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Raudonasis Voras Vengrijoj
KREMLIAUS SATRAPAI, PAMYNĘ ŽMOGAUS TEISES IR TAU
TŲ LAISVO APSISPRENDIMO PRINCIPĄ, BEATODAIRIŠKAI 
VYKDO GENOCIDĄ — TAUTŲ NAIKINIMĄ. VENGRIJOS AT
VEJIS YRA RYŠKIAUSIAS MASKVOS NUSIKALTIMO PAVYZ- 
DYS, ŠLYKSfČIAUSIOS KLASTOS IR SMURTO DEMONSTRA

CIJA. GI VENGRŲ TAUTOS HEROIZMAS IR NARSA KOVOJE 
DEL LAISVĖS, YRA SVIECIANTIS PAVYZDYS PAVERGTIE
SIEMS, GRĖSMINGAS PERSPĖJIMAS VISAM LAISVAJAM PA
SAULIUI, VISOMS TAUTOMS.

Pereitą savaitę rašėme, kad So
vietų Sąjunga, norėdama užsmau
gti vengrų tautos laisvę, prieš su
kilusius vengrų patriotus metė 
naujas šarvuočių divizijas. Iš Bu
dapešto j Austriją atvykusieji už
sienių spaudos atstovai ir diplo
matai teigia, kad Maskva į Ven
griją yra pasiuntusi apie 200.000 
raudonarmiečių, 4600 tankų ir 2000 
lėktuvų. Visa Vengrija yra apjuo
sta plieniniu lanku ir tik nedide
liam skaičiui žmonių pasisekė pa
sprukti j laisvuosius Vakarus. Ko
vos tačiau tebevyksta ir toliau — 
herojiška vengrų tauta atkakliai 
kovoja dėl savo laisvės ir Vengri
jos nepriklausomybės. Prieš 
tankais ir kulkosvaidžiais bei ki-
tokiais automatiniais ginklais gin. 
kluotus raudonarmiečius kovoja 
vyrai, moterys ir vaikai. Ypač 
narsiai kaujasi Jaunimas. Užsie
nių spaudos atstovai patiekia dau
gybę pavyzdžių, kaip prieš tankus 
vengrų patriotai išeina veik pliko-
mis rankomis: jie svaido į tankus 
degančius žibalo butelius ir ben
zine išmirkytus skudurus ir tokiu 
bdu sunaikina rusiškus tankus ir 
jų įgulas. Sukilėliai Budapešte 
naudoja staigių puolimų ir atsi
traukimų taktiką. Jie puola ru
sus iš tarpuvarčių, iš už sugriau
tų namų, staiga ir netikėtai. Ru
sai turi kovoti dėl kiekvieno na
mo, dėl kiekvienos kertės. Ypač 
didelių nuostolių rusai patiria 
siaurose senamiesčių gatvelėse, 
kur jų tankai negali manevruoti 
ir negali panaudoti sunkiųjų gink
lų. Bet Budapešte pasipriešinimas 
okupantui silpnėja. Jis bus pa
laužtas, nes sukilėliai pristigs 
ginklų ir amunicijos — jie ir ne
gali neribotą laiką kovoti prieš 
gerai apginkluotą kariuomenės 
masę.

Bulganinas sako “Niet”
Aršios kovos tebevyksta ir ki

tuose miestuose, visame krašte. 
Sukilėlių radijas dar praeitos sa
vaitės gale tebesiuntė pagalbos 
šauksmus laisvajam pasauliui. 
Vengrijos patriotai kreipėsi tie
siog į prezidentą Eisenhowerj, pra
šydami Amerikos pagalbos — ap
ginti žudomą Vengriją nuo komu
nistiškojo barbarizmo.

Prezidentas Eisenhoweris laiš
ku kreipėsi į Sovietų Sąjungos 

min. pirm. Bulganiną, prašyda
mas sustabdyti Vengrų tautos žu
dymo akciją ir įvykdyti Sovietų 
Sąjungos duotą pažadą — atitrau
kti savo kariuomenę iš Vengrijos. 
Deja, Bulganinas j Eisenhowerio 
laišką atsakė grubiu “Niet”. Jis 
nurodė, kad Sovietų Sąjunga į 

Vengriją pasiuntė savo divizijas, 
norėdama ten atstatyti tvarką ir 
rimtį. Jis pabrėžė, kad niekas ne
turi teisės kištis į Sov. Sąjungos 
— Vengrijos reikalus.

Jungtinių Tautų pilnatis didele 
kaišų dauguma pasmerkė Sov. Są
jungą dėl jos vykdomų žudynių 
Vengrijoje, pareikalavo skubiai 
sustabdyti kautynes ir raudonąją 
armiją atitraukti iš Vengrijos te
ritorijos. Deja, Maskva į tai ne-

| kreipia dėmesio. .

Visuotinis pasmerkimas
Visas laisvasis pasaulis aštriais 

žodžiais pasmerkė sovietinį impe
rializmą ir Jų žygį į Vengriją. 

' Net komunistinės kitų kraštų or
ganizacijos savo susirinkimuose 

| priėmė sovietus smerkiančias re- 
I zoliucijas. Masinės protesto de- 
' monstracljos vyksta kasdien, pa- 
I sipiktinlmo šauksmas aidi visame 

pasaulyje, simpatijos ir sveikini
mo pareiškimai herojiškiems Ven
grijos laisvės kovotojams plaukia 
iš visų kraštų. Bet tai tik žodžiai, 
kuriais neįmanoma sulaikyti 
čiurkšle besiveržiančio kraujo iš
Vengrijos patriotų krūtinių ir juo 
labiau sulaikyti rusiškojo budelio 
durtuvo, vis giliau besmingančio 
į konvulsijose besiblaškantį veng- 
grų tautos kūną.

Pagalba herojiškai tautai
Laisvasis pasaulis: vyriausybės, 

organizacijos ir paskiri žmonės su 
nuoširdžiai simpatija ir užuojauta 
seka Vengrijos įvykius. Visur or
ganizuojama skubi ekonominė pa
galba. šalia kitų Ir Australijos 
vyriausybė skuba suteikti paramą 
šiandien ne tik kovojančiai, krau- 
juje pasruvusiai, bet ir badaujan
čiai vengrų tautai. Australijos 
vyriausybė paskyrė £ 30.000, siun
čia vaistų ir kitokių būtiniausių 
reikmenių. Australijos Raudonasis 
Kryžius renka aukas pinigais. 
Gausiausiai aukoja čia gyveną ven
grai, aukoja ir kiti kiek Išgali. 
Tarptautinis Raudonasis Kryžius 
yra tas centras, per kurį plaukia 
aukos iš viso pasaulio. Deja, Aust
rijoj, Vengrijos pasienyje, stovi 
eilės sunkvežimių, traukiniai su 
vaistais, medikamentais, maistu, 
drabužiais, nes okupantas atsisa
ko praleisti net per Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių vengrams tie
kiamą pagalbą. Tik po kelių 
parų duotas leidimas siųsti pa
galbą iš Austrijos.

Vėliausiomis žiniomis, Anglijos 
universitetų studentai pradėjo or
ganizuoti tarptautinę studentų sa
vanorių armiją, kurios tikslas bū
tų suteikti konkrečią paramą Ven
grijos sukilėliams. Studentų armi
ja numatoma sieks 20.000 savano
rių. Anglijos studentų įdėja turi 
gyvą pritarimą visame pasaulyje.

Smūgis komunizmui
Kruvinasis Maskvos žygis į 

Vengriją sukėlė pasipiktinimo ir 
protestų audrą visame pasaulyje. 
Sykiu tai yra didelis smūgis ko
munizmui aplamai, nes ir abejin
gieji, net Maskvos draugai pama
tė, kad su velniu išėjus obuoliauti, 
neteksi Ir obuolių ir krepšio. Ir 
šiandien, kaip niekada po II-jo 
Pasaulinio karo, Maskvos akcijos 
yra katastrofiškai kritusios. Vis 
garsiau reikalauja tautos, kad jų 
vyriausybės nutrauktų diplomati
nius santykius su Sov. Sąjunga. 
Olandija, Šveicarija atsisakė daly
vauti pasaulinėje olimpiadoje, ka-

1 dangi joje dlyvaus Sov. Sąjungos 
sportininkai. Vengrijos sportinin
kai, atvykę į olimpiadą Melbour- 
nan buvo sutikti tūkstantinės mi-

. nios, kuri giedojo Vengrijos him- 
| ną. Vengrų žymieji sportininkai (
apdovanoti gėlėmis. Jie visi pasi-' 
puošę tautiniais kaspinais, per
juostais gedulo juostomis. Dauge
lis vengrų sportininkų žada pa
prašyti politinių pabėgėlių globos.

Vengrų sukilėliams sveikinimus 
ir draugiškumo pareiškimus pa
siuntė Rytų Vokietijos studentai. 
Sovietai R. Vokietijoj yra sukon
centravę per 20 divizijų, nes ir čia 
bijomasi sukilimo. Neramu ir Ru
munijoj. Čia studentai buvo su
ruošę demonstracijas ir reikalavo 
laisvų rinkimų ir sovietinių įgulų 
panaikinimo. Maskva į Lenkijos 
pasienį yra pasiuntusi kelis tūks- 

I tančius tankų, nes taip pat bijo
masi lenkų sukilimo. Kremlius 
skelbia, kad “ištikimiausias drau- 

| gas ir sąjungininkas” yra Čekos
lovakija, nes visi kiti saelitai yra 

' tarsi minų laukas, kur kiekvienu 
metu gali įvykti sprogimas.

• Olimpinių žaidimų metu į 
Melbourną turėjo atplaukti 11 
amerikiečių karo laivų. Ryšium su 
tarptautinės įtampos padidėjimu, 
šių laivų vizitas atšauktas.

LAIMĖJO EISENHOWERIS

r

Praeitą savaitę Amerikos prezi
dento rinkimuose didele balsų per
svara ateinantiems ketveriems 
metams prezidentu perrinktas Ei
senhoweris, o viceprezidentu Ni- 
xonas.

Respublikonų atstovas Eisenho
weris gavo per 3 mllionus balsų 
daugiau už demokratų kandidatą 
Stevensoną. Eisenhoweris laimėjo 
41 valstybėj, o Stevensonas 7 val
stybėse. Prie Eisenhowerio laimė
jimo, ypač žymios balsų persva
ros, daug prisidėjo Vengrijos ir 
Egipto įvykiai, kur prezidentas 
parodė kietą laikyseną prieš Sovie
tus ir tvirtą nusistatymą išlaikyti 
taiką.

pAbaltiečiu 
SIMPATIJOS 
VENGRAMS

I 
Pabaltijo Taryba ryšium su | 

Vengrijos įvykiais skelbia savo
visišką solidarumą su sikilusia 
Vengrijos tauta. Lietuviai, latviai 
ir estai visame pasaulyje kviečia
mi visomis priemonėmis remti mo
raliai ir materialiai karžygiškai 
už savo laisvę ir nepriklausomy
bę kovojančią Vengriją. Pabalti
jo Taryba reiškia didžiausią pasi
piktinimą raudonąja armija, nu
kreipusią savo ginklus prieš be
ginklius Vengrijos patriotus.

Pabaltijo Taryba sveikina lais
vosios Vengrijos kovotojus ir lin
ki jiems ko veikiausiai išvalyti 
kraštą nuo svetimų gaivalų ir at
statyti teisingumą ir laisvę.

