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TIK DRĄSIAIS ŽYGIAIS LAIMĖSIME
IŠ VLIKO PIRMININKO, DR. A. TRIMAKO KALBOS, PASAKYTOS 

RUGSĖJO 24 D. PET SEIME.
Vakarų nenoras įgyvendinti ci

vilizuoto pasaulio principus ir dės
nius ir laiku sulaikyti Sovietų Są
jungos ekspansiją yra neabejoti
nai paskatinęs dabartinį komunis
tų imperialistinį veržimąsi pirmyn. 
Pietų Korėjos prezidentas Sygman 
Rhee buvo teisus, kai jis neseniai 
pareiškė, kad mūsų nesėkmė atsis
pirti prieš tariamuosius “pasaulio 
valdovus” kilo dėl silpnos vakarie
čių laikysenos komunizmo atžvil
giu. “Laisvasis pasaulis”, pareiškė 
Rhee, “turėtų nutarti, ko jis siekia 
ir drąsiai be svyravimų vykdyti sa
vo nutarimus. Tegu komunistai 
rūpinasi pasekmėmis.

Tarptautinių konfliktų chaosas, 
kurį komunistai nuolat kelia savo 
naujais subversyviniais ir agresi
jos veiksmais, ne tik paaukojo Lie
tuvą šiai Sovietų piktnaudiškai ir 
ciniškai politikai, bet pati Europa 
buvo suskaldyta ir sukliudyta ja: 
siekti kultūrinės, politinės ir ūki
nės vienybės. Tuo pat metu mili
jonai nekaltų žmonių tapo pas
merkti vergijai, vargui ir pažemi
nimui, o taip pat areštams, kalėji
mui, deportacijoms ir, pagaliau, 
sunaikinimui, šie faktai kalba 
patys už save, kad laisvasis pa
saulis tikrai retai kada “tarė, ko 
siekti”, ir dar rečiau “vykdė, ką 
nutaręs”.

Šios nelaimingos politikos iš
davoje Lietuva ir jos baltiškieji 
kaimynai — Latvija su Estija — 
buvo paliktos kovoti vienos su so
vietų priespauda ir jos įvestu 
žiauriu rėžimu. Nepaisant sun
kiausių sąlygų, pavergtoji lietu
vių tauta kovą tęsia toliau. A. 
Sniečkus, Lietuvos komunistų 
partijos pirmasis sekretorius, š. 
m. vasario 12 d. partijos kongre
se Vilniuje pakaltino lietuvių tau
tą “nacionalizmu”, “revizioniz- 
mu”, “oportunizmu” ir “buržu
azine ideologija”.

“Iš viso kapitalistinio šlamšto”, 
dėstė jis, “nacionalistiniai prieta
rai laikosi stipriausiai žmąnių 
galvose. Nacionalistai tikisi, nu
kreipti darbo žmones, ypatingai 
jaunimą nuo tikrojo proletarinio 
socializmo į tautinio komunizmo 
klystkeles.”

šios rūšies puolimai, nukreipti 
prieš tariamąjį revizionizmą, ar 
jie kiltų dėl politinių sunkumų, 
kurie spaudžia komunistus ir kur
sto maištą prieš Maskvą, ar per

KELIOS AKTUALIJOS
AR JUNGTINĖMS TAUTOMS 
PAVYKS IŠVENGTI KARO?
“Jei Arijo* ir Afrikos tautoms 
reikalaujama apsisprendimo tei
sės, to paties reiktų reikalauti 
ir Rytų Europos tautoms”.
Bemaž lygiagrečiai su Jungti

nių Tautų pilnaties rudens sesi
jos pradžia susirinko New Yorke 
naujai sesijai ir Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimas. Pabaltijo ir 
kitų pavergtų tautų atstovai jau 
iš ahksto stengėsi paveikti, kad 
į Jungtinių Tautų sesijos darbo
tvarkę būtų įrašyti ir Rytų Euro
pos klausimai. JT savo pirmuose 
posėdžiuose nutarė įrašyti į dar
botvarkę net daugiau kaip 70 
punktų, jų tarpe ir Vengrijos 
klausimą. Pabaltijo klausimo jų 
tarpe atskirai nėra, bet reikia 
laukti, kad svarstant tuos 70 pun

vertinant savo galią, visvien tie 
puolimai yra aiškus įspėjimas 
Vakarams. Jie rodo Sovietų žy
gių planą tolimesniems užkaria
vimams vykdyti. Tais puolimais 
neabejotinai siekiama sustiprinti 
komunistų revoliucinę doktriną, 
kuri kalba už istorinį visuotinės 
revoliucijos ir proletarinės dikta
tūros reikalingumą šiuo, jų su
pratimu, perėjimo iš kapitalizmo 
į komunizmą metu. Tai yra žy
mus šuolis į šalį nuo neseniai 
vestos taikingo sambūvio politi
kos. Kremliui nepatinka tos “ere
zijos”, nes jo valdovai bijo, kad 
pakeistas komunizmas gali pa
sprukti iš jų kontrolės, kaip tai 
rodo Tito pavyzdys. Rusų komu
nistai yra ne tiek suinteresuoti 
komunizmu, kaip ideologija, kiek 
juo kaip sovietų ekspansijos įran- 

vkiu. Vakarų grynai defensyvinė 
politika taip pat nemaža skatina 
komunistų ofensyvą.

Ar didelės išminties valstybin
gumas buvo parodytas perdėtai 
jaudinanti's\dėl Kremliaus dvivei
diško protesto prieš Amerikos 
dalinius Formozoje ir Libane ir 
prieš britiškuosius Jordane, kai 
tuo pat metu Maskvos valdovai 
buvo visų taiką mylinčių tautų 
pasmerkti dėl jų agresijos Balti
jos valstybėse ir kruvinų žygių 
Vengrijoj?

Ar gera buvo antikomunistinė 
politiką sėstis už konferencijų 
stalo su Maskvos atstovais, taip 
dažnai, kaip dažnai Maskva to 
pageidavo, nors tuo pat metu ji 
laikė milijonus žmonių paverg
tus?

Drąsesnė politika būtų sustip
rinusi Vakarų poziciją. Nauji įvy
kiai Formozoje aiškiai išduoda 
komunistų intencijas kelti nau
jus neramumus, kad pasiekus sa
vo seną svajonę — pavergti liku
siuosius laisvus kraštus. Maskva, 
matyti, yra nusistačiusi tęst ir 
toliau vietinio pobūdžio karus ir 
sukilimus.,

Turint galvoje Maskvos ir rau
donųjų režiųių, kuriuos Sovietų 
Sąjunga primetė pavergtiesiems 
Europos kraštams, pastangas lai
kyti pusę Europos pavergtą ir iš
naudoti jos žmones ir jų medžia
ginius išteklius, yra būtinai rei
kalinga susirūpinti tarptautinės 
tvarkos, kuri būtų pagrįsta taika, 
teise ir teisingumu, įvesdinimu.

ktų vienu kitu atveju bus palies
tas ir Pabaltijo tautų reikalas. 
Kad neįmanoma Rytų Europos 
neišspręstuosius klausimus apeiti, 
parodė jau JT patys pirmieji įžan
giniai posėdžiai, kurių metu pa
vyzdžiui JAV užsienio reikalų 
ministeris Dulles, kalbėdamas 
Artimųjų ir Tolimųjų Rytų ak
tualiais klausimais, rugsėjo 18 d. 
pasakė:

“Tos valstybės, kurios reikalau
ja tautų apsisprendimo teisės 
Azijos ir Afrikos tautoms, turė
tų to paties reikalauti ir Rytų 
Europos tautoms!”

Pastarosiomis savaitėmis visų 
dėmesys Jungtinėse Tautose ir 
pasaulyje buvo nukreiptas į ašt
rų ginčą ir karinius veiksmus For- 
mozos sąsiauryje, ypač prie Que- 
moy salos, kurią jau kelintą sa

šiame atominiame amžiuje, kada 
Sovietų Sąjunga naudoja atomi
nius ginklus grąsinimams ir eks
pansijai, nebeužtenka palaikyti 
tvarką ir teisingumą vien tauti
nėse kraštų ribose. Tokia politi
ka ne tiktai nepanaikino sovieti
nės kontrolės mūsų kraštuose, bet 
nė nesustiprino Vakarų galios 
nei jų noro vieningai veikti prieš 
tarptautinį komunizmą, šiuo me
tu milijonai žmonių laukia išsi
ilgę konstruktyvių pasiūlymų, ku
rie parodytų Vakarų siekius ir 
padėtų įgyvendinti taiką, gerbūvį 
ir socialinį teisingumą. Turime 
laimėti žmoniją.

Dabartinioji tarptautinė padė
tis mus verčia daug daugiau su
stiprinti savo valią, ją išplėsti ir 
įsteigti visur, kur galima, PET 
delegacijas. Veikiančiosios, be 
abejo, reikalingos daugiau lėšų 
savo veiklai išplėsti. Kadangi, de
ja, ne kartą didžiosios Vakarų 
galybės yra iškeitusios teisingu
mą į praktiškus dienos sumeti
mus, tuo apeidamos So v. Sąjun
gos padarytus mūsų kraštams nu
sikaltimus, Jungtinės Tautos tu
rėtų ne tiktai priimti rezoliuci
jas, bet jas vykdyti taikai ir lais
vei laiduoti. Jungtinių Tautų pa
jėgos, kurios galėtų pasipriešinti 
tarptautinės teisės laužytojams ir 
apsaugoti taiką bei tautų nelie
čiamumą ir jų laisvę, turėtų, kaip 
neseniai JAV Valstybės sekreto
rius John Foster Dulles yra JT 
Gen. Asamblėjoje pasiūlęs, ne
atidėliojant suformuoti dalinius 
ir pasiųsti į pasaulio jautriausias 
vietas.

Be to, Tarptautinio Teismo 
kompetencija turėtų būti išplės
ta į visus tarpt, teisės, taikos ir 
laisvės pažeidimus ir padaryta 
privaloma visiems kraštams be iš
imties.

Su dideliu minties aiškumu 
mes pakartotinai esame atkreipę 
Vakarų dėmesį į tai, kad Sovie
tai nepaiso ir niekina įprastinius 
tarpt, santykių dėsnius ir grąsi- 
na visoms tautoms nauja agresi
ja. šios JT Gen. Asamblėjos sesi
jos metu mes turėtume padaryti 
visa, kad toji tarptautinė institu
cija imtųsi konkrečių drąsių žy
gių laisvei išplėsti į mūsų kraš
tus. Nors kartą tegu komunistai 
pasijaudina. Tiesa, teisingumas ir 
dvasinės jėgos yra mūsų pusėje.

vaitę dieną iš dienos patrankomis 
apšaudo Raudonosios Kinijos ka
riniai daliniai. Susidarė paini pa
dėtis. Ten vyksta kariniai veiks
mai tarp Raudonosios ir Laisvo
sios Kinijos (kurią remia ameri
kiečiai, o Jungtinėse Tautose 
buvo svarstomas pasiūlymas tą 
pačią Raud. Kiniją priimti į 
Jungtines Tautas! Pasiūlymas kol 
kas atmestas. Tuo pačiu metu 
Varšuvoje tarp Amerikos ir Raud. 
Kinijos ambasadorių vyksta prie 
uždarų durų derybos ginčams To
limuose Rytuose išspręsti. Raud. 
Kiniją remia ir siundo Maskva.
Jei tarp laisvosios Kinijos (For- 
mozos) ir Raudį. Kinijos kiltų 
tikras karas, vieną Kiniją remtų 
Amerika, kitą Sovietų Sąjunga. 
To “tikrojo karo” išvengti dabar 

rir stengiamasi. Artimųjų Rytų 
konfliktą (Libanono — Jordani
jos atveju) Jungtinėms Tautoms | 
šiaip taip pavyko numalšinti, jei

MIKĖ POPIEŽIUS Savaitės Žinios
PIJUS XII-SIS RAUDONIEJI NUTILO

Š.m. spalio 9 d. 3 vai. 52 min. 
nuo smegenų paralyžiaus savo 
vasaros rezidencijoj, Gondolfo pi
lyje, mirė Rymo katalikų popie
žius Pijus XII.

Visas Vakarų pasaulis, o ypač 
tikintieji, šią žinią sutiko su liū
desiu ir malda.

Didieji Vakarų pasaulio vadai 
savo pareiškimuose iškelia Miru
siojo kilnią asmenybę ir jo šven
tumą. Visi pažymi, kad popie
žius Pijus XII buvo ne tik pusės 
milijardo katalikų dvasios vadas, 
bet ir nenuilstamas kovotojas su 
maetrialistiniu komunizmu. Jis 
buvo ir taikos apaštalas, pasauli
nės politikos įtampos momentuo
se savo autoritetingu žodžiu su
gebąs atšaldyti įsikarščiavusių 
protus.

Prezidentas Eizenhoveris, suži
nojęs apie jo mirtį, tarp kita ko 
pareiškė: “Pasaulis liko bėdines- 
nis dėl jo mirties. Savo gyvenime 
jis tegarbino Dievą ir tarnavo 
žmogui”. Jungtinės Tautos pa
skelbė gedulą, vadindamos Velio
nį “taikos vadu”.

Popiežius Pijus XII, kuris pir
miau vadinosi Eugenijus Pacelli, 
gimė, augo ir mokslus baigė Ro
moje. Todėl ir pats Katalikų Baž
nyčios Dignitorius visada mėgo 
pabrėžti savo romėniškumą. Ne
tik savo išdidžia laikysena, bet 
be priekaištų apsirengimu ir gi
liausiu pareigos supratimu bei 
proto aštrumu jis tikrai priminė 
senovės romėną.

Pijus XII-tasis savo, palyginti, 
ilgame gyvenime buvo ne tik pa
reigingas, bet ir drąsus. Jis ne-

LIETUVIAI VAKARUOSE
Iš Seimo organizacinio komiteto 

pateiktų duomenų lietuvių įvai
riuose kraštuose esama apytikriai:

Argentinoje — 36.000, Austra
lijoje — 10.000, Austrijoje — 
119, Belgijoje ir Olandijoje — 
50, Brazilijoje — 50.000, D. Bri
tanijoje — 13.000, Danijoje — 
114, Čilėje — 37, Italijoje — 
182, JAV (pagal oficialinę sta
tistiką) — 249.825, o lietuvių kil
mės spėjama esant arti 1 milijono. 
Kanadoje — 20.000, Kolumbijoje 
— 247, Prancūzijoje — 1.200, 
Švedijoje — per 150, Šveicarijo
je — 50, Urugvajuje — 6.000, 
Venecueloje — 1.200, Vokietijo
je — 6.750, N. Zelandijoje — 240

Žinoma, tai ne pilni skaičiai. Kai 
dėl Vokietijos lietuvių čia paduo
damo skaičiaus, tai į jį įeina tik 
tie, kurie priklauso PL Bendruo
menei. O ir kitų kraštų skaičiai ne 
visi tiksliai nusako, kiek juose tik
rai gyvena lietuvių. Tačiau žymi 
lietuvių tautos dalis gyvena už 
Lietuvos sienų. 

ir ne galutinai išspręsti. Ameri
kiečių ir anglų daliniai, iškeldin
ti konflikto metu, ten daugumoje 
dar tebėra. Ar pavyks Jungti
nėms Tautoms ir Tolimuose Ry
tuose ginčus “numalšinti”, kitas 
klausimas, šiaip ar taip, pasaulis 
dar tebesvyruoja tarp taikos ir 
karo. Pabaltijo ir kitoms paverg
toms tautoms belieka tik akylai 
sekti įvykių raidą, nes kiekvienas 
šių dienų įvykis bet kurioje pa
saulio dalyje gali turėti didelės 
reikšmės ir mūsų kraštų laisvės 
reikalui.

vengdavo net ir aštriausių pavojų, 
o 1919 metais toks pavojus buvo 
jį tikrai užklupęs.

Tada jis buvo nuncijumi Ba
varijos sostinėj Mūnchene. Ten 
kilo raudonoji revoliucija, buvo 
paskelbta Bavarijos “Darbininkų 
ir Kareivių Respublika”. Visos 
užsienio atstovybės, bijodamos 
raudonojo teroro, išbėgiojo, tik 
popiežiaus nuncijus Pacelli pasi
ryžo likti mieste, kad pagelbėtų 
vargo ir siaubo ištiktiems miesto 
gyventojams. Vien gražią dieną į 
jo kambarį įsilaužė septyni vo
kiečių raudonarmiečiai. Jų ran
kose buvo revolveriai ir durklai. 
Ant slenksčio jie susitiko patį 
Pacelli, kuris viena ranka laikė
si auksinio kryžiaus ant krūtinės, 
buvo susikaupęs, ramus, bet jo 
akys žibėjo, lyg brilijantai, nepa
laužiama valia ir ryžtingumu.

Vokiškieji bolševikai, rėkė ne 
savo balsu, grąsino jam mirtim, 
reikalavo pinigų ir sunkvežimio, 
bet Romos atstovas tikrai romė
nišku stoicizmu į juos žiūrėjo ir 
ramiai įtikinėjo. Jo akys žibėjo 
brilijantinėmis šviesomis, ir mo
dernieji budeliai, jų pabūgo, pasi
šalino.

