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Pakalbėkime 
rimtai

Jau baigėsi metai, kai ALB-nės
Krašto Valdyba pirmų kartų krei
pėsi j Australijos lietuvius, pra
nešdama, kad ruošia lietuvių met
rašti pirmajam dešimtmečiui šia
me krašte atžymėti. Ta pačia pro
ga buvo mūsų visuomenė įsakmiai 
paprašyta iš anksto užsiprenume
ruoti ji, kad įgalintų leidėjų su
daryti reikiamų pinigų sumų met
raščiui išleisti.

Ištisų metų darbo ir laukimo 
išdavoje rezultatai nėra geriausi: 
redakcinis metraščio darbas, tie
sa, yra gerokai pasistūmėjęs, 
tačiau skaitytojų — pre-1 
numeratorių skaičius yra iki šiol 
toks, kad Krašto Valdyba nedrįs
ta pradėti metraščio spausdinimų.

Visiems sąmoningiems patrio
tams yra aišku, kad metraštis rei
kalingas ir būtinas. Be jo, praei
to dešimtmečio Australijos lietu
vių darbai nebus atžymėti, istori
nė lietuvių veiklos medžiaga su
nyks laiko dulkėse ir nepaliks jo
kių pėdsakų. Atrodys, kad mes 
čia negyvenom, nedirbom, nesiel- 
vartavom dėl savo tėvynės likimo 
ir savosios jaunuomenės lietuviš
kumo.

Taigi abejonių dėl metraščio 
reikalingumo, manytume, niekas 
neturi: visi pripažįsta, kad jis 
būtinas ir galimas, jeigu tik mes 
išsiraitysime iš tingumo kevelo 
nunešti tų pusantro svaro į paš
tų, kaip metraščio prenumeratą. 
Tatai nėra didelė suma, ypač ži
nant, kad metraštis bus tikrai 
vertingas ir didelis, su keletą 
šimtų nuotraukų, vaizduojančių 
mūsų pačių gyvenimą čia ir veik
lų. Aišku, kad ateityje, kai met-
rastis pasirodys ribotu egzemplio
rių skaičiumi ir tebus išsiuntinė
tas tik jo prenumeratoriams, daž
nas knygos mylėtojas pasiges jo 
ne dėl kieno kito kaltės, o tik dėl 
paprasčiausio savo tingumo pa
sukti į pašto įstaigą ir išrašyti 
piniginę perlaidą jo prenumera
tai.

ALB-nės Krašto Valdyba per
spėjančiai primena lietuviškajai 
visuomenei, kad sekantieji du 
mėnesiai išspręs, ar metraštis bus 
leidžiamas ar ne. Jeigu iki š.m. 
gegužės mėn. vidurio nebus tiek
iš anksto užsisakiusių, kad susi
darytų bent pradinė suma numa
tytajam leidiniui spausdinti, tai 
šito svarbaus reikalo, savaime su
prantama, reikės atsisakyti, grą
žinant pinigus iki šiol metraštį 
užsiprenumeravusiems tautie
čiams.

Tačiau leidėjas dar ir dabar 
vilties nenustoja ir tiki šio kraš
to lietuviams. Jis žino, kad mūsų 
tautietis, kai jis supranta reikalo 
svarbą, net ir paskutiniu momen
tu atlieka reikalingą žygį. Jau iki 
šiol turime visą eilę pavyzdžių, 
kad rengiamąjį leidinį užsisakė 
kolektyviai kaikurių organizacijų 
valdybos ir nemažas skaičius pas
kirų asmenų, tai juo labiau- tiki
me, kad po šio raginimo nedel
siant pradės plaukti piniginės per
laidos, kurios ir išspręs šį reika
lą tik teigiama linkme.

Mes manome, kad ALB-nės 
Apylinkių valdybos ir kitų visų 
čia veikiančių organizacijų vado
vaujami organai ne tik patys at
liks šią pareigą, bet kiekviena 
proga ir kiekvienu metu paragins 
ir savo brolius, kad tuojau užsi
sakytų Australijos Lietuvių Met
raštį. J.V.

AR ČIA BAIMĖ?
AR TIK DVASINIU VERTYBIŲ PRARADIMAS?

Kai erdvėmis skrieja satelitai ir | 
žemės rutulio mokslo vyrai ne tik 
svajoja apie dangaus erdvės ne
žinomybes, bet realiais bandymais I 
nori pasiekti neaprėpiamas bėga-' 
lybes, mažučio žemės kamuolėlio 
paviršiuje kasdieną vis baisesnius 
ir baisesnius ginklus gamina.

Kiek žemės istorija atmena, čia' 
buvo visais amžiais karai, kovos, 
grumtynės arba paprastų baslių 
kautynės, žmogus žmogui čia nie- 
kada nebuvo draugu ir .atrodė, I 
kad visada čia trūko vietos tai I 
juodajam, tai raudonodžiui, tai' 
geltonajam, o kartais ir pačiam 
pikčiausiajam — baltajam žmo
gui. Grumtynės dėl žemės gaba
lo, dėl tariamų idėjų, dėl miesto, 
kartais gi tik dėl smėlėto tyro 
iššaukdavo, dabar iššaukia ir, at
rodo, artimoj ateity iššauks tar- 
pusaves žmonių, tautų ir rasių ko
vas.

Keista, kad dabar mes laikome 
save homo sapiens. 
Jei tokiais būtume, tai elgtumė- 
mės protingai ir humaniškai. Jei 
mes jaustume savo žmogiškų kil
mę, tai nevykdytume to, kas rei
kalauja žiaurumo, kankinimų, ki
tų žmonių ar tautų pavergimo. 
Jei nors dalis žmonių būtų žmo
nėmis, tai jie nepabijotų mirti už 
žmogiškuosius idealus, jie neleis
tų tiems, kurie virto žvėrimis, 
milijonais naikinti tautas ar ra
ses.

Nūdienėj varžytynių kovoj, rei
kia manyti, nėra daug išrinktųjų 
žmonių, kurie švytėtų žmogiškai
siais idealais. Žodinis gynymas
žmogaus ar tautos gyventi šiame 
žemės rutulėly, kai turima jėga 
tatai realiu būdu apginti, dar ne
duoda jokios teisės vadintis tei
singaisiais.

Kalbant tikraisiais vardais, nū
dienė Vakarų pasaulio, vadovau
jamo Amerikos, politika nėra nei 
žmogiška, nei nuoširdi. Ji savo

kalbomis, kurias leidžia radio bam 
gomis komunizmo pavergtiesiems, 
kaip rodo gyvenimo praktika, nie
ko nepadeda nei blogio nugalėji
mui, nei pavergtųjų buities pa
lengvinimui.

( K
Tatai parodė Vengrijos revo-; 

hucijos įvykiai, tai rodo ir dabar-j 
tinė politinė padėtis. Amerikai, | 
kaip ir kitiems laimingiesiems,! 
dar nepatekusiems į žvėriškus in- j 
ternacionalinio komunizmo nagus*. 
terūpi tik šios dienos prastūmi-] 
mas, atseit — brangūs tik savi 
kailiniai. Jei šie politikai kartais 
savo kalbomis tarsi užtaria pa
vergtuosius, jei net jų valstybės 
vyrai viena ar kita proga tarste
lia užuojautos žodelį nuskriausta
jam, kankinamajam ar žudomam, 
tai tatai nėra nuoširdus gynimas, I 
o tik formalinis’ savo geradėjiš- 
kumo demonstravimas.

Nesigilinant į detalius faktus, 
su apgailestavimu tenka konsta
tuoti, kad vakariečiai vis dar kal
basi su tais, kurie pastaraisiais 
metais jau nedviprasmiai pradeda 
bemaž visam pasauliui grąsyti sa
vo hidrogeninėm balistinėm rake
tom. Kaip žinome, prieš Atlanto 
Pakto Valstybių konferencijų bol
ševikų iškamša Bulganinas buvo 
išsiuntinėjęs visoms to pakto da
lyvėms perspėjimus, kad neleistų 
į savo žemes amerikietinių atomi
nių ginklų bazių, šiomis dienomis 
tokius pat grąsinimus yra gavę 
ir SEATO, atseit — Ramiojo Van
denyno gynybos pakto signitarai.

Šitoks elgesys, kitaip tariant 
atviras grūmojimas, seniau būtų 
iššaukęs jei jau ne casus belli, 
tai bent ekonominių arba diplo
matinių santykių nutraukimą. 
Šiandieną gi didžiosios pasaulio 
galybės, kaip Amerika, Didž. Bri
tanija ir Prancūzija, šiuos sovie
tų grąsinimus, atrodo, laiko nor
maliais politinio gyvenimo reiški
niais.

Kyla klausimas: ar čia baimė ar 
tik dvasinių vertybių praradimas?

Atsakymui tinka abiejų teigimų 
patvirtinimas. Gal būt patį di
džiausią vaidmenį vis dėlto čia 
vaidina baimė, kurią sovietų na- 
chališkumas moka puikiai išnau
doti. Kas pažįsta sovietus iš pa
čių pamatų, kas jų rėžimo ii* pro- 
pogandos siūlus moka išnarplioti 
ir vėl suvynioti į kamuolį, tas 
žino, kad tatai tėra tik propagan

dinis grąsinimas, jieškant bailių. 
Mes, kurie pabėgome iš po žiau
rios letenos, puikiai žinome, kad 
komunistinis rėžimas su dabarti
ne savo ekonomine sistema nieka
da nepajėgs sukurti tokios jėgos, 
kuri galėtų nugalėti bent vieną 
vidutiniškai stiprią demokratinę 
valstybę. Praeitas karas aiškiai 
parodė, kad sovietai būtų jau pa
čioje pradžioje subyrėję į šypu- 
lius, jei ta pati Amerika, kuri 
šiandieną baiminasi vakarykščio 
sąjungininko, nebūtų sukišusi al- 
kanajai Sibiro meškai milijardų 
dolerių ginklais, apranga ir mais
tu. Be minėtos paramos sovietai 
tada jau buvo galutinai sumušti. 
Amerikos pagelba ne tik sustipri
no bolševikus kariškai ir ūkiškai, 
bet pakėlė ir jų moralę, žinant 
kad turi turtingą ir galingą są
jungininką.

Mes sekame sovietų atradimus. 
Mes žinome, kad jie, išvogę vaka
riečių karines paslaptis, sugebėjo 
pasigaminti atomines ir hidroge
nines bombas bei ilgesnio rango 
raketas, mes girdime, kad mirš
tančių iš bado ir nuovargio ver
gų pagalba, jie gamina ir kitus 
ginklus dideliais kiekiais, tačiau 
mes žinome taip pat, kad visas 
kraštas, ypač gi sovietų paverg
tosios tautos, prasidėjus karui, ne 
tik nepadės savo budeliui, bet 
ras būdų, kaip jam pakenkti. Jei
gu žmonės nepritaria rėžimui, tai 
toks rėžimas negali vesti jokio 
rimtesnio karo, o apie jo laimėji
mą negali būti net kalbos.

Taigi, sovietų bauginimų tegali 
bijoti tik tie, kurių s.ąžinė jau su
rambėjo, nes jie prarado dvasines 
žmogiško žmogaus vertybes, šis 
faktas rodo, kad vakarietiškojo 
pasaulio svarstyklių pusė pradės 
sverti į humanišką pasaulio sut
varkymą tik tuo atveju, jei vieno
je ar kitoje didžiojoje demokra
tijoje įsivyraus stiprus suprati
mas, kad vieną kartą vis dėl to 
reikia nutraukti visokius santy
kius su grėsme .žaižaruojančiu 
demonu — komunizmu...

J.V.

PAVOJAI IŠ INDONEZIJOS
Pradėjus rašyti politines nau

jienas, Sydnėjaus radio bangomis 
nuskriejo jau patvirtinta žinia, 
kad Indonezijoj prasidėjo pilieti
nis karas. Krašto vyriausybė, va
dovaujama prezidento Soekarno, 
pagaliau nusprendė jėga sutvar
kyti vidurinėj Sumatroj sukilu
sias kariuomenės dalis, vadovau
jamas jaunų pulkininkų.

Faktinis sukilimas prieš dabar
tinę vyriausybę prasidėjo jau per
eitų metų pabaigoje, atseit — ne 
daug vėliau, kai prez. Soekarno 
sudarė koalicinę vyriausybę, įsi- 
leisdamas komunistus. Prezidento 
flirtas su raudonaisiais, ypač So
vietų Rusijos prezidiumo pirmi
ninko Vorošilovo lankymasis kraš
te, nepatiko religingajai gyvento
jų daliai, kurie yra daugiau lin
kę bendradarbiauti Su Vakarais.

Indonezija, būdama salų valsty
bė, suprantama, neturi bendros 
sausumos sienos su jokiu kaimy
nu, tačiau pastaraisiais metais jū
rų keliais iš Vladivostoko ir Kom.

Kinijos uostų pradėjo plaukti čia 
ginklai, užsakyti pačios vyriausy
bės. Dr. Soekarno nori atstovauti 
neutraliųjų bloką, kurio vadu yra 
skaitomas Indijos premjeras Neh
ru.

Jaunoji Indonezijos karininki- 
ja, išauklėta vakarietiškųjų idėjų 
įtakoje, kurios žymi dalis yra bai
gusi karines mokyklas Amerikoje, 
pradėjo jaudintis dėl šito savo
sios vyriausybės flirto su raudo
naisiais. Suprantama, be užsieni
nės bent jau moralinės paramos 
jaunieji pulkininkai nebūtų iš Su
matros pradėję statyti vyriausy
bei reikalavimų. Taigi ir čia, kaip 
ir visur, vėl pradėjo susikryžiuoti 
gal daugiau ne vietiniai, bet tarp
tautinės politikos interesai, iš vie
nos pusės kurstomi komunistų, o 
iš antros — Didž. Vakarų Demo
kratijų.

•Sukilėlių centras yra vidurinė 
Sumatra, su turtingais, amerikie
čių eksplotuojamais, naftos lau

kais prie Pakan Baru. Sukilusioms

kariuomenės dalims vadovauja 
energingas pulk. Achmad Hussein, 
kuris, sužinojęs, kad vyriausybi
ninkai keliasi į Sumatrą, pareiš
kė, jog jie nekapituliuosią, o pra
dėsią pasipriešinimo akciją. Pas
kiausiomis žiniomis vyriausybės 
išsikėlimo akcija pavykusi, nes po 
pirmų gana smarkių susirėmimų, 
sukilėlių daliniai pasitraukę į 
džiungles ir pradėję partizaninį 
karą. Vyriausybininkai perspėjo 
amerikiečius ir kitus svetimšaliu?, 
kad jie juo skubiau evakuotų su
kilėlių centralę Pedang. Į čia nu
matomi nauji jūros dalinių ir pa
rašiutininkų išsikėlimai.

Politiniai stebėtojai, atrodo, 
vienbalsiai sprendžia, kad sukilė
liams atėjo sunkios dienos, tačiau 
kas pažįsta jų vadovus, mano, 
kad ir vyriausybininkai turės il
gą ir sunkią kovą.

Jeigu šis konfliktas pasibaigtų 
neišsiliedamas į vienokio ar kito
kio pobūdžio tarptautinį kivirčą, 
tai krašto gyventojai gal ir leng
viau išgyventų šią krizę. Tačiau 
visi daviniai rodo, kad Indonezi
joj, kaip kadaise Korėjoj, tarp-
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BENDRADARBIAMS
Pranešu M.P. skaitytojams ir bendradarbiams, kad savaitraščio 

redaktorius Jurgis Kalakauskas susirgo ir guli ligoninė
je. Gydytojų nuomone, gali tekti jam pagulėti dar apie 6 savaites.

Šiam laikui ALB-nės Krašto Vaidyba pavedė man redaguoti 
laikraštį, todėl prašau visų laikraščio bendradarbių savo straipsniais 
bei korespondencijomis padėti man.

Tikėdamas nuoširdžia parama, visą korespondenciją iki atskiro 
pranešimo prašau siųsti šiuo adresu: 24 Lovoni Str., Cabramatta, 
N.S.W.

Julius V e t e i k i s,
ALB-nės Krašto Valdybos Švietimo ir

Kultūros Reikalų Vadovas

Savaitės Žinios
★ Vokietijos socialistų spauda 

prikiša dabartinei Adenauerio vy
riausybei, kad savo socialinės glo
bos įstatyme ji aprūpinanti, buvu
sius nacių generolus, kai kaceti- 
ninkai ir kiti nacių rėžimo palies
tieji tegauna tik nedideles pašai
pėles. Kaip pavyzdys paduodama 
augščiausia nuo Hitlerio nukentė
jusio mėnesinė pensija — 600 
markių, kai tuo tarpu buvę ge
nerolai gauną 2500 markių per tą 
patį laiką.

★ Amerikoje jau nėra kokia 
paslaptis, kad prez. Eisenhoveris 
yra privačiai paruošęs visas gali
mybes savo nesveikatos atveju 
perduoti prezidentystę vice—pre
zidentui Nixonui. Amerikos vi
suomenė vis dėlto reikalauja, kad 
šitoks pareigų pervedimas būtų 
paskelbtas viešai. Viešam paskel
bimui pritariančios abi parlamen
to partijos ir respublikonų lyde
ris senate senatorius Knowlandas.

★ Vatikanas ekskomunikavo 3 
katalikų kunigus Vengrijoj, ku
rie bendradarbiavo su Kadaro vy
riausybe. Prieš tai Vatikanas bu
vo perspėjęs* juos nebendradar
biauti su kruvinuoju rėžimu.

★ Maskvos radijas kietai užsi
puolė jaunas rusaites, kurios, esą, 
dėvi nepadorius drabužius ir vai
kšto “nenormaliai kraipydamo- 
sios”. Drabužiai, pagal tų prane
šimą, ^uri būti padorios formos, 
o jaunų merginų laikymasis ir

tautiniai interesai ieško progos 
vėl išbandyti savo stiprumą ir 
ginklus. Jau vakar vyriausybinin
kai pareiškė, kad jų lakūnai, esą 
jau nuo seniau mokosi Eigipte, 
kaip skraidyti moderniaisiais so
vietų lėktuvais: juos mokiną bol
ševikų instruktoriai. Sukilėliai, 
Maskvos radijo pranešimais, esą 
aprūpinami ginklais iš amerikie
čių arsenalų, šiems pranešimams, 
atrodo, nėra pamato netikėti...

