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SOVIETAI TERORIZUOJA PASAULI
CHRUŠČIOVAS

APSIGAVĘS
I

Neseniai Chruščiovas “teikėsi 
įsileisti” amerikinj laikraštininką 
Drew Pearson, su kuriuo plačiai 
kalbėjosi Berlyno krizės klausi
mais. Pokalbis buvo rusų kruo
pščiai stenografuojamas ir vėliau 
Pearsonui įteiktas pilnas jo teks
tas anglų kalba; vėliau tas sovie
tų aprobuotas tekstas buvo tę
siniais spausdinamas kai kuriuo
se amerikiniuose laikraščiuose.

Chruščiovo pareiškimuose apie 
Berlyną nebuvo nieko naujo. 
Bet Pearsoną nustebino Chruš- 
šiovo “šiltas” atsiliepimas apie 
buvusį JAV prezidentą Eisenho- 
werį ir net apie velionį Dullesą. 
Chruščiovas esąs įsitikinęs, kad 
prez. Eisenhoweris “Dovydo sto
vykloje” tikrai norėjęs pagerinti 
santykius su sovietais.

“Mes sėdėjome prie stalo,” 
prisimena Chruščiovas, “ir stai
ga Eisenhoweris klausia vertėją, 
kaip rusiškai sakyti mano drau
ge. Nuo tos minutės Eisenhowc- 
ris į mane kreipėsi žodžiais moj 
drug, o aš sakiau my friend. 
Gaila, Eisenhoweris nevisada bu
vo padėties viešpats — daug kas 
buvo daroma prieš jo valią”, aiš
kino Chruščiovas.

Chruščiovas tebesąs įsitikinęs, 
kad U-2 lėktuvo skridimas bu
vęs įvykdytas be Eisenhowerio 
žinios. Chruščiovo teigimu, jiems 
susitikus Paryžiuje ir jam parei
kalavus atsiprašyti už skridimą, 
Eisenhoweris tyliai pasakęs vals
tybės sekretoriui Herteriui: Ne
matau priežasties, kodėl negali
ma atsiprašyti, bet Hcrteris at
sakęs: Negalima!

Pearsonas paklausė Chruščio
vą: “Kas sukliudė jūsų viltis su
siartinti naujais žygiais, kurie ro
dėsi daug žadančiais, kad jūs pa
leidote numušto lėktuvo RB-47 
lakūnus?”

“Mes tikėjomės, kad, lakūnus 
paleidus, mūsų santykiai page
rės”, atsakė Chruščiovas. “Val
stybės departamentui prašant, 
mes ketinome paleisti lakūnus 
prieš rinkimus, bet toks gestas 
būtų padėjęs Nixonui, o mes ne
norėjome mažinti Kcnnedžio ga
limybių. Todėl valstybės depar
tamento prašymą mes atmetėme. 
Žinoma, viešai mes nepasisakė
me už Kennedį, nes tai jam bū
tų pakenkę. Harrimanas buvo 
mus įspėjęs: Kritikuojant Nixo- 
ną, būtina truputį pakritikuoti ir 
Kennedį.

“Kas atsitiko Vienoje? Kas 
privertė jus pakeisti savo pažiū
ras?” paklausė Pearsonas.

“Aš pats nežinau,” atsakė 
Chruščiovas. “Kennedy man pa
tiko. Jis turi gerą dozę humoro. 
Bet kai aš jam pasakiau, kad 
mes esame tikrai pasiryžę pasi
rašyti taikos sutartį su Rytų Vo
kietija, tai jo nusistatymas pasi
rodė blogesnis už Eisenhowerio 
ir Dulleso... Dullesą aš visada 
gerbiau. Mudviejų nuomonės ne
sutikdavo, bet aŠ jį gerbiau. Jis 
visuomet sustodavo ant karo ri
bos, nes karo jis nenorėjo. Ti
kiuosi, kad Kennedy bandys šio 
to pasimokyti iš Dulleso,” kalbė
jo Chruščiovas.

Sovietų Rusija vakar išsprog
dino didžiausio pajėgumo (spė
jama — apie 90 magetonų) 
branduolinę bombą Novaja Zem- 
lia regijone Sibire, nežiūrint į 
UNO asamblėjos beveik vienbal
sį protestą.

Sovietams spalio 23 d. išsprog
dinus bandymo tikslams vieną 
galingesnių atomo bombų ir gra
sant ligi spalio mėn. pabaigos 
išsprogdinti Chruščiovo paskelb
tą galingiausią sprogstamojo pa
jėgumo bombą, visame pasauly, 
nei komunistams artimų kraštų 
neišskiriant, vyko didžiulė pro
testų banga. Daugely miestų įvy
ko demonstracijos ties sovietų 
atstovybėmis. Neutralių kraštų 
tarpe vyravo nusivylimo, pasi
piktinimo nuotaikos. Romoje vy
kusiame socialistų internaciona
lo kongrese priimta protesto re
zoliucija ir bombos sprogdini
mas pasmerktas, kaip baisus nu
sikaltimas prieš visą žmoniją. 
Didelis susijaudinimas pastebė
tas skandinavų kraštuose. 
“Frankfurter Allg. Ztg.,” nuro
dė, kad Vašingtonui tenkąs už
davinys visam pasauliui įrodyti, 
kad tokio pobūdžio sprogdinimai

esą beprasmiai ne tik kariniu, bet 
ir politiniu požiūriu. “Daily He
rald” pažymėjo, kad sovietinis 
žygis gali būti pavadintas teroro 
aktu. “N.W. Herald Tribune” 
pastebėjo, kad esą sprogdinimas 
laikytinas fejerverku, siekiant iš
gąsdinti kinų komunistus ir ki
tus Stalino šalininkus. Prancūzų 
“L’Aurore” mano, kad sovietų 
žygis turėjęs ir tikslą nuslėpti 
Sovietijoje esamus vidinius ir ki
tokius sunkumus. Bombos spro
gimai nieko negalėsią įtikinti 
Chruščiovo režimą esant nenu
galimu ir pranašesniu už kitus.

Toks Sovietų nesiskaitymas su 
viešąja pasaulio nuomone, užsie
nio politinių komentatorių ko
mentuojamas, kaip desperacinis 
komunistų vyriausybės žingsnis 
akiplėšiška teroro taktika ne tik 
įbauginti Vakarų demokratijų 
vyriausybes, bet paspausti ir ko
munistinio bloko neklaužadas — 
Raud. Kiniją, Jugoslaviją,'Alba
nija, iš dalies Lenkija, o ir Sovie
tijos viduje rūgstančias opozici
nes nuotaikas.

Kaip reaguos pasaulis j pas
tarąjį sprogdinimą, parodys ne
tolima ateitis.

AMERIKA 
ATOMINIAMS

Nevados bandymų poligonas, 
kuriame tarp 1951 ir 1958 metų 
buvo išsprogdintos 103 atominės 
bombos, dabar panašus į bičių avi
lį: kasdien atvyksta nauji specia
listai, skubiai gabenami plieniniai 
vamzdžiai ir kabelio rutuliai, po
žemiuose trimis pamainomis vyks
ta gręžimai, instaliacijos ir kiti 
parengimai.

Jungtinės Valstybės, kaip AP 
korespondentai cituoja autorite
tingų, bet neskelbiamą šaltinį, 
turi paruošusios bandymams 24 
atomines bombas, kurios bus su
sprogdintos požeminiuose urvuo
se ir tuneliuose.

Pirmasis bandymas, jau įvyko 
giliame tunelyje po Rainier Me
sa — šiaurinėje poligono dalyje, 
už 65 mylių nuo amerikinio loši
kų kurorto Las Vegas.

Pasiruošimai galimybei, kad 
JAV atnaujins atominius bandy
mus, vyko jau keletą mėnesių. 
Kai sovietai paskelbė atnaujiną 
bandymus, tie pasirengimai įgavo 
aukso karštinės tempą.

Tunelių gręžimo komandos dir
ba 24 valandas, dieną ir naktį, 
gręždamos naujus tunelius ir va
lydamos senuosius, kurių dalis 
buvo užgriauta per 1958 metų 
bandymus. Kai kurie tuneliai už
blokuojami rąstais ir cementi
niais blokais. Juose sunaudota my
lios kabelio ir sudėta tonos ins
trumentų. Belieka tik pasirinktą 
bandymui sprogmenį nugabenti į 
vietą ir padaryti “karštą”, kam 
paprastai reikia kelių valandų 
darbo.

Daugelis' mokslininkų neslepia, 
kad jie norėtų bandymus atlik
ti atmosferoje, kaip tai dabar da
ro rusai, nes tai esą lengviau, pi
giau ir paprasčiau surinkti duo
menis, kurių dalis požeminiuose 
bandymuose dingsta. Bet didysis

RUOŠIASI
BANDYMAMS

argumentas prieš atmosferinius 
bandymusyra radioaktyvūs kritu
liai, susiję su politinėmis komp
likacijomis. Be to, autoritetingasis 
šaltinis nepasakė, ar visos bandy
ti numatytos 24 bombos bus 
sprogdinamos požemiuose. Tai 
reiškia, kad dalis jų gal bus iš
bandyta atmosferoje.

Po Rainier Mesa, mylios aukš
čio ir kelių mylių pločio uola, 
yra dvi tunelių sistemos: viena 
5100 pėdų ilgio maždaug 900 pė
dų gylyje, skaitant nuo viršaus. 
Kita — 15,000 pėdų ilgio, gilu
moje nusileidžiant žemyn pagal 
tereno bangavimą. Iš kiekvieno 
tunelio išeina po keletą urvų ašt
riai užlaužtais išėjimais. Tai 
sprogdinimų kameros.

Informuoti sluoksniai sako, kad 
prieš bombas būsią bandomi ne
didelio stiprumo ginklai — gal
būt iki 100 tonų TNT. Tai ribotų 
karo mūšių laukuose naudoti nu
matyti ginklai. Bet kuris iš ilgo 
nebandytų tokių ginklų sąrašo 
bus pirmiau bandomas, padiktuos 
militarinė situacija. Kiek žinoma, 
tame sąraše pirmauja:

* pagerinti maži užtaisai trum
pų distancijų Polario povandeni
nėms raketoms ir ilgų distancijų, 
bet mažo sprogmenų krūvio Mi
nuteman raketoms;

* neutrono bombos — įvairių 
dydžių, skirtos žudyti žmonėms 
trumpo periodo radiacijomis, bet 
paliekančios nesužalotus pasta
tus;

* lengvesni, bet žalingesni už
taisai vienintelei šio krašto seri
jomis gaminamai tarpkontinenti- 
nei raketai Atlas. Ankstesni užtai
sai buvo išbandyti prieš 1958 me
tais paskelbtą moratoriumą, bet 
dabar mokslininkai juos perkon- 
stravo, sumažindami ir paleng
vindami ;

MŪSŲ VEIKSNIŲ 
VEIKLA

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas — nepaprasta sesija spalio 
18 d. prasidėjo Paryžiuje ir bai
gėsi spalio 20 d. Ryšium su ašt
rėjančia tarptautine padėtimi 
reikalas verčia ir PET organiza
ciją ypatingai budriai stebėti įvy
kių raidą. Sesijos darbų eilėje 
svarbiausią vietą užėmė Berlyno 
krizė ir Europos problema, jos 
raida sovietų pavergtuose kraš
tuose.

Lietuvos delegaciją šiai sesijai 
sudarė pirmininkas V. Sidzikaus
kas ir nariai: prf. J. Baltrušaitis, 
V. Banaitis, dr. P. Karvelis, J. 
Lanskoronskis, A. Liutkus, kun. 
J. Petrošius, E. Turauskas, B. 
Venskuvienė. Vykdamas iš New 
Yorko į Paryžių V. Sidzikauskas 
drauge su kitais Pavergtųjų Sei
mo delegacijų pirmininkais apsi
lankė Londone ir Briuselyje, o 
po sesijos lankosi Ženevoje, Bon- 
noje ir Dubline. Lankydamasis 
Londone V. Sidzikauskas turėjo 
eilę pasikalbėjimų su Londono 
lietuviais.

Utrechto spaudos konferenci
joje spalio 11 d. VT URT Val
dytojas dr. P. Karvelis buvo pa
kviestas į Utrecht, (Olandiją da
lyvauti spaudos konferencijoje, 
kuri ten vyko ryšium su Oost 
Priester Tulp išleidžiama (400. 
000 egz.. tiražu) olandų kalba 
lietuvaičių Sibire paruošta mal
daknyge “Marija gelbėk mus". 
Dr. P. Karvelis gausiai susirinku
siems olandų spaudos atstovams 
turėjo progos išsamiai papasako
ti apie tai, kaip Sovietų S-ga su
laužydama sutartis okupavo Pa
baltijo valstybes, pažeisdama pa
grindines žmogaus ir laisvo apsi
sprendimo teises. URT Valdyto
jas apeliavo į konferencijos da
lyvius, kviesdamas kelti viešumon 
sovietų nusikaltimus ir supažin
dinti visuomenę su sovietų vyk
doma politika. Sielovados Vokie
tijoje dir. Tėvas A. Bernatonis 
spaudos atstovus informavo apie 
religinę padėtį Lietuvoje. E.

★ specialus užtaisas Nike-Zeus 
antiraketinei raketai. Armija sa
ko, kad tas užtaisas, skirtas be 
pavojaus susprogdinti erdvėje at- 
skrendančioms priešo raketoms 
yra jau pagamintas, bet neišban
dytas nei erdvėje, nei požemyje.

Ankstesni bandymai Nevados 
poligone tęsėsi beveik aštuone
rius metus, pradedant 1951 sausio 
27 ir baigiant 1958 spalio 30, ka
da buvo atliktas paskutinis ir 
silpniausias sprogdinimas, siekiąs 
tik apie 300 tonų TNT. Tai grei
čiausiai buvęs užtaisas mažai ra
ketai arba artilerijos sviediniui.

Reti apylinkių gyventojai vis 
dar tebekalba apie stipriausią 
sprogdinimą — 74.3 kilotonų 
arba 74,300 tonų TNT stiprumo. 
Tai buvo atlikta 1957 liepos 5, ir 
sprogimas buvo matomas ir girdi
mas už šimtų mylių.

Sovietai kalba, kad jie turį 100 
megatonų, arba 100 milijonų to
nų TNT bombas; tokia bomba, 
jei būtų išsprogdinta 50 mylių 
aukštyje, būtų matoma beveik 
visame žemės rutulyje, ir po jos 
sprogimo būtų iššaukti nekasdie
niai atmosferiniai reiškiniai — 
audros, šiaurės pašvaistės ir t.t.

Drv.

V. MYKOLAITIS — PUTINAS

LIBERA!
(Ištrauka iš ciklo “Fantazijos’’)

KUR TU SKRENDI, MANO MYLIMA VĖLE, 
KAPĄ PALIKUS IR LIŪDINTI KRYŽIŲ?
BLAŠKOSI LINKDAMOS GEDULO VĖLIAVOS, 
KLUMPA ANT KELIŲ .MALDAUJANTI LIBERA.

LIBERA! — LIBERA! — AK, NEPRIKELSI 
TO KAM GYVYBĖJ MIRTIS KARALIAUJA, 
TO, KAM IŠ SAULĖS PALINKĘ ŠEŠĖLIAI
GEDULO KRYŽIAIS PAŽENKLINO KAKTĄ.

AK, TEGU LEKIA IŠ ŠĖLSTANČIO PRAGARO 
VISOS KVATOJANČIOS KVAITULIU RAGANOS! — 
GRJŽK l KAPUS, MANO MYLIMA VĖLE,
TEN TAVUS LAUKIA LINGUODAMAS KRYŽIUS.

PASAULIO SPAUDOJE 
PASIŽVALGIUS

Maskvos partijos .suvažiavimas 
ar komunistinis teatras? Vakarų 
spaudoje jis įvairiai vertinamas. 
“Die Welt” dienrašty (240 Nr.) 
F. Stenberg pastebėjo, kad nau
joje programoje visai nerasime 
Stalino vardo, lygiai "pamirštas” 
ir Mao-Tse-tungas. Esą, šiuo me
tu Sovietuose auklėjimas ir ga
lios politika-neatsiejami dalykai. 
Tad jie ir siekia pažangos srity
se, kurios svarbios jų politikai, 
būtent gamtos moksluose ir tech
nikoje. Sovietų partijos progra
ma galėtų turėti teigiamos reikš
mės, jei ji vakarų pasaulį paska
tintų daugiau kaip ligi šiol auko
tis moksle ir auklėjime. "Frank
furter Allg. Zeitung” (241 Nr.) 
nurodo: dabartinio įtempimo 
tarp rytų ir vakarų metu visai 
nesvarbu ar sovietai savo prog
ramą išpildys pilnai, ligi pusės 
ar iš viso ji nueis vėjais. Esą 
daug svarbiau įžvelgti Kremliaus 
valdovų politinius, dvasinius ii 
psichologinius siekius, įgalinu
sius sudaryti taip amb'cingą 
programą. Ji kaip tik įrodanti 
tų valdovų perdėtą pasitikėjimą 
savo galia ir fanatišką tikėjimą 
jų idėjos politine misija.

Tokio didelio masto suvažia
vimas turi tikslą ne tik parodyti 
bolševikų galios didėjimą — pa
brėžia “Neuc Zucrchcr Ztg.” 
(285 Nr.) Kongresas siekia dai 
sudaryti įspūdį, kad Maskva jau 
virstanti ir viso pasaulio centru... 
Tačiau niekas geriau nepavaiz
duoja Chruščiovo — valdovo 
pobūdžio ir tikrųjų suvažiavimo 
tikslų, kai tai, kad sovietiniai 
tikslai, kryptys, siekiai skelbia
mi ne kur kitur, aip puošniame 
... teatre (rūmai pavadinti “Di
džiuoju Kremliaus teatru”).

