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KELIOS AKTUALIJOS
APIE RAUDONUOSIUS IR DE GAULLE

PLANUS
Plačiai skaitomas Bostono laik

raštis “Monitor” šitaip sampro
tauja dėl minėtųjų klausimų:

“Tikslu pagilinti savo skaityto
ju, kaip laisvų laisvo krašto pi
liečių SS supratimą, ypač valan
dą, kurioje likimas JAV šaukia 
laisvam pasauliui vadovauti, Bos
tono “Monitor” skelbia visą eilę 
straipsnių apie raudonąją impe
riją. Viename jų, žinovas Paul 
Wohl, sako:

Maskva begalo didžiuojasi kraš
to pramone, nes valstybės ženk
le (pjautuvas ir kūjis), kūjis 
pirmauja. Bolševikams pramonė 
yra prancūzų vadinama “mysti
que” — pusiau religinis dalykas. 
Šios religijos “šventieji” tai — 
mašinos ir mašinų žmogus. Be- 
rąšciūš mužikus ji auklėja me
chanikais, inžinieriais ir žmonė
mis, kurie kelia ir gula su laik
rodžiu ir mašina.

Žvėriškai žiaurios 40 metų pas
tangos, visgi, carų beraštę vals
tietišką Rusiją padarė antruoju 
pasaulyje pramonės kraštu. Tų 
pastangų tikslas buvo — pasivyti 
Ameriką. Amerikiečių ir anglų 
inžinieriai — žinovai, savo akimis 
susipažinę su sovietų plieno pra
mone, rašė:

“Sovietai labai vykusiai pritai
ko mokslo principus plieno ga
mybai. Jiems sekasi pasidaryti 
modernių mašinų ir sumaniai iš
naudoti darbo jėgą.”

• Toks pats tikslus mokslo pri
taikymas pripažįstamas ir krista
lų, atominės energijos, erdvių, 
fizikos (sputnikų), biologijos ir 
chemijos srityje.

Nežiūrint augštumų, kurias 
trumpai besisvečiavę kitataučiai 
yra pastebėję, sovietų pramonė 
turi nemaža ir rimtų trūkumų, 
kurias sovietų spauda pastebi ir 
iškelia. Patys rusai juokauja: 
“Netrukus turėsime po ’ malūn
sparnį nuskristi pas suomius ada
tų nusipirkti”. Visų pirmiausia, 
maža tesirūpinama darbininkų 
saugumu. Darbininkai neaprūpi
nami saugumo akiniais, avalyne 
ar drabužiais. Gaminių kaina be 
galo augšta, jų gerumas dažnai 
menkas, šitas silpnybes tegalima 
patirti iš sovietų spaudos, ar iš 
darbo delegacijų, kurios Rusiją

NAUJI ŠAUDYMAI
LIETUVOJ

PASLAPTINGA BYLA LIETU
VOS AUGŠČIAUSIAME TEISME

Vilniaus radijas rugpiūčio 8 d. 
pranešė, kad liepos 16 d. Lietu
vos aukščiausiojo teismo baudžia
mųjų bylų teisminė kolegija, pir
mininkaujant teismo nariui Juk
nai, dalyvaujant respublikos pro
kurorui Galinaičiui, nagrinėjo by
lą “buržuazinio nacionalisto” Al
girdo Petronio, kaltinamo “kon- 
trarevoliuciniais nusikaltimais”. 
Pranešime nupasakota, kad Pet
ronis kilęs iš stambių dvarinin
kų. Jo tėvas Utenos apskrityje 
valdęs 3 dvarus. Jis (Algirdas), 
mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijo
je, kurios nebaigęs įstojęs į Kau
no policiją. Jis priklausęs “fašis
tinėms organizacijoms” ir vedęs 
“aktyvią kovą prieš revoliucinį 
judėjimą”. Pirmosios okupacijos 
metu jis kažkur išsidanginęs. Ka
rui prasidėjus jis vėl pasirodęs 
tėvd dvare ir “tuojau pat ėmė 
organizuoti buržuazinių naciona
listų gaujas, plėšti ir terorizuoti 

lankė. Didžiausias dėmesys krei
piamas sunkiajai pramonei. To
kiu būdu, plieno gamyba nuo 4 
milionų tonų 1913 metais pašoko 
iki 51 miliono 1957 m., kuomet 
audeklų tik nuo 2,582 mil. metrų 
iki 5,600 mil. metrų.

žinovai mano, kad tokiu var-
gu ir su tokiais nelygumais iš
auginta pramonė kurią dieną tu
rės susilaukti pagrindinių refor
mų, kurios gal nusitęs ilgus me
tus ir šiek tiek pakeis politinę 
santvarką.

De Gaulle į premjero vietą atė
jo ne (kaip jis troško) tautos bal
so kviečiamas ir net ne politikos 
vadų, nežiūrint, kad paskutinis 
balsavimas jį priėmė. Jis atėjo 
sąmokslu. Tauta, rodos, stovėjo 
gana nuošaliai. Politikieriai, kada 
balsavo 408 prieš 165 parodė di
delės drąsos, nežiūrint savo pra
eities klaidų ir silpnybių. Jie ži
nojo tokio balsavimo riziką.

De Gaulle ne Hitleris ir ne 
Louis Napoleonas (sunaikinęs 
antrąją prancūzų respubliką; da
bartinė yra ketvirtoji). Kažin ar 
jis suvaldys pajėgas, kurios jį 
iškėlė? Jis gal tebus jų įrankiu. 
Lemiantis balsas buvo kariškių, 
pakurstomis Alžyro kolonistų. 
Kurstymo gal būtų neužtekę, bet 
prisidėjo istorija. Reikia turėti 
galvoje, kad po pirmojo Pasauli
nio karo (po 1918 metų) pran
cūzų kariuomenė gyveno pralai
mėjimais, ne pergalėmis. Pasku
tiniais tryliką metų ji pralaimėjo 
Indo Kinijoj, Suese ir {Alžyre, 
širdyje tikėjo, kad pralaimėti ne
reikėjo, nes kalti ir politikos va
dai, ir Prancūzijos talkininkai, 
ypač Amerika. Kur, sako, buvo 
Amerikos kareiviai, kada žuvo 
Bien Bien Phu, kada buvo pulta 
Suesas, kada Alžyre eina karas
jau pusketvirtų metų? Aišku, ki
taip negalėjo būti, bet politinė 
galia dabar rankose žmonių, ku
rie mano, kad Prancūzijai jos 
dabartiniai talkininkai nėra atsi
davę.

Gal todėl Maskva ir pasirodė 
tokia rami įvykiuose, gal, ji ma
no, kad de Gaulle rankos pakirs 
Atlanto sąjungą, kuri yra kaulas 
gerklėje Maskvai?”

valstiečius, suiminėti ir žudyti 
vietos gyventojus”. 1941 m. bir
želio pabaigoje jis prie vienos 
krautuvės nušovęs komjaunuolį 
Jeronimą Goločką, o kitą mirti
nai sužeidęs. Kai viename mieste
lyje suimtus 120 žmonių “bandi
tai” suvarę ir uždarę dvaro rū
muose, Petronis davęs nurodymą 
juos sunaikinti. Visi jie buvę su
šaudyti dvaro teritorijoje. Vo
kiečių okupacijos metu jis vėl 
tarnavęs policijoje. Sovietams 
antrukart įžygiavus į Lietuvą, 
Petronis kitais dokumentais likęs 
Lietuvoje. Paskutiniuoju laiku jis 
gyvenęs Vilniuje. Jo kaltę įrodę 
liudytojai ir dokumentai. Teisia- 

.masis nedrįsęs nei vieno įrodymo 
paneigti ir prašęs teismo leisti 
jam išpirkti padarytus nusikalti
mus ilgamečiu kalinimu. Bet 
aukščiausias teismas “vokiečių 
fašistams parsidavusį tautos iš
daviką, kurio sąžinė ir rankos 
permirkusios žmonių krauju” nu
teisė aukščiausia bausme — su
šaudyti. Nuosprendis esąs įvyk
dytas. — Nors čia pateikiama kai 
kurių smulkmenų, bylos tikrosios

UŽKULISIU DIPLOMATIJA
I

UNO POLITINIŲ PASITARIMŲ SAVAITĖ PRABĖGO BE JOKIŲ REZULTATŲ, PRIEŠIN-
GŲJŲ BLOKŲ ATSTOVAI SUSITIKINĖJA PRIE PIETŲ STALO IR VYNO TAURĖS. AMERIKA 
VISĄ DĖMES! KREIPIA Į TOL. RYTUS. SINGAPŪRAS VĖL LAIKOMAS SVARBIAUSIU ŠIO 
REGI JONO STRATEGINIU CENTRU.

AUSTRALIJOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAI BŪGŠTAUJA DĖL INDONEZIJOS, TAČIAU 
AMERIKA PASTARĄJĄ REMIA GINKLAIS.

AFRIKOS VALSTYBIŲ BLOKAS, TVIRTINAMA, UNO PILNATIES POSĖDYJE TURJS MA
ŽIAUSIA PER 30 ŠALININKŲ. VIEŠI DEBATAI DĖL ART. IR VID. RYTŲ PRASIDĖS KITĄ 
SAVAITĘ.

Iš Vašingtono pranešama, kad 
pasaulio didžiųjų valstybių ats
tovai keičiasi nuomonėmis prie 
gausaus — valgiais ir gėrimais 
apkrauto — taikos stalo. Jie vie
ni kitus kvietinėją į savo pasiun
tinybes, kur drauge gurkšnoja ir 
ramiai šnekasi apie svetimųjų 
reikalus, šiuo atveju i— apie ara
bus.

šitokius bendrų pietų pašneke
sius jau turėjo sovietų — britų 
ir prancūzų — sovietų atstovai. 
Pasitarimų rezultatai, esą, buvę 
“skaidrūs”, o amerikiečiai, susiti
kę komunistą Gromyką, esą, pa
siekę “beveik vieningos nuomo
nės”.

Ar užkulisinės diplomatijos pa
sitarimų nuobyros, kurios pasie
kia pasaulio viešumą, yra tikros, 
parodys netolima ateitis, kai 
UNO posėdžių salėje prabils tie 
bendrų pietų atstovai viešai. Ma
noma, kad debatai bus itin karš
ti, ypač kad abarų atstovai kol 
kas, atrodo, į tokius pietaujančių 
pasitarimus nebuvo kviesti.

Padėčiai sušvelninti amerikie
čių daliniai pamažu traukiasi iš 
Libano^ nors ten ir vėl Beirute 
sproginėja sukilėlių paruoštos 
bombos, kas dieną didindamos 
aukų skaičių. Jordane padėtis 
esanti itin įtempta ir prileidžia
ma, kad karaliaus Huseino die
nos jau esančios tikrai suskaity
tos.

Taigi atrodo, kad tik dėl numa
tomų vakariečių pralaimėjimų 
tuose kraštuose, iš kur, be abejo,
jie atitrauks savo kariuomenės 
dalinius, Amerikos administraci
ja, kaip ir visada daroma artėjan
čiai krizei išvengti, nori arabus 
pasivilioti ekonominės pagalbos 
pažadais. Manoma, kad jau pir
mąją UNO pilnaties viešųjų de
batų dieną Amerikos atstovai pa
siūlys arabams tikrai dosnią ir 
priimtiną medžiaginę paramą, ir, 
galimas daiktas, pasiseks juos at-

apystovos lieka neaiškios, paslap
tingos. Paaiškėjus daugiau ir 
tikresnių duomenų, prie jos teks 
dar grįžti. (E) 

EKONOMINIS KARAS
JAV valstybės sekretoriaus bro

lis, Central Intelligence agentūros 
galva, Allan W. Dulles pasakė
šią įdomią kalbą Amerikos Preky
bos Rūmų metiniam suvažiavi
mui:

Sovietų Sąjungos pramonės ga
myba auga sparčiau, negu JAV, 
ir Maskva jau pradeda ją vartoti 
kaip priemonę pakirsti JAV rin
koms užsieny ir pati įtakuoti 
tokias pozicijas. Maskva karo ne
nori ir jo nepradės, nes bijo ka
rinio JAV pajėgumo. Bet mums 
jos ekonominis ginklas gali būti 
net pavojingesnis. Sovietų plieno 
aliejaus ir mašinų gamyba jau 
tokia, kad rimtai graso išstumti 
JAV iš kaikurių jų rinkų užsie
nyje, pavartojant taip vadinamą 
“dumpingą” (pardavimą žemiau 
savikainos) ii’ perkant vietos ža
liavą. 

skelti nuo sovietinio bloko.
Šia linkme paskutiniu metu 

Amerika žengia ir Ramiojo Van
denyno regijone. Patvirtintomis 
žiniomis, amerikiečių laivai ir 
lėktuvai paspartinta skuba veža 
ginklus Soekarno vyriausybei In
donezijoj. D. Britanija taip pat 
skelbia, kad ir ji tieks indone- 
zams savuosius ginklus. Kaikurie 
užsienio politiniai komentatoriai 
iš šio fakto daro išvadas, kad 
Indonezija pagaliau vis dėlto sa
vo politinį vežimą pakreipusi va
kariečių linkme. Dabartinis In
donezijos kariuomenės vadas ir 
aiškus laimėtojas prieš sukilėlius 
gen. Nasution esąs karštas anti- 
komunistas ir vakariečių tiekiami 
ginklai būsią tikro draugo ran
kose. Jis juos naudosiąs tik prieš 
vidaus priešus, o dabartiniu me
tu Indonezijos respublikos ryš
kiausi vidaus priešai ir telikę tik 
gerai organizuoti komunistai. 
Prisibijoma, kad jie nepabandytų 
sukilimu paimti valdžios į savo 
rankas.

Iš antros pusės Amerika grie
bėsi rimtų apsaugos priemonių ir 
Tol. Rytuose. Ji skubiai stiprina 
naujais vienetais čia patruliuo
jantį 7-jį laivyną, kurio paskiri 
laivai sustojo Singapūro uoste su 
laipinimui paruoštais, jūros pės
tininkais. Amerikiečių jūros ir 
sausumos aviacija čia taip pat žy
miai papildyta. Padidintos lėktu
vų eskadros Formozoje, Pietų 
Korėjoje ir Japonijoje. Atominių 
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Gausime ir linksminančių gėrimų, tikrai pigia kaina.
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iki 2 vai. nakties.
Neužmirškite jau iš anksto įsigyti įėjimo kvietimus, nes 

kaip žinome iš praeities, į “M.P.” ruošiamą balių dažnai pri
trūksta bilietų prie įėjimo salėn.
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Valdybos narius: V. Simniškį — 779 Elizabeth Str., Sydney 
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“MOŠŲ PASTOGĖ”

ginklų kariuomenės daliniai esą 
irgi sustiprinti.

Visam tam įtempimui priežastį 
davė paskutinis Mao ir Chruščio
vo pasimatymas, kurio metu 
raud. kiniečiai išsiderėję iš rusų 
atominių ginklų. Jais būsią ap
ginkluoti pietiniai Kinijos pakraš
čiai, iš kur artilerijos šūviu ga
lima pasiekti Formozą.

Ryšium su Kinijos ginklavimu 
sovietiniais atominiais ginklais, 
Australija kelia" reikalą, kad ir ji 
tokių ginklų gautų. Tuo tikslu de
legacija išskridusį į Angliją derė
tis.

Tačiau Australijos viešąją nuo
monę ypač neramina kaikurių 
Indonezijos pareigūnų pareiški
mai dėl olandiškosios N. Gvinė
jos. čia pradeda įsivyrauti nuo
monė, kad prez. Soekarno, ap
kvaišintas laimėjimo prieš savo 
sukilusius pulkininkus, gali neti
kėtai mestis į avantiūrą užimti 
olandų valdomą Gvinėjos dalį, o 
po to jau aišku būtų vėliau ke
liamas pretekstas ir į australišką
ją dalį.

Sprendžiant iš pareiškimų, Can
berra yra nuomonės, kad Aust
ralija turinti ginklu padėti olan
dams, jei indoneziečiai kėsintųsi 
į N. Gvinėją. Tuo tikslu Austra
lijos užsienių ministeris išvyko į 
Europą, kur N. Gvinėjos reika
lais tarsis su Olandijos vyriau
sybe.

Savaitės Žinios
★ Pranešama iš Sov. Rusijos, 

kad marš. Bulganinas Chruščio
vo įsakymu išsiųstas iš Maskvos, 
kur paskutiniuoju metu jis ėjo 
valstybės banko valdytojo parei
gas, į Stavropolį, gulintį prie 
Juodosios jūros, maždaug už 800 
mjylių nuo sostinės. Ten jis bū
siąs Ekonominės Tarybos direk
torium.

Tatai, palyginti, nedidelė vie
tai nes panašių regionalinių eko
nominių direktorių Sov. Sąjun
goj yra per 100.

★ Molotovas esąs ambasado
rium išorinėj Mongolijoj, Malen
kovas — direktorium hidroelekt
rinės stoties Ust-Kamenogorskd 
(prie Mongolijos sienos), Kaga- 
novičius — cemento fabriko di
rektorius Sibire, o apie marš. Žu
kovą Vakaruose nėra jokių ži
nių.

★ Mėnulio satelitas, kurį ame
rikiečiai bandė pasiųsti kelionei 
aplink mėnulį milžiniškos ketur
aukštės raketos pagalba draugo 
su raketa susprogo po 77 sekund
žių kelionės.

Pranešama, kad kitą mėnesį, 
kai mėnulis priartės žemę, bus 
vykdomas naujas bandymas, ta
čiau yra žinių, kad sovietai jau 
prieš tai bandys paleisti savąjį 
sputniką į mėnulį.

