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KRAŠTO VALDYBA.

No. 43 (289) šeštieji metal.

SYDNĖJUS, 1954 m. spalio 27 d.ANGLAI PLAUKIA NAMO
DĖL ŠITO DŽIAUGIASI EGIPTĖNAI, DĖL ŠITO PATENKINTI 
IR ANGLAI KARIAI, KURIE, VALDŽIOMS SUSITARUS, GALI 
GRĮŽTI Iš “EGIPTO ŽEMĖS Iš NAMŲ NEVALIOS”.

Anglijos ir Egipto vyriausybės 
pereitų savaitę pasirašė susitari
mų, kuris užbaigia anglų okupa
cijos erų Sueso kanalo zonoje, 

Egipte. Anglų kariuomenė iš Egip
to bus atitraukta laike 20 mėne
sių.

Sutarties pasirašymo iškilmės 
įvyko Egipto parlamento rūmuose. 
Susitarimų pasirašė Anglijos mi-' 
nisteris Anthony Nutting ir Egipto 
ministeris pirm. pik. Camal Nas-' 
ser.

Sutarties pasirašymas nepapras
tai džiaugsmingai sutiktas visa
me Egipte, bet didžiausias entu- 
ziasmas pasireiškė sostinėje Cąire. 
Anglų kariai taip pat neslepia 
savo pasitenkinimo dėl grįžimo j 
namus, nors labai galimas daly
kas, kad Jie iš Egipto, bent dalis 
šių įgulų, bus perkelta į kitas “ne
ramumais rusenančias” kolonijas. 
Egipte buvo laikoma 80.000 britų 
karių, kurių 50% iš Sueso kanalo 
zonos bus išgabenta per 12 mėne-' 
šių, o likusieji iki 1956 metų bir
želio 19 d. Anglai Sueso kanalo' 
zonų savo kontrolėje išlaikė 70

BRANGI SALA
FORMOZA AMERIKAI KAŠTUOJA 100 MIL. 

PER METUS
kias divizijas parašiutininkų ir 
iki dešimt tūkstančių įvairių lai
velių, kurių didelė dalis ginkluota 
patrankomis. Dalis milioninės Ki
nijos komunistų armijos ruošiama 
Formozos “išlaisvinimui”.

1949 metais komunistams įsiga
lėjus Kinijoje, Chiang Kai-shekas 
pasitraukė su savo armija į For- 
mozų. Maždaug po vienerių metų 
JAV išsiuntė septintųjį laivyną 
Formozai apsaugoti, tačiau "pa
tarta” Chiang Kai-shekui susilai
kyti nuo bet kurių karo veiksmu 
su komunistais. 1953 metais prez. 
Eisenhoweris pranešė, kad septin
tasis amerikiečių laivynas nebe- 
saugosląs ilgiau komunistų Kini
jos pakrančių prieš eventualius 
komunistų puolimus, šiais metais 
pirmą kartą komunistų artilerija 
pradėjo apšaudyti nacionalistų įsi
tvirtinimus Quemoy saloje. Chiang 
Kai-sheko bombonešiai ir artileri
ja pradėjo bombarduoti komunis
tų įtvirtinimus Amoy saloje, iš ku
rios komunistai apšaudo naciona
listus. Gal būt, kati po Londono 
9 valstybių konferencijos, Maskva 
vėl kurį laiką pereis j “taikingiau
sius pasiūlymus ir nusiginklavi
mus” kol apmigdys vakariečius, 
o vėliau duos ženklą Kinijos ko
munistams “išlaisvinti” Formozą.
MO KONFERENCIJA
rė kelis bandomuosius išsikėlimus 
į nacionalistų kontroliuojamas sa
likes, bet bandymai nepasisekė.

• Apie 50.000 Anglijos uostų 
darbininkų tebestreikuoja. Apie 
400 laivų su prekėmis tebeplūdu
riuoja įvairiuose Anglijos uostuo
se. Nuostoliai milžiniški . ne tik 
laivų savininkams, bet ir valsty
bei. Anglijos ministerių kabinetas 
susidariusią padėtį svarsto ekstra 
posėdžiuose ir pagrasino laivų iš
krovimui panaudoti kariuomenę. 
Streikininkai pradeda darytis lyg 
ir nuolaidesni. Tikima šiomis die
nomis pasiekti susitarimo. Prie 
streiko esą pirštus prikišę komu
nistai. Dėl streiko didelių nuosto
lių turi ir Australija.

Formozos sala amerikiečiams 
kaštuoja kas metai per šimtų mi- 
lionų svarų: šitokia pagalba JAV 
tiekia Chiang-Kai-sheko armijai Ir 
išsigelbėjuslems nuo komunistų ki
niečiams, gyvenantiems Formozoje 
ir taip pat seniesiems tos salos 
gyventojams, kurių viso Formoza 
turi apie septynis milionus.

Chiang Kal-sheko armija suda
ro 600 tūkstančių vyrų. Ji gerai 
apmokyta ir paruošta kautynėms. 
Armija paskirstyta į 24 divizijas. 
Oro pajėgas sudaro 700 lėktuvų, 
kurie paskirstyti į 9 oro grupes. 
Laivynas mažas. Formoza ir kitos 
nacionalistų laikomos salos stip
riai parengtos gynybai: stipri 
priešlėktuvinė ir pakrančių artile
rija, svarbesnės vietos užminuo
tos, įrengti geri aerodromai ir lėk
tuvams nutūpimo vietos, pravesti 
nauji kariniai keliai.

Nuo komunistų valdomos Kini
jos Formoza yr aapie 160 mylių 
nuotolyje. Pagrindinės komunistų 
invazinės jėgos yra sutelktos arba 
telkiamos ties Formoza ir mažes
nėmis salomis, kuriose įsitvirtinę 
Chiang Kai-sheko armijos kariai. 
Raudonųjų aviacija apginkluota 
rusiškais naikintuvais MIG-15 ir 
naujaisiais bombonešiais IL-28. 
Manoma, kad komunistai yra pa
rengę invazijai daugaiu kaip pen-

FORMOZOS UŽPUOLI
Iš Taipeh pranešama, kad pe

reitą savaitę Kom. Kinijos vadas 
(Mao Tse-tung) buvo sušaukęs 

konferenciją, kurios tikslas paruoš
ti galutinį invazijos Formozon 
planų.

Šitų žinių paskelbusi Nac. Ki
nijos žinių agentūra dar prideda, 
kad Mao Tse-tungas konferavo 
Pekine su raudonaisiais Kinijos 
kariuomenės vadais. Kariuomenės 
vadai buvo painformuoti apie Sov. 
Rusijos ir šiaurės Korėjos prita
rimų Formozai “išlaisvinti”. Šita 
žinių agentūra nurodo, jog skubiai 
gabenama amunicija Ir ginklai į 
Fukien, Kom. Kinijos miestą, esan
tį priešais Quemoy salą, valdomą 
nacionalistų.

Pereitų savaitę Kom. Kinija da-

metų. Per šį laikų daug kartų bu
vo kilę aštrių ginčų tarp Angli- 

1 jos Ir Egipto, o pastaruoju metu 
įvykdavo susišaudymų, anglų ka
rių žudymų ir nuolatinių užpuldi
nėjimų.

Sutartį pasirašius santykiai at
slūgo ir, kaip politiniai stebėto
jai spėja, šitie santykiai plėtosis 
abipusio susipratimo Ir draugystės 
pagrindu. Egipto ministeris pirmi
ninkas pabrėžė, kad bus užmiršta 
praeitis ir ateitis kuriama glaud
žiausio bendradarbiavimo Ir suta
rimo atmosferoj.

Egipte paliekama 1.200 anglų 
specialistų, kurie padės egiptė- 
nams tvarkyti Sueso kanalo admi
nistracinius ir techniškuosius rei
kalus.

.Pagal sutartį Sueso kanalas ir 
toliau bus atdaras tarptautinei lai
vininkystei, o tuo atvėju, jeigu bū
tų užpultas svetimos valstybės 
Egiptas, Saudi Arabia, Jordanas, 
Lebanonas, Syria, Yemenas, Irakas 
ar Turkija—Egiptas vėl leis Ang
lijai grįžti į senąsias bazes Sueso 
kanalo zonoje.

PASAULINĖ ŪKIN.
MANIFESTACIJA

Gautosiomis Iš JAV žiniomis, 
IV Tarptautinės .Ūkininkų Sąjun
gos kongresas, vykęs spalio 1-3 
d.d. New Yorke, išreiškė viso pa
saulio ūkinlnkljos solidarumą sie
kiant tikros demokratinės laisvės, 
bendradarbiavimo, gėrovės ir pa
vergtųjų tautų išlaisvinimo. Kon
grese dalyvavo komunizmo paver
gtųjų tautų, laisvojo pasaulio tau
tų ir prisikeliančių Azijos tautų 
atstovai. Kongresą sveikino daug 
žymių asmenybių pradedant pre- 
zid. Elsenhoweriu. Iš lietuvių svei
kino min. P. Žadeikis, gen. kons. 
J. Budrys ir LLK pirm. V. Sidzi
kauskas Į visas gausingas komisi
jas įėjo lietuvių atstovai po 2 i 
kiekvieną. Lietuvių delegaciją su
darė A. Devenienė, vėl perrinkta 
IPU vicepirmininke, J. Audėnas, M. 
Kregždienė, prof. V.. Kanauka, dr. 
J. Pajaujis, K. Škirpa, A. Novic
kis, B. Paramskas, dr. B. Matu
lionis, J. Kardelis, dr. M. Devenis, 
A. Ošlapas, J. Makauskis, V. 
Steponavičius, B. Mačiūnienė, H. 
Blazas. Kaip svečiai dalyvavo gen. 
kons. J. Budrys, LLK pirmininkas 
V. Sidzikauskas, Pr. Vainauskas 
ir visa eilė kitų.

PAS KAIMYNUS
Naujasis Latvijos ministeris 

JAV-se A. Spekke labai energin
gai įsijungė į tautos laisvinimo 
veiklą Amerikoje. “Latvija” nusis
kundžia, kad emigravę į Australi
ją latviai greit nutausta. Ne tik 
Jaunimas, bet ir senesnio amžiaus 
ne vienas savo tarpe nebekalbą 
latviškai. Latvis T. Amtmanis Pie
tų Australijos dykukmose atrado 
urano klodus. Vyriausybė jam iš
mokėsianti už tai žymų atlygini
mą. Mannheime mirė buv. suomių 
garbės konsulas Latvijoje Lasma- 
nls, 82 metų amžiaus. Netoli nuo 
Hamburgo latvis Karlis Smlts tuii 
brangiųjų kailių žvėriukų ūkį To
ronte įvyko Kanados ir JAV lalt- 
vių sportininkų sąskrydis. Lat
vių Tautos Fondas numato išleis
ti prancūzų kalba laidinį apie So
vietų vykdomą genocidą Pabalti
jo kraštuose. Stockholme rugsėjo 
20 d. mirė egzilinės estų vyriausy
bės min. pirm. Alfredas Maurers. 
Estijoje jis buvo paskutinio seimo 
pirmininko pavaduųtojas. Iš Kana
dos praneša, kad atidengti doku
mentiniai Sovietų planai ardyti ir 
skaldyti “Dauguvos Vanagų” or
ganizaciją. Tai latvių karių orga
nizacija, turinti visame pasaulyje 
savo padalinius ir veikianti gana 
plačiai. Vokietijoje Latvių centri
niame komitete naktį iš rugpjūčio 
19 į 20 dieną nežinomi asmenys 
— spėjama, komunistų agentai — 
išmušė langus ir pagrobė 2859 lat
vių registracijos korteles. Tardy
mas dar eina.

Iš VOKIETIJOS 2 LIETUVIUS 
SKAUTUS IŠKVIETĖ AN’GLIJON

Edinburgo Universiteto sanskri
to kalbos profesoriaus Smith kvie
čiami, j Angliją išvyko vienam 
mėnesiui du “Aušros” tunto skau
tai, Vasario 1G Gimnazijos 9-tos 
klasės mokiniai, M. Kelpa ir V. 
Raišys.

Prof. Smith priima šiuos lietu
vius skautus vienam mėnesiui sve
čiais, nes pageidauja išgirsti gyvu 
žodžiu sanskritų kalbai tiek gi
miningos lietuvių kalbos garsus ir 
tos kalbos pramokti.

Pasibaigus lietuvių skautų sto- 
vykllal, šeši lietuviai skautai, Va
sario 16 Gimnazijos mokiniai, pa
kviesti, Išvyko stovyklauti į vokie
čių skautų sąjungos stovyklą 
Kirchberge.

Petrovo šnipinėjimo bylai aiš
kinti Karališkoji Komisija apklau
sinėjimus tęsia toliau.

Pereitą savaitę liudijo čekas imi
grantas Vincent Divisek, vėl pasi
rodė latvis iš Melbourne advoka
tas Friedenbergs ir buv. dr. Evat- 
to mašininkė Frances Bernie.

Divisek apklausinėjimo metu 
pareiškė, kad jis dar Čekijoj buvo 
užverbuotas dirbti Sov. Sąjungai 
ir čia atvykęs turėjo susitikti su 
sovietų žmonėmis. Deja, jis su Jais 
nesusitikęs, nes užmiršęs susitiki
mo datą. Divisek, apie susitari
mą dirbti sovietams, atvykęs’ Aus
tralijon tuoj painformavo saugu
mo pareigūnus. Divisek karo metu 
buvo vokiečių mobilizuotas, paskui 
perbėgo pas sovietus, buvo ten ap
mokytas spec, mokykloj ir vėliau 
nemestas Čekoslovakijoje su pa
rašiutu, kur ir dirbo šnipinėjimo 
darbą sovietų naudai.