Popiežius Pijus XII buvo tikrai 
nepaprasta asmenybė. Savo gyve
nimo kelyje jis pradėjo visus dva
siškio laipsnių etapus ir pasiekė 
pačią aukščiausią katalikų herar- 
chijos pakopą, šiais sunkiais ka
talikų bažnyčiai laikais, kada ve
dama organizuota prieš ją propa
ganda ir sąmoningai, valstybiniu 
mastu persekiojama jos vadovai 
ir nariai, tik nepaprastų gabumų 
diplomatas galėjo vairuoti sudė
tingą ir atsakomingą jos veiklą. 
Popiežius Pijus XII ir buvo šiai 
misijai pilniausiai pasiruošęs. Jis 
— humaniškas, doras, darbštus 
ir jau mokykloje paruoštas Vati
kano diplomatijai. Jau pati jo 
prigimtis turėjo tiek teigiamų ir 
gražių bruožų, kad tikintieji ka
talikai su pasitikėjimu žiūrėjo į 
savo Didįjį Ganytoją. Jis savo vei
ksmuose nesvyravo ir nenukrypo. 
Jis žengė per visas kliūtis Kris
taus nubrėžtu keliu.

Vėlionis Popiežius turėjo sąly
čio ir su mūsų Tėvyne. Jau pir
mojo pasaulinio Karo metu Po
piežius Pijus XII, tada dar būda
mas eilinis dvasiškis, vadovavo 
organizacijai nukentėjusiems nuo 
karo šelpti. Šių pašalpų gavo ir 
Lietuva. Jo laikais ir jo pritari
mu buvo viso pasaulio katalikų 
bažnyčiose pravestas Lietuvai au
kų rinkimas, vadinamas “LIETU
VOS DIENOS” vardu. Būdamas 
Mūnchene nuncijumi, Popiežius 
Pijus ne kartą susidūrė su Lie
tuvos klausimu. Jis visada pri
tardavo Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymui. Kai jis po Did
žiojo Karo buvo paskirtas atstovu 
Vokietijai, Lietuvos diplomatai 
dažnai ir nuoširdžiai konferuoda- 
vo jo raštinėje Lietuvą liečian
čiais klausimais. Su juo matydavo
si buvęs Lietuvos prezidentas A. 
Stulginskis, užsienio reikalų mi
nisteris Urbšys su žmona ir visa 
eilė kitų Lietuvos diplomatų.

Tuo būdu ir lietuvių tauta, 
ypač būdama aiškiai katalikiška, 
su giliu liūdesiu prisideda prie 
bendro kultūringojo pasaulio ge
dulo, kurį reiškia ne tik tikintie
ji, bet ir kiti geros valios žmo
nės, šiam didžiajam Sielų Gany
tojui.

Jv.

Dėl neišaiškintų priežasčių 
Raud. Kinija paskelbė savaitės 
paliaubas ir pakrančių artilerija 
nutilo. Spėjama, kad šios paliau
bos vyksta dėl to, jog Amerikos 
vyriausybė derasi su komunistais 
Varšuvoj, o gal ir kitais slaptais 
diplomatiniais kanalais.

Formozos nacionalistų vadovy
bė įtikinėja, kad ši raudonųjų 
artilerijos ugnies tyla rodanti pa
siruošimą prieš naują audrą. Esą, 
nacionalistai sunaikinę raudonų
jų pakrančių baterijas, todėl jie 
skubos keliu vežą naujus sustip
rinimus iš Sov. Sąjungos (gink
lais ir amunicija).

Nežiūrint to, amerikiečiai vis 
dar stiprina savo pajėgas For
mozoje, atsiųsdami net atominių 
raketų karinį dalinį. Naudodamie
si šia tylos proga, nacionalistai 
laivais ir lėktuvais aprūpina Que- 
moy ir Matsu salas.

* Amerikos užsienių reik. min. 
F.'Dulles, tarp kita ko, pareiškė, 
kad, jei raudonieji nutrauks šias 
paliaubas ir vėl pradės Quemoy 
salos bombardavimą, tai bus įro
dyta pasauliui, kad tik jie yra 
tikrieji agresoriai.

Iš Indijos pranešama, kad 
tarp Tibeto laisvės kovotojų ir 
raud. kiniečių, kurie šį kraštą 
yra okupavę, vyksta aršūs mūšiai. 
Komunistinė Kinija esanti su
traukusi net 300.000 kariuome
nės į Tibeto aukštumas, kuriose 
esą apie 150.000 tibetiečių lais
vės kovotojų. Komunistų nuosto
liai esą milžiniški.

* Amerikos gynybos ministeri
jos erdvių agentūros šefas Roy 
Johnson praneša, kad yra gami
namas “erdvių laivas”, kuriuo 
dviejų metų laikotarpy skris žmo
gus į erdves.

* Kipro saloje yra jau 121 žu
vęs anglas. Graikų teroristų or
ganizacija paskutinėmis dienomis 
yra nužudžiusi net keletą anglių 
moterų. Kipro gubernatoriaus 
Foot žmona kreipėsi atsišaukimu 
į salos moteris, prašydama, kad 
jos paveiktų vyrus palikti bent 
moteris ramybėje.

Iš Atėnų ark. Makarios panei
gia kaltinimus, kad britų mote
rys žuvusios nuo graikų rankos.

* Lenkijoj tarp vyriausybės ir 
katalikų dvasiškijos neprieita jo
kio susitarimo, kad būtų leista 
konfesinės privačios mokyklos..

* D. Britanija stiprina savo 
karines bazes Malajuose. Čia 
esančios sutrauktos stiprios ang
lų kariuomenės pajėgos, kurios, 
reikalui esant, būsiančios panau
dotos Pietų Azijoj.

* Amerikiečių jūros pėstininkų 
daliniai pradėjo apleisti Libaną. 
Tarp Amerikos ir Libano vyriau
sybių esąs padarytas susitarimas, 
kad Amerikos kariuomenė greitu 
laiku apleis kraštą, tačiau detalių 
apie tai neskelbiama.

★ Dabartinė Irako vyriausybė 
tremia britus. Tremiami ne tik vi
si anglai, kurie Irake buvo užėmę 
augštas prekybos ir pramonės vie
tas, bet net eiliniai turistai su jų 
šeimomis.

1
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BOMBOS IB OBAS
AR ATOMINIŲ IR VANDENILINIŲ BOMBŲ BANDYMAI TURI 

ĮTAKOS KLIMATUI?
Tolimoje praeityje Žemės ru

tulio, o taip pat ir Lietuvos kli
matas labai skyrėsi nuo dabarti
nio. Yra žinomi periodai, kai da
bartinėje Lietuvos teritorijoje 
augo vešli tropikų augmenija, — 
žinomos ir kitos epochos, kai 
Lietuva buvo padengta ledynais, 
slenkančiais nuo Skandinavijos 
kalnų. Tuo būdu, visuose žemės 
rutulio taškuose nuolat vyko kli
mato pasikeitimai ir svyravimai. 
Be klimato svyravimų geologinė
se epochose, kurios tęsėsi dešim
tis, o kartais ir šimtus tūkstan
čių metų, pastebimi ir trumpesni 
periodiniai bei neperiodiniai kli
mato sudedamosos dalies — orų 
pakitimai. Vieni metai nepanašūs 
į kitus. Būna sausrų ir šiltų, lie
tingų ir šaltų metų. Nižymūs kli
mato nukrypimai nuo vadinamo
sios “normos” dažnas reiškinys. 
Vidurkinės temperatūros, kritu
liai, šiaurės jūrų leduotumas — 
visa tai kasmet nežymiai svyruo
ja. Eilę metų pasitaiko šaltos žie
mos, šiltos vasaros, po to staiga 
ima ir apsiverčia viskas aukštyn 
kojomis — kelerius metus žiemą 
šilta, o vasarą — pliaupia lietus, 
be šiltesnio rūbo į gatvę neišei
si.

Tokie yra “normalaus” žemės 
atmosferos gyvenimo dėsniai/

Kas gi kaltas, kad tokie nepas
tovūs orai susidaro? Visų pirma, 
tai Saulė, jos energetikos svyra
vimai. Saulės gyvenime yra du 
periodai. 10-fl metų, kai Saulės 
paviršiuje" pasirodo daug dėmių 
(100-300), stebime vieną periodą, 
i rantrąjį — kai Saulėje' dėmių 
skaičius sumažėja iki minimumo 
(kartais iki nulio). Dėmė yra 

milžiniškas sūkurys Saulės atmos
feroje. Jo centre kartais išsiver
žia gilesnieji sluoksniai, kurie 
labiau įkaitinti, negu paviršius. 
Todėl žemė tuo metu iš Saulės 
gauna daugiau energijos, o tai ir 

sukelia žemės atmosferoje pagy
vėjus! oro masių judėjimą. Vir
šum Atlanto vis dažniau susifor
muoja milžiniški (kelių tūkstan
čių kilometrų skersmens) sūku
riai — ciklonai, kurie juda .Euro 
pos link ir sukelia staigius orų 
svyravimus. Padidėjusios Saulės 
veiklos įaudrinta atmosfera dar 
ilgai negali nurimti ir stebina 
mus tai praeinančiais uraganais, 
tai kritulių gausumu ir pan.

Norint atsakyti į klausimą, ar 
atominiai sprogimai turi įtakos 
orų ir klimato procesams, būtina 
visų pirma palyginti sprogimo 
energiją su išspinduliuojama 
Saulės energija, kurią gauna Že
mė, ir jų svyravimo dydžius. Per 
vieną sekundę Saulė pasiunčia 
Žemei 4.15.10-16 kalorijų energi
jos. Sis milžiniškas skaičius pri
klauso nuo Saulės aktyvumo ir 
svyruoja vieno procento ribose, 
o tai sudaro 4.10-19 kalorijų per 
parą. Ogi žinomosios atominės 
bombos- sprogimo Hirosimoje 
energija, pagal užsienio moksli
ninkų apskaičiavimus, siekė 2.32. 
10-13 kalorijų, šiuolaikinės van
denilinės bombos sprogimo ener
gija maždaug 1000 kartų dides
nė. Tuo būdu, bet kokios atomi
nės bombos sprogimo energija 
apie milijoną kartų, o vandenili
nės — apie 6.000 kartų mažesnė 
už Saulės energiją, kurią gauna 
Žemė per parą. Žemės gaunama 
iš Saulės energija per sekundę 
yra 1.800 kartų didesnė, negu 
atominės, ir 2-3 kartus didesnė, 
negu vandenilinės bombos sprogi
mo energija. Ciklonas, praėjęs 
nuo 1932 m. rugpjūčio 30 d. iki 
rugsėjo • 2 d. viršum Vakarų Eu
ropos ir dalies Azijos, davė ener
giją, kuri buvo 1000 kartų di
desnė už bet kokio didžiausio 
šiuolaikinio termobranduolio gin
klo sprogimo energiją.

Atominis sprogimas įvyksta aki

mirksniu, o Saulės, energija vei
kia nenutrūkstamai.1 Vien tik to
dėl Saulės energijos svyravimų 
dydis milijonus kartų didesnis, 
negu atominių sprogimų energi
ja. Apskaičiuota, kad, norint pa
laikyti energijų, priverčiančių eg
zistuoti mažytį ciklonų, reikėtų 
jo centre kiekvienų minutę su
sprogdinti po vienų atominį bom
bų. Taigi, galima padaryti išva
dų. jog atominių sprogimų ener
gija palyginti labai nežymi.

Kai kas galvoja, kad atomi
nių bombų sprogimai padeda su- 
sikondensuoti krituliams, nes, 
girdi, sprogimų metu į atmosfe
rų pakliūna milžiniški kiekiai ra-’ 
dioaktyvių dulkių, kurios ir tam
pa kondensacijos branduoliais. 
Išeitų, kad atominiai sprogimai 
turi pasireikšti padidėjusiu debe
suotumu ten, kur daugiau išga
ruoja vandens, t.y. viršum van 
denynų. Tačiau mokslas visa tai 
paneigia. Debesų kondensacijos 
branduolių atmosferoje yra ir 
šiaip pakankamai, o debesys for
muojasi tik ten, kur yra papil
domas kiekis drėgmės.

Taip pat-dar neretai bandoma 
teigti, kad atominio sprogimo 
metu į atmosferų pakliūna dide
lis kiekis dulkių, kurios, esu, ga
linčios sudrumsti atmosferų ir su
mažinti ateinančių iš Saulės j 
Žemę energijų. Tiesa, atominio 
sprogimo metu į atmosfera pa
tenka didelis kiekis dulkių, tačiau 
jis yra daug mažesnis už tų kie
kį, kuris pakliūdavo ankstyves
niais laikotarpiais vulkaninių iš
siveržimi! metu. Todėl dulkių įta
ka oram vargu ar gali turėti i 
rimtų padarinių, s.

Tuo būdu atominių sprogimų ' 
įtaka pasaulio orams, reikia ma- į 
nyti, neguli būti žymesnė, ir bet j 
kuriuo atveju negali viršyti natū-1 
ralaus Saulės energijos ir jos 
svyravimų bei kitų procesų po-! 
veikio. Paskutiniaisiais metais pa- • 
stebimi orų ypatumai neperžen
gia normalių svyravimų ribų.

Praėjusių, o taip pat ir šių me
tų orų ypatumus galima susieti 
greičiau su Saulės veiklos mak-

BARZDŲ SKUTIMO
“ISTORIJA”

Darant Airijoje atkasinėjimus 
priešistoriniais . laikais buvusio 
ežero Boylė, buvo atrastos ir me
talinių skustuvų liekanos, archeo
logų nuomone vartotos apie 600 
metų prieš Kristų. Tačiau Natio
nal Geographic Society tvirtina, 
kad Mezopotamijos lygumose gy
venę žmonės vartojo vulkaniško 
stiklo su dailiai ornamentuotomis | 
rankenomis skustuvus mažiausia Į 
2,500 m. prieš Kristaus gimimų.

Iki metalų atradimo skustuvus 
atstodavo bet koks kietas ir ašt- ' 
rus daiktas: titnago nuolaužos, 1 
įvairių gyvūnų kiautų skeveld- ! 
ros, ryklių dantys ir kt. Tokie 1 
įrankiai dar ir dabar tebėra var
tojami tolimose Ramiojo vande
nyno salose ar net Vidurio Ame
rikos valstybėse. Neturėdami net 
tokių priemonių po ranka, vyrai 
pasigražindavo pešiodami barzdas 
po vieną, plauką. šis metodas, I 
kaip galima įsivaizduoti, reika
lauja tikrai herojiškos kantrybės.

Egipto faraonų katakombose 1 
atrandami bronziniai skustuvai su Į 
išdekoruotomis brangaus metalo • 
rankenomis, šalia jų dažnai bū
na ir specialaus akmens galąstu -j 
vai. Egiptiečiai skusdavosi ne tik 1 
barzdą, bet Ą- galvos plaukus, | 
ir pasijuokdavo iš plaukuočių to , 
meto graikų.

Aileksandras Didysis buvo iš
leidęs net įsakymą savo karei
viams skustis barzdas ir trumpin
ti plaukus, kad kovoje priešas 
mažiau turėtų už ko nusitverti. 
Nors Biblijos patriarchai daž
niausiai vaizduojami barzdočiais, 
____________________________ I 
simumu (šiuo metu kaip tik yra 
Saulės dėmių maksimumas), ne
gu su atominių bombų sprogimo.

Tačiau besikaupiantis atmosfe
roje didelis radioaktyvių medžia
gų kiekis padidina radioaktyvų 
spinduliavimą, o tai gali neigia
mai paveikti organinį žemės pa
saulį. ,

E.L.I. !

Mr. John Foster Dulles, — 
Amerikos sekretorius, yra pasa
kęs, kad tikrovė yra kieta, min
kštos yra tik iliuzijos.

Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
ryba kviečia mus visus Lietuvių. 
Namų perstatymo talkon, čia ir 
susiduriame ’ su ta tikrove, kuri 
iš tiesų yra labai kieta, žinoma, 
jeigu visi pajusime tą lietuvišką 
garbę, kad mums namai yra būti
ni, t.y., jeigu visi pataupysime 
svari ūkų šiam reikalui, nutrauk
dami nuo kitų būtenybių, tai. ši 
mums būtina tikrovė gali būti su
minkštinta ir" Sydnėjaus Namų 
problema gali gana greitai išsi
spręsti teigiama prasme. Tatai 
priklauso nuo mūsų visų, gyve
nančių Sydnėjuje ir kaimyninė
se apylinkėse.

Man, gyvenančiam gana toli
moj apylinkėj, bus malonu apsi
lankyti gražiuose lietuvių namuo-

LAIŠKAS IŠ "BUŠO”

se, susitikti savus tautiečius, su 
jais pabendrauti ir pilna džiau
gsmo širdimi grįžti vėl į savo 
“bušą”.

Skaitant kitų kraštų lietuvių 
spaudą, su dideliu pasitenkinimu 
užtinki žinias apie lietuvių na
mus Londone, apie vasarvietę sa
vam ūky Anglijoj, apie lietuvių 
susivažiavimus savuose namuose

Boątone ir kitose USA vietovėse.
Tada taip ir svajoji žmogus 

apie savus gražius namus .Sydnė
juje, kaip didžiausiam Australi
jos mieste. Aš seku spaudą ir iŠ 
bušo. Aš matau, kad, palyginti, 
mes, lietuviai, esame dosnūs: mes 
sumetame pinigų ir bažnyčiai, 
negailime-jų ir barams, taigi ti
kiu, kad nepašykštėsime jų ir 
svarbiausiam lietuvybės išlaiky
mo darbui — geriems lietuviš
kiems namams Sydnėjuje. Juk 
mūsų jaunoji karta, kuri dabar 
bręsta tremtyje, išsilaikys lietu
viais tik tada, jeigu turės gražius; 
imponuojančius lietuviškus na
mus, kur kiekviena proga galės 
burtis draugėn kultūrinei savo 
veiklai.

Gyvendamas bėdinoje gamtoje, 
nuolat prisimenu baltuosius Lie
tuvos beržus^ vaškinių liemenų 
pušis ir amžinai ‘žaliuojančias

bet taipgi ir ten netrūksta su 
barzdų skutimu susijusių rituali
nių apeigų aprašymų.