Australija, Anglija ir Amerika 
jau iševakavo savo piliečius iš 
Centr. Sumatros į Singapūrą. 
Amerikos karo laivyno 7-tasis pa
dalinys plaukioja arti mūšių vie
tos, kuriam esąs duotas įsakymas 
“iš arti stebėti įvykius”. Jis turįs 
slaptus parėdymus, kaip reikia pa
sielgti krizės metu.

Artimiausios dienos galės pa
rodyti, kuria kryptim pasuks In
donezijos gyvenimas. Jei laimės 
sukilėliai, tai vakariečiai turės 
stiprų 80 mil. gyventojų sąjungi
ninką, jeigu gi nugalės vyriausy
bininkai, kas yra įtikimiausia, tai 
Indonezija dar žingsnį pažengs 
sukomunistėjimo linkme.

A.K.

vaikščiojimo manieros neturin
čios panašėti į vakarietiškuosius 
“rock’n’roll” merginų išsikraipy- 
mus. Tame pačiame pranešime 
buvo perspėtos ir vyresniosios 
sovietų moterys, kad jos neitų į 
teatrus su suknelėmis iš langų 
užuolaidų...

★ Maniloje vėl vyksta SEATO 
valstybių konferencija, kuri taria
si, kaip sėkmingiau užšachuoti 
komunizmo pavojų iš Tol. Rytų. 
Prieš šią konferenciją Bulgani
nas atsiuntė Rytų Azijos valsty
bėms perspėjimą, kad jos neįsi
leistų amerikiečių atominių bazių. 
Karo atveju, pagal jį, tokios val
stybės būsiančios pirmos sunaikin
tos.

Thailand© atstovas šiai konfe
rencijai Fote Serasin pareiškė, 
kad šis sovietų gązdinimas nėra 
naujas ir niekas jam nepriduoda 
reikšmės. Filipinų užs. reikalų mi- 
nisteris Serrano šį grąsinimą at
metė trumpais žodžiais: mes esa
me nepabaidomi.

Konferencijoj dalyvauja Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzijos už
sienio reikalų ministerial. Tikima
si, kad bus padarytas nutarimas 
sujungti SEATO, NATO ir Bag
dado Pakto valstybes į vieną išti
są ginkluotų pajėgų žiedą, apjuo
siantį Sovietų Sąjungą ir jos sa
telitus iš visų pusių.

★ Patikimiausiomis žiniomis, 
Amerikos prezidentas Bisenhowe- 
ris ir Sovietų diktatorius Kruš- 
čiovas veda slaptas derybas, ap
tardami valstybių galvų konferen
cijos galimumus.

Laikraščio Christian Science 
Monitor korespondentas sako, kad 
šie pasitarimai norima išlaikyti 
didžiausioj paslapty, tačiau jam 
pavykę apie tai sužinoti iš vieno 
augšto diplomato lūpų.

★ Dėl vad. viršūnių konferen
cijos maršalas Bulganinas vėl 
bombarduoja Vakarus, įrodinėda
mas jos naudą šaltajam karui su
švelninti. Jis ir jo kompanijonas 
KrušČiovas Varšuvoje pareiškė, 
kad jiedu galėtų ir į Vašingtoną 
važiuoti, jei ten vyriausybių gal
vų konferencija vyktų.

★ Florencijos miestely, Pieti
nėj Karolinoj, Jungi. Amerikos 
Valst. pereitą savaitę iš skrendan
čio pratyboms lėktuvo iškrito ato
minė bomba. Ji buvusi neužtai
syta, tačiau ir tokia padarė daug 
nuostolių, sugadindama šešius na
mus, vieną bažnyčią ir sužėisda- 
ma penkius miestelio gyventojus.

★ Alžyro sukilėliai kreipėsi į 
Romos popiežių, kad jis tarpinin
kautų, sutaikydamas juos su pran
cūzais.

1
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LEGENDARINIS LAIKRAŠČIU
KVARTALAS LONDONE

Visame pasaulyje tėra tik viena 
tokia Fleet Street, ši gatvė, šalu
tinių gatvelių ir skersgatvių išrai
žyta, tarsi išlenktas nugarkaulis, 
apriečia visų rytinę Londono mies
to dalį. Ji jau per 300 metų yra 
anglų laikraščių gimtinė, kur be
maž visi didieji Anglijos laikraš
čiai kasdieną išeiną 16 mil. tiražu, 
čia yra pagaminami.

šioje gatvėje taip pat susispietė 
daugelis laikraščių redakcijų ir 
užsienio bei provincijos spaudos 
atstovybių.

Beveik visose šios gatvės pašto-. 
gėse gyvena vad. laisvieji žurnalis
tai, ir niekur pasauly nėra tokios 
vietos, kur būtų taip ankštai su-j 
koncentruota spauda ir tokioje. 
darnoje sugyventų net ir konku
rencinių laikraščių bendradarbiai. 
Jau pats vardas — Fleet Street — 
kiekvienam anglui reiškia ne gat
vę, bet jo skaitomą laikraštį.

Prieš 300 metų, kada Londono 
miesto centras buvo visiškai gaisrų 
sunaikintas, miesto rašeivos, “ap
siginklavę” žąsies plunksnomis ir 
kupinais rašalo ragais, susimetė 
Fleet Street smuklėse, kur ir to
liau rašė savo “laiškus” ir įvairius 
pamfletus. Strateginiu požiūriu pa
sirodė, kad čia labai patogi vieta, 
nes tie rašeivos lengvai gaudavo 
žinių iš pašto karietų keliauninkų 
ir Temzėn suplaukusių jūreivių.

Jau 1702 m. E. Mallet čia išleido 
pirmą anglišką dienraštį, vardu 
“Daily Courant”, o po 50 metų čia 
jau atsirado net 17 laikraščių. Per 
šį laiką jau susiformavo ir žurna
listo tipas:tatai buvo ginčą ir ju
morą mėgstąs, ciniškai sentimenta
lus, kupinas energijos ir pasidid
žiavimo savo pasirinktu amatu 
jaunuolis. .

Ryšys tarp plunksnos ir taurės 
ir šiandieną dar lygiai taip pat dar
nus, koks jis buvo ir kadaise. Iš 
daugybės Fleet Street 
spaudos žmonės, laikui 
padarė vieną ištisą klubą 
gybe kambarių, kur jie
drauge linksminasi. Iš visų senųjų 
smuklių pati tipiškiausia išliko 
Oldbell, kadangi ji visai nepasi
keitė. Tatai visai nežymi skylė 
Fleet Street sienoje, pro kurią 
įžengęs patenki į dulkėtą, dėl savo

smuklių 
bėgant, 
su dau- 
dirba ir

įvairu ir idomu
< <

AR VAŠINGTONĄ UŽVALDYS JUODUKAI?
senumo parudavusią patalpą, su 
aukštais mediniais stovais ir se; 
noviškom kėdėm. Oras gi čia per
sunktas sūrio ir alaus kvapu, kur 
ir žymusis anglų rašytojas Ch. Di- 
ckensas praleisdavo žymią savo lai- | 
ko dalį. Šios smuklės telefono nu- | 
merį turi kiekviena redakcija, nes | 
ši patalpa yra lyg ir neatskiriama i 
redakcijos dalis, kur kiekvienu1 
akimirksniu pražūna vienas ar | 
kitas laikraščio bendradarbis iš-, 
gerti gurkšnelį... Jos šeimininkė 
per garsiakalbį beveik nuolatos ( 
šaukia: “Pone Glentone iš Sunday , 
Express, malonėkite skubiai grįžti 
redakcijon”, arba: Pone Reid iš 
Dispatsh, jie norėtų žinoti, ai’ | 
Tamsta jau esi pakeliui į Scotland , 
Yardą?” ir t. t. ir t. t.

Beveik visi geriausi Fleet Street j 
laikraštininkai atėjo iš apačios,•
atseit — nuo mažo provincijos 
laikraštėlio. Dažnas jų nėra bai
gęs akademinio mokslo, bet gerai 
pažįsta gyvenimą ir turi įvairių 
išgyvenimų patirtį.

Anglijos sekmadieniniai laikraš
čiai nėra tų bendrovių rankose, 
kurios leidžia dienraščius. Jie yra 
visai savystovūs. Jų tiražas yra 
daug augštesnis, nei normalių 
dienraščių. Po karo sekmadienio 
laidos pasidarė sensacijų skelbė
jos, dėl to dalis rimtos anglų pub
likos visai pamatuotai piktinasi. 
Prie šių protistuojančių prisidėjo 
ir Winstonas Churchillis, kuris, 
norėdamas išreikšti savo nepasi
tenkinimą sensacingomis laikraš-

Prezidentas Eisenhoweris visą 
laiką aiškiai remia visišką rasių 
lygybę JAV. Bet iškyla tikrai sun
kiai sprendžiamų problemų, ypač 
kai juodieji krašto gyventojai ke
lia vis naujų reikalavimų. Ašt
rūs santykiai yra jau ir pačioje 
sostinėje, kuri laipsniškai virsta 
juodukų miestu. Ypač sparčiai jie 
tvirtinusi centriniame mieste, kai 
baltieji iš jo bėga. Dar 1930 m. 
Vašingtono priemiesčiuose gyveno 
apie 150.000 baltųjų ir 35.000 juo
dukų. šiandien ten gyvena per 1 
milijoną baltųjų ir tik 65.000 juo
dukų. Už tai juodukų nepapras
tai padaugėjo pačiame mieste. 
Tada jie sudarė 27,1%, o dabar 
jau 43,2% visų gyventojų.

I 
I

I

I 

i

i

Prezidentas reikalauja, kad mo
kyklose kartu mokytųsi abiejų ra
sių vaikai, tačiau dauguma pasi
turinčių miestiečių bevelija sa
vo vaikus leisti į kaimyninių vals
tijų mokyklas, kur juodukų nėra. 
Prezidentui nėpasiseka patrauktii 
prie savo nusistatymo net savo ar
timųjų. Net jo anūkai mokosi pri
vačiose mokyklose Virginia vals
tijoje, viceprezidento Nixon duk

relės lanko tik baltųjų mokyklą. 
Panašiai yra su ministeriu vai
kais. Dėl baltųjų vengimo leisti 
savo vaikus į mišriąsias mokyklas, 
Vašingtono viešosiose mokyklose 
juodukų vaikai sudaro 70% visų 
mokinių. Dėl to nenuostabu, kad 
juodukai pareikalavo miesto švie-' 
timo reikalų vadovu paskirti juo
duką. Pagaliau jie taikosi perini-. 
ti visą miesto vadovybę ir reika- j 
lauja panaikinti dabartinį miesto . 
valdymo būdą ir įvesti rinkimus j 
švietimo organams. Jie, mat, tiki- į 
si tada galėsią viską perimti.

Kad sostinėje nevyktų politinės 
grumtynės, jo gyventojai pagal 
1874 m. įstatymą neturi jokių po
litinių teisių. Jie nedalyvauja jo
kiuose rinkimuose, nerenka net 
prezidento, taip pat nerenka jo
kių miesto valdymo organų. Mies
tą valdo trys parlamento skirti 
komisarai. Dabar juodukai reika
lauja, kad tas 1874 m. įstatymas 
būtų panaikintas ir būtų įvesti 
miesto organų rinkimai. Preziden
tas tuo tarpu atsakė, kad tai ne 
jo, bet parlamento reikalas. Ka
žin ar ilgai bus galima taip atsi
kalbinėti?.. .

čio istorijėlėmis, pradėjo vienu , 
laiku skambinti kiekvieną šešta
dienio vakarą į Sunday Express 
redakciją, klausdamas: “Na, ko
kios naujienos?” Vieną iš tokių 
vakarų i'edakcijoj pripuolamai sė
dėjo tik teatro kritikas, kai Chur- 
chillio balsas sušvokštė: “Na, ko
kios naujėnėlės?” Kadangi tuo

I

laiku Churchillis buvo ministeriu
pirmininku, tai kritikas skubiai 
griebė nuo stalo pirmą pasitai-' 
kiusį laikraštį ir pradėjo į tele-. 
fono ragelį jį skaityti.
Churchillis suniurzgė: “Jūs skai-I 

tote man vakarykštes' žinias. Aš 
prašau šios dienos naujienų! Kas 
jūs toks? Prašau man leisti si* 
kompetetingu asmeniu kalbėtis.”

“Aš esu teatro kritikas, šiaip 
redakcijoj šiandieną nieko nėra”.

“Ką jūs man niekus plepat”, 
toliau pyko min. pirmininkas,” į 
Juk- negali būti, kad šeštadienio 
vakarą nebūtų nieko redakcijoj, 
kai yra ruošiamas Sunday Express 
rytojui! • i

“Bet, pone, jjik šiandieną tėra i 
tik penktadienis”, lengviau atsidu
so kritikas. |

“Prakeikimas”, suurzgė Chur-1 
chillis ir pakabino telefono ragelį. ’ 

Daug ištaigių ir modernių na
mų išdygo Fleet Street senųjų 
vietoje, daug žymių laikraštinin-1 
kų, rašytojų ir poetų atėjo ir nu- I 
ėjo negrįždami, tačiau ši gatvė ' 
yra tiek kruopšti ir užimta, kad 1 
ji ilgai ką nors prisimintų ir jo 
gedėtų...

Ji skuba ir toliau diena dienon 
tarnauti spaudos “juodajai magi
jai”, kaip kadaise pasakė Kiplin- 
gas.

L.V.

SNIEGŽMOGIS
Legenda apie sniegžmogį neduo

da žmonėms ramybės. Ir vėl spau
doje pasirodė pranešimų, pasikal
bėjimų su mačiusiais liudininkais, 
ekspedicijos tam sniegžmogiųi pa
gauti ruošimas. “Komsorilolskaja 
Pravda” sausio 15 d. numeryje 
išspausdino neakivaizdinį pasikal
bėjimą su A,G. Proninu, kuris 
praeitą vasarą vadovavo vienai so
vietų hidrologinei ekspedicijai Pa- 
mire, Fadčenkos glečerio srityje. ( 
Ši ekspedicija darė tyrinėjimus ( 
ryšium su geofiziniais metais. t 
Straipsnis pavadintas: “Pasimaty
mas su Sniegžmogiu”.

Pronin šitaip aprašo tą pasima- ' 
tymą: “1957 m. rugpjūčio 10 d. I 
mes priėjome glečerį. Išžvalgant < 
Baliandriik upės vagą ir krantus 
pastebėjome, kad glečeris gerokai 
atitrūkęs nuo upės ir dalis pa
krančių laisva nuo ledo. Pietinėje

dalyje, maždaug 500 m. aukštu
moje, man netikėtai krito į akį 
kažkoks keistas padaras, stovįs už 
vienos stačios uolos iškyšulio. Mū
sų ekspedicija buvo informuota, 
kad Pamiro kalnų sritys yra visiš
kai neapgyventos ir kad čia nie
kur nerasi jokio kaimo. Iškart pa
maniau, kad gal meška. Kai atsi
peikėjau iš nustebimo, pradėjau 
atidžiau stebėti šį gyvą padarą. 
Tuoj supratau, kad tai ne meška, 
bet kažkoks gyvas sutvėrimas, 
panašus į žmogų. Jis stovėjo ant 
dviejų kojų, kiek palinkęs į prie
kį; apdaro neturėjo jokio. Jo kū
nas buvo padengtas ružavai pil
kais, trumpais ir tankiais plau
kais ; rankos atrodė labai - ilgos. 
Man kilo mintis, kad turiu reika
lą su jeti, t.y. sniegžmogiu. Tas 
sniegžmogis pasitraukė nuo uolos 
ir, pabėgėjęs kokius 200 m., dingo 
už uolos. Aš turėjau progos ste
bėti jį kokias 5-8 minutes.

Pronin toliau pasakoja, kad jis 
po 3 dienų grįžęs į tą vietą. “Bu
vo 6 valanda vakaro, ir saulė ap
švietė kalnų viršūnes. Sniegžmo
gis pasirodė toje pačioje vietoje. 
Ir dabar bėgo jis ant dviejų kojų 
ir greit įspruko į vieną kalnų ply
šį, tur būt, į urvą”.

Sausio 17 d. rusų biologas Uru- 
dson per Maskvos radiją pranešė 
apie Pamiran ruošiamąją ekspedi
ciją to sniegžmogio gaudyti. Ir 
sovietų vyriausybės organas “Iz- 
vestija” sausio 18 d. numeryję iš
spausdino kai kurias pasikalbėji
mo su Proninu vietas.

Pagal Pronino pasakojimus šis 
sniegžmogis esąs geras padauža. 
Jis nepastebimai vagiąs iš Fed- 
čenko gličerio apylinkėje gyve
nančių kirgizų įvairius daiktus, 
baltinius ir slepiąs juos stačių 
uolų viršūnėse. Maitinasi jis uo
gomis ir, gal būt, ožkiena. Pasi
rodęs “K. Pravdoje” straipsnis 
sukėlęs didelį skaitytojų susido
mėjimą. Pronin toliau pabrėžia, 
kad jis nesiima tikrinti, jog čia 

tikrai būta sniegžmogio. “K. Prav
doje” atspausdintame straipsnyje 
esą keletas netikslumų, nes, pvz., 
sritis, kur tas sniegžmogis pasiro
dė nėra visiškai negyvenama: 
glečerio papėdėje yra keletas kir
gizų kaimelių. Pronin apklausinė-

čeryje gyvenąs keistas padaras, 
kuris esąs labai panašus į žmogų. 
Ne kartą jie pasigesdavo įvairių 
savo reikmenų, kuriuos vėliau ma
tę užneštus į uolų viršūnes. Pro
nin taip pat pasakoja, kad ir jų 
guminis ekspedicinis laivelis vie
ną gražią dieną buvo dingęs. Vė
liau jis rastas už 5 kilometrų 
Baliandriik upės srovėj, “šioje 
srityje gyvenimas nėra negali
mas”, sako Pronin. Pats Belian- 
driik slėnio vardas reiškia1 “mili
jono ožkų slėnis”, čia yra kiek 
uogų, tad žmogus gali rasti mais
to”.

