog frakas jam “nesėdi”. Bet kų 
čia vokiečių grafas! Šulcas susi
ginčijo su pačiu Bulgarijos kara
lium Ferdinandu, šiam pakritika
vus medžioklinio švarko apykak
lę. Nieko nepadarysi! Karalius 
Ferdinandas turėjo nusileisti siu
vėjų meisteriui Šulcui!

Būčiau ir aš dar šiandien dir
bęs garbingą darbą savo gimtinė

je prie Dunojaus krantų, jei ne 
manp miela žmona. Užsimanė 
Amerikos! Mat, prisižiūrėjo viso
kių amerikoninių filmų. Be to, 
koks tai tolimas giminaitis (irgi 
suvejąs) rašė, kad Bronkse (New 
Yorko priemiesty) tiesiog pilnos 
gatvės dolerių. Nors semk rieš
kučiomis! Ką gi? Ėmėm taupyti 
pinigus, ir aida į Ameriką! Ir 
štai aš čia sėdžiu, pusamžis vy
ras, šioje Vakarinėje 87 gatvėje, 
ir siuvinėju ištrūkusias sagas...

Bet, pasirodo, ir pamušalas ties 
alkūne atiręs, skylėtas. Reikia ir 
jį sutvarkyti.

Ponas Vara parodė man pamu
šalą. Aš linktelėjau galva, ir jis 
ėmė ardyti pamušalų.

Vartydamas švarkų, ponas Va
ra jį pakėlė, ir iš jo vidurinės 
kišenės iškrito mano užrašų kny
gutė ir pasipylė atskiri lapeliai.

— Atleiskite už mano nerangu
mą, — tarė siuvėjas, ir vikriai 
pakėlė knygutę bei surinko lape
lius, kuriuos tvarkingai sudėjo 
ant knygutės viršelio ir žvilgte
rėjo į viršutinį lapelį — vakar 
dienos žurnalistų klubo pobūvio 
“meniu”.

— Leisite?...
Ponas Vara ėmė skaityti “me

niu”: “Bouillon blanc... Boeuf 
a la Stroganoff... Chicken cae- 
ciatore”.. . Ak, jūs — žmonės iš 
spaudos stovyklos? Įdomi, pasiu
tusiai įdomi profesija: visada nau
ji veidai, įvykiai, sensacijos. Tai

Ir po pauzos:
— ne mano užkampinis amatas...

— Jei tik “Chicken ceaciatore” 

reikiamai pagamintas, jūs nega
lite nuo jo atsitraukti. Jis jus ža
vi it kokia gražuolė. Žinau, ži
nau. Štai šitas “chicken caecia- 
tore” vos vos nesugriovė mano 
šeimos. Tikra tiesa! Aš galėčiau 
jums papasakoti. Atrodo, nesku
bate.

Į redakciją vykti man buvo per 
anksti. Sėdėti kavinėje ir spokso
ti į išsipūtusius veidus prie ap
linkinių staliukų nebuvo įdomu. 
Kur kas įdomiau buvo klausytis 
šio plepaus ir sukto siuvėjo. To
dėl sutikau.

— Pirmiausia, įsipilkite sau 
puodelį arbatos. Matote, virdulys 
verda. Negi be reikalo. Na, ši
taip. Ir aš paragausiu gurkšn). 
Taigi, taip... Matote šį mėlyną 
kostiumą ant manekeno? Tai po
nios Peperienės kostiumas. Pra
keiktai graži būtybė! Na, kaip ten 
ir nebūtų buvę, bet ponia Pepe- 
rienė ilgų laiką mane vaišino 
“chicken caeciatore”, o aš tais 
viščiukais negalėjau nė atsidžiau
gti, nė jų atsivalgyti. Ji, tai yra 
ponia Peperienė iš Central Park 
West (visai netoli nuo čia), vis 
atnešdavo man juos. Bet už tai 
aš išsaugojau jos vedybinę laimę 
ir atnešiau taikų dviems labai 
meiliems žmonėms. Nors, tiesą 
pasakius, vos vos nepašlijo ma
no paties vedybos...

★

Buvo šitaip: 1940 metų vieną 
vėlyvos vasaros dienos popietę į 
mano lūšną įėjo itin grakšti po
niutė apie 35 — 23 — 36 mata
vimų ir dviem dideliais lagami

nais. Ji buvo savotiškai graži; 
aš neįstengiu jos grožio apibū
dinti. Tai palieku jums, plunks
nos žmonėms, tos rūšies eksper
tams. Kartais jūs apibūdinate 
ypatingą grožį, sakydami, kad 
jis atrodo kitoks, kitaip žavįs, ne
kasdieninis.. .

Taigi, ji stovėjo kaip tik ten, 
kur jūs dabar sėdite, ir prabilo 
su vos girdimu svetimu akcen
tu:

* — Ar jūs taisote vyrų rūbus? 
Ir slaptai?

Aš sakau:
— Tai parašyta mano iškabo

je, ir aš nedarau iš to jokios pas
lapties.

— Taip? Bet ar jūs galite pa
taisyti vyriškas .eilutes ir apie 
tai niekam nesakyti nė vieno žo
džio?

— Ar jūs jas pavogėt?
— O ne! Tai mano vyro rūbai.
— Na, ar jūs galvojate, kad 

aš rytoj pat paskelbsiu “New- 
York Times”, kad Vara iš Vaka
rų- 87 gatvės vakar sulopė pono 
šapiro lęelnes?

— Mano vyro vardas ne šapi
ro, bet Robertas Peperis. Gal ir 
atrodo keista, bet aš noriu pa
taisyti vyro tris vilnones eilutes 
ir vienų žieminį apsiaustą. Bet 
aš noriu taip pat, kad jis nesuži
notų, jog tie rūbai buvo kieno 
nors paliesti.

— Geriau sėskite ir išgerkite 
puodelį arbatos, o aš apžiūrėsiu 
prekę, — aš jai sakau.

Ji sėdi fotely ir geria karštų

(Nukelta į 4 psl.)
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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
KOLONIJINĖS STATYBOS 

LIETUVOJE
Trys Lietuvoje vykstančios di

džiosios statybos yra svarbiausių 
SSSR statybų sąraše. Tai ties 
Vieviu statomoji šiluminė elekt
ros jėgainė, Akmenės cemento 
gamykla ir Kėdainių chemijos 
kombinatas (t.y., ties Slikių gele
žinkelio stotim pradėtas statyti 
superfosfato ir kitų mineralinių 
trąšų fabrikas).

Tų statybų laikymas SSSR sta
tybomis įsakmiai reiškia, kad tas 
įmones statosi ne Lietuva, net gi 
ne susovietinta Lietuvos respub
lika, ne tos respublikos organai, 
bet “didysis brolis”, tai yra, bol
ševikinė rusų imperija, kaip ir 
tori tas įmones savo reikalams, 
tik daro tai Lietuvos žemėje, vi
siškai panašiai, kaip prancūzai 
statė įmones Alžyrijoj ar kitose 
Afrikos arba Azijos kolonijose, 
kaip Belgai statė įmones bei įren
gė kasyklas Konge ir 1.1. Ir bol
ševikinė rusų imperija, kaip li
anos kolonijinės , valstybės, nau
doja ne tik kolonijos žemę, bet 
ir kolonijos darbo jėgas, ir gali
mas dalykas (dalį gamybos par
duos pačioje kolonijoje (ypač 
elektros).

Kolonijos • "guberjnatorius,” 
Sniečkus neseniai Maskvoj ištiki
mai pareiškė “Mes visiškai re
miame vyriausybės priemones, 
kuriomis siekiama sparčiau vys
tyti mineralinių trąšų pramonę. 
Savo ruožtu darysime viską, kad 
būtų greičiau atiduota naudot' 
Kėdainių superfosfato gamykla”.

Statyboje susiduriama ir su 
kliūtimis, tipingomis kolonijinėms 
statyboms, būtent, su visokiais 
nesklandumais, nesuderinimais, 
uždelsimais. Vienas iš darbų vyk
dytojų pareiškė reporteriams, 
kad “.Jeigu padėtis nepasikeis, 
svarbiausieji gamybiniai objektai 
gali būti perduoti pavėluotai. Kol 
kas tūpčiojame beveik vietoje”.

Kitas inžinierius sako, kad 
įrengimų montuotojai nepaslan
kūs. “Statybos ministerijos tech
nologinių įrengimų ir metalinių 
konstrukcijų montavimo trestas 
pernai tcatliko vos pusę numaty
tų darbų. Šiemet reikės padaryti 
keturis kartus daugiau. Tačiau 
pagyvėjimo nesijaučia. Pats lai
kas jau gaminti sieros lydymo vo
nias ir degimo krosnis, rezervu
arus rūgšties sandėliui, kitus 
įrengimus. Sausis pasibaigė — 
darbai nepradėti.”

Dar vienas inžinierius (vis' vie
tiniai, lietuviai) pasakoja: “Pa

Slaptos Paslaugos
(Atkelta iš 3 psl.)

arbatą, o aš, atidavęs lagaminus, 
žiūrau, kas viduj yra.

Ištraukiu švarką ir sakau jai:
— Jūsų vyrelis — stambokas, 

a? Krūtinė — 45, juosmuo — 47, 
klubas — 49, ar ne?

— Ir jis yra vos 33 metų am
žiaus, — ji sako, — prieš penkis 
metus jis buvo panašus į Garry 
Cooper’ą, gal dar kiek menkesnis. 
O dabar jo draugai jį vadina 
“dėde Bobų”. Bet tai — vis mano 
kaltė, — ji atsidūsta.

— Kaip tai, gerbiamoji poniu
te, — aš klausiu. Gal būt, jūs su
teikiate jam per daug laimės?