France Bernie savo laiku dir
busi dr. Evatto įstaigoj mašinin
ke papasakojo, kad ji “įdomes
nių” dokumentų kopijas perduoda. 
vusi draugui Claytonui, komunis
tų partijos veikėjui. Tuo metu dr. 
Evattas buvęs Australijos užsie
nių reikalų ministerių. Pati Fran
ces Bernie buvo komunistų parti
jos narė ir ilgesnį laiką dirbusi 
Eureka jaunimo organizacijos šta
be. Sovietų Sąjunga buvo Jos sva
jonė.

ši moteriškė prisipažino anks
čiau buvusi gera katalikė, bet per
skaičiusi dekano Hewlett Johnson 
knygą apie socializmą, palinkusi į 
komunizmą ir netrukus įstojusi į 
partiją. Dabar ji ištekėjusi už 
“naujojo australo” ir jai akys vėl 
prasivėrusios...”

Latvis Friedenbergs Jau buvo 
apklausinėtas Melbourne. Ten jis 
kategoriškai paneigė kada nors 
susitikęs su Petrovu, ar teikęs Jam

SVARBIOS SUTARTYS
Iš Paryžiaus pranešama, kad 

Saaro klausimu Vak. Vokietijos 
kancleris Adenaueris ir Prancūzi
jos min. pirm. Mendes- — France 
pasiekė susitarimo visais ginčyti
nais klausimais.

Saaras yra vokiškai kalbanti, 
apie 1000 kv. mylių turtinga ang
limi ir plieno pramone sritis, gu
linti tarp Vokietijos ir Prancūzi
jos, po II Pasaulinio karo atiteko 
Prancūzijos valdomon zonon. Ne
žiūrint Vak. Vokietijos protesto ir 
reikalavimo, kad Saaro klausimas 
būtų sprendžiamas Vokietijos tai
kos konferencijoje, Prancūzija šią 
sritį padarė beveik autonomiška, 
tačiau surišta su Prancūzija va
liutiniais Ir ekonominiais ryšiais.

Galutinai Saaro likimas bus nu
spręstas plebiscito keliu artimiau
sioje ateityje.

Paryžiun susirinkę 15 Vakarų 
valstybių užs. reik, ministerial pa
sirašė paktą, kuriuo Vak. Vikleti- 
ja priimama į šiaurės Atlanto Są
jungą. Tuo pačiu metu Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Vak. Vo
kietijos užs. reik, ministerių pasi
rašytas paktas, suteikiąs Vak. Vo
kietijai visišką suverenumą.

“ Aš manau nesuklysiu sakyda
mas, kad tūkstančio metų laiko
tarpyje Europa niekada nebuvo su
telkusi tokios Jėgos, kaip šiandien”, 
— po sutarčių pasirašymo pareiš
kė kancleris dr. Adenaueris.

Sov. Sąjungos užs. reik, ministe
ris Molotovas, šiuos susitarimus 
pavadino Europos suskaldymu į 
karines grupes.

Sov. Sąjunga įteikė Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos vyriausy
bėms pasiūlymą sušaukti 4 did
žiųjų 'konferenciją Vokietijos su
jungimo klausimui aptarti.

NAUJI VEIDAI PETROVO BYLOJ

Paskirta Nobelio
Medicinos Premija

Spalio 21 d. Stockholme (Švedi
joj) buvo paskirta Nobelio medici
nos premija (£ 12.527) trims ame
rikiečiams gydytojams: dr. John 
F. Enders, dr. Thomas Weller ir 
dr. Frederick Robbins, suradu- 
siems būdą užauginti vaikų para- 
ližiaus (poliomyelitis) virus ant 
įvairių kūno audinių, iš kurių pa
gaminami skiepai apsaugoja nuo 
užsikrėtimo vaikų paraližlum. Iki 
šiol vaikų paralyžiaus virai buvo 
auginami tik ant nervų audinio ir 
skiepų gamyba praktiškai buvo 
beveik negalima .

S Itališkos kilmės Anglijos 
mokslininkas prof. Pontecorvo, dir
bęs atomo tyrinėjimo srityje ir 
1950 m. spalio mėn. pabėgęs į Sov. 
Sąjungą, kaip pranešama iš Pary
žiaus, šiuo metu vadovauja urani- 
jaus apdirbimo įmonėms Vakarų 
Tibete. Jo artimiausi bendradar
biai yra rusai ir vokiečiai atomo 
specialistai.

Sov. Sąjungos vyrausybė Ponte- 
corvui Juodosios Jūros pakrantė
je, Kryme, pastatė puikią vilą, 
kuri atiduota jo šeimai naudotis.

* Iš Berlyno pranešama apie 
Rytų Vokietijos Demokratų parti
jos vado Hans Mueller pabėgimą 
į Vakarų Vokietiją. Mullerls bu
vo Rytų Vokietijos parlamento na
rys, bet į praėjusius rinkimus jo 
kandidatūra jau nebuvo išstatyta.
• Pereitą savaitę Rytų Vokie

tijoje įvyko rinkimai. Kaip pap
rastai — buvo vienas kandidatų 
sąrašas.

kokių informacijų, šitą jis pakar
tojo ir Sydnėjuje.

Petrovas Karališkajai Komisijai 
patiekė smulkų Friedenbergs veik
los aprašymą, kurį jis esą gavęs 
iš Maskvos, kadangi, Petrovo tei
gimu, Friedenbergs dirbęs MVD 
pirmosios Latvijos okupacijos me
tu. Friedenbergs šitai irgi paneigė.

Liudininku pakviestas latvis 
Strazdins pareiškė, kad Frieden
bergs Melbourne latvių bendruo
menėje yra žinomas, nes vienu me
tu buvo latvių klubo vicepirminin
ku. Strazdins prpiažino, kad Fri- 
denbergs teiravosi adreso vieno 
latvių pulkininko, vadovavusio ka
vose prieš komunistus, kurį dar 
Belgijos nelaisvėje padirbtais do
kumentais sovietų agentai norėjo 
pagrobti, bet pulkininkas, Straz
dins teigimu, išsigelbėjęs smogda
mas sovietų agentui peiliu į krū
tinę.

Šitą pulkininką sovietų teismas 
yra nuteisęs mirties bausme už 
akių. Šiuo metu pulkininkas gyve
nąs Sydnėjuje.

Karališkosios Komisijos narys, 
teisėjas Philip pareiškė, kad prieš 
Fridenbergs yra iškeltas sunkus 
kaltinimas, kadangi jis informavo 
apie savo tautiečius sovietus, žino
damas kad vienas iš šių žmonių 
yra sovietų pasmerktas mirti ir 
sovietai nori šiuos žmones surasti.

Fridenbergs ir Strazdins nuo to
limesnio apklausinėjimo atleisti.

Dėl Divisek Karališkoji Komisi
ja pareiškė, kad Jis Australijoje 
jokių ryšių su Maskvos pareigū
nais neturėjęs Ir nepadaręs nieko, 
kas jam kokį šešėlį mestų. Divisek 
parodymus baigė.
• šį trečiadienį baigėsi anglia

kasių streikas Newcastleje. Strei
kas truko visą mėnesį ir per šį 
laiką būtų iškasta 13 tūkstančių 
tonų anglies.

Atomo stotys Australijoje
Iš Canberros praneša, kad Ato

minės Energijos Komisijos pasiūly
mu, viena atomo stotis numatoma 
pastatyti kur nors pajūryje, tarp 
Botany Bay ir rytinių Sydnėjaus 
priemiesčių. Projektuojama atomi
nės energijos stotis statyti dar 
Vakarų ir Pietų Australijoje bei 
šiaurės Teritorijoje.

Atomo stotys numatoma bus pa
statytos kelerių metų laikotarpyje. 
Australija, turėdama didelius ištek
lius uranljaus, ateityje gali būti 
viena labiausiai ‘atomizuotų” kraš
tų pasaulyje.

• Argentinos senatas patvir
tino nuoostatus, kuriais remiantis 
visi svetimšaliai, išgyvenę Argen
tinoj 5 metus, automatiškai gauna 
to krašto pilietybę. Svetimšaliai, 

nenorį su šiuo nuostatu sutikti, 
privalo apie tai pranešti vietos vy. 
riausybel. Manoma, kad pilietybės 
neprlimantieji bus Iš Argentinos 
deportuoti.
• Iš Djakartos pranešama apie 

kilusius neramumus britų šiaurės 
Borneo. Neramumų esą sukėlę ko
munistai, kurie kursto Borneo gy
ventoju j .atsikratyti britų jupgo. 
Tvarkai atstatyti panaudota karo 
policija.
• Pagal sudarytą Australijos 

tarpvyriausybini susitarimą su 
įvairiais Europos kraštais, poka
rio imigracijos plaukas (priimti
į Australiją 250 tūkstančių Eu
ropos emigrantų), įvykdytas spa
lio 22 d., kada iš Austrijos į Mel- 
bourną atvyko Eugen Mori su žmo
na ir sūnum. Du šimtai penkiasde
šimt tūkstantąjį Europos emig
rantą sutiko Imigracijos ministe
rijos atstovai ir laive jo garbei 
buvo suruoštos vaišės. E. Morl 
pasveikino imigracijos ministeris 

H.E. Holt.
Šiuo metu iš Europos daugiau

siai emigruoja j Australiją. Ar
gentiną, Braziliją, Kanadą, Ame
riką ir Venecuelą.
• Apie 50 žmonių buvo sužeis

ta, kada greitasis traukinys už
važiavo ant stovinčio traukinio 
Blaxland stotyje (Katoombos ruo
že). Pirmasis traukinys vežė apie 
500 keleivių.
• N.S.W. valstijos ministeris 

pirmininkas (Cahil) pranešė, kad 
šių metų Kalėdų Ir Naujų Metų 
proga bus dvi spec, loterijos, su 
30.000 svarų didžiausiu laimėji
mu kiekviena. Loterijos turės 100. 
000 bilietų, kiekvienas po £ 1. Ki
ti laimėjimai: £ 7000, £ 3000, 
£ 2000, £ 1000 ir daug mažesnių. 
Spec, loterijos skelbiamos norint 
sukelti lėšų ligoninėms subsidijuo. 
ti. Nuo 1941 m. iš N.S.W. loterijų 
pelno ligoninėms paskirta £ 28. 

500.000.
• 10 persijos karininkų ir ci

vilių, pakaltintų vadovavimu ko
munistų šnipų tinklui Persijoje, 
spalio 19 d. sušaudyti, šie 10 bu
vo tarpe 500, kuriuos policija per
eito mėnesio pabaigoj areštavo, Iš
aiškinusi šnipų organizaciją, dir
busią Sov. Sąjungai.

Egzekuciją stebėjo Persijos ir 
užsienio spaudos atstovai. Prieš 
sušaudant pasmerktieji šaukė: 
“Laisvoji šalis atkeršys už mūsų 
mirtį”.

• Arbatos kaina pakilo 1 šil. 8 
pen. svaras. Informuoti sluogsnlal 
skelbia, kad netrukus pabrangsian
ti mėsa, vidutiniškai 20%. Pirmiau
siai pabrangimo laukiama Queens- 
lande Ir N.S.W.
• Pereitą sav. Australijoj oras 

taip atvėso, kad kai kuriose vie
tose iškrito Ir sniego. Moree apy
linkėje sniego iškrito 7 colių sluog- 
snls. Per 35.000 avių sušalo. Nu
kentėjo sodų ir daržų ūkis.
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Amerikiečių žurnalistas, "New 
York Ti,mes” korespondentas Slif- 
ton Daniel, vaizduoja, kaip atrodo 
sovietinė tikrovė vos peržengus 
TSRS sienų. Pirmiausia jam kri
to j akis, kad, oficialiai keičiant 
dolerį už 4 rublius, faktiškai su
mažėja Jo perkamoji galia. O to 
sumažėjimo rezultatas: pvz. šoko
lado plytelėj už kurių Vak. Berlyne 
teko mokėti 40 et., Maskvoje kaš
tuoja Jau 5 dol. Nešėjui už 3 la
gaminų panešimų jis sumokėjo 30 
rb., arba 7,5 dolerio. Daniel taip 
pat pastebėjo, kad Sovietuose neiš
siverčiama ir be arbatpinigių, nors 
tai bolševikams yra "tamsių bur
žuazinių laikų liekana”. Būtų klai
da galvoti, kad tik užsieniečiams 
kainos Sov. Sąjungoje yra tokios 
augštos, kada Jie verčiami keisti 
valiutų pagal fantastiškai išpūs
tą rublio vertę: Jos augštos vi
siems. O tą kainų augštumą ir 
pragyvenimo brangumą ypač gau
na pajusti darbininkai. Vidutiniš
kai eilinis Sovietų darbininkas už
dirba apie 400 Ir specialistas apie 
700 rb. į mėnesį. Gi šiek tiek ge
resnė vyriška eilutė kaštuoja 1. 
650 rb., pora moteriškų kojinių 
30 rb., kiaulienos kg. 30 rb. etc. 
Sovietuose ir dabar daug ko trūks
ta, o eilės prekių visai neįstengia 
nusipirkti ne tik kolchozininkas, 
bet ir pramonės darbininkas.

OKUP. LIETUVOS 
KAINOS?

Gautosiomis paskiausiomis ži
niomis, pirmiausia Jos rodo nykią 
krašte padėtį. Laikoma, kad pra
monėje dirbąs darbininkas geriau 
gyvena už kolchozininką, tačiau 
ir jo padėtis labai liūdna. Kai vy
ras išeina į darbą, tai dažniausiai 
žmona įduoda vyrui riekę duonos 
su paskutiniu aptepu — ir abu 
žino, kad vaikai liko be gardesnio 
kąsnio. Nėra šeimoje nei pinigų, 
nei maisto, nei kiek reikiant apda
ro. Dažnai tarp lietuvių ir rusų 
vyksta net muštynių. Lietuviai, ma
tydami "rusus geresnėse vietose ir 
gaunant geresnius atlyginimus, jų 
nekenčia. Darbininkija puikiai jau
čia priespaudą, išnaudojimų ir Lie
tuvos nuskurdinimų.