“Izvestijų” korespondento klau
siamas, kodėl jis tos srities uolo
se neieškojęs sniegžmogio pėdsa
kų, sovietų mokslininkas aiškina, 
kad net gerai prityrusiam laipioti 

į kalnais esą labai sunku pasiekti 
| tas uolas. Bet jis pareiškė viltį, 
I kad specialistų ekspedicija eis to 

sniegžmogio ieškoti.
• Ir vėl “soclenktynės”. Ameri

kiečiai,. kaip jau anksčiau buvo 
rašyta, gaudys sniegžmogį Hima
lajuose, sovietai Pamire.

E.L.

“TIESOJ” APIE BIRŽELINES 
DEPORTACIJAS. Net ir “Tiesoj”, 
leidžiamoj okup. Lietuvoj, prade
damos prisiminti baisiosios 1941 
metų 'birželinės deportacijos. Kor. 
Akstinas ten aprašo Vilniaus nau
juosius “vilniečius”. Vienaa jų, 
Stasys Andriukaitis, prisimena 
kaip jis ruošės keliauti 1940 moks
lo metų atostogoms iš Vilkaviškio 
Vilniun. “Deja”, — rašo Akstinas, 
— “vieną birželio rytą toko iške- 
liauti daug toliau... į Tarybų ša
lies gilumą”... Akstinas toliau ra
šo, kad Vilnius gal niekad nebuvo 
toks lietuviškas ir savas, (aim).

★ Yemeno valstybė Arabijoj 
Į prisijungė prie Egipto — Sirijos 
į sąjungos, pripažindama vyriausiu 
j vadu Egipto prezidentą Naserį. 
Į Tatai rodo, kad Jungtinės Arabi- 
| jos valstybės tampa realybe.
I —1 Lietuvos kinematografijos 

darbuotojai lankėsi Lenkijoje ir 
• ten lenkų specialistams parodę sa
vo dokumentinius kino filmus “10 

1 dienų Lenkijoje” ir ’’Neringa”.
jęs vieno kaimo gyventojus kirgi- . Abiejų šalių specialistai nutarę 
žus, ir tie papasakoję, kad gle- ir ateityje bendradarbiauti.

PŪKINĖS KALDROS
KELIONĖ Į PACIFIKO KRAŠTUS (6)

APIE AUSTRALIJA
JUOZAS J. BACHUNAS,

Prieš pradėdamas pasakoti sa
vo įspūdžius iš susitikimų su Aus
tralijos lietuviais, manau, kad bū
tų reikalinga ir naudinga pasida
linti keliomis bendro pobūdžio in
formacijomis apie Australiją. Kai- 
kurie lietuviai Amerikoje ir Euro, 
po j e visai nepažįsta šio krašto, o 
kiti apie Australiją yra susidarę 
kažkodėl blogą nuomonę.

Australija yra ne šiaip sau .di
delė sala, bet tikras kontinentas, 
savo didumu beveik prilygstąs 
Amerikos Jungt. Valstybių teri
torijai, tačiau gyventojų turi ne
daug — mažiau už mūsų Kali
forniją. Milžiniškame Australijos 
plote dabar gyvena per 9.000.000 
žmonių, kurių pusė yra susibūrę 
dideliuose miestuose. Australija 
yra padalinta į šešias valstybes 
— administracinio valdymosi vie
netus. Nuo rytų iki vakarų jos 
plotas — 2.400 mylių, o nuo pietų 
iki šiaurės — 2.000 mylių. Augš- 
čiausias kalnas siekia maždaug 
7.000 pėdų.

Australija su Tasmanijos sala 
sudaro 2.974.581 kvadr. mylių 
plotą. Palyginus su JAValstybių 
3.022.387 kv. mylių plotu, ji yra 
kiek mažesnė. Klimatas visoks: 
nuo labai karšto, tropikinio šiau
rėje ligi gana šaltoko pietuose. 
Nuo gegužės ligi lapkričio mėne
sio galima po sniegus slidinėti 
kalnuose. Centrinė ir vakarinė 
Australija yra dykumų sritys. 
Sidnėjaus mieste žiemos vidutinė 
temperatūra yra apie 54 laipsniai, 
o vasaros — 71 laips. Per visus 
metus aplamai apie septynias va- 
.landas per parą šviečia saulė.

SODUS, MICHIGAN

Melbourne klimatas visą laiką yra 
malonus, su keliomis labai karš
tomis ir gana [šaltomis dienomis 
per metus.

Australija yra apie 30 kartų 
didesnė už savo “motiną” Angli
ją. Ir jos dabartinių 9 milijonų 
gyventojų apie vieną milijoną su
daro nauji ateiviai, pagal oficia
lius davinius čia yra 9.909 lietu
vių (galėtume sakyti — 10.000). 
Australijos valdžia labai džiau
giasi naujaisiais ateiviais, vadina 
juos naujaisiais australais, nors 
šiaip senieji australai į juos kar
tais nemandagiai pašnairuoja. 
Naujieji ateiviai įnešė daug gy
vumo į visą Australijos ekonomi
nį, socialinį ir kultūrinį gyveni
mą.

XXX

Sydnėjus yra lyginamas su San 
Francisco miestu. Tik didesnis, 
jis turi apie 2.000.000 gyventojų. 
Kitas didelis miestas Melbournas 
turi apie 1.500.000 gyventojų. 
Australija laiko požiūriu padalin
ta į tris zonas. Visos rytinės val
stybės naudoja rytinį (standarti
nį) laiką, kuris yra 22 valandom 
vėlesnis, nei standartinis Califor- 
nijos laikas. Australija yra Britų 
dominija, o jos pinigas yra Aust
ralijos svaras, vertas apie 2.25 
dol.

Miestai modernūs ir gerai su
tvarkyti. Kiekvienas didesnis aus
tralų miestas turi muzėjų, bota
nikos sodus, meno galerijas, teat
rus, skaityklas, bet labiausiai pub
lika kreipia dėmesio, sportui, ypač 
arklių lenktynėms, tenisui. Tam 
tikslui yra daug didelių, arklių

lenktynių laukų ir sporto stadijo- 
nų. Sydnėjaus Randwick arklių 
lauke lengvai telpa per 100.000 
žiūrovų. Valdžia tvarko loterijas 
bei kitus lošimus.

Australija — kontinento didu
mo sala — gal pirmoji šioje vie
toje atsirado, bet civilizuotasis 
pasaulis ją atrado vėliausiai. To
dėl čia vis yra likę daug vietos, 
ir visur begalinės progos įsikur
ti, progresuoti, plėstis. Kada pir
mieji europiečiai pasiekė Austra
liją 1788 metais, jie čia rado vie
tinius gyventojus, kurių, spėjama, 
čia tada galėjo būti apie 300.000. 
Jie ilgainiui nyko ar buvo naiki
nami (kaip ir Amerikos indėnai), 
ir šiandien tų senųjų gyventojų 
tepalikę tik apie 60.000. Tatai 
gryno kraujo senieji Australijos 
žmonės. Maišyto kraujo senųjų 
australų esama apie 27.000. Tie 
aborigenai, pirmykščiai laukiniai 
gyventojai, tebėra akmeninio am
žiaus civilizacijos žmonės. Nuos
tabu, kad šalia tų išaugo moder- 
niškiausi miestai ir kitos civiliza
cinio gyvenimo formos pagal pas
kutinį mados žodį, kadangi Aus
tralija yra didelių kontrastų šalis.

XXX
Ekonominis Australijos gyveni

mas yra gerai išsiplėtojęs. Didelė 
problema tokiems plotams yra su
sisiekimas. Jis palaikomas laivais 
pakrantėmis, keliais ir geležinke
liais, o šiais laikais daug patar
naujama lėktuvais. Australija tu
ri apie 600 aerodromų, ir jų skai
čius vis didėja.

Federalinė valdžia kontroliuoja 
darbininkų algas ir darbo valan
das. Kaip daugumoje kitų kraštų, 
taip ir Australijoje moterims dar 
mokama ketvirčiu pigiau, nei vy
rams, už darbą. Dirbama 40 vai. 
per savaitę už minimalį atlygini
mą apie 13 svarų. Statistika rodo, 
2.380.353 namus Australijoje. Nuo

karo pabaigos. ligi 1956 m. birže
lio 30 d. buvo iš viso pastatyta 
669.000 naujų namų ir dar vis la
bai trūksta butų. Valdžia kasmet 
duoda stambias pinigų sumas, 
kaip paskolas namams statydintis.

Australijos didžiausias turtas 
— avys... Pagal 1956 m. kovo 31 
d. statistiką avių čia būta — 139. 
124.000. Vidutiniškai apie 10 sva
rų vilnų gaunama iš vienos pil
nai užaugusios avies.

Pagal tą pačią statistiką, Aust- 
tralijoje buvo 16.457.000 galvijų, 
iš kurių — 4.979.000 melžiamų 
karvių.

Apsčiai yra čia ir visokių fab
rikų, jų tarpe ir Amerikos in- 
vestacijų, kaip Fordas, General 
Motors, etc. 1957 m. sausio mėn. 
fabrikų darbininkų būtai.012.800 
(779.400 vyrų ir 233.400 moterų). 
Iš viso veikia 4.900 firmų, kurių 
indėliai siekia 210.000.000 aust. sv.

Nestinga Australijoje ir mine
ralų. 1955 m. sausio m. aukso 
gauta 1.049.000 uncijos, anglies iš
kasta 19.275.000 tonų, žalvario 
28.148 tonos, rūdos 1.798.000 to
nų, sidabro 7.818.000 uncijų ir t.t.

Pirmieji iš europiečių į Austra
liją atvyko britai 1788 m. Jie 
pradėjo apdirbinėti tuščius lau
kus. Bet kada 1850-51 m. čia bu
vo atrastas auksas, Australija 
pradėjo augti žmonėmis ir stiprė
ti ekonomiškai. Netrukus pagrin
dine pramone tapo avys ir jų vil
nos.

Pateikdamas šias kelias žinias 
apie Australiją, noriu vėl pakar
toti, kad, kaip matome, Australi
ja nėra joks laukinis ar atsilikęs 
kraštas. Jis yra gana turtingas ir 
turi dar daugiau ateities galimy
bių. [Klimatas čia neblogas, nors 
daug kur jis mainosi tris kartus 
per dieną. Bet nesunku priprasti 
ir prie jo kaprizų prisitaikinti.

(Bus daugiau)

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje
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PASAULIO LIETUVIŲ KOVA DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS
KANADOS VYRIAUSYBE SU LIETUVA
ĮSPŪDINGI minėjimai 
TORONTE IR KITUR

Lietuvos nepriklausomybės su- 
. kaktis Kanados lietuvių buvo 
švenčiama visą savaitę. Ypač įspū
dingi minėjimai įvyko Toronte. 
Metropolitan Institute lietuviškos 
programos vyko jau eilę dienų 
prieš Vasario 16. Vasario 14 d. 
King Edward viešbutyje įvyko 
spaudos konferencija, kurioje vie
tos spaudos ir radiofonų atstovai 
buvo painformuoti apie Lietuvos 
reikalus. Atvyko ne mažai ir mažu
mų laikraščių atstovų. Konferen
cijai vadovavo apylinkės pirmi
ninkas Simanavičius, dar apie Lie
tuvą painformavo gen. konsulas 
V. Gylys, po to, kalbėjo darbo mi- 
nisterio parlamentinis pavaduoto
jas A. Maloney ir keli radio ko
mentatoriai.

Nepriklausomybės sukakties iš
vakarėse St. Francis bažnyčioje 
buvo pamaldos už Lietuvą. Iškil
mingas mišias atlaikė vysk. Allen, 
kuris be to pasakė ir sveikinimo 
žodį. Taip pat išvakarėse buvo iš
pildyta plati programa per radi
ją, tiek lietuvių, tiek anglų kal
bomis. Ir sekmadienį dar įvyko 
kelios pamaldos Lietuvos sukak
ties proga.

Vasario 16 d. Odeon salėje su
sirinko per 1.500 lietuvių ir kita
taučių, jų tarpe ir eilė valdžios 
atstovų, pavyzdžiui Kanados už
sienio reikalų ministeris S. Smith 
su ponia, darbo ministerio pava
duotojas A. Maloney, kai kurie 
parlamentarai ir kt. Dalyvavo taip 
pat Toronto burmistras N. Philips, 
kai kurių organizacijų lyderiai ir 
draugingų valstybių konsulai. Mi
nėjimą atidarė ap. pirmininkas J. 
R. Simanavičius, o pagrindinę

ANGLIJOS LIETUVIAI LIETUVOS LAISVĖS 
REIKALAIS

Lietuvos Nepriklausomybės su
kakties. proga, Londono lietuviai 
atliko gerą žygį, pasiųsdami Didž. 
Britanijos ministeriui pirmininkui 
rezoliuciją Lietuvos laisvės reika
lu.

Rezoliucijoje t.k. sakoma, kad 
Londono lietuviai jaučia gilią at
sakomybę prieš savo brolius, esan
čius už geležinės uždangos, kurie 
yra Sovietų Rusijos pavergti ir 
išnaudojami. “Su dideliu liūdesiu 
konstatuojame, kad ligi šiol mes 
vis dar nematome jokių ženklų, 
kurie rodytų, jog šioji baisi netei
sybė būtų atitaisoma... Visiškai 
suprasdami esamąsias sunkenybes, 
kliudančias dabartinį Lietuvos iš
laisvinimą, drauge mes negalime 
nepastebėti ir tai, kad atsiranda 
balsų už taikingą sugyvenimą su 
Sovietų Sąjunga — spėjamai sta

GEDGAUDAS DARO IŠVADAS
SOVIETU SPAUDOS IŠTRAUKA, AIŠKI IR 

BE KOMENTARU
<

Rajoniniam laikrašty apie Ku
piškio rajono vyriausiąjį vet. gy
dytoją Gedgaudą buvo išspausdin
ti keli feljetonai, žemės ūkio mi
nisterijoje tada vos neverkė.

Ir kur mes tave tokį nu
skriaustą, pamazgomis apipiltą pa
dėsim?.. . Dumk tu toliau nuo ku
piškėnų akių, į Mažeikius toms 
pačioms pareigoms. Ir būk geru
tis, — mokė viršininkai, 1— dau
giau kyšių neimk, nebūk chuliga
nas, savo darbo žiūrėk...

Atvyko į Mažeikius Gedgaudas 
ir apsidairęs, kad dirva čia ne 
blogesnė; negu Kupišky, ėmė da
ryti išvadas iš viršininkų patari
mų.

— čia ne Vilnius. Aš pats čia 
viršininkas.

Viršininkauti jis pradėjo nuo 
pirmų dienų.

— Matai, Navickien, — pareiš
kė jis pirmą dieną valytojai, — 
maža čia tau darbo. Tiesiog tin
gine tapsi. Reikės poniai namuose 
padėti. Ko akis išsprogdinai? Ne
nori, galėsi, fit, iš mano akių. 
Kad ryt šeštą valandą man žalu- 

kalbą angliškai pasakė Krašto val
dybos pirmininkas V. Meilus. Pa
sisakė lietutuviams rūpimais klau
simais, kvietė netikėti siūlomos 
koegzistencijos šūkiams ir įspėjo 
visus kanadiečius dėl pavojų, ky
lančių iš klastingo komunizmo. Jo 
kalba paliko gilų įspūdį ir saviems 
ir svetimiems, kas paaiškėjo ir iš 
sekusios užsienio reikalų ministe
rio Smith kalbos, kurioje buvo 
aiškiai pasisakyta lietuviams rū
pimais klausimais.

Buvo dar eilė sveikinimų žo
džiu ir raštu, jų tarpe ir Kanados 
ministerio pirmininko J. Diefen- 
bakerio. Minėjimas buvo paįvai
rintas menine dalimi, kuri daly
viams taip pat sudarė jaukų įspū
dį.

Gražiai pavyko minėjimas ir 
Montrealyje ir kitur. Per iškilmin
gas pamaldas Aušros vartų para
pijos bažnyčia Montrealyje buvo 
užpildyta, organizacijos išstatė sa
vo vėliavas. Po pietų Plateau sa
lėje susirinko apie 600 mont- 
realiečių. Minėjimą atidarė Mont- 
realio seimelio prez. pirmininkas 
buvo adv. Daukša, kuris praneši
nėjo lietuvių, prancūzų ir anglų 
kalbomis. Invokaciją paskaitė 
kleb. J. Bobinas. Kalbėjo dr. Na- 
gys ir eilė kitų asmenų. Buvo 
perskaityta rezoliucija Kanados 
vyriausybei. Gražiai pavyko ir me
ninė dalis.

Kanados spauda taip pat gau
siai rašė tomis dienomis apie Lie
tuvą ir jos laisvės pastangas, pa
vyzdžiui “Toronto Daily Star”, 
“The Telegram”, “The Globe and 
Mail” ir kiti.

Visa suėmus, Lietuvos vardas 
plačiai nuaidėjo per visą Kanadą, 
laimėdamas mums naujų draugų 
ir mūsų pastangų rėmėjų.

tus quo pagrindu, o tai be 
abejo, reikštų visišką Lietuvos 
apjungimą ir pavedimą nuolatinei 
Sovietų Sąjungos tironijai. Aki
vaizdoje šių samprotavimų, mes 
vienbalsiai nutarėme:

1. Protestuoti visu griežtumu 
prieš Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių .pavergimą.

2. Pareikšti Britų vyriausybei 
Lietuvos žmonių dėkingumą užtai, 
kad ji ligi šiol atsisakė pripažinti 
prievarta padarytąjį Lietuvos pri
jungimą prie Sovietų Rusijos. Taip 
pat pareikšti viltį, kad Britų vy
riausybė ir toliau atsisakys pripa
žinti šią netaisybę.