— Ir taip ir ne, — ji tęsia ne
atsikvėpdama. — Mano senelis 
buvo graikas ir jis tarnavo virė
ju tarp kitų virėjų Turkijos sul
tonui Abdului Prakeiktajam. Ma
no motina buvo italė, ir mokėsi 
kulinarijos pas garsųjį Tolentino 
iš “Quirinalo” viešbučio Romoje. 
Senelis ir mama mane išmokė 
virti, ir aš, galiu pasakyti ir net 
pasigirti, esu labai gera virėja. 
Todėl ir mėgstu virti. Mėgstu taip 
pat, kad žmonėms patinka mano 
pagaminti valgiai, ir aš pati mėgs
tu skaniai pavalgyti. Bet aš my
liu Bobų labiau už visus valgius. 
Verčiau jau man pasidalinti su 
Bobų kokia nusususia dešrike, ne
gu valgyti “Polio allee Romann 
Tolentino” su bet kuriuo kitu.

— Tai, iš tikrųjų, meilė, — sa
kau.

— Taip. Kai tik apsivedėm, jis 
turėjo gerą ir sveiką apetitą, bet, 

grindinis mūsų įrankis — kastu
vas. Pasiuntė mus čia valdyba ir 
pamiršo. Trūksta mechanizmų”.

Reporteriai mato, kad sunkve
žimis atvežė betoną iš Kėdainių, 
iš už maždaug 10 kilometrų, jau 
bestingstantį. Klausia, kodėl be
tonas vežamas iš Kėdainių, kai 
čia pat, už kilometro yra nauju
tėlis, ką tik užbaigtas betono 
fabrikas, kuris Naujų Metų išva
karėse “davė pirmąjį betono ku
bą”. Pasirodo, kad tiek tas nauja
sis fabrikas ir tedavė. Reikėjo, 
mat, prieš Naujus Metus paskelb
ti, kad pastatytas fabrikas. Bet 
jo įrengimai tebėra “ne visiškai 
sukomplektuoti”...

SIŪLO NAUDOTI MIESTŲ 
ATMATAS ŽEMEI TRĘŠTI 
Inžinierius (urbanistas) St.

Stulginskis (jau nepriklausomy
bės laikais kėlęs nemaža miestų 
tvarkymo klausimų) nurodo, kad 
Lietuvoje miestų atmatos per ka
nalizaciją nuleidžiamos į upes ar 
net ežerus ir tos atmatos ne tik 
neduoda jokios naudos, bet dar 
vandenį užteršia. O vien Vilniaus 
ir Kauno atmatomis esą būtų gali
ma gerai patręšti kasmet bent 
45,000 ha žemės (26.000 tonų azo
to, 800 tonų fosforo rūgšties, 600 
tonų kalio ir 28,000 tonų organi
nių medžiagų). Siūlo įrengti at
matų kompostavimo įmones vi
suose didžiuose miestuose.

POPIERINIAI PIENO IR 
MĖSOS CENTNERIAI

— Atskiruose kolūkiuose yra 
dar tokių vadovų, — piktinosi 
Sniečkus Kaune susirinkusiems 
kolchozų vadovams, — kurie įra
šo į kolūkio apyskaitos dokumen
tus visiškai nepagamintą arba su
pirktą , iš kolūkiečių produkciją. 
Kyla klausimas, ko siekia tokių 
kolūkių vadovai, taip begėdiškai 
apgaudinėdami partiją ir valsty
bę? Kur jų sąžinė ir kam reika
lingi šie “popieriniai” pieno ir 
mėsos centneriai?

Betgi pats Sniečkus toj pačioj 
kalboj begėdiškai dviprasmiškai 
sukalioja statistikos duomenis. 
Pavyzdžiui, jis kalba, kad nuo 
1953 metų rugsėjo mėnesio (kai 
Chruščiovas paskelbė savo pir
muosius reikalavimus gyvulinin
kystės srityje) ligi dabar Lietu
voje melžiamų karvių skaičius pa
didėjęs “243 tūkstančiais, arba 
50 procentų” ir kad kolchozuose 
bei sovehozuose tas skaičius pa
didėjęs “183 tūkstančiais, arba 

laikui bėgant, jis įprato vis dau
giau valgyti, lygiai kaip kiti vy
rai įpranta gerti. Ir Bobas tunka 
ir tunka. Aš gi esu žmogus su 
augštu metabolizmu (apie tai 
skaičiau žurnaluose): maisto apy
kaita pas mane vyksta norma
liai, nežiūrint kiek ir ką aš val
gyčiau. Bet Bobas, atrodo, tinsta 
mano akyse. Nemanykite, kad aš 
jį mažiau, myliu. Bet jo asmeny
bė keičiasi. Ir tai todėl, kad jis 
yra labai jautrus. Anksčiau jis 
buvo paprastas ir atviras, o da
bar jis gėdisi savo nutukimo, ir 
todėl pasidarė uždaras, kas yra 
priešinga jo natūraliam elgesiui.

Aš sakau:
— Tai blogai.
O ji:
— Valgio metu jis varžosi ma

no akivaizdoje, bijo, vengia ma
no žvilgsnio. Jis slaptai valgo ke
peninę dešrą, žinote Leberwurst. 
Vėliau jis vartoja kramtomąją 
gumą, kad aš nesuosčiau dešros. 
Sį rytą namie radau dvyliką ce- 
luloidinių maišelių nuo kepeninės 
dešros, įkištų į tuščią vazą. Pra
eitą vasarą nuvykau į jo biznio 
vietą (jis yra elektronų inžinie
rius, ir turi savo firmą): kai įėjau 
į jo kabinetą, turėjau nuduoti ne
matanti, kaip jis įkišo į kelnių 
kišenę nebaigtą valgyti paršiuko 
kojytę...

— Nustokite gaminti skanius 
valgius, bent laikinai, — aš pa
siūliau.

— Aš mėginau, bet žala jau pa

pusantro karto”. Normaliai, padi
dėjimas “pusantro karto” supran
tama kaip padidėjimas iš 100 į 
150, taigi, tas pats, kaip ir “padi
dėjimas 50 procentų”. Taip saky
damas, Sniečkus siūlo mintį, kad 
“socialistinis sektorius” karvių 
skaičių padidino iš 366 tūkstan
čių į 549 tūkstančius. Bet tai tik 
migla į akis, nes ištikrųjų 1953 
metais kolchozuose ir sovehozuo
se karvių buvo tik apie 120 tūks
tančių (122?) ir jei ligi šiol pri
sidėjo 183 tūkstančiai, tai pats 
padidėjimas yra pusantro karto 
didesnis už buvusį skaičių, kitaip 
sakant, Sniečkus turėjo sakyti, 
kad tai yra padidėjimas šimtu 
penkiomis dešimtimis procentų, 
arba pustrečio karto padidėjimas. 
Tokiu atveju ir išeina, kad 1953 
metais buvo 122 tūkstančiai (“vie
nas kartas”) prie kurių pridėjus 
183 tūkstančius (“pusantro kar
to”) pasidarė 305 tūkstančiai 
(“pustrečio karto”), ir tai būtų 
maždaug tiesa. Bet Sniečkus siū
lo “popierines karves”, tai yra, 
suktai pasiūlo skaičiuoti,, kad kol
chozai Lietuvoj jau neva beturį 
549 tūkstančių karvių!
Ištikrųjų, jeigu pirmajam Snieč

kaus skaičiuje nėra “popierinių 
karvių”, tai reiktų manyti, kad 
šiuo metu Lietuvoj yra apie 729, 
000 karvių, iš kurių 305,000 kol
chozuose ir sovehozuose, o 424, 
000 privačių. (1939 metais buvo 
861,000).

SUSILAUKS NAUJŲ “TIJŪNŲ”
Žemės ūkio specialistų susirin

kimui Kaune buvo paskelbta, kad 
“Greitu laiku j rajonus atvyks 
naujas būrys jaunųjų žemės ūkio 
specialistų, baigusių aukštąsias ir 
vidurines specialiąsias mokyklas. 
O ir mieste užkliuvę (reiškia, pa
sislėpę nuo išsiuntimo į kaimą. 
LNA) žemės ūkio specialistai — 
bent geresnieji iš jų — ieškos ke
lių nuvykti į kaimą ir padėti 
spręsti žemės ūkio kėlimo užda
vinius”.

Iš LIETUVOS REIKALAUJA 
130,000 TONŲ GRŪDŲ

Neseniai Maskva jau buvo at
leidusi Lietuvą nuo privalomų 
grūdų pardavimų, bet, derliui pa
blogėjus, prireikė tuos privalomus 
supirkimus (sumažintomis kaino
mis) vėl atnaujinti, šįmet iš Lie
tuvos reikalaujama 65,000 tonų, o 
kitais metais jau reikalaujama 
pasiruošti pristatyti 130,000 tonų 
grūdų.

daryta. Nežiūrint į tai, kad aš 
mėgstu riebius valgius, jau kuiį 
laiką gaminu besius patiekalus. 
Jo naudai ir aš badauju. Ir tai 
veikia mano nervus.

— Gerbiamoji poniute, — sa
kau jai, — jau verčiau gyventi 
santaikoje su storuliu, negu peš
tis su iš bado persikorusiu vy
ruku.

Bet ji nepaiso mano išminties, 
ir sako:

— Ir jis, ir aš, abu mes nelai
mingi. Jis jaučiasi nepatogiai, bū
damas nutukęs; jis mano, kad 
niekas negali mylėti tokio storu
lio. Būdamas dar koledže (jis 
man pasakojo), jis ir kiti moki
niai šaipydavosi iš savo nutuku
sių draugų, lyg iš kokių kome- 
dijantų. Todėl aš ir noriu, kad 
jūs susiaurintumėte visus jo rū
bus.