Dar palyginti neseniai Rusijos 
caras Petras Didysis ne tik kad 
buvo apkrovęs specialiais mokes
čiais barzdų nešiotojus, bet nere
tu atveju pakankindavo juos, 
skusdamas barzdas neaštriais, at
šipusiais instrumentais.

gražiąsias egles, kurios supdavo 
ramias ir taikias tėviškės sekly
čias. Šiom svajom užplūdus, dar 
ryškiau stojasi akyse vaizdas lie
tuviškųjų namų, kur nuvykęs iš 
bušo galėčiau pailsėti savo brolių 
aplinkoje.

Paskaitęs “M. P.” Sydnėjaus' 
Liet. Namų Tarybos vajaus atsi
šaukimą, pilnai tam pritariu, 
kviesdamas visus Sydnėjaus ir 
apylinkių lietuvius dėtis dabarti
nių Sydnėjaus Liet. Namų per
statymo talkon.

D. Ramoška

GĖTĖS FAUSTAS 
LIETUVIŠKAI

Vienas tautietis, gyvenąs Mel
bourne, išvertė iš originalo (vokie
čių kalbos lietuvių kalbon) vieną 
stambiausių pasaulinės literatū-

šiais laikais barzdos skutimas ros veikalų — Gėtės Faustą. Tai 
nebėra toks skausmingas. Elekt- jau antras vertimas. Dar Nepri- 
riniai skutimosi aparatai įgauna ' klausomoj Lietuvoj Valaitis patie- 
vis didesnį populiarumą. Tačiau , kė Faustą lietuviškai. Šis nauja- 
dar ir dabartiniais laikais vien sis. vertimas, emigracijoje atlik-
tik Jugtinėse Am. Valstybėse tas, yra žymiai tobulesnis. Šiuo 
plieninių skutimosi peiliukų- pra- metu vertėjas jieško leidėjo savo 
rnonė sunaudoja 5,500 tonų plie- nemažam darbui atspausdinti, 
no per metus. ' (k)

LIETUVA ŠIANDIEN
DUOMENYS NESENAI IS LIETUVOS ATVYKUSIO 

(Tęsinys iš “M.P.” 40 Nr.)

KAI KURIOS KITOS ĮMONĖS
Buvusi Vitmoserio dirbtuvė Vil

kaviškio ir Kauno gatvių kampe 
yra padidinta ir vykdo pagrindi
nius traktorių remontus Marijam
polės, Kalvarijos, Vilkaviškio, Ky
bartų ir šakių rajonams. Buvusi 
Bliūdžiaus dirbtuvė priklauso vie
tinės pramonės kombinatui.

Pabaigų plytinė, kuriai priklau
so ir Kumelionių čerpinė, paga
mina per metus vidutiniškai 2 mi
lijonus plytų, 300 tūkst. drenažo 
vamzdžių ir apie 1 milijoną čerpių.. 
Gaminių kokybė neaukšta dėl blo
go molio ir durpių, kuriomis vykd
omas deginimo procesas. Kartais 
gaunama gamybai ir anglių; ta
čiau menkos kokybės. Pagrindinį 
rūpestį įmonei sudaro varomosios 
jėgos problema. Ilgus metus dir
bęs vokiečių gamybos 120 PS di- 
zelis dėl atsarginių dalių trūkumo 
gamybai jau netinka. Nors visa 
įmonė pertvarkyta į gamybą elek
tra, tačiau miestas nepajėgia pil
nai aprūpinti srove, todėl teko 
pastatyti lokomobilį, kuris suka 48 
kw generatorių ir šiais metais gau

NORMOS KELIAMOS, O UŽDARBIAI LIEKA TIE PATYS

Valstybinės kainos yra tvirtos 
ir jas viršyti negalima. Faktinė sa
vikaina dažnai yra didesnė, negu 
gaminio atiduodamoji kaina. Ta
da įmonė atsiduria nepaprastai 
sunkioje finansinėje būklėje. Lė
šos leidžiamos panaudoti tik būti
niausioms išlaidoms.

Kiekvienais metais yra keičia
mos normos. Jos paprastai didi
namos. Vienas iš normų apskai
čiavimo būdų yra šitas: Apskai
čiuojama, kiek vidutiniškai per

“SULIPDYTI”
Pagelbinių medžiagų, o ypač at

sarginių dalių tiekimas yra labai 
nenormalus. Skystą kurą ir tepa
lus įmonė gauna pagal paskyrimą 
vietos naftos bazėje, o visa kita 
turi parsivežti iš Vilniaus, kur yra 

tą 180 kw elektros stotelę. Tik to
kiu būdu, padedant miesto elektri
nei, yra įmanoma vykdyti gamybą.

Gaminių realizacija vykdoma tik 
pagal aukštesnių instancijų palie
pimus ir gaminiai atiduodami tik 
valdiškoms statyboms. Privatiems 
asmenims pardavimo nėra.

Visa finansinė kontrolė yra vyk
doma aukštesnių instancijų ir Val
stybinio banko. Įmonė negali pra
vesti jokios savarankiškos opera
cijos. Kiekvieną mėnesį gaunamas 
algų fondas ir planas gamybai. 
Vienas ir kitas rišasi tarpusavyje. 
Jei gamybinis planas neišpildomas, 
tai pagal išpildymo procentą ban
kas ir algoms pinigus išduoda. To
kiais atvejais algų išmokėjimas 
gali užsitęsti mėnesiais. Yra visa 
eilė darbininkų ir tarnautojų, ku
riems algų dydis nepriklauso nuu 
plano išpildymo ir faktinai pris- 
kaitytos algos dydis viršija gali
mą išmokėti sumą, šiuo atveju 
reikalinga gauti specialų ministe
rijos leidimą.

dieną pagaminta pereitais metais 
ir gautas kiekis jau nustatomas 
kaip norma naujiems metams. 
Taip nuo 1946 iki 1958 metų ply
tų gamybos normos toje Marijam
polės plytinėje pakilo nuo 12.000 
iki 19.000 štukų per 8 darbo va
landas. Uždarbis, savaime supran
tama, paliko tas pats, žinoma, jei
gu praėjusių metų išdirbio vidur
kis yra žemiau buvusios normos, 
tai norma palieka nepaliesta.

SUNKVEŽIMIAI

visos Lietuvos statybinių medžia
gų įmonių tiekimo bazė. (Kiekvie
na pramonės šaka pagal priklau- 
somybę-turi ir savo “bazes”).

Neretai atsitinka, kad kelių į- 
monių sunkvežimiai, įsimetę kelis 

maišelius cemento ir po dėžę vi
nių, grįžta tą pačią dieną iš Vil
niaus į Marijampolę. Į gaunamą 
medžiagų ar įrengimų kokybę pa
prastai nekreipiamas dėmesys. Nu
važiavęs parsivežti imk, kas tik be
būtų, nes pasibaigus paskyrimo 
terminui gali atiduoti kitai įmonei. 
Ypač sunkiai sprendžiamas atsar
ginių dalių sunkvežimiams klausi
mas. šoferiai lipdo kaip kregždės 
lizdą savo sunkvežimį iš*senų da
lių, jau seniai nevartojamų, arba

KOLŪKIETIS NUO BADO IŠSIGELBSTI TIK SAVO TRIŪSU
Metus trumpą žvilgsnį į Mari

jampolės apylinkės kolūkius, ga
lima pasakyti, kad jų būklė yra 
įvairi. Daug kas priklauso ir nuo 
vadovybės. Kaip žinoma, kolūkiu 
pirmininkai yra skiriami partijos, 
nors visuotinis kolūkiečių susirin
kimas juos turi “patvirtinti”. Par
tijai netik svarbu yra gabumai ar 
žinios žemės ūkio srityje, kiek po
litinis patikimumas, aklas įsakymų 
vykdymas.

Darbadienių natūralinė ir pini
ginė vertė daug kur vis dar žema.

Valstybė paima iš kolūkių grū
dus ir kitus gaminius žemomis kai
nomis ir tuo nuskriaudžia kolūkius 
ir kolūkiečius. O tuos pačius pro
duktus pardavinėja jau daug auk
štesnėmis kainomis. Valstybės vyk
doma spekuliacija, deja, įstaty
mais saugojama.

Kolūkietį gelbsti tik rinka, nes 
ten grūdų ir gyvulių (mėsos) kai
nos, palyginus su darbininko kolū

MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS

Dabartiniu metu Marijampolėje 
yra jjenkios gimnazijos (vidurinės 
mokyklos): Berniukų, mergaičių, 
darbininkų jaunimo, neakivaizdinė 
ir rusų. Be to yra Pedagoginė mo
kykla, ruošianti mokytojus prad
žios mokykloms, tačiau dalis jų 
dirba ir septynmetėse ir net gim
nazijose. Kvietiškio gyvulinkystės 
technikume ruošiami zootechnikai 
kolūkiams. Yra dar internatas ir 
vaikų namai su vid. mokyklos pro
grama. Be to, gimnazijos (vid. mo
kyklos) įsteigtos Iglaukoje, Sasna

PROGRAMOS TENDENCINGUMĄ PRAMATO IR MOKYTOJAI IR 
MOKINIAI

išardo vieną kurį nors sunkvežimį, 
kad tik būtų galima savąjį remon
tuoti ir juo važiuoti. Su tuo jau 
apsiprasta ir tai laikoma natūraliu 
reiškiniu.

Be minėtų įmonių Marijampolė
je yra dar audimo fabrikėlis “Še
šupė”, gaminantis vilnonius audi
nius, baldų fabrikas “Miškas”, ga • 
minantis rašomus stalus, parketą. 
Visos smulkios dirbtuvės priklau
so rajono pramonės kombinatui.

kiečio uždarbiu, yra aukštos, o ko
lūkietis yis dar kokiu nors būdu 
nupeni kiaulę, ar užaugina karvę. 
Kad kolūkietis nevaikščioja basas 
ir alkanas, už tai jis yra dėkingas 
ne valstybei, kuri numeta jam tik 
trupinius, bet tik savo neįkainuo
jamam triūsui.

Nuo šios vasaros įvesta reforma, 
kad kolūkietis gali laikyti nedau
giau vienos karvės. Dėl to karvių 
kaina krito nuo 4000 — 4500 rub
lių iki 2500 — 3000 rublių. Kolū
kiai galėjo pigiai nusipirkti karvių 
iš kolūkiečių.

Net ir su savo pajamomis, ką 
kolūkis gauna iš cukrinių runkelių, 
pieno ir mėsos pardavimo laisvoje 
rinkoje (atidavus valstybinę prie
volę), jis negali pasielgti kaip tin
kamas. Visos pajamos turi būti 
nuolat įnešamos į žemės ūkio ban
ką, kuris kontroliuoja lėšų panau
dojimą.

voje, Liurvinave ir Daukšiuose-
Į pedagoginę mokyklą priimami 

moksleiviai, baigę gimnaziją, į gyv 
technikumo dvimetį skyrių — abi- 
turentai, į keturmetį skyrių — 
baigę septynmetes mokyklas.

Daugumoje gimnazijų, ypač 
kaimo vietovėse, mokslo lygis nė
ra aukštas. Daug mokytojų dirba 
mokyklose ir kartu studijuoja ne
akivaizdiniu būdu. (Vilniaus Pe
dagoginio instituto neakivaizdinia
me skyriuje studijuoja 2.600 as
menų. E.)

Išleidžiamoje klasėje nagrinėja
ma tik tarybinė literatūra. Dabar 
plačiai praeinama Tilvyčio “Usny
ne”, Gudaičio — Guzevičiaus “Kal
vio Ignoto teisybė”, Dovydaičio 
“Dideli įvykiai Naujamiestyje”, I. 
Simonaitytės “Pikčiurnienė”, Vie
nuolio “Puodžiūnkiemis”, Mieže
laičio “Broliškoji poema”, Korsa
ko kritikos raštai, Venclovos eilė
raščiai. Tuo pačiu metu kartoja
mas senesiosios raštijos kursas, 
čia įeina Poška, Donelaitis, Vai
čaitis, Maironis, Biliūnas, Cvirka, 
Žemaitė, Sal. Neris.

Atsakinėti tarybinės lietuvių 
literatūros ar istorijos pamoką ne
sudaro ypatingų sunkumų. Svarbu 
žinoti kelis veikėjus ir kas jie bu
vo. Jei veikėjas komunistas,. tai 
tai aišku, jis geras, protingas žmo
gus, jis teisingas ir kovoja už tau
tos gerovę. Jei veikėjas (pavarto
jant komunistų terminologiją) ko
kios “buožiškos” kilmės, tai jis,

IfUSŲ RAŠYTOJAI — DVIGUBAI

Ypatingas dėmesys kreipiamas 
rusų kalbai. Nežiūrint į tai, kad 
rusų literatūros kursas praeina
mas jau lietuvių kalbos ir litera
tūros pamokose, tie patys rašyto
jai ir jų veikalai nagrinėjami dar 
ir rusų kalba. Yra mokytojų rusu, 
silpnai mokančių lietuvių kalbą. 
Visos pamokos atsakinėjamos tik 
rusų kalba, o naująją pamoką mo
kytojas gali gerai paaiškinti, nes 
yra vadovėliai. Plačiai nagrinėja-

“LABAI SVARBI TEMA -

“Vyresniojo brolio” (suprask: 
rusų tautos) parama lietuvių tau
tai skaitoma labai svarbia tema. 
Norima mokinius prie tos “vyres
niškumo” minties pripratinti, nes 
žinoma, kad mokiniai į tuos “bro
lius” žiūri savomis akimis, juk jie 
krašte sutinkami kiekviename žin
gsnyje.

Ostrovskio knygos “Kaip grū
dinasi plienas” herojus Korčaginas 
yra statomas pavyzdžiu visam jau
nimui. Bet mokiniai savaip į tuos 
“raudonuosius didvyrius” žiūri, 
žinodami, kad tūkstančius lietuviš
kų didvyrių, kiekvienam artimų 
savo siekimais ir darbais, tas “di-

(Bus d: 

savaime suprantama, “liaudies 
priešas”, darbo žmonių engėjas ir 
pan. Ir knygos pabaiga, savaime 
suprantama: Komunistai visados 
lieka teisūs, jei ir pralaimi, o 
“buržuaziniai nacionalistai” paten
ka į teisingumo rankas, ar užsi
traukia darbo žmonių neapykan
tą, jei jiems, “suklaidinus” dalį 
gyventojų, pavyksta paiimti val
džią į savo rankas. Moksleiviai — 
ypač vyresniųjų klasių —žino, kad 
taip yra tik knygose, o gyvenime 
vaizdas visai kitas, tačiau viešai 
parodyti tokias skirtingas nuo.- 
mones neįmanoma.

Pertraukų metu ar po pamokų 
vyksta, gyvos diskusijos tarp mo
kinių, kartais ir mokytojams daly
vaujant. Bendrai paėmus, tikrovę 
ir tiesą žino ir mokytojai ir dauge
lis mokinių, tačiau programa yra 
nustatyta ir nuo jos nukrypti ne
valia.

mi Gorkio, šolochovo, Majakovs- 
kio, Ostrovskio veikalai. Mintinai 
reikalaujama išmokti visą eilę 
Majakovskio eilėraščių, ypač jo 
“Tarybinį pasą”, ištraukas iš jo 
kai kurių poemų. Mokiniai tikina
mi, kad labai svarbi yra vieta, kur 
Majakovskio pasakyta:

“Aš rusų kalbą išmokčiau vien 
dėlto,

Kad ja kalbėjo Leninas”.

- VYRESNYSIS BROLIS”

dysis brolis” užkasė miesto grio
viuose ir Sibire.

Nemažą vaidmenį propagandoje 
vaidina ir istorijos pamokos. Tai 
tikra melagingumo meno sritis. 
Visa žmonijos praeitis paverčiama 
kaž kokia nesąmone ir tik “Didžio
ji spalio revoliucija” išlaisvinusi 
darbo žmogų ir davusi jam šviesų 
gyvenimą- Lietuvos istorijos vado
vėlio anksčiau nebuvo, jis išleistas 
tik šiais metais, todėl priseidavo 
vesti užrašus. Lietuvos istorijos 
pamokų būdavo labai retai ir tik 
retas mokinys gali turėti pilnesnį 
supratimą apie tikrąją Lietuvos 
praeitį.

2
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PUNSKO (SUVALKŲ TRIKAMPY) 
LIETUVIU GYVENIMAS t

N ep eisenai žurnalistė Salomėja 
Narkeliūnaitė iš Amerikos, bene 
pirmoji iš tremtinių, aplankė lie
tuvius už “geležinės uždangos”
— Punsko lietuvius.

z Grįžusi i Ameriką, ji pirmąjį 
savo reportažą — kelionės įspū
džius — papasakojo Brooklyne, 
Balfo centrinėje įstaigoje, kvies
tinių svečių auditorijai, šiuo me
tu jos kelionių prisiminimus, svar
biausia, jos patirtus įspūdžius ten 
spausdina viso pasaulio lietuviš
koji spauda.

Gavusi vizą į Lenkiją, S. Nar
keliūnaitė, pasiekusi Varšuvą oro 
keliu, pasuko į Punską. Nors ją 
daug kas baugino, kad ji iki tos 
vietos nedavažiuosianti, nes rei
kią specialaus leidimo į pasienio 
zoną, tačiau ji važiavo tiesiai, 
nieko neklausdama, nes duotojoj 
vizoj nebuvo pažymėta, kad ne
galima lankyti Lenkijos pasienio 
zonų.

Pasiekusi Punską, žurnalistė už
siregistravo milicijoj, kuri nieko 
jai nesakė ir net nenustebo, kad 
ji iš Amerikos. Tik paskutinę die
ną, prieš jai išvykstant iš Puns
ko, prisistatė pasienio sargyba, 
reikšdama nepasitenkinimą, kad 
ji neužsiregistravusi jų skyriuje
— tuo viskas ir pasibaigė.