3. Apeliuoti į Britų vyriausybę, 
kad ji palaikytų sutarčių šventumo 
principą ir kad ji raikalautų, jog 
Sovietų Rusijos vyriausybė laiky-

)

tė būtų pamelžta.
Navickienė tylėdama sutiko — 

kaip gi gyvensi be darbo.
Rytą ji tikrai atėjo, pamelžė 

įnoringą naujo gydytojo karvę. 
Atnešė pieną.

— Pieną iškošk ir marš į tur
gų. Po du rublius už litrą.

Grįžo Navickienė iš turgaus. At
sisėdo — senos kojos reikalauja 
poilsio. Ją pamatė Gedgaudas...

— Nudribai ir sėdėsi? Duokš 
pinigus ir marš, bulvių prikask, 
nuplauk, išvirk, primaišyk kiau
lėms jovalo, pašerk. Kambarius 
sutvarkyk, indus suplauk, pietus 
išvirk.

Lakstė, sukėsi moteriškė, tarna
vo savo viršininkui. Kitomis die
nomis jai dar su sanitare Bar
kauskiene reikėdavo ir baltinius 
skalbti, o ponai vykdavo į svečius 
ar į teatrą — Gedgaudžiukus lig 
aušros saugoti.

Kartą ponas švelniai kreipėsi į 
tarnaitę:

— Navickieeen, miela šeimi
ninkėle mano. Aš, va, karvytę, 
dar vieną pirkti žadu. Norėč ant 

tųsi Atlanto ir Jungtinių Tautų 
chartos principų ir taip pat tvar
kingai pildytų savo ankstyvesnes 
sutartis, kuriomis ji iškilmingai pa
sižadėjo respektuoti Lietuvos ne
priklausomybę bei jos teritorijos 
neliečiamybę.

Prašyti Britų vyriausybę pavar
toti visas jai įmanomas priemones, 
kad Sovietų Rusijos Lietuvai pa
darytosios neteisybės būtų atitai
sytos ir kad pavergtieji Lietuvos 
žmonės galėtų atgauti savo laisvę 
ir nepriklausomybę.

Mes priimame; šią rezoliuciją, 
būdami tvirtai įsitikinę, jog negali 
būti taikos Europoje tol, kol tau
tos bus paliktos vergijoje pačia
me jos (Europos) centre; ir kad 
negali būti pastovios taikos, jeigu 
ji remsis neteisybėmis mažoms 
tautoms, įskaitant Lietuvą”.

Minėjimas Londone, suruoštas 
Krašto valdybos Vasario 16 d. iš
vakarėse, gražiai pavyko. Minėji
mui vadovavo Kr. Valdybos pirmi
ninkas M. Bąjorinas. Pradžioje 
buvo perskaityta eilė svarbių svei
kinimų. VLIKo pirmininkas Dr. A. 
Trimakas savo sveikinime t. k. ra
gino visus be pažiūrų skirtumo 
įsijungti į Lietuvos laisvinimo dar
bą, politiškai, morališkai ir me
džiagiškai paremiant VLIKo veik
lą. Vyskupas V. Padolskis parašė: 
“Nepaskęskime svetimųjų jūroje, 
stenkimės išlikti lietuviais, kur be
būtume... Branginkime savo lietu
viškas tradicijas. Jomis gėrisi ir 
svetimi”.

LIETUVAI PAGARBA IŠREIŠKĖ ŽYMIOS 
~ ITALU IR VATIKANO ASMENYBĖS

<
PLB Italijos Krašto valdybos 

rūpesčiu, buvo suorganizuotas iš
kilmingas Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimas Ro
moje, turėjęs didelio atgarsio Ita
lijos spaudoje ir visuomenėje.

Šv. mišias atlaikė didelis Lietu
vos draugas kardinolas Giuseppe 
Pizzardo, pasakydamas progai pri
taikintą pamokslą. Jis palygino 
lietuvių tautos tragediją su žydų 
kančiomis amžių bėgyje, pažymė
damas, kad lietuvių kančios po 
sovietiniu — komunistiniu režimu 
kai kuriais atžvilgiais yra didesnės. 
Pasidžiaugęs gražiomis lietuvių 
tautos ypatybėmis, lietuvių rezis
tencija tiek tremtyje tiek viduje 
prieš Dievo ir tautos priešus, jįj 
orumu pernešant taip didžią savo 
tautos tragediją, jų vieningumu 
ir dosnumu teikiant pagalbą vie
ni kitiems ir net svetimiems, jų 
didelę meilę savo tėvynei pažymė
jo, kad lietuvių tautos laisvės by
la yra teisinga tiek dorovės, tiek 
teisės bei politikos atžvilgiais. 
Išnagrinėjęs toliau blogio proble
mą pasaulyje, pareiškė, esąs 
tikras kad lietuvių 

tavo vardo užrašyti. Bijau piktų 
liežuvių. Jau Kupišky jie įkyrėjo. 
Tu ją prižiūrėsi, įmelši. Argi ne 
malonu tau su mano karvute ben
drauti būtų, — saldžiu balseliu 
meilikavo ponas.

— O pienas — man?
—Na, na, tu nebūk akiplėša. 

Argi gražu taip. Ne, pieną ati
duosi man. Tai, sakau, Kupišky 
mane tėvu vadino, o tu vis šiau
šiesi. Nenori — duok pareiškimą 
ir marš šunims šėko piauti, — 
piktai užbaigė ponas.

— Rašykit, jau rašykit, — nu
sileido tarnaitė.

Tuomet Gedgaudas iš ligoninės 
pagalbinio ūkio išvijo sanitaro 
Girdvainio ožką. Negalima, mat, 
piktnaudžiauti valstybės geru. O 
tvarte prie žalos atsirado juoda 
karvė, kurią “pirko Navickienė”.

Bet kartą Navickienė nebeiš
kentė.

— Gal tarnaitę, ponas, nusam- 
dytumėt, — pasiūlė ji.

Bet nuo to laiko Navickienės 
jis ėmė nemėgti. Greit-ją pakeitė 
kita. Mėsos kontrolės stoties sa
nitarė Barkauskienė vieną rytą 
pabudo rajono veterinarijos ligo
ninės sanitare, tiksliau Gedgaudo 
tarnaite. Ji irgi dirbo Gedgaudui 
viską, ką jis liepė ir jokio atly
ginimo už tai negavo. Navickienė

Sveikino taip pat Dipl. šefas 
min. St. Lozoraitis, PLB Vokietijos 
krašto vald. pirmininkas E. Simo
naitis ir kt. Sveikino ir žymūs 
britai.

Londono lietuviai buvo labai 
nudžiuginti, kad po ilgo laiko savo 
tarpe pamatė ir minister! B. K. 
Baltutį, kuris nuoširdžiais žodžiais 
pratarė į tautiečius. Po to Dr. E. 
Turauskas skaitė paskaitą visiems 
rūpimais klausimais. Minėjime da
lyvavo V. Mamaičio vadovaujamas 
vyrų choras.

Vasario 16 d. — sekmadienį — 
įvyko iškilmingos pamaldos Lietu
vių bažničioje. Vakare Lietuvių 
Namuose buvo tradicinis DBLS 
valdybos paruoštas priėmimas, ku
riame dalyvavo ir savieji ir kitų 
tautų atstovai, palinkėdami Lietu
vai atgauti laisvę.

“The Times”, įtakingiausias an
glų laikraštis, vasario 17 d. ryšium 
su Liituvos nepriklausomybės su
kaktim įsidėjo per dvi skiltis platų 
straipsnį apie Pabaltijo kraštus 
(su žemėlapiu). Paduodami kai 
kurie istoriniai duomenys apie So
vietų Rusijos laikyseną Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių atžvil
giu, pažimint, kaip Maskva sutar
tis su tais kraštais sulaužė ir pas
kiau juos visai okupavo. Aprašo
mos okupacijos pasėkos per pirmą
ją ir antrąją okupaciją, žemės 
ūkio kolchozinimas ir kitos nege
rovės. Tačiau, pabrėžiama, kad 
nėra pagrindo manyti, kad pabal- 
tiečiai su taja padėtim jau būtų 
galutinai apsipratę.

tauta atgaus savo 
laisvę ir nepriklau
somybę ir kad lietuviai su
grįš iš visų pasaulio kraštų į sa
vo tėvų žemę tęsti nutrauktą dar
bą.

Pamaldų metu gražiai giedojo 
lietuviškai šv. Kazimiero Kolegi
jos auklėtiniai ir lotyniškai S. An
gela Merici Instituto choras.

Po pamaldų, puikiai išpuoštoje 
Lietuvos, Vatikano, Italijos vėlia
vomis, Lietuvos vyčiu ir didžiuliu 
Lietuvos žemėlapiu, tai progai 
paskolintu ponios Šaulienės — 
Salvatini iš Šveicarijos, S. Ange
la Merici Instituto salėje įvyko 
iškilmingoji minėjimo dalis.

ATIDARYMO KALBĄ PASA
KĖ PLB ITALIJOS KRAŠTO 
VALDYBOS PIRMININKAS KU
NIGAS VINCAS MINCEVIČIUS, 
kuris, pasveikinęs apie 400 žymių 
svečių ir lietuvius, pabrėžė, kad 
lietuvių tauta yra tikra, jog at
gaus laisvę ir kad jokia žmoniš
ka valia negalės užkirsti tam ke
lią. Toliau jis pažymėjo, kad šių 
minėjimų tikslas yra priminti lie
tuvių pareigas savo tėvynei ne- 

dabar tik “savo” karvę melžė ir 
pieną į ligoninę arba pieninę par
duoti nešė.

Ir kitus pavaldinius Gedgaudas 
vikriai padarė savo darbininkais. 
Vežikas Stonys ištisom dienom 
ėmė dirbti jo ūkyje. Kitas buvęs 
sanitaras Girdvainis irgi dirbo že
mę. O su buvusia sanitare Nor
kiene jis susitvarkė taip, kad ji 
pasirašydavo algalapyje, o pinigus 
pasiimdavo Gedgaudas. Bet negi 
iš sanitarės algos gyvensi? Iš ko
lūkiečio už karvės ar kiaulės gy
dymą, už nemokamus ligoninės 
vaistus jis pats paprašo. O vaistų, 
nurašytų “kolūkiams”, kiek nori. 
Felčerį Paulauską iš savo akira
čio Gedgaudas jau pašalino. La
bai jau jis kliudė — ir gydė ge
riau, ir pinigų neėmė. įsikišo dar
bo ginčų komisija.

—Darbo ginčų komisija, tai ne 
juridinė instancija, — pareiškė 
ponas. — Su nutarimu nesutinku. 
Ir iš viso profsąjungos įstatai pa
rašyti neteisingai.

Šakojasi Gedgaudas kaip tik ga
li. Tik žemės ūkio ministerijoje 
niekas apie tai negirdi. įdomu, 
į kok| rajoną dabar bus pasiųstas 
Gedgaudas, kai sužinos, kokias iš
vadas jis padarė iš patarimų...

A. Pekeliūnas.
Iš “Tiesoi”, 1957.X.27. 

laimėje; atkreipti laisvojo pasau
lio dėmesį į neteisybes, padarytas 
lietuvių h ųtai, ir į jos neginči
jamas teises į laisvę ir nepriklau
somybę; priduoti drąsos broliams 
ir sesėms tėvynėje; paremti juos 
kovoje, ginant dieviškas, žmogiš
kas ir tautines vertybes; palaiky
ti grįžimo į tėvynę, geresnio bei 
žmogiškesnio gyvenimo viltį tų, 
kurie vargsta plačioje Azijos ir 
Sibiro dykumoje.

Jis taip pat pabrėžė, kad lais
vasis pasaulis, rūpindamasis kolo- 
nijalinių tautų laisve, neužmirštų 
ir tų tautų, kurios turi savo tau
tinę sąžinę ir senas istorijas bei 
kultūros tradicijas, ir kurios var
dan antikolonijalizmo yra tapę 
kolonijomis. Galop jis pasmerkė 
Vakarų bandymus ieškoti sugyve
nimo su sovietais kelių pavergtų
jų tautų sąskaitom

VYSK. PADOLSKIS PERSKAI
TĖ ŠV. TĖVO TELEGRAMĄ: 
“Jo šventenybė, tėvišku jautru
mu priėmęs Italijos Lietuvių Ben
druomenės pagarbos ir prisiriši
mo jausmus, meldžia mylimiems 
sūnums naujos dieviškos pagal
bos, ragindamas juos vesti dar 
darbingesnį krikščionišką gyveni
mą, suteikia jiems prašytą paguo
dą nešantį Apaštališkąjį palaimi
nimą” pas. Del’Acqua, Sostituto.

TOLIAU ŽODI TARĖ LIETU- 
VOS DIPLOMATINĖS TARNY
BOS UŽSIENYJE ŠEFAS MIN. 
LOZORAITIS, išreikšdamas padė
ką šventam Sostui ir italų tautai 
už rodomas simpatijas ir pažy
mėdamas, kad turi jungtis visos 
sveikos pasaulio jėgos prieš komu
nistinę valstybę — Sovietų Rusi
ją, dėl kurios vienos nėra pasau
lyje ramybės.

PAGRINDINIS KALBĖTOJAS

Didingi Minėjimai Vokietijoj
SPAUDOS KONFERENCIJA 

STUTTGARTE, ruošta Baltų Ta
rybos vasario 17 d. Zeppelino 
viešbutyje, siekė supažindinti vo- 
kiečiij visuomenę netik su Lietu
vos, Estijos ir Latvijos nepriklau
somybės sukaktimis, bet ir su šių 
tautų vedama laisvės kova. Baltų 
Tarybos generalinis sekretorius 
yra Dr. P. Karvelis. Konferenci
jos organizavimu rūpinosi latvių 
atstovas mag. jur. A. šildė; iš 
latvių dalyvavo taip pat min. R. 
Liepinš, iš estų — A. Joonson. I 
konferenciją atvyko be spaudos 
atstovų ir kai kurių telegramų 
agentūrų atstovai. Dr. P. Karve
lis savo kalboje įspėjo laisvuosius 
Vakarus nesiduoti į koegzistenci
ją su Maskva. Susitaikius su esa
ma padėtim (status quo), šimtas 
milijonų europiečių būtų palikti 
vergijoje. Kalbėtojas plačiai ati
dengė Maskvos klastas Pabaltijo 
tautų ir Vakarų pasaulio atžvil
giu. Jo kalbos ištraukos tilpo vė
liau daugelyje vokiečių laikraš
čių.

GERAI PAVYKĘS MINĖJIMAS 
BONNOJE, DALYVAUJANT ŽY
MIEMS ASMENIMS. Minėjimą 
vasario 23 d. suruošė Lietuviii 
studentų sąjunga Vokietijoje. Bo- 
nnos universiteto didžioje salėje, 
papuoštoje Lietuvos ir Vokietijos 
vėliavomis, be lietuvių ir kitų pa- 
baltiečių susirinko ir daug vokie
čių, jų tarpe eilė vokiečių vyriau
sybės, parlamento, universiteto 
atstovų ir šiaip žymių asmenų. 
Po įžanginės kalbos. Tremtinių 
reikalams ministerijos tarėjas Dr. 
Werner Essen skaitė paskaitą te
ma “Vokietija ir Lietuva 1918 me
tais ir vėliau”. Paskaitininkas
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BUVO ITALIJOS KATALIKŲ 
VEIKIMO JAUNIMO CENTRO 
PIRMININKAS DR. HENRIKAS 
VINCI. Trumpai apžvelgęs Lietu-
vos istorijos raidą amžių bėgyje, 
iškėlė Lietuvos nuopelnus Euro
pai, jos kančias po caristinės ir 
dabartinės komunistinės Rusijos 
jungu, lietuvių tautos ryžtingumą 
kovoje už savo teises, kuris jau
dina kultūringąjį pasaulį.

Toliau jis t.k. pareiškė, kad lie
tuviai išlaiko bandymus su tokia 
drąsa, kuri jaudina ir stebina. 
Šią jiems tragišką valandą, kan
kinimų valandą, katakombų va
landą, jie gyvena atgaivindami 
pirmųjų krikščionių dvasią. Jie 
teikia mums pamoką. Bolševikinės 
pabaisos pacifistinė šypsena yra 
krauju sutepta šypsena. Jos bar
bariškumas šiandien yra tik rafi- 
nuotesnis, lėtesnis, slaptesnis. Ne
suprantamas yra elgesys tų, ku
rie daugiau ar mažiau sąmonin
gai, apsilenkdami su etiniais bei 
religiniais dėsniais, kompromisų 
pagelba eina į bičiulystę su kri
kščioniškosios civilizacijos prie
šais. Koegzistencija su komunisti
ne imperija nėra tik vien ekono
minė, diplomatinė, karinė ar po
litinė problema, bet ypatingai 
yra moralinė problema, ir todėl 
galima pastatyti klausimą: ar mo
raliniai yra leistina koegzistenci
ja tarp gėrio ir blogio, tarp Kris
taus ir Antikristo? Ne, nėra ga
lima”. Pasmerkė Vakarų pasaulio 
bejėgiškumą akivaizdoje įvykių, 
kurie reikalavo daugiau negu žo
džių ir neišlaikytų pažadų, bet 
konkrečių darbų.