— šito tai aš, ponia, jau nebe
suprantu, — sakau jai, — jūsų 
vyras vis storėja, o jūs norite 
susiaurinti jo rūbus. Mano žmo
na puikiai susigaudo moteriškoje 
logikoje, bet ir čia ji nieko nesu
prastų.

— Žinau. Matote, esant šiltam 
orui, Bobas dėvi lengvus sporti
nius drabužius. Dabartiniu metu 
jis kaip tik išvykęs biznio reika
lais. Jam grįžus, oras bus jau 
atšalęs, ir jis ims dėvėti savo 
vilnonius rūbus. Susiaurinti jie 
jam atrodys per maži. Tai, gal, 
yra žiauri priemonė, bet neken
ksminga. Aš skaičiau apie tai žur
naluose. Jis galvos, kad smarkiai 
nutuko ir tuo susirūpins. Ir vėl 
dalykai virs, kokie jie buvo anks
čiau, vėl dviese vakarienausime 
jaukioje žvakių šviesoje. Ir vėl

KULTŪRINĖ KRONIKA
KANADA GRĄŽINO

Istorinės Wawelio brangeny
bės, kurios nuo pereito karo buvo 
laikomos Quebeco muzėjuje de
ponuotos, sausio 2 d. išsiųstos į 
Bostoną, kur pakrautos į laivą ir 
išgabentos į Lenkiją, į Krokuvos 
Wawelj. Jų buvo pakrauta net 24 
sunkvežimiai, žinoma, dirbant su 
didele apsauga, nes brangenybės 
vertinamos net 60 milijonų dole
rių.

Atgabentos karo metu į Ka
nadą, šitos brangenybės iš pra
džių buvo pačių lenkų žinioje. 
Kai vakariečiai pripažino komu
nistinę Lenkijos valdžią, didžioji 
jų dalis buvo atiduota Quebeco 
provincijos vyriausybės globon, 
paliekant ir specialius globėjus 
lenkus jau privačių asmenų titu
lu. Lenkijos valdžia daug kartų 
kreipėsi į Kanados vyriausybę 
reikalaudama brangenybes grą
žinti. Toji būtų ir grąžinusi, bet 
Quebeco premjeras Duplessis 
apie tai nenorėjo nei kalbėti. Jis 
rėmė lenkų egzilų nusistatymą, 
kad komunistinė vyriausybė kaip 
atėjusi prievartos keliu, yra ne
teisėta ir negali atstovauti Len
kijos. Federacinė valdžia provin
cijų vyriausybėms įsakomosios 
galios neturi, tad be teismo 
sprendimo Quebecą priversti nie
kas negalėjo. Federacinė valdžia 
tik jau prieš dvejus metus grąži
no Lenkijon tą brangenybių dalį, 
kuri buvo saugoma Otavoje Bank 
of Montreal seifuose.

Kai Duplessis mirė, jo įpėdi
niai aiškiai parodė, kad šiuo rei
kalu jo politikos nėra linkę tęsti 
ir štai pagaliau buvo prieita prie 
sprendimo.

, Susitarimas buvo pasirašytas ir 
įvykdytas kažkodėl slaptai, apie 
tai nieko anksčiau neskelbus. 
Prieš kurį laiką tik buvo pas
kelbta, kad buvęs atliktas tų 
brangenybių eilinis patikrinimas. 
Ištikrųjų tuo metu, matyt, jau 
buvo deramasi su Lenkijos atsto
vais dėl perdavimo.

Paskelbus apie brangenybių iš
vežimą Kanados Lenkų Kongreso, 
t.y. centrinės lenkų organizacijos 
vardu buvo pareikšta pasitenkini
mo, nes istoriniai tautos pamink
lai vistiek esą jos nuosavybė ir 
turį būti krašte. Tik egzilinės 
Londono vyriausybės vardu buvo 
pareikštas protestas. Kanada bet
gi šios vyriausybės nepripažįsta, 
tad į tai visai nereagavo.

Kokios istorinės brangenybės 
tame rinkiny buvo, niekad smul
kiai nebuvo paskelbta, bet iš nuo
trupų, kurios buvo paskelbtos bu
vo matyti, kad jų tarpe buvo ir 
lietuviškų. Kaip tik perdavimo 
proga čionykštėje spaudoje buvo 
paskelbta nuotrauka Zigmanto 
Augusto arraso su jo inicialais 
centre. Be abejonės, tai vienas iš 
Vilniškių arrasų, greičiausiai Zig
manto Augusto sesers Onos, Ba
toro žmonos, išvežtų iš Vilniaus. 
Anksčiau buvo paskelbta kažku
rio Radvilo kardo nuotrauka ir t.t 

Lenkų išeivių organizacijos yra 

laimė grįš į mūsų namus. Nes, 
pasakius jums tiesą, ir aš jau 
pradedu išsukti iš vėžių. Nesant 
Bobui namuose, aš kartais užsu
ku pas savo tetą, kur pasigami
nu ar tai “frieadeau” ar tai avie
nos kotletus su pikantišku pada
žu. Prisivalgau iki valiai. O na
mie, kaip koks hipokritas, pakišu 
Bobui liesą jautieną su plynais 
Saločiais. “Galvok apie badaujan
čią Europą”, dar jam pridedu. 
Net nedrįstu jo pabučiuoti, kad 
jis neužuostų mano suvalgytų rie
balų. Todėl prašau jus padaryti 
taip, kaip aš noriu.

— Gražioji poniute, — sakau 
jai, — bent man atrodo, kad jū
sų planas turi daugiau skylių nei 
šveicariškas sūris. Ir be to, per
siūti keturias eilutes ir vieną žie
minį paltą jums kainuos 60 dole
rių.

— Tai nesudaro svarbos.
— Ir antras dalykas: jūsų ger

biamasis vyras netilps susiaurin
tuose rūbuose ir vėl norės juos 
praplatinti. Reikia pirma išmokti 
žaisti bumerangu, o tik vėliau 
žaisti psichologija.

Bet ji tik numojo ranka:
— Palikite visa tai man! Ir 

duokite savo žodį.
— Gerai, — aš jai sakau, — 

bet jūsų atsakomybe.
— Dėkui. Atsiimdama rūbus, 

aš jums atnešiu savo pagamintą 
“Galentine Thermopilae”.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
"MŪSŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATĄ ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., '
SYDNEY, N.S.W.

aWWAVWHWVWWVVWVW 

pasigaminusios visų tų brange
nybių spalvotas nuotraukas ir 
svajoja išleisti specialų jų albu-

GYVENIMAS KLUONIENOJ
Pulgis Andriušis parašė keletą 

knygų, tačiau pati geriausia jų, 
apie kurią čia kalbame, tai Nidos 
klubo leidinys apysaka “Rojaus 
vartai”. Jeigu “Anoj pusėj eže
ro” buvo puikūs lyriniai pasako
jimai, jeigu “Sudiev, kvietkeli” 
buvo graži su nenusisekusia pa
baiga apysaka, tai “Rojaus var
tuose” Pulgis Andriušis yra ir 
humoristas, ir lyrikas, ir psicho
logas, ir sugebąs sukurti intriguo
jančias situacijas. “Rojaus var
tuose” veikėjai yra vaikai — Nar- 
ba, Baltokas, Juza, Stasius, šių 
vaikų gyvenimas vyksta vadina
me rojuje, sodžiavietės kluonie
noj. Tie vaikai tokie gyvi ir išra
dingi, taip jų veiksmai vaikiškai 
tikri, kad didelis skaitai ir džiau
giesi tuo rojumi, ta kluoniena, at
skleidžiančia nemeluotą vaiko 
psichologiją. Ne tik vaikai ten 
veikia, yra- ir didesnių, kurie to
kie ryškūs, įdomūs ir sukelią 
šypsnį nuoširdūs kaimiečiai. So
das, jauja, kluonas, obelys, kloji
mas, daržinė, klėtys yra pačios 
svarbiausios to rojaus vietos, o 
žiemomis visa tai persikelia ant 
krosnies, čia vyksta pasakojimai 
apie tai, kas buvo vasara ir kas 
vyksta žiemos metu, kai vaikai 
nuo to pečiaus nusikrausto.

Veiksmas vyksta tai ant pe
čiaus, tai kluonienoj pakaitomis, 
kartais net sunku sekti, tačiau 
taip įdomiau. Galbūt, jeigu eitų 
pasakojimas nuosekliai metų lai
kais, būtų lengviau sekti, bet bū
tų nuobodžiau. Patraukliai ir gy
vai pavaizduota, kaip vaikai lipa 
ant klojimo, kaip jie gaudo peles, 
kaip jie žaidžia, kaip jie filoso
fuoja, kaip jie vienas kitą erzina, 
muša apgaudinėja.

Nuostabus vaikų pasaulis toj 
kluonienoj, tikras vaikų rojus, 
tačiau jis įdomus suaugusiam 
ir kartais labiau negu vaikui. 
Stilius ir kalba kaikur jau 
vaikui, žinoma, augusiam ne
be savo žemėj, būtų sunkoka. Ci
tatos nieko nereiškia, tačiau mes 
čia bent sakinį išrašysime paryš
kinimui. Štai apie kelionę pas 
kaimynę:

“Tėvas leidžia Narbą į Vincus, 
mauna ant ausų kepurę, užskabo- 
ja visus guzikus, kryžmai perri
ša palaikę motinos skarą, — kad 
tu surūgtum.

Išgirkšėjęs ulytkelin, jisai sku
ba sukt iš savo pirkios langų, tų 
visa matančių akių ir prie Vincų 
atšlaimo vartelių ilgai stovi lyg 
prašalęs. Ne tai šaltis, ne tai kas, 
neužima kvapo, nors motinos ska
ra pabarzdy apsineša šerkšneliu 
dangus nusidėvėjęs, prie ulytke- 
lio tvoros pakalnėn į eilę sustoję 
beržai, jų nusikabinę laibutės ša
kos, regis, virvelinės mėtyklės su 
parištais lediniais svareliais, nors 
ir nėra vėjo, bet viršūnėse nepa
liaujamas šnarėjimas, žiema, re
gis, pasistigus darbo, tyliai mąs
to, ką čia dar reiktų padaryt”.