Vakarų spauda savo pirmuose 
vertinimuose suskubo nurodyti, 
tad Chruščiovas ir toliau nenu- 
<rypo nuo savo pagrindinių rei
kalavimų vakarų adresu ir toliau 
tebegraso. Ji įspėjo į sovietinio 
valdovo žodžius žvelgti su re
zervu, nes esmėje Chruščiovas 
savo politikos nekeičia. Savo 
<ongrc.su sovietai teikia tik po
ros savaičių “pertrauką” Vaka
rams ir jie pasilieka sau laisvas 
rankas toliau kurstyti krizę po 
crizės.

Britų “The Times" dienraš

tis spalio 18 d. pastebėjo, kad 
pranešdami apie naujos bombos 
sprogdinimą sovietai turi politi
nius tikslus. Siekiama vakarų 
kraštus įbauginti tuo atveju, jei 
jų vyriausybės nebūtų pasirengu
sios eiti į nuolaidas Berlyno klau
simu. Jei, anot “Paris Jour” 
Chruščiovui nepatinka Paryžiaus 
-Bonos sutarimas, tai jam tektų 
prisiminti Stalino-Ribentropo ašį. 
Paryžiaus “Lc Figaro” įspėjo dėl 
perdėto optimizmo ryšium su 
Kremliaus valdovo kalba. Jis ir 
toliau siekia skaldyti vakarus. 
“Washington Post” pabrėžė, kad 
Chruščiovo bombiniai grąsinimai 
reiškia, kad sovietai pasiryžę to
liau varyti grąsinimų ir jėgos 
politiką, o tai teikia mažai vil
ties sėkmingiems pasitarimams 
ateityje.

Ponomarcnkos-Golubo bylą 
plačiai įvertino šveicarų “Neuc 
Zucrchcr Ztg.” (283 Nr.) pažy
mėjęs, kad olandai savo laiky
sena sovietinių diplomatų požiū
riu pasitarnavę pačiai Europai. 
Mariniai įsikišę į sovietinio pi
liečio pasiryžimą pasilikti vaka
ruose, prievarta siekę išgabenti 
jo žmoną Rusijon, sovietų dip- 
Icr • ’ai, priveoę ir prie mušty
nių, smarkiai su .ikompromitavę. 
Dienraštis kelia mintį, kad che
mikas Golubas buvęs svarbesnis 
asmuo, kaip pradžioje atrodė. 
Savo elgesiu Olandijos aerodro
me sovietai dar norėjo parodyti, 
kad Maskvos ranka siekia to
liau už sovietų sienas, kad ir 
Vak. Europoje nebėra saugu ir 
kad sovietinio režimo priešams 
nebesą jokios vilties pasprukti. 
Jei sovietų elgesys ir galėjo tu
rėti demoralizuojančios reikšmės, 
tačiau jiems visiškai nepavyko 
pasikėsinti prieš saugumą Vak. 
Europoje.

VKL 8 DARBO VALANDOS
Darbo laikas Sovietų S-je vieto

je pastaruoju metu buvusių 6 dar
bo valandų vėl prailgintas iki 8 
vai. Ryšium su tuo Tarp. Laisvųjų 
Profesinių S-gų organizacija pri
mena, kad Chruščiovas 6 darbo 
valandų dieną buvo pažadėjęs ligi 
1966 metų pabaigos, o šių metų 
pradžioj buvo planuojama įvesti 
net 5 darbo valandų dieną.

1
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1. KELIONĖ PRAEITIN
Rausiamos po istorijos knygas 

ir šimtmečių dulkes. Kuo gilyn, 
tuo tamsyn, tuo didesnė pastanga 
ir sunkesnis ilgesys, šimtas metų, 
penki šimtai, tūkstantis — dar 
lengva, dar dulkės uola nepavirtu- 
sios, dar užversti griuvėsiai nesu- 
akmenėję. Rausiamės giliau — 
penkiolika šimtų metų — pilka 
pilka naktis; keliaujame dar to
liau — du tūkstančiai — juoda ak
lumą. Tik pavargusios rankos dar 
kasasi, vilties nenustodamos ir 
staiga — slidus marmuras, tiesių 
kolonų formos, harmoningi laiptai 
— šimtmečių uždanga plyšta, 
krenta, šviesi, girliandomis iš
puošta arena, minia žmonių, bal
tomis togomis apsisiautę romėnai, 
margai pasidabinę afrikiečiai, azi
jatai. Neronas džiaugiasi gladia
torių rungtynėmis, kurios šį kartų 
rengtos didelės šventės proga su 
ypatingu rūpesčiu. Ir Nerono sos
tas ir stovyklos areną dalinančioje 
užtvaroje išpuoštos retai mato
mom brangenybėm — saulės aša
rų spalvos, skaidriom, subtiliai be
sikeičiančiom — Baltijos krantų 
gintaru. Neveltui Nerono raitinin
kas skubėjo dienų nebeskaičiuoda
mas per vos peržengiamas, tam
sias girias, per mažai žinomus pel
kių takus iki lietuvių krašto, kad 
už Romos imperijos pinigus nusi
pirktų Pabaltijo gintaro, tiek, 
kiek jo arklys begalėjo pakelti: 
didelių, gražių gabalų, net iki dvy
likos svarų sunkumo...

Pirmame šimtmetyje po Kris
taus romėnų istorikas Plinijus ap
rašė tą Nerono raitininko kelionę 
Pabaltin. Jo žingsnius mes ir se
kam. Paskui kelionė atgalios per 
šimtmečius j dabartį bus lengves
nė, vaizdai vis ryškesni.

Su romėnais prekiavę, tamsių 
girių, audringo pajūrio ir ramių 
upių pakrančių gyventojai yra 
mūsų proseniai, lietuviai, kaip ir 
mes, ta pačia kalba kalbėję, kuria 
ir mes tebekalbame. Europoje tau
tos bruzdėjo, kraustėsi, kalbos mi
rė, naujos formavosi, o Pabaltyje 
per visus tuos amžius, kaip gyve
no, taip ir tebegyvena viena iš se
niausių Europos tautų, kalbanti 
pačia seniausia iš iki šiol nenumi
rusių indoeuropiečių kalbų. Ir se

ELENA ŽIŽIENĖ

Iš praeities stiprybė
NUOTRUPOS IŠ LIETUVOS ISTORIJOS

PIRMOJI DALIS

nų senovėje toji tauta nebuvo lau
kiniais nomadais, bet pastovių so
dybų gyventojais, pamažu išsiug
dę savo pažiūras, papročius, gyve
nimo būdą, gamtos ir grožio pa
jautimą. Pasklidę po pasaulį emi
grantais su savim atsivežėme ke
lių tūkstančių metų palikimą, ku
rio lobyne ir mes ir mūsų proariū- 
kai turėtume rasti pasitikėjimo, 
savigarbos ir gilaus įsipareigojimo 
jausmo.

KAS YRA TAUTINĖ SĄMONĖ
Kaip ramios upės plaukimas, ša

lia tūkstančio kitų upių nepaliau
jamai savo vandenis į vandenynus 
benešantis, taip ir žemdirbių lie
tuvių gyvenimas per šimtmečių 
šimtmečius vagojos šalia kitų Eu
ropos tautų gyvenimų, savo įnašu 
turtindamas bendrąją pasaulio 
kultūrą, sutikdamas laimingų ir 
sielvartingų laikotarpių, tačiau 
niekad nesustodamas, neišsibaig
damas. Tautinė sąmonė yra savo 
kilmės tautos gyvastingumo reik
šmės ir savo paties neišvengiamo 
jai priklausomumo supratimas. 
Toji sąmonė nėra, kaip kai kurie 
mano, praeinančios mados tvari
nys, gimęs romantiško devyniolik
to amžiaus skėryčiojimesi. Žmo
gaus ryšys su jo tauta yra pra
plėstas ryšys individo su savo šei
ma, tėvais, proseniais, savo paties 
kilme bei paveldėjimu. Jo svarbą 
suprato ne tik devyniolikto am
žiaus nacionalizmo kūrėjai, bet ir 
senų seniausios tautos, kaip grai
kai ir romėnai. Graikų Platonas 
prieš dvidešimt penkis šimtmečius, 
kalbėdamas apie savo laikų neiš
vengiamus karus, įrodinėjo, kad 
graikai kariaudami su graikais tu
ri elgtis kitaip, negu kariaudami 
su svetimšaliais: “Kai graikai ka
riauja su svetimšaliais, tada jie iš 
tiesų kariauja su savo natūraliais 
priešais, bet kai karas vyksta tarp 
graikų, tai nėra tikras karas, o tik 
vidinis nesutarimas, kai abi pusės 
iš tiesų yra draugai, kurie myli tą 
pačią žemę ir priklauso tai pačiai 
religijai. Tokių nesutarimų metu, 
kaltieji turi būti nubausti, bet ne
valia deginti sodžių, plėšti der
liaus iš tos žemės, kuri yra visų 
bendra motina”. (Respublika, 470 
— 471).

O kai 4 a. p. K. galams Romą iš 

pagrindų sugriovus, romėnai su
manė keltis į netoliese klestėjusį 
Vei miestą, jų karo vadas Kami
nus juos nuo to žingsnio atkalbėjo 
aiškindamas, kad kaip savo moti
nos, taip ir savo žemės nedera ap
leisti, kada ji nelaimių ištikta.

LIETUVIŠKOSIOS SĄMONĖS 
BRANGAKMENIAI 

GILI SENOVĖ

Lietuvos, kaip ir daugelio kitų 
kraštų, valstybinis gyvenimas 
nuolat keitėsi, veikiamas bendrųjų 
įvykių, visos Europos civilizacijos 
posūkių, nelauktų audrų, suiru
čių, vienokių ar kitokių kaimynų 
pasireiškimų, taip, kaip ir atskiro 
žmogaus gyvenimas priklauso ne 
tik nuo jo vidinio vystimosi, bet 
ir nuo jo aplinkos, bei kitų žmo
nių. Viduramžiais Lietuvos Did
žioji Kunigaikštystė buvo didžiau
sia karinė jėga Rytų Europoje. 
Renesanso laikais, įvykus unijai 
vyčio su ereliu, į Lietuvos — Len
kijos sostą veržėsi karalaičiai iš 
visos Europos. Paskui išgyventa 
prievartinis palaidojimas po nau
jai išaugusios imperinės Rusijos 
sunkia letena, iš didžiosios kuni
gaikštystės ir karalystės pavirti
mas į veik užmirštą guberniją. 
Dar vėliau, po kietų pastangų ir 
vėl išsilaisvinta ir įsijungta į ne
priklausomų, kūrybingų tautų eilę. 
Galiausiai ir vėl suklupta po nau
ja okupacija. Nenustojamai kei
tėsi politinis Lietuvos žemėlapis, 
jos karinis ir ekonominis pajėgu
mas ir jos prestižas kitų valstybių 
tarpe. Tačiau per visus tuos pasi
keitimus lietuvių tauta vis tebe
gyveno tose pačiose upių bei ežerų 
pakrantėse, tebekalbėjo ta pačia 
kalba ir puoselėjo tą pačia meilę 
savo žemei, savo proseniams, savo 
broliams. Per visas audras tautinė 
sąmonė išliko gyva, pasireikšdama 
čia kunigaikščio dvare, čia didikų 
rūmuose, čia dūminėje žemdirbio 
pirkioje.

Tos sąmonės žėrinčių pavyzdžių 
ir išėjome ieškoti, rausdamiesi 
šimtmečių dulkėse. O labiausiai ji 
žėrėdavo tada, kada daugiausiai 
stengtasi ją užgesinti, kada kurie 
nors svetimieji prievarta ar klasta 
stengėsi iš lietuvių atimti jų savi
tumą ir primesti svetimą gyveni

mo būdą, kada grasinta lietuvių 
laisvei, štai jau tryliktame amžiu
je prūsai su žemaičiais kovojo 
prieš kryžiuočius. Tai ne atskirų 
vietovių gj'ventojai su savo kuo
komis ir laidyklėmis išėję ginti 
savo pačių namų slenksčio nuo 
plėšikaujančio perėjūno. Prūsų že
mė jau kuris laikas buvo ordino 
užkariauta, krikštijama, didikų 
vaikai, riterių teisėmis apdovano
jami, ordino žemėse vakarietiškai 
mokomi auklėjami — regis jau 
galėjo savo šventųjų girių ošimą 
pamiršti, viduramžiškais riterių 
idealais susižavėti, vienuolynuose 
užmegstas draugystes su vakarų 
didikais puoselėti. O štai žemaičių 
ir prūsų krašte suliepsnoja visuo
tinas sukilimas, kuriam vadovauja 
labiausiai “vakarietiški”, ordino 
žemėse auklėti, ankstyvoje jau
nystėje apkrikštyti žmonės. Man- 
tamino, Henriku pakrikštyjo, 
Glando, Ričardu pavadinto, Auk- 
tumo, mergaitės Nomedos vardai 
kalba į mus iš senųjų archyvų. 
Girių tankumynuose jie galando 
savo ginklus ir kėlė maišto dva
sią. O kada kova prasidėjo, savo 
atkaklumu ir herojiškumu jie ste
bino net ir pačius priešus. Vokie
tis istorikas J. Voigt taip rašo 
apie tą sukilimą: "Dešimtį metų 
ėjo žiaurios kovos. Retai kuri ki
ta tauta turi savo istorijoje tokį 
ilgą laiko tarpą, kuriame žmonės 
taip būtų kentėję mirties pavojų, 
bado, gaisrų, plėšimų, naikinimo 
nelaimes, ir tai ne dėl to, kad jie, 
kaip laukiniai žvėrys, būtų troškę 
kraujo ir naikinimo, bet kad jie 
troško tik vieno — laisvės! Pa
vergtoji tauta veržėsi atgauti 
atimtą jai laisvę, laisvųjų tėvų 
vaikai nešiojosi giliai širdyje tos 
laisvės atsiminimą. Tokiam did
žiam tikslui jokia auka nebuvo 
persunki, jokia bausmė skriaudė
jams neatrodė peržiauri. Prūsai 
turėjo išsivaduoti arba žūti! Su
kilimo gaisras plačiai liepsnojo 
nuo Vyslos iki Dauguvos”.

Iš Gedimino laikų, tarp daugy
bės kitų, vienas pavyzdys ir sep
tyniais šimtais metų nutolusių 
akis graužia baisiais dūmais: tai 
Pilėnų kunigaikščio Margirio — 
istorinio, ne legendarinio — pilies 
laužo liepsnos, kuriose savo valia 
susidegino visi gyventojai — vai
kai, jaunuoliai, moterys, seneliai, 
kariai ir pagaliau pats kunigaikš
tis, nes jiems regėjosi saldžiau 
klaikia mirtimi numirti, negu 
priešų pergalei nusilenkti.

Tokios lietuvių dvasią vaizduo
jančios iliustracijos nesibaigia se
niausiais laikais. Per visus šimt
mečius iki vėlausių laikų jos 
šviečia tiems, kurie praeityje no
ri stiprybės ieškoti.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
(Iš “Eltos”, radijo ir kitu šaltinių)

RELIGINGAS ŽMOGUS NĖRA

NUSIKALTĖLIS

“Tiesa” 238 n-ry įsidėjo doc. J. 
Kauneckienės straipsnį apie ate
istinį darbą aukštojoje mokykloje. 
Autorė pripažįsta, kad dar daug 
esama religingų studentų ii- ji siū
lo su jais glaudžiai bendradar
biauti, pavyzdžiais įrodyti “religi
jos absurdiškumą”. Toliau J. Kau- 
neckienė pastebi, kad vaikai gali 
dalyvauti tėvų ruošiamose religi
nėse šventėse, nes, esą, tik blogas 
vaikas išsižada savo religingų tėvų. 
O religingas žmogus, pasak auto
rės,' “nėra joks nusikaltėlis, kurį 
reikėtų pasmerkti ir jo išsižadėti”. 
Girdi, būtų klaida įkalbėti vaikus, 
kad jie nedalyvautų tėvų rengia
mose tradicinėse Velykų ir Kalėdų 
šventėse. Esą reikia skirti du da
lykus, kurie paprastai painiojami, 
tai religingi nesąmoningi žmonės, 
kuriuos reikia metodiškai auklėti 
ir sąmoningi religijos skelbėjai 
dvasininkai. Taigi išeitų, kad Lie
tuvoje siūloma pirmiausia vesti 
kovą prieš antrosios kategorijos 
“kenkėjus”.

PLANAVIMAI KULTŪROS
SRITYJE

Lietuvos kultūros ministro pa
vaduotojas Vyt. Jakelaitis Vilniaus 
radijui papasakojo apie įvairius 
planavimus kultūros srityje. Jo 
žodžiais kaimo klubai ir skaityklos 
palaipsniui reorganizuojami į kul
tūros namus, o šie, kaip žinoma, 
sudaro komunistinės agitacijos ir 
propagandos židinius. Esą nauji 
kultūros namai statomi Šiauliuose, 
Klaipėdoje, N. Vilnioje, Skuode. 
Be to plečiamas knygynų, muziejų, 
kultūros ir poilsio parkų tinklas.