PABALTIJO TARYBA.

• Iš Vienos pranešama, kad 
iš Vengrijos į Austriją, Sovietams 
pradėjus totališką vengrų tautos 
naikinimą, atbėgo apie 17.000 
vengrų.

Po 500.pabėgėlių priglaudė Švei
carija ir Olandija. 3000 nuo mir
ties pasprukusių vengrų pažadėjo 
dar šiais metais priglausti Aust
ralija.

Gen. Eisenhoweris lijo Pasau
linio karo metu vadovavo sąjungi
ninkų invazinei armijai Europoje 
(jis pats paruošė ir invazijos pla
ną), paskui buvo vyr. sąjunginin
kų okupacinės kariuomenės vadu 
Vokietijoje, kurį laiką buvo 
šiaurės Atlanto Sąjungos 

karinių pajėgų vadu Europoje, 
buvo Columbijos universiteto pre
zidentu ir pastaruosius ketverius 
metus sėkmingai vadovavo ameri
kiečių tautai kaip prezidentas. 
Amerikos prezidentas yra faktiš
kasis JAV politikos vairuotojas, 
gi Amerika šiandien lemia ir viso 
pasaulio politiką.

rims <>ji i petį 
i I

Vengrijos tautos kančių taurė persipildė — visa tauta sukilo 
prieš Sovietų priespaudą ir primestąją komunistų valdžią. Sovietų 
Sąjunga vietoj jos pačios siūlomo nesikišimo j kitų kraštų vidaus 
reikalus paleido tankus ir lėktuvus prieš Vengrijos darbininkus ir 
ūkininkus. Vietoj Sovietų Sąjungos siūlomos koegzistencijos pasruvo 
Dunojaus lygumos geriausių Vengrijos sūnų krauju. Kaip 1941 metų 
birželio dienomis, kovodami už Lietuvos laisvę žuvo tūkstančiai lie
tuvių, taip šiandien tūkstančiai vengrų nesigailėjo gyvybės, begin
dami savo tėvų žemę, o kartu ir viso pasaulio laisvę

Lietuvių tautos vardu sveikiname vengrų tautą ir jos laisvės 
karžygius, lebkdami galvas prieš jų narsą ir tėvynės meilę ir linki
me iš širdies giKimoą laimėti sunkią kovą, jog Vengrijos laisvė ir 
nepriklausomybė btfa>g,kuo veikiausiai atstatyta.

Visiškai solidaru, su sukilusiais Vengrijos patriotais, mes kvie
čiame visus mūsų tautiečius visokeriopai remti Vengrijos sukilėlius:

1. Ruoškime ir prisidėkime prie protestų manifestacijų prieš 
negirdėtą Sovietų raudonosios armijos, atliekančios laisvės budelio 
darbą, nekaltų žmonių žudymą;

2. Aukokime patys Vengrijos sukilėliams paremti ir raginkime 
aukoti kitus.

3. Ta proga pakartokime Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės 
reikalavimus, kad*

• Pabaltijy būtų pašalintas bolševikų įvestas žmonių išnaudo
jimas ir badmirlavimo sistema

• kad iš Pabaltijo kraštų (kaip dabar siekiama Vengrijoje) 
būtų atitraukta bolševikų kariuomenė;

• kad Pabaltijy būtų skelbiami laisvi rinkimai;
• kad tuojau kūtų iš Sibiro paleisti visi lietuviai bei kiti pabal- 

tiečiai politiniai kaliniai ir kiti darbo vergai;
• atstatyta visiška Lietuvos, o drauge ir kitų bolševikų pa

vergtųjų kraštų nepriklausomybė.
Viso pasaulio viešoji opinija turi būti sukelta prieš komunisti

nius žmogžudžius! Belskimės visur, veikime kiekvienas, kovokime su 
Maskvos raudonuoju despotizmu ir kolonializmu, kol ir nuo mūsų tė
vynės nukris klastingosios Maskvos raudonieji pančiai.

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
VYKDOMOJI TARYBA.

KRITIŠKA PADĖTIS

WD. RYTUOSE
Izraeliui pradėjus žygį į Egip

tą, Anglija ir Prancūzija, norė
damos apsaugoti Sueso kanalą ir 
sustabdyti tolimesnę karo plėtotę 
Viduriniuose Rytuose, pareikala
vo, kad Izraelis ir Egiptas nu
trauktų karo veiksmus ir pasi
trauktų per 10 mylių nuo Sueso 
kanalo. Egiptui atsisakius šį rei
kalavimą patenktinti, anglų ir 
prancūzų bombonešiai sudaužė 
Egipto karinius aerodromus ir 
juose buvusius lėktuvus, kurių 
didžiąją dalį sudarė rusiškieji nai
kintuvai ir bombonešiai Po kele- 
tos dienų prie Port Saido buvo 
pradėta laipinti britų ir prancūzų 
invazinė kariuomenė. Egiptiečių 
pasipriešinamas buvo sužlugdytas. 
Anglų ir prancūzų daliniai užėmė 
eilę svarbių punktų Sueso pakran
tėse, bet nežengė į šalies gilumą.

.. ATEINA TARPTAUTINĖ 
KARIUOMENĖ

Anglijos min. pirm. Edenas pa
reiškė, kad Prancūzija ir Anglija 
savo kariuomenę iš Egipto tuč tuo- 
jaus atitrauks, kai tik bus sudary
ta tarptautinė kariuomenė, kuri 
pajėgs išsaugoti taiką Vid. Rytuo
se ir Sueso kanalą. Tarptautinę 
kariuomenę įsteigti nutarė Jung
tinės Tautos. Tam tikrus kontin
gentus yra pažadėję pasiųsti vi
sa eilė valstybių. Pirmieji daliniai 
iš Danijos, Kolumbijos, Kanados, 
Norvegijos ir kitų kraštų jau yra 
pakeliui į Vid. Rytus. Anglija dalį 
savo karo lėktuvų atšaukė iš- Kip
re salos į Angliją. Mažina savo 
kariuomenę ir Egipte.

Izraelis, kurio kariuomenė už
ėmė visą Sinajaus pusiasalį ir ke
lis didelius miestus, kaip pareiškė 
Izraelio min. pirm. Ben-Gurion, 

savo karius atšauks iš Egipto že
mės, kai bus sudaryta stipri tarp
tautinė pajėga.

BULGANINO GRASINIMAI

Prasidėjus karo veiksmams Egip
te, Sov. Sąjungos min. pirm. Bul
ganinas kreipėsi į Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybę siūly
damas Amerikai ir Sovietų Sąjun
gai pasiųsti jungtinį karo laivyną 
ir jėga priversti anglus ir pran
cūzus pasitraukti iš Vid. Rytų. 
Tai buvo padaryta JAVprezidento 
rinkimų išvakarėse. Prezidentas 
Eisenhoweris šį Bulganlno pasiū
lymą atmetė, nurodydamas, kad 
Amerika siekia išlaikyti taiką ir 
ją atstatyti taikiomis priemonė
mis. Jis Bulganinui priminė, kad 
Sov. Sąjungai panaudojus jėgos 
priemones, Amerika kovos šalia 
britų ir prancūzų. Ta pačia proga 
Bulganinas įteikė notas Prancū
zijai, Anglijai ir Izraeliui, reika
laudamas sustabdyti karo veiks
mus ir atitraukti savo kariuome
nes iš Egipto, o šio reiklavimo ne
paklausius, pagrasino pavartoti Jė
gą ir net vandenilio (H) bombas. 
Bulganino grasinimas tačiau bu
vo atmestas — grasinimas neįbau
gino nei britų, nei prancūzų, nei 
žydų.

Tuo pačiu metu Sov. Sąjunga 
pradėjo telkti savo karo aviaciją 
Syrijoje, Jordane ir pasiuntė lėk
tuvų bei kitokių karo reikmenių 
Egiptui. Ryšium su Maskvos grą- 
sinimais ir ginklų bei karo medžia
gos siuntimu į Vid. Rytus, Ameri
ka pasiuntė kelis lėktuvnešius ir 
kelioliką kreiserių bei kitokio tipo 
karo laivų į Viduržemio jūrą. Ame
rikos gen štabo viršininkas pa
reiškė, kad tai yra apsaugos prie
monės, nes Amerika turi būti pa
siruošus, kad agresorius ne
užkluptų netikėtai. Sov. S-goj ir 
kom. Kinijoj telkiami savanoriai 
kurie žada vykti į “talką” Nasse- 
rui.
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•ii®KUPUOTCDE 
Vt+ LIETUUOJE

MEDICINOS REIKALAI
DAR NEPRIKLAUSOMYBĖS METAIS KAUNE PASTATYTO

SIOS UNIVERSITETO KLINIKOS YRA TIKRAS PASIDIDŽIAVI
MAS PABALTIJY. VISOJE SOV. SĄJUNGOJE NĖRA TOKIŲ 
PUIKIŲ KLINIKŲ.

Jomis bolševikai nepaprastai di
džiuojasi, nors tai ne jų nuopel
nas. Dabar jos yra "respublikinė 
Kauno klinikinė ligoninė”. Klini
kų direktorius yra vyr. gyd. P. 
Jašinskas, vyr., gyd. — prof. P. 
Mažylis. Ligoninė turi daugiau 
kaip 50 ha pagalbinį ūkį. Klini
kų, kolektyve dirba apie pusant
ro tūkstančio žmonių, tarp jų yra 
200 gydytojų ir apie 600 medici
nos seserų, akušerių, vidurinio 
medicinos personalo. Rugsėjo mė
nesį klinikose buvo įregistruota 
daugiau kaip 1.200 ligonių, ku
riems kasdien teikiamas ambulato
rinis gydymas. Klinikose yra 27 
skyriai. Du specialūs skyriai, bū
tent — neurochirurginis ir krūti
nės ląstos chirurgijos, — yra vie
ninteliai Lietuvoje, kurie aptar
nauja visų respubliką. Ypač išgar
sėjęs yra gydytojas J. Jocius ir 
chirurgas A. Stropus.

Eksperimentinės medicinos ins
tituto direktorius yra buv. sveika
tos apsaugos komisaras prof. V. 
Girdziejauskas. Dabar institutas 
nori paimti tirti, kaip pagrindinę 
instituto mokslinio darbo proble
mą, reumatinius susirgimus. Pro
jektuojama viename iš Lietuvos 
kurortų įsteigti instituto poskyrį, 
kuris atsidėjus studijuotų reuma
tą. Numatoma atidaryti taip pat 
specialią sanatoriją — klinikinę 
ligoninę nuo reumato. Gydyti, bol
ševikiniais terminais tariant, "į 
lemiamąją kovą su reumatu akty
viai įjungiami” prof. V. Lašas, 
prof. J. Kairiūkštis ir kt

Ir okup. Lietuvoje gydymui 
sėkmingai panaudojami radijo 
aktyvieji izotopai. Dermatologijos 
institute, prof B. Sideravičiui va
dovaujant, pradėta sėkmingai gy
dyti sunkios formos grybellnėmis 
dedervinėmis sergantieji. Skelbia
ma, kad ligoniai, kurie anksčiau 
buvo laikomi sunkiai Išgydomais, 
po pusantro mėnesio švitinimo bu
vo išrašyti iš klinikos sveiki, be
veik be sirgimo žymių. Praktiškai 
esą taip pat išspręsta, kaip ne
skausmingai pašalinti raudonas 
kraujo indų dėmes veide, šiuo me
tu institute ruošiamas dar efek
tyvesnis būdas odos ilgoms gydy

ti, pritaikant pronco izotopus, ku
rių radijo aktyvumas yra 4 kar
tus patvaresnis už fosforo izoto- 
pų.