Punskas yra nedidelis miestelis 
Lenkijos — Lietuvos pasienyje. 
Ten ir apylinkėse gyvena apie 
3.000 lietuvių ir 1.000 lenkų. Jis 
guli Suvalkų apskr., kurioje gy
vena apie 10.000 lietuvių. Beveik 
visi tenykščiai lietuviai yra ūki
ninkai, gyvena ir dirba savo 
ūkiuose jau nuo senų laikų. S. 
Narkeliūnaitė aplankė daug apy
linkės kaimų ūkininkų — visi jie 
savystovūs, kolchozų nėra. Aps
kritai, gyvenimas esąs gana var
gingas, nes uždarbiai maži, o 
prekės brangios. Ūkininkui esą 
šiuo metu beveik neįmanoma pa
sistatyti naują pastatą arba įsi
gyti kokią ūkio mašiną.

Punske veikia Lietuvių Kultū
ros Dr-ja, kurios tikslas — ap
jungti visus Lenkijos lietuvius, 
ši dr-ja turi namus su sale ir 
dviem kambariais, kurie yra iš
laikomi valdžios (lenkų). Ten su
sirenka lietuviškasis jaunimas pa
bendrauti ir vyksta įvairūs pa
rengimai.

Punske yra lietuvių vidurinė 
mokykla, kuri dirba išsimėčius po 
privačius ūkininkų namus. Ka
dangi ji sujungta draugėn su len
kų mokykla, tai jos direktorius 
yra lenkas. Prieš karą jis buvęs 
didelis šovinistas ir nemėgęs lie
tuvių. Dabar pasikeitęs — esąs 
tolerantingas ir pats išmokęs lie
tuviškai. Lietuvių mokytojų šiai 
mokyklai nestinga — trūksta tik 
vadovėlių, kurių du pasisekę vie
toje atspausdinti, kitus tenką įsi
vežti iš Lietuvos ir Amerikos.

S. Narkeliūnaitė lankėsi ir kle
bonijoje. Klebonas — lietuvis, 
kilęs iš tos pačios apylinkės ir 
gerai pažįstąs vietos gyventojus. 
Vikaru esąs taip pat vietos lietu
vis. Sekmadienio pamaldoms su
sirenka daug žmonių, yra geras 
parapijos choras. Pamaldos ir 
giesmės — lietuviškos.

Punsko lietuviai viešniai iš 
Amerikos surengė pobūvį Lietu
vių Kultūros Namuose, kur susi
rinko žmonių iš tolimesnių apy
linkių. Buvo pakviesta ir Suval
kų apskr. viršininkas su kitais 
augštesniais pareigūnais, žurna
listė buvo pasodinta jų tarpe. 
Besivaišindami viešnios ameriko
niškomis cigaretėmis pareigūnai 
išsišnekėjo — jie palankiai atsi
liepė apie lietuvius ir smalsiai 
teiravosi apie gyvenimo ir darbo 
sąlygas Amerikoje. Pasiūlė pro
jektą, kaip Amerikos lietuviai ga
lėtų efektyviau paremti Punsko 
lietuvius: nutiesti elektros laidus, 
kad įgalintų juos naudotis elekt
ros šviesa. S. Narkeliūnaitei pa
klausus, kam gi tie laidai oficia
liai priklausytų, lenkai atsakė:

— žinoma, valdžiai!
Valdžia gi ten esanti visaga

lė — prireikus galėtų tuos lai
dus nusiimti ir perkelti kiton, 
jiems patinkamon, vieton...

Besilankydama po kaimus, ku
rių dažnas tebuvo tik už vieno 
kilometro nuo Lietuvos sienos, 
žurnalistė turėjo progos pamaty
ti nors iš tolo, Lietuvos laukus 

su sargybų bokštais...
Iš lenkų pusės sienos niekas ne

saugo, nes niekas iš čia nebėga 
į Lietuvą, kur gyvenimas esąs 
daug sunkesnis. Pasieniu tęsiasi 
gilus griovys, iš abiejų pusių ap
tvertas spygliuotomis vielomis. 
Lietuvos pusėje esančios trys sar
gybų linijos. Leidimus nuvykti į 
Lietuvą aplankyti giminių, esą, ir 
vietiniams gyventojams labai sun
ku gauti.

Grįžus į Varšuvą, S. Narkeliū
naitei pavyko pasimatyti su di
rektorium, kuris tvarko mažumų 
reikalus Lenkijoj. Jis esąs gerai 
susipažinęs su lietuvių problema 
Lenkijoje ir todėl galėjo plačiai 
nušviesti lenkų pažiūras į lietu
vius, kurių esą per 15.000 dabar
tinėje Lenkijoje. Lietuviai esą la
bai vieningi ir nenorį skaitytis 
su dabartinės Lenkijos vietine 
valdžia. Jei įvyksta koks nesusi
pratimas, jie, esą, tuoj kreipiasi 
į centrą...

Buvę norėta išleisti lietuvišką 
laikraštį, bet kai valdžia nepa
tvirtino lietuvių pristatytų kan
didatų į redaktorius, o pasiūlė 
savuosius, — lietuviai griežtai at
sisakė, pabrėždami, kad esą ge
riau likti visai be laikraščio, nei 
skaityti nemėgiamą, svetimųjų 
redaguojamą.

Komunistų lietuvių tarpe visai 
nėra; anksčiau buvę keli, bet ir 
tie grąžinę partijos knygutes, 
teisindamiesi, kad kitaip negali 
gyventi lietuvių tarpe...

Komunistų valdžia kažkodėl 
ypač skaitosi su lietuviais. Pasi
taikančius vietinio pobūdžio in
cidentus tarp lietuvių ir lenkų, 
lenkų valdžia stengiasi likviduo
ti vietoje, geriau nubausdami len
ką, nei lietuvį, kad nekiltų triu
kšmas, siekiąs Varšuvą...

Pačioje Varšuvoje gyvena taip 
pat nemaža lietuvių, repatrijavu
sių iš Lietuvos. Tačiau dauguma 
jų bijosi išpažinti savo tautybę 
ir nepriklauso Lietuvių Kultūros 
Draugijai.

Baigdama savo apžvalgą, S. 
Narkeliūnaitė pabrėžė, kad gyve
nimas visoje Lenkijoje esąs vis 
dėlto sunkus. Krautuvėse esą ne
maža prekių, bet žmonės trūks
ta pinigų joms įsigyti. Visi lau
kia paramos iš Amerikos ir įvai
riais būdais medžioja dolerius.

Rusų kariuomenės Lenkijoje 
viešai niekur nematyti, bet jos 
esą daug paslėpta krašte...

Iš Lenkijos žurnalistė tiesiai 
išskrido į Belgiją, kur apžiūrėjo 
pasaulinę parodą. Kelionėje išbu
vo apie tris savaites.

Sudarė: E.V.

SAVI NESUSIPRATIMAI 
IZRAELYJE

Christian Educational Assn, lei
džiamas laikraštis “Common Sen
se” Nr. 301 paduoda tokią žinią: 
Rabinas pranašauja Izraelio galą

Vienas Izraelio rabinas kalba 
apie Izraelio sunaikinimą. Rabi
nas Amran Blau, 60 metų am
žiaus, yra vienos žydų religinės 
sektos vadas, ši sekta vadinasi 
Natorei Karta — šventojo Mies
to Globėjai.

Jie yra griežti sionizmo prie
šininkai ir palankūs arabams; 
skelbia, kad Izraelis neturi tei
sės egzistuoti, ši grupė atsisako 
pripažinti valstybės buvimą ir 
valdžios egzistenciją. Jie atsisa
ko mokėti mokesčius ir vykdyti 
teismų sprendimus.

Rabinas Blau ii* jo 300 pasekė
jų griežtai laikosi senųjų Izrae
lio papročių ir įstatymų. Jie gy
vena sename ghetto Meah Shea- 
rim Jeruzalėje. Jie laiko karves, 
ožkas, antis ir vištas šimtmečių 
senumo namuose. Jie patys sau 
kepa duoną ir siuvasi drabužius.

Izraelio valdžia išleido potvar
kį, uždrausdama patiems piauti 
gyvulius, ir tuo pastatė juos į 
tokią padėtį, kad jie nebegali var
toti mėsos. Jų vadas raudonbarz- 
dis, trečios generacijos jeruzalie
tis rabinas yra nuolatinis kalėji
mo gyventojas — įkaitas. Kar
tais jam esant kalėjime jo pase
kėjai sutinka su valdžios potvar
kiais, o kai tik jį paleidžia iš ka
lėjimo, jis vėl viską panaikina ir 
sako, kad tas, kurs bendradar
biauja su sionistais, yra mūsų 
Viešpaties Dievo išdavikas.

E.L.I.

“SŪNUS PALAIDŪNAS”
Šia antrašte Amerikos spauda įsidėjo ilgą straipsnį, kuriame 

analizuoja dabartinius Sov. Rusijos ir Lenkijos santykius.
Vakaruose sklinda vis naujos žinios, kad Chruščiovas daro griež

tų pastangų sulaužyti Gomulkos užsispyrimą — toliau vykdyti sa- 
vystovią politiką.

Prisibijoma, kad Lenkijoj bręsta tokia politinė padėtis, kuri prieš 
2 metu vyko Vengrijoj.

APIE KANADOS LIETUVIUS
("Europos Lietuvy' ’informuoja Pranas Aiženas)

Kaip iš ankesniojo mano repor
tažo buvo matyti, Kanadoje lie
tuviai ,ypač didesniu skaičium, 
yra apsigyvenę dar visiškai nese
niai. Vienok, nežiūrint to, jie 
ekonomiškai jau gana gerai su
stiprėjo. čia esama nemaža lietu
vių, besiverčiančių prekyba, ir tos 
srities verslininkų skaičius kas
kart vis didėja. Laisvųjų profe
sijų lietuvių skaičius ypač pagau
sėjo po 2-rojo Pasaulinio Karo 
tremtinių bangos į Kanadą. Tu
rint galvoj lietuvių skaičių Ka
nadoj, proporcingai gana daug 
jų čia dirba kaip gydytojai ir in
žinieriai.

Šiuo metu Kanadoje lietuvių 
galima užtikti visokiausiose veik
los srityse, kaip sakoma, nuo pra
džios mokytojo iki universitetų 
profesorių, nuo fabrikų darbinin
kų iki didžiulių statybų vykdytojų. 
Labai didelė dauguma Kanados 
lietuvių, ypač tų, kurie su šeimo
mis, turi įsigiję miestuose savus 
namus, automašinas ir Lt., o pro
vincijoj — žemės ūkius ar tabako 
auginimo farmas. Yra ir viengun
gių, turinčių nekilnojamąjį turtą
— namus ar ūkius. Rašančiam šias 
eilutes daugiau pažįstamas yra 
Toronto'miestas ir jame gyvenan
tieji lietuviai. Tad noriu pridurti, 
jog maža to, kad torontiečiai lietu
viai beveik visi turi savus namus, 
bet jie sukruto statytis savus va
sarnamius, kur vasaros atostogų 
metu ir savaitgaliais jie gali ra
miai praleisti laiką ir fiziškai bei 
dvasiškai pailsėti.

Apie 90 mylių nuo Toronto, ant 
didžiulio Huron ežero įlankos, va
dinamos Georgian Bay, yra prade
danti Kanadoj garsėti vasarvietė 
Springhurst. Tenai, galima sakyti, 
kuriasi tikras lietuviškųjų vasar
namių miestas. Springhurste lie
tuviai (daugiausia torontiečiai) 
turi apie 100 savų vasarnamių, ku
rie pavadinti lietuviškais vardais, 
kaip: Pasaka, Rasa, Aidas ir kit. 
Vasarnamių įėjimai ir dekoracijos 
tvarkomi ir puošiami lietuviškais 
ornamentais ir tautiniais ženklais
— Vyties kryžiais, Gedimino stul
pais ir pan.

Tikiu, kad ir kitų Kanadbs lietu
vių kolonijų gyventojai neatsilie- 
Ka toje srityje.

Prasikūrimo pagrindas
Anksčiau, rodos, teko rašyti, jog 

ypač antrosios lietuvių imigracijos 
į Kanadą bangos lietuvius, atvy
kusius čia tarp 1927 — 29 metų, 
buvo užklupusi labai aštri ūkinė 
depresija. Todėl apie dešimtį mer 
tų jiems teko labai sunkiai gyventi 

ir vargti. Po to, galima sakyti, su 
2-rojo Pasaulinio Karo pradžia, 
Kanadoje ypač pagausėjo darbų 
skaičius. Radosi darbų ir uždarbių. 
Visi žmonės, ypač taupūs ir tvar
kingi mūsų tautiečiai, tada užsidir
bo pinigų, prasikūrė ir atsistojo 
ant tvirtesnio ekonominio pagrin
do. Ypač gerą ūkinę padėtį Kana
doje (vadinamuosius “prosperity” 
laikus) rado atvykę politiniai 
tremtiniai, vadinamieji “DP”, ku
rių imigracinė banga į Kanadą bu
vo bene didžiausia — apie 11.000. 
Ta gerovė Kanadoje tęsėsi iki per
nai metų. Ligi tol beveik visi tu
rėjo nuolatinius darbus, užsidirbo, 
susitaupė, prasikūrė. Nuo pernai 
metų Kanadoje, taip lygiai kaip ir 
JAV, vadinamasis “prosperity” ve
žimas pradėjo svyruoti. Kanadoje 
bedarbių* skaičius gana didelis. 
Tiesa, vasaros metu dirbančiųjų 
skaičius padidėjo. Tai dėl vykdo
mų konstrukcinių darbų — prie 
namų statybų. Tačiau artėjančio- 
ji žiema dirbantiesiems vėl nieko 
gera nežada.

Kanadoje valandiniai uždarbiai 
fabrikuose visą laiką buvo gerokai 
žemesni, negu JAV. Nežiūrint tai 
Kanados lietuviai visose srityse 
prasikūrė, atrodo, nū kiek neblo
giau, negu mūsų tautiečiai greti
moj Amerikoj. Galimas dalykas, 
jie tai pasiekė laikydamiesi prin
cipo: mažiau uždirbi — mažiau 
išleisk...

Tai tiek trumpai apie Kanados 
lietuvių ekonominį gyvėnimą. Ki
tą kartą teks paliesti kanadiečių 
lietuvių kultūrinis gyvenimas.

Tiesa, čia, Kanadoje, kaip ir A- 
merikoj, yra be galo daug įvairių 
organizacijų, pradedant kiek di
desnio masto sambūriais, baigiant 
biržiečių, zarasiečių ir kitais klu
bais (tai būdinga JAV-se).

ATEISTINIS AUKLĖJIMAS 
PER ISTORIJOS PAMOKAS
V. Petrronis tąją temą nagrinė

ja “Tarybinės mokyklos” 7-me nu
meryje. Girdi, nė viena kita moks
lo disciplina neduodanti tokios 
gausios ir dėkingos medžiagos ate
istiniam auklėjimui ir religijos de
maskavimui kaip istorija. Autorius 
duoda eilę pavyzdžių, kap atskirus 
istorijos epizodus galima panau
doti ateistiniam reikalui.

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI I PASTĄ 

SU “MOŠŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

:įi®KUPUOTOJE
Vt* LIETUUOJE

IŠ VILNIAUS “TIESOS”,
BE PAPILDOMO ATLYGINI

MO KASĖJOS NEINA | LAU
KUS. Kai kurie kolūkiai, siek
dami paskatinti kolūkiečius, ir 
šiemet bulvių kasėjoms ir rinkė
joms skiria papildomus atlygini
mus. Pvz., Kauno rajono “Vieny
bės” kolūkio valdyba bulvių ka
sėjoms moka papildomą atlygini
mą 10 rublių už centnerį surink
tų bulvių — kaip pranešė “Tie
sa” rugsėjo 18 d. — Iš to galima 
daryti keletą išvadų. Viena, ma
tyti, kad eilinis kolūkiečių atly
ginimas jiems nesudaro jokio pa
skatinimo eiti į laukus. Kolūkiai, 
norėdami laiku nuimti derlių, yra 
priversti skirti papildomus atly
ginimus. Antra, jei už bulvių cen
tnerio surinkimą kolūkietėms mo
kam pao 10 rublių, kokia turi bū
ti galutinė bulvių savikaina?

GRYBU KELIONĖ IŠ LIETU
VOS I RUSIJĄ IR ATGAL. Per
nai Varėnos paruošų kontora bu
vo supirkusi ir susūdžiusi 97 to
nas grybų. Kontora siūlė grybus 
vienur, kitur, bet niekas jų ne
norėjo imti. Grybai urmu pateko 
į Leningradą, ten juos perkrovė 
į bonkas ir vėl jie grįžo į Vilnių, 
Kauną ir į tą pačią Varėną — 
pardavinėjimui. Kiek tas grybų 
vežiojimas atsiėjo, niekas neklau
sia, rašo Vilniaus “Tiesa”, šiemet 
grybų esą nepaprastai daug. Kas
dien dešimtimis tonų jie plaukia 
j surinkimo punktus ir fabrikus, 
bet gyventojai kaž kodėl jų nesu
silaukia pardutouvėse. Iš kitos 
pusės trūksta sandėlių ir perdir
bimo įrengimų. Varėnoje jau ket
virtus metus esąs planuojamas 
stambus daržovių ir uogų konser
vų fabrikas, bet statyba neina iš 
vietos. Laikraščio kritikoje pla
kami ir paruošėjų būriai, kurie 
“nuo senų laikų įsisėdę pelnin
gose vietelėse kaip tranai gyve
na bičių darbštuolių suneštu me
dumi.”