Pagerbus susikaupimo minute 
žuvusius už laisvę, minėjimas bu
vo baigtas sugiedant Lietuvos 
himną. Po minėjimo įvyko kuk
lios vaišės, kuriose dalyvavo be
veik visi svečiai. Minėjime dalyva
vo žymiausi Italijos dvasiškiai ir 
pasauliečiai, sveikino Italijos pre
zidentas ir visi ministerial.

pabrėžė lietuvių tautos ryškų sa
vistovumą. Dėka savo tautinės 
kultūros ir politinio susiprątimo 
lietuviai iškentė nesužlugdyti šim
tmečių vergiją. Pabrėžė taip pat 
lietuvių kalbos vertingumą ir se
numą. Paskaitininkas Lietuvos 
klausimais domisi jau ne nuo šian
dien m Perdavė taip pat ir ministe
rio Dr. Oberlaenderio sveikinimus 
lietuviams. — Fed. Vokietijos 
parlamento atstovas ir užsienio 
reikalų komisijos narys Fritz Be- 
rendsen .kalbėjo tema “Lietuvos 
vaidmuo Europoje, dabartinės po
litikos perspektyvoje”. Jis ragino 
nepasiduoti rizignacijai, bet išlai
kyti viltį, kad nepriklausoma Lie
tuva vėl bus atstatyta. Ne viena 
Lietuva šiandien kenčia nuo Mas
kvos kolonijalizmo, kurio auko
mis tapo eilė tautų. Bet Lietuva 
teikia vaizdų pavyzdį, kaip Mask
va laužo sutartis ir prievartauju 
svetimas tautas, nors komunistų 
partija gyventojuose teturi vos 
1% narių. Priminė taip pat ma
sinius lietuvių trėmimus. Lietuva 
ir kiti Pabaltijo kraštai ir toliau 
skaitomi Vokietijos draugais ir 
pilnateisiais būsimos jungtinės 
Europos nariais. — Buvo paskai
tytas taip pat Lietuvių studentų 
atsišaukimas, kuriame reikalauta, 
kad sovietai evakuotų Lietuvą ii* 
kraštui būtų grąžintos nepriklau
somos valstybės teisės. — Daly
vavęs minėjime VLIKo VT na
rys Dr. P. Karvelis baigiamajame 
žodyje kreipėsi į Vakarų pasaulį 
paremti pavergtųjų tautų laisvės 
kovą ir išreiškė gilų įsitikinimą, 
kad laisvė ir taika vėl bus at
gauta. (E.)
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KAUNAS ŠIANDIEN
Iš negausių Lietuvoje dabar pa

sirodančių turistams skirtų infor
macinių leidinių apie Lietuvos 
miestus mažiausias, bet bene este
tiškiausias yra leidinėlis apie Kau
ną, išleistas šį rudenį. Katros lei
dyklos tai leidinys — nenurody
ta, bet spausdinta, kaip ir visi 
gražesnieji leidiniai, pas senus pa
žįstamus, tai yra buv. “Spindu
lio” spaustuvėj, dabar vadinamoj 
Karolio Požėlos vardu ir esančioj 
nors ir toj pačioj vietoj, bet jau 
ne Miško, o Puškino gatvės 11 nr.

Kaip paprastai, taip ir šiame lei
dinyje turistas konkrečios infor
macijos apie miestą ras tik trupi
nėlius, ir tuos pačius nereikalin
gus. Nereikalingus todėl, kad ad
resai duodami tik muziejų, teatrų 
bei kino-teatrų, restoranų ir vieš
bučių, augštųjų mokyklų, bibliote
kų ir archyvų, ar kompartijos bei 
komjaunimo centrų. Nereikalingi 
tie adresai dėl tos paprastos prie
žasties, kad, pavyzdžiui, viešbu
čiai nurodyti visame Kaune tik... 
trys: “Kaunas” — buvęs “Kęstu
čio” viešbutis, Laisvės Alėjoj (da
bar “Stalino prospekto”) 21 nr., 
toliau “Lietuvos viešbutis” (tas( 
pats, kaip seniau) ir “Nemunas” 
— buvęs “Versalis”. Kaune juos 
ir be adreso, kartą patekęs į Lais
vės alėją, turistas pamatys, arba 
kiekvienas praeivis pirštu parodys, 
nei negalvodamas, koks tenai gat
vės numeris. Tas pats ir su teat
rais, kurie visi vienoj toj pačioj 
gatvėj. Restoranai, pagal informa
cijų knygelę, irgi tik trys, vėl toj 
pačioj gatvėj: tai senasis “Metro
polis”, buvęs “Versalis” — dabar 
“Gintaras” ir buvusi garsioji Kau
no “pletkainė” — Konrado kavi
nė, dabar gražiai vadinama “Tul
pė”.

Teatrai du: buvęs Valstybės te
atras, dabar vadinamas Kauno 
valstybiniu muzikiniu dramos teat
ru, ir Jaunojo žiūrovo teatras, įsi
kūręs buvusiame “Metropolitam” 
kino-teatre.

Kino teatrai tie patys ir ten pat, 
tik vardai kiti, ir nebe visi, kurie 
buvo seniau. Buvusi “Gloria” (gre
ta Valst. teatro) dabar — “Balti
ja”. Buvęs “Capitol” (šaulių Są
jungos centro kaimynystėj) da
bar — “Kanklės”; už penketo na
mų nuo jo buvęs “Forum” dabar 
— "Laisvė”; paskutiniaisiais ne
priklausomybės metais atidaryta
sis kino-teatras “Romuva” pasiliko 
ir vardu nepakeistu.

Gražu ir gerai, kad bent vardai 
sulietuvėjo (tautinė forma!). Ma
žiukas “Triumfas” išnyko. Taigi 
Laisvės alėjoj dviem kino-teatrais 
mažiau... Ir Žaliakalny Aukštai
čių gatvės kampe prie Savanorių 
prospekto buvusi “Banga” kažkur 
dingo, liko tik tolimesnė (dabar 
“Raudonosios armijos prosp.” 112. 
nr.) “Daina”. Nebėra nei Šančių 
“Saturno”, nei Viliampolės “Uni-* 
bn” su “Lithuanica”: jų vietose. 
Šančiuose yra “Talka” (Sodų g. 
34), Vilijampolėj “Tėvynė” (Mar
kso g. 4a) ir Aleksote “Pašvais
tė” (Antakalnio gt. 2).

Turistui — muziejų lankytojui 
informacinė knygelė irgi nedaug 
tepadės, nes, miesto plano nesant, 
nurodymas, kad Literatūros mu
ziejus yra Muziejaus gt. 5 nedaug 
teapšviečia. Žinoma, kas atsimena, 
jog tai buvę Maironio namai (vė
liau tenai buvo Lietuvių tautosa
kos archyvas), tas jau gali numa
nyti, kuria linkme reikia į auto
busą sėsti. Vytauto Didžiojo mu
ziejui ir Čiurlionio Galerijai suras
ti (dabar vadinasi “Kauno valsty
binis istorinis muziejus” ir “Kau
no valstybinis M.K. Čiurlionio 
vardo dailės muziejus) Kaune len
gva be jokio adreso ir plano. Pagal 
adresą — pirmasis tebėra Done
laičio gt. 34, o antrasis “persikė
lęs” iš Putvinskio gatvės 29 nr. 
į S. Neries gt. 29 nr.

Esama ir naujo “muziejaus” — 
tai “Petro Cvirkos memoriali
nis muziejus”, įtaisytas M. Sleže

KAS YRA KRUŠČIOVAS — 
diktatorius ar liaudies tribūnas?

RAŠO: E. LYONS

Beriją likvidavus, Kruščiovo po
zicija galutinai sustiprėjo. Dabar 
jis buvo patvirtintas pirmuoju 
komunistų partijos sekretorium ir 
suteikta jam visa eilė kitų garbin
gų apreigų. Per pastaruosius ket
verius metus Kruščiovas visais ga
limais būdais stiprino savo pozici
ją ir vis kiečiau ir kiečiau grie
bė valdžios vadžias į savo ran
kas. šitai vykdant, jis ėjo savo 
pkmatako Stalino keliu ir jo me
todais. Jis savo suktumu sugebė
jo išstumti iš visagalinčio partijos 
prezidiumo Malenkovą, Molotovą 
ir Kaganovičių, o iš kariuomenės 
vadų — maršalą Žukovą. Tik ką 
pasigriebęs valdžią, jis tuojau šo
kosi sunaikinti vad. “Stalino le
gendą”, atseit, “asmeninio kulto 
garbinimą”, tačiau vieton to lapu
tės gudrumu įvesti “Kruščiovo 
legendą”.

Šitai jam, atrodo, neperblogiau- 
siai vyksta, nes jau šiandieną ga
lima išskaityti sovietų laikraščiuo
se Kruščiovo garbinimo gaidelę... 
Vis dažniau ir dažniau jis prade
damas vadinti “Lenino ir pilietinio 
karu kovos draugu”, nors anuo 
metu jis tebebuvo visiškai nežino
mas darbininkas tolimam provin
cijos užkampy. Taip pat jau rašo
ma komunistų spaudoj, kad jis, 
girdi, padėjęs sukurti raudonąją 
armiją ir paskutinio karo laimėji
me suvaidinęs pagrindinį vaidme
nį.

žodžiu, sovietinė spauda nesigai
li jo pagarbinti, primindama kiek
vieną jo praeities “nuopelną”, 
daug pridėdama ir išsigalvodama.

1956 m. komunistų partijos su
važiavimas turėjo praeiti “kolek
tyvinio vadovavimo” ženkle, ta
čiau tikrumoje tatai buvo Kruščio
vo kongresas. Visi svarbiausi nu
tarimai buvo jau iš anksto jo pa
ruošti ir patiekti; kitiems tebuvo 
leista tik mažos svarbos dalykai 

referuoti. šio suvažiavimo galuti
nėje rezoliucijoje mes skaitome: 
“... Kruščiovui entuziastingai pri
tariąs plojimas virto į ovacijas, 
visi sustojo...”

Kaip matome, tik jis vienas ta
me suvažiavime susilaukė tokio 
entuziazmo, nors, kaip vienas pa
šalinis stebėtojas išsireiškė, jis 
visdėlto nepajėgė vieno dalyko pa
daryti, atseit, “išsigelbėti nuo Sta
lino dvasios”.

Nors Stalino įpėdiniai ir gerai 
žinojo, kaip giliai liaudis neapken
tė raudonojo diktatoriaus, nors jie 
jautė, kad ir patys mielai jį iš
brauktų iš savo atminties, bet ry
šys su stalinine era jiems teikė 
lyg ir tam tikrą teisėtumo bei 
tęstinumo įspūdį. Jie puikiai su
prato, kad jeigu jie pripažintų 
liaudies neapykantą Stalinui teisė
ta, tai jie turėtų ir patys prisipa
žinti kaltais, kadangi jie visi bu
vo susitepę nusikaltimu prieš žmo
niją. .. Pradžioje buvo mėginta vi
sa Btsakompbė už 25 metų nusi
kaltimus suversti Berijai, tačiau 
šitai nepvyko, nes ir kvailiausiam 
aišku, kad ne Berija, o jo moky
tojas už viską buvo atsakomingas. 
Visi Kruščiovo kolegos staiga pa
tapo vieningos nuomonės, kad jų 
asmeniškam saugumui bus naudin
ga, jei jų naujasis bosas sutiks 
viešai pasmerkti Staliną už teroro 
ir naikinimo metodo vartojimą 
prieš augštus partijos pareigūnus. 
Iš visų pusių spaudžiamas, Kruš
čiovas pagaliau kapituliavo. 1200 
sovietų vadovybės delegatų — vi
sa taip vadinama smetonėlė — 
tarsi suakmenėję sekė Kruščiovo 
lūpų judesius, kai likęs gyvųjų 
tarpe augščiausiojo rango stalinis- 
tas kaltino “Stalino Dvasią”. De
legatai puikiai žinojo, kad kiek
vienas kaltinimas buvo drauge ir 
prisipažinimas, nes juk Kruščiovas 
buvo vienas iš aistringiausių Stali

vičiaus namuose, Donelaičio gt. 9. 
Ten pat esama ir bibliotekos. Apie 
Maironio ar Vaižganto memoriali
nius muziejus negirdėti.

Šiek tiek nauja muziejų srityje 
tai Mokslų Akademijos Biologijos 
instituto zoologijos muziejus, įkur
dintas buv. Centralinio žydų banko 
“pasaže”, Laisvės alėja 76, tuoj už 
pašto. Tai bus bene Gamtos-Mate
matikos fakulteto palikimas, likęs 
likvidavus Vytauto Didžiojo uni-J 
versitetą ir jo vietoj palikus ins- j 
titutais paverstus tik medicinos ir 
technikos fakultetus.

Lietuvos Veterinarijos Akademi
ja ir Lietuvos žemės Ūkio Akade- į 
mija tebėra pasilikusios savo ir. 
senuosius vardus, o Veterinarijos 
Akademija taip pat ir savo seną 
adresą — Tilžės gt. 18 (Nepri
klausomybės laikais pastatytuose' 
rūmuose).

žemės Ūkio Akademija įsikūrusi 
buvusioj žemės Ūkio Ministerijoj i 
(dabar nebe Kęstučio, o Gorkio 
gt. 15) kalba apie naujų rūmų sta
tybą už Aleksoto.

Medicinos institutas tebesilaiko 
Medicinos fakulteto rūmuose, Mic
kevičiaus gt. 7. Taip pat ir Spor
to institutas laikosi Sporto rū
muose (ir didžiuojasi prieš 20 metų 
tik laikine, specialiai tarptauti
nėms krepšinio rungtynėms pasta
tyta hale) — Sporto gt. 10.

Tik Politechnikos institutas už
ėmė žymias vietas. Jo centras — 
Donelaičio 35, buv. žemės Bankas 
ir Užs. Reikalų M-ja. Iš iliustra
cijų ir teksto matyti, kad Mecha
nikos fakultetas yra įsikūręs buv. 
universiteto didžiuosiuose rūmuo
se, o architektūros fakultetas — 
Baltojoj Gulbėj (rotušėj).

“Pažangos” rūmuose (Laisvės 
alėja 29) įsikūrę net trys įvairūs 
institutai: Mokslų Akademijos 
Energetikos ir Elektrotechnikos 
institutas, Hidrotechnikos ir melio
racijos mokslinio tyrimo institu
tas, ir Miškų ūkio mokslinio tyri
mo institutas.
šaulių Sąjungos centran įsikraus- 
tęs “Vakarinis marksizmo-leniniz
mo universitetas”.

Gerus gyventojus turi Prekybos

no pagelbininkų.
Tačiau vieno reiktų neužmiršti, 

vertinant dabartinio komunistų va
do pasakytus žodžius. Nors ir daug 
klaikios teisybės buvo mesta Sta
lino adresu, tačiau esmėje tatai 
buvo tik biaurus ir melagingas 
falsifikatas, nes ten buvo daugiau 
pridengiama, negu atidengiama. 
Krušęiovas tepasmerkė intrigas, 
kankinimus ir žudynes, kurios bu
vo taikomos partijos elitui bei ka
riuomenės vadovybei, tačiau jis nei 
vienu žodžiu neužsiminė Stalinu, 
o tuo pačiu ir jo paties, padary
tų nusikaltimų tautai ir liaudžiai. 
Kruščiovas visiškai nepaminėjo tų 
negerovių, kurios kyla dėl parti
nės diktatūros, jis nepaminėjo nei 
valymų, naudojamų esmine val
džios politikos priemone, nei pri
verčiamųjų darbo stovyklų, nei 
užgrobimų kariškai silpnesnių kai
myninių valstybių, nei vidaus po
litikos, kuri sukaustė visą liaudį 
nuolatine baime ir laiko ją nuola
tiniame skurde. Jis visiškai nekri
tikavo stalininės politikos pagrin
dinių dėsnių, atvirkščiai — kaiku- 
rius jos atvejus jis net išgyrė. 
Delegatai apleido salę, įsitikinę, 
kad dėl savo kailio jiems teks ma
žiau drebėti, bet sistema, kurioj 
jie pasidarė sau karjeras ir gavo 
privilegijų, liko ta pati. Taigi 
Kruščiovo kaltinimai Stalinui es
mėje tebuvo tik to paties staliniz
mo išpažinimas.

Ir, iš tikrųjų, niekas ten nepa
sikeitė. Pašalinus Malenkovą, Mo
lotovą ir Kaganovičių, partijos 
prezidiumas vistiek remiasi stali
niniu pagrindu ir taktika. Ir da
bar dar dauguma politbiuro narių 
yra iš senosios gvardijos ir tik 
mažuma — yra rūpestingai atrin
kti Kruščiovo pasekėjai.

Kova dėl Stalino skeptro dar 
nėra galutinai išspręsta tokioje 
valdžios sistemoje, kur žaidimas 

ir Pramonės rūmai: Valstybinę 
respublikinę biblioteką (buvusią 
Valst. Centralinę biblioteką, tada 
laikinai vargingai įkurdintą “Pa
žangos” namų pogrindyje) ir Kau
no viešąją biblioteką.

Moderniausi pastatą — Taupo
mųjų Kasų rūmus užima miesto 
valdžia: iš fronto — miesto vyk
domasis komitetas, o iš šono 
(Tolsiojaus gt. 2 — Leono Sapie
gos vardas nuo tos gatvės paša
lintas ir grąžintas ankstyvesnis 
Tolstojaus vardas) — kompartijos 
miesto komitetas.

Miesto istorijoj, kur kalbama 
apie senuosius laikus, dabar daug 
kur pabrėžti praktikuojama lie
tuviškai patriotinė gaida, o kur 
liečiami vėlesnieji laikai — vyrau
ja trafaretinis kamšalas, suminky- 
tas net iš pačių nereikšmingiausių 
vadinamųjų revoliucinių įvykėlių, 
pasakojant apie tai be jokio ryšio 
su paskiromis miesto vietomis. To
dėl, kaip vadovas po miestą, šis 
leidinėlis lankytojui nieko nepasa
ko.

Iš gerų nuotraukų tas “neatpa
žįstamai pasikeitęs” Kaunas, leng
va atpažinti. Tiltas per Nemuną, 
tiesa, naujas, elegantiškesnis, nes 
be tų sunkių rėmų, kuriais kadai 
buvo apsivožęs, kaip kokiomis kup
romis. Bet tie patys pašto rūmai, 
tas pats vaizdas iš Muziejaus . į 
penkiaaukščius namus Putvinskio 
gatvėje, tas pats keltas į Žaliakal
nį, tie patys pilies griuvėsiai, Pre
kybos — Pramonės rūmai, Taupo
mųjų Kasų rūmai, teatras, Uni
versiteto rūmai, Sporto rūmai, 
“Perkūno namai”, Vytauto par
kas (ir Vytauto vardas tebėra ne
atimtas!), Vytauto bažnyčia, Ka
tedra, Pažaislio bažnyčia, Rotušė, 
Muziejaus bokštas su laikrodžiu ir 
liūtais ir t.t. Vis tai dalykai, ku
riais iliustruotame leidinėlyje ir 
dabar didžiuojamasi, kaip ir se
niau.