Atvykusieji papasakoja taip pat 
apie tbc dispanserio vedėją gyd. 
Žakovičaitę, dr. Vladą Kairiūkštį, 
dr. A. Matulevičių, marijampoliš- 
kį gyd. Insodą ir visą eilę kitų. 
Kai kurie iš jų turi išsiėmę vad. 
“vakarinį patentą”. Apskritai, gy
dytojai gyvena pakenčiamai. Net 
ir mokslus einąs jaunimas dabar 
stengiasi daugiausia savo būsimą- 
ja profesija pasirinkti, žinoma, 
kiek tat nuo jų arba nuo tėvų 
priklauso, mediciną ar technikos 
mokslus, kur tektų kuo mažiausia 
susidurti su bolšęyikine propa
gandą ir sneldarytų progų būti į 
ją įjungtiems. Ligoninėse ne kar
tą trūkstą pačių^.būtiniausių reik
menų. ko stinga — tai
vaistų, ypač retesniųjų, ampulė
mis. Todėl taip jų ir prašoma iš 
užsienyje gyvenančių lietuvių —

Atvykusių Iš Lietuvos teigimu, 
gydytojų okup. Lietuvoje yra ne
maža. Kas gali — taip pat savo 
vaikus leidžia studijuoti medici
ną. Lietuvių gydytojų yra dau
giau nei rusų. Pvz. Marijampolės 
ligoninėje nėra nė vieno ruso gy
dytojo. Vaistų ir toliau tebejau
čiama didelė stoka, ypač vitamino 
B ir C ampulėmis. Taip pat sto
kojama penicilino. Rusiškojo stre- 
ptomicino Kaune ir Vilniuje gali
ma gauti, bet rajonuose — nevi- 
sada. Ypač trūksta specialiųjų 

vaistų, kurie randasi nebent juo
dojoje rinkoje, tačiau ir ten — 
ne visados. Kaune ir Vilniuje 
streptomlcinas išduodamas pagal 
tbc dispanserio pažymėjimus. 
Kaune tbc dispanserio vedėja — 
gyd. žakovičaitė. Romainių sana
torijos direktorius — gyd. Kava
liauskas, o kaulų skyriaus vedėjas 
— gyd. Barkausku.

Laisvai praktikuojantieji gydy
tojai paprastai ima “vakarinius 
pacientus”. Pacientus vakarais 
priiminėja pvz. gerklės ir nosies 
ligų specialistai Žilinskas, vaikų 
specialistas Matulevičius, moterų 
ligų — Zubrienė ir kt. Už vizitą 
imama 25 rublius, o geresni gydy

tojai ir profesoriai — po 50 rub
lių. Pas gydytojus eina nemaža 
pacientų, jų susidaro didelės ei
lės. Gydytojai gali išgyventi. Mi
nimi Marijampolėj pasižymėję gy
dytojai Kaunas, iš Kalvarijos nu
keltas Tuminas, Insoda, vietoj dr. 
Bielskaus kaip geras chirurgas iš
garsėjęs Juozas Olekas, laikomas 
vienu iš geriausių visame Pabalti
jy, okulistų dr. Steiblys ir kt. 
Žmonių nuomone dr. Steiblys po 
Filatovo, garsiojo specialisto, lai
komas pirmuoju. Vėliau gydyto
jams ir medicinos personalui at
lyginimai buvo pakelti.

Nors ligoninių daugiau, kaip 
N Lietuvos laikais, bet šiuo metu 
okup. Lietuvoje yra žymiai dau
giau ir ligonių, ypač sergančių 
tbc ir nervų ligomis. Padidėjo ir 
sergančių vėžiu skaičius. Dažnai 
pasitaiko, kad į tbc sergančius te
kreipiama daugiau dėmesio tik 
sunkiai susirgus. Gydytojas išduo
da lapelį, vad. “nukreipimą ligo
ninėn” atvykus į ligoninę, jei nė
ra vietos, paprastai liepia laukti, 
o jei ligonis yra silpnas ir turi 
būti kūtinai paguldytas, tai išra
šo mažiau sergantį, kad atsirastų 
vietos naujajam. Maistas ligoni
nėse silpnas. Todėl giminės daž
nai atneša ar pasiunčia maisto iš 
namų. Tuo tarpu bolševikai viešai 
giriasi, kaip pvz, per 1956.X.23 
Kremliuje vykusį “visasąjunginį 
sveikatos apsaugos darbuotojų pa
sitarimą”, kad niekur, taip pasau
lyje nesą gerai sutvarkyti medi
cininiai reikalai, kaip "plačiojoj 
tėvynėj”, kuri “užima pirmąją 
vietą pasaulyje pagal gyventojų 
aprūpinimą gydytojais: 16 gydy
tojų — 10.000 gyventojų”...

— Išvežimai į Sibirą ir dabar 
nesustabdyti. Bet apie tai sovie
tai tyli, jie tik garsina ar leidžia 
per laiškus pranešti apie tuos, ku
rie Iš Sibiro, atlikę bausmę, pa
leidžiami, bet ir tai ne visi.

— Vokiečių dienr. “Koelnische 
Rundschau” skelbia, kad paleistas 
iš Sibiro vysk. Pr. Rąmanauskas 
betgi nesąs visiškai laisvas, o tu
rįs gyventi viename kaime (EZG 
teigimu — Vilkiškiuose). Esą pa
leisti iš Sibiro ir 102 dvasininkai.

Uta.

• JAV Valstybės Departamen
tas savo leidinyje Nr. 6346-1956 
tarp galiojančių sutarčių, sudary
tų JAV — su kitais kraštais, 88 
psl. pažymi: "JAV nepripažino 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos in
korporavimo į TSRS. Valstybės 
Departamentas laiko sutartis tarp 
JAV ir tų kraštų (Pabaltijo) ga
liojančiomis”. Toliau sužymimos 
visos tarp tų kraštų vyriausybių 
su JAV pasirašytos sutartys.

„KA MES TURIME DARYTI?”
“KANTRYBĖS TAURĖ JAU PERPILDYTA”...

GOMULKA APIE KLAIDAS. IŠVADOS IS POZNANĖS PAMOKOS 
W. Gomulka, prieš 7-rius metus pašalintas iš Lenkijos kom. par

tijos centro komiteto ir išmestas iš partijos už nepaklusnumą Krem
liui, kelerius metus kalintas, prieš kelias savaites reabilituotas iri 
vėl išrinktas kom. partijos centro komiteto pirtnuoju sekretorium, 
faktinuoju partijos ir valstybės vadu. Gomulka yra senas komuniss 
tas, nekenčia rusų. Jo grįžimas į partijos vadovybę yra reikšmingas 
įvykis, kurio pasekmės šiandien dar sunku pramatyti.

Varšuvos radijas paskelbė Go- 
mulkos kalbą, pasakytą lenkų 
kompartijos centro komiteto posė
dyje.

Gomulka pirmiausiai primine, 
kad kalbėdamas prieš septynerius 
metus tokiame pat centro komite
to plenume, jis jautėsi kaip kal
bąs paskutinį kartą savo gyveni
me. Ir tikrai, po tos kalbos jis 
buvo areštuotas ir pasodintas ka
lėjimam Po šios įžangos jis tuojau 
ėmė kritikuoti kai kuriuos komu
nistinės vyriausybės politikos eko
nominius aspektus

Jis pabrėžė, kad rezultatai ro
do, jog kraššto politika privedė 
prie didelės depresijos anglies 
pramonę laikotarpyje nuo 1949 iki 
1956 metų, kad visi valdžios pasi
gyrimai apie atsiektus rezultatus 
buvo tik tuščiažodžiavimas.

Gomulka aštriai kritikavo vy
riausybės paskelbtus statistikos 
duomenis, pabrėždamas, kad padė
tis žemės ūkyje ir pramonėje pa
tiekta visuomenei neteisingai ir 
skaičiai sufalsifikuoti.

Jis nurodė, kad savarankiški 
ūkininkai atsiekė daug geresnių 
rezultatų, kaip kolchozai ar vals
tybiniai ūkiai. Jis nurodė taip pat, 
kad juo daugiau buvo investuoja
ma į kolūkius, juo mažiau buvo 
gaunama Iš jų naudos. Gyvena
mųjų namų statyba yra katastro
fiškoje padėtyje.

Gomulka klausė: “Ką mes turim 
daryti, kad pagerinus padėtį?” 
“Ateitis priklausys nuo darbo 

žmonių laikysenos, gi jų laikysena 
priklausys nuo partijos politikos.” 
Kokia partijos politika turi būti, 
aiškiai rodo Poznanės sukilimas, 
kada darbininkai pasakė: “Mums' 
to visko jau gana. Mes negalime 
toliau gyventi tokioje padėtyje. 
Mes norime grįžti į gyveniškąjį 
kelią”.

Kalbėtojas įspėjo: — “Kartybės 
taurė jau perpildyta”. “Poznanės 
sukilėliai ne prieš liaudies Lenki
ją demonstravo, jų veiksmai nebu
vo sukurstyti užsienio agentų. Jie 
protestavo prieš sunkų gyvenimą 
ir prieš tokias valdžios statisti
kas, kurios bandė įrodyti darbi
ninkams, kad jų atlyginimai pa
kelti 27 nuošimčiais, tuo tarpu vi

si žinojo, kad tai bjaurus prasi
manymas, netiesa.”

“Mes turime darbininkams pa
sakyti tiesą. Padėtis tokia, kad 
mes negalime pakelti atlyginimų 
darbo žmonėms”.

Nurodydamas, kaip galima iš 
dabartinės krizės išbristi, Gomul
ka pastebėjo, kad galima finan
suoti tokius kolūkius, kurie duoda 
pelno, bet negalima šelpti nešan
čių nuostolius. ’’Tęsti kolektiviza- 
cijos negalima, nes ūkininkų ne
valia versti eit į kolchozus, jei 
jie to nenori. Kolūkiai patrauks 
ūkininkus tik tada, kada tikrai jie 
bus ūkininkams naudngl. Pereito 
perijodo beprotystė vykdant žemės 
ūkyje reformas sužlugdė daugelį 
individualių ūkininkų kuo mes ne
galime didžiuotis. Mašinų trakto
rių. stotys turi būti panaikintos, 
jas reikia išdalinti ūkininkams, 
kad jie galėtų savo žemę apdirbti. 
Jų ekonominės sąlygos turi būti 
tokios, kad ūkininkai galėtų pa
tys mašinas nusipirkti. Priversti
nos pyliavos turi būti panaikin
tos.”

Kalbėdamas apie kelius į socia
lizmą, Gomulka pabrėžė, kad be 
rusiškojo kelio esą ir kiti keliai, 
pav. Jugoslavijos skirtingas ke
lias arba ir Kinijos, kuris vėl ki
toks. “Rusijos kelias į socializmą 
privedė prie Stalino diktatūros ir 
prie to, kad tik vienas žmogus vi tomis tautomis.