NE KINAI, BET KINO 

ĮRENGINIAI

Kultūros ministro pavaduotojo 
V. Jakelaičio paskelbtais duome
nimis 1958 m. Lietuvoje buvo 650 
kino įrenginių ir šių metų pabai
goje jų tikimasi sulaukti net dau
giau 1000. Bolševikinė propagan
da nuolat palygina šiuos skaičius 
su laisvoje Lietuvoje buvusiais 66 
kino teatrais. Pažymėtina, kad 
dabartinis išpūstas skaičius liečia 
ne komercinius kino teatrus, bet 

vadinamuosius kilnojamuosius ki
nus ir iš viso įrengimus, kur su
sirinkusiems brukami žiūrėti pro
pagandiniai filmai. Dabar kolcho
zus aplanko tik kilnojamieji kinai 
ir iki septynmečio pabaigos tiki
masi, kad kiekviename kolchoze 
bus įrengti vad. kino stacionarai. 
Lietuvoje dabar įrengti 22 plačia- 
ekraniniai kino teatrai, o šiais me
tais nauji kinai pradės veikti 
Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžy, 
Kupiškyje, Kelmėje, Jurbarke, Ig
nalinoje. Vilniuje įpusėta naujos 
kino studijos statyba.

DAILININKAI APDOVANOTI 
MEDALIAIS

Spalio mėn. 9 d. Lietuvos kultū
ros ministerija gavo pranešimą 
apie eilės Lietuvos dailininkų ap
dovanojimą visasąjunginės liau
dies ūkio laimėjimų parodos meda
liais. Aukso medaliai paskirti dai
lininkams Makūnaitei ir Jurkūnui, 
sidabro medaliais buvo apdovanoti 
Kučas, Krasauskas, Galdikas ir 
Paškauskaitė, o bronzos medalius 
gavo Bačėnas, Jurėnas, Kalinaus
kas ir Valius. Už knygų redaga
vimą bronzos medaliu apdovanotas 
ir grožinės literatūros redaktorius 
Žirgulis. Visiems buvo paskirtos 
ir dovanos.

PASTATĖ NAUJĄ OPERĄ

Vilniaus televizijos studija spalio 
mėn. pastatė Puccini operą “Skrai
stė”. Muzikinę dalį paruošė A. 
Arminas, režisavo pradedanti re
žisierė V. Mikštaitė. Pastatymas 
buvęs su trūkumais, nes solistai 
(Z. Tervydis, T. Slankauskaitė, V. 
Usinas ir kt.) tik pirmą kartą vai
dino televizijoje.

KOLCHOZININKAI MAŽAI 
MOKOSI

Sniečkus Vilniaus suvažiavime 
nusiskundė, kad Lietuvos kolchozai 
su sovehozais per mažai siunčia 
savo darbuotojų mokytis aukšto
siose ir specialiose vidurinėse mo
kyklose. Pav. šiais metais į aukš
tąsias mokyklas tebuvo priimta tik 
308 jaunuoliai ir merginos su įmo
nių ir kolchozų stipendijomis. Į 
žemės ūkio ir veterinarijos akade
mijas kolchozai ir sovehozai at
siuntė tik 81 savo narį.

Rašo: R. E, Maziliauskas

ANTROJI DALIS

SU PASAULĖJAUTA, ku
rią Alberto Moravia taikliai api
būdino kaip “išmintingą nihiliz
mą'', į grožinę prozą atėjęs Hem- 
tningwayus iš tikrąją buvo pio
nierius. Sakysime, egzistencialis
tinio romano pradžia įprasta lai
kyti Andre Malraux “La Condi
tion Humain", pasirodžiusio 
1933 metais, gi, didžiulę įtaką tu
rėjęs romanas “The Sun also Ri
ses" (britiškoje laidoje kažkodėl 
pavadintas “Fiesta”) Hemming
wayaus buvo išleistas 1926 me
tais. Tuo tarpu abu autoriai išei
na iš panašią metafizinių prie
laidą. Pagaliau, tiek Sartras, tiek 
de Beauvoir Hemmingwayui (ša
lia Kafkos) pripažįsta didžiulę 
įtaką savo kūryboje. Kai kurią 
kritiką Hemmingwayaus kūrybai 
apibūdinti vartojamas “juslingu
mo tėkmės” (parafrazuojant "są
moningumo tėkmę”) terminas, 
lygiai tiksliai galima būtą pritai
kinti ir Camus prozai.

EUGENE IONESCO Pary
žiaus "L’Express’ neseniai rašė: 
“Gal būt mes kai kuriais savo 
kūrybos lapais, kartu su egzisten
cialistiniu judėjimu, visdėlto tę
siame tą didžiulę meninę ir lite
ratūrinę revoliuciją, prasidėjusią 
apie 1915 ir 1920 metus ir kuri 

dar toli gražu nėra pasibaigusi.” 
Šitos kultūrinės revoliucijos lite
ratūriniu pirmūnu neabejotinai 
yra kaip tik Hemminwayus. 
Mums šia proga gal reikšminga, 
kad ir modernioji lietuvių lite
ratūra savo problematika ir kon
cepcijomis žymia dalimi paga
liau jau prisivijo Vakarus. Jau
nieji (nebūtinai amžiumi) mūsų 
rašytojai, išsivaduodami iš siauro 
etno-centrizmo ir atviru veidu at
sigręždami į bendriniai žmogiš
kas problemas, įsijungė į tą glo
balinį procesą. Faktas, kad nežiū
rint susivisuotinimo, jie visdėlto 
iššaltojo lietuvišką savo kūrybos 
charakterį, liudija kūrybinį ją au
tentiškumą. Antanas Škėma (o 
jis nėra vienintelis), neperseniau
siai ištisą rašinį nihilizmui sky
ręs, tiesiog pasisako: “Prisipa
žįstu. Kūrybinis nihilizmas yra 
mano religija. Mirties momentas 
— reikšmingiausioj! tikrovė.” Ši
tie žodžiai būtą lygiai tikri ir 
Hemmingwayaus lūpose.

JEIGU šita globalinė literatūri
nė bei meninė revoliucija yra in
tymiai jungiama bendra atskirą 
kūrėją pasaulėjauta, tu pačią me
tafizinių prielaidų, arba, kitais 
žodžiais išsireiškus, jeigu jie visi 
padarė tą pačią diagnozę ir riša 

juos kankinančių klausimų ben
drybė, atsakymų bandymai vis
dėlto lieka individualūs kiekvie
nam kūrėjui arba bent kiekvienai 
literatūrinei mokyklai. Taip: “Už 
šimtas dvidešimt ketvirtųjų durų 
yra sodas, jame tik kų išsiskleidė 
rožės,” — galvoja Škėmos hero
jus, — “snaudulingai mirdamas”. 
Juo tarpu: “Už durų buvo du
rys.” Litinei Sutemai, gi, “nebėra 
nieko svetimo," nes prieplaukoje 
“vaikai šviesiais, vaikai tamsiais 
veidais dainuoja dainą apie pelę, 
tą pačių, tik kita gaida...” O Jo
nas Mekas bene arčiausiai stovi 
prancūziškosios mokyklos egzis
tencialistų istoricizmo ir visuome
ninio užsiangažavimo doktrinos.

SAVO sprendimuose Hem- 
mingwayus visuomet buvo indivi
dualistu, likdamas atokus sociali
nėm ir politinėm problemom. Ir 
visdėlto vieno kritiko nuomone: 
“savo kartai parodė kaip gyventi 
pasaulyje, kurio pati nekūrė ir 
kuriam nejaučia ypatingos mei
lės.”

KIEKV1ENAS sukurtas jo he
rojus galutinėje analizėje visuo
met išsiskleidžia kaip paties 
Hemmingwayaus asmenybės su
dėtinė dalis, o pagrindiniu anta
gonistu visuose jo veikaluose lie
ka mirtis. Mirtis, tai vienintelė re
alybė, mirties momentas, tai — 
"moment of truth”, todėl mirtis 
telieka ir kaip vienintelė reali 
tiesa. Visa kita tėra reliatyvu, tė
ra savotiškas žaidimas, tėra spor
tas. Tie, kurie šitai realybei už
merkia akis — tai "phonies", sa
votiški veidmainiai, hipokritai. 

Būdamas karo korespondentu, 
jis niekad neidealizavo karių ir 
garsiai šaipydavosi iš kolegų, į 
A merikos spaudų siuntinėjusių 
rašinius, ryškinančius karių hero
jiškumą. Jo nuomone, kariai nau
dojosi nepakartojama proga nors 
laikinai išsivaduoti iš slegiančios 
rutinos ir beprasmiškos egzis
tencijos amerikinėje buityje. Mir
tis? Ji, galų gale, vistiek neišven
giama. Mylimiausias jo sportas
— bulių rungtynės, kuriom jis 
paskyrė nemaža vietos savo kū
ryboje, apie kurias parašė eksper
tų augštai vertinamų studijų. 
Sportas, kuriame rungėjai kiek
vienų kartų žiūri mirčiai į akis
— negalėjo jo nežavėti. Iš tik
rųjų, Hemingwayus buvo sporti
ninkas pačia giliausia ir esmin
giausia to žodžio prasme. Galvoti 
apie ateitį, apie laimėjimų yra 
beprasmiška, nereikalinga, nes 
tragiškoji mirties neišvengiamybė 
vistiek lemia pralaimėjimą. To
dėl “the game is the thing”, gar
bingas laikymasis taisyklių to 
spotro, kurį tuo metu žaidė — 
vienintelis kriterijumas. Absoliu
čių elgesio dėsnių nėra, nes nieko 
nėra amžino.

PUBLICISTAS Kenneth Cra- 
wjordt Hemingwayu laiko rašy
toju "mūsą kartoje perdirbusį 
anglų kalbą”. Tvirtinimas gal per 
drąsus, tačiau esmėje teisingas. 
Iki pirmojo karo literatūrinė kal
ba vis dar buvo pernelyg manda- 
riniška, perkrauta stilistiniais or
namentais, barokinėmis puošme
nimis. Kuone telegraminis, kir
čiuotas stilius pirmųjų Heming- 

wayaus knygų skaitytojus ir kriti
kus perpylė, tarsi šaltas dušas. 
Tai buvo gatvės kalba. Paprasta 
ir visiškai neintelektuali. Bet vi
suomet tiksli ir organiška. Ir, gal 
būt, giliau ir prasmingiau komu- 
nikuojanti tarp eilučių, o ne tie
sioginiai. Jis vargiai teturėjo kitą 
pasirinkimą, kaip tapti prozinio 
stiliaus novatoriumi. Eugene lo- 
ensco žodžiais: “Kiekvienas nau
jas literatūrinis judėjimas, kiek
viena nauja menininkų karta su 
savimi atsineša ir naujų stilių... 
nes senoji kalba susivartoja, se
nos formos subyra ir jomis naujų 
dalykų, kuriuos norima išreikš
ti, nebeįmanoma pavaizduoti.” 
Ištisos virtinės “didelių žodžių” 
liko beprasmiškomis. Rašytojišką 
savo uždavinį Hemingwayus ma
tė užfiksavime “ne to, kas yra 
įprasta jausti ir ne to, kų jausti 
buvai išmokytas, bet kų iš tikrąją 
jauti; šalia to, — kas ištikrųjų 
įvyksta akcijoje”.

JO STILISTINE įtaka buvo 
tokia milžinika, kad ištisais de
šimtmečiais būriai debiutuojan
čią Amerikos (ir ne tik Ameri
kos) prozajikų buvo kritikos už
sipuolami už Hemingwayaus bez- 
džionavimų. Dar 1953 metais 
Hemingwayus vienam pradedan
čiam literatui rašė: “Negaliu tau 
padėti, jaunuoli. Rašai geriau už 
mane, kai buvau devyniolikos 
metų. Bet velniava tame, kad ra
šai kaip aš. Tai nėra nuodėmė. 
Tik nieko tuo nepasieksi."

ĮDOMIAI vartodamas boksi
ninką žargonų, Hemingwayus ši

taip įvertino savo literatūrinį pa
siekimų:

“Sunkiai treniravausi ir sumu
šiau ponų de Maupassant. Du 
kartus susikoviau lygiomis su po
nu Stendahl, bet niekas manęs 
neįvilios į ringų kautis su ponu 
Tolstojumi, nebent būčiau pa
kankamai pasiutęs ir vis tobulė- 
čiau.”

NEKROLOGINIO rašinio pa
baigoje, gal būt, ir Ernestas He
mingwayus laikytų prasminga 
pacituoti mažų ištraukėlę iš jo 
novelės “A Clean, Well Lighted 
Place":

“Ko bijoti? Nebuvo tai baimė 
ar išgąstis. Tai tik niekybė, ku
ria taip gerai pažinojo. Viskas 
yra niekis ir žmogus tėra niekis. 
Tai ir viskas, o čia tetrūko švie
sos, trupučio švaros ir tvarkos. 
Kiti taip gyveno ir nieko nejau
tė, bet jis žinojo, kad viskas te
buvo nada, y puses nada, y nada, 
y puses nada. Nada mūsų, kurs 
esi nadoje, teesie nada tavo var
das, teateinie tavo nada, tebūnie 
tavo nada kaip nadoje, taip ir 
ant nados. Kasdieninės mūsų na
dos duok mums šią nadų ir na- 
duok mums mūsų nadas, kaip ir 
mes naduojame savo nadas ir ne
nuduok mus į nadą, bet gelbėk 
mus nuo nados; puses nada. 
Sveika niekybe pilna niekybės. 
Jis šypsojosi ir stovėjo prie baro 
ties blizgančiu kavos virduliu. 
“Ko jums?” — paklausė pada
vėjas. — “Nada", — atsakė.”

(Nada — ispaniškai niekas).
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POLITIKOS VLADAS JAKUTIS

KLYSTKELIUOSE

BRITAI IR EUROPA
“N. Y. Herald Tribune” rašo: 

“Britanijos pareiškimas, kad ji 
pasiryžusi pilnai prisidėti prie Eu
ropos Ekonominės Bendruomenės 
tikslų ir siekimų, yra toksai teigia
mas geros valios parodymas, kokio 
tik šeši gali tikėtis. Pasitarimai, 
kuriuose iš vienos pusės dalyvauja 
Britanija, o iš kitos Prancūzija, 
Vokietija, Italija ir Benelukso 
kraštai, be abejo, bus sudėtingi ir 
ilgi, bet svarbu, kad jie prasideda 
po draugiškumo ir pasitikėjimo 
ženklu. O britai tokiai nuotaikai 
sukurti yra padarę geriausia, kas 
tik galima”.

Pačių britų “The Guardian” da
rosi tokias išvadas: “Vengdama 
statyti kokias nors nereikalingas 
sąlygas ir atsisakydama šiuo me
tu reikalauti jau kokių nors aiškių 
sprendimų dėl tų ypatingų sunku
mų, kurie kyla žemės ūkio ir Bri
tų Bendruomenės klausimais, vy
riausybė labai puikiai pradėjo. Juo 
mažiau visi tie klausimai, o ypač 
kiek labiau ūkiškai atsilikusių Bri
tų Bendruomenės kraštų reikalas 
bus stengiamasi paversti bendra 
Europos Bendruomenės atsakomy
be, juo geriau bus. Pasitarimuose, 
be abejo, iškils nuomonių skirtu
mų. Vyriausybė privalo tikėtis, 
kad artimiausiais mėnesiais teks 
kietai derėtis, ir visą laiką jai į 
skvernus kibs Britų Bendruomenės 
kraštų vyriausybės, o taip pat ir 
šio krašto įvairūs sluoksniai. Bet 
ji pasirinko teisingą kelią”.

ULBRICHTAS 
IR AL CAPONE

“N. Y. Herald Tribune” užsime
na lyg ir naujus neaiškius vėjus 
Vokietijos reikalu tokiais teigi
mais: “Bonnos vyriausybėje esama 
nuotaikų, kad Federalinė Respub
lika yra pasiryžusi plėsti “adminis
tracinius ir techninius santykius” 
su Rytų Vokietija. Tai lyg ir ro
dytų, kad krypstama į tai, jog rei
kia kaip nors de facto pripažinti 
Pankovo režimą ar bent skaitytis 
su Rytų Vokietija, kaip su Sovie
tų Sąjungos “agentu”. Bet tas 
pats laikraštis kitame numeryje 
neišlaiko nepasakęs šios tiesos: 
“Net ir Vakaruose kalbama “apie 
realizmą”, kad pripažintinas Vo
kietijos suskaldymas. Bet tai yra 
ne kas kita, kaip tik švilptelėji
mas tamsybėse. Suskaldyta Vokie
tija yra grėsmė pasaulio taikai, 
ir joks prievartinis rytinės dalies 
sukomunistinimas, net jei ir visas 
pasaulis pripažintų jį, negalėtų su
mažinti to pavojaus. Viskas, ką 
Chruščiovas ir Ulbrichtas yra pa
darę su savo tomis kinų sienomis 
ir Berlyno krizėmis, tai tik paaš
trino pavojų ir dar pasunkino ga
limybes tikrai susitarti”.

Britų “The Guardian”, išvardi
jęs visus įvykius, kaip Rytų Ber
lyno policija yra kada pastaruoju 
metu žiauriai pasielgusi su norė
jusiais pabėgti vokiečiais, pasida
ro tokią išvadą: “Valstybė, kuri 
paneigia savo piliečiams šią teisę 
(palikti savo kraštą), negali būti 
laikoma tikru civilizuotos bend
ruomenės nariu. Kol Rytų vokie
čiai yra laikomi už spygliuotų vie
lų, pono Ulbrichto režimo reikala
vimas laikyti jį teisėta vyriausybe 
yra niekuo ne geresnis, negu Al 
Caponės reikalavimas laikyti jį 
gerbiamu verslininku”.

“CHRUŠČIOVAS ŽINO, KAD 
VAKARIEČIAI GALINGI”

Šį pareiškimą televizijos valan
dėlėj pareiškė Jungt. Amerikos 
Valstybių užsienio reikalų minis
teris Dean Rusk. Jis pareiškė, 
kad Vakarų sąjungininkai kalba 
Berlyno ir Vokietijos sujungimo 
reikalais iš stiprumo ir galybės 
pozicijos ir sovietai apie tai pui
kiai žino. Amerikos gynybos vi- 
ceministeris ta pačia proga dar 
pažymėjo, kad šiuo metu Jungt. 
Amerikos valstybės yra tokios ga
lingos, kad kiekvienas agresorius, 
kuris drįstų staigų branduolinį 
puolimą prieš jas, susilauktų savo 
mirties sprendimo.