★ Amerika pradėjo gaminti 
atomo energija varomą lėktuv
nešį. Jo motoras, esą, būsiąs JO 
kartų stipresnis, nei dabartinių 
amerikietinių atominių povande- . 
ninių laivų. Jungt. Valstybės jau 
turi 6 atominius povandeninius 
laivus.

★ D. Britanija taip pat atkak
liai žengia pirmyn atominių ty
rinėjimų srityje. Paskutiniais 
pranešimais remiantis, ji atidavė 
gamybai keletą naftai vežioti, 
atomo pagalba varomų, tanklai
vių.

Admiralitetas praneša, kad D. 
Britanija greitai bandys vandeni
linę raketą, kuri bus galima su 
precizišku tikslumu naudoti į 
priešo taikinius iš nepaprastai 
aukštai skrendančių lėktuvų.

★ Canberoje kursuoja gandai, 
kad dar šių metų lapkričio mėn. 
įvyks federaliniai rinkimai. Lau
kiama, kad min. pirm. Menzies 
greitai paskelbs rinkimų datą ir 
pradės kompaniją.’ Darbiečių tar
pe vėl prasideda reikštis nepasi
tenkinimas Dr. Ewattu, kurio už
sienių politikos linija visada su- 
žlugdanti jų partijos laimėjimą. •

★ Darbo ministerio Holto pra
nešimu, Australijoje nėra jokio 
nedarbo pavojaus. Nors žiemos 
sezone darbų pareikalavimas tru
putį sumažėjęs, tačiau į pavasarį,., 
kada ūkininkams reikės daug 
tūkstančių darbo rankų, vėl bū
sią sunku rasti darbininkų į blo
gesnes pozicijas.

šiuo metu Australijoj esą apie 
30.000 asmenų, gaunančių nedar
bo pašalpas, bet iš antros pusės 
žymiai daugiau specialistų trūks
tą lengvajai krašto pramonei.

★ Kipro salos graikų teroristų 
organizacija EOKA išleido atsi
šaukimą į gyventojus, kuriame, 
grąsina britų įguloms, iš naujo 
pradėti teroro veiksmus.

Paskutiniai D. Britanijos ir 
Graikijos ministerių pirmininkų 
pasitarimai dėl salos ateities bu
vo bevaisiai.
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žynius Amerikos žurnalistas 
Paul Palmer, norėdamas paten
kinti visuomenės smalsumą, pa
tiekė 8, šiuo metu aktualiausius, 
klausimus trims kompetetingiems 
Amerikos politikos • ekspertams. 
Iš gautq atsakymų, kiekvienas 
gali susidaryti sau vaizdą apie 
dabarties karinę ir politinę padė
tį.

Minėtieji ekspertai buvo:
1. Adm. A. Burke — admirali

teto operatyvinio skyriaus virši
ninkas,

2. Gen. Gurtis Le May — avia
cijos viršininko pavaduotojas ir

3. Lewis Strauss — atominės 
energijos kom. pirmininkas.

Įdomesnes jų pasikalbėjimo iš
traukas čia paduodame:

1. Ar jut manote, kad gali 
įvykti atomini* karas su Sov. Ru
sija jau artimoj ateity?

L. Strauss: Aš nemanau, kad 
karas gali įvykti. Tačiau jau vien 
tik tas faktas, kad aš šiuo tarpu 
visiškai atsidaviau Atominės 
Energijos Komisijos darbui, visai 
atsisakydamas savo privataus gy
venimo, rodo, jog aš manau, kad 
karas yra galimas. Todėl mes tu
rime būti pilnai pasiruošę tą ga
limybę sutikti.

Gen. Le May: Aš nemanau, kad 
karas su Sovietų Rusija gali 
įvykti artimoj ateity, kol tups 
esame pakankamai stiprūs. Ta
čiau esu įsitikinęs, kad jis jau 
tą pačią akimirką bus neišven
giamas, kai mes susilpnėsime. čia 
negali būti jokios abejonės, nes 
komunistų vadai visai aiškiai nuo
lat skelbė ir tebeskelbia, kad 
svarbiausias jų tikslas — užka
riauti ir sunaikinti laisvąjį pa
saulį. Tačiau jei mes liksime už 
rusus kariškai- pajėgesni, o mes 
tatai galime, — jie mūsų niekada 
nedrįs pulti.

Adm. Burke: Aš nemanau, kad 
karas gali įvykti artimoj ateity. 
Rusija žino, kad atominio karo 
atveju didelė jų gyventojų dalis 
bus tuojau sunaikinta.

2. Ar jūs manote, kad rusai 
jau turi tarpkontinentinę balisti
nę raketą?

Adm. Burke: Manau, kad ko
munistai turi balistinę vidutinių 
distancijų raketą frontui paruo
šę, tačiau tarpkontinentinės ba
listinės raketos jie dar neturi.

Gen. Le May: Aš netikiu, kad 
jie turėtų pakankamą skaičių 
tarpkontinentinių raketų kariš
kiems veiksmams pravesti.

3. Mes esame įtikinėjami, kad

USSR PRIES USA
kol Amerikos strateginė aviacija 
(SAC) ir laivynas yra nuolatinė
je paruošties padėtyje, sovietai 
jokiu būdu nedrįs pulti USA. Ar 
gali šiandieninėse sąlygose SAC 
ir 'USA laivynas sovietus sunai
kinti? Ar yra įmanoma rusams 
sumušti SAC ir laivyną ir tuo bū
du palaužti visą US karinį pajė
gumą?

Gen. Le May: SAC yra nuola
tiniame paruošties stovyje tuo 
pačiu atsilyginti priešui netikėto 
užpuolimo atveju. Jie turi gali
mybių sovietus sunaikinti, nežiū
rint jų gynybos. Kaip praeityje, 
taip ir ateityje jokia valstybė ne
pajėgė ir nepajėgs atsispirti ma
siniam oro puolimui.

SAC sunaikinimas Amerikos 
užpuolimo atveju dabartinėse są
lygose yra negalimas. Tikiu, kad 
taip liks ir ateityje, jeigu mes 
tvirtai laikysimės trijų principi
nių dalykų:

a. Bombonešių dislokacijos: 
kiekviename aerodrome nelaiky
sime daugiau kaip vieną lėktuvų 
eskadrilę;

b. Nuolatinio paruošties stovio: 
1/3 visų mūsų puolamųjų lėktu
vų turi būti aliarminėje padėty
je, kad pavojaus atveju laike 15 
min. jie jau būtų pakilę į orą;

c. Nesibaidyti išlaidų ir gerai 
aprūpinti lakūnus bei technišką
jį personalą, kad niekad nejaus
tume jų trūkumo.

Adm. Burke: Dabartinėje padė
tyje SAC ir laivyno aviacija ga
li Sovietų Rusiją sunaikinti. Aš 
negalvoju, kad sovietai galėtų 
šias Amerikos pajėgas vienu smū
giu eliminuoti. Jeigu Rusija pra
dėtų karą ir, kaip kiekvienas už
puolikas, pradžioje atrodytų tu
rinti net persvarą, tai mes vistiek 
suspėtume gauti užtenkamai įvai
rios rūšies perspėjimų, kad galė
tume savo uždavinį tinkamai 
įvykdyti.

4. Ar rusai mus ištikrųjų pra
lenkė mokslinėje, techniškoje ir 
gamybos srityje? Argi naujieji 
amerikiečių ginklai nėra prana
šesni už bolševikų skelbiamus?

L. Strauss: Rusai visada turė
jo gabių mokslininkų, o paskuti
niu metu jie pasiekė ypač žymių 
techniškų laimėjimų. Tačiau aš 
netikiu, kad jie apskritai čia būtų 
mus pralenkę, nors iš šalies atro
do, kad jie daro didesnę už mus 

pažangą. Geležies produkcijoje ir 
pramonės srityje mes esame juos 
toli pralenkę. Tačiau didelė mū
sų pramonės gamybos dalis ski
riama gyventojų aprūpinimui ir 
jų gerbūvio kėlimui, nuo ko ru
sų tauta, komunistų valdoma, pri
valo atsisakyti. Tik dėl to bolše
vikai visą savo pramonę gali kon
centruoti vien ginklų gamybai.

Atominių bandymų srityje, ma
nau, mes esame rusus pralenkę
— turime daugiau ir tobulesnių 
atominių ginklų. Mes turime po
vandeninių atomu varomų laivų, 
23 atomines jau veikiančias jė
gaines, 44 tokios yra statybos 
stadijoje. Mes buvome rusus iš 
pat pradžių atomo bandymo sri
ty pralenkę, tikiuosi, kad taip 
bus ir toliau, jeigu USA kongre
sas visapusiškai rems mokslo ir 
technikos išsivystymą.

Adm. Burke: Mano nuomone, 
rusai nėra mūsų pralenkę šioje 
srityje. Tiesa, jie padarė didelę 
pažangą technikoj, ir jų pasieki
mai moksle ir pramonėje verti 
dėmesio. Kadangi jie visą savo 
pramonę koncentruoja vien ka
rinių medžiagų gamybai, tai ga
lima net manyti, kad nepertoli 
tas laikas, kad jie mus šioje sri
tyje prisivys. Tačiau, šiuo metu 
Rusija dar nėra taip toli pažen
gusi.

Neabejotina, kad sovietai su 
savo "sputnikais”. padarė didelę 
propogandą. Tačiau šie sovietų 
sensaciniai pasiekimai nepakeitė 
dalykų esmės — mes esame ir li
kome pajėgesni kariniu atžvilgiu, 
nes\ mes turime galimybę USSR 
iš visų pušių užpulti ir ją sunai
kinti.

Gen. Le May: Sovietai mus pra
lenkė tam tikrose mokslo ir tech
nikos srityse, tačiau yra tokių 
dalykų, kur mes esame juos pra
lenkę. Pa v., raketų bandymų sri
ty mes- nuo jų atsilikome, o pasi
vyti yra visuomet nelengva. Ta
čiau mes esame juos pralenkę ga
myboje, ir, reikalui esant, mes 
lengvai galime visą savo pramo
nę paversti tik ginklų gamybai 
ir tuoj pralenkti sovietus.

USA šiandieną yra stipresnė 
už Sov. Rusiją kariniam sektoriuj
— ypatingai tolimo skraidymo 
lėktuvais su vandenilinėmis bom
bomis. Karo atveju — pergalė 
bus to pusėje, kurio aviacija bus 

stipresnė.
5. Kokią reikšmę galėtų turėti 

žemė* satelitai karo atveju? Ar 
bus galima USA arba USSR pa
darytomis 800 km. aukštyje nuo
traukomis pasinaudoti? Ar galėtų 
šie satelitai būti panaudoti kare 
kaip “H” bombų nešėjai ir ar 
galimas šiuo atveju bet koks ap
sigynimas?

Adm. Burke: Rusai savo “sput- 
nikais” įrodė, kad jie yra daug 
pasiekę tol. raketų šaudymo sri
tyje. Jie turi didelės reikšmės 
mokslui ir metereologijai. Foto 
ir televizijos nuotraukos žymiai 
prisidės prie minėtųjų dalykų iš
aiškinimo.

Satelitai su žmonėmis karo at
veju galėtų būti pavojingi. Ta
čiau iki šiol dar pasaulio istorija 
nežino jokio ginklo, kuris neturė
tų priešginklio!

6. ‘ Kokio* apsaugos priemonė* 
yra taikomos, kad užkirstų kelią 
per apsirikimą nukritusiai ar nu
mestai atomo bomba?, kuri gali 
būti visuotino atominio karo prie
žastimi?

L. Strauss: Kiek sovietai, tiek 
ir mes rūpinamės, kad atomiriis 
karas neprasidėtų per apsirikimą. 
Tuo atveju, jeigu mūsų lėktuvas 
su atom, bombomis ir nukristų, 
tai nebūtų didesnio sprogimo, nei 
lėktuve esančios degamosios me
džiagos eksplozija, nes pati atom, 
bomba taip sukonstruota, kad ją 
reikia specialiai sprogimui “už
taisyti”.

Aišku, kiekvienu atveju gali 
atsirasti koks be atsakomybės be
protis arba net ir valstybė, kuri 
per neatsargumą galėtų iššaukti 
atominio karo pradžią. Todėl 
USA jau nuo 1946 metų nuolat 
užsispyrusiai reikalauja griežtos 
atom, energijos kontrolės.

Gen. L© May: Visais laikais, 
pradedant strėlės ir lanko am
žiais, egzistavo galimumas, kad 
karas gali netikėtai, ar per apsi
rikimą prasidėti. Taigi ir šis hid
rogeninis amžius nėra nuo neti
kėtumų apsaugotas.

7. Ar USA turi tapti' modernią
ja Sparta ir nuo daugelio atsisa
kyti, norėdama ateinančių metų 
būvyje neatsilikti nuo rusų gink
lavimosi srity?

L. Strauss: Negalimas krašto 
gynimas be aukų. 40 milijardų 
dolerių, kuriuos mes kasmet gy
nybai skiriame, rodo, kad mokes
čių mokėtojai neša dideles aukas. 
Amerikos tauta buvo visada pa
siruošusi karų laikais dėl laisvės

įvairu ir idomu
_ <

PER 5 METUS NUVIRTO 
PENKI DIKTATORIAI

Komunistuojantis Guatemalos 
diktatorius pulk. Jacobo Arbenz- 
Guzman tapo nuverstas, nors pats 
sukilimo vadas, Castillo Armas, 
komunistinio sargybinio tapo nu
šautas.

aukotis. Šiuo metu mes gyvename 
dienas, kada aukos reikalingos, 
kad karo išvengtumėm.

8. Ar yra galimybė ilgalaikę 
taiką tarp Sov. Sąjungos ir USA 
pasiekti?

Adm. Burke: Taip, bet tatai 
priklauso nuo Sov. Sąjungos. 
Amerika dar niekad nėra davusi 
pagrindo laikyti ją užpuoliku. 
Šiandieną taika pasauly pareina 
nuo mūsų stiprumo.

Gen. Le May: Taip, kol Ameri
ka bus stipresnė už Rusiją.

L. Strauss: Suprantama, yra 
galimybių pastoviai taikai, tačiau 
nesibazuojant Sov. Sąjungos pa
žadais. Mes negalime savo saugu
mo ir laisvės tik grynais pažadais 
tokio rėžimo, kuris pen. 40 metų 
yra dešimtis sutarčių sulaužęs, 
remti. Pastovią taiką galimą bū
tų pasiekti tuo pagrindu, jei abu 
kraštai pasiduotų nusiginklavimo 
kontrolei ir išlygintų priešiškus 
tikslus.

ši autentiška rivalizuojaneių 
Amerikos ir Sov. Sąjungos pajė
gų analizė yra aukščiausių auto
ritetų trumpai ir aiškiai, neiš- 
duodant kariškų paslapčių, pa
vaizduota. Be šio, prez. Eisenho-, 
veris savo g.m. kalboje pareiškė:

“sius metu A5iS?;k83 gynybos 
žiedas aprėpia milžinišką žemy
no, jūros ir oro pajėgų komplek
są, puikiai apginkluotą ir po vi
sus pasaulio strateginius punktus 
išskirstytą. Veiksmingiausias at
baidymas guli atsiteisimo jėgoj, 
kuri sukoncentruota strateginėj 
aviacijoj ir milžiniškam laivyne. 
Šios pajėgos įsakmiai rodo kiek
vienam užpuolikui, kad jis gali 
būti sunaikintas.

Jeigu ir netikėtai priešas mūsų 
bazes užpultų ir mūsų pajėgumą 
sumažintų, vis dėlto mūsų bom
bonešiai liktų dar tiek stiprūs, 
kad pajėgtų priešui atsiteisti. 
Vyriausybės tatai žino, o ir iš vi
so — tatai nėra jokia paslaptis!” 

Laisvai vertė: L.V.

<
Argentinoje nuvertus! generolo 

J. D. Perono režimą, laikinoji vy
riausybė grąžino šalį demokrati
niu parlamentarizmam

Venezueloje tapo nuverstas gen 
Marcos Perez Jimenez.

Nicaraguos diktatorius gen. An- 
astasio Samoza tapo nušautas.

Kolumbijos gen. Gustavo Rojas 
Panilla tapo priverstas palikti 
kraštą.

Penkių metų laikotarpyje pen
kios Lotynų Amerikos šalys grįžo 
demokratijom

Lotynų Amerikoje dar laikosi 
du diktatoriai: Vokiečių kilmės A. 
Stroessner Paragvajuje ir Domi
ninkonų respublikos gen. Rafael 
Trujillo Molina, suteikdamas prie
glaudą kitur nuvainikuotiems savo 
idėjos draugams.

ŪKINIS APSUPIMAS

Le Figaro, prancūzų laikraštis 
paskelbė pasikalbėjimą su Chruš
čiovu. Jis pareiškė savo nuomonę 
apie “kapitalistinį apsupimą”, 
dėl kurio anksčiau Sovietai taip 
skundėsi, reikalaudami panaikin
ti karines bazes. Dabar Chruš
čiovas kalbėjo apie ūkinį apsupi
mą. Esą dabar “apsupimas” jau 
pasikeitęs: nežinia, kas ką apsu
pa. Atsakymas neinąs kapitalisti
nių kraštų naudai. Esą socialisti
niai kraštai turį 1 milijardą gy
ventojų iŠ žemėje esančių pus
trečio milijardo, tad ir apie ap
supimą jau reikia kitaip kalbėti...

G. Sokolsky nurodo faktus, 
kaip Sovietai stengiasi ūkiškai 
Ameriką apsupti. Labiausiai Bra
zilijoje ir Čilėje. Brazilija neturi 
kur' dėti kavos. Amerika negali 
priimti viso jos pertekliaus ir to
kiom kainom, kokių nori Brazili
ja. Čilė, didžiausias vario gamin
tojas, neturi kur dėti vario. Ame
rikoj krito vario suvartojimas; ji 
buvo priversta net muito siena 
gintis nuo vario importo. Čilė 
tada savo varį nori parduoti So
vietams. Bet-prieš tai protestuoja 
Jungt. Valstybės.

