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IŠVADOS
IS MINĖJIMU

Daugis iš msų sielojasi dėl ben
druomeninės buities Australijoj 
snūduriavimo. Jautresniųjų po
kalbiuose apdejuojama apatija ir, 
gal būt, perankstyvas tautiečių 
sumaterialėjimas. M.P. redakcija 
gauna daug laiškų iš visų Austrą-! 
lijos kampelių su receptais, ku
riuose patariama, kaip vėl išju-,

AMERIKA GINA LIETUVĄ
RUOŠIANTIS VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJAI, PAVERGTOSIOS EUROPOS TAUTOS 

AKTYVINA SAVO VEIKLA

Savaitės Žinios

Jau savo pirmame šių metų laiš
ke Bulganinui JAV prezidentas 
Eisenhoweris pasiūlė ruošiamoje 
viršūnių konferencijoje svarstyti 
t.k. ir Rytų Europos tautų apsi- 

nuuse pttuumum, nmp vv* «j«-. sprendimo klausimą. Vasario 17 
dinti bendruomenės aktyvumą ir dieną Sovietų Sąjungos ministerių 
lietuviško jaunimo judrumą, spor-1 pirmininkui Bulganinui buvo įtei- 
tuojant, mokantis ir linksminau-, ktas antras prezidento Eisenhowe. 
tis savųjų tarpe.

U „UAOUUUOIl---------- • ---------
tie savųjų tarpe. rio laiškas. Malonu mums pažy-

Kai pradedama dejuoti ir skųs- Į mėti, kad ir šiame laiške Ameri- 
tis, tai ir skaidriai baltas daiktas ’ ”
pajuosta. Kai užgula širdį pesi-l 
mizmo nuosėdos, nesinori tada! 
matyti tų gražiųjų prošvaisčių,1 
kurios džiugina sielą ir gyvenimą 
vėl daro malonesnį bei vertinges
nį.

šiais metais Australijos lietu
viai ypač iškilmingai atšventė 40-* 
tąją Lietuvos Nepriklausomybės* 
sukaktį. Atrodė, kad niekas spe-1 
daliai šiai šventei ir nesiruošė, o 
tačiau nepriklausomybės minėji
mai buvo tikrai didūs ir iškilmin
gi-

Sydnėjuje Didžiojoj Katalikų 
Katedroj, dalyvaujant pačiam 
Kardinolui, susirinkę mūsų tautie
čiu , • ^ąpsia,. yjsjL.X0 kstan ti nč,
po to minėjimo salėn sunkiai til
po besirenką šimtai lietuvių, pa
sigėrėti malonia ir reta progra
ma.

Iš kitų Australijos didmiesčių 
(Melbourne, Adelaidės, Pertho, 
Brisbanės, Newcastelio, Hobarto 
ir LL) atėjo panašių minėjimų 
daviniai. Visur buvo malonios ir 
nekasdienės programos, visur rin
kosi šimtai tautiečių, visur vyra
vo pakili nuotaika ir džiugus ju
timas, kad mūsų bendruomenė 
yra sąmoninga ir jautri, kai yra 
svarbus ir būtinas reikalas.

Taigi pulti neviltin nėra ma
žiausio reikalo. Mes nenykstam, 
mūsų jaunimas didžiumoje auga 
vyrais patriotais, kuriems, reikia 
tvirtai tikėti, nebus baisu patikėti 
lietuviška ateitis. Jeigu ir yra nu
byrėjimų, jei atskyla nuo tautos 
kūno vienas kitas nevykėlis, tai 
čia dar ne pati didžiausia nelai
mė. Džiaugkimės, kad mūsoji did
žiuma vis dar sielojasi lietuviš
kais klausimais ir negaili ištiesti 
rankos tada, kai reikia padėti tik
rai svarbiam reikalui.

Bet vis dėlto po šių gražių pa
sirodymų ir minėjimų neišblašky
kime vėjais įsigytojo malonaus 
jutimo, kas mes esame ir ko mes 
siekiame, sustiprinkime kovą dėl 
lietuvybės išlaikymo. Be išsisuki
nėjimų remkime bendruomenės 
vadovybės pastangas lietuviškojo 
jaunimo tautiniam švietimui sus
tiprinti, Jau dabar užsisakykime 
Krašto Valdybos rengiamą lietu
vių metraštį, nes šis istorinis vei
kalas įamžins mūsų visų dirbamą 
tautinį darbą ir parodys atei
ties kartoms, kiek mes buvome 
nuoširdūs lietuviai.

Būkime tais, kuriais mus įamži
no istorinė paskirtis!

tokie kraštai kaip Lenkija ar Če
koslovakija, ar Vengrija. Bet jau 
anuomet atsakingų JAV sluoks
nių buvo pareikšta, kad į tą sąvo
ką įeina ir Pabaltijo kraštai. Da
bar, akivaizdoje dviejų preziden
to Eisenhowerio laiškų, kuriuose 
keliamas Rytų Europos tautų ap
sisprendimo klausimas, 
pabaltiečių politiniai sluoksniai 
JAV-»e stengėsi tą klausimą kiek 
galint nuodugniau ištirti. Išvada: 
Tas pareiškimas apima ir Pabalti
jo valstybes.

Toksai aiškinimas yra paremtas 
ir ankstesniais deklaratyviniais 
pareiškimais, ir pareiškimais žo
džiu-, gautais JAV vyriausybės 
sluoksniuose ir net paskiausią lai-

ir kitų tautų žmonių vaizdžiai 
buvo supažindinti su lietuvių tau
tos rūpimais reikalais ir su Lie
tuvos laisvės byla.

JAV UŽS. REIKALŲ 
MINISTERIS GINA PABALTIJĮ

J.T.

★ Vokiečių kilmės mokslininkas 
dr. Werner von Braun, kuris va
dovavo pirmajam sėkmingam 
Amerikos satelitui, televizijos se
anse pareiškė: “Mes žinome, kaip 
pagaminti didesnį ir geresnį sate
litą, nei tokį yra padarę sovie
tai”.

AMERIKOS SENATORIAI:
LIETUVA TURI ATGAUTI 

LAISVĘ

kos prezidentas palieka prie savo 
siūlymo svarstyti konferencijoje 
ir Rytų Europos tautų reikalus. 
Toje laiško dalyje šitaip pasaky
ta:

“Jūs pasiūlote dešimt temų, ku
rias norėtūt būsimame susitikime 
būtinai diskutuoti. Aš iš savo pu- ( omvaomuvao i* 

sės pasiūliau maždaug astuonias kų raštiškais pareiškimais.
Pavergtųjų Europos Tautų vi

sų delegacijų pirmininkų buvo pa
siųstos telegramos prezidentui 
Eisenhoweriui ir užsienio reikalų 
ministeriui Dullesui, pareiškiant 
padėką ir pasitenkinimą, kad sa
vo laiškais Bulganinui JAV pre
zidentas tinkamai pastatė paverg
tųjų valstybių klausimą, ir kartu 
įsitikinimą, kad principai, minėti 
prezidento laiškuose Bulganinui, 
bus JAV vyriausybės ir toliau pa- 
bojami. Lietuvos delegacijos var
du telegramas pasirašė V. Sidzi
kauskas.

dienos

posėd- 
vysku-

ktų svarstyti: Jungtinių Tautų or
ganizacijos stiprinimą; | 
erdvės naudojimą tik t----- —
tikslams; Vokietijos apjungimo 
klausimą; Rytų Europos tautų 
teisę pasirinkti sau tinkamą val
dymo formą; eilę kitų pasiūlymų 
nusiginklavimo srityje”.

T- būdu prezidentas Eisen-Į 
howeris ir vienu ir antru savo 
laišku Maskvai pabrėžė reikalą 
svarstyti Rytų Europos tautų ap
sisprendimo klausimą. Maskva tam 
priešinasi. Aišku, kad ruošiantis 
viršūnių konferencijai, Maskva 
negalės vienpusiškai nustatinėti 
dienotvarkės punktus. Darbotvar
kė turės būti sutarta paruošiamais 
pasitarimais diplomatiniu keliu. 
Kokia ta dienotvarkė galų gale 
bus, parodys ateitis.

pasaulio ' 

taikiems

PAREIŠKIMAS APIE RYTŲ 
EUROPOS TAUTAS APIMA IR 

PABALTIJO VALSTYBES
Kai kuriuose pabaltiečių sluo

ksniuose New Yorke ir Londone 
buvo kilę abejonių, ar prezidento 
Eisenhowerio pakartotinai minėta 
“Rytų Europos tautų” sąvoka api
ma ir Pabaltijo kraštus, atsime
nant, kad anksčiau yra kilę ne

aiškumų dėl “satelitų” sąvokos. Sa
telitais siauresne parsmc vadinti

GAUSOS BALSAI UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ AMERIKOS SENATE 

IR ATSTOVŲ ROMUOSE
Amerikos lietuvių visuomenės 

organizuotumo (ypač Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir atskirų lietu
vių bendruomenių pastangų) dė
ka, Lietuvos nepriklausomybės su
kaktis Amerikos kontinente buvo 
paminėta iškilmingai ir įspūdin
gai. Minėjimai vyko ne tomis pa
čiomis dienomis visur, kai kur 
jie buvo atkelti į sekantį sekma
dienį, pvz., New Yorke. Kai kur 
šiemet buvo pastebėtas dar dides
nis tautinis pasiryžimas negu an
kstesniais metais. Platūs tautie
čių sluoksniai sustiprino savo ryž
tą, o didelis skaičius amerikiečių nepražus”.

JAV senate ir Atstovų rūmuo
se Lietuvos nepriklausomybės su
kaktis plačiai ir įspūdingai buvo 
paminėta jau vasario 13 
posėdžiuose.

Senate lygiai vidudienį 
žiu salėn įžengė lietuvis
pas V. Brizgys, lydimas pirminin
kaujančio senatoriaus Carl Hay
den. Invokacija — kurioje buvo 
iškelti Lietuvos vargai ir prašo
ma Aukščiausiojo Lietuvai palai
mos ir užtarimo — senatorių ir 
gausios publikos buvo iškiliai iš
klausyta.

Vėliau gražias kalbas apie Lie
tuvos reikalus pasakė 14 senato
rių. Jie prisiminė Lietuvos nepri
klausomybės laikus ir gražią tuo
metinę pažangą ypač kultūrinėje 

ūkinėje srityje, pasmerkė Mas
kvos smurtą prieš Lietuvą ir pa
reiškė tvirtą viltį, kad Lietuva 
vėl atgaus nepriklausomybę.

JAV-ių užsienio reikalų minis
teris Dulles Lietuvos nepriklau
somybės sukakties išvakarėse pa
skelbė labai aiškų oficialų pareiš
kimą Pabaltijo valstybių klausi
mu. Pareiškime pasakyta, kad 
Sovietų Sąjunga, nors ir buvo 
pripažinusi Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybę, 1940 
metais vis dėlto tuos kraštus jė
ga įjungė į Sovietų Sąjungą.

Pareiškime toliau sakoma: Jun
gtinės Amerikos Valstybės ir to
liau laikosi nusistatymo, kad san
tykiai tarp visų tautų turi būti 
grindžiami lygybės, teisingumo ir 
teisėtumo principais. Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra įsitikinu
sios, kad Lietuvos, Latvijos ir Es-

* Praeitą savaitę Sov. Sąjunga 
pasiūlė Prancūzijos vyriausybei 
sušaukti užsienio reikalų ministe- 
rių konferenciją, kuri parengtų 
darbotvarkę vyriausybių galvų su
sitikimui. Tačiau šia proga sovie
tai priminė, kad nežiūrint užsie
nio reikalų ministerių prelimina
rinių pasitarimų rezultatų, vals
tybių galvų konferencija vistiek 
turėtų įvykti jau š.m. liepos mė
nesio pradžioje.

šitoks sovietų siūlymas susilau
kė neigiamo vakariečių atsakymo. 
Pirmiausia jį atmetė NATO vy
riausioji taryba, motyvuodama 
kad, be Vokietijos suvienijimo ir 
Vakarų Europos saugumo proble
mų išsprendimo, minimoji konfe
rencija nepasieksianti jokio tiks
lo.

Amerikos užsienių reikalų mi
nisteris F. Dulles pareiškė, kad 
Amerika taip pat negali priimti 
sovietų statomų sąlygų. Prancūzi
ja mano, kad sovietų sąlygos 
“negalinčios daug padėti”. Didž. 
Britanijos užsienių reikalų minis
terijos nuomone, ruošiamojoj val
stybių galvų konferencijoj gal ir 
galima būtų atsiekti šiokio tokio 
kariuomenių kontingentų sumaži
nimo.

Iš nuotaikų Vakaruose matosi, 
kad niekas netiki į Sovietų gerus 
norus susitarti ir sumažinti šal-

ATSTOVŲ ROMUOSE PER 60 
ATSTOVŲ PASISAKĖ UŽ 

LIETUVĄ
Lietuvai pašvęstas JAV Atsto

vų rūmų posėdis vasario 13 d. bu
vo atidarytas pirmininko Sam 
Rayburn. Jis pakvietė lietuvį kun. 
J. Jutkevičių sukalbėti invokaci- 
ją.

Pagrindinę kalbą Lietuvos rei
kalais Atstovų 
kpngresmanas 
Pensylvanijos. 
vos draugas.
JAV-bės nepripažino, nepripažįs
ta ir niekad nepripažins Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių įjun
gimo į Sovietų Sąjungą ir baigė 
savo kalbą lietuviškais žodžiais: 
“Kas bus, kas nebus, o Lietuva

rūmuose pasakė 
Daniel Flood iš 

Tai didelis Lietu- 
Jis pareiškė, kad

OKUPUOTO J LIETUVOJ
(IŠ VILNIAUS RADIJO, “TIESOS” IR KITŲ ŠALTINIŲ)

LIETUVOS KOMUNISTŲ PAR
TIJOS X-SIS SUVAŽIAVIMAS 
įvyko Vilniuje prieš pat Vasario 
IG-ją, būtent vasario 12-15 die
nomis. Sniečkus vėl liko pirmuoju 
sekretorium, antruoju išrinktas 
B. šarkovas, kitais sekretoriais: 
V. Niunka, J. Maniušis, A. Ba
rauskas. Centro komiteto politbiu- 
ro nariais išrinkti: A. Sniečkus, 
A. Barauskas, F. Bieliauskas, K. 
Liaudis, J. Maniušis, V. Niunka, 
E. Ozarskis, J. Paleckis, B. šar
kovas, M. šumauskas, G. Zima
nas. Naujasis centro komitetas 
dabar turi apie 120 narių. Maž
daug. ketvirtadalis išrinktų narių 
yra nelietuviai.

kovos paaštrėjimu” ir “revizionis
tinės bangos pakilimu”. Kai dėl 
tų tendencijų plitimo Lietuvoje, 
Sniečkus kaltina užsienio lietu
vius: “Įvairias revizionistines 
tendencijas stengiasi aktyviai 
skatinti lietuviškieji buržuaziniai 
nacionalistai, išsidanginę į užsie
nius. .. ” Ir toliau Sniečkus dės
tė: “Nacioanalistiniai prietarai 
yra tas arkliukas, turįs padėti 
nacionalistams nukreipti atskirus 
darbo žmonių sluoksnius ir ypač 
atskiras jaunuolių grupes iš pro
letariato internacionalizmo kelio 
į nacionalizmo komunizmo klyst
kelius...”

200.000 lietuvių 
Daugelis jų štur- 

kovėsi Tolimuo- 
prieš imperialisti-

UŽSIENIO LIETUVIAI KAL
TI. .. Darydamas savo ataskaiti
nį pranešimą Lkp suvažiavime, 
Sniečkus tk. sielojasi “neigiamais 
reiškiniais ryšium su ideologinės

RAUDONOJE ARMIJOJE BU
VĘ 200.000 LIETUVIŲ. Pabaltijo 
karinės apygardos Karinės tary
bos narys ir politinės valdybos 
viršininkas generolas majoras N. 
Diominas ryšium su sovietinės 
armijos sukaktim “Tiesoje” para-

šė, kad baigiamuoju karo laiko
tarpiu “tarybinės armijos daly
se kovojo apie 
liaudies sūnų, 
mavo Berlyną, 
siuose Rytuose
nę Japoniją”. — Iš to pasisaky
mo seka, kad daugumas tų lietu
vių yra buvę greitomis mobilizuo
ti 1944-45 metais, kada sovietai 
antrą kartą įžygiavo į Lietuvą. 
Patsai generolas pripažįsta, kad 
daugelis tų vyrų buvo išvežti į 
Aziją. Tas pats politrukas nusi
skundė, kad “mūsų partiniame 
politiniame darbe (kariuomenėje) 
yra dar daug trūkumų”. Matyt, 
Pabaltijo apygardoje esančių dali
nių karių politinis “švietimas” 
neina per sklandžiausiai. Genero
las Diominas baigė savo straips
nį patikindamas, kad ginkluoto
sios pajėgos esančios pasirengu
sios apginti sovietinius “u ž - 
kariavimu s”. Atvirai pa
sisakyta.

sirinkti sau politinę, ekonominę 
ir kultūrinę sistemą. Nepriklau
somybės ir laisvės meilė yra bū
dinga Pabaltijo tautų žmonėms. 
Tų savybių dėka šie žmonės pa
darė vertingą įnašą ir į JAV iš
sivystymą. JAV vyriausybė yra 
tikra, kad tos pačios savybės pa
dės Lietuvos, Latvijos ir Estijos ! tojo karo įtampą, 
žmonėms pernešti dabartinę tra
gediją ir įgalins juos atgauti tei
ses, kurios jiems yra neteisėtai 
paglemžtos, pareiškė užsienio rei
kalų ministeris Dulles.