Bolševikai skelbė kelis kartus
kainas atpiginę, paskutinis atpigi
nimas buvęs šidmet balandžio 1 
d. Tačiau faktiškai šis atpiginimas 
į realiąsias kainas laisvojoj rin
koj žymiau neatsiliepė, nes dėl to 
prekių daugiau apyvartoj neatsi
rado, o jų kainos čia nustatomos

•^©KUPUOTCįJE
Vt* LIETUUQ7E

pagal faktinąjį pasiūlų ir paklau
sų santykį.

Kai kuriuose Kauno prie
miesčiuose dar ir šiandien 

nėra vandentiekio.
Žmonės priversti praustis Iš cin

kuotų praustuvių, kurios atsira
do krautuvėse maždaug 1952 m. 
Jas gamina “Metalo” fabrikas. 
Muilo seniau buvo galima gauti 
tik pagal korteles, bet dabar gali
ma jau laisvai pirktis. Tualetinį 
muilą gamina Kaune "Grožio” fab
rikas — Uuosto krante. Yra jo ir 
su kvepalais. Kainos įvairios, šu
kų galima gauti gamintų Kaune. 
Šilkų kainos siekia iki 7 rb., mo
teriškos su rankena — iki 10 rb. 
Maži kišeniniai veidrodukai (7 cm. 
diametro) kaštuoja 1-2 rb. Skus
tis teptukas kaštuoja apie 20 rb., 
skutamasis aparatas — 18 rb., ru
sų gamybos 10 peiliukų — 4 rb., 
vienas nusiskutimas kirpykloje 3 
rb., plaukų kirpimas Ir skutimas
— nuo 7-8 rb.

DRABUŽIŲ IR APAVO KAINOS
Pigiausios darbinės kelnės, ku

rių toli gražu nepalyginsi su se
niau buvusiu kordu, kaštuoja 120 
rb. Truputį geresnės rūšies kos
tiumas — 470 rb., kitas standartas
— 700 rb., geresnis kostiumas, 
gaunamas komiso krautuvėse, iki' 
2.000 rb. Paprastose krautuvėse 
geriausios kostiumų rūšys kaštuo
ja apie 1.400 rb. “Rubaškės” Juo
dos spalvos paprastos plonos med
žiagos — 86 rb. Brezentiniai ba
tai su guminiais padais — iki 140 
rb. Geri odiniai batai, dažniausiai 
importuoti iš Čekoslovakijos, — 
iki 400 rb.

Maisto produktai
Rūkytų lašinių kg. kaštuoja 

nuo 30 iki 35 rb. Krautuvėse la
šinių nėra, Jų tegalima gauti tik 
užkandinėse. Bulvių centnerį, ku
ris N. Lietuvoje kaštavo 3 litus, 
dabar rudenį galima gauti už 25- 
30 rb., o žiemą kaina pakyla iki 
60. Pereitų metų pradžioj šviežių 
bulvių kg. kaštavo net 5 rb. Už 
raudonųjų burokėlių ctn. rudenį 
tenka mokėti apie 70 rb. šviežio

I pieno litras 3 iki 3,5 rb., kai N. 
Lietuvoj kaštavo tik 30 et. Perei
tą žiemą krautuvėse pieno visai 
nebuvo. Už rūgščios grietinės lit
rą tenka įmokėti 18 rb. Už svies
tą, N. Lietuvoj kaštavusį 2,50 lt., 
dabar tenka krautuvėse mokėti 29 
rb. už kg. Už karvinio lajaus kg. 
krautuvėse tenka mokėti apie 19 
rb. Seniau N. Lietuvoje už mėsos 
kg. reikėdavo mokėti 2 litus, o da
bar už kiaulienos gerą šoninę Ima 
20-28 rb. Veršiena pavasarį, kai 
piaunami veršeliai, gaunama už 
11-13 rb. kg. Kiaušinių dešimties 
kaina vasarą siekia 6, Žiemą 12 rb. 
Miltų kg. krautuvėj kaštuoja 6 
rb. (geriausios rūšies), kitų rūšių 
kainos: 4,30 rb.; 2,80. Ir 2.60 rb. 
Krautuvėse galima gauti ir baltos 
duonos, taip pat plikytos, šios ke
paliukas, mažesnis nei kg., kaštuo
ja 1,90 rb. Galima gauti ir “ba- 
ronkų” iš juodmilčlų — jų kg. kaš
tuoja 5 rb. Visa duona Kaune ke
pama vienoje vietoje — Kauno 
duonos kombinato įmonėje. Maka
ronų ir saldainių galima gauti 
krautuvėse jau laisvai. Už papras
tus "bombonkes” už kg. tenka mo
kėti 11 rb., o šokolado kg. — iki 
40 rb. Geresnio šokolado plytelė 
krautuvėse kaštuoja 9-20 rb.

Turguje galima gauti ir galvijų 
bei paukščių pirkti. 1954 m. pava
sarį uždraudė privačiai skersti gy
vulius Ir kiaules — norint skersti 
reikia gauti specialų leidimą iš 
veterinorlaus. Leidimas karvei 
piauti teduodamas, jei karvė yra 
ligūsta ar nepieninga, o kiaules 
skersti reikia vežti į “Maistą”, 
ten nulupama Jų oda, be to, reikia 
sumokėti už darbą, skerdimą ir 
atiduoti “duoklę”. Todėl skerdžia
ma slaptai.

Clgarėčių brangesnių 20 ’viene
tų kaštuoja 6-7 rb., o prastųjų 
1/15-1,50 rb. Papirosų 20 vienetų 
galima gauti už 45 kap. žiebtu
vėlių nepardavinėjama. Jų teturi 
retas kas, o akmenėlių gauti dar 
sunkiau. Degtukų yra įvairių rū
šių. Pastaruoju metu degtukai pa
gerėjo, medinės dėžutės kaina — 
9 kap. Degtukai “Liepsna” gami
nami Kaune. Gaunama ir rusiškų 
degtukų, skirtų specialiai ekspor
tui su anglišku įrašu: “Made in

USSR”.
Kirvių pradėta laisvai gauti Jau 

prieš pusantrų metų. Kaina svy
ruoja tarp 7 ir 10 rb. Kokybė men
ka, nepakankamai užgrūdinti, kar- : 
tais sulinksta ašmenys. Galima 
gauti ir kitų įrankių, nors Ir ne
labai gerų. Nepaprastai sunku" gau
ti elektros skaitliukų, kurių kaina 
svyruoja tarp 200»lki 240 rb., be' 
to, špižlnių ir emaliuotų puodų, 
emaliuotų samčių. Aliumininių in- 1 
dų gaunama jau daugiau. Popie
riaus yra maža ir jaučiamas jo 
trūkumas.

Kauno prekyvietės 
lankomos gausiai

Daugiausia žmonių susirenka 
jose ketvirtadieniais. Buvo nori- 
ma prekymečius ’ ketvirtadieniais 
panaikinti ir perkelti į skmadie- j 
nius, bet praktiškai iš to nieko ne- į 
išėjo , ir dabar Jie vyksta tiek' 
ketvirtadieniais, tiek sekmadle-1 
niais. Didžiausia prekyvietė Kaune 
yra buv. žuvų turguje, prie Pilies,1 
Senameistyje. Turgavietėje yra pa- 1 
viljonal: daržovių, mėsos, sviesto.' 
Yra ir keli kolūkių paviljonai. Jų 
pobūdis — krautuvinls. Vilijam
polėje daugiausia vyksta drabužių 
ir visokių smulkmenų turgus. Bet 
čia draudžiama parduoti naujus 
daiktus. Ketvirtoji Kauno preky
vietė yra Šančiuose; kur stovėjo 
“halės”, seniau buvo ir penktas 
turgus, bet dabar toje vietoje įren
gta poilsio aikštė. Turgavietė per
kelta prie pat kalno.

Iš Kauno į Vilnių traukinys ei
na per diejną 2 kartus: vienas 
prieš pietus 10 vai. ir antrasis po 
pietų 3 vai. Bilietai yra su rusiš^ 
kais įrašais, bilietų kainos: Kau
nas — Vilnius paprastu traukiniu 
13 rb., o tuo pačiu ruožu dyzeli
niu — 19 rb. Važiuojant greituo
ju traukiniu Maskva—Kaliningra
das, kuris eina per Lietuvą naktį 
tuo pačiu ruožu tenka mokėti 26 
rb. Seniau vykstant iš Lietuvos į 
Kaliningrado sritį reikėjo atskirų 
leidimų, o pati siena buvo ati
tverta spygliuotomis vielomis, bet 
dabar, Lietuvoj vartojamais ter
minais tariant, “zonos jau nuim
tos”. Vykti į Karaliaučių jokio 
atskiro leidimo jau nebereikia — 
galima pirkti bilietą stačiai Iš 
Kauno, šis suvaržymas panaikin
tas 1952 m. Traukiny kontrolių 
jau nebedaroma, tačiau geležinke
lių milicija yra beveik išimtinai 
iš vienų ruįsų. Kauno autobusų 
stotis tebėra senojoj vietoj.

Pavergtųjų Europos 
posėdžiai vyko JAV-se New Yor
ke. Dalyvavo 9 tautų delegacijos 
po 16 žmonių, ir kiekviena tauty
bė galėjo dar pasikviesti po 5 sve
čius. Kiti pilnaties posėdžiai
vyko spalio 22 d., o dabai- 
įvairius klausimus diskutuoja ir 
pranešimus ruošia komisijos ir pa
komisės.

Iš lietuvių politinėje komisijoje 
dalyvavo V. Sidzikauskas (yra jos 
pirmininkas), K. Bielinis ir dr. A. 
Trimakas; socialinėje — dr. Tri
makas, dr. A. Musteikis, dr. J. 
Repečka, V. Vaitiekūnas, M. Avie- 
tinaitė; teisinėje — doc. M. Bra- 
kas; dr. D. Krivickas, dr. B. Ne- 
mickas ii- V. Vaitiekūnas; ūkinėje 
— J. Audėnas, Pr. Vainauskas; 
Informacinėje — V. Rastenis ir V. 
Vaitiekūnas.

Seimas kalba 100 milionų Sovie
tų pavergtųjų Europoje vardu. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos dele
gacijos įteikė seimui protestus dėl 
tų valstybių okupacijos. Pasiųsta 
telegrama Eisenhoweriul ir Dul- 
lesui, taip pat naujai Išrinktam 
Jungt. Tautų rugsėjo 21 d. prasi
dėjusios sesijos pirmininkui ir 
Europos Jungt. Tautų pirminin
kui Strasburge.

*
Pavergtųjų Tautų Seimas ir jo 

pirmieji posėdžiai sukėlė gražų at
garsį tiek didžiojoj JAV spaudoj, 
tiek pavergtųjų tautų laikraščiuo
se. “The York Times” davė pir-

Vilniaus kainos. Kainos Vilniaus 
turguje ne daug ką tesiskiria nuo 
laisvųjų kainų turguose kitur. Ta
čiau Jų svyravimai priklauso nuo 
sezono, prekių pasiūlų, kojunktū- 
ros ir kt. specifinių priežasčių. 
Pasitaiko, kad pvz. atvykę Iš Ka
liningrado arba kitur rusai sunk
vežimiais išperka viską, ką tik 
gali, — ir tada išpirktųjų prekių 
kainos gerokai pašoka.

Kalnų skalė rodo, kad okup. 
Lietuvoje kainos yra nepaprastai 
brangios. Toks jų nepaprastai di
delis brangumas yra nenormalaus 
gyvenimo vaisius. Jis susidarė iš 
dalies dėl netikusios ūkinės orga
nizacijos, bet daugiausia dėl plėši
kaujančios Maskvos politikos, sie
kiančios juo daugiau apgrobti oku
puotą kraštą ir juo labiau išnau
doti jo gyventojus.

s Elta.

PAVERGTIEJI VIENINGI
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEIMAS 

tautų seimo mųjų seimo posėdžių aprašymą, 
įsakmiai išvardindamas ir pabal- 
tiečlų protesto deklaraciją, o “New 
York Herald Tribune” įsidėjo dar 
bendrą egzilųlaišką, pavadintą 
“Mažoji Asamblėja”, ir vedamąjį 
“Pavergtosios Tartos”. Plačiai Pa
vergtųjų Tautų Jungtinio 
seimo darbus komentavo ir nusa
kė šios organizacijos reikšmę taip 
pat "Amerikos Balsas” , Laisvo
sios Europos ir kiti radijai, pažy
mėdami, kad šios organizacijos 
reikšmė yra nepaprastai svarbi. 
Tai tiesiog epochinis dalykas, ku
riuo pademonstruotas pavergtųjų 
tautų vieningumas ir dar kartą 
su visu svoriu atkreipta viešoji 
opinija j bolševikų užgrobtųjų tau
tų Europoje likimą. Bolševikams 
ir jų kvislinginiams agentams įsak
miai paneigta teisė kalbėti paverg
tųjų Rytų Ir Vidurio Europos tau
tų vardu, pabrėžiant, Jog toji tei
sė priklauso teisėtiems tų kraštų 
reprezentantams.

Naujai sudarytoji Pavergtųjų 
Jungtinių Tautų Organizacija, 
kaip buvo nurodyta jos deklaraci
joje, stengsis sudaryti Ir įgyven
dinti okupuotuose kraštuose spir
tis prieš jų sovietinimą rezistenci
jos planą, kuris geriausiai atitik
tų dabartines sąlygas, nuolatos 
stebės įvykius pavergtuose kraš 
tuose ir į Juos velkiai reaguos, sis
temingai bendradarbiaus laisvaja
me pasaulyje su spauda, radijais 
ir kt. informacinėmis institucijo
mis; sistemingai dirbs su Jungt. 
Tautomis ir jos specialiais pada
liniais, bendradarbiaus su bažny
čiomis, darbo, ūkininkų ir kt. 
profesinėmis sąjungomis, intelek
tualų organizacijomis ir tarptau
tiniais egzilų susivienijimais, im
sis reikalingų politinių žygių ir 
manifestacijų, organizuos bendra
darbiavimą su amerikiečių tauti
nėmis grupėmis; rūpinsis laisvojo 
meno, mokslo, literatūros ir kul
tūros institutų steigimu.