MENINĖS FOTOGRAFIJOS 
PARODA buvo suruošta Vilniaus 
Kraštotyros muziejuje. Parodoje 
buvo 218 foto darbų, kuriuos iš
statė 21 fotografas. Foto nuot
raukų patrauklumu ypač pasižy
mėję Br. Baltrušaitis, A. Mar
cinkevičius, V. Juodakis ir kt 
Spalvotų nuotraukų parodai pa
teikęs foto korespondentas H. Pa- 
luševičius.

KAUNO “DROBĖS” FABRI
KAS Briuselio parodoje laimėjo 
aukso medalį. Kai kurie kiti Lie
tuvos išdirbiniai Briuselyje taip 
pat buvo premijuoti, tačiau visa 
ėjo Sovietų Sąjungos, ne Lietu
vos vardo garbei. Kaip žinoma, 
soveitai Briuselyje vengė skelbti, 
kad tie ar kiti rodomi gaminiai 
yra Lietuvos kilmės.

NAUJOJI PINIGINĖ DAIKTI
NĖ LOTERIJA LIETUVOJE 
numato surinkti 15 milijonų rub
lių, bilietus pardavinėjant po 5 
rublius. Laimėjimas teksią 6 mi
lijonai rublių, o likusieji ^9 mil. 1 
būsią skirti “respublikos liaudies. 
ūkiui toliau vystyti”. Bilietai pla- Į
^iriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

NEWAUSTRAL CO.,
SYDNEY: 76, Pitt St, 1st. Floor. CANBERRA: Mr. P. SARAFI- 
ADELAIDE: 118, King William xiUK, Hotel CIVIC.
St., 3rd. Floor. GEELONG., Vic.: Mr. L. ROMA-
PERTH: 19, Pier Street. NICH, 112, Moorabool St.
MARYVILLE, NSW: Mr. G. COOMA, NSW: Mr. Fr. ERPICH, 
GONT, 98 Northumberland St. P.O. EUCUMB1ENE.

BRISBANE: 165, Elizabeth St, C/- Mr. BULINSKI.
SVARBI PASTABA: PAČIŲ POKUOTI SIUNTINIAI siunčiami TIE- 
ŠIAI iš Australijos į U.S.S.R. kraštus. Mūsų klijentai iš P. Austra
lijos, Queenslando, Tasmanijos ir ACT susiriša su mūsų atstovais 
tose valstijose.
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RADIJO IR KITŲ ŠALTINIŲ 
tinami įmonėse, įstaigose, ypač 
per profesines sąjungas.

PENKIŲ AUKŠTŲ NAMAI — 
BE LIFTŲ. Iliustruotas Vilniaus 
žurnalas “švyturys” rugsėjo mė
nesio laidoje įsidėjo vieno pusla
pio foto reportažus antrašte “ne
gerai”. Vienoje nuotraukoje ma
tyti, kaip moteris varginasi kop
dama su vaikų vežimėliu į ket
virtąjį aukštą naujai pastatytų 
namų Karolio Požėlos gatvėje. 
Namai penkių aukštų, bet be lif
tų. “Kodėl Maskvoje, Leningra
de penkių aukštų namuose įren
giami liftai, o Vilniuje ne”, klau
sia reporteriai.

TRAUKINIAI EINA — O 
TVARKARAŠČIŲ NĖRA

Iš Vilniaus žurnalo “švyturio” 
sužinoma, kad dar ir dabar Lietu
voje nėra išleistų tvarkaraščių. 
Žurnale pastebima: “Geležinkelio 
ir autobusų transporto darbuoto
jai galėtų išleisti mūsų respubliko
je kursuojančių traukinių bei au
tobusų judėjimo tvarkaraščius, ir 
kiekvienas pats susižinotų, kada ir 
kaip jam patogiausia keliauti.

KAUNO PEDAGOGINIS 
KABINETAS TURIS 6.000 TONŲ 

BIBLIOTEKĄ
Išrašo 75 pavadinimų laikraš

čius ir žurnalus, kaip rašo V. Ruz
gas “Tarybinėje mokykloje”. Tą
ją proga duodama ir kai kurių 
duomenų iš Kauno mokyklų gy
venimo. Anot Ruzgo, “visos Kau
no miesto mokyklos dirba dviem 
pamainom, beveik pusėje vidurinių 
mokyklų trečia pamaina dirba dar
bo jaunimo mokyklos”. Iš to maty
ti, kad Kauno mokykloms su pa
talpomis labai ankšta. Iš mokyto-* 
jų ne visi domisi Pedagoginio ka
bineto darbu, kai kurie net jo ad
reso nežiną. Ped. kabinetas turįs 
padėti mokytojams kelti savo kva
lifikacijas, tobulinti pedagoginį 
darbą. “Idėjinį — politinį”, supr. 
marksistinio švietimo darbą Kau
no mokytojuose atlieka Marksiz
mo — Leninizmo universitetas, 
Lkp Kauno miesto komitetas ir 
mokyklų pirminės partinės ir jau
nimo organizacijos. Marksizmo — 
Leninizmo universitetą baigę 265 
Kauno mokytojai. Daugelyje mo
kyklų veikią politinio švietimo 
rateliai.

P ATRIA o.p.s.
50 STATION PLACE, 

SUNSHINE, VIC.
Tel.: MM 1176

H. LOMP, 300 ISLINGTON RD., 
PROSPET, S.A.
Biurai veikia nuo

9 vai. ryto iki 9 v.v.
DĖMESIO! Kalėdiniams maisto 
oro pašto siuntiniams duodama 
33% nuolaida ir vaistų su rūbais 
20%.

Svoris iki 44 Ibs.
Melbourne ir Adelaidėj siuntinius 
iki 44 Ibs. galime atsiimti iš Jūsų 
namų.

Laivas išplaukia spalio 18 d.

Medžiagos — vaistai — maistas 
DOVANINIAI SIUNTINIAI BE 

MUITO

i
USSR ir kitus kraštus

REIKALAUJANT IŠSIUNČIAMI 
KATALOGAI

3
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AMERIKOS LIET. SKAUTŲ 
TAUTINĖJE STOVYKLOJE

Dienos Tautinėje Stovykloje 
bėgte bėgo. Vos spėjo skautai-tės 
įsikurti, susitvarkyti, prasidėjo iš 
anksto numatyti darbai, varžybos, 
lavinimasis. Vidurinį savaitgalį 
stovyklautojų skaičių smarkiai pa
augo, o taip pat sulaukta ir skait
lingų svečių. Artimesnės apylin
kės buvo gausiau atstovaujamos, 
tačiau TS dalyviai tikra to žodžio 
prasme suvažiavo nuo Atlanto ir 
Ramiojo Vandenyno erdvės. Tai 
vis buvo laimingieji, kurie įsten
gė išsprukti iš kasdienybės darbų 
ir atvykti pasidžiaugti Lietuvos 
skautijos 40-mečio Tautine Sto
vykla.

Retas svečių neaplankė TS Ge
dimino kalno, iš kur lyg ant delno 
matomos vėliavos, vartai, pasto- 
vyklės, svirtimis ir koplytėlėmis 
pasidabinusios. Gedimino pilies 
bokšte buvo padėta svečių knyga. 
Brolijos stovykloje dvi palapinės 
su relikvijomis ir sk. veiklos eks
ponatais. Relikvijų tarpe — Litu- 
anicos sparno drobės gabalas iš 
Soldino miško, prieš pat TS iš Lie
tuvos atsiųsta kolchoze nuausta 
staltiesė su sk. lelijos ornamentais, 
dėžutė su lietuviškais rugiais. 
Seserijos stovykloje puošniai ir 
skoningai įrengta seklyčia. Abi 
stovyklos turi savo krautuvėles 
skautiškiems reikmenims įsigyti. 
Svečiams buvo įrengta kukli už
kandinė, kur pardavinėtos dešre
lės, vaisvandeniai ir ledai.

Rugp. 23 d. per 800 stovyklau
tojų dalyvavo iškilmingame vė
liavų nuleidime. Chicago skautų 
geradariui Pr. Rakui įteiktas Pa
dėkos ordinas ir sušukti trys nuo
širdūs “ačiū!”. Apdovanotąjį ge
radarį pristatė Dr. S. Budrys, o 
ordiną įteikė LSS Pirmijos pir- 
min. vyr. sktn. Dr. V. Čepas. Iš
kilmėse kalbėjo vengrų ir lenkų 
skautų vadovai. Vengro sušuktas 
“Tegyvuoja Lietuva!” buvo nepa
prastai pagaunantis ir mielas, 
nors šiaip jis kalbėjo angliškai. 
Lenkų skautininkas sveikino len
kiškai.

PASKAITA APIE 
P.L. BENDRUOMENĘ

kad sk. rėmėjų Dr. S. Biežiui ir 
Lietuvos konsului Dr. P. Daudž- 
vardžiui įteikiamas Padėkos ordi
nas. Dr. S. Biežis priimdamas or
diną, pareiškė, jog tai nesąs jo 
asmeniškas pagerbimas, bet taip 
atsidėkojama visiems rėmėjams, 
kurių nuopelnus čia atžymi skau
tai. Lietuvybė bus išlaikyta per 
skautiją. Dr. Biežis tuo pat me
tu perdavė skautams Chicago 
Skautams Remti Dr-jos čekį — 
auką. Kons. Dr. P. Daudžvardis 
dėl žmonos sunegalavimo negalė
jo atvykti į TS. Jam perduoti or
diną priėmė Dr. M. Budrienė.

Pernai kadenciją baigusiai Se
serijos VS vyr. sktn. Onai Zails- 
kienei įteiktas Geležinio Vilko 
ordinas. Atstumai ir laiko aplin
kybės nedavė progos tą ordiną 
įteikti Brolijos Pirmūnui vyr. 
sktn. Petrui Jurgėlai, kuris juo 
buvo apdovanotas prieš 35 m. šio
je IV TS priimdamas tą ordiną, 
jis pasidžiaugė, jog 1918 m. lap
kričio 1 d. Vilniuje pradėta skau- 
tija taip gražiai klesti lietuviš
kajame jaunime.

Nenuilstamai 6 metus emigraci
joje redagavusiam “Skautų Ai
dą” vyr. sktn. Stp. Kairiui įteik
tas Geležinio Vilko ordinas, ku
rį pastarasis priėmė viso redak
cinio kolektyvo vardu.

Seserijos Vyriausiosios Skauti- 
ninkės įsakymu paskelbta apie į 
vyresn. laipsnius pakeltas vado
ves. Paskautininkėmis pakeltos 
vyresniosios skiltn. B. Banaitytė,
M. Banevičiūtė, L. Ruginienė ir 
D. šeputaitė. J skautininkės — 
psktn. J. Pečiūrienė, Tėvynės 
Dukros žymeniu apdovanotos: 
pskltn. K. Kuraitytė, pskltn. V. 
Pavilčiūtė, v. skltn. L. Vepštai- 
tė, skltn. V. Tamošiūnaitė, skltn.
N. Linkevičiūtė ir E. Sakalaus
kaitė.

Brolijos Vyriausiojo Skautinin
ko įsakymu paskelbti apdovanoji
mai ordinais. Ordinu Už Nuopel
nus apdovanoti: sktn. J. Sakalas, 
psktn. VI. Simutis, v. skltn. T. 
Remeikis, v. skltn. česl. Anužis 
ir v. skltn. V. Bauža. Tėvynės 
Sūnaus žymeniu apdovanoti: v. 
skltn. R. Gaška, v. skltn. A. Alon-

deris, skltn. K. čempė, skltn. D. 
Glodas ir skltn. K. Matonis. Vė
liavos žymeniu apdovanoti: 
pskltn. Alg. Eimantas, pskltn. St 
Švilpa, v. skltn. Alg. Garlauskas 
ir v. sklt A. Zaparackas.

Iškilmėms pritaikytas kalbas 
pasakė Seser>; ' " Vyriausioji 
Skautininkė v.š. L. Čepienė ir 
Brolijos VS v.s. Stp. Kairys. Dar 
žodžiu sveikino apylinkės ameri
kiečių sk. vadovas ir ukrainiečių 
skautininkas. Taip pat paskaityti 
raštu gautieji sveikinimai. Jų 
tarpe buvo Lietuvos Diplomatų 
šefo min. St. Lozoraičio, Lich
tenšteino' princo Emanuelio, VLI- 
Ko, Italijos skautų, LRKSA, Ira
no skautų, Lietuvos Laisvės Ko
vų Invalidų S-gos, Lietuvos Ka
riuomenės Kūrėjų Savanorių S- 
gos, Kun. Birutės Karių šeimų 
Moterų Dr-jos, Lietuvių Vetera
nų S-gos Ramovės, įv. kraštų 
bendruomenės organų, sk. vadei 
vų ir rajonų vadų ir kt

Skambant Prezidento maršo 
garsams tvarkingos svečių ir 
mūsų skaučių bei skautų gretos 
pražygiavo pro garbės svečius. 
Iškilmės ir paradas gražiai pra
ėjo dėka clevelandiškio sktn. Ba
lio Rėkaus Tautinėje Stovykloje 
įrengtų radijo garsintuvų. Per 
juos skambėjo nuolatos lietuviš
kos dainos ir muzika. Jų dėka 
puikiai girdėtos kalbos, komandos 
ir pravestas paradas.

(.k.)

TAUTINEI STOVYKLAI 
PASIBAIGUS

IV-je Jubiliejinėje Tautinėje 
Stovykloje, įvykusioje Amerikoje, 
stovyklavo 516 įvairių skaučių ir 
vadovių bei 492 skautai. Iš viso 
1008 asmenys. T.S. veikė 17 vir
tuvių. Buvo verdama 102 puoduo
se. Vandeniui- pristatyti ir laiky
ti naudota 63 metaliniai indai.

Džiugu pastebėti, kad lietuviš
kam skautų sąjūdžiui švenčiant 
40 . metų sukaktį, gyvas dėmesys 
buvo atkreiptas įvairių organiza
cijų, žymių veikėjų ir net užsie
nio skautų. Tai gražiausiai pa
vaizduoja gauti sveikinimai raš
tu, kurių buvo per 60.

Visiems, taip maloniai prisimi
nusiems Lietuvos Skautijos 40 
metų sukaktį ir pasveikinusiems, 
Tautinės Stovyklos vadovybė iš
reiškė nuoširdžią skautišką padė
ką. Buvo pajusta, kad skautų pa
stangos yra stebimos su pritari
mu ir nuoširdžiu dėmesiu ne tik 
daugelio mūsų tautai užsitarna
vusių asmenų, bet ir visos eilės

organizacijų bei institucijų. Tas 
padrąsina skautus tvirtai žengti į 
penktąjį dešimtmetį ir po lietu
viškąja trispalve stoti naujiems 
žygiams Dievo, Tėvynės ir Arti
mo kelyje.

GARSINA LIETUVIŲ VARDĄ
šiomis dienomis pasibaigusioje 

Viktorijos žemės ūkio ir pramo
nės metinėje parodoje, įvykusioje 
Melbourne, mūsų sesė psktn. Da
nutė Giedraitytė laimėjo tris pre
mijas: pirmos eilės premiją už 
tautinį žiurstą ir pirmos eilės pre
miją už tautinį sijoną bei antros 
eilės premiją už tautinį lietuvių 
audinį. Apie mūsų sesės psktn. D. 
Giedraitytės laimėtąsias tris pre
mijas parašė melboumiškis “The 
Age”, pažymėdamas, kad jas lai
mėjo lietuvaitė

šia proga pastebime, kad psktn. 
D. Giedraitytė Vokietijoje yra 
baigusi Lietuvių Meno Instituto 
tautodailės skyrių. Australijoje 
gyvendama ir sau pragyvenimą už
dirbdama baigė universitetą Mel
bourne ir gavo diplomą B. A. laip
sniu. šiuo metu ji ruošiasi magis
tro laipsnio egzaminams, vis kilda
ma mokslo laiptais aukštyn ir ne
nuleisdama rankų. Ji dirba Mel
bourne Universiteto Bibliotekoj 
kaip knygyninkė — ir yra taip pat 
baigusi, pernai bibliotekininkų kur
sus. Mes labai džiaugiamės mūsų 
sesės Danutės didžiais laimėjiinias 
ir linkime tolimesnės sėkmės, ko
piant mokslo laiptais ir lietuvių 
tautą garsinant.

(sks)

AUKOS BENDRUOMENĖS LAIKRAŠČIUI
Čia skelbiamas dalinis “Mūsų 

Pastogei” aukojusių sąrašas:
J. Makarovas £ 0.10.0, A. Ra

dauskas £ 1.0.0, V. Lozoraitis £ 
2.0.0., K. Beržinskienė £ 0.15.0, 
Nežinomas taut. £ 1.0.0, A. Go- 
vedas £ 0.10.0, J. Sirutis £ 0.10.0, 
A. Nagevičius £ 2.0.0, K. Kaza
kevičius £ 0.1.6, V. Kočiūnas £ 
0.8.0, J. Umber £ 0.2.0, J. Ruz- 
gys £ 2.0.0, V. Linkus £ 2.0.0, 
A. Alekna £ 0.10.0, A. Meliaus- 
kas £ 0.10.0, A. Pinkevičius £ 
0.2.6, B. Kasparas £ 0.10.0, B. 
Leitonas £ 0.10.0, J. Budrys £ 
0.2.0, Adei. Apyl. Valdyba £ 
3.0.0, P. Doniela £ 1.0.0, A. Aly- 
ta £ 2.0.0, B. Sadauskas £ 1.0.0, 
A. Giniotis £ 1.0.0, A. Strimaitis 
£ 1.0.0, K. Žilinskas £ 0.10.0, A. 
Jasiūnas £ 0.7.6, A. Vaičaitis £ 
£ 0.0.6, Hansa Trading Co. £ 
1.9.9, V. Binkis £ 0.10.0, A. Se
natorskis £ 0.12.7, V. Bosikis £ 
0.10.0, K. Bokšys £ 0.5.0, V. Po
vilaitis £ 1.0.0, A. Kazlauskas £ 
0.5.0, V. šopys £ 0.10.0, S. Kve
daras £ 0.1.9, V. Skridulaitis £ 
0.1.3., P. Sovenis £ 0.1.6, S. Ka
valiauskas £ 0.10.0, G. šemienė 
£ 1.10.0, A. Leveris £ 0.1.0, B.