PLATUS ATGARSIS SPAUDOJE 
IR PER RADIJĄ

Lietuvą taja proga paminėjo ir 
eilė Amerikos laikraščių ir 'žinių 
agentūrų bei radiofonų. Ypač iš- 
keltina, kad vasario 17 d. vieną 
savo vedamųjų straipsnių Lietu
vos reikalams pašventė ir pats 
žymiausias Amerikos laikraštis, 
“New York Times”. Pabrėžiama, 
kad Lietuvos išsilaisvinimo pas
tangos laisvųjų kraštų negali bū
ti paneigtos ar pamirštos ir pa
reiškiama viltis, kad Lietuva vėl 
bus laisva, kai sugrius komuniz
mo rėžimas tuose kraštuose, ku
riems jis buvo primestas prievar
ta.

draugijos tarybos pirmininkas J. 
Zenkevičius “Tiesoje” pranešė, 
kad kurapkos Lietuvoje šią žiemą 
gerai išsilaikė, tik kai kuriuose 
rajonuose, iškritus nepaprastai 
daug sniego ir dar pašalus, prisi
ėję organizuoti plačiu mastu ku
rapkų lesinimą. Ypač Šilutės, 
Klaipėdos ir kitų vakarinių rajo
nų kurapkoms buvo dideli pavo
jai. Kai kuriose vietovėse įrengta 
kurapkoms šimtai lesyklų-slėptu- 
vių. Kai kur kurapkų globėjai jas 
žiemą sugaudo ir išlaikę iki pava
sario vėl paleidžia, žinovai tei
gia, kad nežiūrint visų gamtos 
negerovių kurapkų skaičius Lie
tuvoje esąs gerokai padidėjęs.

LESINA BADAUJANČIAS KU- ciklopedijos 
RAPKAS. Lietuvos Medžiotojų! vienas tomą

APIE “LIETUVIŠKOSIOS TA
RYBINĖS ENCIKLOPEDIJOS” 
IŠLEIDIMĄ Lietuvoje dar vis ta
riamasi. Ir Lkp suvažiavimas apie 
jos ruošimą vėl užsiminė. Bet tuo 
tarpu, kai užsienio lietuviai iš
leido “Lietuvių enciklopedijos” 
jau dvyliktąjį tomą, tarybinės en- 

i nepasirodė dar nė 
vienas tomas.

★ Indonezijos padėtis vis dar 
kelia nerimą Vakaruose. Vyriau
sybės lėktuvai pakartotinai bom
bardavo sukilėlių centrą Pedang. 
Pasitarimai su buv. vicepreziden
tu dr. Hatta, kurio sukilėliai rei
kalauja, kad jis būtų paskirtas 
min. pirmininku, atrodo, nedavė 
pageidaujamų vaisių.

Paskutinėmis žiniomis vyriau
sybininkai ruošia invaziją į Su
matrą, norėdami juo greičiau su
naikinti besipriešinančius ba tali jo
nus. Manoma, kad pirmas puolimo 
prietiltis bus bandomas į Pakanba- 
ru, atseit-vietovę, kur yra didžiau
si naftos šaltiniai.

Sukilėlių premjeras Sjafrudin 
pareiškė, kad jie kreipsis į Ame
rikos vyriausybę ginklų, taip, kaip 
vyriausybininkai, esą, gauna gin
klus iš sovietų.

Politinių komentatorių nuomo
ne, Indonezijoj gali išsivystyti pi
lietinis karas, jeigu sukilėliai pa
rodys bent kiek didesnį atsparu
mą ir pasipriešinimą.

Populiarus Amerikos žurnalas 
*New York Time” mato Indoni- 
zijoj rimtą komunizmo pavojų, 
jeigu ir toliau tam kraštui vado
vaus dabartinis prezidentas dr 
Soekarno. Laikraštis primena, kad 
šis klausimas yra labai opus ir 
jue turėtų susirūpinti greitai pra
sidėsianti SEATO konferencija 
Maniloj.

* Australijoj vis daugiau kal
bama ir rašoma apie tolydžio di
dėjantį bedarbių skaičių. Opozici
ja tvirtina, kad bedarbių jau esą 
apie 140.000, nors jų tik dalis 
gaunanti nedarbo pašalpą.

Ministeris pirm. Menzies savo 
kalboj pareiškė, kad aliarmas dėl 
bedarbės esąs dirbtinis reikalas, 
nes opozicija norinti savo riksmu 
dėl tariamos bedarbės sudaryti 
krašte tokią psichologinę nuotai
ką, kuri ir iš tikrųjų, esą, galinti 
iššaukti tam tikrų nedarbo simp
tomų.

★ Vokiečių sunkiosios pramonės 
magnatas Alfredas Kruppas lan
kosi Australijoj. Pereitą savaitę 
jį priėmė Australijos gen. guber
natorius maršalas W. Slimm.

1



MŪSŲ PASTOGĖ 1958 m. kovo 10 d.

P.L.B. SEIMO ORGANIZACINIO KOMITETO 
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Paskutiniame P. L. B. Seimo Or
ganizacinio Komiteto posėdyje pa
keista Seimo Konstitucija ta pras
me, kad Seimo atstovai turi būti 
išrinkti ne vėliau kaip 3 mėn. prieš 
Seimų. Anksčiau buvo 6 mėn. Pa
keitimas reikėjo padaryti, nes kai- 
kurių kraštų tarybos, pasinaudoda
mos ankstesniu konstitucijos pa
keitimu, nutarė atstovus rinkti vi
suotinio balsavimo keliu. JAV to
kie rinkimai įvyks balandžio 27 d., 
kartu su naujosios Tarybos rinki
mais.

Seimo darbotvarkės projektas, 
Org. Komiteto tentatyviai priimtas, 
yra išsiuntinėtas kraštų bendruo
menių vadovybėms susipažinti, 
reikšti savo nuomones ir pasiūlyti 
pakeitimus. Po ta jis bus Komiteto 
galutinai priimtas ir pakviesti pra
nešėjai.

Kartu su darbotvarkės projektu 
išsiuntinėta plati anketa, kurios 
atsakymai sudarys medžiagą pil
nam lietuviškosios išeivijos orga
nizacinio ir kultūrinio gyvenimo 
vaizdui sudaryti.

Vasario pradžioje bus gauta pir
moji Seimo žymeniu, pagaminto 
pagal dail. V. K. Jonyno projektų, 
kvota. Jo kaina — vienas doleris. 
Visi bendruomenės padaliniai ir 
organizacijos, tikima, įsijungs į 
žymens platinimo darbą. Kiekvie
nas lietuvis turėtų įsigyti gražų 
ir reikšmingų žymenį, tinkamų ne
šioti visur ir visada.

Greta Finansų Komisijos, vado
vaujamos K. Cheledinc iš Phila- 
delphijos, New Yorke sudarytas 
techniškas lėšų telkimo centras, 
O. K Iždininko A. Trečioko 
vadovybėje.
Seimo proga įvykstančio koncerto 
ruoša eina pilnu tempu. Pakviesti 
ir sutiko dalyvauti šie chorai: Čiur
lionio iš Cleveland©, Dainavos, Vy
rų, Stevens ir Pirmyn — visi iš Či
kagos, Varpo — iš Toronto ir Vyrų

KAS YRA KRUSCIOVAS— 
diktatorius ar liaudies tribūnas?

(Tęsinys)
Kruščiovas savo karjeros kely

je, matyti, neturėjo jokių senti
mentų, nes savo atsakingame pos
te įstengė išsilaikyti net 5 metus, 
nors aplink jį kraujas čiurkšlėmis 
bėgo.

Apie 10 mil. anuometinės Rusi
jos gyventojų buvo sukišta į kon
centracijos stovyklas, dešimtys 
tūkstančių NKVD sušaudyti, šio 
valymo metu beveik visi artimes
nieji Stalino bendradarbiai buvo 
vienu ar kitu būdu likviduoti. Iš 
žymesniųjų pareigūnų teliko tik 
keletas, gi jų tarpe liko ir Nikita 
Kruščiovas!

Pagyrimų himnus giedančiųjų 
tarpe, liaupsinančių Stalinų ir už
ginančių vykstantį terorų, Kruš- 
čiovo balsas gerokai skyrėsi nuo 
kitų — jis buvo garsiausias ir 
aiškiausias, štai ką jis išrėžė vie
noje savo kalboje anais laikais:

— Jie (suprask, priešai) drįso 
pakelti rankų prieš draugų Stali
nų, prieš geriausįjį žmogų, kokį 
tik pasaulis turėjo. Stalinas yra 
viltis, jis yra švyturys, šviečiąs 
žmonijos pažangai, jis yra mūsų 
valia ir laimėjims...

Dėka savo žmogžudiškos veik
los ir gabumų, kaip reikia prisi
laižyti, 1937 m. Kruščiovas gavo 
paskyrimų drauge su Molotovu ir 
Ježovu vykti į Ukrainą, kad pa
darytų ten tvarkų. Po šių trijų 
teroro vadovų atlikto uždavinio, 

i Ukraina atrodė šitaip: visi Ukrai
nos politbiūro, liaudies komisaria
to ir aukščiausiojo sovieto nariai 
pradingo Kijevo ir Maskvos NKVD 
požemiuse. IŠ 102 - jų Ukrainos 
komunistų partijos centro komite
to narių teliko tik 2 nesuimti.

Atlyginimą už šį savo “švarų” 
darbų Kruščiovas gavo nelaukda
mas. Jo bosas Stalinas jau kitų 
metų pradžioje paskyrė Kruščiovų 
komunistų partijos Ukrainai pir
muoju sekretorium ir net centrinio 
Maskvos politbiūro nariu, taigi 
vienu iš 10-ties galingiausių Sovie-

choras iš Bostono. Koncerto prog
ramų sudarys ištraukos iš lietuviš
kųjų operų: Karnavičiaus — Gra
žina, Radvila Perkūnas ir Šimkaus 
— Pagirėnai; be to bus atlikta 
Šimkaus kantata Atsisveikinimas 
su Tėvyne ir Žilevičiaus kantata 
Vytauto Didžiojo garbei ir dar 
keletas mažesnių veikalų.

Koncertui rengti komisija New 
Yorke papildyta muz. J. Žilevi
čium. Ji veiks bendradarbiaudama 
su Bendruomenės Tarybos nariu 
kultūros reikalams A. Mikulskiu , 
ir visais, kurie dalyvauja koncerto 
rengimo darbuose. Pagal išgales 
Organizacinis Komitetas stengsis' 
padengti choristų kelionės išlai-1 
das. Koncertas įvyks Carnegie Hall 
žymiausioj New Yorko koncertinėj! 
salėj, tai pinančio j arti trijų tūks
tančių žmonių.

Paskutiniame O. K. posėdyje 
dalyvavo arch. Mulokas iš Čika
gos. Jis, Lietuvos Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos vardu, siū
lė atgabenti iš Brazilijos Lietu
vos architektūros parodą, ten tu
rėjusių nepaprasto pasisekimo, ir 
jų parodyti Seimo proga New 
Yorko visuomenei. Inž. ir Arch. 
Sąjunga pasižadėjo eksponatus sa
vo lėšomis į VAV atgabenti. Ko
mitetas pasiūlymui iš principo 
pritarė. Dabar j ieškomos tam 
tikslui tinkamos patalpos ir ban
doma ją įderinti į kitų ta proga 
rengiamų parodų eilę.

NAMELIAI MANO MIELI, 
MAN VISUR PATOGU, 
BET NIEKUR NĖR TIEK LAI

MĖS, 
KAIP PO JŪSŲ STOGU — 
KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO 
ĮNAŠAIS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO!

RAŠO: E. LYONS

tų Sąjungos vyrų.
Pasiekęs šią aukštų-pozicijų po- 

litbiure Kruščiovas nusprendė dar 
vienu žygiu apvainikuoti savo vei
klų — galutinai “nuraminti” vis 
dar besipriešinančių Ukrainą. Per 
12 tolimesnių savo viešpatavimo 
metų, jis Ukrainą taip “sutvarkė”, 
kad jau 1943 m. vienoje Maskvoje 
išleistoje knygoje, vardu Ukrainos 
Istorija, mes skaitome: “Po to, 
kai atvyko N. Kruščiovas, artimas 
draugo Stalino kovos draugas, bu
vo pasiekta ypatingai geri rezul
tatai, Ukrainos Respublikos prie
šus naikinant ir subversyvinį ele
mentų likviduojant”. Mažiau suk
ta kalba ši mintis būtų galima 
charakterizuoti tik dviems žod
žiais, Kruščiovų pavadinant Ukrai
nos smaugiku...

Viename Ukrainos Komunistų 
partijos suvažiavime Kruščiovas 
šaukė: “Mes jums visiems vieną 
kartų nusuksime galvas”. Nepasi
tikėdamas net Ukrainos NKVD, 
Kruščiovas suėmė ir sušaudė jos 
viršininkų su artimiausiais ben
dradarbiais ir jo vieton atsikvietė 
savo patikėtinį, dabartinį saugumo 
viršininkų, Ivanų Serovą. Nuo šiol 
žudynės ir persekiojimai Ukrainoj i 
pasiekė aukščiausio laipsnio.

Vienas šių žiauriausių žudynių 
epizodas išėjo aikštėn atsitiktinai 
II-jo Pasaulinio Karo metu. Jau 
prieš karų Winnicos miestelio par
ke įsikūrė Kruščiovo NKVD dali
nys. Jie aptvėrė tų parkų augšta 
tvora ir apstatė sargybomis. Mies
telio gyventojai buvo tiek įbau
ginti, kad bijojo domėtis, kas vyk
sta už tos tvoros — daugelis tikė
jo oficialiajai versijai, kad ten da
romi kažkokį moksliniai tyrinėji
mai.

1943 m. vokiečių kareiviai, beka- 
sinėdami tų parkų, pripuolamai at
rado “lobius”, kurie visai apylin
kei užšaldė gyslose kraujų — ta
me parke buvo rasta 95 masiniai 
kapai su 10.000 nukankintų ukrai
niečių. Visos aukos buvo rastos su

įvairu ir idomu
C

SKURDAS LIETUVOJE. Lietu
vos gyventojai gyvena didžiausia
me varge ir skurde. Paprasčiausias 
darbo žmonių maistas — bulvienė 
arba bulvės su kruopomis, kopūs
tai su bulvėmis, mėsų mato labai 
retai. Tie, kurie tarnauja bolševi
kams, turi gerai apmokamus dar
bus, tie yra sotūs. O kad taip yra 
liudija Šie faktai:

Kainos Kauno ir Vilniaus turgu
je ne daug kuo skyriasi nuo lais
vųjų kainų kitur. Tačiau jų svy
ravimai priklauso nuo sezono pre
kių pasiūlų, konjunktūros ir kito
kių specifinių priežasčių. Pavyz
džiui, labai dažnai atvyksta iš Ry
tų Gudijos ir iš giliau sovietai su 
sunkvežimiais, išperka viską, ką 
tik gali, — ir tada išpirktųjų pre
kių kainos dar daugiau pakyla. 
Vilniaus turguje už sviestų ir la
šinius tonka mokėti maždaug vie
nodą kainą po 30 ligi 40 rub
lių už vieną kilogramą (21 sva
ro), vyriško kaklaraiščio kaina 

: svyruoja tarp 15 Ir 60 rb., viršu
tinių marškinių 80-200 rb., nosi- 

i nės kaina prasideda nuo 3 rb., il
gos apatinės kelnės ir paprasto 
triko marškiniai 18-140 rb., vyriš
kos kojinės medvilninės 5-9 rb., už 
gerus importuotus čekiškus batus 
400 rb., lova be matrasų turguje 
galima gauti už 90 rb., už naudo
tą kėdę 30 rb., nauja kaštuoja 
60 rb.

Taigi kainų skalė rodo, kad oku
puotoje Lietuvoje kainos yra ne
paprastai brangios. Toks jų nepa
prastai didelis brangumas yra ne
normalaus gyvenimo vaisus. Jis 
susidarė dėl netikusios ūkinės or
ganizacijos ir dėl plėšikaujančios 
Maskvos politikos, siekiančios juo 
daugiau apgrobti okupuotų kraštų 
ir juo labiau išnaudoti jo gyven
tojus.

LIETUVIŠKAS POLITRUKAS 
APIE VILNIŲ. M. Kenevičius, 

C

Vilniaus vadovaujantis politrukas, 
dabar rašo jau šitokiu stilium: 
“Kas lankėsi Vilniuj, kas jame 
ilgesnį laikų gyveno ar tik nuo 
Gedimino pilies apžvelgė miesto 
mūrus, tas jau nepamirš Vilniaus 
ir tikrai dar kartų norės jį pama
tyti. .. Mūsų senasis Vilnius yra 
ir miestas — muzėjus, ir miestas 
— sodas, šviesos ir šešėlių žais
mas Vilniaus senamiesty ir švie
žumu spindintieji nauji kvartalai, 
šimtmečius stūksą mūrai ir tarybi
nių penkmečių išugdytos gamyk
los, feodalinių laikų paminklai — 
senojo ir dabartinio Vilniaus kon
trastai — nutapė miesto portre
tą, sukūrė jo biografiją, senų, tur
tingą, garbingų revoliucinių (pries 
carų bei kitus okupantus) tradici
jų biografijų. Vilniaus istorija — 
tai lietuvių tautos istorija, tau
tos, ilgus amžius kovojusios už 
savo laisvę, už savo nacionalinį ir 
socialinį išsivadavimų... ”

Vilniuje esančios penkios augš- 
tosios mokyklos su 12,000 studen
tų. Mokslų akademija vadovaujan
ti respublikos tiriamajam darbui. 
Kenevičius iškelia akademiko Sty
ros darbą, tiriant atmosferos ra
dioaktyvumą, akademiko šivickio 
parazitologinius tyrimus, gi isto
rikas Tautavičius paskelbęs įdo
mius radinius Vilniaus archeologi
niuose tyrinėjimuose. Vilniuj įs
teigta Meno galerija, Dailės muzė
jus, trys teatrai, filharmonija, Ra- 
šytojų sąjunga.