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET,

Tel:
KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 

Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 6.15 savaitei. 
Vaikams nuolaida.

Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

sa žinąs ir neklystantis. Visi ki
ti vykdė paklusniai tik jo užgai
das. Lenkija turi eiti į socialisms} 
savo Lenkiškuoju keliu.

Lenkiškoje santvarkoje ne‘ par
tija turi valdyti, bet seimas. Par
tija turi tik vadovauti darbininkų 
judėjimui ir ginti jų reikalus, bet 
ne valdyti. Seimas turįs posėdžiau
ti pastoviai. Jis turi būti tikras 
įstatimdavystės ir kontrolės or
ganas, prieš kurį būtų atsakinga 
vyriausybė. Seimas turi būti ren
kamas laisvai.”

Gomulka taip pat palietė Lenki
jos — Rusijos santykius, pabrėž
damas, kad Lenkija turi teisę į 
suverenumą. Tas suverenumas tu
ri būti gerbiamas. Su Sovietų Są
junga Lenkija turinti būti drau
giškuose santykiuose, bet kaip ly
gus su lygiu!

Grįždamas prie Poznanės suki
limo, Gomulka pasakė, kad darbo 
žmonės davė gerą, nors ir skaud
žią pamoką vyriausybei. “Už šią 
tragediją kalta vyriausybe ir par
tija. šešių metų planas apvylė 
darbo žmones, nes priešingai ne
gu buvo skelbiama, jis nesuteikė 
geresnio gyvenimo. Nebūtų kuvę 
Poznanės sukilimo, jei partija ne
būtų slėpusi tiesos”, priekaištavo 
Gomulka, reikalaudamas pakeisti 
konstituciją Ir sudaryti sąlygas 
seimui eiti augščiausias įstatymų 
leidėjo ir kontroliuotojo pareigas.

Gomulkos kalba užsitęsė per dvi 
valandas. Sunku smulkiai patiekti 
visą, tačiau jo kalba, nėra jokios 
abejonės, rodo, kur krypsta “ato
drėkis” Lenkijoje. Ji atspausdinta 
specialiose laikraščių laidose. Jos 
klausėsi ir jai pritarė Lenki
jos gyventojai. Visame krašte bu
vo spontaniški mitingai. Gomulka 
gavo tūkstančius sveikinimų, ragi
nančių kovoti už suvereninę Len
kiją, už bendradarbiavimą su ki

BIRUTĖ POKELEVICIŪTĖ

Šiais .metais “Draugo” pre
miją laimėjo Birutė Pūkelevi- 
čiūtė, parašiusi romaną AS
TUONI LAPAI.

Čia persispausdiname iš tos 
knygos trumpą ištraukėlę.
Vjeną vakarą virtuvė prigarma 

sulytų Seirijų žydų. Pakvimpa 
rūkytom seliavom, storų, vilnonių 
kojinių drėgme Ir džiovintais ba
ravykais, sunarstytais ilgom vir
tinėm. Lyg pats ruduo būtų at
plėšęs priebučio duris ir peržen
gęs slengstį. Lyg pats ruduo šil
dytus! atgrubusias rankas prieš 
kaitrią liepsną. Šlapi, atsegioti 
kailiniai dvelkia pažlugusio Aly
taus vieškelio liūdesiu, moliu ap
lipusių ratų nedalia, permirkusios 
miestelio turgavietės vienatve. 
Kampe garuoja drėgni didžiųjų 
obuolių maišai: tėtis spaus iš jų 
naminį vyną.

Žydai atveža ir Vladą, jauniau
sią tėčio brolį — spuoguotą ber
nioką, didelėm ausim, paraudu
siais akių vokais.

Vladas nekalba ir nejuda. Sėdi, 
lyg prikaltas ant savo mantos 
pundo, patempęs storą apatinę lū
pą, ir žiūri pro langą.

Tebelyja. Lašas paliečia lašą, 
juodu virpteli susiliedami, staigiai 
pakimba, pritvinkę vienas kito 
sunkumo, ir tada nurieda stikle 
išvagotam takais.

Ima temti.
Ukmergės'plento stulpuose įsi

dega žiburiai. Staigiai, lyg tikslią 
valandą sutarę susimokėliai. Bliz
ga šlapios grindys; toli, pro nuo
gas topolių šakas, pro suodžiais 
apneštus kaminus, matosi dangaus 
pakraštys, siekiąs Seirijus... .

Ten dabar Tafilė nukelia nuo 
ugnies užbaltintų kruopų puodą. 
Visi susirinks prie stalo, raikys 
karštas bulvinių tarkų bandas, 
gramdys nuo jų prigUzdusius ko
pūstlapius ir dažys rūgščioj grie
tinėj. AJarais galvą išsitrinkusi 
Anelė: šlapius, nesupintus plau
kus susivijusi švlesian kuodan — 
žybčios bailtais dantimis, garuo
dama kubile išmuilintos odos ši
luma, po trinyčiais netelpančia 
mergautine sveikata. Priemenėj 
sukosės Pranas, nusispirdamas 
mėšluotas klumpes. Jo rauplėtame 
veide švies gero vakaro palaima: 
apeitų su žikuriu tvartų, nesu
drumsčiama ramybė, atrojojančių 
karvių, pavasarinių ėriukų, ties 
ėdžiomis pasilenkusių arklių — 
tarpusavio taika. Nuo šilto užkros
nio, aplibdyto spalvotais papirosų 
dėžučių popierėliais, nušoks liesom 
kojom Daminka — tik jo, tik Vla
do vieta bus tuščia.

Mama atsargiai paliečia Vlado 
petį.

Ir kai berniukas atsisuka, jo 
akys pilnos ašarų. Didelės mėly
nos akys: bejėgio vaiko, pametu- 
sio ant mazgais suraišioto pun
do palikto svetimame kambary.

— Vladai, — tyliai klausia ma
ma, — ar tu todėl kad... tau 
Seirijų gaila?

Vladas nieko neatsako.. Jei jis 
dabar prakalbėtų, imtų raudoti 
balsu.

— Ar dėl to?
Vladas linkteli ir nuleidžia gal- 

vą.
Mama laiko rankoj duonos rie

kę, storai apteptą bruknių uogie
ne.

— Te, paragauk, — sako ji at
sargiai. — Gardu.

Nenoriu, — piktai atšauna Vla
das, tačiau po valandėlės paima 
atkištą skanumyną.

Bet vos tik jis, šnirpšdamas no
sim, nuryja kelis kąsnius, kažkas 
atkabina smaugiantį gerklę gniu
žulą: ašaros, lyg dideli žirniai, 
ima papsėti ant tamsiai raudonos 
uogienės ir darosi vis graudžiau, 
ir graudžiau. Pagaliau Vladas ne
beištveria. Apkabina mažom ran
kom mamos liemenį, paslepia vei
dą tarp jos kelių ir pradeda kūk
čioti kaišu.

— Na gana, valke, gana. Išsi
verkei , ir gana. Va, žiūrėk — 
ir liūlys koks pakibo ant nosies 
galo...

— špuntą, — šūktelėjo mama 
mano pusėn. — Ko stovi tarpdu
ry? Eikš artyn. Va, čia tavo dėdė 
Vladas. Pasisveikink. Pasibučiuo- 
kit, gi.

— Gal jau paptelk dėduliui ran
kon, ar ką. Nors nedaug-už tave 
vyresnis, nors ir apžliumbęs, bet 
vistiek dėdė, — juokiasi tėtis.

Vladas tyli. Tik žvilgteri šnai
rom į tėtį.

Mama tebeglosto tankius Vlado 
plaukus, susivijusius viršugalvy 
mažan sūkurln.

Ir ko ji ten stovi? Ji mano ma
ma! Mane apima bjaurus vien
turčio vaiko pavydas: iščiūčiuotos, 
išbučiuotos mergaitės neturėju
sios šiuose namuose varžovų — 
akiplėšiška drąsa. Lyg tas apsi
verkęs berniūkštis kėsintųsi į 
man vienai tepriklausančią nuosa
vybę, į neaprėpiamo godumo tei
ses. Pažvelgiu į tėtį, tarsi jieško- 
dama sąjungininkų pirmam savo 
kovos kirčiui:

— Ar paptelt dėdei — klausiu 
laukdama iš tėčio akių padrąsi
nimo.

Pasidedu ant žemės savo žaliąjį 
šunį, su ilgom plaušlnėm blaks
tienom, ir einu artyn.

— Koks aš tau dėdė... — ty
liai ištaria Vladas ir aš stapteliu.

Bet kai pamatau išsigandusį 
berniuko veidą ir paraudusią iš 
gėdos kaktą, mane užvaldo tikras 
pikto vaiko džiaugsmas:

— Ar paptelt? — prakošlau pro 
dantis ir selinu, lyg pasirengusi 
gilti širšė.

Bet mama pagrasina man pirš
tu:

— žiūrėk, kad man nesipeštom! 
Gyvensit dabar ir žaisit drauge. 
Būsit kaip brolis ir sesuo. Supra
tai? .

Tą naktį aš negaliu užmigti. 
Vartaus lovoj, bučiuoju savo ža
liojo šuns ausis, juodais taškais 
išsiuvinėtą snukį, žvanginu pa
kaklėj pakabintą skambaliuką ir 
jaučiuosi galutinai apleista.

O nuo kito ryto prasideda Vla

do ir mano peštynės — dešimtį 
metų užsitęsęs karas.

Bet per vienas- Kūčias Kaune, 
po eglute Vladui nebuvo padėta 
dovanų, jo daliai nekabėjo, žvil
gantis maišiukas su medauninkais 
ir sidabruotais valakiškais rešu- 
tals. O mes, susėdę prie stalo, 
nebelaukėm, kada gi, pagaliau pa
sigirs jo greiti žingsniai girgždan
čiu taku, trinktels durys ir Vla
das nupurtys sniegą nuo žalios 
milinės. Jau seniai užsižiebė va
karė žvaigždė, o mes sėdėjom ty
lūs. .. Koridoriuj nešvilpavo Vla
das, šukuodamas prieš veidrodį 
šiurkščius plaukus, aplink jo ko
jas nešokinėjo, džiaugsmingai lo
damas, mūsų abiejų mylimas šu- 
nukas. Niekas netampė jo už uo
degos, nemėčiojo ore, Vladas ne
siveržė pro duris — degančiais 
*★*★★****★***★**★★***★★★★★★*******★*****★**★★****

EKSKURSIJA I LIETUVA 
t t

Olimpinių žaidimų metu, š.m. gruodžio mėn. 2 d. (sekmadienį), 
COLLINGWOOD TOWN HALL didžiojoj salėj, Melb. Lietuvių Dai
nos Mylėtojų Sambūris rengia

IŠTISINI LIETUVIŠKŲ DAINŲ KONCERTĄ

kurio metu, savo dainomis, kiekvieną klausytoją bent mintimis nori
ma nukelti į Lietuvą.
Programoje: moterų, vyrų, mišraus choro ir solisto p.p. RŪTENIO 
dainos. Dirigentas — Albertas CELNA. Pranešėja — Alena KARA
ZIJIENĖ. Koncerto pradžia — 6 vai. vakaro.
Bilietų kainos — 8 ir 6 šil. Bilietai gaunami pas p.p. L. Baltrūną 
— J.A. 3284 ir V. Bosikį — WM 6032 ir koncerto dieną įeinant į 
salę.

~ NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS!

skruostais, kvepiančiais skutimosi 
muilu ir gruodžio šerkšna, blykčio
jančiom antpečių žvaigždutėm, 
susegęs liemenį austa šilko juos
ta. Ir aš nebučiavau, ir jau nie
kad nebučiuosiu, jo šaltų , vėju j 
suskilusių, lūpų.

Šalia tuščios jo kėdės buvo pa
dėta plotka su juoda gedulo spal
va. '

Tą naktį, snigo ant užmerktų 
Vlado akių. Nepaženklinto miško 
tankmėj, kape, kurio mes niekad 
neaptiksim.

Ir, turbūt, tada tik supratau, 
kad mudu labai mylėjom vienas 
kitą. Visą laiką. Dešimt metų. Ir 
pirmą kartą taip aiškiai, taip rė
žiančiai pajutau, jog neatšaukia
mai nustojau savo vienintelio bro
lio.

2
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| Gyvenimo
Iškarpos

Pastarosiomis savaitėmis buvau, meryje, vedamuoju 
lyg ir atitrūkęs lietuviškųjų ak-! kun. Juozo Vaišnio, S.J. rašinys 

„ - — . .. „T-l——S- o”tualijų — Poznanė, Budapeštas, 
Varšuva, Suesas ir kiti taškai bu
vo prikaustę dėmesį. Bet dabar 
grįžtu, nes lietuviškieji laikraščiai 
ir tautiečių laiškai rodo, jog esa
ma įdomybių ir mūsų bendruome
nėje.

Štai “Tėviškės Aidai” (Nr. 35) 
rašo: "Mes kviečiame savo skaity
tojus ir visus lietuvius katalikus 
neprarasti ištikimybės mūsų laik
raščiui ir vieną kartą išklausyti 
mūsų nuoširdaus ir teisėto balso. 
Mes esame didžioji bendruomenės 
dalis Ir norime Išsivaduoti iš ge
to, į kurį Australijos lietuvius ka
talikus yra suvariusi klaidinga 
Krašto Valdybos politika katalikų 
atžvilgiu. Mes reikalaujame ir 
reikalausime... ”

Tai tau, motin, ir bandelė: did
žioji bendruomenės dalis uždaryta 
gete, o mes, lyg nieko dėti, vaikš
tom po balius ir nosis rakinėjam. 
Taip, tikrai prasti reikalai, ponai 
vyrai!

Tik, va, prieš sukeliant vėją, no
rėtųsi paklausti: kaip gi čia ga
lėjo atsitikti, kad mus, didžiąją 
daugumą, mūsų pačių rinkta kraš
to valdyba suvarė j getą? Taipogi 
verčia susirūpinti ir šitie žodžiai: 
“neprarasti ištikimybės mūsų lai
kraščiui ir vieną kartą išklausyti 
mūsų nuoširdaus ir teisėto balso”, 
šita griaudi apeliacija kitam gali 
sudaryti įspūdį, kad ano laikraš
čio skaitytojai darosi neb'eištlkl- 
mi, kad į juos iki šiol buvo kalbė
ta nenuoširdžiai ir neteisėtai. Vie
nas tautetls rašo: “Aš manau, kad 
Ir dabartinis anų eilučių autoriaus 
balsas vargu yra nuoširdus ir tei
sėtas, nes, kur girdėta, kad getan 
suvarytieji turėtų savo laikraštį, 
galėtų rašyti kas patinka, galėtų 
statyti reikalavimus, kaltinti ir 
t.t”

Kitas vėl rašo: “..-.taipogi rei
kėtų žinoti, kiek ten, Melbourne, 
yra suvarytų į getą. Šitai reikia 
žinoti todėl, kad tie, kurie dar 
esame šiapus geto sienų, galėtume 
organizuoti pogrindį uždarytie- 
siems iš geto išlaisvinti. Mano 
galva, jeigu tokie šiurpūs dalykai 
dedasi, jei mūsų pačių valdžia 
mūsų žmones suvarė į getą, tai 
vienintelė ir teisėta būtų tokia iš
eitis: getan uždarytųjų vyresnie
ji surašo skundą, kurį visi geti- 
ninkai pasirašo, paskui tą raštą 
iš^mugeliuoja ir perduoda mums, 
šiapus geto tvorų esantiems, o 
mes skubiai jį įteikiame Jungti
nių Tautų žmogaus Teisių Komi
sijai. Rašte turėtų būti aiškiai Iš
dėstytos viršminėtųjų skriaudos ir 
paprašyta reikalą pagrindinai iš
tirti, uždarytuosius ir geto išlais
vinti, agresorius nubausti ir įs
teigti išlaisvintųjų apsaugai tarp
partinę policiją.”

Kitos išeities, kalbant nuošird
žiai ir teisėtai, ir aš nematau, nes 
išsilaisvinti savo jėgomis, kaip pa
vyzdžiai rodo, labai sunku.

Vienas tautietis, iki šiol dar ne
praradęs ištikimybės lietuviškai 
tremties spaudai, man rašo:

— Skaitau visokį spausdintą 
lietuvišką raštą. Skaitau tad ir 
melbournlškį. Tik per kelis nume
rius randu ten tokių dalykų, ku
rių nesuimu į galvą. Sakau, gal 
pats išaiškintum. Pavyzdžiui šito
kią minčių raizgynę: “Visi mes 
esa|me antlkomunistai savo sielos 
gelmėse jr visgi nemėgstame ko
munizmo, bet ne visi esame tiek 
įsisąmoninę kovos su komunizmu 
reikalu, kiek šie mūsų vyrai. Mes 
tapome nejautrūs ir neatsargūs 
savo išsireiškimuose ir pamažu 
pradiniame užmigti, besiklausyda- 
yni komunistinės koegzistencijos 
dainos (Tėviškės Aidai Nr. 36).”

Toliau tautietis klausia, kaip tad 
gali būti, kad tik keli “mūsų vy
rai” . yra įsisąmoninę kovos preš 
komunizmą reikalą, o kiti to laik
raščio vyrai jau pradeda darytis 
nejautrūs, pradeda užmigti?

Et, neimk į širdį kiekvieną žo
dį — greičiausiai tai “neatsargus 
Išsireiškimas”. Juk žinai posakį:

SPAUDOS PUSLAPIUOSE

i TOLERANCIJA
Tėvų Jėzuitų leidžiamuose “Laiš

kai Lietuviams”, rugsėjo mėn. nu- 
t atspaustas

"Tolerancija ir kultūra”.
Rašinys, atsimenant kaip dabar 

lietuvis pasišiaušęs prieš lietuvį, 
vertas rimto dėmesio.

Čia dalį to rašinio ir pakarto
jame:

“Sunku įsivaizduoti kultūrą be 
tolerancijos. Paprastai jos abidvi 
ena ranka rankon. Kuo žmogus I U to paties tikslo, kovojantį dėl 
yra kultūringesnis, tuo labiau jis Į tų Pači7 idealų, bet einantį trupu- 
gerbia kitą asmenį ir toleruoja ėiuką skirtingu keliu ir kovojantį 
jo įsitikinimus. Fanatizmas, sa-I kitokiu ginklu. Mes matome tik 

vo nuomonėje užsispyrimas Ir ki- savo kelią ir vertiname tik savo 
tų niekinimas yra didžiausi kul- ginklą, bet nesuprantame, kad 
tūros priešai. Tik tas žmogus yra ' ir daugiau lygiai gerų ginklų 
vertas pagarbos, kurs moka gerb- iir lygiai saugių kelių. Jei Visaga
li kitą. Išdidus pasipūtėlis, kurs' lis kada nors mums leis grįžti j 
kiekvieną skirtingų pažiūrų žmo-, savo tėvynę, gal vieni lipsime į 
gų pravardžiuoja krikdemu, da-įiaivą, kiti sėsime į lėktuvą. Ir 
vatka arba bedieviu, masonu, pats I vieni ir kiti sieksime to paties 
save pasmerkia visuomenės akyse, 
panašiai kaip tas fariziejus, kalti
nęs ir niekinęs muitininką. Per 
dažnai mes savinamės tik vienam 
Dievui priklausančią teisę — pa
smerkti žmogų amžinai. Jei šian
dien vėl tarp mūsų apsigyventų 
Kristus, tai, tur būt, ne vienas 
"patentuotas krikščionis” Jį pa
smerktų, matydamas kalbantis su 
kokiu nors “raupsuotuoju”, su ko
kiu nors "bedieviu” ar "masonu”, 
panašiai kaip kadaise Jį smerkė 
fariziejai, matydami 
Magdalena.

Mūsų visuomenėje 
objektyvumo. Esame 
ti ne į tai, kas 
romą, veikiama, 
ma, bet į tuos 
kurie 
zuoja. Jeigu kuris nors asmuo yra 
man nesimpatiškas, tai viskas yra 
bloga, ką tik jis bedarytų jeigu 
kuri nors asmenų grupė yra ne 
mano pažiūrų, tai viskas yra 
smerktina ir boikotuotina, kas tik 
tos grupės būtų organizuojama. 
Tas pats veiksmas yra labai ge
ras ir- girtinas, jeigu jį atliksiu 
aš, bet jis taps smerktinu ir nuo
dėmingu, jeigu bus atliktas ne 
mano įsitikinimų žmogaus! štai 
svarbiausias daugelio mūsų “vei
kėjų” principas! štai pagrindinis 
jų moralės dėsnis! Vadovaujantis 
šiuo "moralės” dėsniu, didesnis 
veikėjas bus tas, kurs daugiau 
griaus kitų darbus, kurs daugiau

kalbantis su

labai trūksta 
įpratę žiūrė- 
y r a d a- 
organizuoja-

asmenis, 
veikia Ir organi-

KASDIENYBES
PRO SENĄ PERISKOPĄ

Moderniųjų žmonių amžiuj kyla naujos bėdos — 
Kas kad angtlėllais dedas bet idėjos ėdąs.
Mokslui žiauriai persistengus, atomų suradus, 
Mūsų buitį ėmė plakti erzeliai, nesgados, 
Čia, prileiskim, vilnų biznis, tenai anglies ūkis, 
Ar Sueso vandens juosta, skrybėlių vagystė — 
Vis tai naujo amžiaus griekal, mados ir paikystės, 
štai ir mūsų šeimynėlės pastogių statybas 
Užkrėtė tasai bjaurybė atominis grybas.
Jo kenkimo iškeliavę tiktai nebejaučia
Kur drgėnos žemelės glėbiui patikėjo griaučius 
Atomgrybis veikia kapšj ir delnus pūslėtus, — 
Doviui žmogus pasidarė skrudžas toksai kietas. 
Atskilimų šičia turim taipogi ne veną — 
Ydą stabdančią pradėti krauti pirmą sieną. 
Jei kapšiu dar slėgsim dvasios ubagystę, 
Kaip tada tautos rūmelį tikimės išvysti?
Siūlo liekarstvų veiksmingų, bandykim pradrįsti: 
Noras, svaras, dar talka, kiek gaspadorystės!

