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SĖKMĖS LATVIJAI!
40 M. NEPRIKLAUSOMYBES 

SUKAKČIAI ATŽYMĖTI
Š.m. lapkričio mėn. 18 d. Va

karuose gyveną latviai atšventė 
Latvijos nepriklausomybės* 40 
metų sukaktį.

Latviai yra ne tik mūsų likimo, 
bet ir kraujo broliai. Amžių bė
gyje mūsų dvi tautos nebuvo taip 
skirtingos nei kalbos, nei papro
čiu atžvilgiu. Tesiskyrė jos tik 
kiek kitokia savo kalbos tarme, 
kaip prūsai, jotvingiai ir kiti ais
čiai.

Tačiau ir dabar mus sieja su 
latviais bendroji nedalia ir vie
ninga kova prieš tą patį rusišką
jį okupantą.

Susitikdami su latviais laisva
jame pasauly ir skaitydami jų 
laikraščius bei kitus leidinius, 
mes pilnai suprantame jų pastan

VLIKO SESIJAI PASIBAIGUS
LIETUVOS GYVYBINIŲ REIKALŲ SVARSTYMAS. — PATVIRTINTAS IKIŠIOLINIS * VLIKO 
PREZIDIUMO IR VYKDOMOSIOS TARYBOS SĄSTATAS. — PERRINKTA NAUJA T.F. VALDY
BA. — KAI KURIOS ATEITIES GAIRES. — BOTINA VISŲ TAUTIEČIŲ TALKA.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto eilinė rudeninė sesija 
šiemet vyko itin įtemptos tarptau
tinės padėties akivaizdoje. Tai 
paskatino VLIKo narius Lietuvos 
reikalų padėtį apsvarstyti itin rū
pestingai. Sesija praėjo darnioje, 
darbingoje, tautinio susiklausymo 
nuotaikoje.

Sesiją atidarė VLIKo Prezidiu
mo p-kas Dr. A. Trimakas. Atsi
stojimu buvo pagerbti tautiečiai, 
žuvę už Lietuvos laisvę, ir nesenai 
miręs popiežius Pijus XII.

VLIKo Prezidiumo ir Vykdomo
sios Tarybos veiklos pranešimus 
padarė VLIKo p-kas Dr. A. Tri
makas. V. Sidzikauskas kalbėjo 
apie PET veiklą.

Vakarų Sienų Komisijos veiklos 
apžvalgą davė jos pirmininkas M. 
Brakas, Rytų Sienų Komisijos ir 
Lietuvos Atstatymo Komisijos 
veiklą apžvelgė Dr. A.Trimakas 
ir J. Audėnas.

Pranešimus išklausę, VLIKo na
riai tarė savo žodį atliktiems dar
bams įvertinti. Buvo pasisakyta, 
kad nežiūrint laisvųjų Vakarų at
šalimo pavergtųjų tautų reikalui, 
nežiūrint kad kaikurios lietuvių 
emigracijoje grupės bandė kenkti 
VLIKo darbui, o pati lietuvių ben
druomenė vis daugiau susirūpinusi 
savais, negu Lietuvos laisvinimo 
reikalais, ir VLIKo Prezidiumas, ir 
jo Vykdomoji Taryba, kad ir su 
mažais pinigais, yra padarę ką tik 
galėdami. Ir Prezidiumas, ir Vyk
domoji Taryba panaudojo visas 
ryškesnes progas, kad vėl ir vėl 
primintų Vakarų visuomenei pa
vergtos Lietuvos reikalą. Be to, 
V. Taryba per radijo stotis Madri
de, Romoje ir Vatikane, per savo 
biuletenius lietuvių, vokiečių, ita
lų'ir anglų kalbomis ištvermingai 
ir pastoviai tiekė žinių iš vienos 
pusės Lietuvai, iš Įeitosios — lais
viesiems Vakarams ir lietuvių emi
gracijai apie tai, kas daroma Lie
tuvos laisvinimo reikalui. VLIKo 
pilnatis tai veiklai be priekaišto 
pritarė.

Dėl lietuvių delegacijos veiklos 
Pavergtųjų Tautų Organizacijoje 
vieningai buvo pasisakyta, kad ta 
organizacija, bendromis pastango
mis gindama pavergtųjų reikalą, 
duoda dažnos progos keiti viešu
mon ir Lietuvos reikalą. Tad, pri
tardama ikišiolinei delegacijos 

gas kovojant už krauto nepri
klausomybę. Dažnokai gal jie net 
galėtų mums būti ištvermės, or
ganizuotumo ir ryžto pavyzdžiu.

Nors latvių tauta net per mili
joną yra už mus mažesnė, nors 
taip pat daug jos sūnų bolševikai 
sunaikino ir ištrėmė, tačiau su 
pasigėrėjimu gauname žinių iš 
anapus geležinės uždangos, kad 
ji ir dabar, kaip ir mūsiškiai, at
kakliai kovoja prieš raudonąją 
okupaciją.

Šia nepaprasta proga mes lin
kime broliškąja: latvių tautai kie
tai laikytis prieš visus pavojus, 
liktis savo tautos ištikimais sū
numis ir ryžtingai ištverti iki 
pergalės.

veiklai, VLIKo pilnatis skatino ją 
sėkmingai ir darniai toliau dirbti.

Dėl VLIKo tolimesnės veiklos. 
Iš p. Sidzikausko pranešimo apie 
tarptautinę padėti teko daryti iš
vadą, kad Vakarų ir Rytų santy
kiai esmėje nepasikeitė. Maskva 
ir toliau nepraleidžia progų kur 
galėdama plėsti komunistinio blo
ko j takos ribas, sukurstydama vis 
naujus konfliktus. Laisvieji Va
karai ir toliau tik bando atsispirti 
Sovietijos agresijai, vengdami ka
ro, siekdami taikingo su Sovietais 
sugyvenimo ir atsimodami bent ką 
rimtesnio daryti pavergtųjų išlais
vinimui. Kas būtų paminėtina, 
tai kad ir už geležinės užtvaros 
bręsta “revizionizmas”, kitaip ta
riant, kritika, kartu ir pasiprieši
nimas bolševizmo režimui ne tik 
satelituose, bet ir pačioje Sovie- 
tijoje. Kaip įvykiai toliau vysty
sis ir koks gali būti pavergtųjų 
išlaisvinimo kelias, — darosi spė
liojimų dalykas.

Diskusijose buvo keliama mintis, 
kad mes iki šiol per daug vilčių 
dėjome Vakarams ir dešimtimi at
sitikimų gavome Vakarais nusivil
ti. Kaip iš ligšiolinių patyrimų 
tenka spėti, Vakarai, save ginda
mi, tik tuomet ryžtųsi j didelį žy
gį, jei būtų komunistinio bloko 
ginklu pulti. Tačiau, esant to
kiam apsiginklavimui, kaip da
bar, sunku tikėtis, kad betkuri 
pusė skubėtų į visuotinojo karo 
baisenybes. Tad netenka laukti 
iš Vakarų lemiamos pagalbos. Tuo 
tarpu už geležinės uždangos 
vyksta svarbių pasikeitimų. Kai 
bolševikinė diktatūra vis labiau 
tvirkina režimo politines ir ūkiui 
vadovaujančias viršūnes, “apačio
je”, pradedant inteligentais ir jau
nuomene, didėja nusivylimas re
žimu ir bręsta jam pasipriešinimas 
ne tik satelituose, bet ir pačioje 
Sovietijoje. Reikia manyti, kad 
Lietuvos jaunime tie pasikeitimai, 
skatinami tautinio jausmo, yra dar 
ryškesni. Tad reikia laikyti Lie
tuvos bylą gyvą Vakaruose, tačiau 
tiek pat svarbu sekti kas dedasi 
Lietuvoje, derinti savo veiklą su 
vykstančiais ten pasikeitimais ir 
galimai dėtis prie to, kad ryžtas 
išsilaisvinti tėvynėje vis stiprėtų.

Buvo keliama konkrečių minčių, 
kas būtent reikia daryti, tačiau 
visų buvo sakoma, kad vyriausias

VAKARU PASAULIO VAIRININKAI
Amerikos užsienių reikalų m in. J. F. Dulles instruktuoja nuola

tinį atstovą Jungtinėse Tautose IL Cabot Lodge, kaip laikytis UNO 
posėdžiuose ir spirtis prie* sovietų atstovo užpuldinėjimu*.

veikloje dėmesis tenka skirti 
mūsų kraštui.
LESŲ KLAUSIMAS

VLIKo pilnatis aptarė ir Tau
tos Fondo reikalus. Visas lėšus 
savo ir savo organų veiklai VL1- 
Kas gauna tik iš savos emigraci
jos. Kanados ir J.A.V. lietuviai 
yra patys svarbieji lėšų Tautos 
Fondui tiekėjai Tačiau, kad ir 
kaip susispausdamas, VLIKas tu
ri pagrindo nusiskųsti, kad lietu
viškoji bendruomenė emigracijo
je vis dažniau užmiršta remti Lie
tuvos laisvinimo reikalą ir dėl to 
darbas, pirmoje eilėje žinių tieki
mas kraštui, tik dideliu vargu ir 
pasišventimu yra palaikomas. Šio
je VLIKo sesijoje buvo perrink
ta Tautos Fondo vadovybė ir iš 
jos laukiama energingesnio lėšų 
telkimo.