Vilniaus pramonė vis labiau 
koncentruojasi elektrotechnikos 
produkcijai. (80%, visų TSRS skal
bimo mašinų motorų, 50% šaldy
tuvų būsią pagaminta Vilniuj 1958 
metais). Taip pat garsėją Vilniaus 
grąžtai, kasij skaičiavimų apara
tai, šlifavimo staklės. Kenevičius, 
vienas iš “LTSR valdančiosios 
klasės” džiaugiasi išaugusio Vil
niaus darbininkų klase”.

drabužiais, už nugaros surištomis 
rankomis ir su maža pakaušyje 
šūvio žyme. Daugelis vyrų ir mo
terų savo burnose turėjo žemių 
gabalus, kas rodo, kad jie dar gyvi 
buvo įversti į duobes ir užkasti. 
Atkastųjų lavonų drabužiuose bu
vo rasti laiškai, nuotraukos ir as
mens dokumentai. Iš jų buvo nu
statyta, kad čia yra Ukrainos nai
kinimo metų aukos, išžudytos Ni
kita Kruščiovo įsakymu. Vokiečiai 
šių baisiąją tragedijų nufotografa
vo, nufilmavo ir įteikė Ukrainos 
Laisvės Komitetui, veikiančiam 
Laisvajame Pasaulyje. Kai Kruš
čiovas pozavo per Amerikos televi
zijų, Ukrainos laisvės kovotojai 
darė pastangų, kad tas žiaurias 
Winnicos aukų nuotraukas prijun
gtų prie niekadėjiškos Kruščiovo 
šypsenos, kaip nebylų jo apkalti
nimo dokumentų.

Vokiečiai, kaip žinoma, Ukrainą 
užėmė žaibo greitumu, nes jiems 
visi gyventojai padėjo. Beveik nie
kur sovietų okupuotuose kraštuo
se vokiečių kareivis nepatyrė to
kio entuziazmo ir nuoširdumo, kaip 
Ukrainoje. Ukrainietis kareivis 
kiekviena proga pasiduodavo vo
kiečių nelaisvėn, neretai gi net iš
tisi daliniai pereidavo vokiečių pu
sėn. šiuo būdu Nikitos pavaldiniai 
aiškiai pademonstravo, ką jie gal
voja apie jį patį ir jo ponų, sė
dintį Maskvoje.

Jau 1943 m., tuoj po vokiečių 
pasitraukimo, Kruščiovas grįžo į 
Kijevą. Ukrainiečiai pabėgėliai, 
gyvenų Vakaruose, pasakoja, kad 
pokarinių metų “valymo” akcija 
buvusi dar žiauresnė. Kiekvienas, 
kas tik vokiečiams šiuo ar tuo bū
du padėjo, buvo traukiamas atsa
komybėn. Bausmės buvusios dve
jopos — sušaudymas arba kon
centracijos stovyklos. Aukų skai
čius viršijęs keletą milijonų.

1949 m. Kruščiovas, atlikęs žu
diko darbą, buvo vėl_ pašauktas 
Maskvon, kur užėmė savo senąjį 
postų. Kai mirė ar savo artimiau-

šių “kovos draugų” buvo nužudy
tas Stalinas, Kruščiovas tuo metu 
tebuvo tik 5-tas partinės herarchi- 
jos vietoje. Aukščiau, nei jis, sto
vėjo Malenkovas, Berija, Moloto
vas ir.Vorošilovas.

Prasidėjo kova dėl valdžios. Mo
lotovas ir Vorošilovas nebuvo di
delės kliūtys, nes jie nesirėmė 
jokia realia jėga. Malenkovas te
pajėgė išsilaikyti pirmuoju parti
jos sekretorium tik astuonias die
nas, nes šis postas kažkuriuo būdu 
perėjo Kruščiovui. Vienintelis jam 
pavojus grėsė iš Beri jos pusės, 
nes šis tvarkė slaptųjų Sov. Rusi
jos policiją ir specialius partijai 
atsidavusius kovos batalijomis. 
Berija visiškai nesislėpė, kad jis 
yra “susižavėjęs” Kruščiovo pli
ke. Gana trumpu laiku jam pavyko 
daug Kruščiovo šalininkų išstumti 
iš atsakomingų partijos ir valsty
bės pozicijų, ir į jų vietas jis kišo 
savo patikėtinius. Berijos galybė 
baugino ne tik Kruščiovų, bet ir 
kitus Stalino įpėdinius, kurie visi 
susitarė juo nusikratyti.

Jau liepos mėn., vos tik 4 mėn. 
praėjus po Stalino mirties, Berija 
buvo įvyliotas į Kremlių ir suim
tas. Maršalas Žukovas slapta su
telkė stiprius kariuomenės dali
nius, kad, reikalui esant, galėtų 
užšachuoti aliarmo padėty esančią 
Berijos slaptąją policiją. Ir tik 
1953 m. gruodžio mėn. 23 d. ofi
cialiai buvo paskelbta apie Beri
jos sušaudymų. Tačiau Kruščiovas 
vienų kartų, kai buvo gerokai 
įkaušęs, išsitarė, kad Berijai buvu
si suvaryta kulka tuoj po suėmimo.

(B.d.)

Laisvai vertė: L.V.
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Steponas Sarakula

AUGŠTAI KVALIFIKUOTAS 
SIUVĖJAS PATENKINS VISUS 

JŪSŲ REIKALAVIMUS.
Rankų darbas atliekamas europie
čių specialistų priežiūroj.
Čia pat labai pigiai parduodamos 
medžiagos pasiuntimui jūsų gimi
nėms į “anapus”.

S. SARAKULA.
15 Park St., Sydney, City, 

(pirmas augitas). 
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KNYGA APIE VILNIŲ. Viso 
pasaulio bibliotekose randama 1954 
m. Amerikoje išleista knyga, la
bai svari ir naudinga lietuviams, 
būtent: Paszkiewicz, Henryk, “The 
Origin of Russia”, New York, 
Philosophical Library, Copyright 
1954.

Nors tai knyga apie Rusiją, bet 
mažne viena ketvirtoji tenka ir 
Lietuvai, jos senovei. Reikėtų, kad 
šią retų knygą įsigytų ne tik mū- į 
sų veiksniai, diplomatai, redakci
jos, bet ir visi Vilniaus entuzias- 
tai-kovotojai, kol dar ne išbaigta 

j laida (nes antra vargu ar greit 
beišeis?).

I Tai didelės leidyklos didelis mo- 
I kslo veikalas, kokių turbūt vienas 

tik per šimtmečius tepasirodo.
I Pats autorius — lenkas: prof. dr. 

H. Paškevičius, bene vienas iš di
džiausių lenkų istorikų ir Lenkijos 
Mokslų Akademijos narys, šis mo
numentalus jo darbas kondensuo
ja milžiniškų ir tai daugelio tautu 
istorinę bibliografiją, ne vien tik 
lenkų. Lenkui būtų gėda ignoruoti 
šio didelio vyro darbą. O pažymė
tina gi, kad čia visai palankiai, 
didelio mokslininko objektyvumu, 
aprašinėjama Lietuvos senovė, net 
kunigaikščių vardai paduodama 
lietuviškai, ne laužytai (pati gi 
knyga yra anglų k. originale). Gi 
dėl Vilniaus, kas mums labai rei
kšminga, tai šis didelis vyras pa
slapčių nedaro, nieko neslepia: 
Vilnius nuo pat senovės parodoma 
etnografinėj — tik lietuvių apgy- 
ventoj teritorijoj, o slavų žemių 
ribos net už kelių dešimčių mylių 
(taigi ir lenkų žemės niekada ne
siekė Vilniaus). Viename iš žemė
lapių su senovės Rytų Europa yra 
virš Wilno, kitas, daug stambesnė
mis raidėmis, įrašas Vilnius (tai
gi lietuviškai), kad nepaliktų abt*- 
jonių. Ginčuose su lenkais mums 
tai bus labai naudinga dabar ir 
ateity, nes tai juk gi yra moksli
nė nuomonė (o ne šiaip “frazė”) 
ir tai didelio istorinio autoriteto,, 
kas dar įdomiau, kad tai ne neut
ralaus, o pačių lenkų istoriko, kas 
jo duodamų faktų stiprumą (mū
sų naudai) tik padvigubina! (D.)

KURIA LINKME PLEČIASI 
VILNIUS? V. Mikučionisp yyr. 
Vilniaus architektas, užtikrina, 
kad ateinančiais metais visas dė
mesys būsiąs skiriamas gyvenamų
jų butų statybai.

Projektavimas.- vykstąs planuo
jant Neries dešiniųjų pusę, kur nu
matomi butai viso 46.000 kv. m. 
ploto, Ukmergės gatvės rajone — 
75.000 kv. metrų, — rašo Miku- 
čianis “Tiesoje”, bet šios statybos 
bus pradėtos tik 1959 metais.

Miesto centre ir senamiestyje 
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“butiniai namai” nebūsią statomi. 
Senamiestyje pirmoj eilėj stengia
masi rekonstruoti senieji namai. 
Griuvėsių vietoj statomi namai 
bus derinami prie aplinkos.

Telšių gatvėj geležinkeliečiai 
su miesto pagalba patys statosi 
gyvenamuosius namus. Privatūs 
asmenys Vilniuje pokario metais 
pasistatę savo namų viso labo 
30.000 kv. metrų ploto. Mikučio- 
nis nurodo, kad “leidus statyti 
daugiabučius privačius namus” 
(iki šiol daugiabučiai visi buvo 

suvalstybinti, neremontuojami, ap
leisti, savininkai persekiojami) 
individualinė statyba dar pagau
sėsianti.

PR. METŲ NOBELIO PREMI
JĄ GAVO A. CAMUS. Mes daž
nai girdime, kad vienas arba kitas 
nusipelnęs mokslui ar taikai as
muo yra apdovanojamas Nobelio 
premija, tačiau nevisiems yra ži
noma, iš kur imamos lėšos toms 

! premijoms ir kas jas skiria. Taigi 
! pravartu nors trumpai susipažinti 
su tų premijų įsteigėjo testamen
tu ir jų skirstymo tvarka.

1895 metais miręs švedų pramo
nininkas ir išradėjas Alfredas No
belis savo testamentu įkūrė “No
belio fondą”, palikdamas jame pa
grindinį kapitalą — apie 28 mili
jonus švediškų kronų.

Kasmet gaunami iš to kapitalo 
procentai skirstomi taip: 10% pri
dedama prie pagrindinio kapitalo, 
o likusi suma, atskaičius adminu- 
ariijos išlaidas, padalinama į 5 
lygias dalis premijoms. Kiekvie
nais metais premijos skiriamos 
daugiausia pasižymėjusiems as
menims šiose srityse: taikos, fizi
kos, chemijos, medicinos ir litera
tūros.

Kiekvienam, gavusiam premiją, 
įteikiamas atitinkamas čekis, dip
lomas, aukso medalis ir Alfredo 

i Nobelio portretas.
Pernai Stockholmo Mokslų Aka

demija paskyrė Nobelio literatū
ros premijų prancūzų rašytojui, 
žurnalistui ir artistui Albert Ca
mus už jo literatūrinę kūrybą, ku
rioje aiškiu rimtumu keliama da
barties žmogaus problema.

Albert Camus yra gimęs 1913 
m. Be visų pažymėjimų ^Camus 
gavo ir pačią didžiausią pinigų 
sumą, kuri yra bet kada duota ra
šytojams, — 42.000 dol. Camus ap
sidžiaugė, kad tie pingiai leis jam 
išsikelti iš Paryžiaus ir užsidary
ti kokiame vienišame veišbutyje, 
kur jis rašys naują savo romaną 
“Pirmasis žmogus”.

Užsienyje jis išgarsėjo roma
nais “Maras” ir “Kritimas”, o jis 
pats geriausiu savo romanu laiko 
“žmogus revoliucijoje”.

2
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Naujasis Kanados premjeras PASAULIO LIETUVIŲ SPAUDA PAVARČIUS
Beveik visame Kanados gyveni

me dominuojantį vaidmenį vaidi
na Jungtinės Amerikos valstybės. 
Didžioji Kanados gyventojų dalis 
gyvena ne toliau kaip 300 klm. 
nuo Amerikos sienos. Apie 30 
mil. kartų į metus Kanados gy
ventojai pervažiuoja Amerikos 

* sienų, tokį, o gal ir didesnį vizi
tų skaičių padaro ir amerikiečiai 
kas metai į Kanadą.

Nors iki šiol šiedu kaimynai ir 
gyveno gražiuoju, tačiau, supran
tama, ir Čia būna mažų nesusi
pratimų ir tam tikros trinties. 
Prekybos srityje abi šios valsty
bės yra geriausiais viena kitos 
klijentais, tačiau kanadiečiai visa
da būna nuskriausti, kadangi ame., 
rikiečiai mažiau nuperka, nei par
duoda.

Kanada aprūpina Amerikos ūkį 
laikraštiniu popierių, nikeliu ir 
aliuminijum. Jungtiniai Denisono 
fabrikai uranijaus rūdos kasyklo
se prie Blind River, Ontario rajo
ne, pagamina daugiau uranijaus, 
kaip visos Amerikos kasyklos 
drauge. Amerikos Atominės ener
gijos komisija turi sudariusi su- 

— tartį su Kanada iki 1961 metų 
naudoti jos uranijų, už ką Ameri. 
ka tiekia savo šiaurės kaimynui 
pramonės mašinas, sunkvežimius 
ir kitas industrines prekes. Kana
dos nuostoliai prekybos balanse 
su Amerika pereitais metais pasie
kė 1.290.000.000 dol.

Iki pereitų metų Kanados pre
kybos balansas nebuvo toks bai
sus, nes iki šiol Kanada išvežda
vo, daug savo ūkio produktų į ki
tus kraštus. Tačiau pereitais me
tais užsienio rinkos Kanados kvie
čiams ir kitoms ūkinėms gėry
bėms beveik visiškai užsidarė. Ka- 

. nada čia vėl kaltina Ameriką, ku
ri pusdykiai siunčia savo ūkio gė
rybes į kitus kraštus. Kanados 
vyriausybės kalbėtojas naujųjų 
metų proga perspėjo, kad toks 
Amerikos konkurencinis kviečių 
išpardavimas gali pakenkti atei- 

• tyje abiejų valstybių geriems san
tykiams. ..

Praeitų metų vidury kanadie
čiai triukšminguose rinkimuose 
išsirinko Konservatorių partijos 
vyriausybę, kuri labai susirūpino 
Amerikos dominavimu ūkiniuose 
reikaluose, žmogus, kurį kanadie
čiai išsirinko savo laisvei ginti ir 
gerbūviui garantuoti vadinasi J. 
J. Diefenbakeris, kie
tas advokatas iš prerijų, kuris 
metėsi į politinę karjerą su aist
ringu polinkiu į laimėjimą.

Ministeris pinu. Diefenbakeris, 
sakoma, yra labai energingas, ta
čiau nemažiau nuotaikingas žmo
gus. Jo gilios mėlynos akys gali 
staiga pykčiu sužaibuoti, tačiau 
gali ir vėl nuoširdumo ašaromis 
sudrėkti, truputį vėliau jo veide 
gali vėl pasirodyti draugiška šyp
senėlė. .. Diefenbakeris visai ne-

UŽMIRŠTAS 
REIKALAS

Jau eilę metų gyvename svetur. 
Visą šį netrumpą laikotarpį pra
leidome ir tebeleidžiame puoselė
dami savo tautinę kultūrą ir gim
tąją kalbą. Visas šias tautines 
vertybes stengdamiesi perduoti 
priaugančiajai kartai, atliekame 
pildydami atsivežtinį, nerašytą 
testamentą — išlaikyti savo tau
tos tęstinumą, šio tikslo siekda
mi, labai dažnai susiginčijame. 
Kartais net nukrypėtame nuo pa
grindinio tikslo. Asmeniškumai, 
skirtinos ideologinės pažiūros, 
dažnai pagrindinį reikalą nustu
mia į šalį. Viso to pasėkoje mes 
pradedame tautiniai silpnėti, o ne 
stiprėti, savo energiją ir laiką 
naudojame ne pagrindiniam tiks
lui siekti, bet, dažniausiai, asme
niniams ginčams aiškintis. Užsi
degę ideologinėmis aistromis, pa
metame vieningą tautinį kelią dėl 
menko ideologinio takelio. Ar ši 
mūsų — tėvų šalį mylinčių — 
tremtinių paskirtis?

Be ekonominio pagrindo, 
jokia veikla negali tinka
mai bujoti, ji tik vegetuoja. 
Todėl, jau laikas būtų susirūpin
ti šiuo užmirštu reikalu. Sutelkti
nės ekonominės pastangos, neabe
jotinai, būtų efektyvios mūsų ben- 

rūko ir neperseniausiai labai nus
tebino W. čiurčilį, kai dėkodamas 
atsisakė paragauti su juo drauge 
gero prancūziško konjako stikle
lį. Tačiau nežiūrint viso to, kana
diečiai tvirtina, kad tatai esąs 
“pirmas ministeris pirmininkas, 
kuris gali nuoširdžiai juoktis”.

Diefenbakeris gimė 1895 m. 
Ontario provincijoj. Jo tėvas bu
vo vokiečių kilmės pradžios mo
kyklos mokytojas. Savo jaunystę 
praleido tėvų farmoje, vėliau bai
gė teisę ir buvo žymus advoka
tas. Būdamas konservatorių par
tijoj jis 2 kartu bandė iškilti į 
partijos vadus, tačiau vis be pasi
sekimo. Pokario gerbūvyje, sun
ku buvo opozicinei partijai, iš vi
so, būti išrinktai. Kadangi Kana
dos konservatoriai visada buvo už 
tampresnius ryšius su Anglija, tai 
valdančioji liberalų partija darė 
visokias manipuliacijas su Ameri
kos vyirausybe paskolų ir kitokia 
forma, kad tik išlaikytų savo pre
stižą krašto gyventojų tarpe.

Konservatorių gi partija ypatin
gai bijojo Amerikos kapitalo in- 
vestacijų, nes jau apie 5 Kana
dos naftos ir geležies rūdos šalti
nių atsidūrė amerikonų rankose. 
Kai Kanados parlamente iškilo 
dėl šių reikalų karšti ginčai, kon
servatorių partijai vadovavęs J. 
Drew atsistatydino ii- partijos va
du buvo išrinktas dabartinis prem
jeras.