Yra tačiau ir naujienų. Pati ne- 
simpatiškiausia iš jų bus, be abe
jo, vietoj katro nors iš Lietuvos 
garbingų asmenų paminklo už- 
rioglintas... F. Dzeržinskio, ne
lemtosios “črezvičaikos” kūrėjo 

užkulisių yra svarbesnis, nei tei
sė bei įstatymai. Tačiau jau da
bar beveik viskas rodo, kad nauja
sis diktatorius vadinsis Kruščio- 
vu...

Nepersenai “Pravda” paskelbė šį 
perspėjimą: “Komunistų partija 
dabar, kaip ir pirmiau, valdo vi
sus mūsų troškimus ir mintis”.

Pereitų metų įvykiai Vengrijoje 
aiškiai parodė, kad Kruščiovas te- 
besivadovauja tais pačiais bruta
lumo metodais, kuriais jis naudo
josi, siekdamas savo karjeros, 
šimtai bolševikų tankų pajudėjo 
tik Kruščiovo įsakymu. Vengrijos 
“valymas”, jos kovotojų žudymas 
ir trėmimas buvo vėl pavestas 
tam pačiam Ivanui Serovui, kuriuo 
remiasi Kruščiovas, kaip Stalinas 
rėmėsi Berija.

Jeigu Vakarų Pasaulis ir geriau
sios nuomonės apie Krusčiovą 
būtų, tai savo raudonosios impe
rijos valdiniams jis vistiek liktų 
smogiku — Ukrainos ir Vengrijos 
kryžiuotoju. Visi žino, kad jis, 
nežiūrint kokios nuomonės apie jį 
bus pasaulis, tvirtai laikysis Le
nino definicijos apie diktatūrą: 
“Mokslinė diktatūros definicija 
reiškia ne ką kitą, kaip neribotą 
valdžią, kuri neturi jokių absoliu
čių normų, taip pat ir jokių įsta
tymų, nes ji remiasi gryna prie
varta”.

Taigi Kruščiovas nėra joks liau
dies tribūnas, o grynas ir žiaurus 
diktatorius.

Laisvai vertė: L.V.

Steponas Sarakula
AUGSTAI 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 augst&s).
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biustas. Ką jis turi bendra su 
Kaunu? Tiesa, savo laiku jis yra 
pretendavęs į Lietuvos socialde
mokratų vadus ir, kaip leidinėlyje 
minima, 1897 metais net Kaune 
sukiojęsis tarp metalo fabriko 
darbininkų ir išleidęs “socialde
mokratų” laikraštį (žinoma, ne 
lietuvišką!), bet galų gale gi jis 
vistiek yra tik pirmutinis čekistas 
ir, kaip toks, net ir lietuviškam 
komunistui kažin ar labai malo
nius jausmus 'sukelia, jo garsiau
si kūrinį prisiminus...

Toliau, muziejaus sodelio sieno
je įmūrytos 1926 m. sušaudytų 
keturių komunistų vadų palaikų 
urnos ir paminklinės lentos. Ta
me pačiame sodelyje Salomėjos 
Neries kapas su paminklu, kuria
me vargu kas galėtų atpažinti S. 
Nerį, jei nebūtų pasakyta, kad tai 
turėtų būti jinai: tai kažkokia “če
kiste”, nebent tik ten netoliese 
stūksančiam Dzeržinskiui į kom
paniją tinkama...

Iš teigiamų naujenybių yra ke
leto naujų gyvenamųjų (penkia
aukščių ir keturaukščių) namų 
nuotraukos, turbinų gamyklos 
“Pergalės” pastatai prie Nemuno, 
buv. Tilmanso fabriko rajone ir 
“Kauno Audinių” Vilijampolės 
skyriaus audyklos.

Liūdnai susimąstęs audėjos vei
das tarytum sako — “ach, kad 
toj nuotraukoj viskas ma
tytųsi...” Audyklos salė erdvi, 
šviesi, bet audėjos stovi prie stak
lių storokai apsirengusios, kaip 
gatvėj žiemą. Taip ir rūpi propa
gandistams patarti įmones iš vi
daus fotografuoti tik vasarą, nes 
žieminės nuotraukos išduoda pas
laptį, kad įmonėse patalpos šal
tos. .. Ta paslaptėlė prasikiša ne 
tik iš šio leidinio.

Bet ir vasarinės nuotraukos 
kartais išdavikiškos. Pavyzdžiui, 
kelias per Miesto sodą į teatrą: 
cementinės plytos suakijusios, kaip 
saulės gerokai .pakaitintas ledas, 
kaikurios jau “nebelygiuoja”, o 
vienos iš viso nėra, žemės kyšo 
— kaip tik maždaug ten, kur tu
rėtų būti kap. Pr. Gudyno žuvi
mo vietoj buvusi paminklinė len- 
ta...

O štai ir “Žalgirio” vasaros 
aikštynas. Ta pati aikštė ir tie 
patys iš paprastų lentų sukalti 
suolai... Ir tik vienas ryškus 
“patobulinimas”, tai aikštės gale 
užrašas: “Vsie sily na uspiešnuju 
podgotovku k spartakiadie!” 

Kino-teatrų vardai gražiai sulie
tuvinti, bet. .. anot tos patarlės, 
“vienas galas dega, *kitas rūks
ta”. ..

D.
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MOKYKLŲ 
METRAŠTIS

Amerikos L. Mokytojų S-gos 
Centro Valdyba yra nutarusi su
rinkti medžiagą ir išleisti metraš
tį, kuris apims tremties švietimo 
laikotarpį nuo 1945 m. iki dabar. 
Redakcinė komisija bus sudaryta 
iš Europos, Kanados ir Amerikos 
atstovų.

Metraščio viena dalis bus skir
ta švietimo laikotarpiui Vakarų 
Europoje iki masinės emigracijos, 
o kita dalis — dabar veikiančiom 
lituanistinėm mokyklom visame 
laisvajame pasaulyje. Metraštis 
kalbės ateities istorikui apie tų 
mokyklų įnašą tremtinių jauno
sios kartos švietimui ir lietuvybės 
išlaikymui.

Mokytojų S-gos Centro Valdy
ba kreipėsi į visus mokytojus, kū
rusius minėtas mokyklas, jose dir
busius, ir dabar dirbančius, pra
šydama siųsti metraščiui medžia
gą ir charakteringas nuotraukas. 
Apie dabar veikiančias mokyklas 
Vokietijoje, lituanistikos mokyk
las Australijoje ir visame Ame
rikos žemyne pageidaujama, kad 
siunčiamoje medžiagoje tarp kitų 
dalykų būtų paliesti ir šie klausi
mai: 1. Mokyklos vieta ir adresas, 
2. Pradžios ar aukštesnioji, 3. šeš
tadieninė ar kasdieninė, 4. Dėsto
mieji dalykai, 5. Mokyklos perso
nalas, 6. Mokinių skaičius: dabar 
ir perėjusių mokyklą, 7. Ryškes
nieji mokyklos momentai ir nuo
traukos.

Metraščiui medžiagą prašoma 
siųsti šiuo adresu: B. Beleškienė, 
6921 So. Claremont Ave., Chicago 
36, Illinois.

NAUJAS TAUTOS 
FONDO VYR. V-BOS 

SEKRETORIUS
Dr. jur. Ed. Jansonas buv. A. 

Krašto Garbės Teismo P-kas ir 
Lietuvos Teisininkų D-jos P-kas 
Adelaidėje ir išvykęs į USA prieš 
porą metų (1955) dabar pakvies
tas į Vyr. Tautos Fondo Valdybą 
ir išrinktas sikretoriumi.
Pirmininkas Prel. J. Balkūnas, 
Vice Pirmininkas A. Devenienė, 
Sekretorius Dr. E.J. Jansonas, 
Iždininkas J. Jakstyris, 
Iždo sekr. adv. P. Minkūnas.

I
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Redaguoja Antanas Laukaitis.

Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

LATVIUKAI STEBINA PASAULI )
Sausio mėnesio viduryje Syd- 

nėjaus priemiestyje Bankstowne 
gyveną jaunieji latviukai: brolis 
ir sesuo John ir lisa Konrads — 
nustebino sportinį pasauli, atsiek
dami 10 naujų pasaulio plaukimo 
rekordų. Būdami dar labai jauni, 
John — 15-kos ir Ilsa tik 13-kos 
metų, jie pirmą kartą sportinėje 
istorijoje pasiekė tokių gerų re
zultatų plaukime. Visa Australi
jos sportinė spauda mirga apra
šymais apie nepaprastus jų atsie- 
kimus. Jaunoji Ilsa pastatė nau
jus rekordus 400 metrų ir 440 
jardų ir 800 metrų ir 880 jardų 
nuotoliuose, kai jos brolis pasiekė 
200 m. — 220 jardų, 400 metrų 
— 440 jardų ir 800 metrų — 880 
jardų plaukimo rekordus. Jie abu 
plaukia laisvu stiliumi.

Jaunosios Ilsos plaukimo pas
laptis, nežiūrint jos gražaus ir 
lengvo stiliaus, yra labai stipri 
jos širdis ir plaučiai, kurie įtrau
ktą orą gali išlaikyti kur kas il
giau, nei bent kurios kitos žymio
sios pasaulio plaukikės plaučiai. 
1956-jų metų pabaigoje žymusis 
pasaulio plaukimo treneris F. Car
lile darė bandymus su specialiu 
širdies matavimo aparatu ir rado, 
kad šios 13-tės mergaitės širdis 
yra daug stipresnė, nei daugelio 
20-ties metų vyrų ir jo nuomone 
ši širdis, nežiūrint sunkių treni
ruočių, “nesusidėvės”. Ji gali 
pompuoti kraują ir deguonį per 
visą jos organizmą daug geriau, 
kaip bet kurios nors kitos mote
ries plaukikės. Josios brolio širdis 
esanti lygiai tokia pat stipri kaip 
ir Ilsos.

Jau dabar žymieji Australijos 
ir pasaulio plaukimo treneriai pa- j 
sisako, kad, jeigu tik šie jaunieji. 
latviukai nepames noro toliau tre-, 
niruotis ir dirbti, tai jie gerins 
pasaulio rekordus vieną po kito, 
ir kelių metų laikotarpyje pasi
darys žymiausi pasaulio plaukikai, 
koki kada nors yra buvę sporto is
torijoje. Jaunųjų Konradų trene
ris, 26-rių metų D. Talbots, turi 
labai didelį pasitikėjimą jais, nes 
jo treniravimo metodus, kurie po 
kiekvieno gana ilgo plaukimo 
reikia dar daryti fizines mankš
tas su svoriais, šokti, bėgti ir t.t., 
labai mažai kas iš lengvaatletų 
gali ištesėti be poilsio, kai tuo 
tarpu abu jaunieji latviukai visa 
tai atlieka be didesnių pastangų. 
Ilsa, atsiekusi 440 jardų rekordą, 
tapo antroji moteris, sulaužiusi ( 
5-kių minučių laiką, ji atplaukė j 
per 4 m. 58 s. 55-kių jardų ba-> 
seine. Atsiekusi 800 metrų ir 880 
jardų pasaulio rekordą, jaunoji

Ilsa neatrodė nuvargusi ir iš jos 
laikysenos nesinorėjo tikėti, jog 
ji atsiekė ^pasaulinį rekordą. Lai
kui bėgant josios treneris numa
to leisti jai plaukti 1500 metrų 
nuotolyje ir tikisi, kad ir čia, 
kaip ir kituose ilgesniuose nuoto
liuose , ji bus pirmoji pasaulyje.

Jaunųjų Konradų atsiekti toki 
žymūs rezultatai nėra atsitikti
niai. Tatai yra penkių metų dar
bo vaisiai, kurių pasiekti padėjo 
jaunos energijos pilnas jų trene
ris Talbot. Abu latviukai yra gi
mę Rygoje. Jų tėvai abu dantų 
gydytojai. I Australiją Konradų 
šeima atvažiavo 1948 metais ir 
pradžioje gyveno Uranquinty emi
grantų stovykloje, kur tėvai pir
mą kartą savo vaikams parodė, 
kaip reikia plaukti. 1951 metais 
šioje stovykloje John’is susirgo po
lio liga, kuri buvo pasiekusi tokią 
stadiją, kad vienu laiku net tė
vai nebuvo prie jo prileidžiami. 
Tik Kalėdų išvakarėse, daktarai, 
bijodamiesi, kad jis gali likti in
validu visam gyvenimui, leido tė
vams pamatyti sūnų. John’is, no
rėdamas parodyti savo stiprumą, 
sukaupęs visas jėgas, įstengė ap
siversti lovoje. “Tai buvo pačios 
didžiausios pastangos mano gyve
nime” pareiškė korespondentams 
gražiai nuaugęs Konradas. Persi
kėlus gyventi į Bankstowną, jau
nieji Konradai, pamatę puikų 
plaukimo baseiną, vieną ankstyvą 
rytą prisistatė dabartiniam jų tre
neriui ir paprašė, kad jis išmoky
tų juos gerai plaukti.

Ilsa, būdama smulkesnio kūno 
sudėjimo, yra 5-kių pėdų 5-kių 
ihčų augščio ir sveria tik 119 sva
rų. Kiekvieną dieną ji plaukia 
dabar po 4-rias mylias, neskai
tant specialių pratimų. Josios mė
giamiausias užsiėmimas yra pašto 
ženklų rinkimas. Savo tolimesnia
me gyvenime ji numato, žinoma, 
jei kas nors nepasikeis, pasirinkti 
mokytojos profesiją.

John’is, nežiūrint jo buvusios 
ligos, yra labai gražios fizinės 
struktūros. Jis yra 5-kių pėdų 10 
inČų aukščio ir sveria apie 150 
svarų. 1956 metais jis buvo pas
kelbtas pačiu įžymiausiu mokyk
los plaukiku Australijoje. Buvu
sioje Olimpiadoje Melbourne jis 
buvo atsarginis Australijos plau
kimo rinktinės dalyvis, nors grei
tai po to jis jau sumušė kelius 
buvusio Olimpiados čempiono, 
aukso medalisto M. Rose (austra
lo), rekordus.’John’is yra numa
tęs studijuoti architektūrą ir, jei 
tik turės galimumo gauti stipen
diją, tai vyks į Amerikos univer-

PRASIDĖJO KREPŠINIS
Kovo 10 dieną Sydnėjaus lietu

vių krepšininkai pradėjo savo 
1958-jų metų krepšinio sezoną. 
Šiais metais Sydnėjuje krepšinis 
yra labai populiarinamas ir visas 
miestas yra paskirstytas į 10-tį 
atskirų grupių, kurios savo tarpe 
žaidėjus yra suskirstę į paskiras, 
pagal žaidimo.gerumą, klases. Jos 
tarpusavyje darys paskiras var
žybas. Krepšinis, kuris diena die
non populiarėja ir per paskuti
niuosius dvejus metus Sydnėjuje 
pakilo iki 8.000 žaidėjų skaičiaus, 
šiais metais dvi dienas savaitėje 
bus matomas per televizijos A.T. 
N. Chanel(7 stotį: kiekvieną penk
tadienio vakarą ir šeštadienio ry
tą. Penktadienių vakarais bus žai
džiama vienoje iš geriausių Syd
nėjaus Highschool, Moore Park, 
salėje. Šios rungtynės bus laisvos 
žiūrovams. šeštadienių rytais 
rungtynės vyks televizijos stoties 
studijoje.

Kovo krepšininkai šiais metais 
žaidžia vienoje iš stipriausių City 
of Sydney grupėje, kurioje be 
australų dar žaidžia ir latvių bei 
kiniečių rinktinės, šios grupės 
“A” klasės varžybos vyks kiek
vieną pirmadienį, kai tuo tarpu 
tarpgrupinės pirmenybės per tele
viziją vyks savaitgaliais. City of 
Sydney rinktinėje žais bent 3-4 
lietuviai, kuriuos galima bus ma
tyti per televiziją

Adelaidėje
VYTIS — STURT 50:46 (18:23)

Pirmajame puslaikyje vytiečiai 
žaidė neužtikrintai ir silpnokai. 
Antrajame kėlinyje žaidimas pa
sitaisė, kas įgalino pasiekti ir lai
mėjimą. Taškai: Lapšys 15, Visoc
kis 14, Petkūnas 11, Jaciunskas 
su Rakausku po 4 ir Urmonas 2.

VYTIES MOTERYS — 
PAYNEHAM 31:35 (16:17)

■šios rungtynės, nors h’ pralai
mėtos, bet buvo labai gerai su
žaistos. Priešininkų komanda pasi
žymėjo savo augštomis žaidėjo
mis, kas mūsiškėms buvo ir pra
laimėjimo priežastim, nors vytie- 

sitetą. Jau dabar jis ir sesuo Ilsa 
gavo eilę pasiūlymų iš Amerikos, 
tik tėvai bijosi jų vienų išleisti. 
Tėvai bijo jų leisti ir Europon, 
kur, jų manymu, .nėra per daug 
saugu, žinant ilgąją komunizmo 
ranką.

Abu žymieji latviukai, plačiai 
išgarsinę latvių, o tuo pačiu ir 
pabaltiečių vardą, yra kuklūs ir 
apie savo laimėjimus nesigiria.

Jų laimėjimais susidomėjo ir 
Amerikos spauda bei televizijos 
stotys. Iš Honolulu į Australiją 
specialiai buvo atskridę žurnalo 
“Life” ir kelių televizijos stočių 
korespondentai su fotografais, ku
rie filmavo juos į spalvotas fil
mas.