Vaikas vaikiškai elgiasi ir gal
voja, tuoj lyriškai, net vaikui 
kiek persunkia! pavaizduotoj ap
linkoj. Ir ne tik dėlto knyga tin
ka jaunimui ir suaugusiam, bet 
labiausia dėlto, kad ji turi aukš
tą literatūrinę vertę.

Taip rašo “Drauge rašyt. 
Aloyzas .Baronas.

KULTŪROS FONDO 
AMERIKOJE VEIKLA

Kultūros Fondas, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės dalinys, 
kuriam vadovauja Jonas Švedas 
(anksčiau vadovavo ir buvo vie
nas steigėjų muz. Juozas Kreivė
nas), neseniai išleido prof. Vac
lovo Biržiškos kapitalinį veikalą 
“Aleksandryną”, kurio bus trys 
tomai. Išėjo pirmasis, antrasis 
tomas jau paruoštas spaudai ir 
po švenčių atiduodamas rinkti.

Be to, išleido prof. komp. Vla
do Jakubėno dainas — balsui su 
fortepjionu. Rinkiniu įeina: Vai 
didi, didi girios medeliai, Plaukia 
antelė, Sutemo naktis, Tėvas su 
močiute savo, Piemenų raliavi
mas, Oi, mergyte ir Aš jaunas 
eisiu. Šių dainų bus trys rinkiniai 
Išėjo pirmasis ir antrasis atiduo
damas spausdinti.

Kultūros Fondas susirūpinęs ir 
lituanistinėms mokykloms vado
vėlių leidimu. Neseniai išleido 
penktajam skyriui mokyt. Sofijos 
Jonynienės vadovėlį “Lietuvos 
laukai”, gausiai iliustruotą. Ke
lios spalvuotos iliustracijos atlik
tos Vlado Vijeikio spaustuvėje. 
Ir kiti vadovėliai bus spausdina
mi minėtoje spaustuvėj'e.

Jau spaudai paruošti: Belskie- 
nės I-jam skyriui elementorius, 
dr. Alf. šešplaukio — VI skyriui 
ir mokyt. J. Plačo — VIII sky
riui. Kitiems ieškomi autoriai.

Kultūros Fondas leidžia ir žur
nalą “Gimtoji Kalba”.

★ Dail. G. K. Račkaus spalvo
tas spaudinys — “Gulbių ežero” 
interpretacija nupirktas Kana

dos valstybinės meno galerijos 
Ottavoje ir išstatytas naujai įgy. 
tų darbų patalpoje.

★ Vienybei vasario 10 d. suka, 
ko 75 metais. Jos pirmasis nume
ris išėjo 1886 m. vasario 10 <1. 
Amerikoj.

*
★ Amerikos Liet. Dailininkų 

Sąjungos valdybosn išrinkti VI. 
Vijeikis, R. Rūkštelė ir J. Pili, 
pauskas.

★ Vida M. Šimėnaitė iŠ Nar- 
wood, Mass., Smith kolegijoje 
Northampton, Mass., įsigijo so
ciologijos magistrės laipsnį.

A Šalia veikiančio Dailiųjų Me
nų Klubo Los Angeles gruodžio 
17 d. įsisteigė naujas L. Kultū
ros klubas. Jo pirmininku išrink
tas rašyt. J. Gliaudą, o valdybos 
nariais Barmienė, inž. Arbas ir 
inž. P. Boreika.

★ Dalė Meilutė, tarnaujanti 
Kanados Toronto Meno Muzieju
je, surado ten senus lietuvių tau
tinius drabužius įvairių tautų ap- 
rėdų skyriuje. Metrikoje sakoma, 
kad drabužiai ėję iš motinos duk
rai per penkias kartas; buvę var
tojami Tauragės apskrityje.

★ Jokūbas J. Stukas pakviestai 
dėstyti tarptautinės prekybos 
mokslą New Yorko Miesto Kole
gijoje.

★ Užuolanka, Čikagoje leidžia
mas iliustruotas žurnalas, po per
traukos vėl pasirodė, žadėdamas 
dabar būti savaitiniu išeivijos 
biuties, dailės, literatūros ir kul
tūros žurnalu. Redaktorius A. 
Vilainis - Šidlauskas. Šiame nu
meryje rašoma apie Žalgirio mū
šio sukaktį, dedamas prof. Igno 
Končiaus straipsnis apie Lietu
vos gamtą, duodama ištrauka ir 
J. Kralikausko knygos “šviesa 
lange”, žodžiu ir vaizdu apibū
dinamas Čikagos kultūrinis gyve
nimas. Leidžia “Nemuno” leidyk
la.

★ Kazys Bubelis yra miniatiū
rinių kūrinių dailininkas, gyvenąs 
Baltimorėje. Gimęs JAV-se, gerai 
moka lietuviškai. Tokiu miniatiū
riniu drožinėjimo menu susido
mėjo pirmo Pasaulinio karo metu 
tarnaudamas laivyne. Mažiausias 
jo kūrinys — Washingtono bius
tas su veido bruožais, išgraviruo
tas ant dulkės dydžio gabaliuko 
suspausto ryžio grūdo. Kurdamas 
tokius dalykus K. Bubelis naudo
ja padidinamąjį stiklą. Jis iš
pjaustė mažą kėdę, kuri pralįstų 
pro adatos skylutę. 1933 metais 
Čikagos Pasaulinėje parodoje lai
mėjo pirmą premiją.

★ Dail. Juozo Akstino kūrinių 
paroda įvyko Montrealyje, Kana
doj. Per tris savaitgalio dienas pa
rodą aplankė arti 1,000 žmonių. 
Visa eilė paveikslų nupirkta.

★ Vieniši medžiai, Aloyzo Ba
rono romanas, jau išspausdintas
M. Morkūno spaustuvėje Ameri
koje. Viršelį piešė rašyt. Paulius 
Jurkus. Autorius šiame 120 psl. 
dydžio romane vaizduoja gyveni
mą lietuvio, iš Amerikos grįžu
sio 1970 m. Bolševikinės santvar
kos nebėra ir grįžęs lietuvis, apie 
50 m. amžiaus, susiduria su dau
geliu problemų. Savo dvare, ku
riame įsteigtas kolchozas, jis no
ri atstatyti tėvo buvusį ūkį, ta
čiau okupacijų visa sujaukta ir 
sunku beišspręsti visi ekonominiai 
ir moraliniai reikalai.

A Lietuviškos gimnazijos steigi
mo sumanymas yra iškeltas Či
kagoje, betgi abejojama ar būtų 
pakankamai mokinių. O be pa
kankamo mokinių skaičiaus jinai 
negalėtų išsilaikyti. Esą ir patal
pų klausimas sunkiai būtų iš
sprendžiamas, o gal net reikėtų ir 
bendrabutį įkurti. Reikalas yra 
aiškinamas, betgi_ vilčių nedaug, 
kad sumanymą butų galima įvyk
dyti.

“DIDIEJI BROLIAI” VEDA 
DUJAS Į VILNIŲ

Gamtinių degamųjų dujų vamz
džiai, kuriais dujos turi ateiti iš 
Dašavos (Ukrainos), jau tik apie 
40 kilometrų (apie 27 mylios) nuo 
Vilniaus.

Be abejo, bus pagrindo sakyti, 
kad tai “didžiosios rusų tautos 
dovana”, kadangi vamzdžių tie
sėjai y r a: Michailo Pliuščevo bri
gada, Ivanas Kniazevas, L. čul- 
kevičius, Aleksiejus Dimitrieje- 
vas, Dionyzas Šostakas, S. Lebe- 
devano brigada, V. Šaduro, G. 
Plinskis, N. Petrovas, P. Kuliko
vas, A. Osipovas, T. Kudriaševas 
... Betgi vyriausias jų, vamzdžių 
tiesėjų, viršininkas yra B. Ulri-

I chas.
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AR PAVYKS 1
Mes visi gerai žinome, kad Lie

tuvos krepšininkai 1937 m. Rygo
je laimėjo Europos krepšinio 
meisterio vardą ir dar 1939 m. 
Kaune jį garbingai apgynė.

Kilęs karas sulaikė Lietuvos 
krepšininkų triumfą Europoje, o 
po karo, Lietuvą okupavus ru
sams, Lietuvos vardas išnyko iš 
sportinio akiračio.

Įgytas aukštas krepšinio lygis 
dar buvo keletą metų demons
truojamas kai kurių okupuotos 
Lietuvos komandų Sovietų Są-gos 
teritorijoj. Laikui bėgant tačiau 
mūsų “žvaigždės” pradėjo “ges
ti”, o sovietai spėjo pasisavinti 
mūsų vyrų žaidimą ir lietuviams 
vis darydavosi sunkiau ir sunkiau 
laimėti.

Pokario metais S. S-gos rink
tinės pagrindus sudarydavo lietu
viai, estai, latviai. Juo tolyn, juo 
mūsiškių vis būdavo mažiau ir 
mažiau, kol pagaliau neliko nė 
vieno. Dabar pagrindus koman
dos sudaro latviai, gruzinai, ru
sai.