Per dvi dienas VLIKo pilnatis 
stropiai padirbėjo. Dar kartą bu
vo prisimintas reikalas glaudžiai 
dirbti su savąja visuomene ir or
ganizuoti didesnėse lietuvių kolo
nijose — tiek J.A.V., tiek ir ki
tuose kraštuose — demokratinių 
organizacijų komitetus — klubus 
talkinti VLIKui jo darbe vietose. 
Kaip parodė kad ir Cleveland© 
toki okomiteto veikla, ji stiprina 
VLIKo bendradarbiavimą su lie
tuviškąja bendruomene, gaivina 
politinę jos pačios veiklą iš viso 
ir gali nemažai prisidėti ir prie 
veiklai reikalingų lėšų telkimo.

I naująją Tautos Fondo valdy
bą išrinkti: Prel. J. Balkūnas, 
Kp. Bielinis, P. Minkūnas, A. Os
tapas ir A. Skėrys.

VLIKas priėmė keletą rezoliu
cijų, kurios bus skelbiamos atski
rai.

VLIKo sesija užbaigta Tautos 
himnu. Dalyviai išsiskirstė pasiry
žimu, tęsti VLIKo darbą iki kol 
Lietuva bus išlaisvinta, nors tas 
kelias dar būtų kažinkiek ilgas 
ir sunkus. Bet visų geros valios 
tautiečių talka yra būtina. (E.) 

* Irako vyriausybė tavo potvar
kiu nusavino Anglijos bendrovių 
eksplotuojamus naftos laukus ir 
jų įrengimus. Nežiūrint į tai, kad 
britų kompanijų sutarties termi
nas baigiasi tik 1996 metais, jau 
dabar jų turtas konfiskuotas ir 
sutartys sulaužytos.

KELIOS AKTUALIJOS
NUVERSTA SUDANO VYRIAUSYBE

Gen. Ibrahim Abboud be krau
jo praliejimo nuvertė provakarie- 
lišką Sudano vyriausybę. Minis- 
terių kabinetas atsistatydino. 
Kariuomenė saugo užsienio pa
siuntinybes ir visas strategines 
pozicijas. Yra žinių, kad nauja
sis diktatorius jau tariasi su Ei
gipto Naseriu. Visame krašte esą 
ramu.

Sudano respublika užima 9 vie
tą savo didumu pasaulio valstybių 
tarpe. Jos teritorija turi 980.000 
kv. mylių, šiuo metu krašte pri- 
skaitoma per 10.000.000 gyvento
jų. Sudano strateginė pozicija 
yra ypač svarbi karo atveju, nes 
jis rubežiuojasi su Eigiptu, Ugan
da, Raud. Jūra, Eritrėja, Abisini
ja ir Lybija.

TEISIA GAULEITERI KOCHĄ. 
— KITA STAMBI BYLA

Varšuvoje prasidėjo byla prieš 
buv. Rytprūsių ir Ukrainos gau
leiterį Erichą Koch, kuris po ka
ro svetimu pasu gyvendamas šiau
rės Vokietijoje, vėliau britų buvo 
išduotas lenkams. Jis lenkų kal
tinamas nužudymu 72.000 lenkų, 
žydų, ukrainiečių ir kitų tautybių 
asmenų jo valdytose srityse. Be 
to, jis deportavo apie 100.000 
lenkų.

Nuo 1939 m. kovo mėnesio, kai 
Klaipėdos kraštą užėmė hitlerinin
kai, tasai kraštas įėjo taip pat į 
Kocho kompetenciją. Nuo jo val
dymo metodų ne mažai lietuvių 
nukentėjo. Lietuvos piliečių ma
sinio žudymo byloje Ulme kaltin
tieji ir nuteistieji asmens taip pat 
administraciniai priklausė Kocho 
sričiai. Tokiu būdu Kochas yra 
ir Lietuvai nusikaltęs.

Jis teisiamas tik 13 metų po ka
ro pabaigos, dėl to, kad visą laiką 
sirgo arba dėjosi sergąs.
Pirmąją bylos dieną, spalio 20 d. 

Kochas skundėsi, kad jis kalėjime 
buvęs kankinamas; net kaliniai 
jį nuolat erzinę, o vienas jam net 
du šonkaulius sulaužęs. — Pro
kuroras į tai jo paklausė: o kaip 
buvo kankinami žmonės jo valdy
mo metu Dzialdovos ir kitose sto
vyklose? Ten buvęs tikras praga
ras. O dabar Kochas vaidinąs silp
nuolį, kuris nebepajėgiąs jau nė 
viso kaltinamojo akto perskaity
ti. Gynėjai (iš paskyrimo) siūlė 
bylą atidėti, nes kaltinamasis esąs 
per silpnas bylą sekti Teismas

SOVIETINIS KAPITONAS 
NELEIDO SKĘSTANČIŲ ŽVEJŲ

GELBĖTI

Žiniomis iš Londono, per pas
kutines audras šiaurės jūroje, ties 
Shetlando salomis, sudužo ir nu
grimzdo sovietinis žvejų laivas 
“SKT 4442". louve buvo 25 jū
reiviai. Kai netoli plaukioją bri
tų laivai artinosi prie nelaimės 
vietos, norėdami jūreivius išgel
bėti, sovietinio žvejų laivyno (ku
riame buvo apie 30 laivų) vadas, 
“Tomsk” kapitonas, radio bango
mis reikalavo iš britų laivų neda
ryti jokių žygių, nesikišti i tą 
įvykį. Toks keistas pageidavimas 
nustebino britų jūreivius. Jie vis 
dėlto 3 sovietinius žvejus išgelbė
jo. Likę 22 bus visi nuskendę. 
Jų lavonus vėliau bangos išmetė i 
krantą. Britai 3 išgelbėtuosius 
jūreivius spalio 17 d. perdavė 
“Tomsk" laivui. (Kaip žinoma, 
Šiaurės jūroje, ties Shetlando sa
lomis, žvejoja ir Lietuvos žvejai).

(E).

Sudano gyventojai ekonominiu 
požiūriu yra gana pajėgūs, nes 
gerai drėkinamose Nylo aukštu
pio lygumose nepaprastai gerai 
auga medvilnė. Sudanas gali di
džiuotis savo tobula drėkinimo 
sistema.

Dar nesenai Sudanas buvo Ang
lijos ir Eigipto protektorate, ta
čiau jau 1956 atgavo pilną nepri
klausomybę ir iki šiol valdėsi va
karietiškos demokratijos princi
pais.

Vakarų politiniai stebėtojai spė
lioja, kad ir šis perversmas buvęs 
organizuotas Eigipto diktatoriaus 
Naserio, kurio svajonės — su
jungti visą Afriką — gana spar
čiai realizuojasi 

visus siūlymus atmetė. Tačiau, 
atsižvelgiant į Kocho sveikatos 
stovį kasdien posėdžiaujama tik 
5 valandas.

Kai baigsis Varšuvos byla, 
Kochas tikriausia bus perduo
tas Sovietų Sąjungai, kuri jam 
kelia bylą už sovietinių piliečių 
naikinimą. Jis kaitinamas daly
vavęs milijonų rusų trėmimu ir 
naikinimu.

Kita stambi byla eina Bonnoje, 
prieš masinius žudikus Sorge ir 
Schubert, buvusius Sachsenhausc- 
no ir kitų kacetų budelius. Jie 
kaltinami nužudę dešimtis tūks
tančių nevokiečių. Kadangi tuose 
kacetuose buvo kalinama ir ne 
mažai lietuvių ir Lietuvos gyven
tojų, tai ir šie kaltinamieji prieš 
Lietuvą yra sunkiai nusikaltę. 
Sorge, tk. yra “veikęs” ir Pabal
tijo kraštuose, kaipo kacetų 
“specialistas”.