Nuo šiol rinkiminė kova prasi
dėjo pilnu aštrumu. Diefenbake
ris apkaltino liberalus, kad jie 
perdaug ilgai įsigyveno Kanadoje 
ir jau nėra ten parlamentarinių 
laisvių. Rinkiminėj kovoj jis pra
dėjo įsigyti vis daugiau ir dau
giau šalininkų, čia jis nevengė 
pulti ir amerikoniškojo kapitalo, 
kuris, girdi, pradedąs pavergti 
Kanados ūkinį gyvenimą. Pats 
Diefenbakeris padarė su savo rin
kiminėmis kalbomis per 20.000 
mylių kelionę.

Diefenbakerį daug kas skaito 
kietu Kanados nacionalistu. Jo gy
venimo tikslu esąs Kanados ūki
nis savystovumas ir atsiribojimas 
nuo perdidelės amerikinės įtakos. 
Diefenbakeris, nuosekliai galvoda
mas, pritaria idėjai, kad Didž. 
Britanijos imperija vėl turi būti 
sustiprinta, jeigu Vakarų pasaulio 
mažosios valstybės nenori išimti
nai patekti Amerikos įtakon, ši
tai, esą, reikalinga dėl politinės ir 
ūkinės lygsvaros.

“Aš manau, sako naujasis Ka
nados premjeras, “kad kanadie
čiai vis labiau jaučia reikalą re
viduoti savo ūkinę politiką, nes 
tik šiuo būdu jie gali savo poli
tinę ir ekonominę ateitį išlaikyti 
nepriklausomomis”. Toliau, šyp
sodamasis, jis tęsia: “Aš nesu an- 
tiamerikonas, jau vien tik mintis 
apie tai man priešiška, tačiau aš 
esu kanadietis”... J.T.

druomeniniame gyvenime. Jei eko
nomiškai stiprus pavienis asmuo, 
tai būna stipri ir bendruomenė. 
Mes turime j ieškoti būdų ir prie
monių geresnes gyvenimo sąly
gas čia susidaryti.
Jei visas arba dalį savo santau
pų sutelktumėm mūsų bendruo- 
meninėn biznio organizacijon, į 
kurią santaupas galėtum įdėti ir 
reikiamas paskolas iš jos gauti, 
tai procentų skirtumas paliktų 
mūsų bendruomeninės organizaci
jos kasoje, tuo būdu didindamas 
asmeninį ir bendruomeninį turtą. 
Didesnėse lietuvių kolonijose to
kia biznio įstaiga tikrai galėtų ne
blogai verstis. Mes visa tai spren
džiame iš Lietuvoje veikusių 
smulkaus kredito draugijų.

Tai tik metama mintis, neanali
zuojant šiai minčiai įgyvendinti 
priemonių. Kiekvienoje lietuvių 
gyvenamoje vietovėje rasis žmo
nių, turinčių biznio srity suprati
mą ir biznio rūšies pasirinkimą, 
čia nenorima paneigti asmeninė 
iniciatyva, tačiau būtų nebloga, 
jei biznio įmonės būtų steigiamos 
platesniais organizacijų pagrin
dais. Jos apjungtų didesnį tautie
čių būrį bendram ekonominiam, 
o drauge ir tautiniam interesui.

Viriu*.

Lietuvių laikraš
čiai kitur, ypač J u n- 
gt. Amerikos V ai s-, 
tybėse daug ra
šo apie dabarti
nį ryšį su Tėvyne. 
Vieni laikraščiai 
siuntinių siunti
mo Lietuvon reika
lu turi vieną, kiti 
kitą nuomonę, ta
čiau dauguma pozi
tyviosios mūsų pe
ri jodikos ragina 
dar gausiau remti 
mūsų brolius Lietu
voje ir Sibire d o - 
vaniniais siunti
niais.

šiuo reikalu po
puliarus Amerikos 
lietuvių laikraštis 
“Draugas” savo strai
psnyje — Sibiras, 
Lietuva ir Amerika 
— rašo :

“Žiaurūs ir godūs kaimynai iš
sklaidė lietuvius po visus penkis 
kontinentus. Sunku būtų pasaky
ti, kur jų dabar nėra. Didžiausi 
betgi centrai šiandien yra trys: 
Sibiras — katorgos žemė, Lietu
va — vargų vargelių šalis ir Ame
rika — dolerio kraštas. Tolimi 
šie kraštai vienas nuo kito, bet 
šiandien suartėjo — juos suarti
no nematomi, bet gyvi ryšiai, pa
laikomi laiškais bei siuntiniais. 
Tūkstančiai jų skrenda į anapus, 
Lietuva yra vidury ir į ją nu
kreiptos mintys iš abiejų pusių. 
Rečiau gar ten jos beužklysta iš 
Amerikos, bet kasdieną iš Sibiro. 
Kazachstano stepių ir Sibiro tai
gų tremtiniams Lietuva gražiau
sia pasaulio šalis, pasilgtoji, pa
žadėtoji žemė, kurion grįžimo jie 
laukia dienomis ir naktimis. Tai 
liudija daugybė laiškų, pasiekian
čių ir mus čia Amerikoje. Viena
me jų rašoma:

“Visus mus išlaisvino sūnus 
Adolfas. Visa širdimi ir mintimis 
per 10 metų trėmimo Adoliukas 
veržiasi į Lietuvą, į savo tėvynę. 
Jis jau dveji metai kaip savo var
du rašė daug prašymų. Ir šian
dieną ta malda buo priimta ir iš
klausyta ir mums paskelbta lais
vė: Adolfui, Antanui, Veronikai 
ir Onai. Ačiū, Dieve, už suteiktą 
laisvę mums. Nors aš vis netikiu 
savo laisve, džiaugiasi širdis, o 
ašaros vilgo akis. Ir klausiu pats 
savęs, už ką buvo tiek daug iš
kentėta. Ir dairaus, kaip tas pau
kštelis, kur parskridusiam nutūp
ti, kur sau lizdą sukti, žiūrėsime, 
kur leis sovietas mums gyventi 
ir kokį darbą dirbti... Tad atsis
veikindamas, brangi sesyte ir švo- 
gerėli išbučiuoju jūsų veidelius su 
džiaugsmu plakančia širdimi”.

Kitame laiške vėl rašoma:
“Baisiai čia nusibodo, ir dūšia 

veržiasi į tėvynę, bet sakoma, kad 
entuziazmo dėl to neturėtume, 
nes į sugrįžusius žiūrima kaip į 
kruvinus. Bet jau šešiolika metų, 
kai gyvename baisioje šiaurėje. 
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Gyvename po du mėnesius nema
tydami saulės. Vasarą be šiltų 
drabužių neišeisi, nes baisūs vė
jai, o žiemą .9 mėnesiai baisios 
sniego audros; 6 mėnesius tempe
ratūra tarp 50 ir 60 C žemiau nu
lio. Tiktai trys mėnesiai vasaros. 
Atsibodo šitoks sunkus ir be švie
sos gyvenimas... ”

Ir stebiesi, kaip tie Sibiro ka- 
targos kaliniai dar nenusimena, 
nepuola desperacijon ir net apie 
žmogiškumą rašo, štai vienas 
tremtinys rašo draugui Lietuvoje: 
“Atsimeni, Algirdai, mūsų senojo 
profesoriaus dažnai kartotą posa
kį: Homo homini lupus ėst. 
Klydo profesorius — tuo aš įsiti
kinau čia, pervertinant visas ver
tybes! Ant pažinimo ribos daug 
ką kitaip supranti ir kitaip įver
tini”. ..

Tai ištraukėlės iš laiškų, pas
kelbtų mūsų spaudoj. O kiek jų 
nepaskelbtų! Visi jie pilni grau
dumo, tėvynės ilgesio ir dėkingu
mo tiems, kurie dar jų neužmir
šo.

Kalbant apie kitą lietuvių cent
rą — Ameriką, malonu pažymėti, 
kad daugumas jautriai atsiliepė, 
nebijodami pasiųsti laiškų bei 
siuntinių. Yra atskirų individų, 
kurie per metus po keliasdešimt 
jų pasiunčia, tūkstančiais dolerių 
išleidžia. Toks senos kartos tau 
tietis Viktoras Barauskas, kaip 
neseniai spaudoje buvo aprašyta, 
pasiuntė 44, penkių tūkstančių 
dolerių vertės, siuntinius. Kun.. 
Martinkus iš Naujosios Anglijos 
pasiuntė jau per šimtą savų siun
tinių, o suorganizavo kelis šim
tus. Jis sudarė net komitetą Tel
šių vyskupijos kunigams sušelpti. 
Juo pasekė jau ir Panevėžio vys
kupijos kunigai. Nemažai pasiun
tė ir D.L. Kunigaikštienės Birutės 
draugija bei kiti, neminint Balfo. 
Tai labdaros Čempionai. Garbė 
jiems! Jie įrodė, kad esama dar 
nuoširdžių krikščionių, tikrų hu
manistų patriotų (ne vien žod
žiais). Siuntiniai ištikrųjų turi di
delės materialinės, bet dar dides
nės moralinės reikšmės. Viename 
laiške iš Sibiro rašoma: “Kai par
sinešiau siuntinį, žiūrėti subėgo 
visas barakas. Kelias dienas netu
rėjome ramybės — visi žmonės 
plaukė pasižiūrėti gautų daiktų. 
O žmonelė, kur buvus, kur nebu
vus, vis eina pažiūrėti ir vis pro
jektuoja, ką iš to padaryti, ką 
pasius... ”

Džiaugsmas dėl tokių materia
linių gėrybių, dėl seniai matytų 
bet labai reikalingų, būtinų daly
kų yra visai suprantamas, ypač 
tokiose kolchozininkų ar Sibiro 
miškuose dirbančiųjų šeimose, kur 
dirbančių tėra vienas, o valgan
čių daug. Mano pvz. kaimyno bro
lio šeima, neseniai paleista iš Si
biro, susideda iš 9-nių asmenų — 
tėvai ir 7 vaikai, visi nepilname
čiai, o dirba tik vienas tėvas. To
kio vieno uždarbio vargu užten
ka maistui. Arba štai vėl kokia 
padėtis dažno grįžusio iš Sibiro: 
buvęs mokytojas, su šeima grįžęs, 

vaikšto po Ukmergę ir j ieško dar
bo — kokio ledų pardavinėtojo, 
kioskininko ar sandėlininko, nes 
pripažintas trečio laipsnio invali
dumas. Savon profesijon toks 
“nusikaltėlis” nebus priimtas, kol
choze nepajėgs dirbti, tad dėkis 
kur nori. Ir tokių ne vienas. Ne
užmirština, kad tremtinio Sibire 
vargai nesibaigia su ta diena, kai 
jis gauna pasą, t.y. paleidžiamas 
į laisvę. Paleistas nevisada gau
na teisę grįžti į savo tėvynę. O 
grįžęs nevisada gauna darbą. 
Svarbu grįžus įsiregistruoti, o tai 
netaip lengva. Dažnai tenka dide
liais pinigais įsipirkti. Tad grįžu
sio dažnai laukia sunkesni vargai 
negu Sibire. Todėl parama sibiri- 
ninkui ar grįžusiam dažnai tėra 
vienintelė galimybė įsikurti tėvy
nėje. Siuntinio pasiuntimu išper
kamas brolis iš vergijos žemės ir 
grąžinamas tėvynėn, kad ir pa- 
vergton, bet vistiek Lietuvos že
mėn. Dar svarbesnė betgi yra tos 
medžiaginės paramos moralinė 
reikšmė, nes nelaimėje atsidūrę 
lietuviai pasijunta esą nevieni, pa
junta gyvą dvasinį visos lietuvių 
bendruomenės ryšį, ir tas žinoji
mas, kad yra brolių tautiečių, ku
rie stengiasi pagelbėti, stiprina, 
teikia vilties ir ištvermės”.

Kanados lietuvių 
bendruomenės sa
vaitrašty “N e p ri
ki a u s o m a Lietuva” 
žinomas vilnietis 
žurnalistas Jeroni
mas Cicėnas visai 
su pagrindu ilgisi 
gražios ir vertin
gos lietuviškos kny
gos, nežiūrint, kur 
ji būtų išleista. 
Jis rašo:

“Man dedas, seniai jau ture jo
jome “atidaryti duris” kūrybai 
iš Tėvynės, Geriau vėliau, kaip 
niekad...

Ar mes turime ir toliau slypėti 
tremties kultūriniame ghete? At
mintis ne tik bunka, bet jau tiek 
susiaurėjo, kad netrukus nukris 
į vieną... kreivę, į lygiavimą 
grįžtamajan analfabetizmam”.

Apie Lietuvoje išleistas knygas 
jis rašo: “Ten A. Vienuolis, B. 
Sruoga, Maironis, “Metai” ir Kris
tijono Rankraščiai, “Svodbinės 
dainos”, “Lietuvių Liaudies me
nas”, “Vilnius” ir kt. Va, pašti
ninkas atnešė “Sukilėlių” I tomą. 
Pakeliui daugiau vertybių. Lyg 
sulos pavasarį. Lyg lašelis iš vers, 
mės, kai kelionėj tvanku ir dul
kės apkrenta ir lūpas ir... šir
dį.”

“Todėl gera būtų, kad susiorga
nizuotų savas knygų iš Tėvynės 
pristatymo tinklas. Visais atvejais 
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j „R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

TEL. WM 6032

| Priimami jūsų pačių supirkti siuntinėliai persiuntimui į 
Lietuvą ir USSR žemiausiu įkainavimu.

SAV. L. VACBERGAS

36 Walpole St., KEW, Vic.
Š N
š Važiuoti 42, 44, 45 ir 48 Nr. tramv. iki 36 sustojimo arba 
g KEW autob. iki Kew kryžkelės.
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I THE IMPERIAL |
g 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS g 

Tel: Katoomba 523. m

S PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — g 
g VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. J 
f;- Savininkas Ed. Valevičius. H
g Geriausios- sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- g 
Cj šioje Australijos • vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- Qj 
K vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping E 
E Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių, E

E Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. E 
E Vaikams nuolaida. h
g Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. g

naudingiau: ir greit, ir pigiau, 
ir švariau... Kas šios operacijos 
ryšis? O ryžtis pagaliau privalo, 
ryžtis, atmetant bereikalingą... 
drovumą ir perdėtą (vadinas, ir 
savaime nesveiką) .. “emigranti
nę skaistybę”.

Amerikos lietuvių 
spaudoje vis dau
giau raginama pa
laikyti savuosius 
verslininkus, šiuo 
klausimu Al. Girna n- 
to straipsny “Savi 
pas savuosius” ra
šoma:

“ši tema — ne nauja. Pagaliau 
nors ir neperdažniausiai, bet vis 
jau kartkartėmis keliama ir jau 
tuo pačiu nepamirštama. Tuo tar
pu didesnių pagerėjimų šiuo rei
kalu nevisados galima pastebėti. 
Reiškia, pasitaikančius nesklan
dumus reikia bent kiek panagri
nėti, padiskutuoti. Viena visiems 
gerai žinoma ir suprantama — 
lietuvis visur ir visados pirmoje 
eilėje turėtų remti tik lietuvį ver
slininką. Ir jei taip nėra, turi bū
ti tam ir rimtų priežasčių.

Sutikime, kad mūsų tarpe esa
ma asmenų, kurie visiškai sąmo
ningai vengia lietuviškų įmonių 
patarnavimų, savųjų profesionalų 
paslaugos. Kaikas tai bando aiš
kinti paprasčiausiu pavydu. Girdi, 
kodėl mūsiškis tautietis turi “lob
ti” mano pinigais. Kiti savo elge
sio pateisinimui sako, kad lietu
viai esą menki to ar kito darbo 
žinovai, esą pas svetimtautį “spe
cialistą” visados gausi kurkas ge
resnę pagalbą. Savaime supranta
ma, jog tokie teigimai yra nieku 
neparemti ir tušti. Jokiu būdu nė
ra kokių nors davinių spręsti, kad 
lietuvis amatininkas, profesiona
las ar kuris kitas savoje srityje 
meistras būtų blogiau savajam 
darbui pasiruošęs už kokį nors 
svetimtautį. Visi panašūs teigimai 
ar net kaltinimai beveik visais 
atvejais neišlaiko jokios kritikos. 
Priešingai, turime gausius būrius 
svetimtaučių, kurie mielai naudo
jasi lietuviškų krautuvių, įmonių, 
profesionalų patarnavimais ir yra 
geriausios nuomonės apie mūsų 
tautiečius.”

PATRIA
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

131 HAMPSHIRE RD.,
SUNSHINE, yiC.

Pigiausias ir garantuotas siunti
nių persiuntimas. Mokėti nieko 
nereikia kol siuntinys pasiekia ad
resatų.
Darbo vai. nuo 9 vai. ryto, iki 9 
vai. vakaro.

Tel. MM 2532
asss—
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Vokietijoje sovietai leidžia pro
pagandini žurnalą vokiečių kalba 
*‘Die Sowjetunion heute” (Sovietų 
Sąjunga šiandien), žurnalą reda
guoja ir leidžia pati sovietų ats
tovybė Bonnoje. Ji siekia vakaru 
Vokietijos gyventojam nušviesti 
Sovietų Sąjungos pažangą ir kul
tūrą —- parodyti, ką bolševizmas 
yra gero pasiekęs. Tam tikslui spa
lio mėn. numeryje aprašė Norilską 
— “vienintelį tokį miestą visame 
pasaulyje”. Jis esąs tuo ypatingas, 
kad rodąs “Sovietų Sąjungos žmo
nių kovą su Sibiro platybėm”, ku
riose “metai po metų kyla vis 
naujos įmonės amžinai įšalusioje 
žemėje... Niekur dar nėra tekę 
su gamta tokios kietos kovos ves
ti, kaip Norilske... Tik karžygiš
kom pastangom Norilske atsirado 
pirmosios kombinatų trobelės... 
Tvaskančių laimėjimų galima bu
vo pasiekti tik dėka Lenino tau
tinės politikos... Apie tai galima 
būtų kalbėti be pabaigos”.

ATSILIEPĖ NORILSKO 
KALINYS

Vokiečių savaitrašty “Rheini- 
scher Merkur” (1957 lapkr. 1) į 
tas sovietų pagyras atsiliepė No
rilske kalėjęs DIETER PRIEDE. 
Jis klausia: kas yra tie žmonės, 
kurie turi tundras užkariauti ir 
amžinam šaltyje statydinti “vie
nintelius pasaulyje miestus” ir kas 
yra ta “tautinė Lenino politika”, 
kuri tokiais “didvyriškais laimė
jimais pasižymi”.