Nesenai pasibaigusios diskusi-

“AUSTRALIJOS LIETUVIU KATALIKU 
KAPELIONU PAREIŠKIMĄ”

l I

jos, sukeltos “Tėviškės Aiduose” 
tilpusiu straipsniu “Tautinė savi- 
žudystė” (TA 21), imamos atnau
jinti “Australijos lietuvių katali
kų kapelionų pareiškimu” toje jo 
dalyje, kur liečiami bendruome
ninio gyvenimo klausimai (TA 
34).

Tąjį “pareiškimą” reiktų žiū
rėti ryšyje su būtomis diskusijo
mis ne tiktai tam, kad suvokti jo 
samprotavimų prasmę, bet dar ir 
dėl to, kad jame patiekiamos prie
laidos, kurios radosi pagrindu iš
vadoms bei sprendimams padaryti 
dėl bendruomeninių dalykų, yra 
paimtos iš diskusijų kai kurių da
lyvių reikštųjų nuomonių.

“Pareiškimu” primetama ALB 
krašto valdybai ir “Mūsų Pasto
gei” pasisakymai, kuriuos savo 
vardu buvo reiškę diskusijų daly
viai diskusijų eigoje. Tuos pasi
sakymus “pareiškimo” autoriai 
kvalifikuoja kaip (a) “tikybines 
klaidas”, “Kat. Bažnyčios mokslui 
priešingas nuomones, skleidžiamas 
“Mūsų Pastogėje”, arba kaip (b) 
“klaidingas demokratijos ir spau
dos laisvės teorijas, palaikomas 
Krašto Valdybos”.

Būtų neatsargu manyti, kad pa
rinktoji diskusijų dalyvio nuomo
nė esanti laikraščio nuomonė ar 
kad ji reprezentuojanti redakci
jos ar leidėjo pažiūras. Dėl to tad 
nebūtų teisinga pakaltinti redak
ciją ai- leidėją ir laikyti juos at
sakingais už atskiro asmens min
tis ar samprotavimus kuriuo klau
simu. Reikia pastebėti, jog ne
galima paneigti asmeniui teisės 
turėti savąją nuomonę, lygiai ir 
laisves ją pareikšti bendruomeni
niame laikraštyje, katras yra atvi
ras visiems lietuviams, be pažiūrų 
ar įsitikinimų skirtumo.

Asmeninės nuomonės palaiky
mas redakcijos ar leidėjo nuomo
ne, o taip pat ir kitokių polemi
nių priemonių panaudojimas,, ži
nia, neprisideda prie svarstomų 
klausimų tvarkingo nagrinėjimo 
ar kokio sprendimo radimo, o tik 
mezga nesusipratimą.

Vargu ar galima būtų tuos nu
siteikimus, kuriais paprastai po
lemika lydima, pavadinti taikin
gais bei jieškančiais darnos ben
dravime.

Kaip turėtų vykti tarpusavis 
santykiavimas bendruomenėje, 
matyti iš paskutiniojo ALB kraš
to tarybos suvažiavimo priimtos 
rezoliucijos:

“Kiekvienas lietuvis branginti- 
”nas, todėl ir tarpusavis santykia- 
’’vimas turi vykti tarpusavės pa
garbos ir tolerancijos dvasioje, 
"išplaukiančioje iš krikščioniškos 
"moralės dėsnių, tvarkančių žmo- 
”nių santykius, drauge ugdant 
’’vienybės ir solidarumo pajauti- 
”mą” (MP 1-2, 1901).

Tame pačiame suvažiavime bu
vo priimta ir rezoliucija spaudos 
reikalu: “Krašto taryba, įvertin- 
”dama lietuviškos spaudos reikš- 
”mę tautinei sąmonei išlaikyti ir 
’’jai stiprinti, bendruomeniniam so- 
’’iidarumui ugdyti ir lietuvių vie- 
"ningumui stiprinti, taip pat ir 
"kovos už laisvę idėjai kelti, ragi- 
”na Australijos lietuvių spaudą 
"vengti visko, kas trukdo tų tikslų 
’’realizavimui. Pripažįstant laisvę 
’’pareikšti savo nuomonei, ragina- 
”ma laikytis etikos dėsnių, ir ypač 
’’poleminiuose straipsniuose ne- 
"jungti dalyko svarstymo su asme- 
’’niškumu” (ten pat ).

Tie nutarimai rasta reikalinga 
priminti, kad pavaizduoti, kaip 
benrduomenė žiūri į narių tarpu
savį bendravimą ir spaudą, o taip 
pat drauge pažymėti,kokiomis gai
rėmis vadovaujasi krašto valdyba 
bei kokioje dvasioje tvarkomas 
bendruomeninis veikimas.

Neliesdamas “pareiškimo” auto
rių pasidarytųjų prielaidų dėl tei
gimų apie “klaidingas... spaudos 
’’laisvės teorijas, palaikomas Kraš- 
”to Valdybos” (plg. pacituotąjį

PASKAIČIUS
į suvažiavimo nutarimą), pastebė
siu, kad "pareiškime” esama ir 
minčių, taikomų mūsų spaudai, ku
rioms tegalima pritarti. Jose išdės
toma, kaip ir kas turėtų būti rašo
ma, būtent: “Protingas žmogus 
’’spaudoje reiškia ne niekuo nepa
grįstas savo nuomones, bet gyve- 
”nimo faktus, tiesą; aptaria ben- 
”drus reikalus, gerbdamas kitų pa
niūras, religiją, interesus ir jų 
’’užimamą vietą bendruomenėje bei 
’’gerą vardą. Spaudos laisvė, ne- 
’’varžoma tiesos, teisingumo, arti- 
”mo meilės, artimo pagarbos, gy
venimo faktų, tampa žiauria ne- 
"tvarka”.

Kiekvienas socialinis junginys— 
ar tai būtų bendruomenė ar kita, 
mažesnės apimties organizacija — 
ne tik privalo gerbti tiesą ir laiky
tis tvarkos,bet ir iš savo narių 
laukti, kad ir jie tų dalykų žiūrė
tų savame bendravime. Tačiau tie
sos suvokimas ar tvarkos laikyma
sis neturėtų būti primetamas di
rektyvomis ar kokiomis policinė
mis priemonėmis. Tiesa suranda
ma, tvarka gyvendinama pačių 
bendruomenės narių susipratimu, 
sąmoningumu, kylančiu iš turimo
jo moralinio prado, katras nusako 
elgsenos būdą ir nustato reikalą 
būti lojaliu bendriems interesams.

Bendruomenė beregint netektų 
savo laisvės, jei joje būtų panei
giama tiesa, būtų mėginama už
gniaužti savaiminga mintis ar bū
tų siekiama baimės įdiegimu for
muoti bendruomenei nepriimtiną 
elgseną.

Jei bendruomenė nebrangintų sa
vos laisvės, tai ji išsižadėtų esmi
nių ypatumų, iškreiptų savą pri
gimtį ir išvirstų eiline siaurų in
teresų draugija.

Tik tvarkoje yra galima laisvė. 
Laisvę nėra galia daryti ką nori ar 
elgtis kaip įsigeidi — ji yra teisė 
galėti daryti tai, kas turėtų būti 
daroma. Tas tėra galima tik tvar
kingai veikiančioje bendruomenėje, 
ir, žinoma, melo ir “žiaurios ne
tvarkos” visiems privalu vengti, 
kad išlikti lojaliais bendruomenės 
siekimams.

Yra suprantama, kad tokiame 
daugialyčiame socialiniame jung
inyje — o tokia yra mūsų bendruo
menė — esama dalių, kurie varto
ja skirtingas prielaidas kokiam 
reiškiniui vertinti, išvadai pasida
ryti. Del to, pasėkoje, atsiranda 
nuomonių susikirtimų, nesusipra
timų. Tačiau tie nesusipratimai 
pagrinde nėra nesutarimai.

Reikia pastebėti, kad, apskritai, 
paalikyti ir ugdyti tinkamas ben
dravimo būdas nėra lengvas daly
kas. Nėra lengvas dėl to, kad turi 
būti vengiama štampuoto vieno
dumo mintijime ir, iš antros pusės, 
turi būti užkertamas kelias atski
rų asmenų sauvalei. Reikia taip 
pat turėti galvoje, kad tautinėje 
bendruomenėje kiekvienas jos na
rys turi lygiai tas pačias teises, 
taip pat ir prievoles branginti 
bendruomenines vertybes, tuo tam- 
prinant vieningumo ryšį.

Jau buvo minėta, kad bendruo
menė yra daugialytė, t.y. ji sava 
sudėtimi yra vienetas, susidedąs 
iš daugelio įvairių ir vienas nuo ki
to besiskiriančių dalių. To ben
druomeninio vieneto išlaikymas 
pareina ne vien tik nuo bendruo
menės vadovybės, bet ir ypatingai 
nuo pačių bendruomenės narių są
moningų veiksmų išlikti vieningais 
bendruomeninių siekimų plotmėje.

Del to tai ir svarbu, kad ben
druomenės narių būtų veikiama 
darnioje draugėje, kad, rūpinant 
savus interesus, būtų atsižvelgia
ma ir kitų, kad būtų rodomas pa
kantumas kitam savo bendrui, jo 
nuomonei. Tuo būdu, tolerancija 
bendruomeniniame gyvenime yra 
vertybė, skatinanti santykių dar
numą tarp bendruomenės narių ir 
jų sambūrių.

Kad tolerancija yra brangina
ma ne vien mūsų bendruomenėje,

galima paminėti nesenai skaitytą 
žinią apie tai, kad Melbourno ka
talikų arkivyskupui, anglikonų ar
kivyskupui ir žydų rabinui vado
vaujant, buvo įsteigta organizaci
ja tampresniam krikščionių ir žy
dų bendravimui ugdyti, tarpusavei 
pagarbai puoselėti, o taip pat ko
voti su tikybine netolerancija, ra
sine diskriminacija.

Reikalą mums tarpusavyje su
siprasti yra kartotinai paryškinu
si ALB krašto taryba, tuo klausi
mu pasisakydama suvažiavimo pri
imtame nutarime:

“Krašto taryba skatina dėti pas
tangas stiprinti lietuvių tremti
nių vienybę, nenuilstamai jieškant 
’’kelių į įvairių ideologinių grupių 
” susipratimą, bendradarbiavimą, 
"vieniems kitų ir skirtingų nuomo- 
"nių toleranciją ir gerbimą. Būti- 
”nai derinti darbus bendruomenės 
’’apylinkėse, kad būtų išvengta 
’’dvigubinimosi darbe, lėšų eikvo- 
”jimo ir pastangų lygiagretumo. 
"Kultūrinių apraiškų derinimo 
"darbą vykdo kultūros tarybos”. 
(M.P. 1 — 2, 1961).

Tasai pačios bendruomenės nu
tarimas apibudina jos pažiūrą į 
tarpusavį narių santykiavimą, 
tikslu išlaikyti bendruomenės pil
numą bei vientisumą, priėmus dė
mesin ir būtinumą derinti įvairias 
kultūrines apraiškas. Tos krašto 
tarybos nusakytos gairės įpareigo
ja visus bendruomenės narius eiti 
keliu, kur stiprinama bendruome
nė.

Abiejuose laikraščiuose būtųjų 
diskusijų metu radosi, kaip jau 
paprastai tokiais atvejais būna, 
nuomonių skirtingumai. Tasai dis
kusijose dalyvavusių asmenybių 
susikirtimas “pareiškimu” tapo 
perkeltas į bendruomeninę plotmę, 
kurioje imtasi, kad ir netiesioginiu 
būdu, kvestijonuoti ir pati ben
druomeninė idėja, mėginant perri
kiuoti turimųjų vertybių eilę mūsų 
bendruomeninių siekimų skalėje.

Apskritai, pastebėtina, kad to
kios vertybės, kaip tautinis susi
pratimas, krikščioniškoji moralė, 
pagrindinės žmogaus laisvės ir 
teisės, taip pat pagarba kitam, to
lerancija kitokiai pasaulėžiūrai bei 
nuomonei, yra vieni iš svarbiau
sių dalykų, kuriais grindžiamas 
bendruomeninis gyvenimas.

Sakysime, tokios vertybės, kaip 
tautinė kultūra, demokratiškasis 
tvarkymasis, tolerancija stovi pir
mose tautinės bendruomenės ver
tybių eilėse. Tuo tarpu tos pačios 
vertybės nėra taip aukštai vertina
mos, pavyzdžiui, religinėse (katali
kų, protestantų) bendruomenėse, 
kui‘ pirmąsias vietas jų vertybių 
skalėje užima kitos vertybės. Ta
čiau skirtingas vertybių grupavi
mas, pagal jų vertingumą atitin
kamai bendruomenei, nereiškia, 
kad tarp jų negali rastis sutari
mo bei susiderinimo dėl tųjų ver
tybių puoselėjimo, kad ir dedant 
kiek kitokį akcentą vienai ar ki
tai vertybei ypatingai iškelti.

Jeigu tautinės bendruomenės 
vertybės nebus branginamos ir ta
sai branginimas nebus ugdomas, 
tai bendruomenė gali nustoti pag
rindo ir pateisinimo savajai egzis
tencijai. Pažeidus ar paniekinus 
bendruomenines vertybes, iš tau
tiečio gali būti atimtas pasitikė
jimas savo jėgomis susirasti prie
mones kultūriniams reikalams rū
pinti.

Bendruomeninės veiklos sėkmin
gumui gali būti sudaryta kliūtis 
taip pat ir tyčia sutveriamomis 
situacijomis, pav., įvedant painia
vas į žmonių santykiavimą, įtai- 
gojant jiems kitokį, nei ligi šiol 
turimą, mastą esamoms vertybėms 
vertinti. Tokie reiškiniai gali ku
riam laikui užtemdyti bendrųjų 
siekimų žiburį, rodantį kelią, ku
riuo eitina bendruomeninį gyveni
mą gyvenant.

Derėtų atminti, kad bendruome
nė savojo tvarkymosi pagrinduose

Kas darosi
Spalio mėn. sukako penkeri 

metai nuo “lenkiškojo spalio’’ 
dienų, kai VI. Gomulka perėmė 
Lenkijoje valdžią ir kai baigėsi 
stalininis laikotarpis. Per šiuos 
metus lenkams teko gyventi sąly
gose, kurios skirtingos kituose ry
tinio bloko satelitiniuose kraš
tuose.

1956 metų ruduo Lenkijoje 
buvo ypatingas. Tuo metu lenkų 
valstiečiai būriais metė kolcho
zus ir greitu laiku 85% dirbamos 
žemės ploto pateko į privataus 
ūkininkavimo sistemą. Partijos 
(ir valdžios) galva Gomulka pas-

turėdama demokratinį pradą, savo 
reikalus tvarko pati, ir todėl ji yra 
priešinga bet kokiems primeta
miems nurodymams. Nesgi: kokie 
naujumai bendruomeniniame tvar- 
kymesi turi išaugti iš apačios, at
seit, turi gimti pačių narių sąmo
nėje, kad ilgainiui galėtų tvarkin
gai, bendruomeninių pagrindų nc- 
žalojant, organiškai įsijungti į pa
čią bendruomeninę sistemą.

Būtų, be abejo, klaidinga manyti, 
kad “pareiškimo” autoriai, pasi
sakydami dėl bendruomeninių ver
tybių, būtų norėję įvesdinti kokį 
sąmyšį į tautiečio lietuviškąją są
monę. Lietuvis katalikas ligi šiol 
sugebėjo visada atskirti, kada jis 
reiškiasi kaip tautos ar kaip tau
tinės bendruomenės narys ir kokiu 
atveju jis yra Katalikų Bažnyčios 
narys. Tų dviejų, skirtingų pri
gimčių bendruomenių — tautinės 
bendruomenės ir religinės bend
ruomenės — paskirtis, jų organi
zacinė sąranga, taip pat veiklos 
sferos bei naudojamos priemonės 
ir formos yra skirtingos. Jungima
sis ar dėjimasis ir prie vienos ir 
prie kitos bendruomenės .tikslų 
realizavimo ir siekimų, yra pilnai 
suderinamas vienoje asmenybėje, 
atiduodant “kas Dievo — Dievui, 
kas cezario — cezariui”.

“Pareiškimo” padarytieji prie
kaištavimai ALB krašto valdybai 
ir “Mūsų Pastogei” laikytini nesu
sipratimu, atsiradusiu, greičiausia, 
del to, kad, mano manymu, buvo 
primiršta tautinės bendruomenės 
sąranga, neišsiryškinta bendruo
menės funkcijos, neįsisąmoninta 
bendruomeninio reiškimosi būdas, 
siekiant darnos tautinės kultūros 
darbe.

Jeigu tie dalykai būtų turėta 
galvoje, tai, nė kiek neabejoju, bū
tų prieita išvados, jog reikia stip
rinti bendruomenės jungiamuosius 
saitus.

Jei laikoma, kad bendruomenė 
yra reikalinga, tai nereikėtų kė
sintis į bendruomeninius pagrindus 
vien dėl to, kad bendruomenė kai 
kieno akyse netenkina įgeidžių, 
kurie jiems atrodo būtini realizuoti 
paskubomis ir bet kuria kaina.

Niekas negali tvirtinti, kad mū
sų bendruomenės veikimas visada 
tobulas ir visais atvejais be prie
kaištų. Gerėjimui ir tobulėjimui 
ribų nėra. Tačiau bendruomeninės 
veiklos gerėjimas siektinas tvar
kingu būdu, bedirbant draugėje, 
remiant sutelktines pastangas ben
druomenėje.