šaltmiras £ 1.0.0, Brisbanės Apy
linkė £ 5.10.0, A. Druskinis £ 
0.10.0, L. Beitmanas £ 0.10.0, F. 
Marcinkus £ 0.10.0, K. Kemešys 
£ 0.10.0, J. Jasiūnas £ 0.10.0.

Viso £ 45.4.10.
A.L.B-nės Krašto Valdyba, kaip 

“M.P.” laidėjas, džiaugiasi dos
nia tautiečių ranka, nuoširdžiai 
dėkoja ir tiki, kad ir ateityje ra
sis tų geradarių, kurie sava auka 
padės išlaikyti šį šviesos žiburį- 
šiame krašte.

MAŠINA SKAITO IR 
SUTRUMPINA STRAIPSNIUS
Amerikoj išrado elektroninę ma

šiną, kuri gali “skaityti” straips
nius ir juos sutrumpinti. Mašina 
vadinama Autoabstract. Mašina 
veikia taip: straipsnis ištisai yra 
pakeliamas Į magnetinę ar ženk
lus išmušamą juostelę, kurią gali 
pagauti tos elektroninės “smege
nys”. Paskiau jos surenka statis
tinę informaciją, kas liečia kažku
rių žodžių vartojimo dažnumą ir 
jų paskirstymą tekste. Iš to nus
tatoma jų svarbumas, sakinio bū
tinumas.

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET,

Tel:

pro-
Sto-

Pasaulio Lietuvių Dienos 
ga (rugp. 23 d.) Tautinėn 
vyklon buvo atvykęs JAV — LB 
pirm. St. Barzdukas su žmona. 
Jis skaitė stovyklautojams pašne
kėsi apie Lietuvių Bendruomenę 
ir Lietuvių chartą. Pabrėžė — jei 
lietuviai nori išlikti pasaulyje 
kaip tauta, jie turi būti vienin
gi ir solidarūs.

Po pašnekėsi© stovyklautojai 
paleido “garsią torpedą” — “čia 
gyva Lietuva!". Korp! Vytis kor- 
porantai išdalino susirinkusiems 
jų atspausdintus dainorėlius “Prie 
laužo” ir visi sutartinai padaina
vo kelias dainas.

JUBILIEJINIS SEKMADIENIS
Lietuvos skautijos 40 m. sukak

čiai atžymėti Tautinėje Stovyklo
je buvo skirtas Jubiliejinis sek
madienis, rugp. 24 d. Tądien pasi
taikė kiek nepastovus oras. Ta
čiau trumpi lietaus periodai ne
sudrumstė šventinės nuotaikos ir 
pačių iškilmių. Lyg pačios gam
tos skautams paruoštoje švento
vėje įspūdingai atlaikytos uždara
me slėny šv. Mišios. Jas atnaša
vo kapelionas v.s. J. Vaišnys, SJ. 
Jaudinančiai skambėjo lietuviškos 
giesmės, su kuriomis praskaidrė
jo apsiniaukęs dangus.

4 vai. p.p. didžioj on vėliavų 
aikštėn su dainomis žygiavo dar
nios skaučių ir skautų vienetų 
gretos. Erdviu keturkampiu susi
rikiavo vienetai. Iš raportų pa
aiškėjo, jog rikiuotėje buvo per 
850 skaučių ir skautų. Prie vė
liavų išsirikiavo puikiais tauti
niais rūbais pasipuošusios skau
tės. TS vadovybė apėjo išrikiuo
tus vienetus, kurie savo vadus 
sveikino įvairiais patriotiniais šū
kiais. Prabylo į visus LSS Pirmi- 
jos pirm. v.s. V. Čepas. Anot jo 
pirmoji skauto pagarba tenkanti 
sk. rėmėjui. Ta proga skelbiama,

LIETUVIŲ NAMAI
Pranešama, kad Liet. Namų sta

tyba Geelonge gana sparčiai eina 
į pabaigą. Užbaigus tinko dar
bus ir pravedus elektrą, salė pra
deda įgauti savo formas ir suda
ro tikrai malonų ir jaukų įspūdį. 
Galutinai viską užbaigus ir tinka
mai išdažius, turėsime nedidelę, 
tačiau jaukią salę.
^.V.WAWAW.V.W.Y.VZ

Įi J. Strautins Š
15-TH FLOOR į

306 The Causeway į
MELBOURNE į

XXX į
r SIUNTINIAI I LIETUVĄ į
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KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 
Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre, ~
Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butų, maistą ir patarnavimų £ 7.7.0 savaitei. 
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

AUSTRALIJA - LIETUVA
MES SIUNČIAME:

* Jūsų nuosavus daiktus — jie turi būti nauji — apdraustu 
paštu tiesiai į Rusiją.

* Siuntiniai išeina du kartu
* Nėra laivų perkrovinėjimų
* Visi mokesčiai sumokami — mūsų įstaigoje. Jūsų giminės už 

gautus siuntinius nieko neprimoka.
* Visi siuntiniai yra pilnai garantuoti.

į savaitę, nedelsiant.
— normali pašto tarnyba.

CONTAL CO
SIS TAS NAUJO SIUNTINIU

I

REIKALUOSE
Relief Parcels Department

387 LITTLE BOURKE ST., MELBOURNE VIC. 
Tel. MU 1608 & MU 3627 po darbo: JB 5368 

KLAUSYKITE CONTAL RADIJO PROGRAMŲ 
kiekvieną sekmadieni, 3 GL nuo 2 vai. p.p. iki 2,30 p.p.

Visiems seniesiems savo klijentams, taip pat ir tiems, kurie iki šiol mūsų patarnavi
mais nesinaudojo, pranešame, kad vėl galime pasiųsti įvairiausių rūšių standartinius 
maisto siuntinius iki 40 svarų svorio. Svarbiausia, kad už šios rūšies siuntinius 
neimamas joks manipuliacinis mokestis. Labai pigiai galima pasiųsti rūkalų siunti
nėlius. Pvz., 500 amerikoniškų pirmos rūšies cigarečių ir dvi dėžės CAPSTAN ta
bako (224 gr.) tik £ 6.9.0, arba 1000 (tūkstantis) aukščiausios rūšies amerikoniškų 
cigarečių tik £ 7.16.0, arba 10 svarų cukraus gabaliukuose ir 10 svarų geriausios 
rūšies miltų už £ 5.6.0.

PIGIAU IR MEDŽIAGŲ SIUNTINĖLIAI
Pavyzdžiui, 3 vyr. kostiumams medžiagų 3 atkarpos po 3į jardo, įskaitant kiekvie
nam kostiumui geros rūšies šilką pamušalams, už 14 svarų ir 18 šil. Kostiumams 
medžiagos pasirinktinų spalvų: pilka su melsvais dryželiais, rausva su pilkais dry
želiais, melsva su pilkais dryželiais, tamsiai pilka su melsvais dryželiais ir pan. 
Suprantama, kad šių kainų medžiagos nėra aukštos kokybės.
Suknelėms atkarpos po 
šilingų už 4 jardus su 
atkarpėlės pasirinkimui.

4 jardus pasirinktinų spalvų ir pasirinktinų rūšių nuo 30 
visais mokesčiais. Pageidaujantiems siunčiamos medžiagų

PASIŲSTI 40 LBS SVORIO SIUNTINIUS
šiuo metu TAZAB, LIETUVIŲ SKYRIUS, 1 LABDROKE GARDENS. LONDON 
W.11, gali pasiųsti ne 22 Ibs svorio siuntinius, kaip iki šiolei, bet 40 L irų netto. 
Tiems, kurie užsako 40 Ibs svorio siuntinį, nežiūrint jo vertės,

NEIMAMAS JOKS MANIPULIACINIS MOKESTIS 
(Licenzijos, persiuntimo, įpokavimo ir draudimo).

Visų rūšių siuntiniai, užsakyti per mus, pirmoje eilėje pasiunčiami, o tik žymiai 
vėliau siuntėjas gauna sąskaitas. Dažnai apmokama tik tada, kai siuntinys’jau vie
toje ir apie tai žino siuntėjas. Kam būtinas reikalas verčia siųsti, pirmoje eilėje 
atsiminkite šį adresą:

GALIME

TAZAB, Lith. Dep., I Ladbroke 
Grds, London, W. IJ

?

t

X

X

COSMOS TRADING CO. i
SA V. A. VAITIEKŪNAS

Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran. *:* 
SEKANČIAI SIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS IKI 13-TO 
SPALIO. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS NAUJIEMS ?
METAMS ARBA 1959 M. SAUSIO MĖN. PRADŽIOJE. PA- Ž 
SKUBĖKITE IŠSIŲSTI NAUJŲ METŲ DOVANAS ŠIUO ? 
TRANSPORTU! — *

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, iki 44 Ibs. svorio. 
Seniems klijentams didelė nuolaida: užeikite — Įsitikinsite!

DĖMESIO!
Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų. Kainos žemesnės 
negu turguose ar kur kitur. Tiesiai iš fabrikų į Jūsų siuntinius:

Vilnonės kostiuminės medžiagos nuo 25/----- 40/- yardas
Vilnonės suknelėms medžiagos nuo 10- — 18/- yardas 
Vilnonės paltinės medžiagos nuo 12/- — 30/- yardas 

Gaunamos Essendone ir pas visus agentus.
Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin

kelio stotį prekine važta:
2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 

Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukšta.) 
TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadien^J,.

SKYRIAI:
Sydnėjuje: A. Mauragii, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. 

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lepšy s, 28 Grange Rd., Hindmar.h, S.A. 
Brisbane je: Cosmos Trading Co., Herschel Chambers, Cr.

George & Herschel St., Brisbane, Q’ld.
C. Kriučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. Tel. U 5827. 

Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm.

(Trolleybusu nuo G.P.O. Stricland Ave. iki 20 sutt.) 
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

X

X

t
i

I
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Redaguoja Antanas Laukaitis
Adresas: 4 Chisholm Ave., Belmore, N.S.W. Tel.: UW 4948

sios Lietuviai — Estai ir IlI-sios 
Lietuviai — Latviai.

Pirmojo Pabaltiečių turnyro. 
Tjaimėtojai buvo lietuvių koman- 
cfca, kuri ir šiais metais žais savo 
stipriausioje sudėtyje, tikėdama
si anktrąjį kartą laimėti pereina- 

;aurę.mąją

ŠTAI

ATVIRAS LAIŠKAS
(A.L.F.A.S. V-BOS PIRMININKUI M. KATILIUI)

\.O TENISININKAI
LAIMĖJO

“D&ugavos” ruoštąjį vy- 
tenriso turnyrą laimėjo

Perskaitęs Jūsų straipsnį “Kur 
dingo?”, tilpusį “Mūsų Pastogės” 
Nr. 39 (493) Sporto Skyriuje, 
susidariau nuomonę, kad tai ne 
paaiškinimas priežasčių, dėl ne
sėkmingo šių metų ALFAS Val
dybos sudarymo, bet nesąmonin
gas užgavimas buvusių ALFAS 
valdybos narių, kurie sportinį 
Australijos lietuvių gyvenimą tik
rai tik išplėtė ir iškėlė.

Keista, kad senos susirašinėji
mo bylos Jums buvo didžiausia 
kliūtis, kuri trugdė sudaryti AL
FAS valdybą. Pereitų metų AL
FAS valdybos pirmininku buvau 
aš, todėl, pagal Jūsų nuomonę, aš 
ir esu didžiausias kaltininkas. .] 
šį Jūsų kaltinimą turiu atsakyti 
štai ką:

Negalėdamas asmeniniai atvyk
ti į pereitų metų sporto šventę 
Geelonge, prašiau Sydnėjaus 
Sporto Klubo “Kovas” pirminin
ko visus dokumentus perduoti 
šventės rengėjams, kurie turėjo 
juos patiekti sporto klubų atsto
vų suvažiavimui. Jeigu Jūs jų ne-- 
s«vote, tai UK J»« 1 z»noci apie
tolimesnį jų likimą. Ir jei Jūs 
norite patikrinti dar ankstyvesnį 
susirašinėjimą, patarčiau kreiptis 
į Melbourno Sp. Kl. “Varpas” 
pirmininką L. Baltrūną, kuris bu-

vo Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
įgaliotinis Australijoje. Aš jokių 
bylų bei dokumentų iš jo neper
ėmiau, kadangi numačiau, kad 
jos man bus nereikalingos.

Visi dokumentai yra tikrinami 
sporto klubų atstovų suvažiavi
me, todėl jie, be archyvinio svar
bumo, jokios esminės reikšmės 
daugiau neturi. Veikimo gaires 
nustato ALFAS statutas, kurį 
Jums reikėjo perskaityti dar prieš 
pasiūlant savo kandidatūrą į 
ALFAS valdbyos pirmininko rin
kimus. Anot Jūsų, svarbiausios 
knygos — iždo apyskaitos — t»K- 
rai nebuvome užvedę, todė-’* kad 
neturėjome pajamų, o susidariu
sia* išlaidas aš padengia’*1 savais 
pinigais (Red. pabr.) AP»e buvu
sių ALFAS valdybų . veikla ne
reikėtų reikšti kritikas tiems, ku
riems lietuvių sporinis judėji
mas Australijoje yra mažai pa
žįstamas.

Aš manau, kad dabar daug kas 
Jums paaiškės* ° jeigu dar turė
site kHn klausimų, mielai padė
siu. Tat iki pasimatymo Sporto 
šventėje.

Vlada* Daudara*
i 1958 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Sydnėjus

Latvių 
rų stalo 
Kovo komandai, kuri-po gražių ir 
įtemptų kovų {nugalėjo kitas prie
šininkų komandas. Kovą atstova
vo: V. Karpavičius, V. Binkis, R. 
Liniauskas ir 1E. Bernotas. Lai
mėję šį turnyrą, koviečiai stalo 
tenisininkai gafro Z. Bormanio at
minimo pereinamąją taurę.

Adelaidėje
XYT1S i — GLENELG 

56:55 (24:26) 
/Vytiečiai į aikštę išėjo be . 

ptiainų ir gana silpnoje sudėtyje. 
Rungtynės pradedamos labai ne
vykusiai, ir .priešininkas renka 
tašką po taško. Vytiečiai pasi
tempia ir rezultatas pradedamas 
lyginti. Antrame puslaikyje re
zultatas svyruoja čia į vieną pu
sę, čia į antrą pusę poros taškų 
skirtumu. Nors kartais mūsiškių 
ir nebuvo stipri gynyba, vis dėlto 
rungtynės pajėgiamos laimėti 
nors ir mažu rezultatu. Taškus 
pelnė: Klimaitis 21, Petkūnas 14, 
Pyragius 10, Gurskis 6 ir Rakaus
kas 5.

pa-

DfiL JAUNIU VARŽYBŲ
Atrodytų, jog svarbiausia prie

žastis, kad iki šiol nebuvo jau
nių varžybų, yra neturėjimas ar 
mažas jaunių prieauglio buvimas 
kai kuriuose Australijos lietuvių 
sporto klubuose, dėl ko kaltos 
yra tik tų klubų valdybos. VI. 
Daudaro iškelti.........................
psnyje “Jauniai 
verti visų klubų 
go dėmesio. Ar 
bus suruoštos jaunių varžybos, 
priklausys nuo ALFAS ir S.K. 
“Varpas” valdybų.

Neaišku yra, kodėl Vi. Dauda- 
ras savajame straipsnyje siūlo 
pritaikinti š. Amerikos Lietuvių 
jaunių jaunučių amžiaus ribą. 
Per VHI-sios Australijos Lietu
vių Sporto šventės Klubų atsto
vų posėdį buvo prieita susitarimo 
jaunučius skaityti ligi 16 metų 
amžiaus ir jaunius nuo 16 iki 18 
metų. (Gaila, kad apie šį ir visus 
kitus padarytus nutarimus nebu
vo nei vienu žodžiu prasitarta 
spaudoje. S.S.R.) Jaunimas, lan
kąs australų mokyklas ir atsto
vaująs jų klubus, taip pat rūšiuo
jamas pagal šio amžiaus ribą. 
Taigi visiškai neaišku, kokia nau
da mums būtų imant š. Ameriką 
pavyzdžiu. Mano nuomone, AL
FAS valdyba turėtų išsiuntinėti 
visiems sporto klubams raštus su 
klausimais:

1. Ar panaikinti tinklinio 
žybas?

2. Ar klubas gali atsiųsti 
nių krepšinio komandą?

3. Ar gali atsiųsti jaunių 
ko teniso komandas?

4. Kokio amžiaus turėtų 
jaunių ir jaunučių komandos?

Sporto klubai turėtų kuo grei
čiausiai duoti atsakymus. Turė
dama šias žinias, ALFAS valdy
ba žinotų daugumos norą ir pa
geidavimus, iš ko galėtų spręsti, 
ar galės suruošti tinkamas jau
nių varžybas.

Jeigu būtų rengiamos jaunių 
varžybos, tai reikalinga būtų apie 
tai sužinoti juo greičiau, lygiai 
kaip ir dėl tinklinio varžybų, nes 
ir kiekvienas klubas paskirai tu
ri paruošti komandas ir jas fi
nansuoti. Geriausiai būtų, kad 
ALFAS valdyba paskelbtų aiškų 
pranešimą šiuo reikalu.