Sovietai pasiryžę pirkti iš Bra
zilijos ir iš Čilės. Nors jiems ne
reikia tiek nei kavos nei vario, 
bet nupirkę jie galės paleisti į pa
saulio rinką, numušdami kainas ir 
sukeldami krizę pasaulio rinkoje.

PO ĮSTATŲ PRIEDANGA
ĮSTATŲ UŽREGISTRAVIMAS
Jau gerokas laiko galas, kaip 

gyvename Australijoje, bet pirmą 
kartą patiriame lietuvius besigin
čijant dėl įstatų bei statutų. O taip 
yra įvykę dėl Melburno Lietuvių 
klubo įstatų, pasirašytų mūsų ats
tovų 1957 m. spalių 28 d., kurie tų 
pačių metų gruodžio 11 d. buvo 
užregistruoti Viktorijos valstybės 
gynėjo įstaigoje pagal 1938 metų 
draugijų įstatymo 13-jį poskyrį.

Ir kas gi baisaus yra įvykę? Dar 
1956 m. vasario 26 d. visuotinas 
narių susirinkimas šv. Jono bažny
tinėje salėje 238 balsais, vienuoli
kai susilaikius, pavedė to meto 
s teigia majai klubo Tarybai naujai 
kuriamąjį sambūrį užregistruoti 
kaip incorporated company. Tų pa
čių metų rugpjūčio mėn. 19 d. 
įvyko Monash name kitas visuoti
nas klubo narių susirinkimas, kur 
galutinai buvo priimtas steigiamo
sios Tarybos paruoštas klubo sta
tutas. Jeigu įregistruojant kiltų 
dėl statuto sunkumų su valdžios 
įstaigomis, tai tame pačiame susi
rinkime nutarta, tos dienos visuoti
no susirinkimo protokole šiuo rei
kalu užrašyta: “Klubo statutas pri
imtas, suteikiant Tarybai teisę pa
daryti pakeitimus, kurie gali kilti 
užregistruojant klubą valdžios įs
taigose”. Steigiamoji Taryba įtei
kė klubo advokatui p. Anderson 
statutą užregistruoti. Advokatui 
užregistravimą vis nudelsiant, dar 
p. J. Kuncaičio pirmininkaujama 
Taryba iš p. Anderson statutą at
siėmė ir pavedė užregistruoti ki
tai advokatų firmai. Tuo tarpu 
pasibaigė p. J. Kuncaičio pirmi
ninkaujamos Tarybos kadencija ir 
buvo išrinkta kita, kadangi statu
tas dar vis nebuvo įregistruotas — 

taigi steigiamoji Taryba, kuriai 
pirmininkauti buvo išsirinktas p. 
A. Kabaila. Besiruošiant pirkti 
Moonee Ponds namus, 1957 m. spa
lių mėn. Tarybos posėdyje buvo 
įsakmiai pavesta pirmininkui p. 
A. Kabailai statuto bei įstatų už
registravimą įvykdyti.

Spalių 28 d. advokatas pakvietė 
įstatus pasirašyti. Dėl formos pir
mininkui buvo sakyta, kad jis turi 
pakviesti dar bent keturis asme
nis, kurie kartu su juo pasirašytų 
ir pareikštų įstoją į valstybės gy
nėjo prašomą įregistruoti sambū
rį. Esu aš vienas tokį norą pa
reiškusių ir įstatus pasirašiusių.

Tiesa, advokato J. Bird paruoš
tas ir mums pasirašyti patiektas 
projektas gerokai skyrėsi nuo 1956 
m. Monash namuose klubo narių 
visuotino susirinkimo priimtų įsta
tų. Su advokatu užtrukta buvo 
per dvi valandas, ir būtinai buvo 
norėta užregistruoti toks įstatų 
tekstas, kokį buvo priėmęs visuoti
nas klubo narių susirinkimas. Ad
vokatas tačiau visai įsakmiai nu
rodė, kad mūsų paruoštasis įstatų 
tekstas negali turėti nė mažiau
sios vilties būti užregistruotas val
stybės gynėjo įstaigoje, kad jis 
tuo reikalu esąs jau susisiekęs su 
vals. gynėjo įstaiga. Liko dvi išei
tys: 1. pasirašyti tokį tekstą, kokį 
paruošė advokatas ir kurį užtikri
no per dvi savaites būsiant užre
gistruotą; 2. laikytis seno teksto 
ir sušaukus susirinkimą, referuoti 
visą reikalą. Viena aplinkybė ant
rąją išeitį darė labai apsunkinan
čią: tuo metu buvo suderėtas Moo
nee Ponds namas ir buvo įmokėti 
rankpinigiai. Turėjo Taryba tuo
jau pat pasirašyti sutartį. Esant 
klubui neįregistruotam, nebuvo 

visiems klubo nariams ir reikalą 
sutvarkyti lyg ir referendumo ke
liu. Neatsakymu buvo leista pa
reikšti pritarimą naujai klubo 
struktūrai. Buvo gauta keliolika 
laiškų, iš kurių Taryba paskaitė, 
berods, 7 pasisakant prieš, kitus 
iškeliant tik abejojimus, gi visus 
kitus pritariant — naują pakitu
sią klubo formą akceptuojant, 
pasiliekant pakitusios formos klu
bo nariais ir įgaliojant steigiamą
ją Tarybą eiti pareigas iki su
šauksiant visuotiną susirinkimą. 
Aišku, kad Taryba tuo atveju ne
begalėjo elgtis kitaip, kaip tik 
vadovautis patvirtintu statutu — 
įstatais. Tai toks yrav buvęs ke
lias, kol Melbourno Lietuvių klu
bas virto Viktorijos valstijos ri
bose juridiniu asmeniu, kuris ga
li pirkti turtą, jį valdyti, stoti 
teisman j ieškovu bei atsakovu, 
steigti įmonfes bei prekybos įstai
gas, imtis agentūrų, steigti ban
kelį bei taupomąsias kasas. Mel
bourne lietuvių bendruomenė, at
rodo, turėtų tik džiaugtis, kad 
pavyko įsikurti lietuviškam juri
diniam asmeniui su tokiomis pla
čiomis teisėmis ir tai no dalinin
kų pasipelnymo tikslui (taip būtų 
buvę, jei būtų įsteigta akcinė 
bendrovė), o visų melburniškių 
lietuvių gerovei.

Jei kas dar vis kelia klausimą 
dėl klubo įstatų teisiškumo, jei 
kaltinama penki pasirašiusieji bei 
buvusioji klubo taryba, tai atsa
kymas yra labai aiškus.

1. Buvo laiko ir progos teisiniu 
keliu reikalą spręsti. Tuoj po įs
tatų užregistravimo, kai buvo iš
siuntinėtas raštas klubo nariams, 
100 dalininkų balsų galėjo dar 
pagal senąjį statutą reikalauti su
sirinkimo ir persvarstyti klubo 
tarybos bei penkių pasirašiusiųjų 
veiksmo teisiškumą. Tas nebuvo 
padaryta. Lengva suprasti, kodėl 

formos, kaip ir kam pasirašyti pir
kimo sutartį. Sustota prie pirmo
sios išeities — pasirašyti advokato 
paruoštus ir nuo originalo gero
kai nutolusius įstatus. Penki Ta
rybos nariai, esant čia pat ir pir
mininkui', apsvarstė čia pat advo
kato įstaigoje naują padėtį, kiek
vienas dar užsitikrino kitus Tary
bos narius, kurie tokį sprendimą 
parems, ir ryžosi pasirašyti advo-' 
kato pataisytą įstatų tekstą. Pir- | 
mininkas dar priminė ir tą aplin- ‘ 
kybę, kad paskutiniame Tarybos 
posėdyje, kai jam buvo įgaliota ' 
įvykdyti įstatų užregistravimas,! 
jis buvo raginęs Tarybos narius 
susipažinti su advokato paruoštu 
pakeistu projektu, bet Tarybos 
nariai nekreipę dėmesio ir pave
dę jam vykdyti reikalą. Mano 
asmeniškai dar buvo priimta gal
von ir ta aplinkybė, kad jei at
sirastų nepatenkintų tokiu spren
dimu ir tokiais užregistruotais 
įstatais, tai senasis statutas leid- 

.žia 100 akcijų balsais iniciatorių 
grupei sušaukti narių susirinki
mą ir ten persvarstyti mūsų 
sprendimą.

PO UŽREGISTRAVIMO

Įstatus 1957 m. gruodžio 11 d. 
valstybės įstaigai užregistravus, 
advokato įsakmiu patarimu, rei
kėjo nariams duoti progos pasi
sakyti, ar jie sutinka būti įre
gistruoto klubo nariais, ar jie su
tinka įmokėtus pinigus palikti 
klubui įstojamojo mokesčio bei 
paskolos pavidalu. Buvo galima 
sušaukti susirinkimas ir atsiklaus
ti narių. Kadangi tačiau dėl pi
niginių atskiro asmens įsipareigo
jimų negali tarti susirinkusiųjų 
dauguma, o tikėtis visų narių at
vykimo į susirinkimą, patyrimas 
rodo, jokiu būdu neįmanoma, tai 
Taryba ryžosi išsiuntinėti raštą

nesiimta to kelio. Ir kritikams 
buvo aišku, kad Viktorijos vals
tijoje mūsų paruoštų ir priimtų 
įstatų negalima užregistruoti, o 
klubo tarybos užregistruotų įsta
tų atmetimas reikštų klubo ir na
mų idėjos palaidojimą. Tos atsa
komybės, atrodo, nenorėjo imtis 
ir patys aršieji kritikai.

2. šių metų liepos 27 d. įvyku
siame klubo narių visuotiname 
susirinkime klubo tarybos pirm. 
J. Antanaitis paskaitė ataskaitinį 
tarybos metų veiklos pranešimą. 
Dėl jo ir dėl finansinės klubo 
apyskaitos buvo progos balsuoti. 
Jei būtų buvę nubalsuota, kad 
ataskaitinis pranešimas atmeta
mas, tai ir būtų įvykęs buvusios 
tarybos darbų bei vieno kurio 
nors veiksmo atmetimas. Apys
kaita tačiau buvo priimta ir pa
tvirtinta 57 balsais, tik 2 balsuo
jant prieš ir 2-viem susilaikant.

Išvada aiški: ir buvusi klubo 
taryba ir penki pasirašiusieji tei
singai yra pasitikėję klubo narių 
inteligentiškumu — teisingu rei
kalų supratimu. Jei tačiau vis dar 
atsiranda kritikų, tai jie yra tu
rėję ir tebeturi aiškius klubą bei 
lietuviškų namų idėjos griauna
muosius tikslus. Antroji grupė tai 
tie, kurie lietuviškumui yra nu- 
gręžę nugarą, kurie jokiam lie
tuviškam reikalui svaro neskiria. 
Reikia tat kuo nors savo nuogu
mą pridengti: neduosiu, nes ne 
taip padarė. Būtų padaryta ki
taip, tai vėl šiems ponams būtų 
ne taip. Tiesa, jie kartais su mi- 
nimaliniu įnašu dalyvauja lietu
viškuose sambūriuose, nes taip, 
mat, patogiau dangstytis. Turime 
dar trečią kategoriją asmenybių, 
kurios viską geriau išmano. Jos 
tik todėl pasipučia ir pariečia no
sį, kad jų neatsiklausta, kad jų 
projektas ar pasiūlymas nepra
ėjo. Bėda su jais. Tokia jau de

mokratijos “tradicija”, kad tenka 
daugumos valiai viešojo pobūdžio 
reikaluose pasiduoti. Reikia pra
laimėjus mokėti nusišypsoti ir 
priešininkui paduoti ranką.

KAIKURIE PRIEKAIŠTAI

Tenka girdėti priekaištų, kad 
buvusios ‘ nuskriaustos organizaci
jos. Priešingai, statute, yra para
grafas, kur sakoma, kad lietu
viškos organizacijos gali būti 
klubo nariais, bet žinoma, tik ta
da, kai jos pačios užsiregistruos 
valdžios įstaigose. Tačiau ir su 
heužsiregistravusiomis organiza
cijomis bei sambūriais klubas 
tvarkosi su didžiausiu palanku
mu: pagal įneštus pinigus skaito
masi su jų balsu klubą tvarkant, 
duodamos jiems patalpos, suda
romos su jomis bei jais sutartys 
dėl įmokėtų pinigų. Primetimas 
tat klubui bei jo Tarybai apgau
dinėjimo yra negražus darbas.

Be ja, dar dėl nupirktų namų: 
jie esą toli, jie esą nepakankami 
mūsų reikalams, jie buvę paslap
čiomis nupirkti. Jie buvo nupirkti 
ten ir tokie, kiek- buvo pinigų ar 
kiek jų galima iš melburniškių ti
kėtis. Tie, kurie klubą karčiama 
vadino, tie būtų džiaugęsi, jei 
Taryba būtų surizikavusi neįkan
damą kąsnį. Subankrutavus jie 
būtų turėję gardaus juoko ir pro
gos pasakyti: “Ar mes nesakė 
me!”. Taip jiems nepavyko ir ne- 

•teks džiaugtis. Paslapčiomis pirk
ta. Taip, nes klubo Taryba turė
jo patyrimo, kad perkant gar
siai, australų įstaigos susilaukda
vo dėl klubo skundų. Atsarga 
gėdos nedaro. Tuo keliu einant 
šį kartą, kaip žinote, pavyko ir 
namus nupirkti ir leidimą gauti 
juos kultūriniams reikalams pa
naudoti. . <

A. Zubras
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Australijoj

DAUGIAU MEILES SAVŲJŲ
TARPE

KEPENOS TAUTŲ MEDICINOJE

šiomis eilutėmis aš norėčiau 
pasidalyti mintimis su tavimi, 
mielas skaitytojau, ir išreikšti kas 
jau senai guli mano širdyje. At
leisk, jei mano mintys būtų klai
dingos. ..

Meilės tema yra labai plati. 
Apie jų yra parašyti ištisi tomai 
knygų, eilėraščių ir daug sukur
ta muzikos bei meno kūrinių. Ta
čiau aš noriu paimti tik mažytę 
kruopelę tos meilės, kuri mus ly
di kasdieniniame, pilkame gyve
nime. Tatai meilė artimui, drau
gui, lietuvio meilė lietuviui.

žiaurus likimas išbloškė mus iš 
gimtojo krašto. Palikome namus, 
turtų ir artimuosius. Reta rasti 
šeimą, kuri nebūtų karo audros 
paliesta. Tačiau laikas yra ge
riausias žaizdų gydytojas. Mes ir 
vėl pasikėlėme iš karo griuvėsių, 
liūdesio, skausmo ir pradėjome 
jieškoti naujų gyvenimo kelių. 
Mums — benamiams ranką ištie
sė daug pasaulio kraštų. Ir mes 
pilni baimės, nežinios, bet su vil
timi širdyje, išplaukėm j naujas 
šalis už vandenynų, čia mus pa
sitiko reali kasdienybė ir kietas 
gyvenimas. Dažnai be kalbos, ar
timų draugų, svetimoje žmonių 
jūroje pradėjome sukti naujus 
gyvenimo lizdus. Daug sunkių 
valandų sutikome tame gyvenimo 
kelyje ir pajutome, kokia sunki 
ir liūdna yra benamio dalia. Ir 
čia mes pasigedome artimo mei
lės — meilės brolio lietuvio kitam 
lietuviui.

Kai aplinkui kitokie laukai yra 
šalti mūsų sielai, kai supa mus 
kiti žmonės, labai dažnai mums 
nesuprantami ir svetimi, mes jieš- 
kome savos aplinkos, mūsų siela 
trokšta savo žmogaus šilumos, 
su kuriuo sava kalba galima būtų 
prisiminti praeiti, pažvelgti j da
bartį ir svajonėse kurti ateitį. 
Mes norime pasidalinti džiaugs
mais ir laimėjimais, pasiskųsti 
sunkia savo dalia... šių kraštų 
žmonės, nors jie ir norėtų mums 
padėti bei mus suprasti, vis dėlto 
niekad neatstos savo tautos žmo
nių-paguodos ir širdies.

Nors daugelis mūsiškių anglų 
kalbą vartoja jau gana gerai, ta
čiau labai žymi dalis sunkiai 
pajėgia išreikšti subtilesnius ir 
opesnius savo širdies potroškius. 
Mūsų praeitis, išgyventi vargai, 
karo metu patirtieji nedatekliai ir 
skausmai čionykščiams gyvento
jams bus svetimi ir nesupranta
mi, mums gi dažnai jų gyvenimo 
būdas ir tradicijos pasirodo keis
tos ir net juokingos.

Visų šių samprotavimų akivaiz
doje, mes ir pradėjome burtis ar
čiau vieni kitų, steigti lietuvišką 
bendruomenę ir kurti savas kolo
nijas. Visus mus jungė bendras 
troškimas — retkarčiais, po sun
kios darbo savaitės, praleisti lai
ką savųjų tarpe, pasilsėti dvasia 
ir pasidalinti lietuvišku žodžiu.

Pradėjome lankyti lietuviškus

PRANEŠIMAI 
MOTERIMS

SOC. GLOBOS D-JOS MOTERYS 
PRAŠO

Kaip žinome, Sydnėjaus Liet. 
Mot. Soc. Globos D-ja šiais me
tais, kaip ir seniau, laikys Spau
dos Baliuje bufetą, šia proga ši 
veikli šalpos organizacija savo 
darbu ir pasišventimu nori su
rinkti vieną — kitą svarą vietinių 
lietuvių ligonių ir Vokietijoj pa
silikusių tautiečių sušelpimui.