Komisijoms paruoš reikalingą' 
medžiagą , numatoma apsvarsty
ti visa eilė klausimų: sovietinė 
agresija, Jos padariniai ir Jų likviv 
davimas; Europos apsijunglmas; 
genocidas; priverčiamieji darbai ir 
deportacijos; moterų ir jaunimo 
padėtis; spaudos ir informacijų 
laisvė; sovietinis kolonializmas ir 
imperializmas; žemės ūkio padėtis 
Sovietų pavergtuose kraštuose ir 

(Nukelta į 3 psl.)

Henrikas Lukaševičius

LIKIMO ŽAISMAS
n.

Sutikom. Pasirašėm nė patys nežinom kokią ten sutartį. Bet kai 
mus atvežė į vietą, broliuk, — plaukai piestu ant galvos atsistojo! 
Ten buvo tokie pelkynai, kad velnias kojas nusilaužtų. Šitame gyva
tyne mus apgyvendino net ne barakuose, o tiesiai Iš šakų padarytose 
palapinėse. Po pirmosios nakties tavo tėvas, paėmęs nuo žemės ba
tus, paliktus prie palapinės, baisiai suriko: jam Iš bato iškrito gy
vatė ...

Bet gyvatės, žinot, tai dar nieko baisaus. Kur kas blogiau ten 
buvo su uodais. Sukdamiesi debesimis, jie taip gėlė veidą, rankas ir 
visą kūną, kad oda sutino ir buvo nuberta išvien raudonais gumbe- 
llals. O buvo ten drėgna ir karšta, kad nors alpk! Dirbom nusirengę 
marškinius. Kad nors kiek būtų galima apsiginti nuo uodų, teko vei
dą ir kūną Ištepti tokiu juodu degutu. Vaikščiodami visi, kaip vel
niai, Ir dvokėm kaip, atsiprašant, šeškai.

Mus maitino, lyg gorilas, duodami susmirdusios, musių nusėstos, 
ten pat lauke išsplrglntis mėsos, kurios nei aš, nei tavo tėvas nega
lėjome nė gabalėlio nuryti. Bet tenai buvo vienas toks barakas, va
dinamas kantinu, kur darbininkai galėjo šį tą iš maisto nusipirkti. 
Pinigų mokėt nereikėjo. Užrašydavo.

Kas per blesas yra tas kantinas, mums greit paaiškėjo: mokant 
atlyginimą, pasirodė, kad mes pravalgėm daugiau, negu uždirbom! 
Mat, ir už tą bjaurią mėsą mums t alp pat nuskaitė. Tokia, girdi, 
tvarka: valgai ar nevalgai, turi mokėt.

Mudu su Jonu sutarėm, žūt būt, iš tos peklos išeiti. Norėdami 
užsidirbti bent Jau kelionei į Buenos Aires, išmokome ėsti tą mėsą. 
Žmogus, matai, ne gyvulys: šuo nerytų, o mes rijom... Pasirodo, bet 
gi ir tas nieko negelbėjo, nes, kai atėjo laikas vėl gauti atlyginimą, 
tegavom vos kelis pezus.

Aš įsiutau.
— Tai kaip čia išeina? Nieko iš kantino nepaėmėm, tai kur mū

sų uždarbis? — šaukiau.
— O kas už jūsų atvežimą mokės? — paaiškino.
— Tai ką Jūs manot, kad Jus kas veltui per visą Argentiną 

tūkstantį su virš kilometrų atvežė? Už kelionę atskaitėjn. Taip su
tarty parašyta •

— Užsprlnkit tais pinigais! — šaukiau. — Tiek prakaito išlle- 
jom, kad visą Jūsų gengė galėtų Jame prigerti. Plėšikai! Vagys! — 
rėkiau įsiutęs.

— Komunistas! — šaukė man atgal. — Nestatyk ragų, nes kaip 
bematant aplaužysim. Pasirašei sutartį ir turi Išdirbti metus.

Aš griebiau už suolelio ir gal būčiau tam kompanijos atstovui 
galvą suskaldęs, Jei ne tavo tėvas, kuris sugriebė mane ir tempte 
ištempė Iš raštinės barako. Na, buvo aišku, kaip diena, kad pasilikti 

čia negalima. Buvom girdėję darbininkus šnekant, kad Buenos Aires 
Ir Berlsso skerdyklose kai kas gauna darbo. Nusprendėm važiuoti 
ten slaptai, be bilieto.

Tą patį vakarą mes pabėgom. Buvo tamsi naktis. Dangus buvo 
juodas, kaip mirtis. Pasiekę gelež-Inkelio stotį ir susigūžę po krū
mais, laukėme, stebėdami, kaip su šviesų mažais žibintuvais tarp ilgu 
prekinių traukinių vaikščiojo geležinkeliečiai. Nutaikę progą, kaip 
katinai, davėme šuolį ir atsidūrėme atvirame prekiniame vagone. Ten 
buvo sukrauti medžiai. Gerą valandą laukėm, kol čiaudėdamas gar
vežys truktelėjo vagonus. Pro mūsų galvas švystelėjo atidarytas se
maforas.

Važiuojam! — džiaugėmės.
Pradėjo žaibuoti. Smarkiau ir smarkiau. Pagaliau pasipylė lietus 

kaip Iš kibiro. Permirkome ligi paskutinio siūlo. Lekiančio trauki
nio sukeltas vėjas, rodos, košė mus ne tik per drabužius, bet per pa
čius kaulus. Drebėjome, kaip šuneliai, kalendami dantimis.

Auštant įžiūrėjome, kad gretimas vagonas apdengtas brezentu. 
Lietus vis dar nesiliovė. Slidžiais nuo lietaus medžiais slinkome ten. 
Jau taisėmės palįsti po tuo brezentu, kai tavo tėvas parodė su pirš. 
tu atgal.

— Matai?
Netoli buvo traukinio palydovo būdelė. «
— Pamatė! — nerimavom.
Taip ir buvo. Traukiniui sustojus kažkurioj stotyj, po kelių mi

nučių pasigirdo balsai ties mūsų vagonu, Ir kažkas, brazdindamas 
per vagono šonus, lipo vidun. Jei nors viena blusa mūsų drabužiuose 
būtų dar neprlgėrusi, tai ir ta būtų numirusi iš baimės.

Žmogus ėmė rišti brezentą. Pakėlė ir rado mus, tartum, atkėlus 
akmenį, sliekus.

— O Jus koks velnias čia padėjo? — šaukė.
— Darbo jieškot važiuojam... į Buenos Aires skerdyklas. Netu

rim už ką nupirkt bilietą, — aiškinosi tavo tėvas.
Geležlnkellečlul gal mūsų pagailo, nes jis ne tik mūsų neišmetė, 

bet, plaingavęs galvą, pasakė:
— žmogeli, žmogeli, kas jūsų ten laukia skerdyklose...
Taip zuikiais pavyko atvažiuot ligi Buenos Aires.
Teisingai tas geležinkelietis sakė. Minios žmonių buvo apgulę 

skerdyklas, prašydami darbo. Priimdavo vieną kitą, bet visiems ki
tiems — darbo nėr, namo! Diena dienon ir mes stovėjom prie sker
dyklos vartų. Šį kartą bet gi mums pavyko: Aš pirma, o po kelių 
dienų ir Jonas — gavome darbą. Aš buvau pristatytas prie gyvulių 
gardų, o Jonas per visą dieną turėjo varyti į latakus garuojantį gy
vulių kraują.

— Kraujas, kraujas Ir kraujas... nuo ryto ligi vakaro! Negalių 
pernešti to kraujo kvapo — skųsdavosi Jonas. Kartais šokdavo naktį 
Iš miego purtydavosi; sakydavo, sapnavęs, skęstąs kraujuje.

Bet greit ir to darbo netekom. Savo pirštus vėl prikišo visokie 
ten "darbo žmonių draugai”: — sukurstė streiką. Matai, nemaža mū
siškių tada buvo tarp "pažangiųjų”. Ką ten daug šnekėt, buvau ir 
aš tarp tų... Ką gi darysi nebuvęs? Toks gyvenimas... Tik tavo 
tėvas, tai vis ne ir ne. Lietuviai buvo" tada, kaip Ir smarkiausieji iš 
visų. Na, ir per visą tą triukšmą pramušė kažkuriam ten skerdyklų 
ponui su plytgaliu galvą. Bevelk visus lietuvius išvarė lauk. Sako, 

kad, esą, du tūkstančiai lietuvių tada atsidūrė gatvėje be duonos. 
Skerdyklos įtraukė lietuvius į Juodą sąrašą ir ilgai nepriėmė atgal.

“Pažangieji” tada padarė slaptą susirinkimą. Buvau pakviestas 
ir aš. Tame susirinkime išėjo kalbėt vienas žmogus. Žiūriu — gi 
tas pats, kur mus aikštėje apgavo!

— Duokit balsą, balsą — pradėjau rėkt, Ir vos vieną žodį spėjau 
pasakyt, jąg tas žmogus mus aikštėje apgavo, kai jis ėmė šaukt:

-- Provokatorius! Fašistų agentas! Lauk! Išmest jį iš čia!
Mane nučiupo kažkokie vyrai, išstūmė laukan, taip sumušė, kad 

po šiai dienai, štai, nešioju ženklą — parodė į akį aptrauktą plėve. 
Ir dar Jie man pasakė: Jei dra kartą prasižiosi, tai savo galvos 
kaulų nesusirinksi.

' — Pats anksčiau klausei manęs, kas tas Kirsna? — karčiai pa
sakė Guba. — Na, tai dabar matai kas... Taigi tas pats, kur ten 
šnekėjo. Darbininkų globėjas ir užtarėjas.. . — nusispiovė.

Jokio darbo tada negalima buvo gauti net už pavalgymą, — tęsė 
Guba. — Nedarbas čia buvo toks didelis, kad net pats Argentinos 
prezidentas Uriburu leido bedarbiams važinėti prekiniais traukiniais.

Ir vėl mudu išvažiavom dirbti prie derliaus nuėmimo. Dirbom 
prie kukurūzų ir net vatos plantacijose, važiuodami Iš vietos į vietą. 
Matai, Argentinos žemė didelė ir derlius nuimamas skirtingu laiku, 
tai įmes, kaip keliaują darbininkai, atlikę darbus vienoj vietoj, trau
kėm kitur, nuo šiaurės ligi pietų. Žmonės mus vadino, c r o t t o, 
atseit — keliaujantis darbininkas, arba stačiai — valkata ir nenau. 
dėlis. Ir vėl buvo gyvenimas po atviru dangum, barakuose ar pala
pinėse. Dirbom gyvulio vietoj, Ir mūsų uždarbį surydavo vėl tie pa
tys prakeikti kantlnai.

Jonas čia visai sukrito. Suvargo, apiplyšo ir pajuodavo kaip že
mė. Dirbdamas laukuose, dažnai nepajėgdavo suspėti su kitais. Sus
tojęs keistai mojuodavo rankomis ir kažką su savim kalbėjo.

Kartą jis buvo pasilikęs toli nuo kitų. Atbėgęs prižiūrėtojas 
ė|hiė šaukti:

— O tu tai uodegoj ir uodegoj velkies! Paskutinis tinginys pa
sidarė tas... crotto!

— Crotto... crotto... crotto... — pradėjo kartoti Jonas tą žodį 
be galo, o paskui tas mūsų ramus ir tylus Jonas staiga pradėjo 
šaukti:

— Na taip, aš crotto... Paskutinis crotto!
— Valkata! — suriko klaikiu balsu, ir taip visas drebėjo, kad 

aš pribėgęs paklausiau:
—Kas tau, Jonai? Negera?

Jo akys buvo balsios.
— Eik namo, tu sergi... — pasakiau.
— Namo... namo... Kur namo? ir baisiai pradėjo kvatotis.
— Ar gal čia mūsų namai? — šaukė jis, kaip laukinis. — 

Ne Argentina ir ne Buenos Aires mūsų namai!
Jis čiupo mane už pečių ir ėmė kratyti:
— Mes neturime namų. Mes — crotto! Valkatos! Supranti?
— Jonai, kas tau, Jonai? — šaukiau persigandęs, o jis... griebė 

bučiuot man ranką, kartodamas:
— Dovanok man, dovanok... Aš Išsižadėjau tavęs, Stase...
— Kokia Stasė? Apie ką tu kalbi, Jonai?

— Tai tu — mano žmona... ir Vytukas, Aldute...
' I ’
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A.A. Brig. gen. gydytojas

Vladas Nagius — Nagevičius
pasiekė liūdna žinia: W11- 
miestelyje, Amerikoje, su- 

74 metų amžiaus mirė ats.

Mus 
logbhy 
laukęs 
brigados generolas, gydytojas Vla
das Nagius — Nagevičius.

Retas kas iš lietuvių nebus gir
dėjęs apie velionį: žymų visuome
nininkų, nepaprastos energijos or
ganizatorių ir vienų didžiųjų Ne
priklausomos Lietuvos kūrėjų ir 
ugdytojų.

Gen. Nagius — Nagevičius — 
Karo Sanitarijos tarnybos organi
zatorius ir ilgametis viršininkas, 
Lietuvos Nepriklausomybės kovų 
Invalidų Sujungus organizatorius 
Ir globėjas, Karo Muziejaus orga
nizatorius — kūrėjas ir ilgametis 
jo viršininkas, svarbiausias Lietu
vos Karininkų Sujungus ir ramo
vės rūmų Kaune organizatorius, 
kaip ir kūrėjas. Ir kur tjk nebuvo 
gen. Nagius — Nagevičius. Jo 
buvo visur , kur tik reikėjo suma
numo ir iniciatyvos.