Melbourne olimpiados dalyvis, 
daugumai mums matytas Ston
kus, grįžęs į Kauną, pradėjo or
ganizuoti visai jaunus “ąžuoliu
kus”. Jis numatė, kad mažo ūgio 
žaidėjai yra išėję iš “mados”. Pra
sidėjo visuose Lietuvos kampuo
se “medžioklė” ne mažesnė, kaip 
1 m. 90 cm. jaunuolių. Atsirado 
dvi krepšinio mokyklos "milži
nams” viena Kaune su 20 ir Klai
pėdoje irgi su 20 jaunuolių. Tose 
dviejose mokyklose aukštaūgiai

sudarė užuomazgą Lietuvos krep
šinio garbei susigrąžinti

Ir štai vieną dieną Marijampo
lėje (Kapsuke) įvyksta Lietuvos 
jaunučių pirmenybės. Suvažiuoja 
daug jaunimo. Į aikštę išbėga nie
kam negirdėta Kėdainių koman
da. Jie visi penkiolikamečiai ir 
jų ūkio vidurkis 1 m. 87 cm! Be 
to, kėdainiečiai savo tarpe turi 
Liudą Juozapavičių, kurio ūgis 
2 m. 2 cm. Tai jaunasis “Lubi
nas”, iš kurio Lietuvos krepšinio 
mėgėjai tikisi labai daug, šitie 
kėdainių “ąžuoliukai” neturi sau 
priešų Lietuvoje ir jiems nesunku 
prikrauti krepšius savo varžo
vams.

Neveltui paskutiniais metais 
Lietuvos jauniai laimėjo S. S-gos 
pirmenybes. Atrodo, kad pamažu 
jaunuoliai sugrąžins į Lietuvą 
prarastą krepšinio garbę. Gal ne
ilgai jau teks to laukti. A.M.

GEELONGIŠKIAI ATVYKSTA
Per Velykų atostogas adelaidiš- 

kiai galės gėrėtis geriausiomis 
Australijos lietuvių moterų ir vy
rų krepšinio komandomis. Lai ne
lieka nė vieno sporto mėgėjo, ku
ris nepamatytų šių dviejų koman
dų žaidimo.

Rungtynės vyks Forestvilės 
krepšinio stadione. Be to, bus su
darytos vyrų ir moterų rinktinės. 
Vyrai žais su latviais, o moterys 
su australėmis. Laikas bus pra
neštas vėliau.

MELBOURNE: 46, Elizabeth St. Tel. 63-9844; $
*; po darbo: 14, Kengarong St., BOX HILL, Tel: WX-6695; J 
’♦! GEELONG: 79, Ryrie St.; >:

ST ALBANS: 17, Walmer Avenue; J
£ SUNSHINE: 4, Lawson St.; J

FOOTSCRAY: 337, Barkley Rd., (Cn. Geelong Rd.);
SYDNEY: PICCADILLY ARCADE, 2-nd Floor, 3

$ Castlereagh St., City, Tel: BM-6787; it;
WOLLONGONG: 264, Keira St.; $
ADELAIDE: Victoria Co. 39, Chesser St. Tel.: W-2684;

i PERTH: 487, Hay St., Tel.: 21-6559; J
•J; po darbo: 21, Lacey St., City.

BRISBANE: 165, Elizabeth St. Tel: 27-480. $
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VIENINTĖLĖ TIKRA 

VODKA

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

STOLICNAJA

IŠ LIETUVOS
KREPŠINIS

1961 m. Sovietų S-gos krepšinio 
primenybėse aukščiausioje lygoje 
žaidžia net trys Lietuvos krep
šinio komandos.

Moterų grupėje Lietuvą atsto
vauja Kauno Politechnikos Insti
tutas (K.P.I. — sutrumpintai), o 
vyrus Kauno “Žalgiris” ir Vil
niaus “Spartakas”.

Lietuvos sportininkams teko ke
liauti po visą S. S-gą ir išvargu- 
siems stoti į didžiules kovas. Mū
sų krepšininkai, kaip matosi iš 
tvarkaraščių, keliaus ir žais išti
sus mėnesius.

Sausio mėn. pabaigoje prasidė
jo pirmenybės ir K.P.I. pirmose 
rungtynėse Kaune patyrė pralai
mėjimą prieš stiprią Maskvos 
“Trudo” komandą 54:57 santykiu.

Nuvykusios į Maskvą jos susi
tiko su viena iš stipriausių ko
mandų S.I.M. Nežiūrint, kad lie
tuvaitės niekad nebuvo įveikusios 
šios komandos, jos stojo į kovą 
labai drąsiai ir po atkaklios dvi
kovės rungtynes laimėjo 54:46. 
Rungtynių didvyrės buvo — J. 
Daktaraitė, pelniusi 18 taškų ir 
Šutaitė 11. (Šutaitė yra giminai
tė žinomo Sydnėjaus Kovo krep
šininko — veterano V. šuto.).

Su pasitikėjimu laimėti Kau
niečiai nuvyko į Tartu ir visų 
nustebimui gavo pylos nuo “ly
gos naujoko”. (Estai buvo iškri
tę iš lygos). Estai laimėjo, būda
mi greitesni ir ištvermingesni 
73:68.

Vilniečiai (irgi “naujokai”) 
pasiekė pergalę prieš Baku pen
ketuką 71:69.

STALO TENISAS
Tarybų Sąjungos stalo teniso 

pirmenybės įvyko Baku mieste. 
Lietuva nusiuntė 9 tenisininkus, 
iš kurių A. Saunoris šeštą kartą 
tapo S. S-gos nugalėtojas. Toliau 
6 vietą užėmė Zablockis, 10 vie
tą — Paškevičius, Žemelis buvo 
12, Čepaitis — 15, Lysinas — 22.

Lietuvaitės nenusileido vyrams 
ir N. Ramanauskaitė antrą kartą 
tapo irgi S. S-gos nugalėtoja. 
Kondrataitė užėmė 10 vietą, 6 
Kolokauskaitė 19.

Mišriame dvejete A. Saunoris 
ir viena estaitė finaluose nuga-

Įėjo latvių porą.
Vyrų dvejete buvusiems Euro

pos antros vietos laikytojams A. 
Saunoriui ir R. Paškevičiui nepa
vyko finalas ir jie turėjo pasi
tenkinti antra vieta.

Po pirmenybių buvo sudaryta 
S. S-gos rinktinė, kuri vyks į pa
saulio pirmenybes ir į ją pateko 
abu nugalėtojai lietuviai.

(Bus daugiau)

s

!

PATVARUS

ČIKAGOS “PAŽANGIEJI” 
SKUNDŽIAS LIETUVOJ

Vienas iš Chicagoje leidžiamos 
“Vilnies” pareigūnų specialiame 
laiške, išspausdintame Vilniaus 
“Tiesoj”, apsiskundė, kad per 
pirmąsias tris 1961 metų savaites 
keturis kartus buvę išdaužyti jų 
langai. Ypač vaizdžiai aprašo iš- 
daužymą tą naktį, kai visi “vil
niečiai” buvę išėję į bufetą “pa
kelti taurių už naują prezidentą”, 
kuris “taip energingai pasisakė 
už gerinimą santykių su socia
listinėmis šalimis”.

Nors laiške ir giriamasi, kad 
“pažangiųjų judėjimas klesti”, o 
“laisvinimo biznis smunka”, vis- 
dėlto “pažangusis” koresponden
tas dalyką taip išdėsto, lyg jo ša
lininkai esą visiški bejėgiai prieš 
“buržuazinius nacionalistus”. 
Mat, esą, kas gi kitas, jei ne jie 
daužo “pažangiųjų” langus... Sa
ko, kad jų ateina “ištisi būriai” 
langų daužyti, o radę didesnį lui
tą įmestą, spėlioja, kad tokį galė
jo pakelti tik “pusėtinai pajėgus 
vyras” ir mano, jog tai “turėjo 
būti fašisto Smetonos Kaune ka
ro mokykloje stipriai fiziškai iš
auklėtas karininkas ar koks bu
vęs Lietuvos žvalgybininkas”...

Lietuvoje toks skundas sukėlė 
didelio susidomėjimo. Būdingas 
atsiliepimas: “Na ir stiprių gi bū
ta tų Lietuvos karininkų ir žval
gybininkų, kad net ir po 20 metų 
jie dar laikomi ypatingai pajė
giais. Tik mes piktinamės, kad 
redaktoriai taip išeina sau tau
rių kilnoti ir geriau nepasaugo, 
nesugauna tų suchuliganė jusiu 
karininkų”...

* Dr. J. MACKIEWICZ J
’♦« NERVŲ LIGŲ i
>i SPECIALISTAS

grįžo iš atostogų ir priima *• 
J ligonius adresu: !♦;
:J: 25 Balston Str., St. Kilda, Vic.

telef: LB 4083 *•

Ko Lietuvoj, matyt, neatspėja, 
tai kad tos istorijos apie “užpuo
limus” turi gerokai senos žuvies 
kvapo... Jei per 20 dienų įvyksta 
net keturi užpuolimai langų dau
žymai ir nukentėjėliai nieko ne
randa ką padaryti daugiau, kaip 
tik skųstis — truputį čia, o dar 
garsiau Vilniuje,------ tai panašu
į tai, kad tie užpuolimai nuken
tėjėliams lyg ir būtų naudingi. 
Užtat mažiausia ir panašu j tai, 
kad jų langais taip labai domė
tųsi koki nors “Smetonos kari
ninkai ar žvalgybininkai”. Tuos 
būtų buvę nesunku sugauti. Iš 
tikrųjų bus daužę toki, kurių gal 
niekas nei nenori pagauti. LNA

YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ,
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

APLEIDO SĖJOMAINOS 
SISTEMĄ LIETUVOJ

Sukolektyvinus žemę, anksčiau 
ūkininkų jau beveik visur prak
tikuojama sėjomaina pakriko ir 
maža kas jos bepaisė. Jau kuris 
laikas stengiamasi tą, derliui la
bai svarbią sistemą atgaivinti. 
Tuo tarpu (popieriuje) jau 56% 
kolchozų esą įsivedę sėjomainą, 
bet ir juose “dar esti daug pažei
dimų”. Reikalaujama, kad per 
ateinančius dvejus metus jau vi
suose kolchozuose sėjomainos 
reikalas būtų sutvarkytas.