Tikėkimės, jog šiais metais per 
sporto klubų atstovų susirinkimą 
dalyvaus ir ALFAS valdyba, to
dėl ir visi rūpimi ateities klausi
mai bus smulkiai ir aiškiai išnag
rinėti bei išspręsti.

B. Nemeika

taisyklėmis, 
visos pasaulio 
ir Australija,

klausimai strai- 
turi dalyvauti’’, 
valdybų ypatin- 
dar šiais metais

var-

jau-

lau-

(Tarptautinėmis 
kurių laikosi kone 
valstybės, tarpe jų 
yra nustatyta, kad jaunučiai ber
niukai ir mergaitės yra laikomi 
nuo 12 iki 14 metų imtinai, jau
niai berniukai ir mergaitės 
nuo 15 iki 18 mteų ir vyrai 
18 metų. Sp. Sk. Red.).

VYTIS JAUNIAI — CHRYSLER 
39:35 (22:22)

Jauniai turėjo labai pasisteng
ti, kad pasiektų šį laimėjimą. 
Puolimas žaidė pakenčiamai, bet 
gynimas buvo silpnas.

Perėjus į zoninį gynimą, reika
lai šiek tiek pasitaisė. Kamuo
lio perdavimai dažnai buvo ne
tikslūs. Tik geriau mėtydami, mū
siškiai nugalėjo. Taškai: Gudelis 
19, Kalibatas su M. Statnicku po 
8, ir G. Statnickas 7.

Sydnėjuje

yra 
nuo

p.p. Estų 
City pra- 
Pabaltio- 

Antrosios

PABALTIEČIŲ 
ŠACHMATŲ TURNYRAS

šių metų spalio mėn. 26 dieną 
(sekmadienį) 2-trą vai.
Namuose Campbell St., 
sideda II-sis Sydnėjaus 
čių šachmatų turnyras,
rungtynės įvyks Lietuvių Namuo
se Redferne lapkričio mėn. 2 die
ną. Trečiosios rungtynės įvyks 
lapkričio mėn. 30 dieną Latvių
Namuose, Parnell St. Nr. 32, 
Strathfield. žaidynių suskirsty
mas: I-sios Latviai — Estai, II-

nnwiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

būti

sas pastangas rezultatą lyginti, 
vytietės vis dėlto laimėjimą iš
laiko savo rankose. Labai didelę 
pažangą padarė pirmus metus 
žaidžianti D. Radzevičiūtė. Tai 
labai kovinga krašto puolėja, ga
linti puikiai mėtyti, jei ir ateity
je Dalė darys tokią pažangą, tai 
Vytis susilauks labai geros puo
lėjos. Už jaunes žaidė: Andriu- 
sevičiūtė, 18 taškų, D. Radzevi 
čiūtė 17' taškų, Wallis 2 taškai, 
L. Radzevičiūtė, Šulcaitė ir Jau- 
nutytėr“

Mielus sportininkus 
SKIRMUNDĄ KELERTAITĘ — VISOCKIENĘ

SIGITĄ VISOCKI, 
susilaukus dukros, nuoširdžiai sveikina su geriausiais linkėjimais 
naujagimei.

Adelaidė, L.S.K. “Vytie’

B.N.

VYTIS I — Y.M.C.A. 51:31 (24rf»>

VYTIS JAUNĖS — NORTH 
ADELAIDE 37:31 (20:15)

Šias rungtynes laimėdamos 
jaunės pateikė didelę staigmeną. 
North komanda užima varžybų 
lentelėje antrą vietą ir yra pra- 
laimjėus dvejas rungtynes. Taigi 
mūsų jaunės išėjo į aikštę be vil
ties laimėti.

Rungtynės pradedamos labai 
silpnai, ir priešininkės veda 12-2. 
Paimama minutė ir pertvarkoma 
mūsiškių gynyba. Vaizdas tuojau 
keičiasi mūsiškių naudai, žaidžia
ma labai gerai komandiniai. An- 
driusevičiūtė su D. Radzevičiūte 
daro labai tikslius ir gerus meti
mus. Puslaikis baigiamas penkių 
taškų persvara mūsiškių naudai. 
Antrame puslaikyje taip pat ge
ras komandinis žaidimas ir gyni
mas. Nors priešininkės deda vi-

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

ROMUVA
OVERSEAS

SAV.
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032

Melbourne

Vytiečiai, laimėdami šias rung
tynes, atsistojo pirmaujančioje 
ketveriukėje, kaip stiprus viene
tas. Paskutinį kartą žaisdami su 
šia komanda, vytiečiai buvo skau
džiai pralaimėję. Sykiu vaizdas 
buvo kitoks: vytiečiai laimėjo ga
na lengvokai, nors rungtynės ir 
buvo šiurkštokos. Taškus pelnė: 
Ignatavičius 17, Petkūnas 15, 
Klimaitis 8, Rakauskas 4, Gurskis, 
Pyragius ir Petruška po 2, Ja- 
ciunskis 1.

PONO STRAVINSKO DOVANA
Visai netikėtai Melb. lietuvių 

sportininkų bičiulis p. Sigitas 
Stravinskas, pamatęs gražiai be
sikuriančią sportininkų būstinę, 
nutarė paaukoti gražų ir labai 
vertingą televizijos aparatą, ku
ris šiandieną jau puošia šią bu
veinę. Norisi pabrėžti, kad p. 
Stravinskas, kuris dirba kaip ra
dijo ir televizijos agentas, 
vanodamas šį trijų šimtų 
vertės televizijos aparatą, 
sujaudino ne tik lietuvius
tininkus, bet ir visus Melbourno 
lietuvius, nes sportininkų būstinė 
yra prieinama kiekvienam lietu
viui, kuris tik nori pasižiūrėti te
levizijos programos.

Už šią brangią dovaną Melbour
no sportininkai tikisi surasti pro
gos tinkamai atsidėkoti.

pado- 
svarų 
giliai 
spor-

VYTIS 11 — NORTH 
63:57 (29:36) — Pusfinali.

Pusfinalio rungtynes' vytiečiai 
pradėjo gana silpnokai. Buvo 
dengiama individualiai ir gauna
ma labai daug baudų. Priešininko 
centro puolėjas darė metimą po 
metimo ir vytiečiai niekaip nega
lėjo rasti išsigelbėjimo. Puslaikis 
buvo pralaimėtas septynių taškų 
skirtumu. Antram puslaikiui ko
mandos treneris S. Urnevičius 
pertvarko komandą į zoninį gy
nimą. Dengiant zoną, sekasi daug 
geriau: rezultatas išlyginamas ir 
persveriama pora taškų savo nau
dai. Baudų gauna abi pusės la
bai daug, ir žaidėjai viens po ki
to apleidžia aikštę surinkę po 
penkias asmenines baudas. Vytie
čiai palieka keturiese, o priešai 
tik dviese. Žaidimas nebuvo žiau
rus, tik teisėjai nepraleido nė vie
nos smulkmenos. Vytiečiai žaidė 
labai kovingai ir su ryžtu. Taš
kai: L. Urmonas su Gumbiu po 
15, Lapšys 11, Visockis 9, Pocius 
5, Merūnas su R. Urtnonu po 4.

VYTIS JAUNIAI — SWANS 
41:57 (29:30)

Priešui esant gana stipriam, 
jauniai labai puikiai kovojo ir 
žaidė I-mą puslaikį komandiniai 
gerai. Antras puslaikis pradėtas 
gerai, bet prieš pabaigą mūsų 
jauniai visiškai pavargo ir vien 
dėl nuovargio pralaimėjo, nepa
jėgdami dengti priešininko. Taš
kai: M. Statnickas 17, Gudelis 15, 
G. Statnickas 6, Rudzenskas 2 ir 
Kalibatas 1.

biai gražius sumanymus realizuo
damas.

Niekam neprašant, grynai nuo 
savęs, p. Baltokas sumanė pats pa
daryti moderniškai sukonstruk- 
tuotą dviejų lentų šachmatų stala 
ir jį padovanoti Lietuvių Namams 
— sportininkų ir šachmatų mėgė
jų naudojimui, šis stalas jau at
gabentas į sportininkų būstinę.

Negana šios nejkainuojamos au
kos, p. Baltokas papildomai sutiko 
paaukoti savo darbo spintelę spor
tininkų laimėtom dovanom sudėti. 
Už šią didelę p. Baltoko auką 
Melbourno lietuviai sportininkai ir 
jų bičiuliai visada bus dėkingi.

ELBE

KREPŠINIO TRENIRUOTĖS
Artėjant Lietuvių Sporto šven

tei, pradedamos Melbourno lietu
vių krepšininkų treniruotės, ku
rios vyks kas sekmadienį nuo 2 
iki 4 vai. po pietų Collingwood’o 
policijos sporto salėje. įrengus 
krepšinio aikštę Lietuvių Namuo
se, treniruotės bus perkeliamos, 
kai oro sąlygos leis.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
SPORTININKŲ BŪSTINĖ

Lietuvių Namuose sportinin
kams skirtoji patalpa baigiama į- 
rengti: gražiai išdažytos sienos 
ir lubos, įdėtos naujos grindys, 
kurios išklotos stipriu linoleumu, 
įsigyta skelbimų lenta, kurioje bus 
skelbiama įvairiausios žinios ir 
pranešimai, liečią sportinį gyveni
mą. Pagrindinėj sienoj pakabinta 
moderniškai įrengta spinta laimė
tom taurėm ir kt. dovanom sudėti. 
Gautas modernus dviejų komplek
tų šachmatų stalas. Baigiami dirb
ti dailiai suprojektuoti suolai, ku
rie eis pagal dvi pagrindines sie
nas. Ant visų sienų iškabinėti lai
mėti skydai ir vėliavėlės, kas būs
tinei teikia tikrai sportišką nuo
taiką.

PONO BALTOKO AUKA 
MELBOURNO SPORTININKAM

Jau keli mėnesiai prabėgo, kaip 
tyliai, niekam nesireklamuodamas 
savo gražiuose, naujuose namuose 
sportininkų prietelius p. Baltokas, 
aukodamas savo brangų laiką, iki 
gilaus vidurnakčio dirba, nuosta-

Geelonge
VYTIS II — BARWON 

34:36 (20:16)
Geelongo miesto krepšinio pir

menybėms artėjant prie pabaigos. 
Vytis II pralaimėjo po sunkios 
kovos prieš Barwon komandą. 
Vytiečiai, gražiai pasuodamiesi 
ir gerai išnaudoję centrą, baigė 
pirmą puslaikį savo naudai. Ant
rame puslaiky kova ėjo už kiek
vieną tašką, bet australai, kiek 
geriau mėtydami, prieš rungty
nių pabaigą išlygino, ir, susižei
dus vienam Vyties žaidėjui, pasi
naudoję mūsiškių neapdairumu, 
įmetė pilną metimą, rungtynes 
laimėdami. Taškus pelnė Vytis: 
I. Jonušas 21, A. Kisielius, A. 
Jomantas ir I. Lipšys po 4, K. 
Zdanavičius 1.

VYTIS — EAST ROVERS 
25:27 (4:19)

Paskutinėse žiemos sezono 
rungtynėse vytiečiai pralaimėjo 
prieš East Rovers ir, užimdami 
5 vietą, nepateko į baigminį ket
vertuką. Silpnas žaidimas pirma
me puslaiky buvo šio pralaimėji
mo priežastis. Antrame puslaiky, 
parodę tikrai gerą kovingumą, 
prieš pabaigą jau buvo išlyginę, 
bet priešininkai, įmetę dvi bau
das, persvėrė rezultatą savo nau
dai ir laimėjo rungtynes. Taš
kus įmetė: I. Aukštakalnis 8, J. 
Jonušas 7, J. Lipšys 4, St. šutas 
ir A. Jomantas po 2.

žaisdami pirmus metus A gru
pėje, Vyties jaunieji krepšininkai 
per šį sezoną pasiekė tikrai ge
rų rezultatų, laimėdami prieš pir
maujančias komandas, bet antra
me rate lydėjo juos nesėkmė.

— Dalyvis —

“Savi pas savus”
PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

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

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

Rockdale 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.

EUROPIETIS SPECIALISTAS' 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šešta d. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourno Town Hall.) 
Centr. 1819

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

Uf AKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS 
LAUKIANTIEMS J.ŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Už.ak, remia sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntinį 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

JO

atsako

sumos.Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų 
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 visokius 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 kainarašeių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA SALPOS 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 “skyrimų” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.
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HUSU PASTOGE
IŠ NEWCASTELIO PADANGĖS NEWCASTELIS

Newcastelio liet, apylinkė, nors 
ir yra negausi, bet savo tautine 
veikla neatsilieka nuo kitų ir kiek
viena proga stengiasi reprezentuo- 
tis tautine ir kultūrine veikla vie
tinių gyventojų tarpe.

Dėka pačių apylinkės lietuvių 
tautinio susipratimo ir glaudaus 
tarpusavio bendradarbiavimo, 
Newcastelio vietiniai gyventojai 
per pastaruosius metus turėjo 
daug progų pasidžiaugti lietuvių i 
tautiniais šokiais ir dainomis: čia 
per ruošiamus minėjimus, čia per 
Y.M.C.A. ruošiamus kalėdų eg
lučių festivalius miesto salėje.

šiais metais buvo minėta: Mo
tinos Diena, 14-ji Birželio, 16-ji 
Vasario ir 8-ji Rugsėjo. Kiek
vieno minėjimo metu būdavo ne
mažai ir kitų tautybių žmonių ir 
australų, kurie turėjo progos iš
girsti gražiai skambančias lietu
viškas liaudies dainas arba pasi
grožėti lietuvių šokiais.

Paskutinis, labiausiai vykęs, 
Newcasteliečių pasirodymas bu
vo š.m. rugsėjo 6 d. Tautos šven
tės minėjimas, kuriame dalyvavo 
ir vengrų, estų ir F.LA. pirminin
kai bei daug svetimšalių svečių.

Minėjimą pradėjo valdybos pir
mininkas P. Brūzga ir trumpai 
nušvietė Tautos šventės kilmę ir 
jos reikšmę, pabrėždamas, kad 
lietuvių tauta, nors ji ir šimtme
čius vergavo svetimiems, bet iš
saugojo savo kalbą, kultūrą ir pa
pročius ir todėl liko gyva.

Estų Sąjungos pirmininkas p. Į tą savaitgalio mokyklą ir skautų 
H. Kaliot palinkėjo lietuviams 
sėkmės, siekiant savo užsibrėžtų 
tikslų.

Po to, muziko S. Žuko vadovau
jamas choras susirinko scenon. 
Apie 30 choristų, o moterys tau
tiniais rūbais padarė gilaus įspū
džio žiūrovams. Buvo sudainuota: 
Tėviškėlė, Stikliukėlis, Oi kas so
dai ir Vėliavos iškeltos plake. 
Dainos skambėjo darniai ir ža
viai.

Chorui pabaigus, valdybos pir-

VISUOT. SUSIRINKIMAS

SYDNĖJUS
IŠRINKTI TARYBOS 

ATSTOVAI

vadovaujamas 
česnaičio, taip 
sušoko “Malu-

atstovo

šalpos

Šalpos

j A.L.B.

Komiteto

Komiteto

RINKIMAI WOLLONGONGO 
APYLINKĖJ

Wollongonge priskaitoma per 
200 lietuvių. Nors jie ir išsiskl: / 
dę plačiame pajūry gyvena. n" 
čiau reikiamomis progomis ■ ta" 
renka draugėn, minėdami sus’" 
nes šventes ar norėdami tauti- 
bendruomeninių apylinV • aptarti 
jų xės reika-

Š.m rugsėjo 20 d
tuviškų pamaldų r> tu°3 P° lie" 
Katedroj, kur. šv. Wollongongo 
Sydnėjaus • lietuvi Mišias atlaikė 
kun. P. Butkus, 'į kapelionas 
tautiečiai susirinka šios apylinkės 
sėjo 8-tosios ir at J atšvęsti Rug- 
co Kudirkos gim-žymėti Dr. Vin-

Po įdomios Stimo sukaktį, 
paskaitos ir Au< Baltramiejūno 
jaudinančios deklaY'on®8 Kuraitės 
išrinkta nauja ApJ1®®^®8’ buvo 
ba iš J. černiausko/nkės Valdy- 
ir P. Kuro. Taip pat bu' Gailiūno 
tas ir Tarybos atstovu į K ’šrink- 
no suvažiavimą — A. LokyJbour‘

Po to vyko jauki arbatėlė.

' GEELONGAS

A.A. AUGUSTINAS
MILKERAITIS

Š.m. rugpiūčio 27 d. savo na
muose, 27 Watson St., Bell Park, 
mirė Aug. Milkeraitis, 43 m. am
žiaus. Velionis buvo 
pėdos krašto. Karo 
Vokietijon, o po 
gyveno Hamburgo 
vykioje. Į Australiją atvyko 1948 
m. Atlikęs darbo sutartį Roklan- 
de, persikėlė gyvent iį Geelon- 
gą. Velionis labai daug dirbo fab
rike, prieš ^ris metus susirgo 
širdies liga, ir pačiame gyvenimo 
žydėjime paliko 
ir 3 vaikučius.

Velionis buvo 
kiems reikalams 
gal išgales, stengdavosi padėti.

kilęs iš Klai- 
metu pateko 
kapituliacijos 
lietuvių sto-

liūdinčią žmoną

jautrus lietuviš- 
ir visuomet, pa-

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

mininkas P. Brūzga, lydimas dvie
jų i AŽųjų lietuvaičių tautiniais 
rū .is — (Bajalytės ir Levickai
te/ 3 metų amžiaus) pasirodė 
scenoj ir valdybos vardu išreiškė 
padėką choro dirigentui p. S. Žu
kui ir choristams už jų nenuilsta
mą veiklą lietuvybei išlaikyti, o 
mažosios lietuvaitės jam įteikė 
valdybos padėkos ženklą — pluo
štą gyvų gėlių.