Pažymėtina, kad jie nė teisme 
nerado jokio žmogiško jausmo, 
šaltai jie kalba apie savo šiurpius 
veilesmus, nesigaili dėl jų. Vie
nas jų net tiesiai pareiškė, kad su
šaudytieji kacetininkai nieko kito 
ir nebus nusipelnę. Jis ir šian
dien tebemanąs, kad įsakymai tuos 
žmones sušaudyti, buvo teisėti. 
Kaip ir Ulme, taip ir Bonnoje 
kaltinamieji stengiasi savo kaltę 
kiek galint nuneigti. Tačiau by
los eigoje duos savo parodymus 
daugelis liudininkų, kurie patys 
buvo kacete ir nuo kaltinamųjų 
nukentėjo, arba patys matė, kaip 
jie kitus kalinius kankino. (E).

Savaitės Žinios
BERLYNE SOVIETAI 

SUTRAMDYTI
Visur jieškodami silpnesnių va

kariečių vietų, sovietai, atrodo, 
buvo susigalvoję vėl užblokuoti 
Berlyną. Vieną amerikiečių kari- 
nj kunvoju. vykstantį iš V. Vokie
tijos į Berlyną per sovietų oku
puotą Vokietijos zoną, bolševikai 
bandė sulaikyti ir iškratyti. Ame
rikos dalinio vadas kratos daryti 
nesileido, nors ir priverstas buv0 
su savo daliniu grįžti atgal.

§ia proga pasipylė kieti Vaka
rų vyriausybių protestai ir kai 
sovietai pamatė, kad taip lengvai 
šis reikalas nepraeis, vėl nusira
mino ir vakariečių transportai ir 
toliau vyksta į Berlyną sena 
įprastine tvarka.

* Paskutinę savaitę sovietai 
apšaudė 2 Amerikos lėktuvus: vie
ną virš Baltijos jūros, kitą — 
Tol. Rytuose. Ta proga Amerikos 
vyriausybė įteikė sovietams griež
čiausią protestą ir įsakė savo la
kūnams panašiais atvėjais ne tik 
atsišaudyti, bet ir persekioti už
puoliką.

* Indonezijos parlamentas 
svarsto įstatymą, kuriuo nori na
cionalizuoti visa* olandų įmones. 
Šį įstatymą, esą, palaikančios vi
so krašto partijos, net ir komu
nistai.

Prezidentas Soekrano keliems 
tūkstančiams ovacijomis prita
riančių studentų pareiškė:

— Mes geriame vandenį iš visų 
šaltinių, nežiūrint ar jie būtų 
amerikoniški ar rusiški. Aš nesi
sieloju, kad mane vadina komu
nistu. Aš nesu komunistas, bet 
tik atviras neprietaringas žmo
gus.

★ Pranešama, kad Malajuose D. 
Britanijos ir jo* dominijų kariuo
menė* daliniai jau baigia išvalyti 
kraštą nuo komunistinio elemen
to. Apie 100 likusių komunistų 
partizanų esą suvaryta į džiung
les ir tie patys baigiami naikinti

♦ Kipro saloje padėtis tolydžio 
blogėja. Anglų kariuomenė vykdo 
suėmimus ir kaikurių krašto vie
tovių valymą. Skelbiama, kad yra 
suimta visa eilė įžymių teroristų 
organizacijos EOKA vadų.

Paskutinėmis dienomis iš Ang
lijos skraidinama šimtai jaunų 
merginų, kurios užimsiančios vi
sus darbus karinėse kanūnose ir 
kitose įstaigose, kur prieš tai dir
bo kiprietės. šis anglų žingsnis 
dar labiau papiktino Kipro grai
kų visuomenę, kurie grąsina vi
suotinu streiku.

★ Pirmąją gruodžio savaitę 
Amerikos kariuomenė* vadovybė 
vėl bandysianti leisti satelitą j 
mėnulį, šį kartą manoma, kad 
jis mėnulį pasieksiąs.

★ Gen. Čiangkaišeka* siūlo P. 
Korėjai, Vietnamu!, Filipinam* ir 
Japonijai sudaryti karinį paktą 
prieš komunistu*, šią mintį palai
kanti ir Amerika.

★ Kitai* metai* numatyta plati 
vakariečių vyriausybių galvų kon
ferencija Londone, kur būsią ta
riamasi, kaip pasipriešinti komu
nistų ūkinėms ir militarinėms už
mačioms.

♦ V. Vokietija jau turi apie 
200.000 kariuomenės. 1960 metais 
turėsianti jos apie 400.000. Kai- 
kurie jos laliniai ginkluojasi tak
tine aviacija ir artimųjų distan
cijų raketomis.

* Radijo transliacijos Sibiro 
tremtiniam* iš Formozos? Latviai 
tariasi su Formozos (Taut. Kini
jos) komercinės radijo stoties va
dovybe transliuoti radijo valan
dėles latvių kalba triamtiniams 
Sibire.
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2 MŪSŲ PASTOGĖ 1958 m. lapkričio 24 d.IŠLAIKYTI LIETUVOS BYLA GYVA!
IŠTRAUKOS IŠ VILK’o PIRM. DR. TRIMAKO PRANEŠIMO

Jei nuolatinį kitimą laikyti po
litinio gyvenimo neišvengiamu 
dėsniu, tai nuo paskutiniųjų VLI- 
Ko sesijos posėdžių 1957 m. tas 
gyvenimas tikrai buvo judrus, ir 
daug kas yra įvykę, kas vienaip ar 
kitaip palietė Lietuvos laisvinimo 
reikalus. Eilė naujų valstybių gi
mė Afrikos kontinente, o tarptau
tinių įvykių raida išryškino Rytų 
ir Vakarų siekius ir jų kovos bū
dus, kurie neabejotinai veikia taip 
okupuotosios Lietuvos, taip ir ki
tų Sovietų pavergtųjų kraštų liki
mą bei ateities perspektyvas.

Įvykiai Lenkijoje, Vengrijoje, o 
taip pat kovos Artimuose Rytuose 
ir Formozoje pakartotinai patvir
tino, kad Sovietai yra nusistatę ne 
tiktai neišleisti iš savo rankų pa
vergtųjų tautų, bet priešingai, ki
tų komunistinių režimų padedami, 
plėsti savo imperiją, išnaudojant 
pavergtuosius savo imperialisti
niams interesams. Vakarai tuo 
pat metu nesuranda bendros kal
bos, nei vieningos veiklos bei 
cipų savo politi^“* pagrįsti.

Pran<.azaja su Anglija bandė su
valdyti Naserį Suezo kanalo sri
tyje. JAV sulaikė jas, nors šiais 
metais jos pačios turėjo pasiųsti 
savo dalinius į Libaną, kad užkir
tus kelią Naserio ekspansijai. Ne
rasdamas šiuo metu reikiamo pri
tarimo Vakaruose Quemoy ir Mat
su saloms ginti, Vašingtonas ban
do išsipainioti iš nelemtos padėties 
derybų keliu su Pekino atstovais. 
Tos derybos skaudžiai palietė ne 
tik Formozos interesus, bet ir jos 
teises ir prestižą. Pašalinės tre
čiosios jėgos taria, savininkų va
lios nepaisydamos, ką padaryti su 
salomis, kurios joms nepriklauso. 
Kaip bevertinti šiuos klausimus 
ir kaikuriuos kitus didžiųjų galy
bių žygius, jau dabar yra aišku, 
kad jie neskatina pavergtųjų iš
laisvinimo.

Neutralieji kraštai ir naujai gi
musios Azijos ir Afrikos valstybės 
norėtų išlaikyti taiką bet kuria 
kaina. Jos pamiršta, kad prisitai

kymo ir koncesijų politika yra ne 
vieną kraštą palaidojusi ir kad jas 
pačias veda į nelaimingas pinkles, 
iš kurių vargu ar išsisuks be aukų. 
Dalis tų pačių kraštų, karo pavo
jaus gązdinami, ar pervertindami 
savo tariamai lanksčią politiką, 
išleidžia iš akių faktą, kad prieš- 
paskutinįjį karą Tautų sąjunga, 
bedalindama koncesijas, ne tiktai 
pati sugriuvo, bet ir karo neišven
gė. Priešingai — ji karą tik pa
greitino. Ne kitoks gali būti liki
mas ir tų valstybių, kurios šian
dien, kaip Egiptas, metasi į sovie
tinės politikos vandenis, siekdamos 
laimėti kaip galima daugiau iš tų 
kraštų, kuriuos komunistinė pene- 
tracija ir subversyvinė akcija yra 
palaužusi. Ne kitaip kombinavo 
savo laiku Beko Lenkija, vėliau 
tapusi auka tokių pat Molotovo, 
Ribentropo kombinacijų, kurios 
palaidojo Lenkijos ir mūsų laisvę.