Jau ne vieną kartą talkos reika
lu yra kalbėjusios ALB krašto 
valdybos. Ir dabartinis ALB kraš
to valdybos pirmininkas ragina: 
“Tačiau tenorėtume vieno: Austra- 
"lijos Liet. Bendruomenės nariai 
"turėtų suprasti vieningos lietuviš- 
”kos veiklos svarbą ir, be skyrio- 
"jimosi savo pažiūromis bei įsiti- 
"kinimais, nuoširdžiai mums pa
dėti” (MP 16, 1961).

Pažymėtąja prasme kalba ir 
ALB krašto kultūros tarybos pir
mininkas savame kreipimesi, tar
tame diskusijų metu, kur jis ta
rybos vardu "kviečia visus nuo- 
"širdžius ir sąmoningus lietuvius 
’’jai talkininkauti, prisidedant tiek 
"konkrečiu darbu, tiek ir savo as
meninėmis sugestijomis, kurios 
"pagal išgales bus stengiamasi 
"realizuoti” (MP 31, 1961).

Gi talkaujant bendruomenės su
telktinėms pastangoms veikiau ra
sis tarpusavis susiderinimas, su
pratus, kad žmogaus laisvė ir jo 
asmenybės vertingumas yra bran
gūs dalykai, suvokus, kad bendruo
menė susidaro iš įvairių ir skirtin
gų dalių, tačiau to paties tikslo 
apjungiamų vienan daiktan.

Lenkijoj ?
taruoju metu keliomis progomis 
valstiečius-puolė dėl tariamai ap
leisto ūkininkavimo. Jiems pri
kišta, kad 20% žemės neproduk
tingai ir nepakankamai naudoja
ma, tad valstybei atėjęs metas 
įsikišti.

Lenkija, šiaip ar taip, Mask
vos komunistinis satelitas, tad nė
ra ir kalbos apie laisvą gyvento
jų judėjimą. Emigravimas iš Len
kijos svetur praktiškai nėra gali
mas ir jei lenkas panori išvykti 
atostogų į užsienį, jis susiduria 
su dideliais sunkumais. Pastarai
siais metais ypatingai pasunkėjo 
gauti leidimus bent laikinai iš
vykti į bet kurį vakarų kraštą. 
Lygiai varžomos kelionės net į 
“broliškuosius” komunistinius 
kraštus.

Jei dabartinis Lenkijos gyven
tojas bus paklaustas apie šio me
to gyvenimo sąlygas, tai jis daž
niausiai atsakys pečius patrauk
damas. Žinoma, nuo 1956 m. 
lenkų valdžia dėjo pastangas pa
kelti Lenkijos gyvenimo lygį ir 
kai kuriose srityse tai dalinai yra 
pavykę. Tačiau, kad gyvenimo 
sąlygos yra sunkios, gali paliu
dyti kai kurie duomenys apie at
lyginimus ir prekių kainas.

Jei paimti vidutinį 1600 zlotų 
mėnesinį atlyginimą (pagal turis
tinį kursą tai sudaro apie 67 do
lerius), tai štai kaip atrodo atly
ginimų santykis su kainomis: ma
žas “Syrena” automobilis kaštuo
ja 72.000 zlotų, didesnis “War
szawa” automobilis — 120.000 
zl., neaukštos .kokybės televizijos 
aparatas — 9.000 zl., sardinių 
alyvoje dėžutė — 20 zl., ketvir
tis svaro kavos per 30 zl., vyriška 
eilutė — 2.000 — 3.000 zl. ir 
paprastų batų pora apie 600 
zlotų.

Jei šias kainas palyginsime su 
gyventojų pajamomis, tai bus 
aišku, kad Lenkijos gyventojai 
dar negalėjo įsitikinti socialisti
nės ūkinės sistemos pranašumu. 
Dar vienas šios sistemos visuose 
sovietiniuose kraštuose bruožas 
— nepaprastai išpūstas biuro
kratijos aparatas, varžąs ir pasi
reiškiančių iniciatyvą. Jaunimo 
tarpe lenkiškasis režimas negali 
turėti simpatijų.

Užsienio politikos srityje Go- 
mulkos Lenkija teturi dvi pa
grindines kryptis, tai Oderio- 
Neisės sienos su Vokietija pripa
žinimas ir taikos išlaikymas. Ta
čiau kiek lenkų politikai nesi
stengtų pabrėžti taikos siekius ir 
kiek jie nesiektų sumažinti tarp
tautinę įtampą, galutinoje išva
doje Lenkija visvien priversta 
sekti ryto bloko pagrindinę poli
tiką. Po rugpiūčio 13 d. įvykių 
Berlyne, Varšuvos vyriausybė, 
nors pradžioje varžydamosi, pa
galiau viešai teigiamai įvertino 
Ulbrichto režimo žygius ir tero
rą, o lenkų užsienio reikalų mi
nistras Rapackis Jungt. Tautų 
posėdžiuose daugiau už kitus 
puolė Fed. Vokietiją ir kėlė ta
riamai imperialistinius vokiečių 
tikslus.

Lenkijoje didesnė kaip kitur 
laisvė (jei ją galima iš viso laisve 
vadinti) pasireiškia įvairiose sri
tyse. Pvz. beveik be trukdymų 
Lenkijos gyventojai gali klausy
tis vakarų radijo stočių siunčia
mų transliacijų. Bibliotekose ir 
kai kuriuose Varšuvos kioskuose 
galima įsigyti vakaruose leidžia
mą spaudą. Restoranuose beval
gydami žmonės laisvai dalinasi 
politinio pobūdžio anekdotais, o 
teatruose, ypatingai vad. mažo
joje scenoje, statomi veikalai ma
žai bendro turį su komunistine 
linija. Visuomenės tarpe dažnai 
nugirsti lenkams įprastinį titulų 
naudojimą, naktiniuose baruose 
nugirsti vakarų muziką. Katali
kų bažnyčia Lenkijoje vis dar 
turi nepaprastai didelę įtaką ir 
šių dienų Lenkijos gatvėje būdin
gas vaizdas, tai vienuoliai ar 
dvasininkai.

Jei daug kas vakarų gyvento
jams Lenkijoje paviešėjus šiuos 
stebina (pvz. gyventojų palyginti 
didelė pasikalbėjimų laisvė, ne
sivaržymas kritikoje, gana daug 
vakarų gamybos filmų kino teat
ruose), tai iš kitos pusės tenka 
pripažinti, kad pastarajame pus
metyje varžtai, spaudžią gyven
tojus, yra žymiai sustiprėję.
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NESĖKMĖ KIEKVIENOJE SRITYJE
Aptarta žemės ūkis, pramonė ir statyba Lietuvos 

komunistų suvažiavime

Vilniuje įvykusiame LKP 13-ine 
suvažiavime pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus, kiti partijos pareigū
nai ir kalbėję delegatai iškėlė visą 
eilę būdingų smulkmenų iš Lietu
vos ūkio, pramonės, kultūros, švie
timo, buities ir kt. sričių gyveni
mo. Visos jos akivaizdžiai rodo, 
kad komunistų gyrimasis apie pa
siektus tariamai didžiulius laimė
jimus yra perdėtas. Atvirkščiai, 
daugelyje sričių žymus atsilikimas, 
smukimas, betvarkė, nesusigaudy
mas, blaškymasis, planavimo sto
ka. Ypatingai išryškinus ideologi
nę pusę, iš Sniečkaus ir kitų kal
bėtojų lūpų pasigirdo nusiskundi
mai dėl be galo sunkiai vedamos 
kovos su vadinamuoju buržuaziniu 
nacionalizmu ir vad. “religinėmis 
atgyvenomis”. Štai, suglaustai 
taip atrodo komunistų suvažiavi
me pareikštos kai kurios būdinges
nės mintys (sekant Sniečkaus pra
nešimų, diskusijas dėl jo ir kitų 
pranešimus, ir “Tiesos” 236 nr. 
vedamąjį apie suvažiavimo nutari
mų vykdymą).

žemės ūkis — Sniečkus priminė 
šių metų sausio mėn. Maskvos ko
munistų plenumo papeikimą Lie
tuvai, kad pradėta per mažai dė
mesio skirti grūdinėms kultūroms. 
Daugelyje kolchozų ir sovehozų jau 
kelinti metai iš eilės gaunami ne
pastovūs bulvių derliai. Su linais 
dar blogiau — jie sėjami pavėluo
tai,' uždelsiamas jų nuėmimas ir ap
dirbimas. Toliau, per mažai Lietu
voje plečiami cukrinių runkelių 
pasėlių plotai, menkas jų derlin
gumas ir per mažai mechanizuotas 
jų auginimas. Dirvos derlingumui 
padidinti trūksta trąšų, ypač orga
ninių.

Nors praėjusią vasarą buvo la
bai nepalankios oro sąlygos, tačiau 
šiais metais Lietuvoje tikimasi su
rinkti nemažesni derlių. Vis dėlto 
suvažiavimas turėjo pripažinti ir 
tai pabrėžė “Tiesa”, kad derliai 
dažnai yra nepatenkinami ir didė

ja lėtai. Pripažinta, kad kolcho
zuose ir sovehozuose dar yra ne
maža tuščių žemių, kurios galėtų 
duoti daugiau naudos. Gyvulinin
kystės srityje pripažinta esant at
silikimo — visa eilė rajonų barta 
dėl pieno primelžimo mažėjimo, dėl 
mažėjančio galvijų skaičiaus. Sun
kiai vyksta su galvijų, ypač kar
vių skaičiaus didinimu. Nors prieš 
kelis mėnesius būta daug ragini
mų, tačiau paukštininkystės skati
nimas vykstąs lėtai ir dėl to buvo 
daug nusiskundimų. Sniečkus ap
gailestavo, kad žemės ūkio gamy
boje dar mažai panaudojama elekt
ros energija ir elektros varikliai 
gamybos reikalams. Numatoma 
plėsti melioracijos darbus. Norima 
sparčiau vienkiemius perkelti į 
kolchozų gyvenvietes — anot 
Sniečkaus, tai turėsią ir politinį 
efektą... Tas pats Sniečkus suva
žiavime dejavo, kad reikiamai ne
kovojamą su grobstymais ir išeik
vojimais kolchozuose. Pripažinta, 
kad daugelyje kolchozų dar esanti 
aukštą žemės ūkio produktų savi
kaina, nededama pastangų apmo
kėti už papildomą darbą. Nors sov- 
chozai turį rodyti pavyzdį kolcho
zams (kaip tvarkyti “socialistinį” 
žemės ūkį...), tačiau praėjusius 
ūkinius metus daugelis Lietuvos 
sovehozų užbaigė su dideliais nuos
toliais. Tuose sovehozuose vis dar 
aukšta gaminamos produkcijos sa
vikaina, o darbo našumas kyla lė
tai. Komunistai tarp kitko pabrėžė, 
kad Lietuvos kaime pilietines tei
ses išsikovojo kukurūzai ir 1961 
metais jų buvo pasėta du kartus 
daugiau palyginti su 1959 m.

PRAMONĖ IR STATYBA

Suvažiavimas pirmoje eilėje 
kreipė dėmesį į septynmečio plano 
įvykdymą. Pasidžiaugta, kad per 
dvejus su puse to plano metų ben
drosios produkcijos apimtis padi
dėjusi 44 procentais, bet... iškilo 

aikštėn ir visa eilė rimtų trūkumų 
pramonės, statybos srityse. Štai 
“Tiesa” savo vedamajame iškėlė, 
kad daugelis pramonės įmonių ne
panaudoja turimų rezervų, (lėtai 
įdiegia mokslo ir technikos pasieki
mus, pažangius darbo metodus ir 
naują technologiją. įmonėse ir sta
tyboje dar daug esama rankų dar
bo. Lėtai mechanizuojami pakrovi
mo, iškrovimo darbai. Suvažiavime 
buvo smarkiai kritikuotos Lietuvos 
valst. plano komisija, Liaudies 
ūkio taryba — abi žinybos dariu
sios klaidas planuojant, organi
zuojant tiekimą. 1961 metais as
tuonių mėnesių bendrosios gamy
bos plano Lietuvoje neįvykdė 135 
įmonės. Jei kai kurių įmonių gami
niai turi gerą vardą (pvz., elekt
rinės skaičiavimo mašinos, “Dro
bės”, “Litekso” fabrikų audiniai ir 
kt), tai dėl kitų įmonių nuolat nu
siskundžiama ir ypač dėl “Neries” 
išleidžiamų kuliamųjų kokybės. Su
važiavime skambėjo nusiskundimai 
dėl įmonėse esamo broko, išleidžia
mos blogos, netikusios, nepatva
rios produkcijos. Esą, menka ga
minių kokybė dažnai susijusi su 
nesąžiningumu, su grobstymu...

Statyboje — per pustrečių metų 
valstybė pastačiusi 607 tūkst. kv. 
mtr. gyvenamojo ploto, o Lietuvos 
individualūs statytojai pastatė 330 
tūkst. kv. mtr. gyv. ploto... Staty
binės organizacijos apsileidusios — 
štai, jos planų neįvykdo, objektų 
neužbaigia laiku, darbų kokybė — 
bloga, pilnai neišnaudoja statybi
nės technikos. Iš viso, kaip pabrė
žė Sniečkus — gyvenamieji namai 
Lietuvoje statomi nepatenkinamai. 
Tu pačia proga partinis Lietuvos 
varovas iškėlė ir jo anksčiau reikš
tą nepasitenkinimą dėl, girdi, ne
pateisinamai naudojamų lėšų ats
tatyti paminklams, neturintiems 
istorinės (suprask, be ryšio su 
komunistų veikla) ir architektūri- 
nės-meninės reikšmės. Grobstoma 
socialistinė nuosavybė — tai jau

MAO KINIJA
Didžioji pasaulio spauda pami

nėjo 50 metų sukaktį, kai Kinijoje 
buvo nuversta monarchija ir įkur
ta respublika. Amerikiečių “N. Y. 
Herald Tribune” tas šventines nuo
taikas aptaria taip: “Retai kada 
žmonės turėjo kęsti tokią žiaurią 
priespaudą, kaip kiniečiai šian
dien ; retai kada režimas turėjo 
mažesnę teisę sakytis, kad jis at
stovauja savo valdomiesiems žmo
nėms, kaip Mao. Mao apjungė Ki
nijos žemes. Jis nuramino jas. Bet 
tai jis atliko baisia žmonėms kaina. 
O jis vis dar nepajėgė užpūsti ga
lutinai tos 1911 metų revoliucijos 
liepsnos, kuri išsilaikė Formozoje 
su viltimi kada nors pasiekti per
galės”.

Bet sukaktis minima, kai Kinijai 
gresia badas, ir dėl to laikraštis 
rašo: “Gali būti, kad per pastaruo
sius trejus metus komunistinė Ki
nija kiek pašoko aukštyn, bet ji, 
geriausiu atveju, vėl nukrito kaip 
tik ton pačion vieton. Didžiausias 
nepasisekimas yra žemės ūkyje. 
Sausros, potvyniai ir vabzdžiai su
vaidino savo vaidmenį, bet supran
tama, kad kaltė krinta ir klaidi
nančiam uolumui politinių vadovų, 
kurie išeikvojo žemę ir padarė ją 
nepajėgią vykdyti gamybinius 
tikslus”.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI

“MOŠŲ PASTOGĖS”
PRENUMERATĄ ADRESU:

BOX 4558, G.P.O.,

SYDNEY, N.S.W.

eilė mėnesių skelbiama negerovė. 
Ta proga Sniečkus piktai iškėlė 
stambių materialinių vertybių 
grobstymą eilėje lengvosios, mais
to, mėsos ir pieno pramonės įmo
nių.

Suvažiavime dar buvo būdingų 
pasisakymų apie trūkumus Lietu
vos buities gyvenime ir iškelta ei
lė negerovių (iš komunistinio taško 
žiūrint) kultūros gyvenime, ypa
tingai literatūroje.

ESTŲ EKSPORTO — IMPORTO BENDROVĖ

Estotrust Ltd.
4/6, DUKES PLACE, LONDON, E.C.3, 

ENGLAND
Mūsų dovaninių siuntinių departamentas siunčia į Lietuvą:
— Britiškos eksporto vilnos medžiagų 1961 m. gaminius;
— Visų rūšių maisto siuntinius pokuose ir dėžutėse.

Nesiunčiam blogo vardo “standartinių siuntinių”. Duodame 
2i% nuolaidos visiems maisto siuntiniams sumoje £25 arba di
desnėje. Paprašius išsiunčiame kainoraščius.

Mūsų atstovai:
Montrealyje — Mr. M. Tiivel, 1830, Lincoln Ave, Apt. 9.
Melburne — Mr. G. Keir, 145 Porter Rd., W-Heidelberg Vic.
Paskutiniaisiais metais daug dovaninių siuntinių buvo siun

čiama į Baltijos Valstybes, norint padėti mūsų giminėms ir drau
gams. Visa eilė krautuvių ir agentūrų buvo įsteigta šiam tiks
lui. Daug šių agentūrų pasitarnavo ir dabar dar pasitarnauja ge
ram tikslui, bet dalis jų neteko pasitikėjimo ir nesuprato mūsų 
reikalų.

Grupė estų, išstudijavusi siuntinių siuntimo reikalą, geriau
siai suprato Baltijos tautų pageidavimus ir ryžosi joms padėti.

Dabar mūsų įsteigtoji dovaninių siuntinių bendrovė yra tik 
estų nuosavybė ir jų vadovaujama. Mūsų tikslas — siųsti tik ge
ros kokybės prekes už prieinamą kainą.