Gen. V. Nagius — Nagevičius iš
varė gilių vagų Ir archeologinėje 
srityje, kasinėdamas piliakalnius 

, Ir rinkdamas Lietuvoos istorijai 
medžiagų. Jis, pagaliau, buvo bene 
daugiausiai dekoruotas mūsų ka
riuomenės' karininkas: jį apdova
nojo Suomija, Čekoslovakija, Lat
vija, Rumunija, Švedija ir Lietuva 
penkiais augščiausiais orderiais. 
Po I Pasaullinlo karo jis glaudžiai 
dirbo su Amerikos Raudonuoju. 
Kryžium, iš kurio gauta žymios 
paramos Lietuvai kovoje su epide
mijomis. Už tai jis buvo apdova
notas Tarptautinio Raudonojo Kry. 
žiaus «rdenu.

Nors esu už A.A. Nagių — Na
gevičių gerokai Jaunesnis, bet pa
žinojau jį per 40 metų. Tad ir no
riu šia, proga pasidalinti atsimi

lietuvių vakaruose bei šiaip pa
rengimuose. Tada jis buvo dar Jū
rų leitenanto laipsnyje.

Gen. Nagius — Nagevičius ypač 
ryškiai ir drąsiai pasireiškė 1917 
m. Petrapilio Lietuvių Seime, į i 
kurį jis atvyko kaip Helsinkio lie
tuvių atstovas, čia jis savo karšta 
kalba žymiai prisidėjo prie rezo
liucijos , reikalavusios Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo.

Atkuriant Lietuvos nepriklau
somybę gen. Nagius — Nagevičius I 
organizavo Karo Sanitarijos Tar- I 
nybų. Tai buvo didelis ir sunkus | 
darbas, nes ir čia, kaip ir kitose 
srityse, stigo visko. O nepriklau
somybės kovos ėjo ir reikėjo su-1 
žeistus ir sergančius karius gydy- 1 
ti. Jo rūpesčiu vėliau išaugo puiki į 
karo ligoninė Kaune, viena geriau- i 
šių ligoninių Lietuvoje.

Pasibaigus nepriklausomybės ko 
VvillO, lino 3IUIVU mvniiuų. 1

■Čia vėl gen. Nagius — Nagevičius I 
parodo iniciatyvos. Jis

niu sprendimu net ir ten, kur jis 
buvo toli nuo savo profesijos 
profesijos.

Prisimenu gen. Naglaus — Na
gevičiaus reagavimų dėl vieno mū
sų vyriausybės sprendimo, mano 
manymu nulėmusiu mūsų, kaip ne
priklausomos valstybės likimų.

1939 m. vokiečių — lenkų karui 
prasidėjus, rugsėjo 17 d. buvo pa
skelbta dalinė mūsų kariuomenės 
mobilizacija. Per 36 vai. mobiliza
cija buvo įvykdyta ir 120 tūkstan
čių vyrų stovėjo su ginklu ranko
se. Mes kariai žinojome, kad ši
tokios pajėgos, reikalui esant, ga
lės tinkamai sutikti įsibrovėlį.

Bet tų pačių metų, berods, spa
lio mėn. 1 d., dviem savaitėm, pra
slinkus po 'mobilizacijos paskelbi
mo, kariuomenės tarnybų viršinin
kų posėdyje buvo praneštas Minis
trų Tarybos nutarimas ir 
kymas į
y. paleisti iš kariuomenės visus1 mlninkas Jonas Mekas parašė eilė- 
pašauktuosius. Priežastis: penkis mis atsakymų čiliečiui Sovietų

AMERIKOS LIETUVIAI
— IŠ KULTŪRININKŲ

Prof. St. Kolupaila profesoriau
ja garsiame Amerikos un-te Not
re Dame, Indianos valstybėje. Pa
žymėtina, kad šiuo metu baigia
ma statyti pagal prof. Kolupailos 
projektą ir norą un-to hidraulikos 
laboratorija. New Yorke didžioji 
biblioteka savo grafikos skyriaus 
muziejui nupirko 4 V.K. Jonyno 
darbus — graviūras. Tai medžio 
raižiniai: “Sv.Antanas”, /‘Meilės 
žvaigždė”, ‘Piemenėlis laukuoos” 
ir. litografine technika sukurta 
spalvota graviūra “Bachrach”, Rei
no pakrantės vaizdelis. Antanas 
Škėma, Lietuvos dramos aktorius, 
išeivijoje pasižymėjęs kaip drama
turgas ir rašytojas , šiuo metu dir-

jsa- Į ba Brooklyno savaitrašty “Vieny- 
įvykdyti demobilizaciją, t. bė”. Jaunas lietuvių poetas ir fil- 
icii ic Lnviinirnnriac orione t____________ _ ______ •• iii

GYVENIMO
GYVENIMO

Dienų” vyr. redaktorius J. Vltė- 
nas, kurio diplomų pripažino Ka
lifornijos un-tas, toliau Jame gi
lina politinius mokslus. E. Bendo- 
rlūtė, gavusi matematikos dakta
ro laipsnį, išvyko profesoriauti į 
Cornell un-tų Ithaca, N.Y. vals
tybėje. Akademikai skautai Čika
goje pasiryžę Imokslo ir pramonės 
muziejuje įsteigti lietuviškų sek
lyčių. Projektų ruošia arch. Ko
valskis ir inž. Br. Lukšaitė, vi
daus įrengimus paruoš Br. Jamei- 
kienė.

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
ČIKAGOJE .

I ----------------- - ------------------- - t----- lulD aioan.^ iiicį vmvviui uvvivvų

kartus (palyginus -su taikos meto) 1 propagandininkui Pablo Nerudai,
I padidėjusios kariuomenės išlaiky- j kuris yra gavęs Stalino literatūros 

. , i»o išlaidos per mėnesį kaštuoja premiją Ir bolševikų augštinamas
voms^llko keletas šimtų invalidų. 20 milionų litų, šitai, esą, gali at- visame pasaulyje. Atsakymas buvo 

'"S | s|11(jpti j valiut()S stabilumą ir lito atspausdintas viename Amerikos 
rūpinasi kursas galįs kristi. Čia gen. Na- žurnale. Spalio 16 d. Rochestery 

pravesti atitinkamą įstatymą dėl gius _ Nagevičius energingai pa- ■ ruošiamas dainos ir

IŠKARPOS
Aną šeštadienį tautietis užkvie

tė jo gimimo dienos atšvęsti. Nu
ėjęs Jau. radau kelis kaimynus so
delyje besidairant. Apžiūrėję veš
liai augančius pamidorus, burokė
lius; paragavę sirpstančių braš
kių, sugriuvome į vidų. Šeiminin
kas nuvedė minkštais kilimėliais 
tiesiog į svetainę (salioną), kur 
sutūpę į šiltus (163 svarus kaš
tuojančius) baldus, pradėjome alu
čiu gaivintis.

Bekalbant apie visokius daiktus: 
politiką, valdžias ir bendruomenę, 
kažkas užsiminė apie vaikų sto
vyklą.

Žinot, atvirai sakant, ta visuo
meninė veikla įgriso man iki gyvo 
kaulo. Aną dieną Antaną po šimts 
velnių pasiunčiau. O buvo štai 
kaip: gavom algeles, tai aš ir pra
dėjau skaičiuoti, ar nenusuko. Mat, 
viršvalandžių turėjom. Antanas 
priėjęs ir sako: “Nemažai gavo
me šią savaitę. Gal sumeskim po 
kelis šilingus—stovyklauti važiuo
jantiems vaikams palapinę reiktų 
nupirkti.” Ir, žinot, kai aš Jam pa
sakiau, kad atsikabintų nuo mano 
biednos galvos — žmogus apsisu
ko ir nuėjo.

— Taigi, ir tų reikalų suran
da, — svečias iš sofos pritarė.’

— O kiek taip išdalini per me
tus, brol? — paklausė toks smul
kių kaulų žmogiukas.

— Išdalini? žinot, jeigu Jau 
tai j visas puses dalytau, tai pli
ka bamba vaikščiotau, — paaiš
kino šeimininkas.

Paskui, atsimenu...
Už ilgiausių skobnių susėdome 

12 vyrų Ir 11 .'moteriškių Iki ryt
mečio gaidžiai pradėjo giedoti, — 
9 valandas nepritrūkome nei kal
bos, nei valgių įvairiausių, nei gė
rynių spalvočiausių. Buvo linksma 
ir smagu.

Pirmadienį, darbovietėje per “ty- 
taimą”, tas smulkus žmogiukas 
šeštadienio vaišintojui Ir sako: 
"Brol, na ir balių ištaisei. Krū
vą pinigo paklojai”.

— Et, ką ten, apie tris “raudo
nukes”.

— Taigi, brol, vaikų stovyklos 
palapinei kelių šilingų neištekai, 
o mums j gurklius 30 svarų suki
šai, — ne tai rimtai, ne tai juo
kais nušnekėjo tas papliauška 
smulkakaulis žmogiukas.

Mūsų bendradarbio iš JAV pra
nešimu, Čikagos lietuviai gausiai 
atsilankė literatūros šventėn, su- 
ruošton baigiant rašytojų suva
žiavimų. Suvažiavimui piĄninin- 
kavo J. Aistis iš New Yorko Ir 
poetasJ. Mikuckis iš Baltimorės.

R. Dr-jos pirm. B. Babrauskas 
padarė išsamų pranešimų iš LR 
Draugijos veiklos. Juozas švais
tas savo, kaip revizijos komisijos 
pirmininko, pranešime nušvietė 
veiklos apimtį. Naujais nariais j 
Lietuvių Rašytojų Draugijų vienu 
balsu priimti Barėnas Iš D. Brita
nijos, A. Landsbergis ir J. Šlekai
tis iš New Yorko. Garbės nariais 
pakelti Ignas šeinius Švedijoje ir 
prof. Eretas Šveicarijoje. Mirusie
ji nariai — Krėvė, Savickas ir 
Vydūnas — pagerbti tylos minute.

Literatūros vakare — koncerte 
kūrinius skaitė J. Mikuckis, mi
nis šiais metais 50 metų kūrybos 
sukaktį. E. Blandytė paskaitė J. 
Aisčio kūrinius; Aistis pats skai
tė ištraukų iš straipsnio “Pasku
tinis penkiasdešimtmetis”. Kleo- 
fas Jurgelionis, minis 80 metų 
amžiaus sukaktį, paskaitė eilėrašti 
apie Gasparų Štampų, italų poe
tų. B. Gražulis, iš Detroito at
vykęs, skaitė novelę apie skambu
tį — žmogaus dvasios veidrodį- 
St. Tamulaitis savo alegorijų 
“Kiaulė čiukė grafo paločiuose” 
linksmai nuteikęs klausytojus. Dar 
savo kūrybos paskaitė Tulauskai- 
tė, Baronas ir Valantinas.

literatūros 
vakaras. Jame su lietuviškomis 
dainomis ii- arijomis pasirodys V. 
Pilipavičiūtiė — Sabaliauskienė, 
kuri Rochestery dėsto jau keleri 
metai vokiečių k. ir dainavimų Ir 
yra amerikiečių labai mėgstama, 
išleido naujos kūrybos ra
šytojas J. Jankus. Smuikininką^ 
Iz. Vasyllūnas dažnai pasirodo lie
tuvių kolonijose su smuiko kon
certais ir ateinančiais metais tiki
si galėsiąs patekti dirbti į vienų 
iš geriausių amerikiečių simfoni-

• • • " c . jįiuo ------ t-nri £ įlipai

aprūpinimo karo invalidų pensijų- Į relškė, kad Išsaugodami litą pra- 
žudysim Lietuvą, nes tokiu svar
biu momentu kariuomenės demo
bilizacija gali prie šito privesti.

Deja, kariuomenė tvarkoma drau
smės pagrindais ir vyriausybės 
įsakymas buvo įvykdytas. Per tris | 
dienas, lyg galvotrūkčiais, buvo | 
pravesta demobilizacija ir kai ' 
spalio 10 d. sovietai mums “grą- 

------- . žino” Vilnių, ir mus paėmė savo.
žinomojo Kareivio kapo Jos sode-1 jgulų «gi(,bon”. prieš dvi dienas 

mes buvom švariai nusiginklavę... '
i patys. Manau, kad gen. Nagiaus ■ njų orkestrų. Su lietuvių visuome- 
— Nagevičiaus pramatymas buvo ne neVengia kontakto ir amerikie- 

orgamzuotl lėšas ir kitas kliūtis tikraSj nes Jeigu būtume buvę mo- I tis iletUvis smuikininkas Vyt. Kuš- 
nugalėti? reikėjo neišsemiamos bllizacinėje padėtyje, “draugai” sa- 
energijos Ir pasišventimo. Gal dar i V(| nebūtų įve '
reiktų priminti vėliavos pakėlimo I |]g;au nepriklausomai pagyvenę,

mis, suorganizuoja Karo Invalidų ’ 
Sųjungų, įsteigia jiems dirbtuves, 
didelę karo invalidų krautuvę, vė- . 
llau jo pastangomis išauga gražūs 
karo Invalidų namai.