Tokia tų valstybių la.iVyoo**** ne
didina išlaisvinimo vilčių. Yra 
tačiau prošvaisčių, kurios rodo, 
kad galima rasti it kitokių būdų 
tautų reikalams spręsti, — tai tei
sė ir teisingumas.

giais metais ne vienas JAV žy
gis, Dulles ir Eisenhowerio pareiš
kimai, buvo padaryti vaduojantis 
ir Jungtinių tautų charta ir Jung
tinių tautų Vengrijos reikalu pa
darytais nutarimais ir, pagaliau, 
pasauline opinija. Visiems yra 
aišku, kad Sovietų sąjunga varto
ja savo galią ne taikai, bet impe
rialistiniams tikslams siekti. 
Chruščiovas dargi nusipolitikavo 
taip toli, kad ėmė laiškus siunti
nėti JAV prezidentui, kuris, žino
ma, jų grasinimo nenusigando ir 
grąžino jų nepriėmęs. Nepaisant 
to, Sovietai eina šia kryptimi vi
suotinai taikindami prieš kaiku
riuos kraštus ekonominę presiją, 
duodami kyšius, ginklus, siųsdami 
agentus ir kurstydami sukilti, žu
dyti. Sovietų spaudos ir radijo 
melas mums yra gerai žinomas. 
Visa tai naudojama tam pačiam 
griovimo tikslui.

Šie faktai kalba patys už save, 
kad Sovietai geruoju negrąžins 
laisvės Lietuvai ir kad mums rei
kia veikti. Pasyviu nusistatymu 
bei laikysena priešą galima tik 
paskatinti žiauriau elgtis su mūsų 
žmonėmis. Kaip neprogresuojan- 
tis žmogus menkėja ir nyksta, 
taip ir neveikiančios tautos silpsta.

Kadangi VLIKO radijo progra
mos ir ryšiai su kraštu oro bango
mis sudaro esminę VLIKo veiklos 
dalį ir kadangi jų sustiprinimo rei
kalas didžia dalimi pareina nuo 
lėšų klausimo, tuo reikalu buvo 
kreiptasi į mūsų įvairias įstaigas 
ir organizacijas. Darėme taip pat 
žygių dėl “Amerikos Balso” lietu
vių kalba uždarymo Miunchene ir 
gavome paaiškinimą iš Vašingto
no apie padėtį ir ateitį. Per pas
kutinius dvejus metus “Amerikos 
Balso” transliacijos lietuvių kalba 
buvo žymiai susiaurintos. Būtų 
žalinga, jei vieton lietuvių kalba 
“Amerikos Balsas” pradėtų kalbė
ti į pavergtąją Lietuvą rusų kal
ba. Tai reikštų mūsų žmonių ru
sinimą, prieš ką esame iš anksto 
griežtai pasisakę.

Radijo programos pagal išgales 
plečiamos ir gerinamos. Sudaro
mi nauji planai transliacijoms kul
tūriniais, ūkiniais bei auklėjimo 
klausimais į okupuotąją Lietuvą 
bei Sibirą plėsti. Galima pasi
džiaugti, kad patobulinus Eltos 
biuletenius, jie randa didesnio at
garsio tai mūsų, tai kitų spaudoje. 
Vokiečių ir italų kalbomis leidžia
mieji biuleteniai turi ypatingo pa
sisekimo. Kaskart daugiau pa
naudojamos ir angliškosios Eltos 
žinios. Jos straipsnį apie Miunch
eno “Amerikos Balso” lietuvių 
kalba nutraukimą ir apie trans
liacijų lietuvių kalba būtinumą 
kongresmanas Flood ištisai įtrau
kė į Congressional Record. Kiti 
kongresmanai ir senatoriai taip 
pat naudoja Eltą, ruošdami savo 
kalbas. Senatorius Bush, kuris 
pasakė kalbą Pasaulio lietuvių 
bendruomenės bankete, prisipaži-

GELEŽINĖ UŽDANGA PRIE 
AUSTRIJOS

Per patį Europos vidurį ■ pačiu 
nenatūraliausiu būdu nusileidusi 
geležinė uždanga daugelyje vietų 
jau yra tiek užsklęsta, kad ne tik 
žmogus, bet nei žuvis negali pra
lįsti. Paskutiniu metu, kaip Aus
trijos informacijos biuletenis pra
neša, Austrijos ir Vengrijos pasie
nyje buvo baigti užsklendimo įtvir
tinimai. Siena tapusi mirties sri
timi. Net ir Neusiedel ežeras bei 
upė Leitha tapo perskirta minuo
tomis spygliuotų vielų tvoromis. 
Austrijos ūkininkai, kurie, nors ir 
bedirbdami savo laukus, priartėja 
kiek perarti pasienio yra apšau
domi vengrų pasienio patrulių. 
Tas pats nutinka ir smalsiems tu

no, kad jis medžiagą savo kalbai 
paėmė iš Eltos. Tokių esama 
daugiau.

Maskvos vadovai puikiai supran
ta, kad ne Vakarų karinės jėgos 
puls juos, bet jų pačių vidujinis 
rūgimas, kurį didina žmonių ne
pasitenkinimas Sovietų Sąjungoje, 
ir jų kritiški pasisakymai dėl skel
biamų komunistinių idėjų ir pla
nų gali juos tikrai nuversti. Ne 
be pagrindo Sniečkus ir kiti komu
nistų vadeivos Lietuvoje neseniai 
taip aršiai puolė tariamąjį revi- 
zionizmą, nacionalizmą ir tautinį 
komunizmą, kaip didžiausius ko
munizmo ir Sovietų Rusijos prie
šus. Tai parodo, kur yra komu
nistų skaudžiausia vieta ir į ką 
turime kreipti visą savo veiklą ir 
smūgius. Todėl yra būtina per 
radiją sustiprinti kultūrinę — įde- 
ologinę kovą.

Laisvinimo darbas yra sunkus 
darbas, reikalaująs didelio pasi
šventimo, o konkrečius laimėjimus 
dažniausiai sunku įrodyti. Bet ne
paisydami tai, turime tęsti jį, 
nes gyvename laikus, kada pa
vergtoji lietuvių tauta gali būti 
nurašyta ir pamiršta, jei nustosi
me kėlę jos bylą, vargus ir teisę 
į nepriklausomą Ir laisvą gyve
nimą.

ristams.
Plačiose šiaurinės Burgenlandi- 

jos lygumose žudančiosios vielų 
tvoros taip pat jau yra užbaigtos. 
Jos yra įelektrintos, apsėtos minų 
laukais ir saugomos iš stebėjimo 
bokštų, šitie stebėjimo bokštai 
turi radijo — telefono ryšį. O to
je vietoje, kur Leitha iš Vengri
jos įteka į Austriją, paprastos 
spygliuotų vielų tvoros neužte
ko. Nuo kranto iki kranto pra
vesta tanki plieninė tvora. Ūki
ninkai sako, jog “nei žuvis pro 
ją negalėtų pralįsti”.

Mirtina ramybė yra įsiviešpata
vusi pasienyje. Austrų kaimie
čiai neturėdami reikalo, visai ne
ina į tą pusę. Pasienis apaugęs 
didžiule žole, kurios niekas nenu
šienauja, nes niekas nėra tikras, 
kad jis staiga nebus apšaudytas iš 
stebėjimo bokšto. Apšaudymui 
dažnai užtenka pastebėti automo
bilį ne su Burgenlandijos leidimu, 
o kartais šaudoma tiesiog be jo
kios įtartinos priežasties. Jeigu 
kartais pasienyje pasirodo ne
laukti turistai su foto ar filmų 
aparatais, tuo atveju dažniau
siai paleidžiama salvė iš au
tomatinių pistoletų.

UŽKIRSTAS KELIAS 
VENGRIJOS PABĖGĖLIAMS
Savaime aišku, pabėgėlių sro

vė turėjo sustoti, nes dabar ne
daug kam pavyksta. Kiek žūsta 
minų laukuose ir kiek nuo kulkų, 
sunku pasakyti. Lygiai kaip ne
žinomi yra tie, kurie yra pagau
nami pakeliui į sieną 25 mylių už
draustoj zonoj. Jie pranyksta už 
kalėjimo sienų. Tačiau pabėgę-
lių sugebėjimas surasti būdų ir 
priemonių praeiti net ir tokias už
tvaras, tiesiog neišsemiamas. Vis 
dar atsiranda tokių, kurie iš
sprūsta. Buvo tokių, kuriems pa
vyko pasiekti laisvę, pasinaudo
jant kopėčiomis. Kartą du ka
reiviai — vienas vaizduodamas 
bėgantį, kitas persekiojantį, per-

RAKETŲ BAZĖS ITALIJOJ
— Krašto apsaugos ministeris 

ir ministerio pirmininko pagalbi
ninkas Antonio Segni pranešė Ita
lijos parlamentui, kad Italija su
tiko priimti “ribotą skaičių” 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vidutinio tolio raketų bazių. Kaip 
didelis tas “ribotas skaičius”, ap
saugos ministeris nepasakė.