Šių dienų grumtynių ringe mainosi ir velnias — 
Ragus garbanom pridengia, o kanopas kelnėm. 
Iš nasrų nebleidžia garo, smala nebespjaudo, 
Aplink skleidžia aromatą — lengvatikius gaudo. 
Netušuokim niekadėjų nei vieno nei kito — 
Tai Bulgelė ožkabarzdis ir Chruščiov Nikita. 
Tuodu sukčiai užsimetę nekaltybės togas, 
Karalius aplankė, liaudis , dar vagis ir jogus. 
Dabar ruošiasi lankyti stebuklingą Liurdą, —

• Nuodėmes, mat, gyvus jau į peklą murdo.
Daug keistų dalykų vyksta šiam amžiuj atomo, 
Gali tuoj sugriūti Kremlius ir keltis Sodoma. 
Jau lyg taikstos už "fufaikių” ir patys didieji 
Kai po tancių čestavonių praregėjo vėlei. 
Ko sulauksim rytoj rytą, kas laukia už vartų, 
Nedrįstu čia pranašauti, taigi — kitą kartą.

GORINDOS POVELS.

“Žmogus šaudo — kipšas kulkas 
gaudo”. Taigi, matyt, kad Ir strai
psnio autorius prašovė pro šikš
nelę. JURGIS DAUBA.

IR KULTŪRA
kenks kitų pažiūrų organizaci

joms. Taigi, daugiausia tuo mūsų 
veikla ir reiškiasi: kovojant ir pe
šantis vieni su kitais.

Jeigu tą energiją, kurią sunau
dojame kovodami su savo broliais 
ir draugais, panaudotume kovai su 
savo tikraisiais priešais, tai žy
miai daugiau laimėtume. Dažnai 
mes nesugebame atskirti draugo 
nuo priešo, Kartais priešu skaito
me geriausią savo draugą, siekian-

tikslo, nors nevienodomis priemo
nėmis ir ne tais pačiais keliais. 
Ir vien ir kiti susitiksime savo 
žemėje. Bet jeigu mes savo akių 
nenukreipsime į bendrą tikslą, bet 
į skirtingas priemones, jei vieni 
kitus pradėsime laikyti savo prie
šais, jei iš laivo nukreipsime pat
rankas į lėktuvą, o iš lėktuvo j 
laivą mesime bombas, tai tėvynės 
nei vieni nei kiti nepasieksime, bet 
žūsime kelyje.

“Nėra namų be dūmų”, sako pa
tarlė. Net ir geriausioje šeimoje 
kartais pasibara vyras su žmona, 
pasipeša tarp savęs vaikai. Visa 
tai lieka šeimoje, greitai užmirš
tama ir vėl santalkoje gyvenama. 
Bet jeigu vaikai nuolat pešis gat
vėje, jeigu vyras su žmona gin
čysis tarp svetimųjų, tokia šeima 
nustos garbės kitų akyse. Mes 
Lietuvoje kartais pasipešdavome; 
jeigu kada nors grįšime, tur būt, 
taip pat neišvengsime barnių ir 
peštynių, bet tai liks tarp mūsų. 
Viską užmiršime ir vėl santaikoje 
gyvensime, juk esame broliai, tos 
pačios šeimos nariai. Bet jeigu 
mes vieni prieš kitus pradėsime 
kovoti dabar, gyvendami tarp sve
timųjų, tai toks mūsų elgesys bus 
tikra savižudybė. Kovodami vie
ni prieš kitus, mes kovojame pa
tys prieš save, mes nustojame 
garbės kitų tautų akivaizdoje, 
mes silpniname savo poziciją tarp
tautinėje plotmėje, mes esame tik
ri savo tautos priešai ir išdavikai”.

SUTVIRTINK VALANDĖLEI SA
VO DVASIĄ IR PAAUKOK LIE
TUVIŲ NAMAMS.

Melbourne “Atžalyno” 
rėmėjai

1. Melbourne Liet. Teatro Mė
gėjų Grupės pobūvio dalyviai — 
£ 5.6.6. 2. Melbourne Liet. Stu
dentų baliaus dalyviai — £ 16.0.0. 
3. ALB Melbourne Apyl. rengto 
birželio įvykių minėjimo dalyviai
— £ 44.7.2. 4. J. Asiukevičius, 
Geelongas, Vic. —£ 3.0.0. 5. Ne
žinomas siuntėjas, Newtown, N. 
S.W. — £ 3.10.9. 6. ALB Hobar- 
to Apyl. Valdyba, Tas. — £ 10.0.0. 
7. B. Lukavičius, Adelaide, S.A.
— £ 1.0.0. 8. VI. Bosikis, Mel
bourne, Vic. — £ 1.0.0. 9. J. Sa
kalas, St. Marys, NSW — £ 1.0.0. 
10. D. Burneikis, Tuaft Hill, W.A.
— £ 1.0.0. 11. ALB Cabramattos 
Apyl. Valdyba, NSW — £ 10.0.0. 
12. Bankstowno Liet. Namų Ta
ryba, NSW — £ 2.15.0. 13. A. 
Pridotkas, Melbourne, Vic. — £ 
2.0.0. J. Bruožis, Melbourne, Vic.
— £ 1.0.0. 15. Sydnėjaus Liet 
Plunksnos Klubas, NSW — £ 2. 
0.0. 16. P. Narbutų šeimos pobū
vio dalyviai, Sydney, NSW — £ 
1.10.0. 17. V. Norkus, Sale, Vic.
— £ 1.10.0. 18. J. žemantauskas, 
Sale, Vic. — £ 1.10.0. 19. P. Bo
belis, A. Bikuličius, S. Drungilas, 
A. Eskirtas, visi iš Sale, Vic. — 
po £ 1.0.0. 20. J. Butauskas ir 
A. žemaitis, abu iš Sale, Vic. — 
po 10 šil. 21. L.S. “Ramovės” po
būvio dalyviai, Melbourne, Vic. — 
£ 3*12.6. 26. A. Grigaliūnas, Mel
bourne, Vic. — £ 1.0.0.
Viso iki 25.9.56 suaukota £118.1.11, 
o p-lei D. Giedraitytei avanso už 
tautinių drabužių audimą išmokė
ta £ 77.0.0.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū!

Buv. Melbourne 
"Atžalynui” Remti 

Komitetas.APIE VITAMINUS
Vitaminų yra įvairių rūšių ir 

jie visi yra labai svarbūs žmo
gaus normaliam augimui bei palai, 
kymui sveikatos. Dėl vitaminų 
stokos gali pasireikšti rimtų svei
katos sutrikimų.

Sakoma, kad vitaminai atrasti 
šio šimtmečio pradžioje. Bet apie 
juos jau buvo žinoma žymiai an
ksčiau. 1601 m. Sir James Dau- 
kaster buvo pastebėjęs vitaminų 
esimą, o 1772 m. garsusis jūrų 
keliautojas, kapitonas Cook, be- 
plaukiodamas jūromis, suprato, 
kad kasdieniniam maiste turi bū
ti tai, kas apsaugotų nuo ligų, 
ypač skorbuto. Šios ligos būdavo 
išvengiama reguliariai ir pakan
kamais kiekiais vartojant vaisių 
sultis. Japonų admirolas Takaki 
1881 m. buvo nustatęs maisto su
dėtį, kad psisaugojus nuo jūrinin
kus kankinusios “ber-berl" ligos, 
kuri pasireiškia aštriu skausmin
gu viduriavimu, besitęsiančiu iki 
visiško nusilpimo ir mirties. 
Moksliškai vitaminų reikšmė pra
dėta tyrinėti tačiau tik 1899-m. 
Olandas Eijkman pradėjo šį dar
bą. Jis pastebėjo, kad tarp nuva
lytų ir nevalytų nuo lukštų ry
žių ir beri beri lygos esama ry
šio. Jo pradėtąjį darbą tąsusis 
Grijns (1909 m.( nustatė, kad be- 
ri-beri liga atsiranda ne dėl su
sikaupusių organizme nuodų, kaip 
iki tol buvo manyta, bet dėl sto
kos maiste reikalingų medžiagų, 
šitai paskatino daugelį mokslinin
kų plėsti tyrinėjimus Iš jų pa
žymėtini Hopkins ir Funk. Pas
tarasis 1912 m. paskelbė 4 vita
minų teoriją: anti skorbuto, anti 
beri-berl, anti rachito ir anti pel- 
lagros. Tyrinėjimai tačiau nesu
stojo ir jie vykdomi šiandien.

Vitaminų klasifikacija padaryta 
tik po chemiško ištyrimo. Suras
tiems vitaminams duoti įvairūs 
pavadinimai. Pavyzdžiui vitami
nas C, kitaip dar vadinamas prieš- 
skorbutine rūgštimi, vitaminai A, 
D, E ir K.

Vitamino A daugiausia yra 
randamas žuvies kepenyse, žalio
se daržovėse ir piene. Jo stoka or
ganizme pasireiškia “tamsėjimu” 
akyse, net iki visiško "aptemimo”. 
Vitaminas D yra “priešrachitinis" 
vaistas ir jis skirstomas į D2 ir

SKAUTININ. STASIŠKIAMS 
IŠVYKSTANT

(sks) šių metų gruodžio mėn. 
11 d. “Vilniaus” tunto tuntinlnkas 
sktn. V. Stasiškis su savo šeima iš 
Adelaidės išvyksta Amerikon. Nu
matė apsigyventi Chicagoje. LSS 
Australijos Rajono vadas v.s. A. 
Krausas neseniai suruošė sktn. 
V. Stasišklui ir sktn. S. Stasiš- 
kienei Išleistuves Melbourne. Sktn. 
V. Stasiškis beveik tris metus va
dovavo “Vilniaus” tuntui, suruošė 
keletą sėkmingų stovyklų, išaugi
no vietininkiją iki stipraus tunto, 
paruošė skautams vadovų iš jau
nesniosios kartos ir pakėlė skautų 
veiklą iki augšto lygio. Sktn. S. 
Stasiškienė vadovavo tunto skau
tėms su nemažesniu sėkmingumu. 
Abu skautininkai išvarė platų ba
rą beauklėdami jaunimą.