Tautos dvasiai ugdyti ir Lietu- 1 
vos laisvės kovų istorijai įamžinti,1 
gen. Nagius — Nagevičius orga-1 
nizuoja Karo Muziejų. Kas neatsi
mename šios tautos šventovės, Ne-'

lyje. O juk anksčiau ten etovėjo 
sena cerkvelė, kurioje pradžioje ir■ 
Karo Muziejus buvo įsikūręs. Su-

leika. Prof. Pr. Skardžius šiuo me- 
įgulas nebūtų įvedę. Būtume : įu išsijuosęs lanko un-to katalogi- 

n«v rtonrllzloHOArttO I nomrttnnn .. 1 • 1 . • i ■, iJ- — - - • • I lu pi uviuuowiuwl pMC
nimals apie šį taurų, lietuvį ir pa- ir nuleidimo iškilmes ir Naujųjų rs ir su “atpigu3iu’> litu, 
triotą. ‘ ---- --------  i

Pirmą kartą jį pamačiau, dar1 delyje bei varpų muziką Karo j traIų“jT gyvenančiais 
bernioku būdamas, 1910 i-------(------- ,— ------- - ------ ,_r------ KarlB,B, aenlB1 lenaiu savu gaivą
Petrapilyje, viename lietuviškame iškilmės, tradicija virtusios, gen. prie šio didžio Nepriklausomos Lie- 
vakare. Gražus, plačiapetis vyras,1 Nagiaus — Nagevičiaus polėkio iri tuvoS kfirėlo _  veterano kapo,
pilnoje karo laivyno karininko — Idėjos rezultatas, 
gydytojo iškilmių uniformoje, man 1 
padarė neužmirštamą įspūdį. Tėvo 
tad ir paklausiau, kas yra/tas di
delis ponas. Tėvas paaiškino, ir dar 
tą patį vakarą mane pristatė tam 
šauniam karininkui. Vėliau aš jį, 
vienlntėlį rusų karininko uniformo
je, matydavau dažnai įvairiuose energija, aiškiu ir logišku klausi-

| Metų sutikimą Karo Muziejaus so.’* Baigdamas, kartu su visais Aus. 
° I tralljoje gyvenančiais Lietuvos 

metais Muziejaus bokšte? šios įspūdingos1 kar,aiS( žemai lenkiu savo galvų

Kurį laikų gen. Nagius — Na
gevičius ėjo kariuomenės tiekimo 
viršininko — krašto apsaugos mi- 
nlsterio pavaduotojo ūkio relka- 
Irirr.s pareigas, čia man teko jo 
vadovybėje dirbti ir turėjau pro
gos įsitikinti Jo plačiu akiračiu,

V. ŠLIOGERIS
L.K. Kūrėjas — Savanoris.

LAIŠKAI 
REDAKCIJAI

zacijos kursų ir tikisi ateity gauti 
darbo bibliotekoje. Buv. "Mūsų 
Krašto” Vokietijoje redaktorius A. 
Laikūnas, mokėdamas linotipinin
ko darbų, vieno vokiečio spaustu
vininko įmonėje po darbo po 4 
vai. kasdien praktikuojasi ir ti
kisi su laiku gauti gerai apmoka
mų linotipininko darbų. “Lietuvių

Jonas pamišo.
Kliedėjo visokias nesąmones, kalbėjo kažką nesuprantama apie 

kažin kokius vargonus Iš eglių, apie kooperatyvų, kažkokius septy
nis šimtus litų, atsiklaupęs mušėsi į krūtinę, šaukdamas:

— Tai ne aš padariau, ne aš...
Kų gi, buvome ten šuns vietoj. O tu žinai, ką žmonės daro, kai 

šuo pasiunta?... Žinojau, kaip pasibaigs: duos kuriam "krložiui”* ke
letą pezų, o paskui paskelbs, kad beprotis pats pasikorė...

— Ne! —, pasakiau sau. — To žmogaus jūs, gyvatės, nesunai- 
klnslt! Pasakysiu tau: aš buvau pamilęs Joną... Neturėjo jis laimės 
Ir pinigo, bet už tai širdį turėjo auksinę. Ar ne jis su manim tada 
Buenos Aires aikštėje paskutiniu savo pezu pasidalino, nusivesdamas 
prie stalo? Aš nuėjau Ir pasakiau savo darbdaviams: norit ar neno
rit — tas žmogus yra mano draugas, ir aš Jį šiandien pat vežu j 
Buenos Aires. Tikėjaus, mat, o gal ;man pavyks jį kur patalpinti į 

ligoninę ir jis pagis! ...
Grįžtant į Buenos Aires, San Martin miestelio stoty vienu 

metu jis metėsi į šalį ir... krito tiesiai ant bėgių prieš ateinantį 
ekspresų. Vos spėjau riktelti ir iš siaubo užmerkiau akis.

Bet su juo atsitiko kažkas nepaprasto: traukinys pralėkė greti
mais bėgiais, jo net visai nepalietęs. Apspito minia, atsirado policija 
ir jį paėmė. Jonas draskėsi, kaip tigras, ir šaukė:

— Paleiskit! Paleiskit! Namo važiuoju... Pas Dievulį... — Bet 
policija Jį patalpino į bepročių namus.

Trejis metus Jis išbuvo tenai. Aš jį dažnai lankiau. Jis pamažu 
sveiko. Aš gavau darbą uoste, prie laivų pakrovimo. Mano gyveni
mas pagerėjo; aš, kaip matai, net namus užgyvenau!

Kai tik Jonas pasitaisė, jį parsivežiau iš ligoninės pas save. Jis 
dabar buvo tylus, tylus, tartum būtų užmiršęs kalbėti. Praradęs svei
katą, nepaprastai susenęs, negalėjo gauti kito darbo, todėl gatvėje 

ir taip
kalų, nepaprastai susenęs, negalėjo gauti kito darbo, todėl 
pradėjo pardavinėti kaklaraiščius, šepečius ir kitus niekus, 
vargo ligi paskutinės dienos.

Guba nutilo.
— Nežinau, kų daugiau tau besakyt. ..— pratarė po nekurio 

laiko. — Tai matai, kiek daug to vargo ir kiek maža žodžių.ąžmo- 
gus numirė ir Jo kaip nebūta...

Vytautas, parblokštas šio pasakojimo, sėdėjo netekęs žado. Tuo 
■metu Guba ištraukė iš po lovos tėvo lagaminą ir atidarė.

— Tai visas Jo palikimas. Priklauso tau. Juk sūnus esi...
Guba pamaišė ranka kaklaraiščius. Kažkoks popieris subaltavo 

tarp Jų. Vytautas griebė, praskleidė: — tai buvo kvitas. Vargšas tė
vas, pasirodo, jam buvo išnuomavęs kambarėlį pas tūlą Goldbergą...

— Beje, čia dar vienas Jo daiktelis, — Ir Guba, išėmęs iš stal
čiaus, padavė Vytautui nedidelę, juodą, lietuvišką maldaknygę.

— Tavo tėvas sakė, kad tai vienintelis jo turtas iš Lietuvos. 
Nekoks, kaip matai, turtas... — karčiai užbaigė Guba.

Vytautui suspaudė širdį.
Jis pagarbiai paėmė seną, sutrintą tėvo maldaknygę.
— O man tas palikimas neįkainuojamai brangus...
Guba išsišiepė.
— Pažiūrėsim, kaip tu Iš to palikimo gyvensi...

(Pabaiga.).

★Criollo — indionų Ir Ispanų mišinio palikuonis.

Gerb. p. Redaktoriau.
Leiskite per Jūsų redaguojamų 

laikraštį tarti keletą žodžių New- 
castlio lietuviškam Jaunimui.

Mielas jaunime!
Gal būt ne visi- Jūs žinote, kad 

aš nuo meninės dalies tolimesnio 
vedimo pasitraukiau.

Priežastis, kaip Jums žinoma, 
yra š.m. rugsėjo mėn. 25 d. ALB 
Newcastle valdybos (x narių) pa
sielgimas.
, Už laikotarpį: gegužės — rug
sėjo mėn. suglaustai duodu nuveik
to darbo apyskaitą.

1) Motinos dienos minėjimui 
(gegužės 9 d.) programą paruo
šiau, bet ją man prašant pravedė 
p. Vyt. Jazbutis. Dėl valdybos kai 
kurių narių darytų intrygų aš as
meniškai pravest negalėjau.

2) Valdybos Pirmininkui pra
šant birželio 14 d. minėjimui pa
ruošiau programą. Dalis tos mano 
programos buvo ir per radiją 
transliuota. Prie tos programos 
praturtinimo prisidėjo ir p. Juš
kevičius su savo labai gražiu gy
vuoju pavoksiu.

3) Mano šokių grupė liepos 17 
d. paįvairino valdybos suruoštą 
vakarą tautiniais šokiais.

4) Per tautos šventės minėjimą 
(rugs. 18 d.) mano paruoštos mer
gaitės padainavo liaudies dainų 
deklamavo ir pašoko: “Kalvelį”, 
“Kubilą” ir “Žiogelį". Be to, 4 ma
žesnės mergaitės pasirėdžiusios 
taut, drabužiais, pašoko “Noriu 
miego”. Tos šventės programos 
dalis buvo translidota ir per radi
jų, rugsėjo 19 d.

Be to, aš dar mokiau mergaites 
austi juostas, taut, raštais ir ren
giau vienų vaidinimų (3-jų veiks
mų pasaką), kuri Jau buvo įpusė
ta ir, deja, lieka nepastatyta.

Mielas Jaunime, aš skiriuos su 
Jumis su skaudančia širdimi, ži
nau, kad Jūsų pasiaukojimas buvo 
tik mūsų brangios Tėvynės labui. 
Mes visi buvome lyg viena šeima. 
Mes vienas kitą gerai supratome 
ir stengėmės vienas kitam padėti.

Mano nuoširdus ačiū, Jums mer-

gaitės'ir berniukai, šokėjams, tai
pogi ir kitiems programos daly
viams Ir mūsų muzikantui, kuris 
kiekvienų savo laisvų valandėlę pa
šventė mokantis lietuviškų šokių, 
per repeticijas ir per viešus pasi
rodymus.

Programos dalyvių tėvams už 
visokiariopų man pagalbų taipogi 
lietuviškas ačiū. Ačiū Ir visiems 
sąmoningiems lietuviams, kurie 
mane suprato Ir moraliai rėmė.

Aš nenorėčiau, kad su mano pa
sitraukimu vėl viskas iširtų. Jau
nime! Dirbkite mūsų mielos Tėvy
nės labui, kaip dirbote iki šiol. O 
visų susipratusių tautiečių prašau 
jus remti ir jums padėti.

M. Rimgaudienė.

Pasto- 
kores- 
kuple-

Gerb. p. Redaktoriau!
Būčiau dėkingas už Jūsų leidi

mų pasisakyti dėl “Mūsų 
ges” Nr 39(285) tilpusios 
pondencijos “Melbourniški 
tai ir Senbernio Galas”.

Korespondencija yra tendencin
ga ir, dalinai, neatitinkanti tiesos

1. Po programos svečius sveikino 
ir gėles priimti paprašė rengėjų 
— Geelongo ateitininkų vardu tos 
organizacijos pirmininkas p. V. 
Bindokas. Jei tai buvo nesusipra
timas ir gėlės turėjo būti įteiktos 
skautų vardu, tai tų faktų reikėjo 
pažymėti scenoje, bet ne dvi sa
vaites vėliau per spaudų, čia jau 
tikrai kad nėra “lietuviško solida
rumo demonstravimas”, kaip tvir
tina korespondentas, bet eilinio 
mandagumo ir supratimo stoka.

2. Nesiginčysiu dėl programos 
turinio — kiekvienas turi sav osko-
nį. Tačiau iš kur korespondentas 
ištraukė Tautos Fondų, apie kurį 
programoje nebuvo iš viso užsi
minta nei tiesiogine, nei perkelti
ne prasme? Peršasi išvada, kad: 
a) arba korespondentas tame va
kare iš viso nebuvo ir rašo taip, 
kaip jo nuomone blogiau galėjo 
būti, arba, b) tai yra sąmoningas 
mėginimas viešai primesti dėmę 
gal jauni nepatinkančiai organiza
cijai ar atskiriems asmenims.

Pagaliau, kam tas švaistymasis 
“generaline linija”? Kas tuo nori
ma pasakyti? Nuo šio termino 
gibndytojų bėgome 9.000 mylių ir 
jo naudojimas tikrai nesudaro gar-

ir Latvijos

PAVERGTIEJI
(Atkelta iš 2 psl.)

kt. Bendrųjų reikalų komisijos 
pirmininku išrinktas dr. V. Ma- 
sens, iki tol buvęs koordinatorių 
komisijos pirmininkas, gen. sek
retorium — rumunas Brutus Cos- 
te, politinės komisijos pirmininku
— V. Sldzikauslkas, ekonominės
— estas Kutt, dr. A. Trimakas — 
socialinės komisijos sekretorium.

Lietuvos, Estijos
Jungtinių Tautų seimo pareikštą
ja protesto deklaracija iškilmin
gai pasiekta, kad Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos, vardu kalbėti ir veikti 
yra kompetentingi tiktai dėl savo 
nepriklausomybės atstatymo kovo
jančių mūsų tautų laisvai politi
nei valiai atstovaują tautiniai bei 
diplomatiniai reprezentantai. Kaip 
savo kalboje lietuvių delegacijos 
pirmininkas V. Sidzikauskas pa
žymėjo, Sov. Sąjungos įvykdyta 
prieš Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes agresija yra taip pati 
pasmerkta Vakarų Demokratijų, o j 
ypač JAV vyriausybės. “Mes tiki-' 
me, kad netoli tas laikas, kada į 
dieviškųjų bei žmogiškųjų teisių 
neigėjus ir žmonių bei tautų žudi-' 
kus pasieks taip pat neklaidi 
tarptautinio teisingumo ranka. Vi- ' 
sa lietuvių tauta yra pasiryžusi 
tęsti savo bekojhipromisinę koVą 
už savo krašto laisvę ir nepriklau
somybę. Šioje kovoje prieš komu
nistinį negandų ją stiprina žinoji
mas, kad Ji nėra ir nebus palikta 
viena savo pačios likimui. Lie
tuvių tauta giliai tiki galutiniu 
teisės ir teisingumo triumfu”. .

Naujai sukurtosios Pavergtųjų 
Jungtinių Tautų Sąjungos veikla 
su laiku bus dar daugiau išplėsta 
ir suaktyvinta. E.