Manoma, kad Italijoje bus 
įrengtos Jupiterio raketų bazės, 
kurių sviediniai siekia 1,500 my
lių. Tokiu būdu, Italija, šalia 
Britanijos, yra antroji' šalis iš 
Šiaurės Atlanto Gynybos organi
zacijos NATO valstybių, kuri yra 
priėmusi Amerikos raketų bazes.

Atsakydamas į ankstyvesnį Ru
sijos, Albanijos ir Jugoslavijos 
įspėjimą prieš tokias bazes, Seg
ni pareiškė, kad šio nutarimo nė
ra ko bijotis, nes Nato neturi 
ofenzyvinių tikslų. Bazių tikslas 
— gintis nuo galimo užpuolimo. 
O užpuolimo atveju šie įrengimai 
būsią efektingi. Iš Britanijos ir 
Italijos raketų ugniaviečių dabar 
bus galima apšaudyti vietas vaka
rinėje Rusijoje, Artimuose Ry
tuose ir satelitiniuose kraštuose.

RESTAURUOS VILNIAUS 
OBSERVATORIJĄ

Numatoma restauruoti senąją 
Vilniaus universiteto astronominę 
observatoriją, kurioje savo laiku 
dirbo astronomas Martynas Počo
butas. Restauruotoje observatori
joje numatomas įsteigti muziejus, 
kuriame bus laikomi išlikę Vil
niaus universiteto septynioliktojo 
bei aštuonioliktojo amžiaus astro
nominiai instrumentai. Restaura
vimo komisijos pirmininku paskir
tas prof. Paulius Slavėnas.

žengė sieną ir paspruko. Nese
niai viena moteris su 5 metų duk
rele perėjo į Austriją, pirma išty
rusi praėjimą per minas beuogau
dama ir begrybaudama. Vienas 
jaunuolis praėjo minų laukus kaip 
tik ten, kur jis pat būdamas karei
viu jas buvo išdėstęs. Jis taip 
puikiai žinojo planą, jog net ir 
naktį neuzkliudė nė vienos minos'. 
Vielų tvorą jis pralindo pro apa
čią Einser kanale. D. L

LIETUVOS POGRINDYJE 
IR SIBIRE

DUOMENYS NESENAI Iš LIETUVOS ATVYKUSIO
/Tęsinys is 46 Nr.)

VISA STOVYKLA NEIŠĖJO l DARBĄ

Gegužės mėnesio pabaigoje sto
vyklą. pasiekė gandas, kad Ken- 
gyras neišeina į darbą. Daug kas 
iš kalinių laikėsi nusistatymo, kad 
ir Džezkazganas turi paskelbti 
streiką, tačiau iš pradžių ne visi 
su tuo sutiko. Be to, ir gandai 
apie įvykius Kengyre buvo gana 
skirtingi, neaiškūs.

Birželio mėnesį Džezkazgane 
įvyko visuotinė musulmonų šven
tė. Solidarizuodama su jais į dar
bą neišėjo visa stovykla — 5000 
vyrų. Musulmonai buvo iš Rusi
joje gyvenančių savo draugų ga
vę dideles maisto siuntas ir visai 
stovyklai iškėlė pietus. Tai buvo 
stovyklos istorijoje iki tol negir
dėtas reiškinys. Per visą dieną 
nebuvo matyti nei vieno čekisto.

O gandai apie Kengyrą nesilio
vė. Pagaliau visi įsitikino, kad 
ten iš tikrųjų kas tai vyksta. Bir
želio 23 d. (1954 m.) ir įvyko 
sprogimas. Visa vyko spontaniš
kai. Visos pirmojo skyriaus sto
vyklos be jokios agitacijos neiš
ėjo į darbą. Kaliniai liepė pasi
traukti iš stovyklų visam admi
nistracijos personalui, neleido iš
vežti dokumentus iš zonos ir pa
skelbė, kad derybas ves tik su at
stovais iš Maskvos. Dar tą pačią 
dieną paaiškėjo, kad čekistai pa
našiam įvykiui jau iš anksto ruo
šėsi. Jie slapta naktimis išvežė 
visas maisto produktų atsargas į 
kitus sandėlius mieste. Sekančią 
dieną uždarė vandens tiekimą į

“AŠ BERIJA, Aš SUŠAUDYS!
Stovyklos viršininkas Mankovas 

bandė įeiti į zoną, bet kalinių 
sargyba jo nepraleido. Nervuotas 
sadistas — jis tą vardą pilnai pa
teisino — vos nepamišo akivaizdo
je to, kad jo pavaldiniai taip ne
pagarbiai su juo elgiasi. “Aš Be

sto vykią ir įvedė baudžiamą mais
to davinį. Stovyklą apsupo vidaus 
kariuomenė, įrengė kulkosvaidžių 
lizdus ir sargybos būdelėse vietoj 
vieno pastatė du kareivius.

Kaliniai stovyklos administraci
jai raštiškai įteikė sekančius rei
kalavimus:

1) Peržiūrėti visas bylas;
2) Paleisti nepilnamečius;
3) Paleisti pabaltiečius;
4) Paleisti visus užsienio pilie

čius ;
5) Išmokėti visą atlyginimą už 

darbą;
6) Pakeisti stovyklos viršininką 

Mankovą;
7) Padidinti maisto davinį;
8) Paleisti invalidus ir ligo

nius.
Tuo tarpu už zonos (be kon

vojų) gyvenantieji kaliniai, nors 
jie ir buvo labai saugioje vieto
je, vieningai pareiškė norą grįž
ti į stovyklą ir dalintis bendru 
likimu, čekistai mėgino juos dar 
perkalbėti, tačiau veltui. Jokios 
privilegijos nesustabdė žmogaus 
troškimo būti laisvu ir palaikyti 
draugus. x

I stovyklą atvyko specialios pa
skirties generolas Byčkovas, vi
sus draugais vadindamas, ir pasa
kė prakalbą. Esą, tai nieko gero 
neduosią, nes vyriausybė turinti 
daug priemonių maištininkus nu
raminti. Jis kvietė visus išeiti į 
darbą, aukso kalnus žadėdamas, 
tačiau norinčių neatsirado.

J JUS VISUS KAIP ŠUNIS...”
rija, aš sušaudysiu Jus visus kaip 
šunis”, šaukė jis užlipęs į sargy
bos būdelę.

Birželio 26 d. apie pietus į sto
vyklą atvyko Gulag’o viršininkas 
generolas Dolgych, prokuroras Va
vilovas su visa svita ir pareiškė, 

kad, jei stovykla neišeis į darbą, 
ją ištiks Kengyro likimas. Apie 
tai mes dar nieko tikro nebuvome 
sužinoję, bet generolo žodžiais 
niekas nenorėjo tikėti. Taip jis 
ir išvyko, nieko nepešęs.

TANKAIS VARĖ I DARBĄ
Birželio 28 d. rytą visus pažadi

no motorų staugimas. Kadangi 
tvoros buvo mūrinės ir aukštos, tai 
nebuvo įmanoma ką nors pamaty
ti. Tada čekistai ant gerai mato
mos kalvos pravedė tankų “para
dą”. Tankų buvo aštuoni. Visie
ms tapo aišku, kad generolas Dol 
gych nejuokavo.

Apie 8 vai. ryto tankai apsupo 
stovyklą, čekistai atidarė vartus 
ir pamatėme, kad už vartų stovi 
tankai su užvestais motorais, o 
būrys ginkluotų kareivių ir kari
ninkų su pistoletais rankose. “Tai 
ką, fašistai, galvojate eiti į darbą 
ar ne?” sušuko vienas iš karinin

KĄ PASAKOJO APIE KENGYRO TRAGEDIJĄ
O štai ką pasakojo vėliau su

tikti draugai apie Kengyro tra
gediją.

Kadangi neramumai nesiliovė 
ir čekistai žinojo, kad tai kalinių 
vieningumo pasėka, į stovyklą at
vežė virš 400 kriminalinių kali
nių grupę. Administracija gerai 
suprato, kad juos atvežus stovyk
los viduje santykiai tarp politi
nių ir kriminalinių kalinių bus 
įtempti, kils muštynės ir pjauty
nės ir tokiu būdu kaliniai neturės 
laiko apie išorinį priešą galvoti. 
Tačiau jie apsiriko, nors iš prad
žių ir atrodė, kad čekistų viltys 
pasiteisins.