Kadangi jos nori savo bufetą 
padaryti tikrai pigų ir visiems 
svečiams prieinamą, todėl prašo, 
kad baliaus dalyviai nesineštų 
portfeliuose nei valgių, nei gėri
mų. Kas pirks bufete baliaus 
metu, tas žinos, kad jis nors ir 
menku skatiku padeda savo nelai
mėn patekusiam broliui.

Be to, draugijos Valdyba pra

: parengimus pakilia nuotaika, 
■ruošdamiesi ir laukdami malonaus 
■ vakaro. Tačiau dažnai grįždavo
me namo nusivylę, jausdami di- 

1 dėlę vienatvę ir dar didesnį kar- 
jtėlį sielose.
! Kodėl? .Kur dingo lietuviškas 
inuoširdumas ir atvirumas? Argi 
į gyvenimo vargai išdildė mūsų 
I įgimtą prielankumą ir meilę sa
viesiems? Sustokime ir pažvelki
me į save, ar mes nepaklydome 
skubėjime?

Nekaltinkime Jurgio ar Petro, 
bet užmiršę savo tuščią ambiciją 
ir puikybę, pasistenkime blaivio- 

imis sąžinės balso akimis pažvelg- 
; ti į save... Ar mes visada teisūs, 
!šnekėdami blogai apie savo pažįs- 
i tarnus? Ar neperdedant faktų ir 
'padėties? Ar nesistengiam kito 
nuopelnus mažinti, kad save iš
keltume? Ar ne per dažnai mes 
matome kito akyje krislą, nema
tydami savojoj rąsto?

Daug šaltumo ir nesugyvenimo 
atneša reklaminis ir dirbtinis pa- 
trijotiškumas. Juo dažnokai ser
ga asmenys, vadovaujantieji or
ganizacijoms.

Nemokame gerbti kitų nuomo
nės ir pažiūrų. Dažnai paskelbia
mas šūkis: kas ne su manim — 
tas prieš mane! tšiuo atžvilgiu 
mes turėtume daug ko pasimoky
ti iš vietinių: tolerantiškumo ir 
savitvardos, žodis, išsprūdęs iš 
lūpų gali padaryti daug gero ir 
labai daug blogo. Yra natūralus 
ir gal net būtinas nuomonių skir
tumas. Tik privalome savo pažiū
ras ginti ir skleisti kultūringu 
būdu, stengiantis neįžeisti ir su
prasti kito brolio nuomonę. Nors 
su kai kuriais žmonėmis mes ran
dame daugiau bendros šnekos, 
mus sieja gal panašūs būdai, pra
eitis, nuomonių bendrumas, išsi
lavinimas ir daug kitų atvejų, 
tačiau ir mažiau artimi lietuviai 
turėtų mums būti brangūs ir sa
vi, nes jie juk mūsų broliai...

Niekad nepamirškime, kad ir 
mūsų žodžiai bei žingsniai gali 
būti neteisūs ir klaidingi. Pasi
stenkime matyti pas kitus tik ge
rąsias ypatybes, būkime nuolai
dūs jų klaidoms. Pažvelkime su 
pasitikėjimu ir meile vieni į kitus 
ir prisiminkime anas dienas, ka
da skaudančia širdimi ir ašarotom 
akim mes atsisveikinom gimtuo
sius namus, išsinešdami anų gra
žių dienų neišdildomus prisimini
mus... Juk Tėvynės meilė ir gim
tojo krašto ilgesys tebegyvas mu
myse, ir jis turėtų jungti mus vi
sus. Nedaug yra mūsų, todėl ma
nykime, kad vieno laimė yra mū
sų visų laimė arba tūlo nelaime 
dalykimės visi.

Kai mes taip galvosime ir da
lysime, tai, nors ir apsupti sveti
mų laukų, jausime šilimą ir džiau
gsmą savo širdyse.

Elena Paukštienė — Repečkaitė 
1958.8.11.
Auckland, N. Zelandija.

šo pranešti lietuvėms ponioms, 
kad ir jos nepamirštų, jei kurios 
gali, paaukoti bufetui pagamin
tų valgių ir juos pristatyti visą 
dieną penktadienį (29.8.58)' prieš 
balių ar baliaus dieną iki 12 vai. 

. p.p. Žygienei (lietuviška įbaldųj 

. krautuvė Cabramattoj) ir Stat
kuvienei (Delikatesų parduotuvė

“Rūta”), Jv..
ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS 

CANBERROJ
š.m. rugsėjo mėn. 7 d. 3 vai. 

po pietų Y.W.C.A. Salėje, Civic 
Centre, šaukiamas Canberros Soc. 
Globos Moterų Draugijos metinis 
susirinkimas. Bus pranešimai, 
naujos Valdybos rinkimai ir eina
mieji reikalai.

Prašome moteris atvykti punk
tualiai, nes 4 vai. ten pat prasi
deda Tautos šventės minėjimas.

Canberros Soc. Globos Mot.
Draugijos Valdyba

Kai kurių organų gydomąją 
galią liaudies medicina nujautė 
jau prieš kelis tūkstančius metų, 
o kai kurių prietarų dar ir šian
dieninis modernusis mokslas ne
gali iškrapštyti iš žmonių sąmo
nės. Ypač kepenos seno vės žmo
nėms ir mokslininkams buvo pas
lapties apsuptos, bet jie suprato, 
kad tai svarbus organas, turįs 
reikšmės viso kūno sveikatai.

“Teišsilygina tavo kepenų rau
kšlės!” — linkėdavo vienas kitam 
senovės asirų didikai, kai juos 
spausdavo rūpesčiai ar šiaip jaus
davosi nelaimingi.- To posakio 
mintis dar ir šiandien plačiai var
tojama Vokietijoje. Paniurėlio, 
be reikalo supykusio dažnai klau
siama: “Ar neperbėgo per tavo 
kepenas utėlė?”

Senovės romėnų rašytojas 
Plautus skelbė, kad geltonlige 
sergančiuosius kankinanti meilė, 
nes kepenos nebeįstengiančios pa
šalinti iš kūno atitinkamų nuo
dų (!). Jau prieš jį žymusis me
dikas Galen “nustatęs”, jog mei
lės jausmas yra kepenose.

Pasakos piktajai karalienei vei
drodėlis pasakęs jos veido odą su
vytus ir dėmėtą esant. Grožis 
reikalaująs atsijauninimo. Todėl 

. jinai reikalavo, kad medžiotojas 
nužudytų jaunąją Snieguolę ir 
kaip ženklą atneštų jos kepenas 
ir plaučius. Jinai norėjo tuos or
ganus, su druska išvirus, suvalgy
ti ir tuo būdu įgauti mergaitės 
grožį bei jaunystę.

Apie žmogėdras prancūzų Gui- 
ne 1925 m. išleistame moksli

GROŽIO PRIEŽIŪRA
APVALUS VEIDAS
Kiekvienai moteriai yra svarbi 

jos išorinė išvaizda. Sakoma, kad 
moters veidas yra jos sielos veid
rodis. Ne visų tautų moterys yra 
vienodos fizinės išvaizdos. Jų 
lieknumas bei gražumas priklau
so nuo rasės, taip ir veido struk
tūra yra paveldima, kurios nega
lima-pakeisti. Bet yra priemonių 
kultūringame pasauly kai kuriuos 
trūkumus paslėpti, duodant tam 
tikrą dekoraciją.

Lietuvės moters veidas yra 
daugiau ar mažiau apvalus. Bet 
daugumas moterų, turėdamos ap
valų veidą, nebenori, kad jis at
rodytų dar daugiau apvaliu. Tam 
į pagalbą turi ateiti išbandyti 
grožio patarimai.

Esama moterų, kurios nebesi
domi savo išvaizda, bet didesnė 
moterų dalis rūpinasi savo gro
žiu, kuris joms laiduoja didesnį 
pasisekimą-.

Jei kas iš moterų apvalų vei
dą norėtų padaryti labiau pana
šų pailgam veidui, turi kreipti di
desnį dėmesį į plaukų šukuoseną, 
kaklo papuošalus bei rūbus.

Apvalaus veido moteris nepri
valo :

1. Nešioti kirptų plaukų ant 
kaktos, nes tokia šukuosena trum
pina veidą. Trumpo kaklo mote
rims patartina nešioti trumpiau
siai kirptus plaukus.

2. Lūpų patepimas turi būti pa
našus į didelę raidę “0”. Tepant 
lūpas labiau pabrėžiama lūpų vi
durys, o ne kraštai.

3-. Negalima nuraudoninti 
skruostų per skaisčiai, kad veidas 
nebūtų panašus į obuolį.

4. Nepatartina nešioti ir kele
tas eilių karolių ant kaklo.

5. Vengti dėvėti sportinę bire- 
tę ar jūrininkų kepuraitę ir ma
žučių lėkščių, apvalių skrybėlai
čių. Apvaliam veidui taip pat ne
tinka skrybėlės su perdideliais 
bryliais, nes su jomis apvalus vei
das atrodo kaip perplautas.

6. Nedažyti ryškiai antakių, 
nes veidas gali atrodyti kaip pu
sė apskritimo.

7. Nenešioti megztukus, sukne
lių ar šalikų, užrištų aukštai apie 
kaklą.

Didelis Hollywood© grožio ži
novas duoda keletą nurodymų, 
kas darytina.

Pagyvinti apvaliam veidui rei
kia uždėti rausvos pudros tik ant 
išorinių skruostų pusių, prade
dant po smilkiniais ir einant že
myn iki smakro šono.

Atsimintina, kad raudona pu
dra (ružas) smarkiai išsiskiria ir 

niame darbe rašoma, kad žmo
gaus mėsą valgantieji tiki, jog 
kartu į juos pereina ir suvalgy
tųjų jėgos. Ypač vertinamos ke
penos, nes jose gyvenanti siela.

Sergant kepenomis, liaudies me
dicina dažnai “prirašo” kaip vais
tą įvairių gyvulių kepenas. Iš 
senovės žinomas lapių ir žeben
kščių kepenų “gerumas.” Tačiau, 
kad šis vaistas “tikrai” veiktų, 
reikia tą gyvulėlį sumedžioti jau
nam mėnuliui esant ir jį išskros
ti kryžkelėje prieš tai apsibrėžus 
užburtą ratą.

įvairios tautos kepenas vartoja 
kaip vaistus -prieš skorbutą. Vi
duramžių buriuotojai beplauky
dami ypač dažnai sirgdavo šia li
ga, gydydavosi avių, jaučių ir 
kiaulių kepenomis. Kiekviena tau
ta naudoja tų gyvulių kepenas, 
kurių mėsa ji maitinasi. Kiniečiai 
nuo skorbuto ima avių kepenas, 
rytų Indijoj — žuvų. Eskimai ža
lias banginių kepenas laiko did
žiausiu skanėstu, prie kurio netu
ri trūkti ir žuvų taukų. Nuo įvai
rių ligų vartoja ir Mezapotami- 
jos arabai žalias avių kepenas. 
Ceilono saloje jomis sėkmingai 
gydoma ten dažnai siaučianti spe
ciali viduriavimo liga.

šiandien mums yra žinomos 
daugelio ligų priežastys, ir šian
dien mes turime geresnių vaistų, 
pavyzdžiui, kad ir nuo skorbuto, 
bet šiek tiek mediciniškos nuo
jautos, šiek tiek teisybės ir liau
dies vaistuose veik visuomet ga- 

' Įima rasti. Tai parodo ir kepenų 
vartojimas. E.L.I.

yra tamsesnės spalvos nuo pap
rastai vartojamos veido pudros. 
Tinkamas rausvumo uždėjimas 
pagyvina veido išraišką ir kiek 
pailgina veido bruožus.

Kreipkite dėmesį į jūsų šukuo
seną. šukuokite plaukus aukštyn, 
kad pailgintų veidą.

Stenkitės nevartoti sklastymo 
(perskyrimo), tai suteiktų veidui 
daugiau švelnumo. Skrybėles pa
sirinkite tokias, kurios sulaužytų 
apvalias linijas.

Rūbų linija prie kaklo geriau
sia tinkama aštrus kampas “V”.

Papuošalai kaklui geriau tin
kami ilgi, kurie žiūrėtojo akį nu
neštų žemyn. Dideli apskritus 
auskarai yra netinkami apvaliam 
veidui, juos reikia pamiršti, o ne
šioti mažus ar pailgos formos.

BOK GRAKŠTI

Kad 'moteris atrodytų grakšti, 
ji turi žinoti pagrindines taisyk
les, kaip reikia laikytis einant, 
stovint, sėdint ir Lt.
Einant nereikia vilkti ko

jų, perdaug neskubėti, bei ir neiti 
visai lėtai. Galva neturi būti nu
leista, krūtinės ląstą pakelta, bet 
visas kūnas neturi būti pasidavęs 
į priekį, turi būti tiesus ir lanks
tus.

Stovint gatvėje, namuose 
ar svečiuose taisyklės yra tos pa
čios. Dešinės kojos užkulnį reikia 
pridėti prie kairės pėdos įlinkimo. 
Keliai turi būti laisvi, neįtempti, 
nugara visai tiesi, bet pečiai per
daug neiškelti.
Sėdint. Jei galima pasi

rinkti, visada reikia sėsti į tiesią 
ir neminkštą kėdę. Žemoje ar 
minkštoje sofoje niekada gražiai 
neatrodys. Sėstis reikia patogiai, 
ne ant kėdės kraštelio. Keliai ir 
blauzdos kartu, o pėdos laisvai, 
bet grakščiai. Jei norima kojos 
sukryžiuoti, tai sukryžiuoti reikia 
tik prie kojų riešų,- o ne užkelti 
koją ant kojos, nes taip ir blauz
da ir šlaunis atrodo labai storos.

Stojanti* reikia pasta
tyti dešinę koją užpakaly kairė- 
sės ir stoti tiesiai, nesilaikant 
rankomis kėdės. Atsistojus ištęs
ti nugarą ir įtraukti pilvą, žiūrė
ti, kad atsistojimas neatrodytų 

, tingus ar varginantis iš vietos.
"M”

TEGUL NOKS MENKA 
DALIS NUO TAVO GĖRYBIŲ 
STALO TENKA VOKIETIJOJE 
VARGSTANTIEM LIETUVIAM.

DEMONSTRACIJA PRIES 
’’TAIKOS KONGRESĄ” 

STOCKHOLME
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

ĮSPĖJIMAI NUAIDĖJO PER 
VISĄ DIDŽIĄJĄ ŠVEDŲ 

SPAUDĄ
Kaip praneša Eltos bendradar

bis Skandinavijoje, Pabaltijo ir 
kitų pavergtųjų tautų atstovai 
ryšium su prokomunistiniu “Pa
saulinės taikos kongresu” Stock- 
holme liepos antroje pusėje ėmė
si kai kurių žygių, kurių pasėko
je gerokai susikompromitavo to 
tariamo taikos kongreso iniciato
riai. Kaip žinoma, buvo norėta tą 
kongresą sukviesti Oslo mieste, 
bet norvegų valdžia nedavė lei
dimo. Švedijos vyriausybė nesi
priešino, leido. Tad Baltijos ko
mitetas drauge su kitomis išeivių 
organizacijomis ėmėsi kontrakci- 
jos. “Taikos kongreso” atidary
mo dieną (liepos 16 d.) buvo pa
skelbtas švedų spaudoje rašytojo 
Igno Jurkūno-šeiniaus paruoštas 
bendras atviras laiškas.

.“PRADĖKITE IŠLAISVINIMO 
DARBĄ ANAPUS BALTIJOS 

JŪROS!”
Pabaltiečių ir kitų pavergtųjų 

tautų atstovų atsišaukimas, nu
kreiptas į “pasaulinės taikos kon
gresą”, buvo tokio turinio:

“Nežiūrint jūsų daugelio ne
abejingai gerų pastangų, negali
me mes, deja, atsikratyti rimtų 
abejonių. Ir jos tik didėja su 
kiekvienu jūsų kongresu.

Dabar prasidedančiam kongre
se jūs esate nusistatę pirmoj ei- 

■iėj svarstyti Azijos ir Afrikos 
tautų taikos problemas ir laisvės 
siekimus. Bet kodėlgi jūs visados 
ir nuolat pamirštat ne mažiau 
svarbų ir dar daugiau degantį 
Europos tautų taikos ir laisvės 
įeikalą? Juk čiapat, anapus Bal
tijos jūros ir Europos viduryje 
yra dešimtis gyventojais skaitlin
gų tautų, kurioms atviru sutarčių 
laužimu ir smurtu buvo paveržta 
nepriklausomybė ir kurios šian
dien istorijos žiauriausios pries
paudos eksploatuojamos ir nioko
jamos. O gal jūs, panašiai kaip 
Kremliaus neregėtai plėšrūs ir 
kolonijų išbadėję valdovai, ma
not, kad lietuviai, latviai ir es
tai, lenkai, rytų vokiečiai, čekai 
ir slovakai, vengrai, rumunai, 
bulgarai ir albanai jau naudojasi 
taikos ir laisvės palaima, kadan
gi jie buvo pavergti komunistinės 
diktatūros geležinio jungo? Ne
jau jūs siekiat tokios taikos ir 
laisvės, kad žmogui atimtos vi
sos pagrindinės žmoniškos teisės 
ir jis paverstas nebyliu ir bejėgiu 
valstybės vergu? Nejau dėl tokios 
pat dvasinės ir materialinės ka
pinių tylos ir taikos jūs kovojat 
Azijoj ir Afrikoj? Tokios “tai
kos” ir “laisvės”, kuri slegia ir 
kausto Sovietų Sąjungos ir Kini
jos plotus ir jų pagrobtas sritis?