“CITY OR SYDNEY” 
“A” KLASĖS PIRMENYBIŲ 

TVARKARAŠTIS
Kovo mėn. 10 d. 9.30 vai. 
Kovas — E.S.P.B.C.,
Kovo mėn. 24 d. 6.30 vai.
Kovas — Newtown, 
Kovo mėn. 31 d. 6.30 vai. 
Kovas — Daugava, 
Balandžio m. 14 d. 8.30 vai. 
Kovas — Chinese Sports, 
Balandžio m. 21 d. 9.30 vai. 
Kovas — N.P.B.C.,
Balandžio m. 28 d. 8.30 vai. 
Kovas — Kangaroos,
Gegužės mėn. 5 d. 7.30 vai. 
Kovas — Cardinals,
Gegužės mėn. 12 d. 9.30 vai. 
Kovas — E.S.P.B.C.,
Gegužės mėn. 26 d. 6.30 vai. 
Kovas — Newtown,
Birželio mėn. 2 d. 6.30 vai. 
Kovas — Daugava,
Birželio mėn. 9 d. 7.30 vai. 
Kovas — Elks,
Birželio mėn. 16 d. 8.30 vai. 
Kovas — Chinese Sports, 
Birželio mėn. 23 d. 9.30 vai. 
Kovas — N.P.B.C.,
Birželio mėn. 30 d. 8.30 vai. 
Kovas — Kangaroos,
Liepos mėn. 7 d. 7.30 vai. 
Kovas — Elks.

tės šį kartą turėjo gana silpno
kus mėtymus ir jų orientacija bu
vo gana lėta. Taškai: M. Kelertai- 
te 11, Ignatavičienė 8, šiukštery- 
tė 6, Kitienė, O. Kelertaitė ir Pe
čiulytė po 2. Mikalauskaitė labai 
gerai sužaidė gynime.

MOTERYS LAIMI 
VYTIS (MOTERŲ) — 
PANTHERS 23:21 (8:7)

Vytietės gražiai sužaidė prieš 
šią pajėgią australių komandą. 
Gynimas buvo labai geras, tik mė
tymai silpnoki. Taškai: M. Ke
lertaitė 9, M. išiukšterytė 6, B. 
Ignatavičienė 4, 1. Pečiulytė 3 ir 
G. Kitienė 1.

JAUNIAI — COL LIGHT 
GARDENS 55:19 (27:8)

šias rungtynes jauniai sužaidė 
gana gerai, nors ateityje reiktų 
išvengti didesnių susigrūdimų po 
krepšiu ir visą žaidimą daugiau 
išplėsti. Taškai: Gumbys 27, M. 
Statnickas 12, Kalibatas 8, And
riušis 7 ir G. Statnickas 1.

TARP MŪSŲ
★ P.p. Rakauskus, susilaukus duk
ros, nuoširdžiai sveikina sporti
ninkai ir Valdyba.
★ Yra numatoma skelbti vajų, 
kad sutelktų daugiau lėšų aikšte
lei prie Lietuvių Namų įrengti.
★ A. Kitas po auto katastrofos 
jau baigia pagyti ir žada pradėti 
vėl žaisti futbolą ir krepšinį.

B.N.

PASAULINIS 
FUTBOLAS

Pasaulio futbolo pirmenybėms, 
kurios prasidės š.m. birželio mėn. 
8 dieną, karštai dirbama. Visur 
žaidžiamos tarpvalstybinės rung
tynės, treneriai bando išaiškinti 
savo atstovus. Pietų Amerikoj 
pereitų metų gale viešėjo Mask
vos “Dynamo”, tuo daug prisidė
dama prie Brazilijos, Paragvajaus 
ir Argentinos valstybinių koman
dų treniruočių, o tuo pačiu ir 
studijuodama Pietų Amerikos sti
lių.

Beje, neperseniausiai išaiškėjo 
visi pirmenybių dalyviai. Europos 
aštuntoj grupėj nelaimė persekio
jo Italiją, taip, kad paskutinėse 
rungtynėse Belfast’e turėjo nusi
leisti šiaurės Airijai 2:1, o tuo
pačiu ir praleisti progą dalyvauti rinko kitose Lietuvos bažnyčiose, 
pirmenybėse. Nepasisekė taip pat Birželio 30 d. buvo didingas
ir Izraeliui. Tel Aviv’e Valija 
(burtų keliu pakliuvusi į prieš- 
žaismines rungtynes su Izraeliu) 
laimėjo 2:0, o vasario mėn. pra
džioje Cardiff’e dar kartą turėjo 
nusileisti galingesniam priešūi. | 
Tad pirmenybių dalyvių vaizdas] 
šiuo metu numatomas šitoks: —I 
Anglija, Argentina, Austrija, I 
Brazilija, Čekoslovakija, Jugosla
vija, Meksika, Paragvajus, Pran
cūzija, S.S.S.R., šiaurės Airija, 
Škotija, Švedija, (rengėjas). Vali
ja, Vengrija ir Vokietija (meiste
ris).

FlFA’os organizacinis komite
tas pareikalavo iš visų valstybių, 
kad iki balandžio 1 dienos' būtų 
paduotas 40 žaidėjų sąrašas, o iki 
birželio 1 dienos šis sąrašas būtų 
sumažintas iki 22 žmonių, šis vie
netas ir sudarys tikruosius vals
tybės atstovus — komandą ir at
sarginius.

š vedi jos vyriausybė pirmenybių 
proga suteikė tam tikrų lengvatų 
įvažiavimo atžvilgiu. Dauguma da- 
lyaujančių galės į Švediją įvažiuo
ti be vizų. Bet ir Čia daromos iš
imtys. štai Argentina, Brazilija, 
Paragvajus, Čekoslovakija, Jugos
lavija, Vengrija ir S.S.S.R. buvo 
įspėtos, kad jų žaidėjams įvažia
vimo vizos bus reikalingos (!).

Artimoje ateityje šiame skyre
lyje bus paduota pilna pasaulio 
pirmenybių lentelė. Apie galimą 
laimėtoją negalima šiuo momentu 
spręsti, nes ir vienos, ir kitos 
valstybės yra ypatingai gerai pa
siruošusios. Ką pavieniai žaidėjai 
gali padaryti, sunku aprašyti — 
tik akis gali tokiems dalykams 
patikėti, štai Meksika, kuri visas 
savo viltis deda į vartininką An
tonio Carbajal (kuris jau 1954 me
tais atstovavo Meksiką Šveicari
joj), kartu imasi su savim jauną 
dešinį sparną Ė Jaime Belmonte, 
išio lošėjo .ypatybė ta, kad jis 
mėgsta šaudyti nestabdybamas 
sviedinio pilnam užbėgime, tuo 
pačiu, betgi, neprarasdamas šūvio 
taiklumo ir tvirtumo.

— T.J.R. —

Aukokime
Klaipėdos Šventovei

Mūrinė Klaipėdos katalikų baž
nyčia karo metu sunaikinta. Po 
karo daug katalikų ten nusikėlė 
gyventi iš visos Lietuvos ir dabar 
Klaipėdos RK parapija turi per 
35.000 tikinčiųjų. Pamaldoms nau
dojama laikina bažnyčia, kuri vi
sų negali sutalpinti.

Veiklaus klebono kun. Liudo 
Pavilonio rūpesčiu pradėta staty
ti nauja didelė Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčia. Gautas .tam 
valdžios leidimas ir 1 ha žemės 
sklypas miesto centre. Bažnyčia 
talpins 3.000 žmonių. Jos statyba 
kaštuos per 3,5 mil. rublių. Sta
tyba jau vykdoma. Iki birželio 
pabaigos jau buvo išmūryti pama
tai išleidžiant 20.000 rublių kurių 
75% sudėjo Klaipėdos par. kata
likai, o 25%. kun. V. Rašymas su- 

bažnyčios pamatų pašventinimas. 
Tokios katalikų manifestacijos 
Klaipėda niekad nebuvo mačiusi. 
Žmonių susirinko per 25.000 mi
nia užtvindindama aikštę ir aplin
kines gatves. Bet apeigas visi ga
lėjo sekti, nes buvo įtaisyti gar
siakalbiai. Kertinio akmens pa
šventinimo apeigas atliko J.E. 
vysk. Petras Maželis. I kertinį ak
menį įmūrytas šio turinio aktas: 
“Klaipėdos ir visos Lietuvos ka
talikai, pasivesdami motiniškai 
Marijos Globai, savo aukomis 
Klaipėdoje stato Taikos Karalie
nės bažnyčią, kurios pamatus pa
šventino 1957 m. birželio 30 d. 
J.E. Telšių Vyskupijos Valdytojas 
Vyskupas Petras Maželis”. Buvęs 
Klaipėdos klebonas jubiliatas kan. 
dr. Jurgis Galdikas atlaikė šv. Mi- 

1 šias, pamokslą pasakė kun. J.
Beinoris. Iškilmėse dalyvavo 19 
kunigų. Ta proga vyskupas sutei
kė sutvirtinimo sakramentą 1506 
asmenims.

Statyba vyksta toliau, šiemet 
sumūrijama 200.000 plytų, kitą
met numatoma uždėti stogą. 
Tuojau pat aukas galite siųsti že
miau nurodytais adresais. Kiek
vienas doleris bus paverstas na
tūra, persiųstas ten, virs rubliais 
ir bus įmūrytas į Taikos Karalie
nės bažnyčią. Kaip ten visos Lie
tuvos katalikai stato šią bažny
čią, taip mes irgi visi šią statybą 
paremkime.

Paaiškėjo, kad visa eilė Žemai
tijos bažnyčių sudegė per karą 
su visais liturginiais indais ir rū
bais, o ir kitos reikalingos litur
ginių rūbų, tad dar šia proga pri
mename, kad priimame aukas ar
notams, kapoms, alboms ir per
siunčiame į Telšių vyskupiją. Taip
gi ir liturginiams indams:

Aukas Klaipėdos bažnyčios sta
tybai ir liturg. rūbams siųsti šiais 
adresais: Rev. V. Martinkus — 
350 Smith St., Providence 8 R.L; 
Rev. A. Račkauskas — 259 N. 
5 St., Brooklyn 11, N.Y. ir Rev. 
J. Pragulbickas — 211 Ripley PL, 
Elizabeth 1, N.J. U.S.A.GREIT

MOŠŲ PASIŲSTI SIUNTINIAI PASIEKIA 
LIETUVĄ PER 3-6 SAVAITES

PATIKIMAI
100% GARANTIJA, KAD SIUNTINYS 

PASIEKS GAVĖJĄ

PRIEINAMA KAINA
PALYGINKITE MŪSŲ 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. Brownejones 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 palūkamj už tai mums nemokate.

PAPIGINTI STANDAR TINIAI SIUNTINIAI

MOTERIMS: Anglijoje — £ 13.13.00. 
(Svori# 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.
4£ yds medvilninės mėdž. suknelei, įvai
rių raštų ir spalvų.
1 vilnonė geros rūšies skarelė (vietoj 
jos galima pasirinkti 4S 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 7ž Ibs.). Australija—rA£ 17.1.00- 
USA ir Canada — dol. 42".00. Vokietija 
— DM 164.00.

3 i 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.
2į 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.

PASINAUDOKITE VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS UŽ ŽEMIAU SIŪLOMAS PREKES:

3i y d. tamsiai mėlynos medž. vyr. košt., 100% vilna .. £7. 0. 3
1 motor, skarelė, gėlėta, 28 x 28 col........................ £ 0.14. 6
1 p. motor, pusbačių, geros odos, odos padais .............£ 3.11.11
1 p. motor, 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.............................. £ 0. 8. 3

TIESIAI IŠ LONDONO I LIETUVĄ!
Rašykite šiuo adresu:

BIUnVM'JOYES
* LIETUVIŲ SKYRIUS *

1, Norfolk Place, 
London, W.2
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6 MŪSŲ PASTOGĖ

LIETUVI!

MMSIt MSKCE
NESISEKA

MELBOURNIŠKIAMS NUSIPIRKTI NAMUS

IŠKILMINGAI 
PAMINĖTAS 

LIETUVOS GLOBĖJAS
šių metų kovo mėn. 9 d., kaip 

ir pridera švenčiant 500 metų 
sukaktį nuo Jo gimimo, gana iš
kilmingai buvo atšvęsta Šv. Kazi
miero šventė Sydnėjuje. Į St 
Benedikto bažnyčią susirinko per 
200 tautiečių iškilmingoms giedo
tinėms mišioms, kurias atlaikė 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas 
kun. P. Butkus, šventei pritaikin
tą pamokslą pasakė svečias kun. 
Gaidelis. Per mišias tikrai gražiai 
skambėjo nuolatinę pažangą da
rančio “Dainos” choro, vad. muz. 
Kavaliausko, lotyniškos ir lietu
viškos giesmės.

Tuoj po pamaldų šios bažnyčios 
salėje įvyko pats minėjimas, kurį 
atidarė poetas J. Almis Jūragis, 
kaip Austr. Liet. Kat. Kult. Drau
gijos atstovas.

Giliai turiningą paskaitą iš šv. 
Kazimiero gyvenimo paskaitė A. 
Laukaitis, pelnytai užsitarnavęs 
publikos pritarimą.

Po to atsibuvo jaunųjų ruošta 
meninė dalis, kurioje buvo ir dek
lamacijų, ir akordeono muzikos 
dalykėlių.

Pagaliau vėl pasirodė “Dainos” 
choras su 3 mūsų liaudies daino
mis, kurių paskutinioji — “Namo, 
namo”... — klausytojų buvo iš
šaukta pakartojimui.

Pabaigoje tarė žodį Sydnėjaus 
lietuvių kapelionas kun. Butkus, 
pareikšdamas vilties, kad nuo šių 
metų -šv. Kazimiero diena — 4- 
toji kovo — bus kasmetinė tradi
cinė šventė. Jis pasidžiaugė gau
siu minėjimo dalyvių skaičiumi ir 
paragino savo parapijiečius, kad 
šių metų naujagimiai būtų krikš
tijami Kaziukais ir Kazytėmis...

Minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

(Jv.)

INITIUM SEMESTRI

NAUJA ADELAIDĖS 
APYLINKĖS VALDYBA

ADELAIDĖS LIET. 
SAVAITGALIO 

MOKYKLA
Š.m. vasario mėn. 22 d. Adelai-

Dičiūnas (49 
— Vasiliaus
ko), p. Ost- 
Strankauskas

Sena lietuvių studentų tradici
ja buvo atgaivinta Sydnėjuje pir
majam studentų būreliui įsikūrus, 
ir 1952 metais buvo suruoštas 
pirmasis Initium Semestri. Po to 
kasmet ši tradicija buvo išlaiky
ta, ir Initium’as pasidarė svar
biausias metinis įvykis Sydnėjaus 
studentų tarpe.

Initium’as pasižymėjo savo įdo
mia programa, kuri visada sukel
davo skanaus juoko, o taip pat 
gan dažnai švelniai įgnybdavo vi
suomenei ir jos veikėjams.

Šių metų Initium Semestri įvyks 
Šeštadienį, š.m. kovo mėn. 22 d. 
Anthony Doherty Hall salėje, kam
pas Crown St. ir Collins St., 
Sydney. Salę lengviausiai pasiek
ti šiuo keliu: Centrinėj stoty iš
lipti Elizabeth St. pusėje ir eiti 
Foveaux St. (priešais centrinės 
išėjimą) iki Crown St. Pasukus į 
dešinę, Collins St. bus pirmas 
skersgatvis. Pėsčiom apie 7 
Vakaro pradžia 7 val.vak.

Kviečiame dalyvauti visus 
dentus, jų tėvus, taip pat 
metų abiturientus. Kitiems
čiams įėjimas su pakvietimais. 
Ypatingai kviečiame visus fuksus, 
kurių laukia įdomus, filisterių 
rengiamas, krikštas.

ALSS Sydnėjaus Skyriaus V-ba

min.

stu- 
šių 

sve-

Š.m. kovo 9 d. Adelaidės Lie
tuvių Namuose įvykusiame meti
niame ALB Adelaidės apylinkės 
susirinkime į naują apylinkės val
dybą liko išrinkti B. 
balsais), p. Vaskas 
kas (40), p. Šulcas 
rauskas (36) ir p.
(29). Kandidatais liko p. Dumčius 
ir p. Kiškis.

I Revizijos Komisiją buvo iš
rinkti p. Straukas, Pr. Pusdešris, 
p. Urbonavičius; kandidatais li
ko J. Matulevičius ir B. Marmu- 
konis.

Apylinkės Garbės Teisman susi
rinkimas išrinko J. Gučių, J. Moc- 
kūną, J. Šliužą, J. Strauką ir p. 
Marcinkevičių.

Susirinkimui piimininkauti bu
vo pakviestas J. GuČius, o sekre
toriumi — J. Mockūnas.

Ataskaitinį pranešimą padarė 
buvusios valdybos pirmininkas S. 
Čibiras. Jis trumpai peržvelgęs 
pereitais metais valdybos suruoš
tus parengimus, paminėjęs išsiųs
tų ir gautų raštų skaičių, paste
bėjo, kad valdyba turėjo 12 posė
džių ir padarė pasiūlymų naujai 
Valdybai. Iš buv. iždininko prane
šimo paaiškėjo, kad apylinkės ka
soje liko apie 4 svarus. Moterų 
Sekcijos pirmininkės E. Garba- 
liauskienės pranešime išryškėjo 
Adelaidės lietuvių moterų nenu
ilstamo darbo rezultatai: metinė 
Moterų Sekcijos piniginė apyvar
ta siekė kelis šimtus svarų; ne
maža suma vis dar yra kasoje, 
nežiūrint stambiomis sumomis pa
remtų įvairių charitatyvinių ir 
kultūrinių organizacijų.

Švietimo Tarybos vardu prane
šimą padarė V. Radzevičius, ypač 
iškeldamas pradedamų Lituanis
tinių Kursų jaunimui reikalą. Iš 
buv. Apylinkės Garbės Teismo 
pirmininko L. Garbaliausko pra
nešimo matėsi, kad Teismas metų 
bėgyje pradėjo spręsti vieną bylą 
ir kad dar viena byla yra iškel
ta, bet dar nepradėta svarstyti.

Revizijos Komisija patikrino 
visas pinigines apyskaitas ir 
rado pilnoje tvarkoje.