Vienų dienų susitinku Banks- 
towne Jaunų bičiulį Kęstutį 'Kar- 
veliukų (12 metų vyras). Besiš
nekant apie savaitgalio -mokyklų 
bei kitokius ne kasdieninius reika
lus, Kęstutis mane staiga paklau
sė:

— Ar Jūs skaitote laikraštį 
“Mūsų Pastogė”? '

Prisipažinau esųs “M. Pastogės’’ 
skaitytojas nuo Australijon atvy
kimo dienos.

— Ir aš skaitau. Nekaip lietu
viškam laikraščiui su pinigais ei
nasi. Ar jūs jam davėte aukų? 
— Nauju klausimu užgriuvo 
nasls mano draugas.

— Gerai. Jeigu jūs davėte 2 
rus, tai aš, už Jus dvigubai 
žesnis, duosiu perpus mažiau.
1 svaras ir prašau persiųsti "Mū
sų Pastogei". Ačlų. Tai mano pi
nigai ir tėtei galite nesakyti.

Kęstuti, tavo svarų persiunčiau 
Ir tėtei nesakiau. Gal mamai, ka
da nors prie progos...

Jau*

sva- 
ma- 
štai

bės jį vartojančiam.
Prisipažinsiu — nėra malonu pa

našiomis temomis rašinėti, bet ne
galima tylėti, kada ar tai apgal
votai, ar iš paprasto nesugebėji
mo pasirodo panašaus stiliaus ko
respondencijos. Yra žmoniška kri
tikuoti, pabarti, peikti, bet suge
bėjimas paimti į rankas plunksnų 
dar nereiškia, kad gali taip rašy
ti, kaip patinka, ar taip, kaip ge
riau atrodo.

St. čižauskas. (Melbournas)

šitam laikrašty pastarosiomis 
savaitėmis pagrindinės temos bu- 
vos skirtos jaunimo klausimams 
nagrinėti. V. Kazokas jaunimą su
rado sporto aikštėje ir labai ap
sidžiaugė. V. Žemkalnis pasirodė 
mažesnis sporto entuziastas Ir mie
liau matytų jaunimą prie knygų 
lentynos ir mokslo žlnyčiose. De- 
gulių Paulius, kalbėdamas apie 
sporto paraiškas, vėlgi grįžo prie 
šerto posakio, kad sveika siela 
sveikame kūne geriausiai jaučiasi. 
A. Laukaitis, kaip ir dera sporti
ninkui, užsistojo savo draugus ir 
kalbėjo apie sportą, kaip vieną 

reikšmingų priemonių lietuvybei Iš
laikyti ir net pagrąslno "senimui” 
vieną dieną “valdžią” į savo ran
kas perimti. Gi J. Kalakonls, paė
jėjęs kelis žingsnius jaunimo ke
liais, konstatavo faktą, kad mūsų 
jaunimas — mūsų kraujas ir kū
nas — gyvena tarpe mūsų.

Ir dabar, po visų šitų “Išsiaiški
nimų”, net Ir man smagiau gyven
ti pasidarė — “suradome" Jaunimą.

JURGIS DAUBA.
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HUSU PASTOGE
Pastatykime
KRĖVEI PAMINKLĄ

1954. VII. 7 d. didysis mūsų dai-. of Pennsylvania), prof. dr. 
lioio 'žodžio kūrėias Vincas Krėvė. no.

Sydnėjus
IŠRINKTI KRAŠTO TARYBOS 

ATSTOVAI
Spalio 24 d. įvyko ALB Sydnė

jaus (centro) Apylinkės visuotinis 
narių susirinkimas, kurį atidarė ir 
trumpų pranešimų padarė valdybos 
pirm. -Alg. Bučinskas. Sekretoria
vo Vyt. Narbutas.

Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
pirm. Alg. Bučinskas, išsikėlęs' iš 

Sydnėjaus apylinkės ribų, pasitrau
kė iš valdybos. Kiek anksčiau Iš 
valdybos buvo pasitraukęs ir Sa
kalauskas, persikėlęs gyventi į 
Bankstownu. Į valdybą įėjo kand. 
Zakarauskas, gi kitam kandida
tui (Antanaičiui) atsisakius į val
dybų įeiti, buvo kooptuotas kultū
ros vadovo pareigoms Vyt. Narbu
tas. Susirinkimui nutarus, valdyba 
papildyta naujais nariais — da- 

, rinkta Vyt. Narbutas ir B. Maz
gelis. Dabar valdybų sudaro: Ast
rauskas, Sakalas, Zakarevičius, 
Narbutas ir Mazgelis.

Į ALB Krašto Tarybą Išrinkti 
7 atstovai: J. Kalakauskas — Ka- 
lakonis, V. Saudargas, M. Petro
nis, Grosas, E. Kulakauskas, kun. 
P. Butkus ir V. Miniotas.

Valdybos ižd. Sakalas nusiskun
dė, kad labai silpnai plaukia soli
darumo mokestis ir valdybos ka
sa apytuštė. Buvo suruošti 3 pra
moginiai vakarai, bet pelno mažai 
tegauta. Valdyba maloniai prašo 
tautiečių atlikti savo ben
druomenės nario pareigas ir bent 
dalimis įmokėti solidarumo mo
kestį ižd. Sakalui, kurį galima ras
ti kiekvieną sekmadienį Camper
downe, spaudos kioske.

Aptarti įvairūs bendruomeninės 
veiklos klausimai ir jieškota kelių 
šiai veiklai suaktyvinti, (j)

Melbournas
MENO DIENOS MELBOURNE
Lietuvių Kultūros Fondo Austra

lijos valdyba Kalėdų atostogų me
tu rengia įvairių suvažiavimų pro
ga meno dienas ir dailės parodą 
Melbourne. Programą atliks įvai
rių šakų menininkai iš Sydnėjaus, 
Adelaidės ir Melbourne. Parodoje 
jau sutiko dalyvauti Melbourne 
gyvenantieji dailininkai, (k)

ML BIČIULIAMS BELBOURNI?
Spalių 31 d. 13 vai. šaukiamas 

Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr-jos, 
Melbourne skyriaus narių susirin
kimas, kuris įvyks Old Men Club, 
Hoddle St., Collingwoode, prie pat 
geležinkelio stoties, centrinės mo
kyklos patalpose. Bus 
atstovai 
žiavlmą, 
gruodžio 
aktualūs
mai. Nariai ir prijaučiantieji pra
šomi atvykti.
..ML Bičiulių Dr-jos Melbourne 

Skyriaus Valdyba.

renkami 
į visuotinį atstovų suva- 

įvykstantį Melbourne 
31 d. Be to, bus aptarti 
skyriaus veiklos klausi-

Padėka
Vlslems pareiškusiems mums 

užuojautų mūsų dukrelei Rūtai — 
Reginai mirus, nuoširdžiai dėko
jame

Valentina ir Balys Barkauskai.

JUNGTINIS PABALTIEČIŲ 
KOMITETAS

sa- 
įvy-

kitų

Cabramatta
NAUJA SAVAITGALIO 

MOKYKLOS VEDĖJA
Spalio 16 d. Cabramattos 

vaitgalio mokyklos patalpose 
ko mokytojų susirinkimas.

Dėl tiesioginio darbo ir
svarbių priežasčių, iš mokyklos 
vedėjos pareigų pasitraukė p. E. 
Klygienė. Nauja mokyklos vedėja 
išrinkta p. Aldona Cinlnienė.

ALB Cabramattos Apylinkės 
valdyba ir visi tautiečiai p. E. 
Klygienei už jos našų darbą mo
kyklai vadovaujant, reiškia 
širdžių padėką. Gi naujajai 
dėjai p. A. CIninienei, linki 
kates- ir ištvermės sunkiame 
be.

— Savaitgalio mokykla toliau 
dirbs sekmadieniais nuo 11 iki 2 
vai.

nuo- 
ve- 

svel- 
dar-

ŠAUKIAMAS NAMŲ 
AKCININKŲ SUSIRINKIMAS. 
Sydnėjaus Lietuvių Namams įsi

gyti Komitetas prašo pranešti, kad 
š.m. lapkričio 21 d. Camperdowne, 
tuoj po lietuviškų pamaldų, įvyks 
liet, namų akcijas pirkti pasižadė
jusiųjų tautiečių susirinkimas. Bus 

’ svarstomas Komiteto paruoštas 
įstatų projektas, renkami nauji 
valdomieji organai ir aptarti 
organizaciniai reikalai.

kiti

LIETUVIŠKA RADIJO 
VALANDĖLĖ

Lapkričio 6 d. per Sydnėjaus 
radijo stotį 2CH, 10 vai. 15 min. 
vakare, bus transliuojama lietu
viška programa: dainos, muzika, 
Malda už Tėvynę, pranešimai ang
lų ir lietuvių kalbomis. Programą 
paruošė Lietuvių Rezistencijos 
Buv. Polit. Kalinių Komitetas.

— Statybininkas Alb. Kutka 
Bankstowne buvo užkliudytas pra
važiuojančio automobilio ir par
blokštas žemėn. Sužalotas veidas, 
praskelta galva Ir aplamdytas dvi
ratis. Keletą dienų pagulėjęs ligo
ninėje Alb. Kutka grįžo į namus.

BENDRAS PABALTIEČIŲ 
VAKARAS

Kaip jau buvo šiose skiltyse ra
šyta, bendras Sydnėjaus pabaltie
čių balius šiais metais įvyksta šeš
tadienį, spalio mėn. 30 d., puikio
je, 750 asmenų talpinančioje Grace 
Bros auditorijos salėje, Broadway, 
įėjimas iš Bay gatvės.

Kiekvienas, dalyvavęs pereitais 
metais pabaltiečių baliuje, prisi
mena jaukioj aplinkoj praleistą 
šventišką Ir tikrai nuotaikingą va
karą. Rengėjai tikisi ir šiemet at
silankiusiųjų neapvilti.

Nespėjusieji iki šiol pasirūpinti 
bilietų, gali juos užsisakyti paštu 
pas Alg. Bučinską (31 “Tara” Pf- 
ramyd Ave., Padstow, N.S.W.), 
arba įsigyti vakaro metu prie įėji
mo. Bilietų kainos vyrams £ 1.0.0, 
moterims 15 šil. įskaitant vaka
rienę.

Gėrymal atsineštini, gi vaisvan
deniai bus parduodami vietoje.

Baliaus metu veiks loterija, ku
rioje už 2 šil. bus galima laimėti 
lietuvių, estų ir latvių dailininkų 
paveikslų. 1

Balių organizuoja Jungtinis Pa
baltiečių Komitetas. <

Pelnas skiriamas Komiteto velk- I 
los bei metinių birželio įvykių mi- l 
nėjlmo išlaidoms padengti.

KVIEČIA
šeštadienį visus lietuvius 

lankyti į bendrą pabaltiečių
VAKARĄ — BALIŲ 

kuris įvyks Grace Bros auditori
jos salėje, Broadway.

Bilietai: vyrams 1 svaras, mo
terims 15 šil., įskaitant ir-vaka
rienę. Pradžia 7 vai. vak.

atsi-

GERB. SKAITYTOJAI,
kurie turite atliekamus šiuos “Mū. 
sų Pastogės” numerius: 41-47, 85, 
88, 99, 103; 112; 113, 145, 149- 
152; Ir 186, maloniai prašome at
siųsti arba parašyti “Mūsų Pas
togės” administracijai: Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.

Atitaisymas.
Marijos Juraltlenės padėkoj pe

reitame “M.P.” nr. įsibrovė klaida: 
atspausta Jukšaičiams, turėjo bū
ti — Jurkšalčiams.

“M.P.” RĖMĖJAI

A. Gri-

šios se- 
lletuviš-

ALB Snieguotųjų Kalnų Seniū
nijos vyrai, atsiliepdami į ALB 
Krašto Valdybos “Mūsų Pastogės” 
skaitytojams išsiuntinėtų laišką, 
“M.P.” panįmti sudėjo £ 10.0.0 
Aukojo: A. Alyta £ 2.0.0, A. Kaza
kevičius, K. Narbutas, A. Stauglr- 
das, S. Rutkauskas, P. Burokas, 
V. Šneideris, Saulius ir 
cius po £ 1.0.0.

Džiugu pažymėti, kad 
niūnijos vyrai kiekvieną
ką reikalų paremia gausiomis au
komis.

ALB Newcastlio Apylinkės val
dyba Tautos šventės proga aukų 
“M.P.” surinko £ 6.11.0.

Be to, “Mūsų Pastogei” aukojo: 
V. Gražulis, ’ Vic., £ 3.0.0, J. Ri- 
maška, N.S.W. ir A. Krasauskas, 
Vic. po 10 šil., J. Adulcikas, 
N.S.W., ir VI. Kaciūnas, Qld. po 
5 šil. >

M. Juraitlenė, Enmore, 10 šil. 
Mezliavos: O.J. Jarmalavičių na

muose, S. Jarmalavlčiūtės su Ro
berto Hoerger sužadėtuvių proga 
surinkta £ 3.5.0.

Mieliems bičiuliams puoširdus 
dėkui.

'Mūsų Pastogė”.

D. BRITANIJA
Londone organizuojama lietuvių 

mokykla, kurią lankyti suregist
ruota apie 40 vaikų.

— Dr. K. Valteris, Ilgesnį laiką 
dirbęs Birminghamo un-te, gavo 
teisę savarankiškai verstis gydy
tojo praktika ir persikėlė į Her- 
fordo miestą Valijoje.

. Pra
nas Skardžius (Cleveland), dr. 
Vanda Sruogienė (Chicago), prof, 
dr. Adolfas Šapoka, “Tėviškės Ži
burių” red. (Toronto), inž. Pra
nas Zunde (Vokietija), inž. Vytau
tas Žemkalnis (Australija).

Lietuviškoji visuomenė labai pra
šoma siųsti aukas augščiau nuro
dytu banko adresu. Patogumo dė- 
liai maloniai kviečiama atskirose 
vietovėse sudaryti aukų rinkimo 
komitetus.