Kriminalistai, vos tik atvykę, 
apsivogė, bet politiniai kaliniai,

KALINIAI PUOLA
Gegužės mėn. nemaža grupė 

prasiveržė į moterų zoną ir pra
dėjo prievartauti. Į zoną įvedė 
kareivius, kurie mėgino krimina
listus sugaudyti ir uždaryti į ka
lėjimą. Neapsieita ir be mušimų. 
Tada keli iš jų grįžę atgal į III-ją 
zoną pranešė likusiems, kad če
kistai pas moteris muša draugus. 
Per tvoras pasileido pastiprinimai. 
Kareiviai išlakstė ir kriminalistai

Tos pačios dienos vakare į zoną 
įleido kelis kalinius, mačiusius 
Kengyro tragediją. Tačiau ir jais 
nenorėjome patikėti, manydami, 
kad tai eilinė čekistų provokacija. 
Taip praėjo dar viena diena.

kų.
Kas daryti? Neisi, sutrins kaip 

musę tankų vikšrai. Kengyre jie, 
matyt, taip jau padarė.

Ir" visi išėjo į darbą. Septynias 
dienas išsilaikė stovykla, septy
nias dienas stovėjo kasyklos.

Po streiko grupę vyrų išvežė 
į uždarus kalėjimus — ir vėl 
daugiausiai nukentėjo lietuviai ir 
ukrainiečiai.

Kad daugiau nebūtų įmano
mas streikas, tarp visų trijų zonų 
įvedė ugnies liniją ir vėl sustip
rino režimą, tačiau senąją pries
paudą jau nebuvo įmanoma ats
tatyti.

vagis primušė ir vagystės liovėsi, 
nes eiti į atvirą kovą vagys bi
jojo. Padėtis paaštrėjo po to, kai 
dalis politinių rusų pradėjo drau
gauti su kriminalistais, nors ir tai 
dar nebuvo pavojinga. Matydama, 
kad zonos viduje nebus įmanoma 
įvesti savo režimą, kriminalistai 
visą veiklą nukreipė kitur. Patek
ti į moterų zoną buvo įmanoma, 
nes ugnies linijų tarp stovyklų 
nebuvo, tačiau reikėjo perlipti 
per tris apie 6 metrų aukščio 
tvoras. Kriminalistams tai nebu
vo kliūtis. Jie mažomis grupėmis 
prasiverždavo į moterų zoną, o 
ten juos paprastai pagaudavo pri
žiūrėtojai ir uždarinėdavo į kar
cerį.
KOMENDANTŪRĄ
pasijautė padėties viešpačiais.

Tuo tarpu politiniams kaliniams 
baigėsi kantrybė, bežiūrint į tuos 
įvykius; be to, moterys šaukėsi 
pagalbos. Ilgai nelaukę, politiniai 
kaliniai išgriovė tvoras, suėjo į 
moterų zoną ir sugaudę krimina
listus, uždarė juos į atskirą bara
ką.

Atvykus stovyklos viršininkams, 
kaliniai jų prašė išvežti krimi

nalistus ir sekmadieniais duoti 
laisvą judėjimą tarp visų trijų 
zonų, čekistai prižadėjo viską pa
daryti ir įsakė išeiti nedelsiant į 
darbą. Kaliniai paklausė, išskyrus 
nedidelę grupę, sugrįžo į savo zo
nas ir išėjo į darbą. Po to čekis
tai ėmėsi priemonių. Operatyvi
nio skyriaus viršininkas Bieliaje- 
vas su būriu ginkluotų kareivių 
įėjo į moterų zoną ir šaudė ten

ATRĖMĖ KARINĖS
Vakare, kai kalinius parvedė iš 

darbo, jau buvo pasklidusi žinia 
apie nušautuosius ir visi pamatė, 
kad tvoros tarp stovyklų saugoja
mos. Tai kalinius dar labiau su
jaudino.

Kaliniai abiejose vyrų zonose 
užpuolė komendantūrą ir griebė
si ardyti tvoras, skiriančias sto
vyklas. Sargyba atidarė ugnį. Ne
žiūrint šūvių tvoros buvo išardy
tos ir visos trys stovyklos susi
jungė. Ardymo metu aukų buvo, 
tačiau didesnio žuvusiųjų skai
čiaus išvengta dėka to, kad kali
niai prižiūrėtojus ir plienines 
ūkio kiemo duris panaudojo vie
toj skydų. Stovykloms susijun
gus, sargyba ugnį nutraukė, o ka
liniai iškėlė juodas gedulo vėlia
vas. Vėliau palaidojo žuvusius.

Siekiant palaikyti tvarką ir 
centralizuoti kalinių reikalavimus, 
įsisteigė sukilimo komitetas, ku
riam vadovavo rusų pulk. Kuz
necovas. Komitete buvo ir vienas 
lietuvis. Stovykla turėjo pakanka
mas maisto produktų atsargas, nes 
ūkio kieme buvo įrengti centri
niai maisto sandėliai, o ir van
dens užteko. Vadovybė nutraukė 
elektros srovę, bet kaliniai rado 
išeitį. Jie suremontavo seną mo
torą ir naktimis patys pasigamin
davo pakankamai srovės stovyk
los apšvietimui. Be to, pagamin-

ĮSIVERŽĘ TANKAI BE PASIGAILĖJIMO TRAIŠKĖ ŽMONES

1954 m. birželio 26 d. tankų da
linys, asmeniškai vadovaujant 
GULAG viršininkui generolui Dol
gych, įsiveržė į zoną. Dar išva
karėse jis atsisakė net pažiūrėti 
į kalinių prašymą ir įsakė išeiti į 
darbą.

Įsiveržę tankai be jokio pasigai- 

likusius vyrus. Gana netiksliais 
duomenimis, buvo nužudyta 18 
kalinių. Nušautuosius kareiviai 
vilko į draudžiamą zoną ir ten fo
tografavo, norėdami sudaryti vai
zdą, kad kaliniai mėginę pabėg
ti. Dar prieš sugrįžtant kaliniams 
iš darbo tarp visų trijų zonų pra
vedė ugnies liniją ir pastatė bū
delėse sustiprintas sargybas.

ĮGULOS PUOLIMUS
tų balionų ir aitvarų pagalba bu
vo leidžiami į miestą atsišauki
mai, nurodant tikrąsias sukilimo 
priežastis ir kalinių reikalavimus, 
nes čekistai paskleidė mieste gan
dus, kad kaliniai piaunasi tarpu
savyje ir kad maištas įvyko dėl 
noro būti su moterimis.

Netrukus stovykloje apsilankė 
miesto komjaunimo ir partinė de
legacija, kuri apžiūrėjo visą sto
vyklą, o taip pat žuvusiųjų ka
pus. Aplink stovyklą kaliniai ėjo 
sargybą, kuri neįleido nei vieno 
stovyklos administracijos darbuo
tojo. Kaliniai užbarikadavo var
tus, pasigamino sau šaltus gink
lus. Sargyboje aktyviai dalyvavo 
ir moterys.

Buvo atremti keli vietinio gar
nizono puolimai, nes kareivių 
skaičius buvo gana ribotas, o ir 
vadovybė bijojo imtis kurių nors 
priemonių be Maskvos leidimo.

Iš pradžių atvyko generolas 
Bykovas, kuris turi nepaprastai 
saldų liežuvį, po to visa eilė 
aukštų karininkų iš Kazachstano 
ministerijos, tačiau jie nieko ne
galėjo padaryti padėties pagerini
mui. Kaliniai įteikė atstovams 
raštišką prašymą, panašų kaip 
vėliau Džezkazgane. Stovykla lau
kė, kada atvyks atstovai iš Mas
kvos. Jie atvyko, bet kiek kito
kios sudėties, negu kaliniai laukė.

Įėjimo traiškė žmones ir griovė 
barakus, o kareiviai šaudė begin
klius kalinius. Visus nušautuosius 
badė peiliais ir fotografavo lavo
nus. Vėliau buvo gauta žiniųįkad 
tomis fotografijomis jie norėjo 
įrodyti, būk kaliniai pasipiovė 
tarpusavyje. (Tęsinys 3 psl.)
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ILGO GYVENIMO 
PASLAPTIS

NAUJO IŠRADIMO STEBUKLAS 
RAŠO: JON POWIS, ŽENEVA

Virš Ženevos ežero mėlynąjį} 
vandenų, nedidelės aukštumos pa
šlaitėje jau iš tolo matomi garsė
jančios klinikos rūmai. Tatai že
mas, tarsi .raukšlėtas statinys, ta
čiau nepaprastai išpuoštas viduje, 
berėmiais langais, kurie spindi lyg 
foto kameros linzės.