Meno būrelis, 
valdybos nario J. 
pat labai gražiai 
ną ir “Kepurinę”.

Pabaigoj žiūrovus pralinksmi
no du “Pakeleiviai” — J. česnai
tis ir V. Nekrošius, apsirengę 
tikrai labai nuvargusių pakelei
vių drabužiais, bet lisksmais “Pu
pų Dėdės” melodijos kupletais ir 
armonika sukėlė salėje entuziaz
mo ir juoko.

Valdyba choristams ir šokėjams 
pagerbti suruošė kuklias vaišes.

Reiki apabrėžti, kad newcaste- 
liečiai lietuviai skyla į dvi gru
pes. čia yra aktyvūs bendruome
nės nariai ir “vienasėdžiai” arba 
atsiskyrėliai, kurie, kad ir gyve
na apylinkėje, bet aktyviam ben
druomeniniam veiksme kaip ir 
nedalyvauja. Jeigu kiekvienas 
apylinkės gyventojas būtų susi
pratęs lietuvis, Newcastelio apy
linkė savo veiklą galėtų išplėsti, 
įjungiant ir mažamečius ir mo
kyklinio amžiaus vaikus į jaunų
jų meno grupes, įsteigti likviduo- 

I tą savaitgalio mokyklą ir skautų 
būrelį.

Iš pasikalbėjimų su valdybos 
pirmininku patyriau, kad apie 30 
mylių nuo Newcastelio įsikūrė iš 
Bankstowno atvykęs Dr. Kišonas, 
žinomas veikėjas ir skautų vadas, 
kuris gavo paskyrimą į miestelį 
Stroud, kaip gydytojas. Valdybos 
pirmininkas P. Brūzga turėjo pa
sikalbėjimą su Dr. Kišonu, kuris 
pažadėjęs įsijungti į lietuvių aps
kritai, o taip pat ir skautų veiklą.

Baltru* Drožė

M O E, VIC.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

buvo

veiklą per visą eilę pas- 
metų.
klausimas, ar
tarptautinėje

reikėtų 
Kalėdų 
ir šiais 
miesto 
šioje paro-

da- 
eg- 

me-

Bankstowno • Liet. Bendruome
nės Apylinkė pereitą sekmadieni 
tikrai skaitlingai susirinko savuo
se namuose ir pagal balsų daugu
mą išrinko šiuos atstovus į š.m. 
Melbourne suvažiavimą: A. Švedą, 
T. Reizgienę, V. Kazoką, St Pa- 
čėsą, A. Mauragį ir J. šimborą.

Susirinkimas, pirmininkaujant 
B. Stašioniui ir sekretoriaujant 
L. Zigaičiui, praėjo darnioj ir 
vieningoj nuotaikoj.

šia proga buvo aptarta visa ei
lė aktualių, apylinkę liečiančių, 
reikalų.

“ŠVIESOS” SUSIRINKIMAS
Sambūrio “šviesa” Sydnėjaus 

Skyriaus metinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį spalio 18 dieną, 
4 vai. po pietų, Milsons Point 
“Commerce Hall” salėje, 14 En
nis Rd., Milsons Point.

Narių dalyvavimas būtinas.
Valdyba

MOKSLINĖS IR 
PSICHOLOGINĖS BEDIEVYBĖS 

PRIEŽASTYS
šia tema Dr. Mauragis paskuti

niame Sydnėjaus Plunksnos Klu
bo posėdyje skaitė paskaitą.

Paskaitininkas ypač plačiai ap
žvelgė socialistinių idėjų plitimo 
laikotarpi, 
prasidėjo 
nors ir su 
rodančiais,
yra kiekvienam įgimta dorybė.

Po paskaitos buvo gana aktyvios 
diskusijos.

Klubo narius labai gražiai ir 
maloniai pavaišino p.p. Kemėžiai, 
kurių namuose šis posėdis vyko.

kuriame jo manymu, 
masinis jietikėjimas, 

tam tikrais reiškiniais, 
kad vis dėlto religija

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Skautų Tėvų Komi

tetas nutarė dar šiais metais su
rengti Skautų Bičiulių Vakarą 
lapkričio 22 d. (šeštadieni) Ban
kstowno Lietuvių Namų salėje.

Vakaro pelnas skiriamas Tauti
nei Stovyklai paremti ir Sydne- 
jaus skautų stovyklavietei išpirk
ti.

Smulkesnės žinios apie vakarą 
bus pranešta vėliau.

. . ii

Kun. dr. P. Bačinskas, š. m. 
rugsėjo 23 -7 30 d.d. aplankęs vi
sus Moe, Newborough, Morwell, 
Yallourn North, Yallourno ir jo 
apylinkėse gyvenančius lietuvius, 
rugsėjo 28 d. Moe katalikų para
pijos bažnyčioje laikė specialias 
lietuviams pamaldas. Buvo klau
somos išpažintys ir bendra Ko
munija už Lietuvą ir visus tremti
nius.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko lietuvių šeimininkių gražiai 
paruošti bendri pusryčiai ir Rug
sėjo 8 dienos, nors ir pavėluotas, 
minėjimas. Minėjimui atitinkamą 
kalbą pasakė didžiai gerb. sve
čias kun. dr. -Bačinskas. Dėklą- 
macijose pasirodė ir patys ma- 

pipiriukai, nors tam ir 
pasiruošti... Pabaigoje 
Bačinskas visus sudomi- 
spalvotomis ekrane pa-

Rugsėjo 8-os minėjimas 
pradėtas rugsėjo 14 d. Bell Park 
bažnyčioje pamaldomis, kurias 
moftŽ^® dienai pritaikytą pa
kas. $ pasakė kun. Dr. Bačins-

Po to
p.p., gaui> tuvių Namuose 3 vai. 
giškiams, i'ai dalyvaujant geelon- 
druomenės pradėjo Ben-
čius. Įdomių ,lrm' P' V‘ Ivaškevi- 
ir suaugusien£askalt« mažiesiems 
Bačinskas. Meni skaitė kun- D1- 
Ii atliko Geelong Programos da- 
skautai, vadovauja,.11: Melbourne 
mantaitės, Šilerio ir ~Kai'pav<r-' 
čiaus.

SEIMO ATGARSIAI
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės Seimas, įvykęs New Yorke 
rugpiūčio 28-30 dienomis, susi
laukė atgarsio visose lietuvių ko
lonijose Europoje, Amerikoje ir 
Australijoje. Tai pirmas kartas 
po karo, kad iš visų trijų žemy
nų suvažiavo bendruomenių ats-' 
tovai arba paskyrė savo delega
tus į tokį seimą. Nors seimą ren
giant būta skirtingų nuomonių 
apie jo uždavinius ir galimumus, 
vis dėlto tas įvykis pasirodė rei
kšminga pakopa į viso pasaulio 
lietuvių bendruomenių tarpusavį 
bendradarbiavimą ir veikimą, 
ypač lietuvybės išlaikymo požiū
riu.

Pažymėtina, kad seimas išjudi
no daugelį įvairių kraštų lietuvių 
kolonijų ir organizaciniai ir idė
jiniai. Galima manyti, kad Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimas pagyvino ir ateityje dar 
labiau pagyvins lietuviškąją vei
klą. E-

MELBOURNAS
Pranešimas

ATSIŲSTA PAMINĖTI: “Rink
tinės Mintys” — paruošė J. Prun- 
skis. Knyga gana didelio formato, 
gerame popieriuje, 326 puslapių.

Platintojams ir imantiems di
desnį egz. skaičių daroma nuolai
da. Užsisakantiems vieną egz. ar 
daugiau, siuntimo išlaidas apmo
ka leidėjas.

LIETUVIŲ DIENŲ LEIDYK
LA, 9204 South Broadway, Los 
Angeles 3, California, U.S.A.

“Nėra jokio dalyko taip pasto- 
VW“M' nėra tain ••aw**”;- .miesto, kad jo is StfKnų neisgriautų nė- 
sutarimai ir neapykanta.”

Cicero
Iš “Rinktinės Minty*”

ANTANAS BAUŽĖ — JUSTICE 
OF THE PEACE

NSW valstijoj ALB-nės garbės 
narys ponas Antanas Baužė gavo 
Justice of the Peace (J.P.) val
dininko titulą. Spalio 24 d. Augš- 
tesniame Teisme jis buvo prisaik
dintas toms ^pareigoms. Kaip dau
gelis jau žinome, sudarant įvai
rius teisinius dokumentus, pa
duodamų žinių tikrumui patvir
tinti, yra reikalingas Justice of 
the Peace valdininko parašas.

Dabar Sydnėjaus apylinkių lie
tuviai turės galimybės panašios 
rūšies dokumentus susitvarkyti 
pas savo tautietį. Už J.P. patar
navimą nereikia nieko mokėti. 
Turintieji reikalų prašomi kreip
tis p. A. Baužės namų adresu:

8 Lambert Rd., Bardwell Park, 
Sydney; Telefonas — LX 2608.

šiais metais P.A. Baužei sueina 
60 metų amžiaus. I Australiją jis 
yra atvykęs prieš 28 metus, vertė
si įvairiais darbais ir prekyba. Šiuo 
metu p. Baužė turi nuosavybės 
pirkimo ir pardavimo agentūrą. 
Taigi lietuviai gali kreiptis į jį ne 
vien tik J.P. patarnavimo reikalu, 
bet ir nuosavybės pirkimo ar par
davimo reikalais. Inf.

ALB Newcastelio Apylinkės 
visuotinis susirinkimas įvyko 
Broadmedow parapijos salėje se
kančia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo pirm, rinkimas,
3. Valdybos pranešimas,
4. Rinkimas

Tarybą,
5. Socialinės 
rinkimas,

6. Socialinės
veiklos apžvalga ir

7. Klausimai bei sumanymai.
Apylinkės Valdybos pirminin

kui P. Brūzgai dėl rimtų prie
žasčių negalint susirinkime daly
vauti, susirinkimą atidarė Valdy
bos sękretorius J. Viskauskas.

Prezidiumo pirmininku išrink
tas R. Ragauskas. Susirinkimui 
sekretoriavo J. česnaitis. Valdy
bos sekretorius savo pranešime 
apibūdino valdybos veiklą ir pra
nešė apie kasos stovį.

1 A.L.B. Tarybos suvažiavimą 
atstovu išrinktas p. R. Ragaus
kas.

I Socialinės šalpos Komitetą iš
rinktos šios ponios: J. Levckienė, 
B. Vilkienė ir V. Barštienė. Jos 
savo tarpe išsirinko pirmininkę 

V. Barštienę. (Jos adresas: 10 Ro
bert St., Mayfield, NSW)

Buvęs Socialinės šalpos Komi
teto pirmininkas B. Liūgą .pa
darė pranešimą apie minėto ko
miteto 
tarųjų

Kilo 
lyvauti
lučių parodoje, kurią 
tais ruošia Y.M.C.A. 
tušėje. Buvo siūlyta 
doje nedalyvauti, kadangi su tuo 
susijusių išlaidų rengėjai neden
gia, nors jie patys, turimomis ži
niomis, gauna nemažas pajamas. 
Po ilgokų diskusijų, susirinkimas 
vis dėlto nutarė parodoje daly
vauti. Lietuvių eglutės ruošimu 
rūpinasi M. Rimgaudienė.

Taip pat numatyta ruošti Ka
lėdų eglutę ir apylinkės vaikams.

Susirinkimo buvo pageidauta, 
kad Apylinkės Valdyba suruoštų 
gegužinę ir Užgavėnių kaukių 
balių.

B. Liūgą iškėlė keletą įdomių 
pageidavimų, kurie galėtų sukel
ti susidomėjimą visų Australijos 
lietuvių tarpe. Tarp kitko buvo 
pageidauta, kad įvairūs raštai ir 
dokumentai, liečią lietuvių gyve
nimą ir veiklą Australijoje, būtų 
saugojami, nes po ilgesnio laiko 
jie įgyja istorinę vertę.

Dar vienas B. Liugos pageida
vimas lietė solidarumo mokesčio 
mokėjimą. Asmenys, neužsimoką 
šio mokesčio, jo nuomone, netu
rėtų būti laikomi tikraisiais ben
druomenės nariais.

žiausieji 
nespėję 
kun. dr. 
no savo 
rodytomis nuotraukomis iš Aus
tralijos lietuviškųjų kolonijų. Kas 
norėjo, čia pat galėjo įsigyti ir 
lietuviškų knygų.

Jau anksčiau buvo bandyta 
nors paprastam susipažinimui 
skaitlingiau susiburti į vieną vie
tą. Deja, stokojant intelektuali
nius ir organizacinius gabumus 
turinčių asmenų, viskas bandy
mais ir tepaliko. Tik šiuo metu 
kun. dr. P. Bučinskas pralaužė 
pirmuosius ledus: jo iniciatyva ir 
rūpesčiu pamaldose ir minėjime 
dalyvavo apie 60 vietos lietuvių 
(įskaitant ir vaikučius). Tai bu
vo maždaug 98% galėjusių daly
vauti. Pirmą kartą nuo emigraci
jos pradžios šios apylinkės kata
likų bažnyčioj darniai ir jautriai 
nuskambėjo “Pulkim ant kelių”, 
“Marija, Marija” ir kitos gies
mės, daugumui iš akių išspaudu- 
sios nuoširdžias ašaras...

Kun. dr. Bučinskas išreiškė vil
tį, kad ir ateity nors retkarčiais 
galės čia lankytis. Dėkingi jam 
šios apylinkės lietuviai visuomet 
mielai jo lauks, ir jau kartą jo 
išjudinti, neužmirš esą vaikai to
li esančios Lietuvos Tėvynės...

Yallourno Dulkė

LKF Melbourne skyriaus val
dyba praneša lietuviškajai Mel
bourne visuomenei, kad. šių metų 
spalio 19 d., tuoj po pamaldų, 
didžiojoje St. John parapijos sa
lėje rengia
LITERATŪROS, POEZIJOS IR 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ POPIETĘ.
Programą išpildys vietinės me

ninės pajėgos.
Skyriaus valdyba maloniai kvie

čia visus tautiečius atsilankyti.

“PONO TADO”, Ad. Mickevi
čiaus garsiosios poemos, piffilgjg! 
laidai šiemet sukanka 100 metų. 
Ji pirmų kartų buvo išspausdinta 
1858 m. Tomo (Torunėje) Er
nest Lambeck spaustuvėje.

FORDHAMO UN-TE lituanis
tikos vasariniuose kursuose šia 
vasarą yra 25 studentai >— 12 SC1 
sėlių kazimieriečių, pranciskie- 
ėių, Nukryžiuotojo seserų ir 13 
pasauliečių.

B. Liūgą

AUKODAMAS TAUTOS FONDUI 
PRISIDĖSI PRIE LIETUVOS 
LAISVINIMO AKCIJOS.

ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD. LONDON

atstovas Australijoj

A. E A C I E S K I
SUITE 10, CONCOURSE, WYNYARD RAMP, SYDNEY, NSW.

TELEFONAS: BX 3579 G.P.O. Box 5362

Dovanu Siuntiniai
I BALTIJOS VALSTYBES IR RUSIJĄ.

LKF Melbourne Sk.
Valdyba

E. TUMIENĖ, POETĖ, pakvies
ta dėstyti literatūrą Los Ange
les Tmmaculata Heart kolegijoje.

| VISI LIETUVIŠKOS DAINOS MYLĖTOJAI f
į, RENKASI Į DAINOS CHORO Ž

KONCERTĄ
X

BALIŲ f
Š.m. SPALIŲ MĖN. 25 D 

NEWTOWN POLICE BOYS’ CLUB SALĖJE. 
PO KONCERTO ŠOKIAI IKI 1 VAL.

Turtingas bufetą" s
Kvietimai gaunami pas choro dalyvius ir koncerto dienų prie 

įėjimo.
savo vaikais. Vaikai iki 14 m. amžiausjį Kviečiami tėvai su 

leidžiami nemokamai.
•f Bilieto kaina 15 šil.
»*♦ Pradžia 7 vai. vak.
| DAINOS CHORAS

A.L.B-nės Sydnėjaus Apyl. Valdyba
S.M. SPALIO 18 D. (ŠEŠTADIENI) RENGIA DIDELI

ŠOKIU VAKARA
JVYKS SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE 
BOTANY RD., ALEXANDRIA, REDFERN) 
patalpos, muzika pagal kiekvieno pareikalavimą,

KURIS
(18-20

Gražios ... . _
turtingas bufetas, mandagus patarnavimas ir alus nuo ledų.

Pradžia 7 vai. vakaro.
įėjimas aukomis.

I

I1
VALDYBA

VYT. KOŽENIAUSKUI,

PATIKSLINIMAS
“M.P.” Nr. 39 buvo įdėta ne

visai tiksli informacija, kad St. 
Čibiras tik šiemet gavo advokato 
(solicitor) teises Adelaidėje. Jis 
gavo jas jau 1956 metų pradžio
je. Už šią klaidą p. St. Čibiras 
nuoširdžiai atsiprašomas.

i

VAISTAI, MAISTAS, VILNA IR MEDVILNĖ.

Siuvimo ir mezgimo mašinos, dviračiai, batai, moteriški, 
vyriški ir vaikų drabužiai.

jo motinai Lietuvoje mirus, 
giliausią užuojautą reiškė

V. A. Laukaičiai ir E.O. Karpavičiai

PRAŠYKITE KATALOGŲ.

MŪSŲ PATARNAVIMAS GARANTUOTAS.
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120).
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