į Išleistuves susirinko gausus 
būrys skautų vadovų su žmonomis 
ir skautų tėvų atstovai. Jaukioje 
nuotaikoje greit prabėgo keletas 
valandų. Skambėjo dainos, tinka
mas sąmojus ir skautiška nuotai
ka puošė Išleistuvių dalyvius. Ra
jono Vadas padėkojo ' išvykstan
tiems už sąžiningai atliktus dar
bus ir įteikė prisiminimui Aust
ralijos vaizdų albumą. Brolijos 
vadeiva psktn. A. Bakaitis tarė 
atsisveikinimo žodį ir įteikė bū
dingą aboridžlnės mergaitės Jed- 
dos paveikslą linkėdamas klausy
tis savo tėvų žemės šauksmą, kaip 
ta juodžiukė mergaitė tokio žemės 
šauksmo vedama apleido civilizuo
tą aplinką ir grįžo tėviškėn. ASS

D3. Fiziologiškai imant, juodu 
yra labai panašūs. Pirmojo dau
giau randama augalinėse medžia
gose. o antrojo kepenyse ir kepe
nų aliejuje. Vitaminas D dar yra 
pagaminamas ir žmogaus kūne su 
pagalba saulės spindulių. Kraš
tuose, kur yra daugiau saulėtų 
dienų, mažiau yra susirgimų ra- 
chitu. šis vitaminas yra reikalin
gas fosforo ir kalkių gamybai kū
ne, kurie savo ruožtu reikalingi 
kaulų augimui ir jų formavimui. 
Vitaminas E, statistiniais duome
nimis remiantis, rodo, kad jis su
mažina perankstovo gimdymo pa
vojų ir padeda nevaisingumo at
vejais. šio vitamino turtingiausi 
kiekiai randami kviečių lukštuose, 
vadinamose sėlenose, Ir ryžių sėle
nų aliejuje. Vitamino K gausiai 
randama špinatuose ir kopūstuose. 
Yra jo ir grūdų lukšteliuose. Jo 
stoka gali sukelti kraujo išsilieji
mo tendencijas. Vitaminas B yra 
ypatingai svarbus centr. nervų 
sistemai. Ankstyvieji pasireiški
mai organizme dėl jo trūkumo yra 
silpnumas, muskulų skausmas ir 
spazma, paralyžius ir širdies ne
galavimai. Vitaminas G reikalin
gas gydant nuo panašių į egzmą 
susirgimų. Vitaminas C daugiau
siai randama oitrininiuoses vai
siuose. pamidoruose ir eilėje kitų 
daržovių, šis vitaminas yra anti- 
skorbutinis, labai jautrus karščiui 

V.VW.*.v^wvw* <

Būdamas Brisbane j e nepamiršk aplankyti :■
HIS MAJESTY’S HOTEL, į

LIETUVIŲ “BALTA KUMELE" VADINAMO. į

Čia sutiksi tautietį šeštadieniais ir kitomis dienomis. j!
WWA,AWA\W.V>WAVAWAWAVAV.,.".">VA<
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsi mokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

Australijos įgaliotinis psktn. E. 
Pankevičius akademikų skautų 
vardu padėkojo už veiklą, skirtą 
ASS ir įteikė įdomią dovanėlę — 
paveikslą iš aboridžinų gyvenimo. 
Seserijos vadeivė psktn. I. Lals- 
vėnaltė padėkojo sktn. S. Stasiš- 
kienei už pasiaukojimą ir darbą 
bevadovaujant sesėms Adelaidėje. 
Jaunesnysis brolis Narimantas 
gimtadienio proga iš Krausų ga
vo sktn. R. Giedraičio parašytą 
jaunimui knygą “Ant Ribos”.

Sktn. V. Stasiškis ir sktn. S. 
Stasiškienė padėkojo už gražius 
linkėjimus ir dovanas pasižadėda
mi ir toliau dirbti skautijos ir mū
sų kenčiančios Tėvynės labui.

NAUJAS "VILNIAUS”
• TUNTO TUNTININKAS
Dėl emigracijos Amerikon sktn. 

V Stasišklui nuo tuntininko pa
reigų atsisakius, naujuoju "Vil
niaus” tunto tuntinlnku nuo š.m. 
lapkričio mėn. 1 d. paskirtas sktn. 
V. Neverauskas. Oficialus tunto 
perdavimas — perėmimas įvyks 
lapkričio 17 d.

VYČIO ĮŽODIS
“Vilniaus" tunto kandidatai vy

čiai spalių mėn. 7 į 8 naktį davė 
vyčio įžodį. Vyčių būrelį papildė 
du Adelaidės universiteto studen
tai: Donatas Dunda ir Algis Jan
kauskas.

PAVYZDINGAS SPAUDOS 
PLATINTOJAS

ASS narys J. Vizbaras uoliai 
platina skautų spaudą Sydnėjuje. 
Šiais metais surinko "Mūsų Vy
čio” -43 ir ’‘Skautų Aido” 33 pre
numeratas. Linkėtina, kad brolis 
Vizbaras ir toliau dirbtų tą svar
bų spaudos platinimo darbą ir nie
kuomet nepailstų. Mes džiaugia
mės ir didžiuojamės Juo.

NAUJI PAREIGŪNAI
Melbourne tunto tuntlninkas 

vyr. sktn. B. Dalnutiš paskyrė sk. 
vyčių skyriaus vedėju psktn. A. 
Pocių, o pulk. J. šarausko būre
lio nariai išsirinko vyčių būrelio 
vadu pskltn. Z. Zableckį.

Ir todėl virtose daržovėse jo ma
žai belieka. Dėl vitamino C sto
kos gali pasireikšti dažni nosies 
kraujavimai.

Aplamai, pigiausi ir lengviausiai 
randami vitaminai yra natūralia
me maiste, atsineštame iš daržo ir 
kituose šviežiuose produktuose.

Ryšium su vitaminų svarba 
žmogaus sveikatai, šiandien išau
go milžiniška pramonė, kuri pa
tiekia žmogui įvairiais pavidalais 
visų rūšių vitaminų, kurių žmo
gaus organizmas būtinai yra rei
kalingas, bet kurių, ypač didelių 
miestų gyventojai, neranda pa
kankamai kasdieniniame maiste.

šiomis užuominomis apie vita
minus ir jų reikšmę, teturime tiks
lo atkreipti dėmesį šeimininkių ir 
motinų, kurių pirmoji pareiga pa
tiekti tinkamą maistą ir rūpintis 
šeimos sveikatingumu.

Naudojantis T.N.I.I.E. paruošė
KOSTAS ANKUS.

3
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MČSV PASTOGĖ
MIKO SODELYJE

SYDNfiJUS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Jį ruošia ALB Sydnėjaus Apy
linkės Valdyba. Tuoj po pamaldų, 
kurios įvyks šv. Benedikto bažny
čioje (Broadway) minėjimas vyks 
šios parapijos salėje. Po Iškilmin
gosios dalies bus meninė progra
ma ir bendros vaišės.

Organizacijos Ir paskiri asme
nys prašomi pasirūpinti gėlių, ku
rios bus sudedamos ant simbolinio 
Nežinomojo Kario karsto. Būtų 
gražu, kad tėvai savo vaikams iš
aiškintų ir juos paakintų papuoš
ti gėlėtais dėl tėvynės laisvės žu
vusiojo Nežinomojo Kario karstų.

NAUJAS LIETUVIO KAPAS..

Lapkričio 6 d., po sunkios ligos, 
Penritho ligoninėje mirė Juozas 
Blaževičius. Palaidotas St Marys 
kapinėse. Velionis buvo gimęs 1914 
m. Kapsudžių kaime, Plungės vals
čiuje pasiturinčio ūkininko šeimo
je. Pasirinkęs laisvę, antrajai 
bolševikų okupacijai artėjant pa
sitraukė iš mylimos tėvynės į Va
karus. Ilgesnį laikų gyveno Vo. 
kietijoje (Veldene). J Australiją 
atvyko 1948 m. Velionis paliko 
liūdinčių žmonų. Tai buvo tiesus 
žmogus ir susipratęs lietuvis ir 
nuolatinis “Mūsų Pastogės” skai
tytojas.

SVEIKINTINAS SUSITARIMAS

ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba buvo sušaukusi Sydnėjuje ir 
apylinkėse esančių organizacijų 
atstovų pasitarimų, tikslu pasis
kirstyti parengimų datas 1957 me
tams. Dalyvavo 10 organizacijų 
atstovų. Pasitarimas praėjo drau
giškoje nuotaikoje. Visos organi
zacijos datoms- pasiskirstė be ypa
tingo vargo. Organizacijų atsto
vai pripažino bendradarbiavimo 
reikalų. Atstovai sutiko, kad pa
rengimų kalendorių tvarkys Syd
nėjaus Apylinkės Valdyba.

ADELAIDĖ
PARAMA VENGRAMS

Vengrų bendruomenės valdyba 
Adelaidėje kreipiasi į Adelaidės 
lietuvius kviesdama prisidėti prie 
Vengrijos didvyrių, sukilusių prieš 
komunizmo vergijų, parėmimo.

Adelaidės dienraštis “The News” 
paskelbė viešų aukų vajų Vengri
jos laisvės kovoms paremti. ALB 
Adelaidės Apyl. V-ba kviečia tau
tiečius prisidėti ne tik moraliai, 
bet ir medžiaginiai prie parėmimo 
tų, kurie kovoja ir prieš mūsų di
džiausių priešų — rusiškąjį komu
nizmą. Aukas siųsti “The News”, 
North Terrace, Adelaide.

GEGUŽINĖ

Šiemet Adelaidėje vasaros sezo
nas bus pradėtas ALB Adelaidės 
Apylinkės valdybos rengiama ge
gužine, kuri įvyks National Par
ke, lapkričio 18 d., sekmadienį.

Neturintiems savo .susisiekimo 
priemonių, geriausia vykti trau
kiniu. Traukiniai iš Adelaidės sto
ties išeina 1.10, 2.10 ir 3.10 vai. 
p.p., o iš Belair stoties grįžta 6.05, 
6.32, 7.50 ir 8.45 vai. vak.

Gegužinė bus nepertoliausiai 
nuo tos vietos, kur prieš kelias 

, savaites buvo sportininkų gegu
žinė, tik truputį toliau į kairę. 
Pėsti įėję įNational Park pro var
tus paeina iki tos vietos kur de
šinėje yra pastogė, suka kairėn 
ir eina kokią pusę kilometro. Ma
šinomis važiuoja plentu per pirmą 
tiltų, tada staigiai suka mažu ke
liuku kairėn (prieš pušį) kur ro
dyklė (trispalvė) rodys kur va
žiuoti. Keliams atsišakojus va
žiuoti dešiniau, ir dar už kelių 
šimtų metrų — gegužinė.

ALB Adelaidės Apyl. Valdyba.

Religinė Informacija
PAMALDOS

Lapkričio 18 d. lietuviškos pa
maldos Bankstowne St. Brendans 
bažnyčioje 11 vai.

Lapkričio 18 d. Wollongong apy
linkių lietuviams pamaldos W. 
Katedroj 5 vai. p.p.

Prieš pamaldas mokykla vaiku
čiams.

Lapkričio 25 d. Wentworthvilles 
lietuviams pamaldos St. Columbas 
bažnyčioje 11 vai.

Lapkričio 25 d. — Kariuomenės 
šventės minėjimas. Sydnėjaus lie
tuviams pamaldos bus St Bene
dicts bažnyčioje Broadway, 12 vai. 
30 min. Prieš pamaldas bus klau
soma išpažinčių. Pamaldose giedos 
“Dainos” choras.

K.P.B.

Sydnėjaus jauniai vėl 
kopia scenon

Sydnėjaus Lietuvių Jaunių teat
ras, vadovaujamas V.S. Saudar- 
gienės, lapkričio 18 d. stato “Pu
pų Berniukų”.

“Pupų Berniukas” pradėta re
petuoti birželio mėn. Per šį laiko
tarpį būrelis mergaičių ir berniu
kų, geram ar blogam orui essant, 
sųžiningai lankė repeticijas, kiek
vienų penktadienį susirinkdami 
tiesiog iš mokyklų, nes tik labai 
retai kuris iš jų dar suspėdavo 
užbėgti po pamokų į namus. Visi 
jaunieji aktoriai, kaip pareiškė 
režisierė, repeticijas lankė sųži
ningai, visi rodė didelį entuziaz
mų, o ypač stropūs pasidarė vai
dinimui artėjant

“Pupų Berniukas”, 3-jų veiksmų 
vaidinimas, kuriame pinasi realu
sis ir fantazijos pasaulis, pagrįs
tas mūsų tautosaka, paįvairina
mas liaudies šokiais ir dainomis. 
Ramiam, idiliškam Miko sodelyje 
atskleidžiamas persekiojamo lie
tuviško rašto ir knygnešių gady
nės vaizdas, kur vaikų fantazija 
ir apsukrumas suklaidina rusų 
žandarus ir išgelbsti knygnešį.