Dieter Friede pirmiausia nuro
do, kas yra' Norilskas. Tai miestas 
amžinam šalty ir nakty, žiemos 
yra 10 mėnesių, o 3 mėnesiai (lap
kritis, gruodis ir sausis) — amži
na naktis, nea tas šiauriausias 
miestas yra prie 70 paralėlės. To-, 
je nykioje tundroje dabar gyvena 
apie 160;000 žmonių. Tai Norilsko 
gyventojai, sovietų vadinami “did
vyriški darbininkai”, kuriuos ta
čiau sudarė ir tebesudaro: karo

ŽIAURUSIS NORILSKAS SIBIRE
VIENINTELIS TOKS MIESTAS PASAULY

belaisviai, ištremtieji, prievartos 
darbam atvarytieji — ukrainiečiai, 
lietuviai, estai, latviai, vokiečiai, 
austrai, vengrai, lenkai, armėnai, 
uzbekai ir daug daug kitų. Taigi, 
daug tautų, suvarytų siekti “Leni
no tautinės politikos žibančių lai
mėjimų”. Bolševikai čia teisybę sa
ko, bet iš kito galo. Apie tai iš 
tikrųjų galima “be pabaigos kal
bėt?’.

KAIP NORILSKAS 
ATSIRADO?

Dieter Friede nurodo, kad tas 
“vienintelis pasaulyje miestas” 
atsirado iš vergų stovyklos prieš 
kokį 20 metų. Pirmosios tremtinių 
voros atvarytos tada, kai Kruščio- 
vas griebėsi “valyti Ukrainą”. Jos 
padidėjo antrajam karui prasidė
jus, kai atgabenta masės žmonių 
iš Ukrainos (buvusios po Lenkija), 
ir BALTIJOS VALSTYBIŲ. Pas
kui privaryta dar vokiečių karo 
belaisvių ir naujų tremtinių 1944 
ir 1945 metais.

Politiniai kaliniai nuogomis ran
komis statė pirmuosius barakus, 
vedė aplink juos spygliuotas vie
las, tiesė per tundrą geležinkelį, 
kad lengviau juos pasiektų nauji 
tremtinių transportai, o paskui 
tuo geležinkeliu galėtų būti gabe
namas varis, geležies rūda, ang
lis, cinkas, nikelis, platina, kobal
tas. Tai “Norilsko brangenybės”, 
kaip bolševikai tai vadina, brange
nybės, kurios gaunamos žmonių 
kančia, krauju ir gyvybe. Ypač 
daug žmonių išžudyta 1953 metų 
vasarą. Gi toji kruvina Norilsko 
vasara priklausė jau nebe Stali
nui, o ’ Kruščiovui, kuris pirmąjį 
išpeikė dėl žiaurybių. Bet ką reiš

kia tie smerkimai, kol giriamasi 
Norilsku?

KAIP PRASIDĖJO 
SKERDYNĖS?

Dieter Friede pasakoja, kad 1953 
m. biržilio 15 d. grupė ukrainie
čių, stovėdami po pliku dangumi, 
už vielų tvoros, pradėjo dainuoti 
savo krašto dainas — sopias ir il
gesingas. Tai nebuvo pirmasis 
kartas. Ligi tol niekas bent dai- 

■ nuoti nedraudė. šį kartą sargybos 
seržantas šūktelėjo, kad kaliniai 
nutiltų. Kai tie nepaklausė, vieną 
nušovė ir 5 sužeidė. Dėl tos žmog
žudystės birželio 16 atsisakė eiti 
į darbą trys stovyklos: Nr. 5 su 
900 kalinių, Nr. 4 su 1300 vyrų 
ir Nr. 3 su 3000 vyrų. Norilsko 
visų vergų stovyklų viršininkas 
gen. majoras Semjonovas ir Nr. 3 
stovyklos komendantas majoras 
Povstennoj pradėjo derybas su 
kaliniais, reikalaudami, kad eitų 
į darbą. Kaliniai nebeklausė. Pa- 
reiklavo komisijos iš Mskvos. Ji 
turinti padėti ištirti ir uždrausti 
kalinių kankinimus bei žudynes.

MASKVOS ATSAKYMAS

Komisija atvyko. Ją sudarė: So
vietų Sąjungos prokuroro pavaduo
tojas Vavilovas; kompartijos 
centrinio komiteto narys Kiselo- 
vas, visų suimtųjų ir kalinamųjų 
S o v. Sąjungoje viršininkas pulk. 
Kuznecovas, ginkluotųjų sargybų 
viršininkas gen. Įeit. Sirotkinas Ir 
pulk. Michailovas. Komisija kali
nių neklausinėjo. Ji pritarė gen. 
Semjohovo siūlymai priversti jėga 
kalinius eiti darban. Ginklai buvo 
pavartoti prieš beginklius žmones.

Tam iš anksto pasiruošta, nes 
birželio 30 sukviesti visi gydyto

įsiveržė tankai į Kingiro stovyk
lą nr. 6. Užmušta 530, tarp jų 
200 moterų. Taip pat ir" kiti “di
dieji sovietų miestai” —' vergų 
stovyklos turi tokias pat istorijas.

TAIGI, KUO SOVIETAI 
GIRIASI?

Sovietai giriasi teroro priemo
nėm pasiektais savo “kultūriniais 
laimėjimais”. Giriasi žmonių kapi
nėmis, Norilske, Vorkutoje, Kara
gandoje, Kolymoje... Nevisi tai 
žino, nevisi nori žinoti, o savo su

jai ir. aprūpinti tvarsčiais 1500 
žmonių. Jau iš anksto numatyta 
tiek sužeistų. Kiek gi turėjo už
mušti? Liepos 1 apsiausta ir ap
šaudyta stovykla Nr. 5, mažiausia. 
Iš 900 kalinių 75 užmušti. Tai pa
veikė stovyklą nr. 4 su 1300 ka
linių. Jie pasidavė be pasiprieši
nimo, stovyklon įžygiavo gen. Si- 
rotkino ginkluotos bandos. Stovyk
la Nr. 3 nenusileido ir streikavo 
ištisą mėnesį. Rugpjūčio 4 buvo 
apšaudyta. Užmušta 125. Pasida- 
vusieji buvo apdaužyti treniruo 
tos “boksininkų komandos”: mu
šeikos buvo užsimovę kietas pirš
tines arba švaistėsi metalinėm laz
dom.

VISUOTINĖ GEDULO 
DIENA

Norilsko skerdynių garsas nu
ėjo per visas vergų stovyklas. Die
ter Friede pasakoja, kad jam dar 
esant bolševikų nelaisvėje, pradė
ta kasmet minėti LIEPOS 1, kaip 
užmuštųjų kalinių ir tremtinių 
diena. Taip buvo Norilske, Vor
kutoje, Taškente, Karagandoje, 
Krasnojarski. Kas tik turėjo, tas 
segėsi raudonos ir juodos spalvos 
kaspinus priminti liūdesiui ir 
kraujui. Dieter Friede parsivežęs 
Vokietijon tuos gedulo ženklus.

NORILSKAS NĖRA 
VIENINTELIS

Norilskas nėra vienintelis pa
saulyje miestas, garsus tokiais 
“karžygiškais sovietų darbais” — 
žmonių kankinimu ir skerdynėm. 
Tokia pat garsi yra Vorkuta ir 
Karaganda. Vorkutoje 1953 rug
pjūčio 1 buvo užpulta ir apšau
dyta stovyklos 29 šachtos (anglių 
kasyklų). Užmušta 64, sužeista 
200. Karagandoje 1954 birželio 27 

jaudinimą reiškia, kai šunį sput- 
nikan įsodina. Gal kada paaiškės 
ir tai, kiek reikėjo žmonių gyvy
bių ir kančios, kad sputnikai pa
kiltų, kaip nekaltojo kraujo šau
ksmas į dangų. Ne kokie sputni
kai turėtų laisvąjį pasaulį gąs
dinti, o laisvų žmonių sąžinė, kol 
dar tebeieškoma bendros kalbos su 
žmogžudžiais. Reikia pribijoti, kad 
bausmė gali kristi ne tik tiem, 
kurie žudo, bet ir tiem, kurie 
žmonių žudymą vis dar pakenčia.

(S.)

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES S
91 Darlinghurst Road., Kings Cross, J 

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195 į
VELYKINIUS SIUNTINIUS SIŲSKITE JAU DABAR į 

Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti- į 
niu» tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. į 
Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. į 
SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ > 

GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS PASIŲSITE. į
Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito. 4 

Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs 2J 
galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių. į 

Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG 5 
Į U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS 4 

TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos. jf
Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GRE1- 4 
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome-per į 
2-2ž mėnesio. 5

Siuntiniai iki 11 ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU. £ 
ORO PAŠTO PRIMOKĖJUSIAI TIK 14 ŠIL. UŽ i LBS., PLUS J 
KITOS IŠLAIDOS. 5

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. 4 
MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ į 
ARTIMIESIEMS I U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO į 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys. 
JŪSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 
ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas).
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne į! 

LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei »u Londonu nei su Švedija. J 
Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS 11! 4 
Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. į 
šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai. į

MŪSŲ SKYRIUS: M. & N. Pekic, Grocery Store, 143 Cabra- J. 
matta Rd. (sekančios durys už Royal kino teatro), Cabramatta. 4 
Atidaryta kasdien nuo 9-7 v. vak. šeštadieniais nuo 9-3 v. p.p- ■!

KELIONĖ Į PACIF1KO -KRAŠTUS (5)

Sutinkame pirmuosius lietuvius
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MICHIGAN

Iš Tahiti salos mūsų laivas pra
dėjo liūliuoti Naujosios Zelandi
jos linkui. Tatai turėjo užtrukti 
penkias dienas, nes ii’ pats atstu
mas nemenkas — 2214 mylių...

Kai vėl pasiekėme vandenyno^ 
vidurį, per pirmąsias dvi dienas 
jo vandenys buvo gana neramūs 
— šniokštė, ūžė, supo laivą, smar
kokai liūliavo. Tik į trečią dieną 
jūra apsiramino, čia po Tahiti 
man buvo tikras poilsis, nes ten 
per tą keletą judrių ir aktyvių 
dienų buvau kiek išvargęs. Tad 
grįžau į normalų laivo gyvenimą, 
ilgiau miegojau, tinginiavau, ilsė- 
jaus, pradėjau surašinėti įspūd
žius. Žmona buvo energingesnė ir 
gyvai įsitraukė į laivo pramogą 
veiklą.

Vėl pradėjome kasdien po pus
valandį atsukinėti savo laikro
džius. Mes keliaujame iš šniūrinės 
į pietinę hemisferą ir tuo pačiu 
laiku į vakarus, — taip, kad sek
madienį, gruodžio m. 1 dieną vė
lai vakare priplaukėme vadinamą
ją tarptautinę dienos liniją ir — 
tuo... praradome vieną dieną. To
kiu būdu vietoje gruodžio 2 dienos 
pirmadienio, mums buvo gruodžio
3 dienos antradienis. Gi gruodžio
4 dieną jau turėsime būti Naujo
sios Zelandijos uoste — Aucklan
de.

Dėl pavyzdžio patikrinau, kaip 
keliaujant kinta mūsų laikas, ly- 
ginnt jį su Amerika, štai, sakysi
me, šiandien Naujoje Zelandijoje 
j e yra trečiadienis, gruodžio m. 
4 dienos 10 valanda ryto, o Cleve- 
lande, Ohio gruodžio 3 dienos 5 
valanda popiet. Kada būsime Syd- 
nėjuje Australijoje, gruodžio 8 
dieną 10 -valandą iš ryto, tai Cle
veland© bus gruodžio 7 diena 7 
valanda vakaro.
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Naujosios Zelandijos uostą 

Aucklandą pasiekėme gruodžio m. 
4 dieną 8 vai. ryto. Laivas uoste 
išbus tik iki kitos dienos 2 vai. 
po pietų. Tai — trumpas laikas, 
ir todėl čia nesitikėjome ką nors 
daug pamatyti ar sutikti, Iš Nau* 
josios Zealandijos lietuvių turėjau

tik porą adresų: vieną — Dr. A. 
Butkaus, bet ėmęs teirautis, paty
riau, kad jo gyvenama toli nuo 
čia, už 800 mylių. Netekau vilties 
jį pamatyti. Kitą adresą turėjau 
jauno ir energingo lietuvio stu
dento Geniaus ProcutoS, gyvenan
čio pačiame Aucklande, tai ir ti
kėjausi galėsiąs jį susitikti, kaip 
pirmą lietuvį po tos ilgos kelionės 
vandenimis.

Mudviem su žmona bepusryčiau- 
jant, kambario prižiūrėtojas atve
dė labai dailiai nuaugusį poną, 
turintį gal per 50 metų amžiaus 
ir sako:

— Your countryman!...
Mano tautietis, lietuvis atvyko 

į laivą pasveikinti! Tai mum bu
vo didelė staigmena ir didelis ma
lonumas. Ir, iš tikrųjų, jis tuoj 
prakalbo lietuviškai:

— Esu Česlovas Liutikas, Nau
josios Zelandijos Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas, gyvenu 
čia Aucklande ir atvykau Jus pa
sitikti ir pasveikinti...

(Štai koks būtų idealas lietuviui 
keliautojui, jei jam, kaip, saky
sim, Rotėry Klubo nariui, kurį 
gali pasitikti svetimose šalyse kiti 
nariai ir kuriuos jis gali aplanky
ti ir būti jų draugiškai sutiktas, 
nusistatytų tokie pat ryšiai su ki
tų lietuvių “klubais” — bendruo
menėmis. Apie šią idėją ponas 
Barzdukas ir kiti galėtų pagalvoti, 
žinoma, ji ne nauja Lietuvių Ben. 
druomenei, bet reikia ją tinkamai 
išpopuliarinti ir išugdyti tuos sve
tingumo papročius)...

Apsidžiaugėm, čia pat pakvietė
me p. Liutiką pusryčiams, nors 
kavos puodukui, bet jis nesutiko, 
sakėsi, jog ką tik namie pusry
čiavęs.

Man buvo labai įdomu sužinoti, 
iš kur p. Liutikas patyrė taip tiks
liai apie mūsų atvykimą į Auck
landą ir galėjo atvykti į laivą, vos 
jam įplaukus. Iš pradžių jis ma
no klausimą kaip ir nutylėjo, bet 
daugiau įsišnekėjus, pasakė, kad 
tai sužinojęs iš studento Procu- 
tos, kuris ką tik apie mano išvyki
mą į Naująją Zealand:ją buvo,

skai,ęs žinutę Australijos' Lietu
vių Bendruomenės lakiraštyje MŪ
SŲ PASTOGĖJE. Tikrai buvau su
jaudintas tokiu mūsų tautiečių rū
pestingumu.

Ponas Liutikas pranešė, kad 
dar tą patį vakarą greitosiomis 7 
vai. 30 minučių mums yra 'rengia
mas sutikima^ Royal Empire So
ciety patalpose. Pats Č. Liutikas, j 
tą dieną atsisakęs iš darbo, kad 
galėtų mus sutikti ir palaikyti 
kompaniją bei supažindinti mus 
su miestu. Savo dienps uždarbį jis 
paaukojo- mūsų sutikimui, už ką 
esu jam be galo dėkingas ir už 
tai* noriu padėkoti viešai, per laik
raštį, Kiek vėliau susipažinome ir 
su jo dukra, kuri lanko slaugių 
kursus vienoje Auckland© ligoni
nėje. Ji buvo laisva ligi 3 vai. po
piet, tai su ja drauge nuvažiavo
me į garsų miesto muzėjų susipa
žinti su Naujosios Zealandijos pir
mųjų gyventojų maorų kultūra. 
Po to, aš turėjau nuo kompanijos 
atsiskirti, nes man reikėjo daly
vauti Rotary klubo ' susirinkime. 
Tad nutarėm susitikti laive 6 vai. 
vak. ir čia pavakarieniauti, o’ pas
kui vykti į lietuvių susirinkimą. 
Mano žmona su panele Liutikaite* 
grįžo į laivą pietauti, p. Liutikas 
dar turėjo savo reikalų, tai iki 
tam laikui išsiskirstėme.
Studentas G. Procuta į mūsų kam
barį atvyko jau 5 vai. Tikrai ža
vus jaunuolis, kuris yra plačiai 
susipažinęs su visa lietuviška vei
kla ne tik N. Zealand! joje ir Aus
tralijoje, bet ir Amerikoje bei ki
tuose kraštuose. Aiškiai matyti, 
kad jis auga į puikų mūsų lietu
viškos ateities veikėją.. Veiklus jis 
ii* savo vietovėje. Jis reaguoja į 
visus N. Zelandijos spaudoje pa
sirodžiusius straipsnius, kur vie
nu ar kitu būdu paliečiami Pabal
tijo tautų ir ypač lietuvių reika
lai. Mačiau iškarpas daugybės jo 
parašytų anglų kalba straipsnių 
ar laiškų redakcijoms. Kaikada pa
sirašo savo pavarde, dažniausiai 
gi žodžiu Lithuanian. Kiek vėliau 
atvyko laivan ir p. Liutikas, at- 
veždamas mano žmonai gėlių. Dar 
kartą dėkui!

Mūsų susirinkimo vietos patal
pos buvo netoli uosto, tai pasivai- 
kščiojant pėsti nuėjome į svetai
nę, kur jau radome gražų būrelį 
lietuvių. Pasisveikinau su kiekvie
nu, ir, susėdę rateliu, pradėjome

XXX

dalintis įspūdžiais. Jie man daug 
pasakojo apie jų gyvenimą N. Ze-I 
landi jo j ir nemažiau teiravosi apie 1 
lietuvius JAValstybėse. Paskubo-! 
mis buvo spėję čia susirinkti per 
20 asmenų. Mėginsiu juos išvar
dinti, prašydamas atleisti, jei ką 

skubomis klaidingai būsiu įsidėmė
jęs ar praleidęs, čia buvo: ponai 
Liutikai, p. Palubinskienė — Šim
kienė, p. Palubinskas, p. Procutie- 
nė su dviem sūnumis — inžinie
riumi Vaclovu ir studentu Genium, 
p. Paukštys, p. Mitkevičius, p. Pe- 
čiulaitis, jo sūnus Jurgis ir duktė 
Dalia, p. Gaigalas, p. Grigaliūnas, 
p. žiginskas, p. Žiginskaitė ir p. 
p. Paplauskai...