Aukotoj simbolinio ryšio su Ne
pamirštamuoju Dainavlčiu žen- 
kian aukų lapai bus įmūryti pa
minkle.

Krėvės paminklo statymo komi
tetas: Vincas Maciūnas, pirm., 
Vytautas Mykolaitis, I. viceplrm-, 
Antanas Vasiliauskas, II. vicepirm.,

RUOŠIAMĖS SUTIKTI SVEČIUS
Prieš keletą savaičių Cabramat

tos savaitgalio mokykla lankėsi 
Bankstowno savaitgalio mokyklo
je, kur įvyko tarsi mokslinės ii 
meninės tarpmokyklinės varžybos. 
Dabar Bankstowno mokyklą pa
krėtė Cabramatta. Mokyklos su
sitiks lapkričio 28 d., sekmadienį, 
11 vai. dienos metu, Canley-Vale, 
Austr. atsargos karių salėje (3 
mln. nuo stoties) ,kur vyks paro
domosios pamokos ir jaunųjų me
nininkų pasirodymas.

Tai pulki proga abiejų'mokyklų 
vaikams pabendrauti ir gera proga 
tėvams pamatyti ir Išgirsti savo 
vaikučių pasiektus rezultatus lie
tuviškoje mokykloje.

Po parodomosios pamokos ir 
meninės dalies mokiniams ruošia
mi kuklūs užkandžiai, (z)

Geelongas
IŠRINKTI ATSTOVAI

ALB Krašto Tarybos atstovais 
išrinkti A. Bladzevičius, M. Ky
mantas, Pr. Zinkevičius ir J. Pe- 
lenauskas. A. Grigaitis, kaip .ALB 
apylinkės valdybos pirmininkas, 
Krašto Tarybos suvažiavime daly
vaus kaip penktasis Geelongo lie
tuvių atstovas.

DĖMESIO! Naujas adresas.

Europietis Siuvėjas
S. SARAKULA 

i Kingsgrove Rd., Belmore, 
Sydney, N.S.W.
Tel: LF 5807

Vyriški ir moteriški kostiumai. Di
delis pasirinkimas angliškų ir aus
trališkų medžiagų.
Darbas atliekamas rūpestingai, 
skoningai ir prieinamiausiomls kai
nomis.

Susikalbame angliškai, vokiškai, 
rusiškai ir lenkiškai.

Autobusai iš Strathfield, Bur
wood, Kingsgrove sustoja prie du
rų. Kreiptis kiekvienu metu.
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Įlojo žodžio kūrėjas Vincas Krėvė, 
palikęs mumyse amžinai audrųjį 
Šarūną, rūškanąjį Skirgailą, gam
tos augintinį kerdžių Lapiną, gied
rąjį gyvenimo išminčių dėdę Vai- 
nirų ir daugelį kitų, Jo iš Daina
vos milžinkapių prikeltų ar šiau
dinėje pastogėje sutiktų žmonių, 
— patsai atsigulė amžino poilsio 
Philadelphijos Šv. Kryžiaus kapi
nėse.

Lietuvių visuomenės yra garbės 
pareiga nore kukliu lietuviško sti
liaus paminklu atžymėti vietą, kur 
svečioje žemėje, toli nuo gimtojo 
Merkio ir Nemuno, priglausti Ša
rūno dainiaus palaikai.

Paminklo statymo reikalu tie
siogiai rūpinasi Philadelphijoje su
darytasis komitetas, kuris vietos 
lietuvių banke tuYi savo einamąją i Konstantinas Ostrauskas, I. sekr. 
sąskaitą (Krėvė Memorial Account 
S 19789: Liberty Federal & Loan 
Association, 202 North Broad Str., 
Philadelphia 2, Pa.)

Krėvės paminklo statymo grabės 
komltetan įeina: Dr. Jonas Aistis, 
rašytojas (Brooklyn), Benys Ba- 
rašytojas (Brooklyn), Benys Ba- 
pirm. (Chicago), prel. Jonas Bal
konas (Maspeth, N.Y.), prof. dr. 
Jurgis Baltrušaitis (Paryžius), 
prof. dr. Mykolas Biržiška (Los 
Angeles), Kazys Bradūnas, rašy
tojas (Baltimore), adv. Charles 
S. Cheleden, Lib. Fed. & Loan 
Assoc, prezid. (Philadelphia), 
prof. dr. Juozas Eretas (Basel, 
Šveicarija), kun. Stasys Yla (Put
nam, Conn.), prof. dr. Zenonas 
Ivinskis (Roma), prof. dr. Petras 
Jonikas, Llthi^anistlkos Instituto 
prezid. '(Chicago), Jonas Kardelis, 
“Nepriklausomosios Lietuvos” red. 
(Montreal), Faustas Kirša, rašyto
jas (Boston), prof. Steponas Ko
lupaila (Notre Dame University), 
Stasys Pilka, aktorius (Chicago,!

Marija Krasauskaitė, II. sekr., Al
fonsas Jurskis, iždo globėjas, Jo
nas Puzinas, iždo globėjas.'

KOMITETO ADRESAS: 247
Albanus Street, Philadelphia 
Pa.

Philadelphia, 1954. IX. 20 d.

Sydnėjus
"KOVAS” Į MELBOURNĄ

Į lietuvių sporto šventę Mel
bourne, kuri įvyks š.m. spalio mėn. 
28-29-30 d.d. “Kovas” siunčia krep
šinio ir stalo teniso komandas.

1952 ir 1953 metų Australijos 
lietuvių krepšinio meisterio sąs
tatą sudarys: VI. Daudaras tre
neris, V. Šutas kapitonas, A. Lau
kaitis, Koženiauskas, R. Genys, V. 
Kriaucevičius, A. Vasaris, V. Ber
notas. Krepšinio komanda yrą 
gerai pasiruošusi ir stengsis meis
terio vardų apginti ir šiais me
tais.

Stalo teniso komandas sudaro: 
V. Karpavičius, E. Liūgą, E. Ber
notas ir moterų V. Laukaitienė, 
N. Gudeikaitė ir J. šliafertaitė.

Šachmatų sekcija, dėl praside
dančių įvairiose mokyklose egza
minų, negali pasiųsti šachmatų 
komandos.

E.
20.

ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MŪSŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.

Lietuvis siuvėjas
Lietuvis siuvėjas priima užsa

kymus savo namuose:
182 Hawthorne Prd., Haberfield, 
N.S.W.

Važiuoti iš George St. Abbots
ford ar Five Dock tramvajais ligi 
Hawthorne Canal.

Smulkesnių informacijų skam
binti vakare telefonu UA 3126.

MALONIAI KVIEČIAME JUS I SPORTO KLUBO KOVO
ŠOKIU VAKARA

kuris įvyks ateinantį šeštadienį, spalio 30 d.
MASONIC HALL PATALPOSE, STATION STREET, NEWTOWNE.

Gros vokiečių kapela "Pingvinai”. Alus bufete. Pradžia 7 vai. vak.
Sporto Klubo Kovas Valdyba.

S

MŪSŲ MAISTO KRAUTUVE
PARRAMATTOJ

93A Argyle St., numatoma atidaryti š.jn. lapkričio mėn. 4 d., ketvir
tadienį, tačiau prašome pasekti mūsų skelbimus sekančiame “M.P.” 
numeryje kur bus pranešta galutinė data.

Baltia Pty. Ltd.

PIRMOJI LIETUVIO PREKYBA MELBOURNE 
MAISTO, SMULKIŲ REIKMENŲ, ODOS IŠDIRBINIŲ KRAUTUVE 

IR MODERNIŠKAS PIENO (MILK) BARAS. 

Jonas Vaitiekūnas
3 Coppin St., RICHMOND. Telef.: J.B. 3840 

VISOS PREKĖS PARDUODAMOS DIDMENŲ KAINOMIS. 
Užeikite — įsitikinkite.

LIETUVIŲ REZISTENCIJOS BUV. POLIT. KALINIŲ KOMITETAS

lapkričio mėn. 6 d., šeštadienį, kviečia visus tautiečius

PAVASARIO VAKARAN — BALIUN,
kuris įvyks gražiai išpuoštoj MACCABIAN HALL, 146 Dariinghurst 
Rd., DARLINGHURST. Pradžia 7 v. vak. iki 1.30 vai. nakties.
Baliaus programoj dainos, baletas ir lietuviška radijo valandėlė. Tur
tinga loterija, Gros gera šveicarų kapela, šokių metu veiks spalvoti 
prožektoriai. Bufete karšti ir šalti užkandžiai su alučiu ir kt.
Bilietai: vyrams 12 šil., moterims 10 šil. Bilietus Jau galima gauti 
pas šiuos asmenis: P. Sakalauskas, 137 Wilbur St., East Bankstown;
J. Ramanauskas, Lot 3 Hillcrest Av., East Bankstown; sekmadieniais 
prieš ir po pamaldų pas P. Sakalauską Camperdowne. Užsakant stalą 
žymėti klek žmonių. Paštu užsisakant siųsti P. Sakalausko adresu ati
tinkamos vertės “Postal Note”, pridedant 3} peno pašto ženklą.
Pelnas skiriamas Lietuvos laisvinimo kovai.

LRBPK Komitetas. ..

t DĖMESIO DĖMESIO a

I
v Prašom įsidėmėti mūsų naują adresą pasikeitusį nuo liepos 19 d. X

Europietis specialistas optikas ž
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. $

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. v
ORTO |Optical Service ?

j 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819$
Priešais Melbourne Town Hall.

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King SL, Sydney.

Telef.: BW 8597 ir BW 1186
Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais iš Aus
tralijos ir į Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
Ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame Ifctuviškai.

DROVITĖS, NEDRĮSTATE?
įsigykite draugų modernišku ke

liu — per korespondenciją.
Mūsų sąrašuose moterys ir vy

rai visokio amžiaus, tikybos ir 
pažiūrų j gyvenimą Australijoj, 
ir užsieniuose.

Pasitikėjimo paslaptis užtikrinta.
Pažymėkite amžių ir kt. ir ra

šykite dėl pilnų žinių paprastame 
užklijuotam voke be įsipareigoji
mo.
MILTONS FRIENDSHIP CLUB 

(Regd.) Dept. 43
BOX 2871, G.P.O., SYDNEY.

PABALTIEČIŲ VARŽYBOS
1953 metais pabaltiečių sporto 

klubų pastangomis buvo pravestas 
stalo teniso turnyras. Šiais metais 
j pabaltiečių varžybas buvo įtrauk
ta krepšinis ir orinis. Krepšinio 
ir orinio varžybos buvo žaistos 
10 ir J7 d.d. Krepšinyje dalyvavo 
estų rinktinė, latvių “Auseklis” ir 
“Spars” ir lietuvių “Kovas”. Ori- 
nyje, lietuviams nelšstačius ko
mandos, susitiko estų ir latvių 
rinktinės.

Po gražios ir sunkios kovos ori-' 
nio nugalėtoju tapo estų rinkti
nė, laimėjusi prieš latviui 2:0. Rei
kia tikėtis, kad kitais metais “Ko
vas” pasistengs sudaryti orinio 
komandų ir dalyvaus kartu su lat
viais ir estais.

Krepšinyje pirmąsias rungtynes 
žaidė “Kovas” prieš latvių geriau
sių komandą “Auseklis”. Latvių 
žaidėjai, turėdami didelę ūgio per
svarų, rungtynes pradeda ir gra
žiais metimais veda 6:0. Žiūrovai, 
dauguma latviai, savo entuziastiš
kais plojimais skatina latvių žaidė
jus, bet “Kovas” “pasitempia” ir 
tuoj pat santykį Išlygina. Vidury
je pirmojo puslaikio “Kovo” žai
dėjai perima vadovavimą ir pus- 
laikį baigia 18:15 savo naudai. 
Antrame puslalky latviai stengia
si santykį išlyginti, bet “Kovas” 
savo sparta palaužia ilguosius lat
vius ir pęlnytai laimi 42:29.

Žaidė ir taškus pelnė: Genys 
12, Laukaitis 12, Bernotas 6, Šu
tas 5, Kriaucevičius 5, Vasaris 2.

Antrose rungtynėse latvių 
“Spars” po sunkios kovos laimėjo 
prieš estų rinktinę.

Spalio 17 d. baigiamose rugty- 
nėse “Kovas” susitiko su latvių 
“Spare”. Rungtynes pradeda “Ko
vas” Ir visą laiką veda maža taš
kų persvara. Pirmą puslaikį bai
gia 25:22. Antram puslaiky lat
viai deda visas pastangas, kad lai
mėjus, bet “Kovas” neatleidžia ir. 
laimi 50:44. Labai gražiai sužai
dė Genys, ypatingai pasižymėjęs 
gerais mėtymais.

Prieš “Spars” žaidė ir taškus 
pelnė: Genys 19, Kriaucevičius 12, 
Šutas 8, Laukaitis 6, Vasaris 5, 
Koženiauskas 0.

, Pasibaigus krepšinio pirmeny
bėms latvių sporto klubų pirmi
ninkas K. Tekils pasveikino ir 
įteikė laimėtojams dovanas. “Ko
vas”, laimėjęs Sydnėjaus pabaltie- 
či meisterio vardą krepšinyje, ga
vo gražią tautę.

A.L.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Žemiau skelbiamų tautiečių gi

minės ir artimieji prašomi kreip
tis į Vokietijos Krašto Valdybą, 
pridedant susirašinėjimui pašto ku
ponus.

Kauniečio, med. dr. šiklausko, 
kauniečio Antano Nungaudo, J. 
Sauratulevlčiaus, vilniečio , finan
sų m-jos valdininko Antanaičio, 
ūkininko Kubiliaus, kurio tiksles
nio apibudinimo nėra.

Kreiptis antrašu: Litauisches 
Zentralkomitee, Weinheim B. Post- 
fach 233.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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