šis puošnusis rūmas tarnauja 
moderniojo amžiaus žmonėms pa
jauninti. čia pratęsiama senėjan
čių amžius. Čia įstengiama nu
tęsti žmogaus amžių mažiausia ke- 
letai, o kartais net dešimčiai — 
kitai metų. Jaunesnio amžiaus 
pacijentai, perėję šios klinikos 
gydimo kursą, gali geriau naudo
tis gyvenimu, nes prailginamas 
jų jaunatvės laikotarpis.

Ši klinika dabar jau yra plačiai 
žinoma. Joje dirba pagarsėjęs 
šveicaras — Dr. Paul Niehans, 76 
m. amžiaus, kuris laikomas medi
cinos genijum, ir jo išrastos atjau
ninimo injekcijos sukrovė jam di
delius turtus, šie atjauninimo 
vaistai padarė jį išskirtinu gydy
toju su išimtina klijentūra, apie 
kurią negali svajoti nė vienas 
specialistas.

Net pats mirusis popiežius Pi
jus XII yra skelbęs apie Niehan’o 
atjauninimo metodų pasisekimą. 
Plačiai skambėjo spaudoje, kad 
1956 m. popiežių nuo mirties išgel
bėjo ne kas kitas, o atjauninimo 
genijus Dr. Niehans.

Atsidėkodamas už tai pop. Pi
jus XII paskyrė savo geradarį Pon- 
tifikalinės Akademijos nariu vie
ton mirusio Aleksandro Fleming, 
penecilino išradėjo, nežiūrint, kad 
Niehans yra protestantas.

Antras šio nepaprasto gydytojo 
pacientas yra V. Vokietijos kanc
leris Dr. K. Adenaueris. Tačiau 
jam Niehan’s injekcijos yra siun
čiamos užlekuotam indely, kurias

LIETUVOS POGRINDY 
IR SIBIRE

(Atkelta iš 2 psl.)
Išlaužus moterų zonos vartus, 

vienas tankistas atsisakė važiuoti 
į būrį moterų, užtverusių kelią. 
Karininkas jį vietoje suėmė, nu
plėšė antpečius ir pats įsėdęs į 
tanką sutraiškė nespėjusias pasi
traukti moteris. (Po to jis tikriau
sia gavo medalį už “pasižymėju- 
mą kovoje”. Juk ir už kalinio nu
šovimą eiliniam kareiviui duoda
vo dvi savaites atostogų).
TAIP BAIGĖSI SUKILIMAS

Sukilimo malšinimas vyko ke
lias valandas. Po to vienus kali
nius išvežė į stepes atskiromis 
grupėmis ir pradėjo rūšiuoti. Su
kilimo štabą suėmė. Kaip teko vė
liau išgirsti, to štabo vadą pulk. 
Kuznecovą sušaudė.

Vienus kalinius sodino į vago
nus ir išvežė, o kitus grąžino į 
stovyklą. Net ir dalyvavę sukili
me tiksliai nežinojo, kiek buvo 
aukų tą paskutinę dieną, bet spė
jama, kad daugiau kaip trys šim
tai, neskaitant kitų dienų aukas. 
Bet ką tai reiškia Maskvai keli 
šimtai, jei ji net milijonų gyvy
bių nepagailėjo.

Lietuvių, kiek teko girdėti, pir
momis sukilimo dienomis žuvo 
penki, o kiek paskutinę dieną su
traiškė tankai, nėra žinių. Tarpe 
žuvusių buvo Kazys šiugždinis iš 
Prienų, Vytautas Merkevičius iš 
Dzūkijos ir kiti, kurių pavardžių 
nežinau. Alfonsui Kunigoriui tan
kas sutrynė koją.

Taip baigėsi Kengyro tragedi
ja, viena iš daugelio, tačiau Ken
gyro sukilimas nuskambėjo toli. 
Vorkutos ir Norilsko sukilėliai pa
jautė, kad ir kitiems draugams 
vergų varovai nepalaužė laisvės 
dvasios.

Po streiko ir sukilimo kalinių 
nuotaika ir vėl , krito, nesimatė 
jokios prošvaistės ateičiai. Kas- 

• dien katorginis darbas, siurbian
tis paskutines jėgas, kasdien tie 
patys neapykanta persunkti čekis
tų veidai ir aplink — stepė. Stepė 
be galo, be krašto, saulės išdegin
ta, pilna vargo ir kančių. 

suleidžia kanclerio privatus gydy
tojas. Svarbus šios klinikos užda
vinys — išlaikyti pacijento priva
čią paslaptį.

Dr. Niehans kasdieną gauna 
tūkstančius laiškų su pagalbos 
prašymais.

Aukštas, žilaplaukis išradėjas 
aiškina:

— Aš niekada neslėpiau savo 
gydymo metodų. Kūno celės yra 
gyvybės ir , gyvenimo davėjos. 
Kiekviena liga ar negalavimas yra 
kūno celių susirgimas. Maždaug 
apie 14 mil. celių telpa tik žmo
gaus galvoje, o visame kūne — 
apie 40 mil. Jos turi esminę gy
venimui vertę. Jos gali sudrėkti 
ir susausėti, parausti ir išblykšti, 
be to, jos turi dar galimybę dau
gintis. Tos celės, kurios jau ar
tėja mirties, gali vėl atgyti, jei 
jos papildomos naujomis.

Dėstydamas savo samprotavi
mus, Dr. Niehans primena žymų 
Prancūzijos mokslininką Alexo 
Carrel, kuris jau 1912 metais bu
vo apdovanotas Nobelio premija 
už ilgą išlaikymą gyvenančių ce
lių. Carrel išsaugojo gabalėlį viš
čiuko gemalo gyvu net 26 metus. 
Jis galėjo tas viščiuko cėles dar 
ilgiau išlaikyti gyvomis, jei jo asi
stentas nebūtų reikiamu laiku pa
miršęs jų pamaitinti.

Ankstyvojoj savo karjeros pra
džioje Dr. Niehans labai sėkmin
gai perkeldinėdavo glandas iš gy
vulių į žmones. Ir štai, 1931 me
tais jį ištiko dramatiškas nuotykis.

Kaimyninėje klinikoje vienas 
šveicarų chirurgas, operuodamas

J. SLAVĖNAS

PAMIRŠTA ASMENYBĖ
(M. GUSTAIČIO MIRTIES SUKAKČIAI 

ATŽYMĖTI)
“DIREKTORIUS MIRĖ!”

Dar pro apšalusius langus vos 
mėlynavo 1927 m. gruodžio 23 d. 
rytas, kai, gulėdamas su savo 
draugu Motiejum Kraužliu, vėliau 
baigusiu agronomijos mokslus Vil
niaus universitete, išgirdau triukš
mingai subildant virtuvės duris ir 
pažįstamos kaimynės balsą:

— Direktorius mirė!
Direktorius? Smilktelėjo' per 

širdį. “Direktorius” — tai mieste 
žinoma M. Gustaičio antroji pa
vardė.

Kaimynė sujaudintai kažką pa
sakojo mūsų šeimininkei. Netru
kus šeimininkė praskleidė mūsų 
durų užuolaidą, kuri skyrė mūsų 
kambarėlį nuo virtuvės, ir gar
siai sušuko:

— Ar miegat? Direktorius mi
rė. Greit bėkit pažiūrėti!

Mudu abu vienu metu atsisė
dome lovose. Tikėti, ar ne. Juk 
vakar M. Gustaitis pas mus tu
rėjo paskutiniąją prieš atostogas 
pamoką, palinkėjo linkmai pra
leisti Kalėdų atostogas su tėve
liais. Jis buvo toks pat, kaip vi
sada.

Tuo metu prie durų greta šei
mininkės atsistojo ir kaimynė:

— Rytą šeimininkė nuėjusi į 
direktoriaus namelį tuoj pastebė
jus netvarką. Durys iš koridoriaus 
į miegamąjį buvusios plačiai at
vertos. Matyt jis norėjo eiti pa
galbos, bet pajutęs silpnumą dar 
spėjo grįžti atgal į kambarį.

Kaimynė kalbėjo susijaudinusi, 
paskubomis. Visa laikysena rodė, 
kad jos žodžiais negalima netikė
ti.

Mes šokom paskubomis rengtis. 
Šiurpas perbėgo. Gal dar netiesa? 
— smilkčiojo širdys, kaip papras
tai panašiais atvejais būna.
. Lauke jau gerokai švito. Mes 

pasileidom bėgte per užšąlusią 
pievą ir, nebėgę pro vartus, per
šokom per tvorą. Gimnazijos pa
statai nuo mūsų buto tebuvo apie 
pora šimtų metrų, o direktoriaus 
namelis pačiame rajone, nedide
liame sodelyje. Pasileidome per 

moterį, netyčia perpjovė jai para- 
thyroidinę liauką, kurios jau ne
buvo galima susiūti. Jis skubiai 
kreipėsi Dr. Niehans pagalbos. Tas 
atsinešė jauno veršiuko liauką, 
norėdamas ją pakeisti į perpjau
tąją, tačiau moteris jau merdėjo 
konvulsijose. Tada jis nuskubėjo 
į labaratoriją, paėmė jauno ver
šiuko glandą, smulkiai sukapojęs, 
išsunkė jos sultis ir sumaišęs jas 
su specifiniu skiediniu, įšvirkštė 
mirštančiąjai.