Ponios ir panelės susinešė už
kandžių. Taigi prie kavos ir arba
tos puodukų besišnekučiuodami nė
nepajutome, kaip skubiai prabėgo 
laikas ligi 11 vai. nakties. Man tai 
buvo tikri malonus ir šiltas išgy
venimas, — juk tai taip toli nuo 
Lietuvos, ir kur tik lietuvių da
bar negyvenama, ir kokia visur 
vienoda, patriotiška jų dvasia!
• Grįždamas iš * Australijos, čia 
tikėjaus vėl būti sausio m. 6 d., 
1958 m., todėl pažadėjau Auck
land© lietuviams parodyti MAR
GUČIO 30 m. jubilėjinę spalvotą, 
kalbančią ir dainuojančią filmą. 
Joje yra lietuviškų dainų ir taip 
pat lietuviškų vaizdų. Nors filmas 
trauktas Amerikoje, bet jis paro
do tuos pačius lietuviškus simbo- 

j liūs — Lietuvos beržus, dobilėlius 
' ir pan. Jie man pažadėjo, kad,!

jei tik grįšiu, tai jie sutrauks į 
tą pobūvį visus N. Zealandijos 
lietuvius.

niai kalnai ar vandenys. Bet gy
ventojų skaičiumi N. Zealandija 
yra net puse milijono mažesnė už 
Lietuvą. 90 procentų jos gyvento- 
jų sudaro anglai, škotai ii- airiai, 
apie 6 procentus — maorai, vieti
niai senieji salos gyventojai, liku
sieji 4% priklauso kitoms tauty- 
tybėms. žiūrint į N. Zelandijos 
ekonominį gyvenimą, laivų judė
jimą uoste, miesto gyvumą ir jud
rumą, atrodo, kad šis kraštas kles
ti ir Auckland miestas yra tikrai 
nemažas miestas.

Šalia Aucklando uosto, yra dar 
kitas taip pat judrus uostamiestis 
— Wellington. Suprantama, kad 
nesunku yra N. Zelandijai ūkiškai 
klestėti, kai turi tokį didelį “už
nugarį” ir jos prekių vartotoją — 
Angliją, o taip gi ir JAValstybes. 
Į mūsų laivą krovė 5.000 tonų 
jautienos, mėsos be kaulų, kiek 
man teko sužinoti, kuri buvo veža
ma į Honolulu ir JAValst., kuri 
esanti vartojama ne tiek keps
niams, kiek geroms dešroms, 
kitokiems mėsos gaminiams ar py
ragaičiams — “meat pies”. Po to 
dar krovė apie 1.000 tonų avienos, 
kuri buvo vežama į Ameriką.

Kai antrą kartą Sugrįžau į 
Aucklandą, tai net per dvi dienas 
krovė į mūsų laivą jautieną ir 
avieną. Tada buvau užėjęs pas lie
tuvius p.p. Pinkus. Jis penkti 
metai dirba prie mėsos gaminimo 
ir todėl papasakojo, kad jų firma 
turi kontraktus su Amerikos fir
momis paruošti net 100.000 tonų 
mėsos.

Mūsų kambario tvarkytojas man 
pasiūlė aplankyti netoli stovintį 
N. Zealandijos firmos laivą — Do
minion Monarch, kurio. pusininkai 
yra anglai. Į tą laivą per 4 sa
vaites krauna užšaldytas avis, 
taipgi ir jautieną, šis ląivas susto-

PŪKINĖS 

Kitą rytą mūsų išlydėti atvyko 
į laivą būrelis studentų ir ponios 
Procutienė ir Palubinskienė—Šim
kienė. Pastaroji mums dovanų ke
lionei atnešė du lietuviškai ga
mintu sūriu, vieną net su kmy
nais. Tai mums buvo tikrai lietu
viškos vaišės, nes lietuviško sū
rio seniai bebuvome ragavę. Ta
da teko atsisveikinti su Aucklan- 
do lietuviais ligi sekančių metų 
sausio m. 6-7 dienos.

Keistas jausmas mane apėmė, 
kai ėmiau Naująją Zelandiją, 
žiūrėdamas į ją iš tolo, lyginti su 
Lietuva, žemės plotu N. Zelandi
ja yra didesnė už Lie
tuvą, bet jos daugumas ne
tinka vartojimui — tai vulkani

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

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

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

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

ja Wellington© ir toliau plaukia 
Į Cap. Town Afrikoje ir į Londo
ną. Man būnant Rotary klubo su
sirinkime, vienas inžinierius, daug 
aiškino apie N.Z. ir skundėsi, kad 
jie negali gauti iš Amerikos pa
kankamai dolerių reikalingų reik
menų užpirkimui. Jeigu gautų, tai 
galėtų daryti didelius prekių už
pirkimus.

Kiek per šį trumpą laiką N. 
Zelandijoj teko pastebėti, ši ša
lis tikrai neskursta. Tik jų viešbu
čiai dar labai senoviški. Jie visi 
yra alaus varyklos rankose, o va
ryklos daro biznį iš karčiamų ir 
barų, tai į kambarių pagerinimą 
nelabai tekreipia dėmesio. Ir vie
tiniai gyventojai jaučia bei skund
žiasi, kad toji šaka jų šalyje dar 
labai apleista. Gi N. Zelandijos mo
kyklos, universitetai, skaityklos, 
bibliotekos ir visi viešieji pasta
tai yra puikūs. Prie esamo muzė- 
jaus stato vėl naują pastatą, be
veik dar didesnį, negu senasis.

Nors aš negyvenau Lietuvoje po 
jos nepriklausomybės atstatymo, 
(buvau aplankęs ją. tik 1931 m. ke, 
liems mėnesiams), bet visada aky
lai stebėjau jos ekonominį gyveni
mą iš lietuvių spaudos ir savo vi
zito metu. Man rodos, kad lietu
vių sumanumas, darbštumas ir ini
ciatyva daug stipriau reiškėsi, nei 
zelandiečių. Ir jei Lietuvos kūry
binis darbas būtų nenutrūkstamai 
išsilaikęs bent 50 metų, tai man 
nekyla jokios abejonės, kad Lietu
va būtų netrukus pralenkusi N. 
Zelandiją, nors ir neturėdama 
tokio didelio užnugario, kokį turi 
N. Zelandija, būdama Britų im
perijos nariu.

Mes išvykstame. Australijos 
uostą Sydnėjų pasieksime gruo
džio 8 dienos rytą.

(Bus daugiau)

KALDROS
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Redaguoja Antanas Laukaiti*.
Adresu: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

Kovui prieauglis Bankstowne

Sydnėjuje
KOVO METINIS SUSIRINKIMAS

šių metų kovo mėn, 15 dienų 
G vai. vak. Sydnėjaus Sporto Klu
bo “Kovas” valdyba šaukia savo 
narių ir narių rėmėjų bei sporti
ninkų bičiulių visuotinį — metinį 
SUSIRINKIMĄ, kuris įvyks New- 
town’o Masonic Hall salėje, Sta
tion Str., Newtown.

Susirinkimo Dienotvarkė:
Paskutiniuoju laiku Sydnėjaus 

lietuvių sportinė vadovybė susidu
ria su įvairiais rūpesščiais, kurių 
pats didžiausias ir svarbiausias yra 
lietuviškasis sportinis prieauglis, 
be kurio Sydnėjuje veikiąs vienas 
iš pirmųjų Australijos lietuvių 
sporto klubų “Kovas”, ilgai ne
galės išsilaikyti. Jeigu paskutiniai
siais metais buvo gana patenkina
mai nugalėtos visos finansinės 
kliūtys, kurios visą laiką buvo 
pats svarbiausias valdybų uždavi
nys, todėl jaunių pritraukimas į 
sportinį lietuvių gyvenimą Sydnė
juje buvo tiesiog tragiškas ir,’ gal 
būt, pats blogiausias visų Austra
lijos lietuvių sporto klubų tarpe. 
Jdomu, kad gi taip yra Sydnėjuje, 
argi paskutiniosios klubo valdybos 
nedirbo ir nedarė jokių žygių tatai 
pašalinti? Stebėdamas visą spor
tinį gyvenimą Sydnėjuje nuo pat 
pirmųjų jo įsikūrimo dienų, aš 
negalėčiau pasakyti, kad paskuti
niosios valdybos ir ypač jų pirmi
ninkai būtų mažiau dirbę už pir
mąsias valdybas. Jeigu anksčiau 
klubo aktyviųjų narių pagrindą 
sudarė pačiame savo sportiniame 
pajėgume esą nariai, tai metai po 
metų vieną po kito senuosius spor
tininkus nustūmė į rezervistų ei
les, o jų vieton jaunųjų sportinin
kų niekada neužteko užpildyti pa
sidariusias spragas, ypatingai me
no ir tautinių šokių grupėje, mote
rų sporto šakose, o taip pat krep- 
šinyje ir futbole.

Visos iki šiol buvusios Kovo 
valdybos be išimčių stengėsi juo 
daugiau pritraukti jaunimo į savo 
eiles. Vienoms iš jų sekėsi geriau 
kitoms — blogiau, bet niekada 
prieauglio nebūdavo per daug. 
Tam priežasčių yra daug, o iš jų 
svarbiausios — savų patalpų ne
turėjimas ir tie didieji Sydnėjaus 
nuotoliai, kūnuose yra išsimėtę čia 
gyveną lietuviai. Daug kartų spau
doje ir šiaip privačiuose pasikalbė
jimuose buvo prašoma ir asmeniš
kai, ir kitų, prašomi tėvai leisti 
savo vaikus į esamas įvairias spor
tines treniruotes, bet iš jų tik la
bai maža dalis patenkindavo pra
šymus. Žymi tėvų dalis galvodavo, 
galbūt, kad yra rizikinga leisti 
savo jaunus vaikus į sportininkų 
treniruotes, nes Camperdown’o 
aikštelė ir bažnyčios salė yra gana 
nepatogios susisiekimui ir jaunas 
vaikas, tų tėvų manymu, gali 
paklysti ar kita jį nelaimė ištikti 
tokiame dideliame Sydnėjaus judė
jime, kai tuo tarpu tėvai negali 
kiekvieną kartą savo vaikus ly
dėti.

Paskutiniaisiais metais Sydnėju
je buvo nupirkti Centriniai Namai 
Redfern’e ir baigiami statyti Lie
tuvių Namai su sale Bankstown’e. 
Kada bus įvykdytas C. N. persi
tvarkymas ir kada šiais namais ga- 
lės pasinaudoti sportininkai, kurie 
turi įsigiję namų akcijų, šiuo metu 
dar yra neaišku. Galvojant apie 
C. N. ,kylt^ klausimas,ar jie galės 
padėti suburti mūsų jaunąjį prie
auglį Kovui? Mano asmenine nuo
mone, vargu ar žymiai pagerės 
jaunių reikalai, nes aš manau, 
kad tėvai iš tolimesnių priemiesčių 
nenorės vėl savo vaikų leisti 
į judėjimo pilną miesto centrą. 
Taip pat žinoma, kad . nors C. N. 
bus įrengta ir krepšiniui tinkama 
salė, aikštei vistiek vietos nebus.

Bet jau ir salės buvimas page
rins sportininkų reikalus.

Prieš keletą savaičių aš buvau 
pakviestas Bankstown’o namų ko
miteto laikinojo pirmininko d r. A. 
Mauragio atsilankyti j visuotinį 
narių susirinkimą, apžiūrėti pas
tatytą namą ir susipažinti su ša
lia esančiu sklypu, kuris šiuo me-1 
tu yra jau komiteto užpirktas. 
Pirmą kartą pamatęs baigiamą 
statyti namą ir joje esančią salę 
tikrai buvau nustebintas jos di
dumu ir tuoj, sportinėmis akimis 
permetęs, pagalvojau, jog jeigu 
ne scena, tai čia būtų puikiausia 
krepšinio salė, nors ir šiuo metu 
vienas krepšis pilnai gali būti 
įrengtas, nekalbant apie labai ge
ras sąlygas stalo tenisui ir šach
matams. šalia esantis sklypas, 
mano nuomone (ką vėliau ir pa
reiškiau namų komiteto nariams), 
yra labai reikalingas, ir tik jo 
įsigijimas padarys patogiais Ban
kstown’o namus visais atžvilgiais. 
Šiame sklype, ką pilnai pritarė ii* 
inžinieriai Jonaitis su Vazgelevi- 
čium, turėtų būti įrengta krepši
nio, lauko teniso aikštelės ir ma
giems vaikams sūpynės, kopėčios 
ir kiti įrengimai, kad atėjusi visa 
šeima rastų sau malonumą ir lie
tuvišką jaukumą savuose namuo
se.

Aikštelės pilnam įrengimui rei
kės nemaža lėšų, ką vieni spor
tininkai vargu ar pajėgs sutelkti, 
nes sportuojantis studentas, mo
ksleivis ar kitas jaunuolis iš tėvų 
duodamų kišenpinigių vos galą su 
galu suveda. Bet aš, pabuvojęs 
keletą valandų Bankstown’o lietu
vių tarpe, įsitikinau, kad su jų 
užsidegimu ir pagalba, jaunieji 
sportininkai galės ir “kalnus nu
versti”. Darydamas galutines iš
vadas, aš siūlau:

1. Prezidiumo rinkimas, 2. Val
dybos pirmininko pranešimas, 3. 
Sekcijų vadovų pranešimai, 4. Re
vizijos komisijos pranešimas, 5. 
Klausimai ir sumanymai, 6. Nau
jos valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai.

Po oficialiosios dalies vyks klu
bo narių, rėmėjų ir bičiulių už
daras pasilinksminimas. Visiems 
klubo nariams ir rėmėjams daly
vavimas būtinas.

Sp. KI. “Kovas” Valdyba

DOVANŲ (TEIKIMAS

Kovo metinio narių ir rėmėjų 
susirinkimo metu kovo 15 dieną 
įvyks “Mūsų Pastogės” Sporto 
Skyriaus I-jo Sporto konkurso 
laimėtojams dovanų įteikimas. Pir
mąją vietą yra laimėjęs Vyt. Nar
butas, II-ją — J. Karpavičius, III 
-ją — V. Koženiauskas ir IV-V- 
ją — J. Jonušas (čeelonge) ir 
V. Koženiauskas.

Konkurso laimėtojams dovanas 
yra paskyrę: ALB Krašto Valdy
ba, ALB Sydnėjaus A-kės Valdy
ba, 'Mažosios Lietuvos Bičiulių 
D-ja, B. Kiverio ir A. Pluko Med
žio Raižinių D-vė ir Sporto Klu
bas “Kovas”.

Adelaidėje
A.L.S.K. VYTIS VISUOTINIS 
— METINIS SUSIRINKIMAS
Š.m. kovo mėn. 16 d. 4 v. p.p. 

Lietuvių Namų patalpose įvyks 
visuotinis metinis “Vyties” susi- 
kimas.
fe

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas, 2. 

Prezidiumo sudarymas, 3. (a) Pir
mininko pranešimas, (b) Kasinin
ko pranešimas, (c) Revizijos ko
misijos pranešimas, (d) Klubo 
veiklos ir apyskaitų tvirtinimas, 
4. Naujos V-bos rinkimai, 5. Pra
ėjusio Australijos Lietuvių 8-sios 
Sporto šventės Sp. Klubų atstovų 
posėdžio protokolo skaitymas, 6. 
Tolimesnioji Sp. Klubo veikla, 7. 
Einamieji reikalai, 8. Klausimai 
bei sumanymai ir 9. Susirinkimo 
uždarymas.

I šį susirinkimą kviečiami visi 
jaunių tėvai. Visiems sportinin
kams ir nariams dalyvavimas bū
tinas.

1. Naujajai Kovo valdybai su
eiti į artimą ryšį su Bankstown’o 
Lietuvių namų valdyba *ir prie jos 
paskirti savo įgaliotinį,

2. Pinigais paremti namų ,. ir 
sklypo greitesni įsigijimą ir pla
tinti savo narių tarpe paskolos 
lapus,

3. Iš anksto parengti- išsamų 
aikštelių įrengimo ir jaunių ver
bavimo planą.

šiuo savo rašiniu aš nesiimu jo
kio propogandinio darbo, bet ma
nau, kad jeigu paties Kovo pa
grindas yra mieste, tai jaunių 
ateities klausimas galės būti iš
spręstas tik Bankstown’o lietuvių 
namuose, čia, manau, greitu laiku 
ras didelį jaunimo skaičių A. Ber
notaitė su tautinių šokių ir meno 
grupe, o taip pat ir visų sekcijų 
vadovai, kurie skundžiasi jaunių 
stoka.

Linkėdamas naujajai Kovo val
dybai visu atydurnu ir rimtumu 
sutelkti sportinėn veiklon visą 
lietuviškąjį jaunimą, aš manau ir 
tikiu, kad greitu laiku Sydnėjaus, 
lygiai kaip ir kitos Australijos 
lietuvių kolonijos, gėrėsis ir 
džiaugsis savo jaunimo gražiu pa
sirodymu australų ir lietuvių 
sportinėse varžybose.

A. Laukaitis.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
visuotinis susirinkimas, valdybos 
pirmininkui pasiūlius, š.m. vasa
rio 23 d. įgaliojo Sąjungos Val
dybą pirkti greta dabartinių Lie
tuvių Namų esantį žemės sklypą 
su nedideliu mūriniu (penkių kam
barių ir virtuvės) namu.

Jeigu Sąjungos Valdybai pa
vyktų tą objektą nupirkti, Sąjun
ga savo rankose turėtų vertingą 
žemės sklypą (150 150 pėdų). Bū
damas pramoniniam rajone ir dar 
kampinis, jis rinkoje turėtų gana 
augštą kainą ir Sąjungai atsiras
tų įvairių galimybių, ar jį sau pa
silaikyti, ar su pelnu parduoti.