Iš netoli 100 susirinkusių 
menų buvo nelengva sutelkti 
kankamą kandidatų skaičių 
kimams į valdomuosius organus. 
Iš per 20 
daugumas griežtai atsisakė, 
galiau liko 7 kandidatai, iš kurių 
valdyba ir buvo išrinkta.

Prieš rinkimus p. Dundienė 
griežtai pareikalavo rinkti slapta 
būdu. Susirinkimas balsų daugu
ma, tačiau, nutarė rinkti pusiau 
slaptu balsavimu, šitaip rinkimai 
ir buvo pravesti.

Laikui baigiantis, diskusijų ir 
pasiūlymų dienotvarkės punktą 
teko pravesti labai paskubomis. 
Buv. valdybos pirmininkas S. Či
biras, remdamasis buv. valdybos 
nutarimu, paskaitė valdybos susi
rašinėjimą su dail. L. Žygu.

(rem).

Skautai ruošia 
kaukiu balių

NAUJA VALDYBA
Po š.m. Vasario šešioliktosios 

minėjimo Geelonge įvyko Apylin
kės susirinkimas, kuriame buvo 
išrinkta nauja valdyba, pasiskirs
čiusi pareigomis sekančiai: Vald. 
pirmininku — V. Ivaškevičius, 
švietimo reikalams vadovė — K. 
Normantienė, vice-pirm. — M. 
Kymantas, sekretorium — A. Ste
ponavičius ir ižd. — M. Janulis.

Naujoji valdyba dėkoja Geelon- 
go lietuvių bendruomenei už pasi
tikėjimą ją renkant ir tiki, kad 
tautiečiai parems jos veiklą, ypač 
Lietuvių Namų užbaigimo reika
lais.

Geelongo Apyl. Valdyba*

I Nelik paskutiniuoju, o pasku
bėk į savo paštą su £ 1.10.0 Aus- 1

* tralijos Lietuvių Metraščiui min- Jau metai» kai melbumiškis sius namus. Be to, savininkai var- 
kitai, viršeliais, arba £ 2.0.0. -' Lietuvių Klubas jieško namų. II- 
kietais. ■ besiderant’ ir vis nesiryžtant,

, Au.tr.lijo. Lietuvių Metyčio italai iš panosės pagriebė Monash 
• salę Carltone, viešam naudojimui- 
j si negauta miesto savivaldybės 
l leidimo Richmonde surastiems na

mams. Dabartinė Klubo Taryba
L Joje ' ^siaurino reikalavimus — imta 

i j ieškoti namo su aikšte, kur būtų 
I galima įsirengti kuklią salikę arba 
I tokią pasistatyti. Toks objektas 

♦j buvo aptiktas Moone Ponds prie-
) svarų. Kaina

Į buvo įkandama, sąlygos išsimokė- 
HI ti palankios, namas gerais baldais 

**-*--. Vargui spaudžiant, „C» nuliu* - or ,
_  ,1559 | dalį buvo galima išnuomoti, nes 
pažymint, kad ' objektas buvo dviejų butų. Pačio-

bus išleista liuksusinė laida, gra
žiame popieriuje, didelio formato, 
per 300 pusi, su šimtais iliustraci
jų. Pati knyga bus nepaprastai 
vertinga ir, palyginti, pigi.
labai dažnas mūsų tautietis ras 
savo veiklos aprašymą ir gal net 
savo atvaizdą, atseit — šiame

dėje įvyko didelis įvykis: savait-, metraštyje beveik kiekvienas ..
galio mokykla pradėjo naujus mo- mūtų rai akivaizdinę savo veiklos ' ™iestyje 7800 
kslo metus. Daug kas sakys, kad j, 
Ain niobn +n Viri vnatincrn Vari tn_ !

me siųsti “Mūsų Pastogės” Admi- , nustatytas.
i nistrabijos adresu — 1

niai irj mokytojai pirmą kartą su- g.P.O. ” ~ — 
sirinko savuose namuose — Ade- Piniga

čia nieko tokio ypatingo, kad ta-• 
tai įvyksta kas metai, o vis dėlto 
tai yra didelis įvykis, nes moki-'

laidės Lietuvių Namuose.
Adelaidės Lietuvių Sąjunga, 

Savaitgalio Mokyklai ir Tėvų Ko
mitetui prisidėjus stambia suma, 
iš anksto parūpino rašomas ten
tas, stalus ir kėdes.

Mokytojų sąstatas liko beveik 
nepasikeitęs nuo pereitų metų, iš
skyrus p. Neverauską, kurio vietą 
užėmė p. Zamoiskienė.

Pirmą mokslo dieną susirinko 
nemažas būrys mokinių. Kai ku
rie iš jų naujokai, o kiti — jau 
prityrę “veteranai”. Yra keli mo
kiniai, kurie iš viso nemoka lietu
viškai. Jiems savaitgalio mokyk
la turi ypatingos reikšmės: jie 
išmoks lietuvių kalbą, bendraus 
su kitais lietuviais vaikais ir pa
jus lietuvišką dvasią. Tačiau kelių 
valandų šeštadieniais neužtenka. 
Jeigu tėvai namuose netęs mokyk
loje vykdomo darbo, nekalbės sa 
vaikais savo kalba, neprižiūrės, 
kad jie paruoštų pamokas, tai 
mokytojų darbas neneš vaisių. 
Jeigu mokytojams nėra per sun- 

,_l ku aukoti savo laiką ir energiją 
mokant kitų žmonių vaikus, tai 
tėvams juo labiau neturėtų būti 
sunku rasti bent kiek laiko kas
dieną tam reikalui.

Linkime visiems, tiek mokyto
jams, tiek tėvams, 
kams, ištvermės 
darbe.

tiek ir vai
šiame gražiame 

D.č.
K C I J O S
29 ir 30 a.d. St.

Metraščio prenumeratą prašo-

)., N.S.W. 
pinigai siunčiami metraščiui.

A.L. B-nės Krašto Valdyba — 
Metraščio Leidėjas

šio objek- 
opozicija, 

galimomis 
daugumos

i je tačiau Taryboje dėl 
1 to atsirado tokia kieta 

kuri ėmėsi visomis 
priemonėmis palaužti 
sprendimą. Miesto savivaldybė, 
pradžioje buvusi Klubui palanki, 
vėliau, gavusi skundų, atsakė lei
dimą. Miesto tarybos posėdy j e* 
paaiškėjo vienas dalykas, kad tau
tiniams klubams australai nėra

I palankūs, nes tokie klubai dirb- 
Bankstowno lietuvių namų staty- j sj^ prįes asimiliacinį darbą. Tai 
bos eigą. _ patyrusi, Taryba nusprendė pirkti

Kaip jau buvo anksčiau praneš- namus be iš kalno gauto savival-

PRANEŠIMAS, 
BANKSTOWNO LIETUVIŲ 

NAMŲ REIKALU
Mes jaučiame pareigą painfor

muoti Sydnėjaus lietuvius apie

jas

pa- 
rin-

pasiūlytų kandidatų
Pa-

išpažin- 
rodomi 
Sporto

R E K O L E
Kovo mėn. 28,

Jozeph’s bažn. Camperdowne Syd
nėjaus lietuviams rekolekcijos, 
kurias praves svečias kun. Dr. P. 
Bačinskas.

Kovo 28 d. penktadienį nuo 6 
vai. vakaro jaunimui skirtos kon
ferencijos bei klausimai, 
tys, o po to salėje bus 
spalvoti paveikslai — iš 
šventės ir “Atžalyno”.

Kovo 29 d. šeštadienį 9 vai. ryto 
Bankstowne St. Felix’s bažn. (ant 
kalno) išpažintys, konferencija ir 
Šv. Komunija mokykliniam jauni
mui.

Kovo 29 d. — šeštadienio vaka
rą nuo 6 vai. konferencijos, palai
minimas ir išpažintys visiems su
augusiems.

Kovo 30 d. — sekmadienį išpa
žintys nuo 8 vai. ir ryto. 12 vai. 
■Šv. mišios, rekolekcijų pamokslas 
ir bendra šv. Komunija. Po ma
žos pertraukos, rekolekcijų užbai
giamoji konferencija ir palaimini
mas.

Nuoširdžiai prašomi malonūs 
tautiečiai pasinaudoti šiomis reko
lekcijomis ir bent keletą valandų 
paskirti susikaupimui ir maldai, 
bei atlikti Velykinę Sakramentų 
praktiką. K.P.B.

ta, yra užpirktas gretimas žemės 
sklypas, įmokėta 140 svarų depo
zito ir pasirašyti užpirkimo doku
mentai. Jau dabar galima pradėti 
naudotis šiuo sklypu, kaip žaidimų 
aikšte.

Kadangi sklypas kainuoja ne
mažą pinigų sumą, namų valdyba 
rūpinasi, kad mūsų tautiečiai ak
tyviau prisidėtų padidinti įnašus. 
Dalis jau yra padarę šiuo reikalu 
gana konkrečius pasižadėjimus, 
pas kitus gi bus taip pat kreipta
si. Reikia daugiau pinigų ir dau
giau geradarių, todėl prašome pa
gal išgales prisidėti prie sklypo 
išpirkimo.

Paskutiniu metu pradėjome pla
tinti taupymo dėžutes, kurių apie 
100 jau išplatinome. Taupytojai 
kas savaitę įmeta į tą dėžutę 
apie 5 šilingus (galima ir dau
giau), ir tas santaupas paskolina 
Bankstowno namų statybai. Ši
taip sutaupytais pinigais mes tiki
mės užbaigti statomus namus ir 
išpirkti įsigytąjį sklypą. Kas 
sidės šiuo taupymo mokesčiu, 
rodys, kad jis atlieka tautinio 
lidarumo pareigą.

Namų statybos darbai eina 
liau: tik ką baigėme kanalizacijos 
pravedimą, šie sunkūs kasimo 
darbai buvo atlikti talkos būdu.

Į čia tenka apgailestauti, kad tal
kininkų skaičius buvo tikrai ne
gausus. Valdybai kelia susirūpini
mo ta aplinkybė, kad dalis tau
tiečių į valdybos kvietimą žiūri 
šaltai ir pagelbon nesiskubina. Jie 
išsisukinėja, teisindamiesi stoka 
laiko dėl savo asmeninių reikalų. 
Šitoks atsikalbinėjimas nėra pa
teisinamas, nes vardan lietuviško 
solidarumo visiems priderėtų vie
ną ar kitą dieną padirbėti prie 
savų namų statybos. Kiekvieną 
šeštadienį mums reikalingi staty
bos pagalbininkai.

Bankstowno Liet. Namų V-ba

SKELBIMAS

ap- 
pa- 
so-

to-

dybės pritarimo. Objektas, žino
ma, jieškotinas prekybiniame ar 
prekybiniame — gyvenamame ra
jone. Tokia vieta keliems Tary
bos nariams pasirodė būsianti 
North Melbourne, Dry burgh gat
vėje: sklypas 120 x 130 pėdų, ap^ 
leistas, tačiau lengvai suremon
tuojamas namas, iš apleistos ark
lidės nesunkiai įrengtina salikė, 
pilna krepšinio aikštė ir dar vie
tos kampiniam prekybiniam pas
tatui. Tarybos narių dauguma ta
čiau nesusižavėjo šiuo pirkiniu, 
nes tuo pačiu metu pasipainiojo 
East Melbourne murmonų maldos 
namai. Atsirado tiek entuziastų 
šiam pirkiniui iš šalies ir iš Ta- į 
rybos, kad visai užmiršta tapo 
tikrovė. Namui buvo reikalaujama 
17.000 svarų, pusė šios sumos iš 
karto įmokėtina, gi likusioji iš- 
mokėtina per trejis metus. Entu
ziastai negalėjo išaiškinti, iš kur 
paimtina depozitas, kaip mokėti
na savaitiniai įsipareigojimai. Vil
kinta reikalas ir laukta varžyti
nių. Varžytinėse ir nebandyta 
riešuto kąsti, nes buvo patirta, 
kad savivaldybė toje vietoje tetei
sianti veikti tik bažnyčiai arba 
nugriovus pastatyti gyvenamuo-

žytinėse reikalavo visą sumą su
mokėti per pusę metų. Taip ir 
liko neaišku, ko siekė didieji 
murmonų namų entuziastai, neiš-* 
tyrę iš kalno sąlygų? O sutrukdė 
daug — sutrukdė nupirkti North 
Melbourne tikrai patogų pirkinį. 
Paaiškėjus dėl murmonų namų, 
visdėlto, jei iš karto būtų susi
griebta, dar būtų buvę galima nu
pirkti North Melbourne pirkinį. 1 
pasitarimą su savininku tačiau 
neatvyko visa pirkimo komisija, 
tad ir esantieji negalėjo 
kalbėti, tuo labiau, kad 
Tarybos sprendimo. Tuo 
ku pasipainiojo naujas 
Ascot Vale priemiestyje: 
pėdų sklypas, dešimties kambarių 
ii* trijų virtuvių viešbučio mūrinis 
namas už 12.000 ar 12.500 svarų. 
Taryba beveik visų dalyvavusių 
balsais nutarė pirkti, bet kai rei
kėjo eiti pasirašyti preliminarinę 
pirkimo sutartį, tai du prezidiu
mo nariai, Tarybos posėdyje dėl 
to pirkinio visai nedalyvavę, atsi
sakė pasirašyti sutartį. Žinoma, 
toks įvykis Tarybos pirmininką 
desorijentuojančiai paveikė, ir jis 
ėmėsi sukviesti visą Tarybą naujo 
posėdžio. Posėdyje prieš šį pirki
nį pasisakė tik trys tarybos na
riai — objektas taigi pirktines. 
Pirmininkas inž. A. Kabai- 
1 a tačiau atsistatydino ir jo 
vietoje pirmininku išrinktas bųyo 
Jonas A n a t a n a i t i s. Bet 
kai kitos dienos vakarą buvo krei
piamasi į agentą dėl pirkinio, tai, 
pasirodė, jis esąs parduotas. Tą 
pačią dieną buvo parduotas ven
grams North Melbourne pirkinys 
grynais už 8250 svarų, tuo tarpu 
kai mums buvo pavykę nusiderė
ti už 7000 svarų, įmokant 3500, 
gi likusius išmokant per trejis

' metus. Ir taip ilgą jįešmą bedro- 
žiant, šuo nunešė kąsnį. Nesiseka.

aiškiai 
nebuvo 
pat lai- 
pirkinys 
132x134

Nemo.

Reikalinga moteris
Inteligentiška šeima jieško vy

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

Geros sąlygos.
Kreiptis “Mūsų Pastogės” redak

cijom

■Ar

■:

į

COSMOS TRADING CO
S AV. A. VAITIEKŪNAS

Išnuomojamas kambarys su ar 
be maisto. 8 min. nuo Hurstville 
stoties. Kreiptis šešt. po piet ar
ba sekmad. adresu: 35 Planthurst 
Road, Carlton.

i s
Paskutiniame “Aušros” tunto 

vienetų pasitarime buvo nuspręs
ta taip, kaip pernai, suruošti kau
kių balių Cabramattos miesto sa
vivaldybės salėje.

Sydnėjaus skautų vadovybė ti
kisi, kad į šių metų skautų kau
kių balių ateis dar daugiau mūsų 
tautiečių jų paremti.

Baliuje bus pravestas kaukių 
paradas ir geriausios kaukės pre
mijuojamos. Skautiškasis jauni
mas jau dabar pradėjo rengti ba
liui kostiumus ir kaukes. Turima 
žinių, kad balius bus įfilmuotas 
spalvoton filmon.

Sekančiuose M.P. numeriuose 
bus patiekta skaitytojams daugiau 
smulkmenų apie balių. Visas ba
liaus pelnas bus panaudotas tau
tinei skautų stovyklai, kuri š.m. i 
gale įvyks Melbourne.

Vyt. Siaurys.

f

I

M. LUCAS «& CO
BUILDERS & CONTRACTORS (RGD).

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 
arba po 6 vai. vakare. (2 min. nuo stoties).

s
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SIUNČIAME JOSŲ PAČIŲ SUDARYTUS SIUNTINIUS 
LIETUVON IR SIBIRAN.

SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA Š.M. BALANDŽIO MEN. 
4 D. IR SIUNTINIAI I ŠI TRANSPORTĄ PRIIMAMI IKI 
KOVO MĖN. 31 D. ŠIUO LAIVU IŠSIŲSTI SIUNTINIAI 
TURI PASIEKTI GAVĖJUS LIEPOS MĖN. PRADŽIOJE.
SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI 44 LBS SVORIO. PREKĖS 
ĮKAINUOJAMOS SOVIETŲ MUITINIŲ PRIIMTINOMIS 
KAINOMIS. PRISTATYMAS GARANTUOTAS PER 3 — 
MĖNESIŲ.

DĖMESIO!
Naujas oro pašto tarifas tik 10/- už kiekvieną i Ibs svorio. 
Riba 22 Ibs. Tai pigiausias būdas vaistams arba skubioms do
vanėlėms siųsti. Pristatymas per 24-28 dienas.
Siųskite savo siuntinius paštu arba atneškite asmeniškai bet 
kuriuo laiku:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 
BIURAS MIESTE: 300 LITTLE COLLINS ST., 

MELBOURNE, C. 1, TEL. MX 2370 6-TAS AUGŠTAS.
Valandos: 11

SYDNĖJUJE:

ryto — 5.30 vakaru, šeštadieniais 9 — 12 vai.

SKYRIAI:
A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park., 
N.S.W. Tel. LL 5549

J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.ADEL AIDĖJĘ:
GEELONGE: S. Karpalavičiut, 5 Yaraan St, North Geelong, Vic. f

BRISBANĖJE: K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Bris- į 
bane, Qld. Tel. U 5827. į

PERTHE: M. Lingienė, 21 Brookman St, Perth, W.A. 5
NEWCASTLE: 1. E. Gorow, 3 Smart St, Charlestown, New- £

castle, N.S.W. £
2. G. Gont, 93 Northumerland St, Maryvil- į
le, Newcastle, N.S.W. į
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