Visos Estotrust bendrovės veiklos smulkmenos ir katalogai 
tuoj išsiunčiami pareikalavus.

PŪKINES 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.

•,V.Y.,AV.,AVAW.V.W.W.,.V1V.,'.V.V.VA'.I,AW^A,.V.

t EUROPIETIS SPECIALISTAS 
t OPTIKAS

I
 Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 

akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanstofi St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

J. DAUMANTAS

PARTIZANAI
UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

(Tęsinys ii "Mūsų Pasiūgės" Nr. 42)

Atsargiųjų nuojauta neapgavo. Nei valandai 
nepraėjus po pasitraukimo, šią stovyklą apsupo 
gausūs NKVD provokaciniai daliniai, tikėdamiesi 
sudoroti visą būrį. Bet jų nusivylimui, teko pasi
džiaugti tik tuščios stovyklos likučiais.

Provokatoriai matydami, kad jie jau yra ga
lutinai iššifruoti, talkinami apie 2000 skubiai at
vykusių enkavedistų, košė artimiausių rajonų miš
ką, naikino ir suiminėjo jais pasitikėjusius gyven
tojus. Ypač žiauriai buvo nukankintas ūkininkas 
Bilskis, kurio lavonas buvo rastas pamiškėje, pa
kabintas už kojų ant medžio šakos ir įkišta galva 
l didelį skruzdėlyną. Bilskis buvo pirmoji auka, 
nes jis daugiausia buvo parėmęs maistu “desant- 
ninkus — partizanus”. Kita visa eilė gyventojų 
per kankinimus dar paliko gyvi.

Dar sadistiškiau už ūkininką Bilskį buvo nukan
kinti aštuoni partizanai, atvykę “svečiuotis”. Jų 
lavonai buvo rasti tik po savaitės vietinių ryšinin
kų. Jie stovėję nuogi vielomis pririšti prie medžių, 
su aplupinėtomis odomis, nudegintomis ar nuka
potomis kūno galūnėmis, išbadytos akimis... Kiek
vienas turėjo krūtinėje išplautus Gedimino stul
pus ar vyties kryžius. Burnos buvo užkimštos 
skuduriniais grįžulais. Apie kiekvieną medį drai
kėsi pajuodavę odos ir mėsos gabalai, o po jų ko
jomis dvokė miško samanos, sutryptos su kanki
nių krauju... Pats dalinio vadas, buvęs Lietuvos 
kariuomenės leitenantas, buvo kiek nuo žemės pa
keltas ir per gerklę prismeigtas jo paties durtuvu 
prie viduryje kankinamų aikštės stovinčios pušies.

Kankinimų išvengė tik vienas iš devynių — 
skyrininkas Stumbras, kurio lavonas buvo rastas 
kiek nuošaliau sušaudytas kelių automatinių seri
jų, atrodo, kad tik jam vienam pavyko savo rau
menų dėka parblokšti mėginusius jį nuginkluoti 
enkavedistus ir suspėti atidengti ugnį. Serijos, ku
rios atėmė jam gyvybę, kaip tik ir išgelbėjo kitus 
stovykloje pasilikusius draugus, kad jie laiku pa
sitrauktų.

Partizanai savo nukankintus vadus aplankė 
tik po dviejų savaičių, nes šiame ruože labai nuo
dugniai siautė bolševikai. Kankinių lavonai buvo 
gyVeiįtojų. pastangomis truputį pakasti žemėje ir 
apkrauti didžiausiomis krūvomis vainikų, kurie 
rodė neišdildomą meilę saviems kovotojams, nu
kankintiems už šventą Lietuvos laisvę.

PIRMOJI DIENA PAS PARTIZANUS
Mano padėčiai darantis nuolat nesaugesnei 

legaliame gyvenime, pradėjau iš anksto rūpintis 
didesnių ryšių užmezgimu su tėviškės apylinkėse 
veikiančiais partizanais, kad, ištikus kritiškam mo
mentui, turėčiau kur prisiglausti. Nesitenkinau lig
šioliniais ryšiais, kurie buvo netiesioginiai ir tar
navo tik informacijai.

Tam tikslui vasaros metu gavaųjiodžiu lei
dimą susitikti su vietiniais partizanais, kurie žadė
jo mane per kelias valandas pristatyti pas Kardą, 
dabar pakeitusį Dešinį ir einantį Geležinio Vilko 
pulko vado pareigas. Dienos metu nuvykau pas 
Pajesio kaimo gyventoją N., kur turėjo pasirodyti 
partizanai.

Vos pritemus, iš Jesios krantų išlindo pu
siau lietuviškomis uniformomis, paraitytomis ran
kovėmis trys kovotojai: Skirgaila, Meškutis ir Vė
jas. Skirgaila tempė užpakalyje per petį persika- 
binęs lengvąjį Bruno kulkosvaidį, o kiti du prie
kyje ciną buvo ginkluoti automatais. Vėjas per 
abu pečius persikabinęs vilko duonmaišius su at
sarginiais šoviniais kulkosvaidžiui. Visiems už dir
žų kryžiavosi vokiškos kotinės granatos. Iš jų 
Skirgaila buvo mano geras pažįstamas. Pasisvei
kindamas pakštelėjo į ūsą ir juokavo:

— Tai ir tau neužtenka Kaune vietos. Aš ir 
tikėjaus sutikti panašų į tave, tik iš tavo pasirink
to slapyvardžio sunku buvo tiksliai įspėti, apie ku
rią žuvį reikalas sukasi.

Sumetę po vieną kitą žodį, sukrutėm eiti. 
Skirgaila mane apginklavo savo FN-nu, kad ir aš 

nepasiduočiau gyvas, jeigu tektų susidurti su en- 
kagiebistais. Meškutis ir Vėjas ėjo priekyje už ke
liolikos metrų nuo mūsų. Priėję keliukus, kirsda- 
vom taikydami į vieną pėdą; paskutinis pereida
vo Skirgaila, su didžiausiu savo batų apačia už
mindamas mūsų pėdsakus. Kaip Skirgaila paaiš
kino, toks kelių maskuotas kirtimas dabar buvo 
būtinas, kad dienos metu keliu vykstą bolševikai 
neatkreiptų dėmesio. Kai kuriuos kelius pereida- 
vom atbuli, klaidindami priešui susiorientuoti, į 
Nurią pusę nužygiuota. Pasiekę N vietovės B. gy
ventoją, iš patvory stovinčių krūmų išgirdom slap
tažodį, į kurį atsakė Vėjas.

Mano ir Kardo dideliam nustebimui pasiro
dė, kad mudu buvome ne tik pažįstami, bet ir 
kraujo giminės. Buvo visai natūralu, kad prieš šį 
susitikimą aš Kardą vaizdavaus kiek kitokiomis 
spalvomis, negu kad dabar, kada paaiškėjo, kad jis 
yra man taip gerai pažįstamas. Taip jau buvo 
įprasta, kad kiekvieną žymesnį partizaną pažįsti 
iš jo darbų ir jo slapyvardžio, o nieko nesuspėji 
patirti apie jo praeitį net ir tada, kada jį priglau
džia žemė.

Kartu su Kardu radom dar vienuolika parti
zanų, kurių tarpe buvo dvi moteriškės. Viena iš 
jų buvo dalinio vyriausioji ryšininkė Audronė, N. 
gimnazijos mokytoja, prieš keletą mėnesių enka
vedistų priversta užverti legalaus gyvenimo duris. 
Antroji dalinio sanitarė Laimutė, buvo prieš pus
metį pasišalinus iš M. miesto ligoninės gailestin
gosios sesers pareigų. Su Laimute iš tos ligoninės 
kartu pasitraukė dar penkios gailestingosios sese
rys, kurios visos savu noru pasiskirstė įvairiomis 
pareigomis po Suvalkijoje veikiančius partizanų 
dalinius. Kiekviena partizanavo kuo toliau nuo 
savo namų, kad jas dešifravę bolševikai nesigrieb- 
tų represijų prieš jų šeimas ar gimines.

Visą naktį buvo gyvas judėjimas. Nuolat du
ryse pasirodydavo paskiri partizanai su įvairiais 
reikalais pas dalinio vadą. Kardas šioje apylinkėje 
buvo retas svečias, todėl kiekvienu pasirodymu jis 
turėjo išspręsti visą eilę susidarusių problemų. į 
parytį atsiradęs Papartis pranešė, kad gretinant 
kaime, už poros kilometrų nuo čia, šiąnakt baigta 
gaudyti ir tardyti seniai paieškomų aštuonių as
menų vagių grupė. Tardymus pravedęs Uosis. Pa
aiškėjo, kad šie pusiau ginkluoti vagys įvykdė 16 
didesnių ir mažesnių apiplėšimų. Būta net ir 
žmogžudysčių. Vieni bandos dalyviai buvo tik ge
rai išplakti ir įspėti, kad ateityje būsią likviduoti, 
jei bent kiek bandys eiti tais pačiais keliais, gi du 
iš jų, kurie buvo įvykdę žmogžudystę, per apiplė
šimą atimdami Veiveriui gyvybę, buvo sušaudyti. 
Pirmiesiems buvo uždrausta metus laiko neimti 
svaigalų, be to, jie buvo įpareigoti visiems apiplėš- 

ticfrns gyventojams atlyginti už skriaudas.
Švintant sargybų viršininkas pakeitė posto 

vietovę, iš patvorių krūmų ją perkeldamas į pasto
gę, iš kur buvo galima geriau išžvalgyti tolimesnę 
apylinkę. Sargybiniai keisdavosi kas valandą. Pa
vojaus atveju turėjome gana saugius kelius pasi
traukti į artimus miškus, esančius už kelių šimtų 
metrų.

Apie dešimtą valandą ryto Laimutę ir Aud
ronę Kardas “iškomandiravo” į miestą parvežti 
rotatoriui tepalo, stencilių ir medikamentų.

Per pietus kovotojas Liūtas atsitempė kaime 
pagavęs gyvą Veiverių valsčiaus stribų viršinin
ko pavaduotoją Jankauską. Šis pilietis buvo vie
nas iš žiauriausių bolševikinio aktyvo narių, apsi
gimęs vagis, kuris apkraustydavo ne tik valsčiaus 
gyventojus, bet net ir draugus — valsčiaus parei
gūnus. Jankauskui buvo žadėta dovanoti gyvybė, 
jei sekančią naktį padės astuoniems partizanams 
(Uosiui, Šatui, Liūtui, Paparčiui, Vėjui, Špokui, 
Speigui ir Rainiui) “sutvarkyti” Veiverių valsčiaus 
NKVD ir NKGB aktyvą. Stribas per tardymą bu
vo gana atviras ir pažadėjo prie šios operacijos 
prisidėti. Meluoti jam nebuvo kaip, nes tardyme 
dalyvavo ir Speigas, kuris tik prieš dvi savaites bu
vo pabėgęs iš Veiverių stribų gretų pas partizanus 
ir puikiai žinojo viso NKVD ir NKGB tinklo su
dėtį, struktūrą, viršininkų gyvenamąsias vietas ir 
jų darbus bei Įtaką. Partizanams rūpėjo NKVD ir 
NKGB viršininkai, NKGB tardytojas ir NKGB 
būstinė. Pirmos trys žuvys turėjo būti paimtos be 
šūvių, Jankauskui kiekvieną išsišaukiant į lauką, o 
NKGB būstinė turėjo būti tvarkoma taip pat su 
Jankausko pagalba: jis su slaptažodžiais prieis 
prie sagybinio, kurį sutvarkius, buvo nutarta verž
tis į enkagiebistų guolius. Numatyta vartoti tik 
šalti ginklai, kad per žygį neatkreipus iš vakarų 
per miestelį besitraukiančių raudonarmiečių dė
mesio.

Su Kardu kalbėjomės ir informavomės visa 
eile pogrindinio judėjimo aktualių klausimų. Į jo 
dalinio ribas sutarėm perkelti iš Kauno Algirdo 
žinioje buvusį siųstuvą-imtuvą. Nustatėm tarpusa
vio ryšį ateičiai per Audronę. Iš Kardo patyriau, 
kad Suvalkijoje jau buvo pribrendęs partizaninio 
judėjimo apsijungimo reikalas: sudaryti bendrą 
komanduojančią vadovybę, nustatant vienodą vi
sų dalinių struktūrą, priimant karines rezistenci
nes formas ir nustatant tikslias dalinių veikimo 
ribas.

Jau buvo gera popietė, kai paėmęs pora eg
zempliorių Suvalkijoj pasirodžiusio partizanų laik
raštėlio “Laisvės Žvalgo”, patraukiau savais ke
liais, neužmiršdamas kovojantiems broliams pa
linkti sėkmės. (Bus daugiau)
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ŠACHMATŲ
KAMPELIS
(Skyrių veda V'ac. Liūgą)

ŽINIOS

Australijoj leidžiamų lietuvių 
laikraščių sporto skyriuose teko 
man Skaityti vienokių ar kitokių 
pasisakymų, liečiančių mane.

Kad būtų aišku apie mano “li
kimą”, kaip Adelaidės S.K. Vytis 
moterų krepšinio trenerį, noriu 
pats tiksliai tatai paaiškinti ger
biamiems sporto mėgėjams.

Prieš keturius metus anuometi
nės sporto klubo valdybos buvau 
paprašytas treniruoti moterų 
krepšinio ir tinklinio komandas. 
Darbas buvo nepavydėtinas, bet 
klubo valdybos, o ypatingai rū
pestingo tuometinio sekretoriaus 
p. Nemeikos padedamas, nugalė
ję visas kliūtis, surinkome 12 žai
dėjų. Metai po metų daugėjo žai
dėjų skaičius ir jųjų žaidimo lygis 
kilo. Paskutiniuose metuose net 
5 vietą užėmėm. Žinant S.A. aukš
tą krepšinio lygį, rezultatai lai
kytini gerais.

Tačiau ilgainiui j valdybos eiles 
įsibrauna nesantaika, pasėkoje 
Nemeika pasitraukia iš savo pa
reigų. Jojo vietų 
sportui nudirbęs, 
daugkartinis klubo 
Edas Taparauskas.

Š. metų balandžio mėn. pradžio
je aš išvykau j Hobartą. Išvyk
damas pasiūliau savo vieton laiki
ną moterų trenerį, bet p. Tapa
rauskas nesutiko su mano siūlo
muoju. Po 10 savaičių sugrįžęs, 
radau naują klubo valdybą. Mote
ris treniravo vengras. Visi 
džiaugėsi, nes, girdi, merginų 
dimo lygis pakilęs. Valdybos 
klausiau, kų aš treneruosiu,
negalvojau taip lengvai pasitrauk
ti iš pamėgto sporto. “Jeigu nori, 
gali treneruoti antrų vyrų ko
mandų” — toks buvo valdybos at
sakymas.

Patekęs Edas Taparauskas į 
valdžių demokratiniu rinkimų bū
du, pasijautė mažu diktatorium... 
ir ėmė šeimininkauti savo nuožiū
ra.

Valdybos spaudžiamas atsistaty
dino ir stalo teniso ilgametis va
dovas R. Sidabras.

Keletu treniruočių gerai pra
vedęs, vengras “sumažino” susi
domėjimą mūsų moterį) koman
da. Tikruoju treneriu tapo p. Ta
parauskas, nes vengras tik pus
valandžiui 
Komandos
smukti, o ypatingai mėtymai su
šlubavo. Matydamas daromą žalų 
mūsų moterų komandai, kol veng
ras atvyks į aikštę, ryžausi joms 
padėti, parodydamas tikslius me
timus. Bet pasirodo, kad padariau 
nusikaltimų ir p. Taparauskas, 
pasišaukęs merginas, 
kad jos pasirinktų sau 
nerį balsavimo būdu.

Laikas bėgo, treneriu 
gras, o
p. Taparauskas.

Dar pirmame rate mūsų mergi
nos žaidė neblogai, ypatingai ge
rai mėtė, nes aš daugiausia dė
mesio kreipdavau metimui. Nu
skynė jos neblogų laimėjimų ir 
pirmųjį ratą baigė, berods, ket
virtos. Visi laukė “stebuklų” -- 
žaidimo pagerėjimo, nes du tre
neriai tikrai turėjo daugiau pa
siekti. Bet, deja, prieš kų buvo 
laimėta pirmame rate, tai antra
me rate teko pralaimėti. Gal mer
ginos ir geriau žaidė aikštės vi
duryje, bet iš po krepšio jau net 
laisvos būdamos neįmesdavo...

Sezonui pasibaigus, mūsų mer
ginos turėjo pasitenkinti aštunta 
vieta...

Ar klubo valdyba galėtų atsaky
ti: kokios naudos vengras davė 
mūsų moterų komandai ir kodėl 
p. Taparauskas treneravo mergi
nas, kai 
vengrą?

Jeigu 
pareiškė
mininkas p. Jaunutis, tai kodėl 
komanda iš 4-5 vietos atsidūrė į 
aštuntą vietą?

Berods, p. Taparauskas skaito 
laikraščius ir kartais seka politi
nius įvykius, kur aiškiai parodo
ma, kad diktatūriniais pagrindais 
besitvarkantiems ne labai gerai 
sekasi.

Kodėl bandoma eiti vieniems 
prieš visus kitus, kai tuo tarpu 
sporto klube yra begalės darbų ir 
juos galima atlikti labai taikiu 
būdu?

Taikus ir vieningas darbas atneš 
daugiau naudos ne tik klubo val
dybai, bet ir sportuojančiam jau
nimui.

A. Merūnas,
Adelaidė

* 
Spalio 22 d. sužaistame telegrafi
niame meče, Viktorijai pasisekė 
po 20-ties metų galų gale nuveik
ti N.S.W. Viktorijos žaidėjų su
dėtį sudarė daugumoj naujieji 
australai, kai tuo tarpu N.S.W. 
sudėtyje jų buvo tik keletas. 
Crowl (N.S.W.) pralošė dėl laiko 
stokos.