Drauge su daugeliu kitų mes 
tikimės, kad jums prasivers akys

ŠEIMININKĖMS
LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
i uncijos muskato riešuto (nut

meg) žiedo, 1 visas muskato rie
šutas, i uncijos gvazdikų (car
nation), 1 valgomas šaukštas va- 
nilijos, i uncijos cinamono, 1/8 
uncijos kmynų (varaway-sud), 1 
uncijos imbero (ginger), 1 rūtų 
šakelė, šafrano (soffron) žiups
nelis, i uncijos badijako ir 1/8 
uncijos kardamono.

Paimti čia nurodytus priesko
nius, sudėti į puodą, užpilti vie
ną puoduką vandens, įdėti 2i sva
ro medaus, 2i svaro cukraus ir 
pavirinti 1 valandą. Sudėti vienos 
citrinos ir vienos apelsinos žievę 
ir vėl pavirinti 15 minučių. Po 
to išmesti iš puodo žieves, nukel
ti nuo ugnies ir į tą mišinį supil
ti 5 puodukus virinto vandens ir 
2 i kvortos spirito. Tada dar kar
tą viską drauge pakaitinti, bet 
neužvirinti, šiuo būdu ir bus pa
gamintas tradicinis lietuviškas 
krupnikas, kokį gamindavo Lie
tuvos viešbutis.

SILKIŲ PARUOŠIMAS
Pamidorų košė, 4 silkės, 3 avo

ir kad jūs smarkiai pakelsit balsą 
dėl išlaisvinimo darbo ten, kur 
jis visų pirmiausiai reikia pra
dėti, anapus Baltijos jūros ir Eu
ropos širdyje. Jei jūs tai padary
sit, ateis jums talkon viso pasau
lio apšviesta opinija, o ne tik 
kaip dabar — sovietinio imperia
lizmo apakinti komunistai ir jų 
apgauti pritarėjai.

Stockholmas 1958 m. liepos 
15-tą. August Rei, Estija Janis 
Preikšs, Latvija Ignas J. šei
nius, Lietuva; Wieslaw Patek, 
Lenkija; Bela Fabian, Vengrija; 
Julius Datelinka, Slovakija; 
Georg Serdici, Rumunija.”

Tos pat dienos vakare Baltijos 
Komitetas ir išeivinės organiza
cijos surengė Medborgarhuset 
(Piliečių rūmuose) didelėje salė
je viešą mitingą. Nežiūrint vasa
ros karščio ir dar karštesnių pa
saulinių įvykių susirinkusieji ne
tilpo salėje. Reikėjo užimti ir 
antroji mažesnė salė, kur žmonės 
galėjo sekti mitingą tik per radi
jo garsiakalbius. Kalbėjo A. Rei 
apie Baltijos valstybių labai sun
kią padėtį, kuri vis dėlto jų tau
toms neatima išsilaisvinimo vil
ties. Nepaprastai geras oratorius, 
iš New Yorko specialiai atskridęs 
vengras politikas Bela Fabian, 
dramatiškai pavaizdavo komuniz
mo metodus, pabėręs naujų ryš- 

,kių pavyzdžių. Jis įrodė, kad 
• Nagy, Maleter ir kiti du vengrai 
be teismo, “troikos sprendimu” 

i Chruščiovui įsakant buvo . pakar
ai Maskvoje ir kad Vengrijoj esa
ma specialių koncentracijos sto
vyklų, kurios pilnos nubaustų pa- 

' čių rusų karininkų ir kareivių.
Jis kvietė Paul Sartre ir kitus iš 
“Pasaulinio taikos kongreso” at- 
vypkti čia ir išgirsti tiesos. Pro
fesorius Birger Nerman, taip pat 
nepaprastas oratorius, gėdino 
Švedijos vyriausybę, leidusią ko
munistiniam maskaradui rinktis 
Stockholme.

Mitingas priėmė rezoliuciją, 
kuri drauge su paskelbtu atviru 
laišku buvo tą pat vakarą pasiųs
ta posėdžiaujančiam “taikos kon
gresui”.

Spaudoje tilpo mitingo platūs 
aprašymai. Pasauliniai įvykiai jo 
nenukonkuravo, matomai tik su
aktualino. “Dagens Nyheter” ve
damajam šiandien dėkoja profe
soriui B. Nerman ir Baltijos ko
mitetui už naudingą “akių atvė
rimo darbą”. Profesinių sąjungų 
organas “Stockholms Tidningen” 
savo vedamojo komentaruose ne
tiki, kad “Pasaulinis taikos kon
gresas” atsakys į atvirą laišką ir 
mitingo reikalavimą pašalinti so
ri etinę imperialistinę kariuome
nę iš Europos okupuotų valsty
bių. Labai teigiamai mitingą ko
mentuoja ir provincijos spauda. 
Gi apie ‘Tasaulinį taikos kongre
są” pasidarė gerokai tylu. Jis ne- 
besukėlė to atgarsio, kurio jo 
planuotojai tikėjosi.

gūnai, vai. aliejaus, 2 laurų lape-- 
liai, i ar b. šaukšt. cukraus.

Išmirkyti silkes šaltame vande
ny dvi dienas. Išimti kaulus ir su
pjaustyti į 4 dalis. Išvolioti mil
tuose ir lengvai pakepinti alieju
je. (Jei pageidaujama, silkės gali 
būti ir nekeptos; tuo atveju mil
tai nenaudojami). Supjaustyt? 
svogūnus riekutėmis, pakepinti 
aliejuje, kol bus minkšti; pridėti 
4 valg. š. pamidorų košės, laurų 
lapelius ir cukraus. Pavirinti 5 mi
nutes. Užpilti karštą ant silkių. 
Pastatyti šaltai per naktį. Pana
šiai galima pagaminti ir kitokias 
žuvis.

PASIJUOKIM
Močiutė palikusi su mielu anū

ku aiškina ir moko jį visu atsi
dėjimu.

— Kaziuk, jei būsi gerutis, 
klausysi, tai eisi į dangų. O jei
gu būsi negeras, blogai kalbėsi, 
paukštelius muši, nesimelsi, tai 
kur eisi, žinai?

— Kur močiute?
— Į pragarą nueisi.
— 0 kad nueiti į kiną, tai-ką 

reikia daryti? — teiraujasi Ka
ziukas kitų galimybių.
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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

ZARASUOSE BUS “RINKIMAI"
Mirus K. Didžiuliui, kuris tarp 

ko kita buvo ir deputatas Mask
vos Tautybių Soviete nuo Zara
sų apygardos, ši apygarda dabar 
turės išrinkti naują deputatą. Iš 
Maskvos paskelbta, kad rinkimai 
Zarasų apygardoje (Dūkšto, Du
setų, Ignalinos ir Zarasų rajo
nuose) turės įvykti sekmadienį, 
rugpiūčio 31 dieną.

Kas bus “išrinktas”, partijos 
centro komitetai Maskvoje ir Vil
niuje jau dabar žino. Bet vistiek 
Zarasų apygardoje įvyks keletas 
susirinkimų, kuriuose bus pasiū
lytas vienas, o gal du ar trys kan
didatai, visuose susirinkimuose tie 
patys, nes jiems bus iš partijos 
centro pasakyta, ką galima siū
lyti. Toki “pasiūlymai” turi būti 
atlikti rugpiūčio pradžioje. Jei 
bus pasiūlyti du-trys kandidatai, 
iš- jų tik vienas, kurį partijos 
centras jau dabar žino, sutiks 
kandidatuoti. Ne vėliau kaip rug
piūčio 15-tą kandidatą rinkimų 
komisija oficialiai įregistruos ir 
ne vėliau kaip rugp. 19 paskelbs 
apie jį žinias. Tada prasidės 
smarki agitacija, kad jį išrinktų.

Tuo pačiu metu rinkimų apy
linkėse bus atidaryti rinkikų są
rašai ir bus žiūrima, kad visi (nuo 
18 metų amžiaus) būtų juose įra
šyti, o jei pasitaikytų koks “liau
dies priešas”, kad būtų išbrauk
tas. Rugp. 31 d. visi turės eiti 
balsuoti, neišskiriant ir tą dieną 
pro šalį pravažiuojančių pakelei
vių ar laikinai atvykusių svečių. 
Balsuotojų bus, kiekvienu atveju, 
daugiau kaip 99%, ir visi bus 
balsavę už tą geriausį, nes vie
nintelį kandidatą, išskyrus, žino
ma, keletą nemokšų, kurie kokiu 
nors būdu bus balsavimo lapelį 
sugadinę.

NAFTOS LAUKAI SACHAROJE
Prancūziško Alžyro imperijoje, 

į kurią įeina ir didelis gabalas 
Sacharos dykumos, gimsta naujas 
pasaulio Eldorado. Ten prancū
zai atrado naftą ir jau pakvietė 
kitų kraštų naftos bendroves 
daugiau juodojo aukso jieškoti. 
Pakvietimas buvo priimtas su ma
lonumu. Ten jau atsirado ameri
kiečių geologai, geofizikai, kalnų 
pramonės inžinieriai, gręžikai ir 
kiti specialistai. Didžiojo veiklu
mo centras yra aplink Kasei Mes- 
saoud, 400 mylių atstume į pie
tus nuo Viduržemio jūros.

Ne pirmi metai manoma, kad 
prancūziškoje Sacharoje turi bū
ti turtingi mineralų klodai ir naf
tos laukai, tačiau niekas nesiry
žo pradėti jų jieškoti dėl susisie
kimo ir vandens nebuvimo ir dėl 
didelio karščio. Bet Prancūzijos 
vyriausybei reikėjo ryžtis ką nors 
daryti po to, kai visiškas priklau
symas nuo skystojo kurio importo 
iš užsienių pasidarė labai pavo
jingas, išvarius anglus iš Persi
jos naftos laukų ir Vakarų didie
siems praradus įtaką Vid. Rytuo
se. Buvo rasta pinigų ir patelktos 
jėgos pradėti tyrimo darbus. Jie 
pradėti 1952 m., o jau 1956 m. 
sausio m,ėn. prisigręžta iki naf
tos Dejele apylinkėse, prie- Libi
jos sienos, 700 mylių atstume nuo 
Viduržemio jūros einant per Al
žyro teritoriją. Po 6 mėnesių iš
tryško į paviršių ir Hassi Messa- 
oud apylinkėse.

Dabar jau surastos 4 vietos, 
iš kurių nafta trykšta — trys 
laukai prie Edjele, vienas prie 
Hassi Messaoud. Geologai neabe
joja, kad tai yra tik labai maža 
pradžia, kad Saharoje yra tur
tingi naftos ir natūralių dujų, 
rezervuarai. Tai gal nebūsią ant 
rieji Viduriniai Rytai, kaip en
tuziazmo apgauti prancūzai šū
kauja, tačiau Saharos gelmėse 
esanti nafta galėsianti lygintis 
su JAV t naftos ištekliais.

Edjeles naftos laukas, esąs 
1,200-2,500 pėdų gilumoje, galįs 
duoti 500 milionų statinių. Prie

Jei tikrovėje būtų nuo tokios 
dalykų eigos kokių nors nukrypi- 

jnų, tai susidarytų dėmesio verta 
naujiena.

RUMŠIŠKĖS KRAUSTOSI 
l KALNĄ

Galbūt jau kitais metais Ne
munas ties Kaunu bus užtvenktas 
ir išsilies vadinamoji Kauno jū
ra. Tarp daugelio kitų vietovių, 
ji užlies visą dabartinį Rumšiš
kių miestelį. Todėl rumšiškėnai 
jau dabar skuba kraustytis į nau
ją jiems gyventi skirtą vietą, kal
ne. Keliami visi trobesiai, o taip 
pat ir senoji Rumšiškių bažnyčia, 
kuri oficialiai pripažinta esanti 
architektūros paminklas. Iš viso 
j naujas vietas turės persikelti 
apie 800 sodybų. Net Birštono 
kurorto dalis būsianti užlieta, 
drauge su Birutės ir Vytauto mi
neraliniais šaltiniais- Statomos 
naujos sanatorijos kitoj Nemuno 
pusėj, irgi kalne. Jau esą suras
ta kitų vietų, iš kurių pasiekiami 
mineraliniai vandenys. Stengia
masi, kad iki 1959 metų pabaigos 
statomosios Kauno HES (hydro- 
elektrinės stoties) bent viena tur
bina pradėtų suktis. Stoties ad
ministracija jau įsikūrė naujame 
jai skirtame pastate (Pirma ad
ministracija buvo Kaune, Laisv. 
ai. 21). Pastatyta visa eilė ir ki
tų pastatų įstaigoms ir butams.

Šiuo metu ne tik fotografai ir 
dailininkai, bet ir archeologai ty
rinėja “jūros dugną”, t.y. vietas, 
kurios vėliau bus apsemtos. Bu
vo į tas vietas nuvykusi ir arche
ologų ekspedicija, vadovaujama 
Čiurlionio vardo dailės muziejaus 
mokslinės bendradarbės Ryman- 
tienės,. Ekspedicija suradusi dau
giau kaip 2000 metų senumo bui
tinės kultūros liekanų.

Hassi Messaoud nafta rasta 11,000 
pėdų gilumoje. Ten rezervai gali 
siekti 2,000 milionų statinių. Da
bar čia jau pragręžti 7 šuliniai.

Gręžimas Saharoje problemos 
nesudaro, nes grąžtai sutinka tik 
smiltakmenį, skalyną, storą drus
kos sluogsnį ir po juo pasineria 
į kvarco smėlį, kuriame ir suran
da naftą. Tas kvarco smėlio 
sluogsnis yra daugiau kaip 350 
pėdų storumo, kas kalba apie ten 
rasto naftos lauko turtingumą. 
Dar nėra atsakymo į klausimą, ar 
po tuo kvarco smėlio sluogsniu 
yra vandens, kuris padėtų naftą 
spausti į viršų, tačiau ir to klau
simo dar neišsiaiškinus prancūzai 
planuoja Hassi Messaoude gauti 
iš kiekvieno šulinio 100,000 sta
tinių naftos per dieną.

Naftos suradimas Saharoje 
prancūzams yra istorinės reikš
mės įvykis, jei atsiminsim, kad 
pačioje Prancūzijoje tegaunama 
tik 9 mil. statinių per metus, o 
devyni dešimtadaliai reikalingo 
naftos kiekio reikia pirkti iš Vid. 
Rytų šaltinių. Tai kaštuoja 550 
mil. dol. per metus. Beveik su
bankrutavusiai Prancūzijai tai 
yra sunkiai pakeliama aplinkybė. 
Naftos atvežimas vyksta per 
Suezo kanalą, kuris yra pasida- 
fręs Egipto politiniu įrankiu. Ne
reikia stebėtis, kad tokiose aplin
kybėse atsiradusi nafta Saharoje 
skatina prancūzus kovoti už Al
žyro dabartinės padėties išlaiky
mą. Akcijos bendrovių, renkančių 
pinigus Saharos naftos eksploata
cijai, išperkamos per vieną ne
pilną dieną. Jų vertė didėjo pa
sakiškais tempais 1956 ir 1957 
metais.

Tačiau ant politinio Sacharos 
žemėlapio stovi klaustukas, kuris 
skaudina šovinizmui labai artimą 
prancūzišką širdį. Marokas ir Tu
nisas prarasta, Alžyras sukilęs 
kovoja už nepriklausomybę ket
virti metai. Sukilimui tramdyti 
gyvena Alžyre 400,000 prancūzų 
kareivių, o dabar jau Alžyras pri
jungtas prie Prancūzijos.

MIRĖ BIBLIOGRAFAS 
KISINAS

Liepos 24 d. staiga mirė Izido
rius Kisinas, uolus ir kompeten
tingas Lietuvos bibliografas, vie
nas iš uoliausiai į lietuvių kultū
rinį gyvenimą įsijungusių Lietu
vos žydų, tarp kita ko pasižymė
jęs puikiu lietuvių kalbos mokė
jimu. Pastaraisiais metais Iz. Ki
sinas buvo dėstytojas Vilniaus 
Švietimo-Kultūros technikume ir 
Vilniaus universiteto mokslinės 
bibliotekos- bendradarbis.

KALĖJIMAS UŽ STATYMĄ j 
BE LEIDIMO

Liepos 27 dieną paskelbtas 
dekretas, kuriuo už “savavališką, 
be reikiamo leidimo, pastato sta
tybą ar perstatymą” arba už 
“grubų statybos technikos tai
syklių pažeidimą” nustatoma 
bausmė: “laisvės atėmimo ar pa
taisos darbų iki vienerių metų 
laiko arba pabauda iki 1000 rub
lių su savavališkai pastatyto ar 
statomo pastato konfiskavimu ar 
be šito”.

BAUDŽIA “AUTONOMISTUS”
Kauno “Pergalės” turbinų ga

mykla, nors ir turėjusi galimybės, 
bet nepatiekusi kitų ekonominių 
rajonų (Rusijos) įmonėms dau
giau kaip 3.500 įvairių vožtuvų, 
19 reduktorių ir 40 ritinėlių. Be 
to, ta pati įmonė neįvykdžiusi 
pirmojo šių metų pusmečio užda
vinių eksportui.

Todėl Valstybės Kontrolės Ko
misija (dabar užimanti buvusios 
Valst. Kontrolės ministerijos vie
tą) gamyklos direktoriui Prokop- 
čiukui ir jo pavaduotojui Dido- 
niui padarė piniginių nuoskaitų, 
kitus pareigūnus pabaudė tik pa
peikimais bei įspėjimais. Visiems 
prigrasyta “kooperuotus” ir eks
portinius uždavinius būtinai at
likti.

(“Kooperuoti” uždaviniai yra ki
tų respublikų įmonių užsakymų 
vykdymas. Eksporto uždaviniai — 
užsakymai į užsienius, tai yra, už 
Sovietijos ribų).