Am * MODERNIAUSI SPYRUOKLINIAI 
ČIUŽINIAI (MATRACAI)

galima' gauti pas

lietuvius prekybininkus:

“SLEEPMAKER”
ČIUŽINIAI YRA:

CABRA-VALE HOME 
FURNISHING,

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

Tel. UB 2899

PUIKIOS IŠVAIZDOS

nes 
lios

yra prikimšti solidžiu sluogsniu specia- 
fibro medžiagos.

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

nes aptraukti gražiu Damasko šilko apval
kalu su apvaliais kampais.

Įvairių spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokėjimo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri
statoma visur, kur pageidaujama.

SIUNTINIŲ TARNYBA Į USSR .
Jei nori pigiai, greitai ir tikrai pasiųsti savo standartinį 

ar paties supirktą siuntinį per 100 metų senumo Švedijos firmą, 
tai kreipkis į:

NYMAN & SCHULTZ, Sydney
56, COOPER STREET, SURRY HILLS, N.S.W.

Tel.: 31-3335

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

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

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

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

SPECIALUS PRANEŠIMAS
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NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS
Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 25 vasario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Stores 
Ltd., pasieks siuntinio gavėją laike 4 savaičių.

TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS I 
ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ. 

SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES
Už ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visa 
kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 

pageidavimai patenkinami.

Įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius. 
t

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVE 
ANGLIJOJE.

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND

(KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS
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įvairu ir idomu

GEELONGAS
NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Keturisdešimt trečiosios Lietu
vos Nepriklausomybės šventes mi
nėjimo diena Geelongo lietuvių 
kolonijoje buvo atšvęsta vasario 
19 dienų. Minėjimas buvo pradė
tas pamaldomis šv. šeimos baž
nyčioje, Bell Park, kurias atlaikė 
ir šventei pritaikytų pamokslų pa
sakė kun. dr. P. Bačinskas. Pa
maldose dalyvavo gausus tautie
čių skaičius, o taip pat organi
zuotai su savo vėliavomis spor
tininkai, skautai bei bendruome
nės atstovai.

Antroji šventės minėjimo dalis 
buvo tęsiama Lietuvių Namuose, 
piadedant valdybos pirmininko 
atidaromąja kalba. Ši šventė Gee
longo kolonijoje minima jau de
šimtas kartas, dešimtas kartas pa
gerbiami didvyriai, kurie krauju 
sukūrė Nepriklausomų Lietuvą.

Jaunosios kartos paskaitinin
kas, svečias melburniškis A. Fi
šeris išsamioje kalboje apibūdino 
mūsų, o ypač priaugančio jauni
mo kelius, siekiančius čia, trem
tyje, tautos išsilaisvinimo ryto. 
Vieningu susirinkusiųjų pritari
mu buvo priimta rezoliucija prieš 
sovietų teroro nusikaltimus mūsų 
krašte. Ji bus pasiųsta Australijos 
vyriausybei.

Po trumpos pertraukos, sekė 
kun. dr. P. Bučinsko paruošta me
ninė programa, kurią išpildė mo
kyklinio amžiaus vaikai ir jauno
sios kartos atstovai. Pradžioje E. 
Vaičekauskaitė padeklamavo P. 
Stelingio eilėraštį “O rytmečiai 
brangių dienų auksinių”. Po to 
jaunutė, bet daug žadangi pia
nistė G. Ivaškevičiūtė paskambi
no Dvarionio "Valsą.” šventei 
pritaikytus eilėraščius pasakė: V. 
Nemunėlio "Toli už jūrų, marių" 
—■ mažasis V. Jarinkevičius; A. 
Kašiubienės “Vasario 16-ta” — 
A. Braželis; P. Stelingio "Laisvės 
daina” — K. Saldukas; V. Nemu
nėlio "Tėvynės pasaka” — B. 
Milkauskaitė, P. Stelingio “Ma
žytei žemei” — G. Varankaitė.

Geelongo moksleivių choras pa
dainavo tris lietuviškas daineles: 
"Aš verkiau parymus”, "Tėviš
kėlė” ir "Nerymok prie vartų”. 
Pianinu palydėjo G. Ivaškevičiū
tė. Jaunosios kartos atstovė S. 
Lipšienė solo padainavo B. Bud- 
riūno "Kas bernelio sumislyta”, 
o prisidėjus A. Lipšytei — due
tu išpildė Gaubo “Lopšinę”. Liau
dies dainelę "Eik sesute darželiu" 
atliko trio — S. Lipšienė, A. Lip- 
šytė ir R. šutienė. Dainas pianinu 
lydėjo L. Šimkutė. Pabaigai L. 
Šimkutė padeklamavo B. Braz
džionio eilėraštį “Aš šaukiu tau
tą". Eilėraštis buvo deklamuotas 
tikrai žavingai, tarsi pats auto
rius šauktų tautą, šauktų visus 
lietuvius deklamatorės lūpomis. 
Ši gabi lietuvaitė dažnai matoma 
Geelongo lietuvių scenoje, ne tik 
kaip gera deklamatorė ir pianis
tė, bet ir gabi aktorė.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

ALKA

MOKSLO METŲ PRADŽIA
Geelongo lietuvių savaitgalio 

mokykla šiuos mokslo metus pra
dėjo vasario 25 dieną mokinių 
kavute 3.00 vai. po pietų Lietu
vių Namuose. Kavutės metu, ku
rią paruošė Mokyklos Tėvų Ko
mitetas, buvo suregistruoti moki
niai ir aptarti kiti mokyklos rei
kalai. Kovo mėn. pirmąjį sekma
dienį bus atlaikytos pamaldos mo
kiniams.

Mokykloje šiais metais buvu
siems mokytojams kun. dr. P. Ba
šinskui ir A. Karpavičiui sutiko 
talkauti ir p. Kymontas. Moko
masi bus šeštadieniais nuo 2.00 
vai. iki 5.00 vai. po pietų.

ALKA

NEWCASTELIS
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Ryšium su J.E. Maitlandė vys
kupo Tohey atsilankymu, New
castelio apylinkėje 16-sios Vasa
rio minėjimas įvyko š.m. vasario 
26 d. Broadmedow. J.E. į bažny
čią einantį sutiko tautiečiai, iš
sirikiavę eilėje. Nepriklausomy
bės šventės minėjimo pamaldas 
laikė ir pamokslą sakė kun. kap. 
Gaidelis. Taip pat J.E. vyskupas 
savo pamoksle labai plačiai pa
minėjo pabaltiečių vargus bolše
vikų okupacijos metu, ištrėmimus, 
ir patarė nenustoti vilties ir tikė
ti, kad Pabaltijo valstybės vėl 
laisvę atgaus.

Po pamaldų, visi lietuviai su 
svečiais kitataučiais, su vyskupu 
ir kunigais bendrai nusifotogra
favo ir po to susirinko į vietos 
parapijos salę, kur bažnytinio ko
miteto kartu su soc. šalpos komi
teto poniomis buvo paruošti ben
dri pietūs.

Prieš pietus buvo sugiedota 
anglų himnas ir sukalbėta trum
pa malda.

Minėjimą atidarė apylinkės v- 
bos p-kas J. Viskauskas. Sveikino 
latvių atstovas Putins, estų ats
tovas Kaljot, australų parapijos 
atstovas E. Fogerty ir V. Liūgą 
— jaunimo vardu.

J.E. vyskupui buvo įteikta do
vanos: Aušros Vartų Marijos pa
veikslas ir knyga apie Lietuvą 
anglų kalba.

Paskutinę minėjimo dalį atliko 
visų mėgiamas Newcastelio lietu
vių choras, vadovaujamas muziko
S. Žuko.

Pabaigoj buvo sugiedotas Tau
tos himnas.

Minėjimą uždarydamas apylin
kės v-bos p-kas J. Viskauskas pa
dėkojo visiems prisidėjusiems ii 
ypatingą padėką išreiškė choro 
dirigentui p. Žukui ir choristams, 
kurie, anot jo, visuomet yra ten 
su daina, kur tik yra prašomi.

čia norėčiau dar pridurti, kad 
Newcastelio choras dirba sunkio
se sąlygose. Daugumas vyrų dir
ba fabrikuose pamaininį darbą, 
kartais ir pavargę ir nutraukę 
poilsį vistiek sugeba lankytis re
peticijose, o moterys, neretai ir 
su mažais vaikais ateina. Pasiry
žimas ir meilė lietuviškai dainai 
visas kliūtis nugali ir dėl to new- 
casteliečiai šiandieną gali didžiuo
tis savo jaunu choru ir jo diri
gentu, kuris ne tik energiją bet 
ir savo sielą yra į chorą idėjęs.

Sekantį savo choro koncertą tu
rėsime gegužio 13 d. Anzac Hou
se Hamiltone.

Tenpatbuvęj

SALĖ, VIC.
NEPRIKLAUSOMYBĖS x 

MINĖJIMAS
Salės seniūnija surengė Nepri

klausomybės šventės minėjimą š. 
m. vasario 19 dieną. Minėjimą 
atidarė seniūnas P. Drungila, 
trumpu žodžiu paprašydamas su
sikaupimo minute pagerbti žuvu
sius už tėvynės laisvę. Po to lais
vės kovų dalyvis P. Žemaitis tarė 
tai dienai pritaikytą kalbą.

Meninę dalį atliko keletas mo
kyklinio amžiaus vaikučių, padek
lamuodami eilėraščius. P. Sodai- 
tienė padeklamavo Mairionio "Už
migo žemė”.