★ Šachmatų Centro Pirmenybė
se Sydnėjuje (po 3-jų ratų) vy
rauja C.J.C. Purdy 3 (3), Langof 
2ž (3), Shewchyk 2 (2) ir J. Pur
dy 2 (3). Liūgą pralošė 
Langof’ų ir Shewchyk’u ir 
atidėtų (apylygę) partijų 
Buchwald’u. Sekančiame
spalio 31, Liūgą susitinka su pen
kiolikamečiu Hay. žaidžiama ant
radieniais ir šeštadieniais, Y.W. 
C.A., City, nuo 6.30 p.p. Lieka 
aštuoni ratai.

N.S.W Viktorija 4J:5J
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GERA PRADŽIA
Pietų Australijos tinklinio pir

menybes Vyties komandos pradė
jo gražiais laimėjimais, šių metų 
varžybose “Vytį” atstovauja dvi 
vyrų ir viena mergaičių koman
dos. Vyrų pirmoji komanda žai
džia aukščiausioje klasėje, “A” 
grupėje. Antroji vyrų komanda 
yra suorganizuota vien iš jaunų 
žaidėjų, vadovaujama J. Morkū
no. Ši komanda žaidžia “B” gru
pėje. Mergaičių komandoje žai
džia beveik visos pereitų metų 
sezono žaidėjos. Pirmoji vyrų ko
manda pirmų susitikimų turėjo su 
Y’.M.C.A. ir jį laimėjo 10-5, 15-6 
15-9 rezultatu. Pirmas setas bu
vo pralaimėtas dėl blogo sustoji
mo aikštėje. Smūgiuotojai netin
kamai sustojo su kėlėjais ir tas 
kaštavo setų. Sekantys du setai 
buvo laimėti be didelių pastangų. 
Už šią komandų žaidė S. Visoc
kis, A. Ignatavičius, J. Gumbys, 
R. Petkūnas, G. Rakauskas ir V. 
Simanauskas. Daug vilčių dėti į 
šių komandų yra sunku, nes yra 
labai gerai žaidžiančių komandų 
prieš kurias tikrai teks pralaimė
ti. Antroji komanda, kurių su
daro J. Morkūnas, A. Ružinskas, 
R. Stankevičius, R. Dunda, R. 
Daugalis ir R. Rudzenskas, į aikš
tę pirmų sykį išėjo labai nedrą
siai. Pirmą setą žaidė susinervinę, 
antrame sete įsidrąsino ir netgi 
pradėjo smūgiuoti. Laimėta rezul
tatu 15-11, 15-2 prieš Clayton ko
mandų. R. Daugalis yra pirmos ko
mandos žaidėjas, tik dabar laiki
nai dėl mokslo negali žaisti už 
pirmų ir talkininkauja jaunie
siems žaidėjams. Mergaičių ko
manda šių savaitę dar nežaidė. 
Treniruojasi savoje aikštelėje prie 
Lietuvių Namų šeštadienių popie
tėmis. Mergaičių komanda turėjo 
kelias draugiškas rungtynes su 
rusaičių “Volga” komanda, ku
rias visas laimėjo “sausai”. J tre
niruotes prisirenka didelis skaičius 
jaunimo, todėl nebūtų vargo su
daryti dar vienų komandų. Daly
vavimas pirmenybėse, kad ir ne
sitikint laimėti pirmųjų vietų, tu
rėtų atnešti daug naudos ypatin
gai jauniesiems žaidėjams.

AUSTRALIJOJE
(Laiko stoka). Pa- 

F1DE taisyklių vie-

TAISYKLĖS
A Zeitnotas 

gal par. 13-2, 
tinę interpretacijų žaidėjas laiko
mas “rimtame zeitnote” tik auo- 
met, kai jam tėra likę nedaugiau 
kaip penkios minutės iki kontrolės 
ir jei jam prieš kontrolę reikia 
padaryti dvigubai tiek ėjimų, kiek 
yra likusių minučių. Žaidėjas 
laikomas “rimtame zeitnote” iki 
'kontrolės.

FIDE taisyklės toliau reikalau
ja, kad žaidėjas, patekęs į zeit-

B.N.

NIDA išsiuntinėjo naujų savo 
leidinį •— prof. Igno Končiaus 
knygų “Žemaičių šnekos” I dalį. 
Tai veikalas apie žemaičius — 
žmones, jų santykius, aplinkų. Ne
trukus išeis iš spaudos ir II da
lis.

KIEKVIENO PAREIGA — Iš
ANKSTO UŽSISAKYTI

jos išsirinko sau trenerį AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

žaidimo lygis pakilo, kų 
susirinkime klubo pir-

METRAŠTI

kurio kaina: kietais viršeliais £

2.10.0, minkštais — £ 2.0.0.

ratam

notų, privalo bent pažymėti pada
rytus ėjimus taip, kad būtų aiš
ku, kiek ėjimų padaryta. Po zeit- 
noto žaidėjas privalo tinkamai 
užregistruoti pažymėtus ėjimus.

LAFITTE
ft

Š1UO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

M. PETRONIS.
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 

Tri. UJ 5727
* PARTIJA Nr. 1. Negavus jo

kios kitos įdomesnės partijos, 
.tenka spausdinti mano paties par
tijų, žaistų pirmoje lentoje susi
tikime Kovas — Chatswood. L. 
Steiner 1920-30 metais buvo vie
nas iš Europos šachmatų galiūnų. 
Jis gerai atsimena mūsiškius Mi
kėnų ir Vistaneckj,

V. LIŪGĄ — L. STEINER:
1. c4 žf6; 2. žf3 b6; 3. g3 Rb7; 

4. Rg2 e6; 5. žc3 Re7; 6. Vc2 00; 
7. a3 c3; 8. 00 žc6; 9. e3 Bc8; 
10. b2 d5; 11. d3 Ve7; 12. Rb2 
Bfd8; 13. Bad a6; 14. 2h4 Žu5; 
15.(4 Žg4; 16. ždl dc; 17. be Vd7; 
18. Ve2 Žhl; 19. Žf2 R:ž; 20. g:R 
R:R; 21. K:R žf5; 22. h5 b5 23. 
Rc3 l>4 
Bbl Vb7& 
žc2; 29. Ve2 2c d 4

Kaip 28-29 ėjimai 
žaidžiame zeitnote: 
ko pirmam paslysti 
duoti.

K:R žf5
24. ab cb; 25. Rsb žb.3; 26. 

c4 Žfd4; 28. Vėl 
30. Vėl f5.

rodo, abu 
Deja man te- 
ir vėliau pasi-

1.* Uždaviny* N r.
(Stamma) Balti: Kfl, Ze2. Juo

di: Khl, 113. Matas iš šešių ėjimų.
(Baltų ėjimas, kaip ir visuose 

uždaviniuose).

P.p. D. URNEVICIENEI IR S. URNEVIčIUL

tėveliui ir uošviui Juozui Bakuckui mirus Amerikoje,

gilių užuojautų reiškia

LIETUVOS KULTŪROS
GYVENIME

kalbomis. Paskutiniajne

Maskvoje leidžiamas žurnalas 
“Tarybinė literatūra”. Jis išeina 
anglų, vokiečių, prancūzų, italų, 
ispanų
žurnalo numeryje pasiūlyta susi
pažinti su lietuvių 
meistrų” kūriniais ir jie turėtų 
atspindėti lietuviškosios liaudies 
gyvenimą. Kiek aiškėja iš autorių 
pavardžių ir kai kurių straipsnių 
šioji medžiaga daugiau agitacinė. 
Štai J. Paleckis savo straipsnyje 
pasakoja apie pakeitimus Lietuvo
je, toliau seka J. Baltušio apybrai
ža “Kas dainon nesudėta”, įdėti 
prozos gabalai šių autorių: P.

“literatūros

Adelaidės Sp. Klubas Vytis

Cvirkos, A. Vienuolio, J. Šimkaus, 
M. Sluckio, J. Avyžiaus. Lyrikų 
atstovauja S. Neris, A. Venclova, 
E. Mieželaitis, J. Marcinkevičius, 
jaunas poetas VI. Šimkus. Jdėti 
apžvalginiai straipsniai K. Korsa
ko, Dovydo Judelevičiaus (apie lie
tuvių poezijų), M. Sluckio, J. Lan
kučio, J. Kubiliaus, A. Galinio. 
Atspausdintas pasikalbėjimas 
E. Mieželaičiu ir A. Gudaičiu 
Guzcvičium. Janina Markulan 
pažindino su Kauno drama,
Gastevas su lietuvių grafika, S. 
Sergejcvas su kino menu ir St. 
Budrys su lietuvių daile. įdėtos ir 
lietuvių dailininkų reprodukcijos. 
Žurnalas esu siunčiamas į 70 
kraštų.

su

su-
A.

Adelaidės Vyties stalo teniso žaidėjų
VIKTORĄ LEIPŲ 

ir
CORALIE WALLIS, 

jungtuvių proga, sveikina

SPINTOS, SPINTOS
Nedažyto* *udedamo* 8 pėdo* x 8 pėdų įpinto*.

Be to, tokio pačio dydžio spintos su įrengtais tualetiniais stalių 
kais daug pigiau, negu krautuvės kaina, perkant per 
L. SABULĮ, 51 CHADDERTON ST., CABRAMATTA, 

telef. 72-5302 iš
PLAYFORM PTY. LTD.

Kreipti* *avaitgaliaU

DRAUGIŠKIAUSIAI IR PIGIAUSIAI JUMS PATARNAUS 

RADFORD’S FLORAL SERVICE 
Vainikai laidotuvėm*, dovanų krepiiai ir kito* rinktinė* gėlė*. 

Siuntimas j užsienius.
117 CABRAMATTA ROAD, CABRAMATTA, Tel.: UB 1617

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 
ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

| TAZAB <& Co. Ltd.!
22, ROLAND GARDENS, LONDON S.W.7,

LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų firmai, K 
kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. Grynos vilnos medžiu- Į| 
gų žaketai tikro avies kailio pamušalu, tikros odos paltai ir žu- JĮ 
ketai. Moteriški nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu paimi- ft 
šąlu ar be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos medžią- X 
gų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, suknelėms ir paltams. ĮĮ 
Odos. Avalynė. Apatiniai, šveicariškos kašmiro vilnos skarelės, y

Pūkuotos skaros "Babuiki“.

Moteriški, vyriški ir vaikiški mezginiai.

Hohner akordeonai.

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Viaaa susirašinėjimai vykdomai lietuviškai.

j

u

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ
I USSR PER ŠVEDIJĄ $

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY į
184. BROOK STREET, COOGEE, NSW i

BUVUSI “R 0 T A”, DABAR —

STATION DELICATESSEN
9

9

I
8 :: ft ::

::::::ft9
::

I
8
::

:: i y t
:: 9 9 
KI
::

92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA
SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO ft 

PRODUKTUS.
Užsakymai pristatomi i namui.

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS

Į LIETUVĄ SIŲSTI C
Nuo 25 vasario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Stores 

Ltd., pasieks siuntinio gavėjų 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, kų galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 

pageidavimai patenkinami.
įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama voltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

VIENINT6LĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

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

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS
GARANTUOTAS

5
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nOsų pastogė
PERTHAS MELBURNAS SYDNĖJUS

KORĖJŲ SAVANORIŲ REIKALU
Prieš porų mėnesių lietuviško

je spaudoje buvo paskelbta apie 
gyvenančių W. Austr. lietuvių 
L.K.K. savanorių skaičiaus padi
dėjimų. Tos žinios buvo džiugi
nančios, nes pagal paskutinius 
duomenis susidarė 11 asmenų ir 
tas jau atitiko {statų 10 prg., pa
gal kurį galimas sudaryti sky
rius. Prisilaikant gautos informa
cijos iš visų Australijų apiman
čio L.K.K.S. S-gos skyriaus val
dybos buvo nusistatyta savano
riškų reikalų veiklų palaikyti ko- 
respondenciniu būdu. Tuo reikalu 
susidarė komisija, kuri ir atlieka 
šias pareigas Perthe. Tokiu pat 
korespondenciniu būdu veiklų pa
laiko ir Centro Valdyba, kuri 
mums pilnai pritaria. Kadangi mi
nėtosios Centro Valdybos raštu 
sausio mėn. 1959 m. pasiūlyta 
Pertho savanorių skyriaus valdy
bos pirmininkui jungtis į lietuviš
kųjų bendruomenę, tai tas ir buvo 
padaryta, paskelbiant spaudoje. 
Nors po to buvo kelis kart tilpu
sius žinutės savanorių veiklos 
reikalu atskirai nuo bendruome
nės, bet tai buvo paskirų asme
nų pasireiškimas, siekiant tuščios 
garbės, aukštinant patiems savo 
savanoriškumų prieš eilinį ben
druomenės narį ir nenoras jung
tis j bendruomenę pagal Centro 
Valdybos pageidavimų bei pasiū
lymų. Tokių asmenų Pertho apy
linkėje susidarė 5, ir jie tarp sa
vęs pasidalino pareigomis: pirmi
ninkas, pirmininko pavaduotojas, 
švietimo vadovas ir panašiai. Tie 
asmenys, kartų vaišėms pakviesti, 
nutarė tas vaišes skaityti susirin
kimu, paskelbiant apie tai net 
spaudoje. Labai ir labai gaila, kad 
nebuvo nutarta, kaip jau buvo pa
sireikšta kitose vietovėse, surink
ti keletu svarų lietuviškai spau
dai paremti, kas jau, būtų laiky
tina veiklos pradžia. Juo labiau, 
kad iš tų veikėjų tarpo tik vienas 
prenumeruoja laikraštį, o pagei
davimų skelbtis spaudoje išreiškė 
visi baliaus dalyviai. Žinoma auto
rė (ji prenum. M.P.), po straips
niu pasirašiusi “Dalyviai” slapy
vardžiu “Tėviškės Aidų Nr. 40 
skelbia apie buvusias vaišes, kur 
dalyvavę net 5 kūr. savanoriai, 
kurie tas vaišes laikė susirinkimu, 
pasivadino sųjunga ir kviečia dė
tis į tų būrį. Kitų šešių Perthe 
ir apylinkėse gyvenančių kūrėjų 
-savanorių jie nelaiko savo Sų
jungos nariais ir neragina dėtis 
j būrį.

Taigi tie šeši L.K.K. ssavanoriai 
pareiškiame sekantį: 1. Priešta
raujame tam, kad vaišės paskelb
tos susirinkimu, nes nebuvo apie 
tai anksčiau skelbta; 2. Neprita
riame 5 asmenų tariamai sųjun- 
gai, apie kurių ligi šiol niekam 
neteko girdėti; 3. Nepritariame, 
kad 5 asmenys pasiskirstytų vie
nas kitų pirmininku, pavaduotoju, 
švietimo vadovu ir panašiai be 
rinkimų, nes niekad anksčiau ne
buvo įvykęs joks teisėtas sava
norių susirinkimas. Taip pat ne
pritariame paskiriant sekretoriu
mi asmenį, kuris nieko bendra 
neturi su savanoriais. Pakanka
mai yra raštingų savanorių, ku
rie savo organizacijos reikaluose 
gali pasekretoriauti, neįmaišant 
pašalinių asmenų; 4. Prieštarau
jame garsinimuisi savanoriškumu 
ir atskiros savanorių grupės suda
rymui, nežiūrint,• koks tai grupei 
vardas būtų suteiktas: sųjunga ar 
būrys; 5. Taip pat. nepritariame 
autorei, pasirašiusiai slapyvardžiu 
"Dalyviai”, rašant žinias apie 
Pertho savanorius, išminint 5 
juos vardais ir pavardėmis, tuo 
tarpu savo pavardę paslepiant po 
slapyvardžiu ir 6. labiausiai ne
pritariame vienam kolegai sava
noriui, tariamam švietimo vado
vui, dėl jo nepagrįstų priekaištų 
visai nekaltiems ir lojaliems tau
tiečiams, tuo pažeminant savano
rio vardų ir drumsčiant savųjų 
tarpe vienybę.

Maironio žodžiai: pasakyk, kas 
tavo draugas, ir bus žinoma, kas 
esi.

Mes šeši, autorės, pasirašiusios 
slapyvardžiu “Dalyviai” (T.A. 
Nr. 40) neišminėtieji jos žinutėje 
esame griežtai pasiryžę klausyti 
tik L.K.K. Sav. S-gos Centro Val
dybos patarimo (Raštas iš 1959 
m. sausio mėn.), įsijungti į Pertho 
lietuviškųjų bendruomenę, visomis 
išgalėmis padėti Bendruomenei 
visuose jos reikaluose, be to, ko
voti su tais, kurie kęsinasi skal
dyti bendruomenės kamienų ir 
kenkti lietuviškajai vienybei. Mus 
labai džiugina reiškinys, kad Per
tho lietuviškoji Bendruomenė sa
vo visuotiniame susirinkime pati
kėjo ir išrinko į valdomuosius or
ganus net du L.K.K. savanorius. 
Tenka reikšti viltį, kad jie Ben
druomenės neapvils, o ištikimai ir 
sųžiningai atliks jiems skirtas pa
reigas. 1918-19 m. L.K. Kūrėjas

— Savanoris

PRANEŠIMAS
Melbourno Lietuvių Klubo Ta

ryba praneša:
a) Š.m. spalių mėn. 6 d. įvykęs 

Didysis Lietuvių Namų Balius da
vė £226-1754 pelno;

b) Tai’yba, savo 1961.10.22 d. 
nutarimu, visų baliaus pelnų pas
kyrė Lietuvių Namų skolai deng
ti ir

c) pagal ALB statutų iš baliaus 
dalyvių surinkta kultūros reika
lams rinkliavos nuo pramogų £ 
5-3-6, kurie per Melbourno apy
linkės valdybų persiunčiami ALB 
Krašto Kultūros Tarybai.