Daugumas aktorių yra jau vai
dinę anksčiau, “Eglės Žalčių Ka
ralienės” pastatyme. Visi jaunieji 
aktoriai rodo rimto susirūpinimo, 
kiek nervingi. Ir tai visai supran
tama: jiems reikės prieš savo 
draugus, prieš savo tėvus ir pa
žįstamus scenoje pasirodyti. Ta
čiau jie gyvai domisi ir po vaidi
nimo įvyksiančiais šokiais, kur ti
kisi jaukiai praleisti sekmadienio 
popietę savo draugų tarpe ir po 
atlikto darbo šauniai pasilinks
minti.

Spektakliui pasiruošta: dekora
cijos, apšvietimas Ir kostiumai 
jau paruošta. Praeitų sekmadienį 
įvykusioj generalinėj repeticijoj, 
pirmų kartų scenoj, kurioje bus 
spektaklis, jieškota silpnų vietų 

ir, manykime, lapkričio 18 d. vai
dinimas praeis sklandžiai

Numatytos jaunimo meno var
žybos dėl laiko stokos atidedamos 
vėlesniam laikui. L.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI I TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI "MOŠŲ PASTOGĖJ”.

VISI | JAUNIŲ TEATRO POBŪVI — VAIDINIMĄ!

Vaidinama 3 v. pjesė

— PUPŲ BERNIUKAS-
Po vaidinimo šokiai ir žaidimai!

Gros geras orkestras 1

ĮVYKS š.m. LAPKRIČIO MĖN. 18 D. CAPITOL HALL, 
BANKSTOWN.

PRADŽIA 2 VAL. PUNKTUALIAI.

Bilietai gaunami visų Sydnėjaus apylinkių valdybose, S.G. Moterų
Draugijoje ir pas p. E. Stašį, spaudos kioske prie bažnyčios.
Bilietų kainos: 10/-, 8/-r 6/-; vaikams iki 14 metų pusė kainos.

C

TAZAB 
22 ROLAND GARDENS • LONDON • S W 7

SIUNTINIAI I VISA 
PASAULI

• 1

Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, 
šilko ir vilnos skaros, avalynė, vaistai, maistas.
10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 
garantuoju geriausią patarnavimą Jūsų 
giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas 
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje^

Sydnėjaus Liet. Sp. Klubo Kovo Ruošiamas..
ŠOKIU VAKARAS

< 
įvyks lapkričio 24 d. Newtowne

MASONIC HALL

Gera muzika, bufetas. Pradžia 7 vai. vak.
Maloniai kviečiami visi tautiečiai dalyvauti šiame vakare, kurio pel
nas skiriamas VI I-jai Australijos lietuvių sporto šventei ruošti.

Klubo Valdyba. 
■.■.SV.".^V7,.,.W.V.VA".NN,.,.V.W.VA’A“.WZJ,.W.NW.VJ 
■t***********************************************

VISIEMS VALDŽIOS PAREIGŪNAMS IR SVEČIAMS IŠ 
UŽSIENIŲ, KADA JIE VIZITUOJA SYDNĖJŲ, PAGERBIMO 

POBŪVIAI YRA SURENGIAMI

TROCADERO SALĖJE
Šioje salėje š.m. gruodžio mėn. 27 d. įvyks ALB Sydnėjaus Apylinkės 

ruošiamas lietuvių TRADICINIS BALIUS.

BILIETUS patariama įsigyti iš anksto. Jie gaunami pas Sydnėjaus, 
Bankstowno, Cabramattos, Wollongongo, Newcastlio apylinkių val
dybų narius, Port — Kembloj pas p. J. Dočkų, pas p. E. Stasį spau
dos kioske Camperdowne. Bilietai paštu ir staliukai užsakomi pas 
Sydnėjaus apyl. v-bos pirm.: A. Jasaitis, 1 Stanley St., East Sydney. 
Telef. FA 3216.

Muninmiiišiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Užsakykite siuntinius Lietuvon ar kurion kiton už geležinės uždangos 
šalin gerai žinomoje firmoje

CONTAL CO.
SIUNTINIŲ SKYRIUS:

387 LITTLE BURKE ST., MELBOURNE, VIC.
TELEF.: MU 3627 ir MU 1608

Ateikite ir apžiūrėkite pavyzdžiu? 34 rūšių. Garantuojama, kad tiktai 
griežtai augštos kokybės gaminiai bus siunčiami.

TAIP PAT DIDELIS SANDĖLYS EUROPIETIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
Klausykitės mūsų skelbimų lietuvių kalboje iš radijo stoties 3GL 

kiekvieną sekmadienį 2.30 — 3.0.0 vai. p.p.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

I
 EUROPIETIS SPECIALISTAS ----- $

OPTIKAS f g
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių -7 I reakinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., f j— įfl

šeštad. 9-13 vai. į m

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. f S
(Priešais Melbourne Town Hall.) Ų • re

Centr. 1819 ] Čj
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
(

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS. RŪBUS, AVALYNE.
VAISTUS

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ I KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

Pa j ieškojimai
• Stasė (ar Salomėja) Babu- 

šyte, kilusi iš Katilių kaimo, 
Griškabūdžio vaisė., gyvenusi Pie
tų Australijoj, prašoma rašyti: D. 
Matulaitytė — Simankevičienč, 53 
Elizabath St., East Bentleigh, 
Vic. (Antanas ir šeima sveiki).
• B. Blockas iš Varnių ( Tel

šių apskr.) norėtų susirašinėti su 
žmonėmis iš to krašto. Rašyti: 18 
Springfield Ave., Kings Cross, 
Sydney, N.S.W. Telef. MX 2835.
• Kauną — Kaunackį prašo 

atsiliepti Leonardas Karvelis, 27 
Prairie Vale St., Bankstown, 
N.S.W.
• Jonui Stočiūnui, s. Jono, yra 

laiškas iš artimųjų. Kreiptis “M. 
P.” Redakcijon.
• Andriui Kelpšai yra svarbus 

laiškas. Rašyti: Box 4558, G.P.O., 
Sydney, NSW.
• Vytautą ir Joną Firinaus- 

kus prašo atsiliepti J. Zonys, 386 
Roxton Rd., Toronto, Ont., Cana
da. Yra žinių iš motinos.
• Aleksandrą ir Napoleoną Stul

pinus prašo atsiliepti Vyt. Bučys, 
43 Vale Str., Moe, Victoria. Rei
kalas svarbus.

• Ant. Urbučiui, s. Simo, gim. 
1925 m., kilusiam iš Papeikiu km. 
Yra laiškas iš brolio. Kreiptis 
“M.P.” Redakcijon.

PRANEŠIMAI
LKF ADELAIDĖS SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Kultūros Fondo Ade

laidės skyriaus valdyba, užbaigda
ma savo kadenciją, š.m. lapkri
čio men. 25 d., sekmadienį, 4 vai. 
po pietų (prieš pamaldas), šv Juo
zapo bažnyčios salėje, Adelaidėje, 
šaukia susirinkimą.

Darbotvar.ieje numatyta: 1. Su
sirinkimo atidarymas, 2. Prezidiu
mo rinkimai, 3. Valdybos prane
šimas, 4. Revizijos komisijos pra
nešimas, 5. Naujos valdybos rin
kimai, 6. Atstovų į LKF suvažia
vimų rinkimai, 7. Klausimai ir 
sumanymai, 8. Susirinkimo užda
rymas.

LKF suvažiavimas yra numaty
tas sušaukti 1957 m. sausio 26 d. 
Melbourne. Atstovų rinkimuose, 
siūlant kandidatu susirinkime ne
santį asmenį, prezidiumui reikia 
patiekti to asmens raštiškų suti
kimų būti renkamu.

Turint galvoje tautiniam išsi
laikymui vis didėjančių lietuvių 
bendruomenės kultūrinės veiklos 
reikšmę, LKF nariai bei visi kul
tūrine veikla besidomintieji Ade
laidės lietuviai yra kviečiami šia
me susirinkme gausiai ir aktyviai 
dalyvauti.

LKF Adelaidės Skyriaus V-ba.

— x —

BUV. LIETUVOS KARIUOME
NĖS AKTYVIOS TARNYBOS 
KARIŲ, GYV. SYDNĖJUJE IR 

APYLINKĖSE, DĖMESIUI
Organizacinis komitetas, kurį 

sudaro buvę Lietuvos kariuome
nės įvairių laipsnių kariai š.m. 
lapkričio mėn. 25 d. šv. Benedikto 
bažnyčios mažojoj salėj, tuoj po 
kariuomenės šventės minėjimo iš
kilmių, šaukia buv. Lietuvos ka
riuomenės aktyvios tarnybos ka
rių Ramovės Sydnėjaus sk. stei
giamąjį susirinkimų. Darbotvarkė: 
Organizacinio komiteto prisistaty
mas, susirinkimo atidarymas, Ra
movės valdybos ir revizijos komi
sijos rinkimai.

Iniciatoriai.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MOŠŲ PASTOGES” 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI- 
KAS.

V. ALIŠAUSKĄ SU ŠEIMA

brangiam tėveliui ir broliui Lietuvoje mrus, skaudaus liūdesio I 
valandoje nuoširdžiai užjaučia

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba. j

. ..........................................................iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

ŠOKIU VAKARAS BANKSTOWNE
i

ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba lapkričio 24 d., šeštadienį,

MASONIC HALL, BANKSTOWNE,

ruošia šokių vakarą.
Gera šokių muzika, bufetas, loterija. Pradžia 7 vai.

VAKARO PELNAS SKIRIAMAS BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
NAMŲ STATYBAI.

iinnimniiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

PASKUTINIS VAKARAS PRIES ADVENTUS
ŠAKIAI LIGI PASKUTINIŲ GAIDŽIŲ — PER VISĄ NAKTELĘ. 

IR ŠITAS ŠAUNUS BALIUS ĮVYKS LAPKRČIO 30 D.
CABRAMATOS CIVIC HALL — NAUJOJOJ MIESTO SALĖJ.

Buvę Lietuvos kariuomenės aktyvios tarnybos kariai, sutrumpintai 
— Karių Ramovė, Lietuvos Kariuomenės šventės proga ruošiu gran
diozinį

Koncertą — Baliu
I L

Šokiams gros gera kapela, diriguojama kapelmeisterio Johnny, bufete 
šilti ir šalti užkandžiai, visokių rūšių gėrimai — iš namų neštis 
nereikia nei maisto nei butelių — viską rasite vietoj.
Bilietai 10 šil. Bilietai gaunami pas platintojus ir įeinant į salę. 
Staliukus galima užsisakyti ir bilietus įsigyti pas N. Cininą (Cab- 
ramattoj) , Zarembą (Bass Hill — Bankstown), Stašį po pamaldų 
ir prieš pamaldas Camperdowne, “Baltics” krautuvėj (Parramattoj) 
ir “Rūtos” krautuvėj (Cabramattoj).
Baliaus — koncerto pradžia 8.30 vai. vak., pabaiga 3 vai. ryto. 
Pirmieji elektriniai traukiniai iš Cabr. gelež. stoties išeina apie 4 vai. 
ryto. Rengėjai.
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