Minėjimas buvo baigtas Tautos 
himnu. Po minėjimo buvo subuvi
mas, praėjęs lietuviškoj nuotai
koj.

Dalyvis

CABRAMATTA
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

A.L.B. Cabramattos apylinkės 
Valdyba šaukia metinį visuotinį 
susirinkimą, kuris įvyks š.m. ko
vo 12 d. 3 vai. p.p. P. Aleknos pa
talpose, 9 Hill St., Cabramatta.

Susirinkimo darbotvarkė:
1) Susirinkimo atidarymas; 2) 

Prezidiumo sudarymas; 3) Pirmi
ninko pranešimas; 4) Revizijos 
Komisijos pranešimas; 5) Valdy
bos atsistatydinimas; 6) Naujos 
Valdybos rinkimai; 7) Revizijos 
Komisijas rinkimai ir 8) Einamie
ji reikalai.

ADELAIDĖ
VISUOTINIS METINIS 

SUSIRINKIMAS
A.L.B. Adelaidės Apylinkės vi

suotinas metinis susirinkimas šau
kiamas 1961 m. kovo mėn. 19 d., 
sekmadienį, 3.00 vai. po pietų 
Lietuvių Namuose, Eastry st., 
Norwood.

Paskirtu laiku nesusirinkus 
reikalaujamam narių skaičiui, su
sirinkimas įvyksta po pusės va
landos ir laikomas teisėtu nežiū
rint dalyvių skaičiaus (ALB sta
tuto str. 20).

Suiirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo Pirmininko rin

kimas,
3. Mandatų Komisijos iš 3 na

rių rinkimas,
4. Praėjusių metų visuotino me

tinio susirinkimo protokolo skai
tymas,

5. Apylinkės Valdybos veiklos 
pranešimas: a) bendras, b) Ben
druomenės Savaitgalio Mokyklos 
reikalais, c) finansinis.

6. Apylinkės Kontrolės Komi
sijos pranešimas,

7. Apylinkės Garbės Teismo 
pranešimas,

8. Naujos Apylinkės Valdybos 
rinkimas (5 nariai),

9. Kontrolės Komisijos rinki
mas (3 nariai),

10. Apylinkės Garbės Teismo 
rinkimas (5 nariai),

11. Pasisakymai dėl pranešimų,

12. Einamieji reikalai,
13. Susirinkimo uždarymas.
Adelaidės Apylinkės Valdyba, 

prisilaikydama ALB statuto nuo
statų, šiam visuotinam susirinki
mui pravesti nustato šias taisyk
les:

1. Siūlyti kandidatus, balsuoti 
sprendžiant bendruomenės reika
lus ir renkant jos organus, turi 
teisę kiekvienas bendruomenės 
narys, suėjęs 18 metų amžiaus 
ir sumokėjęs Australijos lietuvio 
mokestį už 1960 metus, arba pa
reiškęs, kad yra nedirbantis;

2. Apylinkės Valdyba išduoda 
kiekvienam, šių taisyklių 1 punk
te nurodytų sąlygų atitinkančiam 
bendruomenės nariui paruoštas 
tam tikslui balsavimo ir rinkimų 
korteles. Gavusieji korteles pa
sirašo sąraše. Priėmimas Austra
lijos lietuvio mokesčio ir balsa
vimo rinkimo kortelių išdavimas 
pradedamas susirinkimo dieną 2 
vai. po pietų ir pabaigiamas su
sirinkimui prasidėjus. Apylinkės 
Valdybos iždininkas, arba jį pa
vaduojąs bet kuris kitas Apylin
kės Valdybos narys, priiminės 
Australijos lietuvio mokestį dar 
ir šiomis prieš visuotiną susirinki
mą dienomis: kovo mėn. 11 ir 18 
d.d. nuo 11 vai. iki 13 vai., Lie
tuvių Namuose, Eastry st., Nor
wood ;

3. Kandidatai siūlomi raštu. 
Formuliarai gaunami pas V-bos 
narius;

4. Renkamais gali būti ben
druomenės nariai, suėję 21 metus 
ir turi teisę balsuoti. Kandidato 
sutikimas būti renkamu turi būti 
patiektas raštu; *

5. Apylinkės Valdybos Iždinin
kas arba jį pavaduojąs valdybos 
narys savo parašu patvirtina, kad 
siūlytojas ir kandidatas yra su
mokėję Australijos lietuvio mo
kestį, arba pareiškę, kad nedir
ba;

6. Renkant bendruomenės orga
nus balsuojama slaptai. Išrinktais 
laikomi pagal eilę daugiausia bal
sų gavę kandidatai;

7. Jei balsuojant kandidatai 
gautų po lygiai balsų, išrinktu 
laikomas vyresnis amžiumi;

8. Balsuojant į rinkimų lape
lius įrašoma tik tiek kandidatų, 
kiek reikalinga išrinkti, būtent:

a) į Apylinkės Valdybą — pen
ki kandidatai,

b) į Apylinkės Kontrolės Ko
misiją — trys kandidatai ir

c) į Apylinkės Garbės Teismą 
— penki kandidatai.

Rinkimų lapeliai, kuriuose bus 
įrašyta daugiau kandidatų negu 
reikalinga išrinkti, skaitomi ne
galiojančiais.

A.L.B. Adelaidės Apylinkės 
Valdyba

MELBURNAS
HENRIKO 

ŠALKAUSKO
KORINIŲ PIRMOJI PARODA 

bus atidaryta antradieno vakarą, 
š.m. kovo 7 d., Museum of Mo
dern Art, of Australia, Tavistock 
Place, at 376 Flinders St., Mel
bourne.

Paroda tęsis iki kovo 24d. Joje 
bus eksponuota 14 lino raižinių, 
7 monotypai ir 10 tempera dar
bų.

Stebėtojas

MELBURNO SAVAITGALIO 
MOKYKLA LIET. NAMUOSE
Melburno Savaitgalio Mokykla 

Lietuvių Namuose, Thornbury, 
12 Francis Grove š.m. kovo mėn. 
4 d. pradėjo vienuoliktuosius mo
kslo metus. Ji per tą laiką yra 
kėitusi keletą kartų savo patal
pas, kol pastoviai įsikūrė Lietu
vių Namuose.

Šiais mokslo metais šioje mo
kykloje dėstomi šie dalykai: 1. ti
kyba; 2. lietuvių kalba; 3. Lietu
vos geografija; 4. Lietuvos isto
rija; 5. tautiniai šokiai ir žaidi
mai;'6. Tautodailė: a) juostų au
dimas mergaitėms ir b) odos iš
dirbiniai ir medžio drožyba ber
niukams ir 7. dainavimas.

Tėvai prašomi savo mokyklinio 
amžiaus vaikų nepalikti namuose 
ir siųsti visus į savaitgalio moky
klą. Vaikai registruojami pamokų 
metu kas šeštadienį Lietuvių Na
muose 2-4 vai. popiet arba kitu 
laiku pas mokyklos vedėją šiuo 
adresu: L. Vacbergas, 36 Walpole 
St., Kew, telef. WM 6032.

Tėvų Komitetas

SPORTININKŲ PABAIGTUVIŲ 
LINKSMAVAKARIS

Visuose kraštuose yra paprotys 
vienokiu ar kitokiu būdu atžymė
ti atliktą didesnį .darbą. Tokį 
paprotį ir mes išgyvendavome) 
Tik prisiminkime rugiapiūtės pa
baigtuves su brandaus ir kaip 
auksas geltono grūdo vainikais. 
Pasisotinus pabaigtuvių sočiais

valgiais ir dar suvilgius burną 
putojančio alučio gurkšniu, kas 
sulaikys jaunuolį daugiabalsei 
armonikai viliojant įsisukti šokio 
sukūrin?

Melburno Sporto Klubas “Var
pas”, o ypač jo “tėvukas” — 
Juozas červinskas, tarsi prisiminę 
tą gražų paprotį, š.m. vasario 11 
d. sukvietė į Lietuvių Namus 
sportuojantį jaunimą, draugus, 
rėmėjus ir gausų būrį tautiečių 
lyg i pabaigtuvių linksmavakarį. 
Juk sportinis metų darbas buvo 
baigtas Sporto Švente Sydnėjuje. 
Gautos taurės papuošė būstinę. 
Liko tik atsikvėpti, šį tą prisi
minti, na, o kartėlį alumi nuplau
ti.

Parūpino “tėvukas” putojančio 
alučio troškuliui malšinti, mažes
nę taurelę nuotaikai pakelti. O 
jei kas pajuto alkio kirminėlį, 
tas turėjo tikrai gerą progą ska
niais ponios S. Červinskienės bly
nais, virtiniais, varškėčiais, su
muštiniais ii- įvairiais skanėstais 
pasisotinti. Neapsiriksiu, jei čia 
poniai S. Červinskienei tiek spor
tininkų tiek ir svečių vardu padė
ką pareikšiu.

Nežinau pabaigtuvių bę dainos 
ir šokio. Ir čia to netrūko. Dai
na mūsų visų darbų palydovė — 
gražiai skambėjo ir čia sutartine.

Benedikto Zabielos vedama ka
pela nepašykštėjo šokių, todėl 
jaunimas (nepasiduodamas ir se
nimas) prakaito išliejo daugiau, 
nei per krepšinio rungtynes.

Melbourne sportininkams ir jų 
vadovybei, užbaigusiems darbą 
tikrai gražiu linksmavakariu, ten
ka tik palinkėti, kad naujomis jė
gomis, tvirtu pasiryžimu ir gera 
sėkmė vėl įsijungtų į sportuojan
čių gretas.

Rimas Vėtra

PRANEŠIMAS
Pranešame Melbourne gyve

nantiems lietuviams, kad Liet. 
Soc. Globos Moterų Draugija nuo 
š.m. kovo mėn. 1 d. iki gegužės 
mėn. 1 d. skelbia rūbų ir avaly
nės vajų.