Susilaukė papeikimo ir papras
tai labai giriamo Šiaulių “Elnio” 
(buv. Frenkelio) fabriko direkto
rius Pirmaitis ir vyr. inž. Jurk- 
šaitis už nepatenkinamą vykdymą 
nutarimo dėl avalynės gamybos 
vaikams.

LIETUVOS JAUNIMAS 
KELIAUJA KAZACHSTANAN

Liepos 18 dieną iš Vilniaus iš
vyko traukinys į Kokčetavą, Ka
zachstane. Juo išvažiavo apie 
2000 Lietuvos jaunuolių, jų tar
pe apie 800 studentų. Jaunuoliai, 
komsomolo komitetų “savanoriš

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

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195
Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti
nius tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. 
Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. 
SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ 

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

Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūa 
galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių.

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

TIK £ 1.2.3* plus kitos išlaidos.
Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREI
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per 
2-2i mėnesio.

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU.
ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ i LBS., PLUS 
KITOS IŠLAIDOS.

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. 
MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ 
ARTIMIESIEMS l U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys.
JŪSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 
ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas).
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne 
LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija. 
Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!!

Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. P-p. 
šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vaL

AGENTAI:
SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 CABRAMATTA RD., CAB
RAMATTA, N.S.W. TEL. UB 2082
SYDNEY: OLYMPIC SURPLUS STORES 293 CHURCH ST., 
PARAMATTA. TEL. YL 9728.
NEWCASTLE: FRY’S DELICATESSEN, 557 HUNTER ST., 
NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596
PERTH: S. & L. FURNISHERS, 229 NEWCASTLE ST., 
PERTH, W.A.

Ikai siunčiami”, vyksta padėti nu
imti derlių “Chruščiovo dvaruo- 
i se”, nors dalis jų, sakoma, dirbs 
prie statybos ir kitų darbų. Kok- 
četavos miestą jie pasiekė liepos 
24 dieną, tai yra, po 6 parų ke
lionės traukiniu. Po to jie skirs
tomi į įvairius tos srities rajonus.

Liepos 23 dieną išvyko kitas 
toks traukinys, irgi su 2000 jau
nuolių iš įvairių visos Lietuvos 
vietų. Jie turi grįžti atgal po 2-3 
mėnesių, nors prasitariama, kad 
“dalis mano pasilikti visam lai
kui”.

“KRIKŠTYTAS” PIENAS
Liepos 26 dieną paskelbtas 

LKP CK nutarimas, kuriame rei
kalaujama griežčiau tikrinti kol
chozų ir sovchozų į pienines tie
kiamo pieno riebumą. Reikalauja
ma net, kad pienas būtų tikrina
mas tuojau pamilžus ir vežamas 
į separavimo punktus užplombuo
tuose bidonuose.

To priežastis — smarkiai pa
plitęs pieno kiekio “stebuklingas 
padauginimas” pripilant papras
to vandens... Susirūpinta ir pri- 
melžimo statistikos patikimumu, 
nes daug kur įsitikinta, kad pie
no kiekis didėja, bet pieninės 
sviesto nei kiek ne daugiau te- 
pagamina. Betikrinant atrasta, 
kad tokiame kolchoze, kur buvo 
skundžiamasi karvių veislės blo
gumu ir pieno liesumu (2.9 ar 
tik 2.6%), per 10 tikrinimo die
nų “karvių veislė pagerėjo”, nes 
pieno riebumas pašoko net iki 
4.2%.

Statistikoje vidutinis pieno pri- 
melžimas kiek padidėjo, palyginti 
su pernykščiais metais: Pcr P’5" 
ntąjį šių metų pusmetį 
primelžimas iš karvės visoj® ij.e- 
tuvoje esąs 883 kilogramai. Bet 
į tą statistiką įeina ir atskiesta
sis pienas, kuriam dabar pats par
tijos CK skelbia kovą. Gudijoj 
praėjusio pusmečio primelžimo 
vidurkis esąs 921 kilogramas. Tai
gi Lietuva soclenktynėse su Gu
dija atsilieka.

Pusmečiui praėjus, tik apie 10 
rajonų (iš 83) įvykdė 35 — 41% 
įsipareigoto plano pieno gamybos 
srityje, kiti labiau atsilikę. Ba
landžio mėnesį buvo iškilmingai 
įsipareigota šiais metais kolcho
zuose pasiekti karvių pieningumo 
ne mažesnio kaip 2200 kilogra
mų iš karvės. Nors antrajame 
pusmetyje 2-3 mėnesiai patys pie- 
ningiausi, bet per pirmąjį pus
metį prisikasus tik iki 883 kg. 
(antrajam pusmečiui lieka 1317) 
be vandens pagalbos įsipareigoji
mą įvykdyti gali būti gana sun
ku.

• ISTORIKAS P. ŠLEŽAS 
YRA MIRĘS 1938 M. GEGUŽĖS 
MĖN. 8 D., taigi šiemet sueina 20 
metų. Velionis jau savo jauname 
amžiuje pasireiškė kaip talentin
gas istorikas. Dr. A. Šapokos re
daguotoje Lietuvos istorijoje pa
rašė studiją apie rusų valdymo 
laikus Lietuvoje.

• AKT. J. KARIBUTAS, 
LOS ANGELES DRAMOS SAM
BŪRIO MENO VADOVAS Kazi
miero parapijos salėje su dideliu 
pasisekimu režisavo spektaklį — 
P. Vaičiūno 4 veiksmų komed. 
“Tuščios pastangos”. Spektaklis 
visuomenės buvo šiltai įvertintas.

• NESENIAI PASIRODĖ PET
RO KIAULĖNO KŪRINIŲ AP
LANKAS, kur sudėta 11 spalvotų 
reprodukcijų (įskaitant viršelį — 
12). Paveikslai priklijuoti ant at
skirų lapų ir pati įžanga atspaustu 
atskiruose lapuose.

Įvadą parakė Gordan Brown, 
meno kritikas. Iš įžangos matyti 
ir leidinio tikslas »— juo norima 
atžymėti pomirtinė P. Kiaulėno 
paroda, kuri buvo pereitais metais 
Paryžiuje. Įvade duodama prancū
zų spaudos ištraukos, įvairių kri
tikų vertinimai ir atsiliepimai. Iš
keliama jo gilus gamtos pažinimas, 
jo kolorito turtingumas ir pagau
nanti dvasia, kuri gieda himnus 
samtai, aptariami portretai, gam- 
°y^izdžiai ir kitos dailininko sa- 

vyoeS. Įvadas sudaro pilną Kiau
lėno kūrybos Zvaizdą ir duoda jom 
įvertinimą. *

Pats aplankas išleistas labai sko
ningai ir tvarkingai. Reprodukci
jos atspausdintos Paryžiuje. Pa
čios reprodukcijos liudija, kokia 
puiki meno spauda Paryžiuje. Iš
gautas visas spalvinis turtingumas 
su subtyliais niuansais. Nors pa
rinkta tik 12 paveikslų, bet jie pil
nai pavaizduoja P. Kiaulėno kū
rybą.

Išleido B. A. Thraniaos leidykla 
New Yorke, platinimą tvarko ve
lionės žmona A. Kiaulėnienė.

• PROF. J. ERETAS PARA
ŠĖ STUDIJĄ APIE RUSŲ ŽMO
GŲ — “Vom russichen Mensch- 
en”. Iš pradžių metęs istorinį 
žvilgsnį, svarsto Bizantijos išsto
jimą prieš Romą ir baigia dabar
timi, daugiau sustodamas prie 
Chruščiovo ir jo politikos.

• DR. A. MACEINA DALY
VAVO HERDERIO INSTITUTO 
STUDIJŲ DIENOSE, skaityda- 
mas dvi paskaitas apie sovietinį

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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THE ttLOBE” |
OVERSEAS PARCEL SERVICE

10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC.
VALANDOS: Darbo dienomis ............. 6 — 8 vai. vakaro.

§ Savaitgaliais .............................................. 1 — 4 vai. vakaro.

j Skyrius Hobarte:
| V. AUGUSTAUSKAS, 179 Easton Ave., W. Hoonah. Tas.

j --- X ---

I PRANEŠAME KLIJENTŲ DĖMESIUI, KAD JŪSŲ PAČIŲ 
SUPIRKTUS SIUNTINIUS SIUNČIAME IR TOLIAU Į LIE
TUVĄ, BEI KITUS KRAŠTUS.

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS DVI SAVAITĖS.
Siuntinius malonėkite siųsti į North Richmond 

geležinkelio stotį.
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metafizinį ir politinį ateizmą ir 
filosofijos subolševikinimą.

• JANINA ŠELIŪNAITĖ, IN
ŽINIERĖ ELEKTRIKĖ, IR MEI
LUTĖ TAPULIONYTĖ, INŽI
NIERĖ CHEMIKĖ, abidvi baigu
sios Ilinois universitetą ir dabar 
gavusios labai atsakomingas pa
reigas tarnybose Čikagoje, įstojo 
į Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų sąjungą (ALIAS). 
Anot vieno amerikiečio profeso
riaus, tik viena iš šimto elektros 
inžinierių yra moteris, o inžinie
rių chemikų net — viena iš tūks
tančio.

• BRAILIJOJ GYVENĄS KA
ZIMIERAS AMBROZEVIČIUS, 
kandidatas krikščionių demokra
tų partijos į Sao Paulo atstovus 
susilaukia didelio pritarimo ne tik 
iš lietuvių, bet ir iš kitų tautų 
tarpo.

• KSAVERAS VANAGĖLIS 
— SAKALAUSKAS MIRĖ VAR
ŠUVOS 1938 M., turėdamas 75 
m. amžiaus. Buvo jau Aušros 
bendradarbis. Jis buvo autorius 
plačiai pasklidusios dainos “Kur 
banguoja Nemunėlis”. Atmintina 
jo liaudies stiliaus daina “Oi žiba 
žiburėliai, ai dega liktorėliai”. 
Jis parašė daug veikalėlių vai
kams, sudarė elementorių, skai
tymo knygą. Buvo mokytojas, 
kaikurį laiką dirbo Seinų apskri
ty, tačiau rusų buvo iškeltas į 
Lomožs guberniją. Ten įsteigė 
lietuvių Pagalbos draugiją, orga
nizavo chorą, vaidinimus, laikė 
paskaitas. Dalyvavo 1905 m. Vil
niaus seime. Visos pastangos gau
ti mokytojo vietą Lietuvoje atsi
dūrė į kietą okupantų rusų sieną. 
1908 metais buvo nukeltas į Var
šuvą, kur ir mirė.

• KOMPOZITORIUS VLA
DAS JAKUBĖNAS BAIGĖ OR- 
KESTRUOTI POEMĄ CHORUI, 
orkestrui ir solistų kvartetui “Ma
no pasaulis” (Putino žodžiai), 
šis veikalas numatomas atlikti ki
tų tarpe per Pasaulio Lietuvių 
seimą New Yorke.

• DR. ANTANAS VASYS, 
JAU KELINTUS METUS FARD- 
HAMO universitete, New Yorke, 
dėstąs rusų kalbą ir istoriją, uni
versiteto vadovybės pakeltas į 
profesorius. Dr. Vasys Lietuvoje, 
Kauno ir Vilniaus universitetuo
se, dėstė istorijos mokslus.

4



1958 m. rugpiūčio 25 d. MŪSŲ PASTOGa

PORTAS^
Redaguoja Antanas Laukaitis 

Adresas: 4 Chisholm Ave., Belmore, N.S.W. Tel.: UW 4948

Adelaidėje

TAUTINE OLIMPIADA IR MES
Susiburkim į didelę šeimą, 
Dėl Tėvynės laimingo rytojaus, 
Nugalėti jaunystė išeina, 
Patvari ir drąsiai užsimojus.

Iš Taut/ Olimpiados Himno

1938-siais Lietuvoje buvo ant
roji mūsų laisvosios Tėvynės spor
tinių išgyvenimų šventė. Tuoj pat 
po Lietuvos krepšininkų pergalės 
1937-siais metais Rygoje, laimė
jus pirmąjį kartų Europos Krep
šinio pirmenybių čempiono vardą, 
buvo Kaune surengta pirmoji Pa
saulio Lietuvių Tautinė Olimpia
da, kurioje dalyvavo lietuviai 
sportininkai iš Amerikos, Brazi
lijos, Argentinos, Anglijos, Lat
vijos, okupuoto Vilniaus krašto 
ir Lietuvos, išimtai sportininkų, 
nors ir gyvenančių įvairiuose pa
saulio kraštuose, bet vienos Tė
vynės ryšių siejami, jaunatviška
me ir broliškai draugiškame spor
tiniame ženkle bandė laisvosios 
tėvų žemės laikinojoje sostinėje, 
Kaune, savąsias sportines jėgas.

Lietuviai sportininkai iš kitų 
valstybių, kurių daugelis apie sa
vo tėvų žemę žinojo tik iš pasa
kojimų ir knygų, pirmą Jęartą 
apsilankė Lietuvoje ir buvo visos 
tautos labai iškilmingai sutikti ir 
jiems reiškiama širdingiausia pa
garba. Gal būt, iš visų kitų tauti
nių grupių daugiausia pagarbos 
ir užuojautos buvo parodyta oku
puoto Vilniaus krašto lietuviams 
sportininkams ir jų vadovui, anuo 
metu plačiai išgarsėjusiam sporti
ninkui ir veikliam vyrui Pranui 
Žižmarui, kuris Lietuvos ir lietu
vio garbę didvyriškai apgynė 
prieš lenkų karininką. Nors tuo
metinė Lenkijos valdžia ir darė 
didelius sunkumus vilniečiams 
sportininkams, tačiau jie, visas 
kliūtis nugalėję, su ašaromis aky
se pervažiavo buvusią demarka
cijos sieną ir kiekvienoje gele
žinkelio, stotyje buvo spontaniškai 
susirinkusių minių sutikti. Kaune 
vilniečių grupės laukė tūkstanti
nės žmonių minios, pagerbdamos 
mūsų pavergtuosius brolius, kurie 
Taut. Olimpiados metu buvo tar
si tautinio susivienijimo simbolis, 
primenąs lietuviams jų senąją 
valstybės sostinę- — Vilnių, į ku
rį tuo laiku krypo visų lietuvių 
žvilgsniai

Tautinė Olimpiada pradėjo su 
didžiausiu pasisekimu, kaip vie
ninga lietuviškojo jaunimo susi
artinimo šventė. Jos metu buvo 
išleista daug sportinių leidinių, 
kurie atskleidė viso pasaulio lie
tuviams jaunimo šventės reikšmę 
ir naudą.

Prieš keletą savaičių šiame

Sporto Skyriuje vyresniesiems 
Australijos lietuviams sportinin
kams gerai pažįstamas adėlaidiš- 
kis sporto veikėjas' ir mūsų lais
vosios Lietuvos sporto veteranas 
teisininkas J. Riauba iškėlė tik
rai gražų ir visiems mums remti
ną pasiūlymą — šių metų sporto 
šventės metu Melbourne sureng
ti ir I-sios Taut. Lietuvių Olim
piados 20-čio iškilmingą minėji
mą, į kurį būtų, kaip Garbės Sve
čiai, pakviesti ir Australijoje gy
veną Taut. Olimpiados aktyvieji 
dalyviai, kurių čia, iš tikrųjų, at
sirastų nemažas skaičius. Jeigu 
šis pasiūlymas būtų rengėjams ir 
ALFAS Valdybai priimtinas (tik 
gaila, kad iki šiol dar nei rengė
jai (Melbourne “Varpas”) nei 
ALFAS pirmininkas, apie kurį 
labai mažai ar net visai nieko ne
sigirdi, apie tai nieko nekalba), 
tai kiekvienas sporto klubas ga
lėtų pasirūpinti savųjų buv. Taut. 
Olimpiados dalyvių pristatymu 
sporto šventėn Melbourne, o ren
gėjams teliktų pasirūpinti nakvy
ne ir maistu, kas, manau, nebūty 
jau taip sunku.

Šis senųjų sporto veteranų su
pažindinimas su jaunąja Austra
lijos liet, sportininkų karta turė
tų labai didelės reikšmės visam 
Australijos lietuvių sportininkų 
gyvenimui, o tuo pačiu, gal būt, 
ir išjudintų mūsų vyresniąją tau
tiečių kartą, kurie teoriškai taip 
rūpinasi mūsų priaugančiu jauni
mu, bet praktikoje, gal dėl med
žiaginių sumetimų ar pasyvumo, 
aktyviai į šį darbą neįsijungia.

Antrasis p. J. Riaubos pasiū
lymas — išleisti specialų leidinį, 
kuriame tilptų platūs atsiminimai 
ii- išgyvenimai Australijoje atsi
dūrusių Tautinės Olimpiados ak
tyviųjų dalyvių — yra taip pat 
sveikintinas, nes tikrai būtų įdo
mu tatai pasiskaityti jauniesiems 
sportininkams.

Jeigu kartais nebūtų išleistas 
šis leidinys, tai aš kviečiu visus 
buvusius aktyviuosius Tautinės 
Lietuvių Olimpiados dalyvius, o 
taip pat ir kitus oficialias parei
gas ėjusius Taut. Olimpiados me
tu asmenis, atsimenančius anų 
dienų didžiosios sporto šventės 
įspūdžius, visa tai rašyti į Mūsų 
Pastogės Sporto Skyrių, šių me
tų jubiliejui atžymėti.

Tik dirbdami drauge ir sekda
mi gražiu mūsų Tautinės Olimpia
dos vieningumo idėjos pavyzdžiu, 
Australijos lietuviai sportininkai 
galės garbingai kelti lietuvio 
sportininko vardą savųjų ir sve
timtaučių tarpe, tuo pačiu išlai
kydami lietuvybę priaugančioje 
mūsų tremties kartoje.