M.L.K. Taryba

PADĖKA
Melbourno Lietuvių Klubo Ta

ryba su dideliu dėkingumu pažy
mi, kad jinai, ruošiant š.m. spa
lių mėn. 6 d. Didįjį Lietuvių Na
mų Balių, susilaukė daugelio tau
tiečių paramos ir jos dėka balius 
pavyko.

Taryba nuoširdžiai dėkoja:
a) Visiems baliuje dalyvavu

siems — Lietuvių Namų rėmė
jams, mūsų malonioms viešnioms 
ir svečiams;

b) bufeto vadovei poniai E. 
Žiedienei;

c) bufeto tvarkytojoms — tal
kininkėms: p.p. Antanaitienei, 
Balčiūnienei, Jakutienei Meiliū- 
riienei, Reimerienei;

d) Bufeto gėrybių aukotojoms: 
— p.p. Aleknienei, Antanaitienei, 
Aukštikalnienei, Balčiūnienei, 
Baltokienei, Baltrūnienei, Barku- 
vienei, Bladzevičienei, Bulakie- 
nei, čelnienei, Dudėnienei, Jaku
bauskienei, Jakutienei, Kasperai- 
tienei, J. Klupšienei, M. Khipšie- 
nei, Kuncaitienei, Meiliūnienei, 
Mičiulienei, Mikailienei, Miklie- 
nei, Milvydienei, Morkūnienei, 
Maleckui, Paragienei, Pumputie
nei, Ramanauskienei, Rejimierie- 
rienei, Rekešienei( Savaitienei, 
Štuopienei, Tamošiūnienei, Vac- 
bergienei, Valaitienei, Vingrienei, 
Vingienei, Žiedienei, žižienei;

e) p.p. N. Adomavičiūtei, B. 
Antanaitytei, A. Kalvaitytei, A. 
Paragytei, D. Vingrytei bei jų pa
lydovams, kurios, atstovaudamos 
Suvalkijų, Dzūkija, Žemaitija, Ma
žųjų Lietuvų ir Aukštaitija, ba
liaus metu rinko aukas Lietuvių 
Namams ir

f) būriui šaunių vyrų, kurie, 
įvairiai patarnaudami prisidėjo 
balių paruošiant ir jį pravedant.

Jūsų pastangų ir paramos dėka 
Lietuvių Namai vis gražėja ir 
turtėja.

Visiems nuoširdus lietuviškas 
Ačiū!

M.L.K. Taryba

SEZONAS PRADEDAMAS
POBŪVIU

Melbourno Lietuvių Namų so
dyboje š.m. lapkričio mėn. 11 dn. 
(šeštadienį) 6 vai. p.p. Lietuvės 
moterys rengia vasaros sezono 
atidarymų — pobūvį. Visi Mel
bourno lietuviai maloniai kviečia
mi ir laukiami, nes Lietuvių Na
mai — visų namai.

Rengėjos

SIS IR TAS
VIS BĖGA 1 ŠVEDIJĄ

Iš smarkiai saugomo R. Vokie
tijos uosto Sassnitz nedideliu 
žvejų laivu Švedijon atbėgo ke
turių asmenų šeima. Bėgimų or
ganizavo 84 metų senelis. Švedų 
policijai Trelleborgo uoste jis pa
reiškė, jog tai jo ketvirtasis pa
bėgimas. Jis ir jo sūnus yra kilę 
iš Lietuvos ir visų pokario laikų 
klajoję po įvairias R. Vokietijos 
vietas. Senelis pareiškė, kad pa
bėgimas buvo ilgų laikų planuo
tas. Kokiu būdu jam pavyko iš
sprūsti iš smarkiai saugomo Sass- 
nitzo uosto jis atsisakė pasakyti. 
Drauge atbėgo sūnus, žmona ir 
17 m. amžiaus dukra.

VĖL PABĖGO

Iš rusų turistinio laivo “M.F. 
Kalinin" pasišalino 35 m. amžiaus 
rusas ir paprašė politinės globos 
Švedijoje. Pabėgėlis nepriklausė 
laivo įgulai, bet keliavo kaip ei
linis turistas. Sovietų pareigūnai 
iš laivo, o vėliau ir iš ambasados 
nesėkmingai mėgino susisiekti su 
pabėgėliu.

DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS
Lietuvių Inžinierių ir Architek

tų D-jos Sydnėjaus skyrius š.m. 
lapkričio mėn. 18 d. 6 vai. p.p. 
Dainavos salėje rengia skyriaus 
dešimties metų gyvavimo iškil
mingų minėjimų ir po to pobūvį. 
Gros spaudos baliaus kapela.

Dėl vietos ribotumo — įėjimas 
tik su pakvietimais. Pakvietimai 
gaunami pas visus D-jos narius 
arba užsisakant pas I. Jonaitį 
UL 6453, A. Alekna UB 1972 ar 
L. Sabulį 72 5302.

Valdyba

ADELAIDĖ
Susituokė iždininkas. Rugsėjo 

mėn. pradžioje susituokė "Vil
niaus” Tunto kasininkas Donatas 
Dunda. Po jungtuvių jaunavedžiai 
tuojau išvyko j Flinders Range 
trumpų atostogų.

Vestuvių proga, abiems jauna
vedžiams “Vilniaus” Tuntas linki 
daug laimės.

Išradingumas. Rugsėjo 3 d. 
Liet. Namuose vykusiame, Moterų 
Sekcijos suruoštame, madų para
de aktyviai dalyvavo vyr. skaučių 
Gabijos skilties skautės. Susilauk
ta nuoširdžių pagyrimų suprojek
tuotoms ir pagamintoms sukne- 
lėms-modeliams.

A.L.Ž.

VLADUI JAKUČIUI,

liūdinčiam dėl motinos mirties, 

nuoširdi mūsų užuojauta

J. ir S. Valiai

Mielus bičiulius

VLADĄ ir ONĄ JAKUČIUS, 
ir RASĄ JAKUTYTĘ — L1PSIUVIENĘ, 

liūdinčius dėl brangios motinos, 
uošvės ir bobutės Emilijos Jakutienės mirties, 

nuoširdžiai užjaučiame
Meiliūnų šeima

JOANA JANČAITĖ - LINARTIENE
PRANEŠIMAS

Šiais metais sueina 50 metų 
nuo M.K. Čiurlionio mirties. Ta 
proga sambūrio “šviesa” .Sydnė
jaus skyrius rengia šios sukakties 
paminėjimų. Paskaitų apie M.K. 
Čiurlionio gyvenimų ir jo darbus 
skaitys p. V. Kazokas; taip pat 
bus suruošta jo reprodukcijų pa
rodėlė.

Parengimas įvyks š.m. lapkričio 
4 d., šeštadienį, 7 v.v., Centriniuo
se Lietuvių Namuose Redferne. 
Nariai, jų svečiai ir visuomenė 
kviečiami gausiai dalyvauti.

VĖLINTŲ MINĖJIMAS
Kaip kasmet, taip ir šiemet Vė

linių dienos minėjimas Sydnėjuje 
įvyks š.m. lapkričio 5 d. (sekma
dienį) 6 v. p.p. Rockwoodo lie
tuvių kapinėse (11A sekcija).

Minėjimų ruošia “Aušros” tun
tas, vadovaujant kapelionui kun. 
P. Butkui.

Kviečiama Sydnėjaus ir apylin
kių visuomenė skaitlingai daly
vauti savo mirusiųjų pagerbimo 
ceremonijose.

Uniformuoti skautai susirenka 
į kapines puse valandos anksčiau.

“Aušros” Tunto Vadovybė

PRANEŠIMAS
Pakartotinai pranešama, kad 

sekančios pamaldos lietuviams 
evangelikams gimtųja kalba įvyks 
š.m. lapkričio 5 d. 12 vai. 30 min. 
Sydnėjaus evangelikų bažnyčioje 
— 90 Goulburn St., Sydney.

Po pamaldų parapijos salėje ar
batėlė — susirinkimas.

Parapijos Taryba

IŠNUOMOJAMAS 2 — 3 suau
gusiems asmenims trijų kambarių 
ir virtuvės mebliuotas butas, 
10 Drummond St., Liverpool.

Paskutiniu metu ir Australijos 
krantus pasiekia paskiri tautiečiai 
iš Lietuvos. Vieni jų apsigyvena 
Adelaidėj, kiti Melbourne ar kito
se vietovėse. “Mūsų Pastogės” re
dakcijai, suprantama, sunkoka vi
sus pasiekti ir apie juos parašyti.

Tačiau šia proga redakcija vis
dėlto turėjo malonios progos su
siekti su labai nesenai atvykusia iš 
tėvynės p. Joana Linartiene, žino
mų mūsų visuomenininkų — p.p. 
inž. B. Daukaus ir diplom. jur. S. 
Kovalskio — uošvienė, atseit — 
jų žmonų motina.

Naujoji mūsų padangėn atvyku
si viešnia nėra eilinė lietuvė, bet 
jau nuo seno žinoma visuomeninin
ke, kultūrininkė, ypač žymių vagų 
išvariusi lietuviškojo dramos teat
ro veikloje ir jo plėtroje.

Joana Jančaitė — Linartiene gi
mė 1884 m. lapkričio 1 d. Švedpo- 
lio dvare, Žagarės vis. Tėvui persi- 
jkėlus į Rygų, jaunoji Joana baigė 
ten vidurinę mokyklų ir ištekėjo 
už notaro sekretoriaus, kuris jų ii’ 
paskatino į teatro darbų. Ryga 
anuo metu buvo tikras kultūrinis 
centras, kur gyveno ir daug lietu
vių. Taigi lietuviškam mėgėjų te
atrui buvo plati ir palanki dirva. 
Joana Linartiene visa savo siela 
pasinėrė į dramos artistės darbų, 
vaidindama svarbiausias roles. Ji 
debiutavo jau 1903 m., vaidindama 
“Mūsų gerojo” Barborų. Jau pati 
pradžia baigėsi dideliu pasisekimu 
ir aktorė susilaukė lietuviškos 
spaudos palankių atsiliepimų. 
Anuo metu Rygoje veikė lietuviš
kas mėgėjų dramos teatras “Kank
lės”, kuris davė visų eilę žymių ir 
didingų pastatymų. “Kanklių” vai
dintojai vaidindavo ne tik Rygoje, 
bet lankydavosi ir kitose lietuvių 
gyvenamose vietovėse — Mintau
joje, Liepojoje ir Lietuvoje.

Mielus klubo narius — j

STASĘ ir JULIŲ LIPSIUS, /

sulaukusius dvynukų sūnelių, )
nuoširdžiai sveikina ir daug laimės linki S

Geelongo Sp. Kl. “Vytis” /

Mielų klubo narį
ROMĄ ZENKEVIČIŲ

ir
RITĄ ACHENBACHAITĘ, 

sukūrusius naujų šeimos židinį, 
sveikina ir šviesios ateities linki

Geelongo Sp. Kl. “Vytis”

Š.m. lapkričio 11 d. A.L.B-nės Bankstowno Namų Valdyba

*: rengia “DAINAVOS” salėje įdomų

! VAKARA — BALIU
;■ ' ‘

I; PROGRAMOJE DALYVAUS OTTO BUTKUS IR KITI.

Gros gera muzikos kapela, veiks bufetas.

Pradžia 7 v.v. 
t
i Įėjimas: moksleiviams — 5 šil., moterims — 8 šil. ir vyrams 
i 10 šil.Į i. .

'• Namų Valdyba

Joana Linartiene “Kanklių” re
pertuare vaidino pagrindines roles. 
Ji dalyvavo “Pilėnų kunigaikštyje” 
(Laimutė), “Blindoje” (Uršė), 
“Eglė — žalčių karalienė” (Eglė), 
“Mindaugyje” (Ragnytė), "Kęstu
tyje” (Marė), “Živilėje (Živilė), 
“Pilėniečiuose”, “Sparnuose”, “Pa
baigtuvėse’ ir kitose didžiosiose 
dramose. To meto spaudoje randa
me gana dau teigiamų atsiliepimų 
apie Rygos teatrų apskritai, bet 
juose ypatingai giriamai kalbama 
apie Joanų Linartienę. Štai pora 
ištraukų:

“Linartiene, kaipo Živilė, suge
bėjo atlikti savo rolę aukščiau 
kiekvieno pagyrimo. Gilus persiė- 
mimas, teisingas rolės supratimas, 
didi impresija žerte žėrė mūsų ar
tistės...” (“Viltis”, 1910.1.28. Nr. 
11.) O kitame laikraštyje apžval
gininkas rašo: “Linartiene — spe
cialistė tragingųjų rolių ir visados 
padaro gilų įspūdį. Tokia buvo ir 
pamišimo scena (“Likimo baus
mė”). Tačiau ji, kai kurių nuomo
ne, nebuvo tokia tipinga kaip sce
noje su kūdikiu moterų būryje, ta 
scena nebuvo galima atsidžiaugti: 
tokia ten buvo Linartiene — tikra 
švelniaširdė lietuvė bobutė, lyg bū
tų sodietė gimusi ir augusi...” 
(“Lietuvių Balsas” 1917/30).

1915 metais J. Linartiene atsi
dūrė Petrapilyje, o 1918 metais — 
Voroneže. Ir ten ji nenutolo nuo 
savo pamėgto scenos darbo. Lygiai 
tokiu pat pasisekimu kaip Rygoje, 
ji žavi sostinės visuomenę giliai 
tragiškais Lelos (“Kerštas”), Ma
rijonos (“Likimo bausmė”) arba 
juokina Barmienės (“Dėdė atva
žiavo”) ir kitais paveikslais.

J. Linartiene buvo ir žymi visuo
meninė veikėja. Rygoje ji uoliai 
dalyvavo “Pašalpos” ir “žvaigž
dės” draugijų darbe šelpiant netur
tinguosius, organizuojant mokyk
las, renkant lėšų ir pan. Ji buvo 
nepamainoma organizatorė loteri
jų, prekymečių (“bazarų”), tau
tinių bufetų ir pan. Kilus karui, ji 
visa pasinėrė karan pašauktųjų 
šeimų globojimo bei nukentėjusių

nuo karo šelpimo darbe, čia ji pa
sirodė kaip gabi organizatorė, ne
nuilstama veikėja, rūpestinga glo
bėja. Beveik 5 metų jos karo au
kų globojimo darbas buvo visų vie
ningai pripažintas.

Paminėtina ir dar viena J. Li
nai tienės darbo sritis. Joanės mo
tina buvusi gana muzikali, gerai 
skambinusi pianinu, tai ir Jonė iš 
jos paveldėjo didelį palinkimų į 
muzikų. Turėdama gražų balsų, ji 
dainuodavo lietuviškuose vakaruo
se. Pastebėjęs didelius Linartienės 
dainavimo gabumus, Al. Kača- 
nauskas įtraukė jų į garsųjį Ry
gos lietuvių daininikų sekstetų, ku
ris buvo plačiai pagarsėjęs ne tik 
lietuvių, bet ir svetimtaučių tarpe. 
Šis sekstetas yra įdainavęs apie 40 
lietuviškų patefono plokštelių. Tuo 
metu šios pirmosios lietuviškos 
plokštelės atliko didelį vaidmenį, 
populiarindamos lietuviškų žodį bei 
dainų ne tik Rusijoje, bet ir toli 
už jos ribų. Bet dar didesnės reikš
mės jos turėjo patiems lietuviams: 
iš jų mokėsi lietuviškų dainų lie
tuvaitės, jos buvo pavyzdžiu ma
žiau prasilavinusiems dainų moky
tojams, chorų vadovams — savo
tiška praktinė dainų mokykla.

Taigi Australijos lietuvių visuo
menė džiaugsmų ir pagarbų reiš
kia susilaukus lietuviškosios kul
tūros veteranės, taip ilgai ir na
šiai dirbusios iš idealizmo ir be at
lyginimo. Todėl tikrai džiugu, kad 
praeitų sekmadienį, antrų kartų 
statant Bankstowno “Dainavos” 
salėje “Batuotų Katinų”, žymioji 
viešnia — jubiliatė Joana Linar
tiene vaidinimo organizatorių ir 
rengėjų buvo apdovanota puikia 
gėlių puokšte.

Mūsų viešniai linkėtina ilgo ir 
skaidraus gyvenimo Australijos 
lietuvių tarpe.

J. Tautvydas

VĖL PASKELBTI

PARTINIAI SŪKIAI

Spalio 16 d. kom. partijos su
važiavimo išvakarėse ir artėjant 
(lapkričio 7 d.) 44 m. bolševiki
nės revoliucijos sukakčiai, parti
jos centro komitetas paskelbė 101 
šūkį. Kaip paprastai, jie pavaiz
duoja komunistų politinius tiks
lus, neslepia ir įvairių nusiskundi
mų. Šalia įprastinių šūkių apie 
kolonializmų, šį kartų daugiau 
vietos paskirta Vokietijai, taria
mam “pagrindiniam karo pavo
jaus židiniui”. 38-tas šūkis skel
bia: “Tegyvuoja draugystė ir ben
dradarbiavimas tarp D. Britani
jos, JAV, Prancūzijos ir Sovietų 
S-gos tautų pastovios taikos pa
saulyje labui!”
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2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI 
BANKSTOWNE

FRANK'S
3 FETHERSTONE ST., (PRIES POLICIJĄ). 

II AUKŠTAS, tel. 70-8023 
ir

380 SOUTH TERRACE (II AUKŠTAS), 
tel. 70-6644.

DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 
KIRPĖJAI SPECIALISTAI.

Lietuviam* nuolaida.
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