Turėdama visus įgaliojimus, Są
jungos Valdyba pradėjo pasitari
mus ir, atrodo, bus galima pasiek
ti teigiamų rezultatų.

Apskritai, šiemetinis visuotinis 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos susi
rinkimas praėjo gana darbingai 
ir- sklandžiai. Iš valdybos pirmi
ninko V. Raginio pranešimo pa
aiškėjo, kad Lietuvių Namų sa
vininku Sąjunga tapo pereitų me
tų gruodžio 2 d. Netrukus po to 
sušauktame Adelaidės lietuviškų 
organizacijų atstovų pasitarime 
buvo pasikirstytas laikas naudo
tis namais. Pirmiausia čia savo 
sueigas pradėjo rengti skautai ir 
pobūvius jaunimas. Savaitgalio 
mokykla čia pradėjo savo mokslo 
motus su 60 mokinių. Netrukus 
čia bus pradėtas .ir lituanistinių 
kursų paskaitos. Sportininkai at- 
sikraustys su stalo tenisu. Jie 
taip pat pradės akciją krepšinio, 
tinklinio ir lauko teniso aikštei 
įrengti.

Sąjunga jau nupirko 100 kė
džių ir 20 stalų. Ateityje baldų 
reikės daugiau.

Sąjunga turi 109. narius. Nau
ju amžinuoju nariu tapo Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjunga, pa
aukojusi Lietuvių Namų reika
lams £ 200. Garbės nariais yra p. 
šaulys ir ponia Janavičienė. Nau
jais nariais globėjais įrašyti p.p. 
Linkus, Venslovavičius ir Danie
la.

Biblioteka pavadinta Bachuno 
vardu.

Iš finansinio pranešimo paaiš
kėjo, kad Sąjunga ligšiol turėjo 
£ 3609.15.5 pajamų, yra užtrau
kusi £ 4000 paskolą. Nuo pereito 
susirinkimo iki ligšiolinio buvo 
gauta pajamų £ 1242.6.9. Ligšiol 
Sąjunga yra padariusi £ 6393.17.5 
išlaidų. Už Lietuvių Namus buvo 
sumokėta £ 6250. Nuosavybės do-*

“VYTIES” BALIAI — ŠOKIAI 
1958 M.

Sp. Klubo V-ba šiais metais yra 
numačiusi surengti penkis balius 
— šokių vakarus, šiomis dieno
mis: 19 balandžio, 31 gegužės, 19 
liepos, 16 rugpjūčio ir 4 spalių.

VYTIS LAIMI PO PRATĘSIMO 
VYTIS — WEST ADELAIDE 

55:54 (24:19)
Iš viso vasaros - turnyro šios 

rungtynės buvo įdomiausios ir ge
riausiai sužaistos. Pradžioje pir
mo puslaikio vytiečiai puikiais de
riniais ir gražiomis pasuotomis 
pelno taškus ir atsiplėšia dešimts 
taškų skirtumu. Prieš pabaigą 
pirmu puslaikio priešas rezultatą 
apšvelnina ligi penkių taškų skir
tumo. Antras puslaikis žaidžiamas 
dideliu greičiu ir kietu-abiejų ko
mandų individualiniu gynimu. 
Priešininkas išnaudoja keletą bau- 
dn. ir rezultatas lygus. Prasideda 
kieta kova už kiekvieną tašką. 
Rezultatas svyruoja čia į vieną, 
čia į antrą pusę poros taškų skir
tumu. Likus iki žaidimo pabaigos 
apie dešimt sekundžių, priešinin
kas veda trimis taškais. Vytis 
gauna dvigubą baudą savo nau
dai. Ignatavičius vieną įmęta, 
antrą ’ mėgina mesti j lanką ir 
kartoti pilną metimą. Teisėjai pa
skaito, kad įer anksti peržengta 
baudos linija. Paskutiniu momen
tu Ignatavičius atima iš priešo 
kamuolį ir padaro metimą. Rezul
tatas 49:49, žaidimas pratęsiamas 
Priešininkas staigiais prasiverži
mais daro du metimus. Vytiečiai 
atsako tuo pačiu. Priešininkas iš
naudoja vieną baudą ir vedą vie
nu tašku. Paskutinę sekundę Per
kūnas eina ant .krepšio ir daro 
metimą bet tuo pačiu momentu 
pasigirsta rungtynių pabaigos sig
nalas. Dabar laimėjimas priklauso 

į nuo išnaudojimo baudų. Petkūnas 
realizuoja abidvi ir Vytiečiai lai
mi vieno taško skirtumu, šios

rungtynės daug “nervų” kainavo 
žiūrovams. Vytiečiai po pratęsimo 
turėjo kiečiau veržtis prie priešo 
krepšio tuo priversdami priešinin
ką daryti baudas. Taškai: Ignata
vičius 17, Petkūnas 14, Klimaitis 
8. Jaciunskas 6, Visockis ir Ra
kauskas po 4, R. Urmonas 2.

ADELAIDES L. SĄJUNGĄ 
PERKA ANTRA N AM A

( < 
kumentų sudarymas, dviejų pas
kolų registracija, draudimas nuo 
ugnies, honoraras advokatui ir 
turto įkainavimas surijo dar £■ 
111.9.2. Pati Sąjungos Valdyba 
administraciniams reikalams per 
tuos metus išleido £ 32.8.3.

Iš stambesnių aukų iždininkas 
nurodė Amerikos Lietuvių Sąjun
gą (200), Savaitgalio mokyklą 
(50), Mokyklos tėvų komitetą 
(50) ir Moterų sekciją (61.13.3). 
Sąjungos surengtas balius davė 
£ 131 pelno, o ponios Gučiuvienės 
koncertas £ 14.

Sąjungai reikia, kad bent 200 
(iš apytikriai 2000 lietuvių) ben
druomenės narių per ketverius 
metus mokėtų po £ 5. Tada sko
los būtų išlygintos ir galima bū
tų galvoti apie namo praplėtimą.

Iš revizijos komisijos akto pa
aiškėjo, kad Sąjunga turėjo £ 
7609.16.5 pajamų, £ 6393.17.5 iš
laidų ir kad kasoje revizijos die
ną buvo £ 1215.19.0, iš kurių £ 
1154.9.10 banke ir £ 61.13.2 gry
nais.

Inž. Reisonas pateikė susirinki
mui susipažinti keturius namo pa
tobulinimo varijantus, tačiau jie 
nebuvo svarstyti dėl atsiradusios 
galimybės padidinti žemės sklypą.

Užtvirtinęs Sąjungos veiklą, su
sirinkimas paliko ateinantiems 
metams tą patį nario mokestį, bū
tent vienas šilingas savaitei.

Palikta senoji Sąjungos Valdy
ba (Raginis, Reisonas, šliužas, 
Jonas Lapšys ir Radzevičius). Bu
vo išrinkti penki valdybos kandi
datai (V. Linkus, L. Garbaliaus- 
kas, S. Dunda, A. Morkūnas ir 
M. Pocius). Nutarta prašyti, kad 
ir ateityje Sąjungos atskaitomy
bę tikrintų Adelaidės apylinkės 
revizijos komisija .

Šiais metais, kaip pareiškė pir
mininkas, valdyba numato per
tvarkyti namą, parengti ir patvir
tinti pagrindini planą, padėti spor
to klubui įrengti sporto aikštę, 
nupirkti daugiau baldų, surengti 
oficialų Namų atidarymą, vieną 
pagrindinį balių, gegužinę, suak
tyvinti aukų rinkimą ir padidinti 
talkininkų skaičių, paskleisti tarp 
šeimų taupomąsias dėžutes. Susi
rinkimas pritarė V. Šimkaus pa
siūlymui įrengti šviesą prie įva
žiavimo.

Visam šiam darbščiam susirin
kimui labai sumaniai pirmininka
vo V. Linkus ir sekretoriavo V. 
Marcinkevičius.

Susirinkimas buvo baigtas Tau
tos Himnu. V.R.

TEGUL NORS MENKA 

DALIS NUO TAVO GĖRYBIŲ 

STALO TENKA VOKIETIJOJE

VARGSTANTIEM LIETUVIAM.GREIT
MOŠŲ PASIŲSTI SIUNTINIAI PASIEKIA 

LIETUVĄ PER 3-6 SAVAITES

PATIKIMAI
100% GARANTIJA, KAD SIUNTINYS 

PASIEKS GAVĖJĄ

PRIEINAMA KAINA
PALYGINKITE MOŠŲ FIRMOS KAINAS 

SU KITŲ FIRMŲ KAINOMIS
Artėja Velykų šventės. Daugelis-iš mūsų susirašinėja su savaisiais Tėvynėje. Daugelis iš mūsų norėtų pasiųsti jiems dovanų šventėms, kad praskaidrinus jų nuotaiką. Ne paslap

tis, kad daugelis iš mūsų besiųsdami siuntinius baigia išsisemti. Brownejoncs Lietuvių Skyrius, norėdamas padėti tiek savo klijentams, tiek visiems lietuviams, kurie norės tuo pasinau
doti, siūlo savo pagalbą. Prisiųskite savo adresą, gavėjo adresą, ir jūsų norimas siuntinys bus jūsų artimiesiems į Lietuvą pasiųstas, kad galėtų jis juos Velykų šventėms pasiekti. Ir 
tik paskui gavę sąskaitą pradedate mokėti po £ 1.0.0. į savaitę, arba patogumo dėliai po £ 4.0.0. į mėnesį. Jokių‘palūkanų už tai mums nemokate.

PAPIGINTI STANDARTINIAI SIUNTINIAI

MOTERIMS: Anglijoje — £ 13.13.00. 
(Svoris 8 Ibs.). Australijoj — A£ 17.1.00 
USA ir Canada — dol. 42.00. Vokietija 
— DM 164.00.

3 yds stiprios košt. medž. tinkančios 
įvairioms progoms.
4i yds medvilninės medž. suknelei, įvai- 

* rių raštų ir spalvų.
,1 vilnonė geros rūšies skarelė (vietoj 
jos galima pasirinkti 4į yds rayon me
dž. suknelei, įvairių spalvų).
3 poros rayon mot. kojinių.
1 pora vasarinių apatinių labai gražaus 
išdirbinio.
1 vilnonis šalikas.
1 pora žemais kulnimis batų stipraus 
darbo. Juodų arba rudų. Odiniais pa
dais, geros odos. Tinka šventai dienai.

VYRAMS: Anglijoje — £ 13.13.00. 
(Svoris 7J Ibs.). Australija—A£ 17.1.00. 
USA ir Canada — dol. 42.00. Vokietija 
— DM 164.00.

31 yds košt, medžiagos, stiprios, bet 
tinkamos ir šventadieniui.
3 yds geros įvairių spalvų poplin balti
niam medžiagos.
1 švarkelis su 2 kišenėmis, užtraukia
mas “zipu”. •
1 pora vilnonių kojinių.
2š yds stiprios kelnėms medž. (cordu
roy).
1 vilnonis šalikas.
Jūs galite pridėti į tuos siuntinius dar 
papildomai prekių, pasirinkę pagal kai
noraščius iki pilno 22 svarų svorio, ar
ba sudaryti 12 galimų siųsti atskirų

vardų daiktus, neprimokėdami jokių pa
pildomų mokesčių, o tik už prekes ir 
muitą.

Parodykite šitą mūsų pasiūlymą savo 
draugams ir pažįstamiems. Leiskite ir 
jiems pasinaudoti mūsų patarnavimu!

Prašykite mūsų kainoraščių ir pavyz
džių. Taipgi duokite mūsų firmos adre
są kiekvienam lietuviui, kuris norėtų 
siųsti siuntinėlius į Lietuvą savo arti
miesiems. Mūsų firma duoda tos pat 
rūšies ar net geresnes prekes už daug 
žemesnę kainą.

Visais reikalais (ar tai būtų asmeniš
kas, ar koks nors kitokis. vengiant ra
šyti į Lietuvą) parašykite mums, mes 
jums padėsime.

PASINAUUDOKITE VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS UŽ ŽEMIAU SIŪLOMAS PREKES:

34 yd. tamsiai mėlynos medž. vyr. košt., 100% vilna .. £ 7. 0. 3
1 moter. skarelė, gėlėta, 28 x 28 col............................ £ 0.14. 6
1 p. moter. pusbačių, geros odos, odos padais ...............£ 3.11.11
1 p. moter. batukų, geros odos, odos padais...................£ 3. 7. 6
1 p. mergaitėms ar berniukams batukų, iki 4i dydžio .. £ 2.19.-6
12 špūlių siūlų siuvimui mašina ................................... £ 0.18.’ 6
1 p. vaikams kojinių, rudos spalvos..................... ...k.. £ 0. 8. 3

TIESIAI IŠ LONDONO Į LIETUVĄ!
Rašykite šiuo adresu:

* LIETUVIŲ SKYRIUS *
1, Norfolk Place, 

London, W.2
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MŪSŲ PASTOGE 1958 m. kovo 10 d.

NOSU PASTOGE
SYDNĖJUS

PAMALDOS
Kovo 16 d. pamaldos Bankstow- 

ne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

Kovo 23 d. pamaldos Wentwor- 
thville Karmelitų bažn. 10 vai. 
45 min. Išpažintys nuo 10 vai. 30 
min.

Wollongongo lietuviams pamal
dos nukeliamos į kovo 30 d., kad 
būtų suteikta proga Velykinei iš
pažinčiai ir Komunijai, dalyvau
jant svečiui kun. dr. P. Bučins
kui.

CAMPERDOWNO
LIETUVIŲ MOKYKLA

Camperdowno Sekmadienio mo
kykla pradeda darbą kovo mėn. 
16 d. — sekmadienį — 10 vai. 
Vaikučių pamiltos mokytojos: p. 
A.' Bernotaitė ir p. A. Savickienė 
vėl pasižada dirbti ir aukotis, ta
čiau tik su sąlyga, jei ir visi tė
vai parodys rūpesčio ir atsiųs sa
vo vaikučius. Todėl maloniai pra
šomi jau nuo pirmos pamokos 
visiems būti mokykloje, nes nesu
sidarius didesniam vaikų skaičiui, 
darbas būtų neįmanomas. Pirmąją 
mokyklos dieną, kviečiami ir visi 
tėvai pasitarimui.

REKOLEKCIJOS
Sydnėjaus lietuviams rekolekci

jas kovo mėn. 28, 29 ir 30 d.d. 
vėl praves visų pasiilgtas svečias 
kun. dr. P. Bašinskas.

Malonėkite tas dienas iš anks
to paskirti susikaupimui ir mal
dai, atsisakant nuo pasisvečiavi
mų ir naminių darbų,

Smulkesnė tvarka bus paskelb
ta vėliau, tik pirmasis vakaras — 
kovo 28 d. — penktadienį jau 
numatytas jaunimui, nes jaunie
siems bus pritaikytos konferenci
jos.

Po to salėje bus rodoma įdo
mūs spalvoti paveikslai iš Geelon- 
go sporto šventės ir Sydnėjaus 
“Atžalyno” pastatymo.

K.P.B.
PARENGIMŲ KALENDORIUS 

1959 METAMS
ALB Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba kviečia visų organizacijų 
pasitarimą, tikslu nustatyti pa
rengimų kalendorių 1959 metams.

Pasitarimas įvyks kovo mėn. 
16 d., sekmadienį, Camperdown’o 
bažnyčios parapijos salėje tuoj po 
pamaldų.

Ta pačia proga bus tariamasi 
ir dėl lietuvių dalyvavimo šių 
metų “Waratah” festivalyje. To
dėl visi lietuviai — menininkai 
yra prašomi skaitlingai dalyvauti.

ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba.

PRANEŠIMAS
Sambūrio “šviesa” Sydnėjaus 

skyrius, šeštadienį, š.m. kovo mėn. 
15 d. 7 vai. vakaro Milson’s Point 
salėje rengia Jurgio Janavičiaus 
paskaitą: “Trumpas bandymas 
interpretuoti seną lietuvišką sa
kymą: — Perkūne, dievaiti, ne- 
muški žemaitį, bet muški gudą, 
kaip šunį rudą”.

Įėjimas visiems laisvas.
Sydnėjaus “ŠVIESOS” 

Skyriaus Valdyba.

BANKSTOWNO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Pranešama Bankstowno apylin
kės lietuviams, kad visuotinis me
tinis apylinkės susirinkimas įvyks 
š.m. kovo mėn. 16 d. 12 vai. (tuoj 
po lietuviškų pamaldų) Bankstow
no Lietuvių Namuose.

Visi tautiečiai prašomi gausiai 
dalyvauti.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba.

ATVYKO ST. URMONAS
Stasys Urmonas, apie kurio’ pa

bėgimą iš Sov. Sąjungos darbo 
stovyklos Sibire plačiai rašė lietu
vių ir kita spauda, atvyko su sa
vo šeima į Sydnėjų, norėdamas 
čia ilgiau pabūti. Prieš tai jis gy
veno Melbourne.

ALB MELBOURNO 
Apylinkės Visuotinis 

NARIŲ SUSIRINKIMAS
1958 m. kovo mėn. 23 d. (sek

madienį) 13 vai. šv. Jono parapi
jos salėje šaukiamas visuotinis 
Melbourne Apyl. narių susirinki
mas. Susirinkimo darbotvarkė se
kanti:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Mandatų komisijos sudarymas, 3. 
S-mo pirmininkaujančio rinkimas,
4. Valdybos veiklos pranešimas,
5. Finansinė apyskaita, 6. Kont
rolės komisijos pranešimas, 7. 
Garbės Teismo pranešimas, 8. Pa
klausimai dėl' pranešimų, 9. Dis
kusijos dėl pranešimų ir finansi
nės apyskaitos tvirtinimas, 10. 
Apylinkės Valdybos rinkimai, 11. 
Kontrolės Komisijos rinkimai, 12. 
Garbės Teismo rinkimai, 13. Eina
mieji reikalai ir sumanymai, 14. 
Susirinkimo uždarymas.