A. Laukaitis

VYTIS I — WEST ADELAIDE 
56:59 (29:32)

Rungtynėse buvo žaidžiama vi
siškai be kovos dvasios ir ryžto. 
Priešo komanda stengėsi laimėti 
jėga ir, teisėjų truputį padeda
ma, tatai atsiekė. Prieš pat pa
baigą vytiečiai dar turėjo progą 
padaryti metimą ir laimėti, bet 
teisėjas paskaitė žingsnius ir mū
siškiams pridėjo technišką už 
murmėjimą prieš abejotiną teisė
jo sprendimą. Taškai: Petkūnas 
25, Ignatavičius 14, Jaciunskis 7, 
Klimaitis 6, Rakauskas su Kitu 
po 2.

★ Vytis II-ji komanda ir mer
gaičių jaunių komanda rungtynių 
neturėjo.

VYTIS JAUNIAI — GLENELG 
36:35 (18:16)

Vytiečiai labai gerai pasirodė 
per šias rungtynes. Už jaunius 
žaidė šie žaidėjai: G. Statnickas 
(12 taškų),' M. Statnickas (11 
tšk.), Gudelis (6 tšk.), Kalibatas 
(6 tšk.), Andriušis (1 tšk.), Rud- 
zenskas, Dumčius ir Stankevičius. 
Antrame puslaikyje buvo per
daug užlaikomas kamuolys ir puo
limas per lėtai judėjo. Prieš pat 
pabaigos švilpuką priešas vedė 
vieno taško skirtumu, Gudelis 
gavo savo naudai dvigubą baudą, 
kurią puikiai išnaudojo, laimėda
mas rungtynes. G. Statnickas da
rė gražius ilgus iš gynimo meti
mus.

MERGAIČIŲ I-JI — EAGLES 
42:53 (21:18)

Merginos šias rungtynes sužai
dė labai gerai. Priešininkės sto
vi antroje vietoje varžybų len
telėje ir turi labai aukštą centro 
puolėją, taigi vytietės turėjo la
bai stipriai kovoti, ir priešininkės 
telaimėjo tik po didelių pastangų. 
Pirmą puslaikį vytietės sudaryda
vo labai puikias sąlygas puolė
joms ir puslaikį laimėjo savo nau
dai. Tris minutes prieš pabaigą, 
rezultato skirtumas tebuvo trys 
taškai mūsų nenaudai. Tačiau, 
prieš pat galą mūsiškėse matėsi 
nuovargis, kadangi buvo žaidžia
ma didele sparta. Taškai: O. Ke- 
lertaitė 13,'M. Kelertaitė 12, G. 
Kitienė 7, Pečiulytė su išiukšte- 
ryte po 4 ir Ignatavičienė 2.

STALO TENISAS
Vytiečiai, susitikę su Gas Co. 

australų komanda, rungtynes lai
mėjo 7:4 Vyties naudai. Vytyje 
žaidė E. Kurauskas, A. Ignatavi
čius ir A. Petraška.

B.N.

NEGEROVĖS LIETUVOJ
NUOSTABIOS GALIMYBĖS 

SUKČIAUTI
Kauno auto transporto įmonei 

priklauso ir viešosios benzino par
davimo stotys, iš viso šešios. Apie 
jų veikimą rašo pati Tiesa:

“Benzino stotelė. Darbas teka 
įprasta vaga. Iš Kęstučio gatvės 
kartas nuo karto įsuka sunkveži
mis. Šoferis paduoda benzino iš
davėjui M. Pociui taloną, -šis pri
pildo mašinos baką degalais.

“Bet štai prie stotelės priva
žiuoja “Pobieda”. Kai Pocius pa
prašo benzinui talono, šoferis pa
krato galvą. Toliau seka pasikal
bėjimas be žodžių. Išdavęs benzi
ną, Pocius pirštu pakviečia šofe
rį į čia pat lyg tyčia įrengtą tam
sią kamaraitę. Už kelių sekundžių 
“Pobieda” išvažiuoja, o Pociaus 
piniginė pasunkėja keliasdešim- 
čia rublių.

“Per dieną Pocius tokių “zui
kių nušauna” kelioliką. Jo kiše
nė išsipučia. Kai jis grįžta į na
mus, medžioti ima Pocių pakeitęs 
Zezevas.

“Tokiais pat metodais dirbama 
ir kitose penkiose ūkiui priklau
sančiose stotelėse”.

“Nežinantis gali suabejoti: iš 
kur Pocius, Zezevas ir kiti gau
na benziną, kurį pardavinėja lyg 
savo? Benzino “atsargos” sudary
ti jie naudoja įvairiausius būdus. 
Dalį benzino jie paprasčiausiai 
nusuka, išduodami pagal talonus. 
Degalų perteklius gaunasi, kai jie 
iš kilogramų perskaičiuoja į lit
rus. Kai kada cisternos papilnėja 
ir pačiu tyriausiu vandenėliu. 
Bet kai spraga atsiranda tokia 
didelė, kad jos nei sukčiaujant, 
nei vandeniu nebegalima užpilti, 
tada galus su galais sudurti pa
deda pats direktorius Puškinas.

“Tada Puškinas skubiai kvie
čia į kabinėtą buhalterę Gvazdai- 
tę. Ši išdavinėja talonus benzi-

Geelonge
SPORTO KLUBO BALIUS

š.m. raugsėjo m. 6 d. ruošia
mas metinis Vyties Sporto Klubo 
Balius ir ta pačia proga yra nu
matyta suorganizuoti Pabaltiečių 
krepšinio turnyras Geelonge. Bus 
pakviesta: Latvių Rygos — Dai
nos vyrų ir moterų komandos, 
Melbourne estų Kodu vyrų ir 
Melbourne Varpo moterų koman
dos. Smulkesnė turnyro programa 
bus paskelbta vėliau.

Iš “G.L.”

nui, tvarko kitą dokumentaciją. 
Ir ji moka taip supainioti visus 
skaičius ir atsiskaitymo dokumen
tus, kad patys labiausiai prityrę 
Tevizoriai, į juos žvilgterėję, be
jėgiškai išskečia rankas.”

“Pažiūrėjęs į šoferių keliala
pius, kiekvienas liks patenkintas: 
užduotys žymiai viršijamos. Dar 
daugiau. Pagal kelialapius kaiku- 
rie šoferiai daro tiesiog stebuk
lus. Tiurinas, Kunauskas, Arifo- 
vas per aštuonias darbo valandas 
su. kroviniais nuvažiuoja net po 
500 kilometrų. Susumavus kelia
lapiuose įrašytus skaičius, gauna
mi pasakiški automašinų eksploa
tavimo rodikliai. Su tomis pačio
mis padangomis nuvažiuojama 120 
tūksaančių kilometrų^. Automaši
nos tebėra apynaujės, be kapita
linio remonto, nors pagal doku
mentuose įrašytus davinius- jos 
seniai jau turėjo būti susidėvėju
sios. Kaip iš tikrųjų yra?

“Tai akių dūmimas. Mašina nu
važiuoja vieną reisą, o šoferis 
užrašo į kelialapį, kad nuvažia-. 
vo tris. Įstaigose, kurios samdo 
mašinas, tebėra nesąžiningų dar
buotojų,- kurie lengvabūdiškai pa
sirašinėja ir deda antspaudus ke
lialapiuose... reisai popieriuje 
kainuoja tiek pat, kiek tikri. 
Esant išpūstiems rodikliams, dide 
lės sumos pinigų išmokamos pre
mijomis. Tuo tarpu kroviniai, 
kuriuos reikėtų pervežti iš vienos 
vietos į kitą, faktiškai nė nepa
juda iš vietos”!

Toks (vienas iš daugelio) vaiz
delis paaiškina, kodėl statistikoje 
ir laikraščiuose viskas klesti, o 
tikrovėje žmonės to nemato. 
Drauge tai paaiškina, kaip “be- 
klasinėje visuomenėje” susidaro 
skirtingos klasės: turinčių ir ne
turinčių progos sukčiauti.

PAKEITĖ “SOVNARCHOZO” 
PIRMININKĄ

Liepos 19 dieną Lietuvos “Sov
narchozo” (Liaudies Ūkio Tary
bos) pirmininkąs Eduardas Ozars
kis tapo atleistas iš tų pareigų 
ir į jo vietą paskirtas ligšiolinis 
jo pavaduotojas Ksaveras Kairys.

Kairys yra ilgą laiką buvęs 
mėsos ir pieno pramonės minis- 
teris. Kai įsteigė “Sovnarchozą” 
ir tą ministeriją panaikino, Kai
rys buvo paskirtas Ozarskio pa
vaduotoju, trijų maisto pramonės 
valdybų prižiūrėtoju (Liaudies 
Ūkio Tarybos sistemoj yra trys
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tokios valdybos: Maisto, Žuvies 
ir Mėsos ir pieno pramonės val
dybos). Jis tuo pačiu metu (jau 
treti metai) yra vienas iš minist
rų tarybos pirmininko pavaduo
tojų. Ozarskis yra pirmasis min. 
tar. pirmininko pavaduotojas. Iš 
pranešimo apie jo atleidimą iš 
“Sovnarchozo” atrodo, kad jis 
min. tar. pirm, pirmuoju pava
duotoju ir toliau pasiliks. Šalia 
jo dar yra kitas min. pirm, pir
masis pavaduotojas — Levickis. 
Kairys yra tik vienas keturių pa
prastų pavaduotojų.

NET BIBLIOTEKOJ 
SUKČIAUJA

Respublikinės bibliotekos (buv. 
Centralinės valstybinės bibliote
kos, dabar esančios Donelaičio g. 
2 b, buv. Prekybos rūmuose) di
rektorius išsirašė iš Karelijos 
lentų bibliotekos lentynoms, bet 
įrengė ne lentynas, o sau garažą. 
Pastaruoju laiku pradėjęs likvi
duoti nereikalingas knygas — 
pardavinėti jas vadinamų “antri
nių žaliavų” surinkimo įstaigai. 
Knygas nurašęs į nuostolius, o iš 
tos įstaigos gautus pinigus už 
žaliavą sau į kišenę. Jau parda
vęs šešis ar aštuonis sunkveži
mius bibliotekos knygų.

BITĖS BE GELUONIES
Vakarų Vokietijos mokslininkas 

paskelbė, kad jis išvystęs, seniai 
viso pasaulio laukiamą, bitę be 
geluonies. Dr. T. Wohlgemuth, 
žemosios Saksonijos Bičių Insti
tuto direktorius, išdidžiai pareiš
kė, kad naujoji bičių veislė at
neš nė kiek nemažiau medaus, 
kaip ir senoji, tačiau naujoji ga
lima laikyti rankose ir glostyti. 
Direktorius pareiškė, kad naujo
sios bitės nemėgsta būti uždary
tos avilyje ir taip pat nemėgsta 
senosios veislės bičių.

PATRIK
OVERSEAS PARCEL SERVICE 

131 HAMPSHIRE RD., 
SUNSHINE, VIC.

Pigiausias ir garantuotas siunti
nių persiuntimas. Mokėti nieko 
nereikia kol siuntinys pasiekia ad
resatą.
Darbo vai. nuo 9 vai. ryto, iki 9 
vai. vakaro.
Laiva* išplaukia: 25-to birželio 
ir 9-to liepos.

TEL.: MM 2791.
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AUSTRALIA — RUSIJA
MES SIUNČIAME:

★ Jūsų nuosavus daiktus
— jie turi būti nauji — apdraustu paštu tiesiai į Rusiją
★ Siuntiniai išeina du kartu į savaitę, nedelsiant
★ Nėra laivų perkrovinėjimų — normali pašto tarnyba
★ Visi mokesčiai sumokami — mūsų įstaigoje. Jūsų giminės 
už gautus siuntinius nieko neprimoka.

★ VISI SIUNTINIAI YRA PILNAI GARANTUOTI.

iniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Medžiagos — vaistai — maistas
DOVANINIAI SIUNTINIAI BE 

MUITO

i ' '■
USSR ir kitus kraštus

REIKALAUJANT IŠSIUNČIAMI 
KATALOGAI

NEWAUSTRAL CO.,

Sydnejuje

DVI BAIGMĖS — DU PRALAIMĖJIMAI

CONTAL CO.
DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 

DEPARTAMENTAS
387 Little Bourko St., 
MELBOURNE, VIC.

Tel. MU 1608 & MU 3627
po darbo: JB 5368'

Darbo dienomis: 9.30 v.r. — 7 p.p.
šeštadieniais: 9 v.ryto — 1 p.p.

KLAUSYKITE C O N T A
kiekvieną sekmadienį, 3 GL nuo

OVERSEAS RELIEF
SERVICE

362 SOUTH TERRACE 
(tuoj prie Woolworth.)
BANKSTOWN, N.S.W.

Tel. UY 6882
L

SYDNEY: 76, Pitt St, 1st. Floor. 
ADELAIDE: 118, King William 
St., 3rd. Floor.
PERTH: 19, Pier Street.
MARYVILLE, NSW: Mr. G. 
GONT, 98 Northumberland St.

BRISBANE: 165, Elizabeth St.,

CANBERRA: Mr. P. SARAFI- 
NIUK, Hotel CIVIC.
GEELONG., Vic.: Mr. L. ROMA- 
NICH, 112, Moorabool St.
COOMA, NSW: Mr. Fr. ERPICH, 
P.O. JUNCTION SHAFT.

C/- Mr. BULINSKI.

Kovo vyrų krepšinio komanda, 
žaisdama “City of Sydney” lygos 
“A” klasės 'finale, pralaimėjo 
prieš Kangaroos 55:46 (22:27). 
Šias baigmines rungtynes kovie- 
čiai žaidė labai gražiai ir su ypa
tingu užsidegimu, kas įgalino 
juos laimėti pirmąjį puslaikį pen
kiais taškais ir taškų santykį ves
ti iki antrojo pusląikio 26-sios 
minutės, kada vienas po kito dėl 
penkių baudų turėjo aikštę pa
likti Gasiūnas ir Vasaris, išiose 
rungtynėse negalėjo dalyvauti 
Kemėžys, kuris tuo laiku buvo 
išvažiavęs iš Sydnėjaus ir Lau
kaitis, po operacijų jau kuris lai
kas nežaidžiąs. Tatai labai su
silpnino komandą ir, aikštėje li
kus tik keturiems žaidėjams, aus
tralai greitai išlygino taškų san
tykį ir įstengė rungtynes laimėti. 
Koviėčiai šias rungtynes sužaidė 
be priekaištų ir, jeigu ne žaidėjų 
trūkumas, tai laimėjimas būtų 
buvęs tikras. Ką gi padarysi l Taš

kai: Kriaucdvičius 15, Vasaris 
13, Gasiūnas 10, šutas 8.

Vykusiame Granvillė j e -dviejų 
minusų krepšinio turnyre, kur 
dalyvavo 7-nios Sydnėjaus “A” 
klasės komandos, koviėčiai, pir
mąsias rungtynes pralaimėję be 
žaidimo, nes ne visi žaidėjai lai
ku surado sunkiai randamą salę, 
minusininkų rate iškopė į baigmę 
ir čia žaidė prieš latvių ir West
ern Suburbs laimėtojus — Vai- 
rogs komandą, žaisdami trečias 
rungtynes iš eilės, koviėčiai pir
mąjį puslaikį parodė gražų susi- 
žaidimą prieš ypatingai aukštus 
latvius, kurių zoninis dengimas 
siauroje salėje buvo labai sunkiai 
pralaužiamas, tačiau dėl aiškiai 
matomo nuovargio antrajame pus
lankyje lietuviai nieko negalėjo 
padaryti ir pralaimėjo antrąjį fi
nalą 65:55 (37:33). Taškai: šu
tas ir Kriaucevičius po 15, Vasa
ris 12, Gasiūnas 10 ir DaniŠkevi- 
čius 3.

RADIJO PROGRAMŲ
2 vai. p.p. iki 2.80 p.p.

ft EUROPIETIS SPECIALISTAS
cį OPTIKAS
H. Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
S akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
d šeštad. 9-13 vai.
m 9 th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.)
fO Centr. 1819

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

SVARBI PASTABA: PAČIŲ PORUOTI SIUNTINIAI siunčiami TIE
SIAI iš Australijos į U.S.S.R. kraštus. Mūsų klijentai iš P. Austra
lijos, Queensland©, Tasmanijos ir ACT susiriša su mūsų atstovais 
tose valstijose, 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinw .

AUG-ŠTA KOKYBĖ — ŽEMOS KAINOS
GERIAUSIAS ANGLIŠKAS IR AUSTRALIŠKAS 

MEDŽIAGAS, ĮVAIRIŲ ROSIU ODAS IR AVIKAILIUS 
PARDUODAME ŽEMIAU URMO KAINŲ.

iki 44/- yardas 
iki 48/- yardas 
nuo 2/3 kv. pėdą

HANSA IR TOLIAU SIUNČIA 11; 22; 23; IR 44 SVARŲ 
SIUNTINIUS LIETUVON IR SIBIRAN.

kostiuminės medžiagos .... 26/- - 
paltinės ................................... 26/-
viršutinė oda ....................................

t

i
Ž

iI
Siuntiniai apdraudžiami ir jų pristatymas garantuojamas.

Gavėjui nieko nereikia mokėti.
Taip pat priimame užsakymus paštu.

Rašykite — prisiusime pavyzdžius. S
PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

OVERSEAS
SAV.