Surinkti daiktai bus pasiųsti 
Lenkijoje ir Vokietijoje gyvenan
tiems lietuviams. Ypatingai pa
šalpos reikalingi lietuviai, gyve
nantieji Lenkijoje. Aukotojus 
prašome daiktus pasiųsti ar pri
statyti į Liet. Klubo Namus, 12 
Grove St., Thornubury, ponui 
Červinskui. Jei kas norėtų auko
ti pinigais, ten pat bus paruoštas 
specialus aukų lapas.

Socialinės Moterų Globos 
Draugija

SYDNĖJUS
PRANEŠIMAS

Šiuo pranešame, kad š.m. kovo 
26 d. 2 vai. p.p. (sekmadienį) 
Centriniuose Lietuvių Namuose 
Redferne įvyks A.L.B. Sydnė
jaus apylinkės visuotinas susirin
kimas. Susirinkimo dienotvarkė: 
Susirinkimo atidarymas, prezi
diumo sudarymas, Apylinkės val
dybos pranešimas, Revizijos ko
misijos pranešimas, Garbės teis
mo pranešimais, diskusijos dėl pra
nešimų bei valdybos apyskaitos 
tvirtinimas, naujų valdomųjų or
ganų rinkimai, klausimai bei su
manymai ir susirinkimo uždary
mas.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba

PAMALDOS
Kovo 12 d. Cabramattos lietu

viams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 9 vai. 45 min. Pamaldas lai
kys Fr. S. Miką ir klausys iš
pažinčių prieš pamaldas.

Kovo 12 d. lietuviškas pamal
das Camperdown 12 vai. atlaikys 
svečias kun. S. Miką, o prieš pa
maldas klausys išpažinčių \slavų, 
vokiečių ir anglų kalbomis).

Kovo 11-15 d.d. būsiu išvykęs į 
Adelaidę (Australijos Bet. kat. 
suvažiavimas).

Kovo 19 d. pamaldos Banks
towne St. Brendan’s bažn. 10 
vai. 45 min.

Kovo 19 d. Camperdown sek
madienio mokykla pradeda moks
lo metus ir dalyvauja pamaldose 
12 vai.

Po pamaldų bus einami Kry
žiaus keliai už persekiojamą Baž
nyčią Lietuvoje. K.P.B.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
EVANGELIKAMS

(

TAUTŲ AUSI,SPRENDIMO 
TEISĖS OBALS1S NUAIDĖJO

PER VISĄ EUROPĄ, 
1ŠG*ARSINDAMAS LIETUVOS

REIKALĄ
Europoje minėjimai įvyko ar 

dar įvyks taip pat įvairiomis da
tomis. Vasario 18 d. buvo susi
rinkusi Stuttgarto lietuvių kolo
nija (Canstatte). Prieš minėjimą 
įvyko katalikų (dr. Petraičio) ir 
evangelių (dr. Stanaičio) pamal
dos. Minėjimą atidarė apylinkės 
pirmininkė S. Jauniškytė. Buvo 
pagerbti mirusieji ir žuvusieji už 
laisvę. Apie Lietuvos laisvinimo 
reikalus kalbėjo VLIKo VT Pir
mininkas J. Glemža. Dr. P. Rėk
laitis šviesos paveikslais nuvedė 
susirinkusius į tėvynę, parodyda
mas Lietuvos senovę, papuošalus, 
architektūrą. Po minėjimo įvyko 
jaukus subuvimas.

Centrinis minėjimas įvyko va
sario 19 d. Frankfurte (Main). 
Minėjimui vadovavo PLB Vokieti
jos Krašto Valdybos p-kas kun.
B. Liubinas (liet, vokišk., angį ). 
Invokacijis maldą sukalbėjo tė
vas A. Bernatonis. Pagrindine 
kalbą pasakė Hesseno landtago 
atstovas R. Mackenberg, kuris 
bendrąjį tautų apsisprendimo 
teisės dėsnį pritaikė Lietuvai ir 
pasisakė už jos laisvę. Ir santy
kiuose su Sovietų Sąjunga — pa
sakė atstovas — negali būti atsi
žadėta tų dėsnių. Atst. Hacken- 
berg pareiškė savo nusistebėji
mą, kad Vakarai lyg nesuintere
suoti žiūri į pavergtų tautų liki
mą. Atstovas siūlė, panašiai kaip 
Amerikoje, ir Vokietijoje paskelb
ti kasmet “Pavergtųjų tautų sa
vaitę”. keiktų pavergtosiomis 
tautomis daugiau domėtis. Ang
liškai kalbėjo dr. G. Valančius. 
Kalbas dar pasakė prel. Nilges, 

siekiama pėsčiam. Visi lietuviai 
evangelikai ne tik iš Sydnėjaus, 
bet ir tolimesnių apylinkių kvie
čiami dalyvauti šiose pirmose lie
tuviškose pamaldose. Pasirengi
mui ir susitvarkymui yra dar pa
kankamai laiko, tad niekas negali 
sutrukdyti nuo dalyvavimo.

J. Šimboras 
UY 4581

PRANEŠIMAS STUDENTAMS
Pranešama, kad visi Sydnėjaus 

liet, studentai ir fuksai būtinai 
dalyvauja š.m. kovo 12 d. 6 v.v. 
Dainavos salėje Bankstowne, kur 
bus aptartas rengiamas studen
tų Initiumas, kuris įvyks kovo 
m. 18 d. toje pačioje salėje.

Dar kartą pabrėžiama: visi stu
dentai ir fuksai privalo dalyvau
ti kovo 12 d. pasitarime.

Valdyba

Ne sykį buvo rašyta “Mūsų 
Pastogėje” apie lietuviškų pa_- 
maldų reikalingumą Australijoje 
gyvenantiems evangelikams.

Ne vienas evangelikas buvo jau 
tikrai nustojęs vilties bet kada 
čia Australijoje išgirsti lietuviš
kas pamaldas. Bet likimas susi
klostė taip, kad dabar jau galima 
skelbti pirmąsias liet, pamaldas 
Sydnėjuje, kurias, laiks nuo lai
ko, sutiko atlikti iš Lietuvos ki
lęs kunigas Kosticinas. Kunigas 
Kosticinas nesenai iš Vokietijos 
atsikėlė į Sydnėjaus vokiečių 
evangelikų parapiją.

Pirmosios lietuviškos pamaldos 
su šventa Vakariene įvyks Di
dįjį Penktadienį, tai yra kovo 
mėn. 31 d. 12 vai ir 30 min. Syd
nėjuje, Goulburn St. 90 nr. esan
čioje evangelikų bažnyčioje, ši 
bažnyčia yra netoli Central gele
žinkelio stoties, todėl lengvai pa-
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Baltų Dr-jos vardu dr. Dahmen. 
Buvo priimta rezoliucija prieš 
vysk. Steponavičiaus persekioji
mą. Gražiai pasirodė Liet, gim
nazijos choras ir šokėjai.

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
ATSTO V Y B ĖS BRAZILIJOJ E 

DAR NEUŽDARYTOS
Esamomis žiniomis Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos pasiuntinybės 
Brazilijoje iki šiol dar nėra už
darytos, kaip kad buvo susidaręs 
įspūdis, atėjus įvairioms žinioms 
iš Brazilijos sostinės. Laisvojo 
pasaulio lietuvių platus reagavi
mas, visokiu atveju, buvo nau
dingas. Įvykusius faktus sunkiau 
koreguoti, negu žygius, kurie tik 
numatomi daryti. Jautrus visuo
menės reagavimas tokiais atve
jais gali turėti teigiamų pasek
mių.

MIRĖ DR. M. VINIKAS
“Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje” ilgametis reikalų vedėjas 
mirė vasario 8 d., eidamas 77 me
tus, nuo širdies smūgio. Palaikai 
iš New Yorko vėliau bus pervež
ti į Čikagą ir palaidoti Tautinėse 
kapinėse. Dr. Vinikas SLA orga
nizacijoje — stambiausioje Ame
rikos lietuvių apdraudos organi
zacijoje dirbo sėkmingai apie 25 
metus. Neapsiribodavo vien tik 
tos organizacijos reikalais. Jam 
rūpėjo visos Lietuvos ir visos lie
tuvių tautos reikalas, tad akty
viai rėmė Lietuvos laisvinimo 
veiksnius. Jau pirmojo karo metu 
veikliai pasireiškė nukentėjusių 
dėl karo Lietuvos žmonių šelpi
mo srityje. Jisai buvo ir pirmo
sios Lietuvos pasiuntinybės Va
šingtone sekretorium. Atliko Lie
tuvai daug, tad lietuvių tauta jį 
ilgai dar minės. E.

BANKSTOWNAS
MOKYKLA PRADEDA DARBĄ

Š.m. kovo 12 d. (sekmadienį) 
12 vai. Bankstowno Liet. Namuo
se “Dainava” įvyksta Bankstow
no Lietuvių savaitgalio mokyklos 
naujų mokslo metų pradžia.

Kviečiame visus Sydnėjaus lie
tuvius atvykti drauge su vaikais 
į naujų mokslo metų atidarymų.

Taip pat prašome visus mo
kytojus, kurie gyvena Sydnėjuje 
ar Sydnėjaus apylinkėse (ir tuos, 
kurie iki šiol dar nebuvo įsijungę 
į mokyklos darbą) atvykti į mo
kyklos atidarymą ir kiek kas ga- 

i Ii prisidėti.
Juk kiekvieno lietuvio šventa 

pareiga perduoti jaunajai kartai 
kilniausius ir gražiausius jaus
mus — Lietuvos meilę ir grožį.

Bankstowno Apyl. Valdyba
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