Pastaba: A.L.B. Statuto parag
rafas 10 numato: “Susirinkimas 
įvyksta dalyvaujant ne mažiau 
kaip pusei pilnateisiti apylinkės 
lietuvių. Kviečiamu laiku reika
laujamam skaičiui nesusirinkus, 
po pusvalandžio susirinkimas įvy
ksta, nežiūrint dalyvių kiekio, 
bet jis tegali tarti tuos dalykus, 
kurie buvo pažymėti susirinki
mo kvietime.”

Visi lietuviai prašomi nepamir
šti savo pareigos ir dalyvauti vi
suotiname narių susirinkime.

ALB Melbourne Apyl. Valdyba.

ATSISVEIKINIMO 
KONCERTAS 
MELBOURNE

Melboumo lietuvių Dainos Sam
būrio choras, diriguojamas A. 
čelnos, jau išgarsėjo ne tik Mel
bourne, bet ir kitose didesnėse 
Australijos vietovėse. Su savo 
koncertais jis lankėsi Sydnėjuje, 
Adelaidėje, Geelongc, ir visur bu
vo sutiktas su didžiuliu entuziaz
mu.

š.m. kovo mėn. 1 d. buvo su
rengtas Katedrai Hall Melbourne 
šio choro priešatostoginis atsisvei
kinimo koncertas. Scenų užpildė 
dar pirma jaunyste spindį daino- 
rių veidai, šalia kurių, kaip šulai, 
rėmėsi jau sidabru galvas pasi
dabinę, vyresnieji dainos mylėto
jai. Pranešėjos vaidmenį maloniai 
atliko p. A. Karazijienė, kuri vi
sus klausytojus su įprastu jai 
švelnumu perkėlė iš čia į berže
lių, klevų ir žilvyčių tėvynę.

Koncertas buvo pradėtas dar
niai skambančiu Britanijos Him
nu. Po to sekė mišraus choro 
dainos, supdamos klausytoją ma
loniu pasigėrėjimu. Atskiri mote
rų ir vyrų chorai paįvairino kon
certą švelniu garso išgyvenimu, 
ir klausytojai, atrodė, net nekvė
pavo liūliuojančiuos dainos gar
suos.

Moterų chore solo partiją išpil
dė p. Milvydienė, vyrų — p. Mor
kūnas ir p. Paškevičius. P. Zab- 
leckytė išpildė kelis kūrinius pia
ninu.

Po to vėl grįžo scenon mišru
sis choras su B. Brazdžionio gies
me: “Lietuva, - mano šiaurės pa
švaistė”. Ši daina tikrai jaudino 
klausytojus ir ne vienam išspau
dė griaudžią ašarą.

Savo žodyje sambūrio adminis
tratorius p. Baltrūnas nubrėžė 
šio darnaus dainos vieneto nueito 
kelio sunkumus ir džiaugsmus. 
Jis nuoširdžiai patikino, kad po 
atostogų sambūris vėl grįš ir dai
nuos dar su didesne energija.

Tenka tačiau apgailestauti, kad 
Šiuo kartu lietuviškoji publika 
visai negausiai aplankė koncertą 
ir, atrodo, niekas choro neapdo
vanojo gėlėmis.

Tikėkimės, kad mūsų pamėgta
sis ^sambūris greitai vėl skambins 
lietuviškais garsais.

Buvęs.

ATSIŠAUKIMAS
Jau du metai, kaip Sydnėjuje 

egzistuoja Soc. GI. Mot. D-ja. Jos 
tiesioginis uždavinys: globoti li
gonius, padėti nelaimės ištiktiems 
tautiečiams, šelpti Vokietijoje pa
silikusius senelius bei ligonius 
ir t.t.

Per tuos du metus, mūsų drau
gija neįstengė išspręsti vieno la
bai svarbaus reikalo, būtent — 
informacinio klausimo.

Ne kartą d-jos valdyba kreipė
si per “Mūsų Pastogę” į visuome
nę, prašydama apie visus ligonius 
bei nelaimės ištiktuosius praneš
ti d-jos valdybai.

Iki šiol niekas į draugiją tie
siogiai nesikreipė, o pranešimų 
buvo gauta vos 3. Tuo tarpu 
d-ja turi užregistravusi 21 ligonį 
ir 1 nelaimės ištiktą šeimą. Iš 
jų 6 ligoninėse buvo trumpesnį 
laiką, t.y. po kelias savaites, iš 
kitų gi 16-kos ligonių — 5 yra 
pasveikę, o 10 vis dar d-jos lan
komi bei globojami.

Dažnai tenka išgirsti d-jai da
romų užmetimų, kad ji ne visais 
tautiečiais rūpinasi.

Mums labai skaudu girdėti 
tuos priekaištus, nes čia nėra kal
ta draugija. Kiekvienas turėtų su
prasti, kaip Sydnėjaus lietuviai 
yra išmėtyti po, plačias apylinkes 
ir d-jos valdybai sunku pabuvoti 
visuose Sydnėjaus pakraščiuose 
ir viską sužinoti, ypač kad visos 
v-bos narės yra dirbančios.

Ligonių klausimu D-jos valdy
bai teko kreiptis į Sveikatos De
partamentą ir teirautis, ar ten 
nėra užregistruota lietuvių. Buvo 
gauta kelios pavardės, dauguma gi 
sergančių buvo atidengta pripuo
lamai.

Todėl dar kartą kreipiamės į 
visuomenę, prašydamos visada 
pranešinėti. Mot. Social. Globos 
D-jos Valdybai. Pranešimus'gali
ma perduoti telefonais: vicepirmi
ninkei p. Dryžienei — tel. UY 2801 
arba p. Daukienei — tel. U Y 5281.

Sydnėjaus Liet. Soc. Globos 
Mot. D-jos Valdyba.

Sydnėjaus studentu žiniai
jš.m. kovo mėn. 9 d. numatytoji 

iškila į Bobin Head neįvyko, nes 
tą dieną buvo ruošiamas šv. Ka
zimiero 500 metų gimimo jubilie
jaus minėjimas.

Pranešame colegų ir visuome
nės dėmesiui, kad š.m. kovo mėn. 
22 d. 7 v.v. Antoni Doherty sa
lėje (Crown ir Collins gatvių san
kryžoje) įvyks Initium Semestri 
iškilmės.

Apie tai smulkiau painformuo
sime sekančiame “M.P.” numery
je.

Studentų Sąjungos Valdyba.

Reikalinga moteris
Inteligentiška šeima j ieško vy

resnio amžiaus moters, kuri su
tiktų kartu gyventi ir prižiūrėti 
2 m. amžiaus vaiką.

Geros sąlygos.
Kreiptis “Mūsų Pastogės” redak

cijom

M. LUCAS <& CO.
BUILDERS & CONTRACTORS (ROD).

Sav. M. Bukauskas.
56 Yarrara Rd., Pennant Hills, N.S.W.
NORĖDAMI įsigyti geros vertės nam 

kreipkitės tik į LUCAS & CO.
UŽTIKRINTAI geras darbas ir tik geriausios medžiagos..
DAROME planus ir paruošiame specifikacijas. Parūpiname 
paskolas.
STATOME ant savo ir Jūsų sklypų.
YRA statyboje keletas namų Merrylands ir Wentworthville ra
jone, jau nuo £ 2625 įskaitant ir žemės sklypą. Turime laisvų 
sklypų.
PERKAME sklypus nemažiau 2-jų vienoje vietoje, nurodan- 
tiems mokame komisiją.

... KREIPTIS asmeniškai arba skambinti WJ 2272 iki 9 vai. ryto 
•į arba po 6 vai. vakare. (2 min. nuo stoties).

❖
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NEWCASTELIS
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
40-tąją Lietuvos nepriklausomy

bės sukaktį Newcastelio lietuviai 
minėjo vasario 15 dieną Anzac 
salėje Hamiltone.

■Šventė buvo pradėta Tautos 
Himnu. Atidarymo pranešime
Apylinkės valdybos pirmininkas 
inž. J. Dirginčius lietuvių ir ang
lų kalbomis supažindino minėji
mo dalyvius su Lietuvos praeiti
mi, paaiškino Vasario šešiolikto
sios prasmę ir priminė tėvynės 
netekimo skriaudą.

čia pat dalyvaudami, susirin
kusius pasveikino estų ir lenkų 
atstovai.

Savo malonioje kalboje New
castelio lietuvių kapelionas kun. 
Gaidelis kvietė tautiečius gausiau 
lankytis lietuvių pamaldose, nes 
lietuvybės išlaikymas esąs tamp
riai susietas su pamaldų lankymu.

Baigiant susirinkusius pasveiki
no valdybos sekretorius Viskaus- 
kas. Po minėjimo dalyviai galėjo 
dalyvauti šokiuose.

Sekmadienį vasario 16 d. proga 
Broadmeadow šv. Lauryno baž
nyčioje kun. Gaidelis atlaikė lietu
viškas pamaldas. .

— gh —

PERTHAS
MALONUS REIŠKINYS

Lankydamas paskutiniųjų kele- 
rių metų vasario 16 d. minėjimų 
iškilmes, rengiamas Pertho apy
linkės valdybos, priėjau malonios 
išvados, kad ir jaunuomenė tose 
iškilmėse pradeda vis daugiau pa
sireikšti.

Tik ką praėjusio minėjimo pro
grama, kuri buvo ruošta su atsi
dėjimu, tapo visais atžvilgiais vy
kusiai išpildyta. Salėje susirinko 
per 300 tautiečių, kurie išklausė 
šventei pritaikytą paskaitą ir vie
no Pertho jaunuolio sukurtą ra
šinį, papildomą gyvaisiais pavei
kslais. Po to salėje pasirodė ga
bios baleto šokėjos, akordeonis
tas, deklamatoriai ir tautinių šo
kių grupė. Pašokus “Rugelius”, 
plojimas ilgai nenutilo;. .

Kitą dieną (vasario 16) į pa
maldas susirinko pilnutėlė bažny
čia tautiečių, čia dalyvavo ir 
Pertho vyskupas, kuris savo pa
moksle ragino susirinkusius nepa
miršti savo gimtosios kalbos ir 
gražių papročių, o perduoti visa 
tai priaugančiai kartai.

S-s.

J. STRAUTINŠ
5-th Floor, 306 The Causeway

Melbourne
SIUNTINIAI I LIETUVĄ IR 
USSR SU IŠ ANKSTO APMO
KĖTU MUITU IR KT.

Mes siunčiame su iš anksto ap
mokėtu muitu ir kitomis persiunti
mo išlaidomis Jūsų pačių paruoš
tus siuntinius iš Australijos iki 
44 Ibs. bendro svorio.
Mes taip pat priimame užsakymus 
ir įmokėjimus už prekes, siunčia
mas per DAUGAVA — PARCELS 
SERVICE, Stockholm, Sweden: 
tekstilės, avalynės, vaistų, mais
to ir kt.
Reikalaukite mūsų kainaraščių! 

Atkreipkite dėmesį, kad sausio — 
vasario mėnesiais mūsų įstaiga 
yra uždaryta pirmadieniais.

%
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ADELAIDE
LITUANISTIKOS KURSAI 

ADELAIDĖJE
Adelaidės Lietuvių Bendruome

nės Švietimo Tarybos organizuo
jamieji Lituanistikos kursai atida
romi š.m. kovo mėn. 30 dieną 3 
vai. p. pietų Lietuvių Namuose.

Kursuose bus dėstoma: 1) Lie
tuvių kalba (18 paskaitų) 2) 
Lietuvių Literatūra (20); 3) Lie
tuvos Istorija (20), 4) Lietuvos 
geografija (6; 5) Lietuvių liau
dies kūryba (10) ir 6) visuomeni
nių mokslų dalis (6).

Kursuose sutiko dėstyti: And
riušis Pulgis, Gavelis, kun. Kun- 
gys, Lapšys Juozas, Neverauskas 
V., Pusdešris, Urmonas. Be to, 
nutarta kviesti (ir kai kurie jau 
sutiko) atskirų sričių paskaitoms: 
Grėbliūnienė, Statnickienė, Vasi
liauskienė, Gučius, Martinkus, Po
cius, Martynas, V. Požėla, Šim
kus ir kiti.

Numatyta, kad kursų paskaitos 
bus pradėtos balandžio 11 d. 
(penktadienį) ir po to vyks kiek
vieną penktadienį nuo 7.30 iki 
9.30. Kiekvieną vakarą bus skaito
ma po dvi paskaitas po 45 minu
tes. Pertraukų metu kursų vado
vybė rengs kursantams ir lekto
riams arbatėles.

Kursų vadovybė ir Švietimo Ta
ryba'kviečia visą Adelaidės lietu
višką jaunimą (nuo 15-kos metų 
aukštyn) lankyti šiuos kursus. Už
sirašyti galima pas Švietimo Ta
rybos jaunimo sekcijos vadovę po
nią Reisonienę (telefonas Nr. 
UX 3806), pas kursų sekretorę 
Aldoną Mikužytę (ML 3698) arba 
pas kursų reikalų vedėją V. Rad
zevičių (LF 5945).

Adelaidės Lietuvių B-nės 
švietimo Taryba.

PAGERBIMAS
KULTŪRININKUI r
Adelaidės Apylinkės Valdybos 

sušauktame visų Adelaidės lietu- 
l viškų organizacijų atstovų pasita
rime vienbalsiai nutarta suruošti 
muzikui ir ilgamečiui Adelaidės 
“Lituania” choro vadovui, p. J. 
Šimkui, jo penkiasdešimties metų 
amžiaus sukaktuvių proga, pager
bimo pobūvį — vaišes.

Pagerbimo pobūvis įvyks Ade
laidės Lietuvių Namuose, Eastry 
Street, Norwood š.m. kovo mėn. 
15 d. (šeštadienį), pradžia 7 vai. 
vak.

Norintieji dalyvauti šiame po
būvyje be atidėliojimo užsirašo 
pas Moterų Sekcijos pirmininkę 
p. Garbaliauškienę, arba pas Apy
linkės Valdybos pirmininką S. Či
birą (L 2711), arba “Lituania” 
choro administratorių p. L. Ge
rulaitį (LU 4044).

ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba.

Pajieškojimai
• Augaitės Izabelės, dūk. Ber
nardo, gimusio Rozalime ir gyve
nusios Kupiškyje, jieško Aldona 
Brazdžionyte, gyv. Radviliškyje, 
Vilniaus g-vė Nr. 6.
• Ignas Andriejauskas iš Lietu
vos jieško A. Kairio. Rašyti “M. 
P.” administracijos adresu — Box 
4558, G.P.O., Sydney.
• Paj ieško mas P. Julijonas Nek- 
rošas, apie 61 metų amžiaus, išvy
kęs iš Kauno 1944 m. Rašyti “M. 
P.” adminisiracijon. Turime žinių 
iš Lietuvos.
• M. Daujotienė iš Lietuvos jieš
ko savo brolio Petro Smičkaus, 
kilusio iš Radviliškio valsčiaus. 
Atsiliepiant rašyti adresu: J. Dau
jotas, 2190 Dundas Str., W. To
ronto 3, Ont., Canada.
• Stasio Beniušio, sūnaus Jo

no, gim. 1923 m. jieško jo moti
na iš Lietuvos. Rašyti adresu: P. 
Burkys, 5 Sheehy St., Glebe Pt., 
NSW.

“Dainos” choro koncertas
Sydnėjaus “Dainos” choras š. 

m. gegužės mėn. 3 d. ruošia di
delį koncertą, apie kurį bus vė
liau visuomenei plačiau painfor
muota.

Šia proga choro vadovybė ma-j 
loniai kviečia dainos mylėtojus,' 
ypač jaunimą, papildyti choristų' 
eiles.

PADĖKA
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba ir 

Moterų Soc. Globos D-joa Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems atsilan
kiusiems ir visokiais būdais parė- 
musiems mūsų rengtą š.m. vasario 
mėn. 15 dienos balių.

Rengėjai.

(COSMOSTRADING CO.

I
 SA V. A. VAITIEKŪNAS Į'

SIUNČIAME JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS SIUNTINIUS I;
LIETUVON IR SIBIRAN. 5

SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA KOVO MĖN. 15 D. ŠIUO į 
LAIVU IŠSIŲSTI SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS APIE 
BIRŽELIO MĖN. VIDURĮ. I ŠĮ TRANSPORTĄ SIUNTINIAI !' 
PRIIMAMI IKI KOVO MEN. 10 D. į

SIŲSKITE VELYKINIUS SIUNTINIUS ORO PAŠTU. IĮ

SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI KOVO MĖN. 6 D. i; 
SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI 44 LBS SVORIO. PREKĖS ;! 
ĮKAINUOJAMOS SOVIETŲ MUITINIŲ PRIIMTINOMIS £ 
KAINOMIS. PRISTATYMAS GARANTUOTAS PER 3 — 34 .j 
mėnesių. I;

į DĖMESIO! į;
£ Naujas oro pašto tarifas tik 10/- už kiekvieną į Ibs svorio, j! 
į Riba 22 Ibs. Tai pigiausias būdas vaistams arba skubioms do- £ 
į vanėlėms siųsti. Pristatymas per 24-28 dienas. .Į
5 Siųskite savo siuntinius paštu arba atneškite asmeniškai bet .j
£ kuriuo laiku: £
į 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 
£ BIURAS MIESTE: 300 LITTLE COLLINS ST., į
£ MELBOURNE, C. 1, TEL. MX 2370 6-TAS AŲGŠTAS. S
5 Valandos: 11 ryto — 5.30 vakaro, šeštadieniais 9 — 12 vai. >[ 

į SKYRIAI: Į;
S SYDNĖJUJE: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park., £ 
£ N.S.W. Tel. LL 5549 £
5 ADELAIDĖJE: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. Ii 
5 GEELONGE: S. Karpalavičiu., 5 Yaraan St, North Geelong, Vic. į 
5 BRISBANE JE: K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Bris- >Į 
£ bane, Qld. Tel. U 5827. ! J
£ PERTHE: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A. !j
5 NEWCASTLE: 1. E. Gorow, 3 Smart St., Charlestown, New- 
J castle, N.S.W. į
£ 2. G. Gent, 93 Northumerland St., Maryvil- >[
£ le, Newcastle, N.S.W. >I

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniškia, as Preaident of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (TeL MX 2120). _ ____
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