36 WALPOLE ST., KEW, VIC.
TEL. WM 6032

UANQATRAD ™SscT.’i. I
II Mil OH CO B. LONSDALE ST., £

, PRIEŠ MYER
VAREHOUSE & OVERSEAS PARCEL SERVICE. X

:?
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« MŪSŲ PASTOGE 1958 m. rugpjūčio 25 d.

hQsu pastoge
SYDNEJUS

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
šiais metais sueina lygiai 100 

mteų nuo didžiojo lietuvybės ir 
tautos laivės kovotojo, mūsų 
Tautos Himno autoriaus, Dr. Vin
co Kudirkos gimimo dienos.

šių sukaktuvių atžymėjimas 
Sydnėjuje bus sujungtas su rug
sėjo mėn. 8 d. Tautos šventės mi
nėjimu, kuris įvyks š.m. rugsė
jo mėn. 7 d. (sekmadienį).

Tautos šventės iškilmingas mi
nėjimas prasidės 1.45 vai. p.p. 
St Benedicts bažnyčioje, Broad
way. Šv. Mišias laikys ir pamoks
lą sakys Sydnėjaus lietuvių kape
lionas kun. P. Butkus.

Pamaldose solistas p. Vilnonis 
giedos J. Strolios “Parvesti, 
Viešpatie”, pritariant “Dainos” 
chorui ir akomponuojant p. B. 
Kiveriui.

Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje įvyks minėjimo oficialioji 
dalis. J.P. Kedys skaitys paskai
tą tema “Vytautas ir Kudirka”.

Po oficialiosios minėjimo dalies 
seks meniniai pasirodymai: bus 
“Dainos” choras, vadovaujant p. 
Kavaliauskui, skautų tautinių šo
kių grupė ir deklamacijos.

Minėjimas bus užbaigtas lietu
viškomis bičiuliškomis vaišėmis 
Sydnėjaus Lietuvių Namuose (20 
Botany Rd., Redfern-Alexandria) 
prie šokių, kavutės ir užkandžių, 
kuriuos paruoš Apylinkės ponios.

Nuo St Benedicts bažnyčios iki 
Lietuvių Namų kursuos autobu
sai.

Lietuviškoji visuomenė kviečia
ma juo skaitlingiau dalyvauti šia
me minėjime.

RUOŠKIMĖS FESTIVALIUI
Š.m. spalio 4-11 d.d., N.S.W. 

valdžios įstaigoms remiant, Syd
nėjaus mieste įvyks Spring Wa- 
ratah Festivalis. Spalio 6 d. įvyks 
įvairių tautų šokių, dainų bei 
instrumentalistų pasirodymas. 
Spalio 11 d. (šeštadienį) organi
zuojama didžiulė eisena miesto 
gatvėmis. Pasirodymai ir eisena 
bus filmuojama ir perduodama 
per T.V.

Lietuvių Bendruomenė yra ga
vusi pakvietimą dalyvauti minė
tame Festivalyje. Būtų didelė 
klaida, jeigu jame negalėtume 
pasirodyti organizuotai ir pede- 
monstruoti lietuviškus drabužius, 
šokius ir dainas bei parodyti prieš 
kitas tautas ir australų visuome
nę savo organizuotumą.

Šauktas šiuo reikalu š.m. rug
pjūčio 17 d. Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose organizacijų atstovų pa
sitarimas dėl negausaus dalyvių 
skaičiaus (vėlai išsiuntinėti pra
nešimai) buvo nukeltas kitam 
kartui.

Sekantis organizacijų atstovų 
pasitarimas kviečiamas š.m. rug
pjūčio 29 d. (penktadienį) 7.30 
vai. vakaro Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose, 20 Botany Rd. Redfern 
-Alexandria.

Į šį pasitarimą prašome (nors 
Ir negautų atskiro pranešimo) at
vykti visus, kurie yra suintere
suoti gražiu lietuvių reprezenta- 
vimu eisenoje, ar savo sugebėji
mais bei patyrimu galėtų prisi
dėti ar bent patarti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba

BALTIC PTY. LTD.
METINIS SUSIRINKIMAS

šios bendrovės metinis susirin
kimas įvyko š.m. rugpjūčio 16 d. 
savose patalpose.

Susirinkime buvo paskirstytas 
pelnas bendrovės nariams už pra
ėjusius finansinius metus ir vie
toj pasitraukusio direktoriaus V. 
Kišono į direktorių tarybą buvo 
išrinktas Kęstas Ankus. Be to, 
čia buvo 1959 m. paskirtas ben
drovės “auditas” ir išdiskutuoti 
kiti bendrovę liečią klausimai.

Iš praėjusių metų pelno socia
liniams reikalams buvo paskirta 
30 svarų. Pinigai nutarta pasiųs
ti Vokietijoj gyvenantiems lietu
viams ligoniams. JPK

CANBERRA
PARODA

Gerųjų Kaimynų Tarybos (Good 
Neighbor Council) suruoštoj rank
darbių parodoje, kuri vyko rug
pjūčio 4 — 8 dienomis Canberro- 
je, iš kitataučių tedalyvavo tik 
lietuviai ir latviai. Abiejų broliškų 
tautų eksponatų dauguma — au
diniai, mezginiai ir t. t. — buvo 
labai panašūs. Nenuostabu todėl, 
kad nesigilinant į detales, šių dvie
jų tautų rankdarbių, dainų, šokių 
ir iŠ dalies net tautinių drabužių 
panašumas čionykščių gyventojų 
akyse juos maišo ir tapatina.

Lietuvių pavilijoną organizavo 
ir vedė ALB-nės Canberros apylin
kės moterų skyrius. Tikrai pagir
tina, kad moterys mielai dalyvavo 
šioje reprezentacinėje parodoje, 
negailėdamos savo brangaus laiko. 
Jų atstovės visą laiką budėjo paro
doje tautiniuose drabužiuose.

Iš parodos eigos paaiškėjo, kad 
būtų tikrai gerai, jei turėtume 
daugiau Lietuvos vaizdais iliust
ruotų knygų anglų kalba. Tokio
mis ar panašiomis progomis, pa
vartę tokias paveiksluotas knygas, 
australai galėtų susidaryti realesnį 
vaizdą apie mūsų Tėvynės gy
venimą. J. N.

APIE VALDŽIĄ IR BALTŲ 
KULTŪRINES SAVAITES

Melbourne tautiečiai varžosi dėl 
valdžios, o čia mums kandidatų 
trūksta.

Renkant naują apylinkės valdy
bą buvo tikros bėdos, nes išstaty
tieji kandidatai daugumoje atsisa
kė. Jumoristai siūlė atgabenti žmo
nių iš Melbourno pertekliaus. Pa
galiau buvo vis dėlto susitarta — 
be ypatingų priežasčių neatsisaki
nėti ir visiems susirinkusiems kan
didatuoti į valdybą iš karto. Tuo 
būdu popiežių rinkimo sistema 
(popiežių renkant, visi kardinolai, 
dalyvaują rinkimuose, yra laiko
mi kandidatais) išsirinkome sau 
naują apylinkės valdybą.

Pirmame savo posėdy, įvykusia
me liepos 7 d., Apylinkės Valdyba 
nutarė ir parašė Krašto Valdybai 
raštą, kuriame sugestijonuojama 
lietuvių, latvių ir estų suvažiavi
mus derinti, kad tuo pačiu metu 
ir vienoje vietoje galima būtų 
daug efektingiau tokius suvažia
vimus išvystyti gal net į šių kai
myninių tautų meno demonstra

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA IŠTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS l LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA IŠTAIGA YRA: RAŠYKITE — BALTIC STORES LTD..
421, HACKNEY RD., LONDON. E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sąžine laukite pak.ita.imo ii savo artimųjų, ne. už siuntini atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidykit e, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalirtgos pinigų -sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokia* siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainarascių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MOŠŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY ®D., LONDON. E. 2. ENGLAND.

ciją. Tatai, suprantama būtų ne
abejotinos naudos ir politiniu po
žiūriu.

Šitokie suvažiavimai būtų tarsi 
bendros Pabaltijo tautų kultūrines 
savaitės.

Rašte raginama, kad per atei
nančias Kalėdas suvažiavimas vyk
tų Brisbanėje, kur latviai ruošia 
savąjį. Ten galėtų įvykti ir bendra 
skautų stovykla. J. N.

REDAKCIJOS PASTABA:

Kiek “M.P.” redakcija patyrė, 
per šių metų Kalėdas A.L.B-nės 
Tarybos suvažiavimas jau ruošia
mas Melbourne. Ten vyks ir Kul
tūros Fondo rengiamos Meno Die
nos (keleto chorų koncertas, meno 
paroda, literatūros popietė ir pas
kaitų ciklas).

Be to, tuo pačiu metu Melbour
ne bus Tautinė Skautų Stovykla 
ir lietuvių sportininkų suvažiavi
mas.

Tuo budu šiais metais minėtų 
pasiūlymų įvykdyti jau nebegali
ma, tačiau ateičiai jie gali būti 
tikrai svarstytini.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Canberros Apylinkės Valdyba 
rugsėjo 8-sios minėjimą ruošia 
rugsėjo 7 d. (sekmadienį) 16 vai. 
YWCA salėje, Civic centre. Bus 
paskaita, meninė dalis ir bendra 
arbatėlė. Kas gali, atsineša už
kandžių.

Visi apylinkės tautiečiai malo
niai kviečiami dalyvauti.

Canberros Apylinkės Valdyba

PERTHAS
MINĖJIMAS

Tautos šventės — 8 rugsėjo 
minėjimas — įvyks 6 rugsėjo 6 
vai. v. visiems žinomoj salėj Bar
ker Rd., Subiaco.

Programoje:
1. Minėjimo atidarymas,
2. Atitinkamas šventei pritai

kytas žodis,
3. Skautų įžodis bei skautų pa

sirodymas,
4. Vaidinimas “Sekminių vaini

kas”. Po to šokiai ir žaidimai. Vi
si tautiečiai prašomi dalyvauti 
juo skaitlingiau.

Komitetas

MELBOURNAS
NAMŲ RĖMĖJAI

Melbourno Lietuvių Namų rė
mėjų eilės didėja. Man teko ma
loni proga aplankyti ponią Jani
ną Kairi ūkštienę, kuri ne tik įsi
jungė į Melbourno Lietuvių Klu
bą, įmokėdama 10 svarų, bet ta 
pačia proga Lietuvių Namams pa
dovanojo su atitinkamu įrašu ver
tingą reprezentacinį V. Augusti
no Lietuvos vaizdų albumą “Tė
vynė Lietuva” bei 17 kitų knygų.

Ponia J. Kairiūkštienė yra nuo
širdi lietuviško darbo rėmėja. 
Jau eilę metų savo aukomis ji 
šelpė Lietuvių gimnaziją Vokie
tijoje. Apsilankius namuose, p. 
Kairiūkštienė nepamiršo ir mūsų 
vietinio jaunimo — skautų, jiems 
dovanodama palapinę, čia ji iš
sitarė, kad jei sveika bus, ir atei
tyje parems Lietuvių Namus.

Poniai J. Kairiūkštienei M. Lie
tuvių Klubo Taryba reiškia nuo
širdžią padėką ir linki sveikatos.

Ig. A.

“PURPURINĖS ŽMOGĖDROS” 
ŠOKIAI

Melbourno lietuvių skautai pa
galvojo, kad būtų neblogai ne tik 
kalnuose kopinėti, pelkėse brai
dyti ir po atviru dangum nakvo
ti, bet ir bent kas mėnesį pasi
šokti. Tačiau tuos šokius galės 
lankyti ne tik skautai, bet visi 
lietuvių jaunuoliai, šokiai vyks 
skautų būkle, Lietuvių Namuose, 
12 Francis Str., Thornbury. Mu
zikuos skautas specialios plokšte
lių kapelos pagalba. Priedu turė
sime ir akordeonistą. Muzika 
gros pagal užsakymą, tačiau, ti
kėkime, vyraus modernioji.

Kad šokėjai perdaug nenusilp
tų, bus paruošta užkandžių ir sau
sainių, o kelios sesės skautės pa
žadėjo išvirti net kavutės.

Kadangi skautams šių šokių 
ruošimas, tikimasi, nieko nekai
nuos, tai ir iš šokėjų pinigo nebus 
prašoma.

Tokie šokiai bus rengiami kiek
vieno mėnesio paskutinį šeštadie
nį, vakarais. Pirmoji šios serijos 
diena — šeštadienis, tugpiūčio 
30 d. Laukiamas į šokius lietu
viškasis jaunimas, kuris iki šiol 
dar mažai kur nors reiškėsi.

Pirmoji šio šokių vakaro įvai
renybė — salėje skrajojanti “pur
purinė žmogėdra”...

Busimasis dalyvi*

METINIS SUSIRINKIMAS
Š.m. rugpjūčio mėn. 31 d., 2 

vai. p.p. Soc. Globos Moterų D-ja 
Melbourne šaukia metinį narių 
bei rėmėjų susirinkimą. Susirin
kimas įvyks Lietuvių Klubo Mel
bourne patalpose, 12 Francis 
Grove, Thornbury. Kviečiame vi
sas Melbourno liet, moteris.

Soc. Globos Komitetas

VIENYBĖJE — GALYBE
Bankstowno Lietuvių Namų vi

suotinis susirinkimas, įvykęs š.m. 
liepos 27 d., prajėo ypatingai dar
bingoj ir vieningoj nuotaikoj. .

Valdybos pirmininkas p. J. Ra
manauskas ir iždininkas p. A. 
Švedas padarė platų pranešimą 
apie atliktus ir būsimus darbus. 
Jie pabrėžė, kad ateities planų 
vykdymas laukia savanorių darbi
ninkų. Revizijos komisija, dary
dama pranešimą, rado reikalo iš
kelti ypatingą valdybos veiklumą.

Ir iš tikrųjų matosi, kad Ban
kstowno lietuviai dirba su dideliu 
pasitikėjimu ir atsidėjimu. Jie 
gerai žino, kad šie namai tarnaus 
visiems Sydnėjaus lietuvių kultū
riniams reikalams. Jau dabar jie 
yra tikras jaunimo židinys: čia 
veikia savaitgalio mokykla, čia 
įvairių vienetų skautai daro su
eigas, čia vyksta ir tautinių šo
kių repeticijos. Be to, reikia ma
nyti, kad greitai čia įsikurs ir 
sportininkai.

žiūrint į namus ir išlyginus 
sklypus, matosi, kad daug darbo

PAJIEŠKOJIMAI
★ Liutvinas Pranas Lietuvoje 

jieško savo švogerio Juozo Gai
žiūno, kuris prieš kiek laiko, ro
dosi, gyveno Tasmanijoj.

Rašyti adresu: A. Jonikas, 302 
Timor Str., Warrnambool, Vic.

■* Pajieškomas Marijonas Ja- 
gentavičius, sūn. Felikso, prieš 
kurį laiką gyvenęs 6 Hubert Str., 
Guilford, W. Australia. Yra j ieš
kančių iš Lietuvos.

Rašyti adresu: V. Mileška, 33 
Chestnut Grove Rd., Watertown, 
Conn. U.S.A.

JI ESKAU GRAŽIOS 
MERGAITĖS, 

kuri aukotųsi tapti artiste ir 
dirbti malonų darbą.

Palankiai apsigalvojusi pęašau 
rašyti:
JONAS, ACTORS EQUITY OF 

AUSTRALIA, 2nd FLOOR, 
236 PITT ST„ SYDNEY. 

Š.M. RUGSĖJO MĖN. 14 D. ■!

PADDINGTON TOWN HALL SALĖJE ■!

- ivyk* į
TARPTAUTINIS SKAUTŲ N

BALIUS
Bilieto kaina — 15 šil. j!

Prie įėjimo bilietai nebus pardavinėjami, todėl juos galima ■[
jau iš anksto užsisakyti pas V. Osinaitę — 24 Pitt Str., Para- į 
matta (Tel. UL 9153) arba pas p. Alčiauską — 1 Beatriche 
Str., Auburn. ■ [

RENGĖJAI S

P
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jau yra atlikta. Visuotinis susi
rinkimas nutarė įkainuoti visas 
atliktas darbo valandas pinigais 
(už 8 vai. darbadienį skaityti 3 
svarus) ir tuos pinigus užskaityti 
dirbantiesiems prie namų, kaip 
įnašą B.L. Namams. Tuo būdu 
dirbantieji bus atlyginti tam tik
ru namų vertės ekvivalentu. Dar
bo jėgos dar reikia daug, ir to
dėl valdyba nuolat kviečia mie
lus tautiečius įsijungti į darbo 
talką.

Ponas V. Šliogeris ir kiti kalbė
tojai jau dabar siūlė pradėti di
delio ir gražaus fasadinio pries
tato projektavimą, nes, jų ma
nymu, namas, atrodo, būsiąs 
greičiau užbaigtas, nei buvę tikė
tasi. Tačiau Namų Valdybos 
bendra nuomonė, kad geriau už
baigti pradėtąjį darbą iki galo, o 
projektus dėl tolimesnės statybos 
palikti netolimos ateities sprendi
mui.

Matant augančius Bankstowno 
lietuvių namus, verta pasigėrėti 
ir pasididžiuoti tais, kurie nuo
širdžiai juos remia pinigais ir 
darbu.

Valio vieninga Bankstowno na
mų talka!

Dalyvi*

T A Z A B
Lithuanian Department

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON W 11, ENGLAND.

Persiunčia siuntiniu* į Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir lutus kraštus 

be jokių trukdymų.
SIUNTINIAI PASIEKIA ADRE
SATUS PER 4-6 SAVAITES.

Kainoraščius galite gauti ir 
pavyzdžiu* matyti pa* mūsų 

atstovą Australijoje

M. P E T R O N L 
t

152 LIVERPOOL RD., 
ENFIELD (SYDNEY), N.S.W.

Tel.: UJ 5727
Darbo valandos nuo 9 iki 6 darbo 
dienomis, šeštad. nuo 9 iki 1 vai. 
Kitu laiku susitarus.
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