Kadangi Dr. Niehans yra giliai 
tikintis žmogus, tai jis čia pat at
siklaupė ir meldėsi. Ir moteris ste
buklingu būdu atsigavo, kuri 
dar gyvena ir šiandieną, čia ir 
buvo pradžia, kur paaiškėjo Rau
kinių injekcijų gydymo reikšmė. 
Dabar jauniems gyvuliams auginti 
Šveicarijoje yra įsteigta net spe
ciali farma.

Per pastaruosius 26 metus Dr. 
Niehans yra davęs per 12.000 pa
našių injekcijų. Dažnai jis yra 
pats davęsis būti bandomas. Da
bar jis juokauja, prisimindamas, 
kaip kartą jis vos pats nenumirė, 
pavesdamas save bandymams, vie
toj jūros kiaulytės. Tačiau jis 
tvirtina, kad nė vienas jo paci- 
jentas nėra nukentėjęs.

Dr. Niehans yra tvirtai įsitiki
nęs, kad šituo jo atrastu būdu 
bus galima gydyti net ir vėžio li
gą, nors jis reiškia ir tūlo nepa
sitenkinimo, kad spauda pergrei- 
tai pasiskubino paskelbti, jog jis 
jau išradęs vėžio vaistus. Esą 
perspektyvų, kada šis medicinos 
stebuklas tikrai galėsiąs pailginti 
žmogaus amžių. Pavykus celinį 
skystį užšaldyti, esą, galima jį 
transportuoti į tolimiausias pasau
lio vietas. Ir vaistai būsią galima 
gauti už prieinamą kiekvienam 
kainą.

Šiuo metu jau neesanti paslap
tis, kad Dr. Paul Niehans, kuris 
prieš 27 metus desperatiškoj pa
dėty išgelbėjo mirštančią moterį, 
yra tikrai išradęs žmogaus gyve
nimui prailginti vaistus.

Laisvai vertė: Kostas Ankas 

sodelį. Pribėgę radom lauko du
ris praviras. Išgirdusi girgždan
čiame sniege mūs žingsnius šei
mininkė pasirodė tarpdury ir, ne
tarusi žodžio, tik mostelėjo ran
ka į miegamojo kambario duris. 
Mes įėjome. Ant kambario kam
pe esančios, naktį, matyti, nenau
dotos lovos, pastrižai, kojomis 
nukarusiomis žemyn, apsivilkęs 
viršiniu paltu, gulėjo jau sustin
gęs M. Gustaičio kūnas. Veidas 
baltas su violetiniais bruožais, pa
nosėj kraujo žymės.

Netrukus atėjo vienas kitas mo
kytojas, mokinys, žinia pasklido 
greitai po miestą, pradėjo rink
tis žmonės. Kiti, negalėję patek
ti į vidų, kieme stovėjo ir, ma
tyti, norėjo įsitikrinti žinia, ku
ri visiems buvo netikėta. Iš mies
to gyventojų buvo atėję tarnau
tojų, darbininkų: lietuvių, lenkų, 
žydų. Gustaitis visų tarpe buvo 
populiarus ir gerbiamas.

Lavonas buvo perrengtas baž
nytiniais rūbais ir jo paties bute 
paguldytas lankymui. Mokiniai 
pakaitomis budėjo, kiti keisda
miesi giedojo šermenų giesmes. 
Miesto gyventojų lankymas nenu
trūko nuo ryto iki vėlaus vaka
ro, bet ypač pagausėdavo po pie
tų. Beveik niekas iš mokinių ne
važiavo Kalėdų atostogų ir atli
kinėjo laidotuvių parengiamuo
sius darbus — pynė vainikus, 
puošė bažnyčią. Mokinių orkes
tras, vieno mokytojo vadovauja
mas, kartojo gedulingus maršus.

Kūno eksportacija iš buto į 
bažnyčią buvo numatyta Kalėdų 
pirmosios dienos popietį. Prieš 
skirtą valandą prie Gustaičio bu
to susirinko didelė minia žmonių, 
čia buvo tir miesto gyventojai, ir 
iš aplinkinių kaimų, ir net iš to
limesnių vietovių. Žmonių buvo 
apypilnis erdvus gimnazijos kie
mas, nors diena buvo gerokai šal
ta.

Eisena pajudėjo iš buto apie 3 
vai. po pietų. Karstą nešė moki
niai, taip pat ir bažnytines insig-

AR ŽINAI KAD:

Vienam sunkiam tankui pa
gaminti sunaudojama daugiau 
plieno, nei 100 traktorių.

*

Šių dienų greitųjų keleivi
nių lėktuvų sparnai turi būti 
taip stiprūs, kad atlaikytų 18 
tonų svorį vieno kv. colio plo
tyje. Tatai yra lygu 4 dram
blių svoriui vienam kv. colyje 
sparnų paviršiaus.

Istorija mus moko, kad be
maž visus pasaulio karus suke
lia tironų valdomos valstybės. 
Tačiau ta pati istorija sako, 
kad pagaliau tironai visada 
pralaimi prieš žmones, kovo
jančius už laisvę.

į^llCTUUUM-------

• V.R. Saudargienės Liaudies 
šokis Lietuvoje, šokių aprašymo 
knyga išėjo Europoje. Ją išleido 
Vokietijos LB Krašto valdyba. 
Knyga kietai įrišta, turi 140 psl., 
viršelį piešė H. Šalkauskas, 
iliustravo V. Saudargas. Knygoje 
autorė aprašo mūsų liaudies se
novinius šokius, pačioje knygos 
pradžioje duodama plati liaudies 
šokių istorijos apžvalga. Autorė 
įvade rašo apie šokių kilmę, įvai
rias šokių rūšis, religinius šokius 
ir kt. Toliau knygoje ji pavyzd
žiais rodo kaip turi būti šokamas 
Našlys, Rugučiai, Ragučių polka, 
Klumpakojis, Kalvelis, žiogelis, 
Jonkelis, Merginų Mikita, Jie varo 
tiltas ir visa eilė kitų. Viso yra 
33 šokių aprašymai ir schemos.

ni jas. Karstas apjuostas eglėša- 
kių vainikais. Mokinių ir ugnia
gesių orkestras pakaitomis grojo 
gedulingus maršus. Kai eisenos 
minia iš gimnazijos išsiliejo į tie
sią Seinų gatvę, ji buvo apie pu
sę kilometro ilgio. Pakeliui pri
sijungė vis daugiau žmonių, o 
prie bažnyčios laukė kita tiek. 
Kada karstas buvo įneštas į baž
nyčią ir padėtas ant katafalko, 
erdvi bažnyčia buvo sausakimšai 
prisigrūdus. Nemažą dalį sudarė 
žydai. Po trumpų pamaldų, kars
tas, skendįs vainikuose ir mir
gančių žvakių šviesoj, pasiliko 
paskutiniai nakčiai toj vietoj, iš 
kurios tiek daug kartų kalbėjo į 
savo auklėtinius.

Laidotuvių dieną Lazdijai at
rodė kaip per didžiuosius atlai
dus, žmonių buvo privažiavę iš 
plačių apylinkių,. nes ir velionio 
auklėtiniai 'buvo net Jis tolimų 
Dzūkijos kampelių. Be vietinių 
ir artimesnių parapijų kunigų, į

LIKO TIK VIENIŠAS KAPAS

Mokiniai išvažinėjo Kalėdų 
atostogų. Direktoriaus namelis 
užrakintas. Jame tebebuvo viskas 
palikta kaip buvę. Neužilgo tu
rėjo atvykti giminės ir tą turtą 
likviduoti.

Mokytojų ir mokinių tarpe bu
vo spėliojama, kas bus daroma 
su velionio biblioteka. O ji buvo 
gausi — bent kelių tūkstančių 
tomų, visa velionio rinkta. Ją su
darė retos lietuviškos knygos, ne
maža rankrašių, ištisi komplek
tai lietuviškų laikraščių, klasikų 
komplektai, literatūros, meno, is
torijos knygos ir galybės kitų. 
Visos gražiai įrištos, pavyzdingoj 
tvarkoj išlaikytos.

Tinkamiausia tai bibliotekai vie
ta, daugelio manymu, Lietuvos 
Universiteto bibliotekoj. Kai kas 
taip ir galvojo, kad visas tas kny
gų lobis būsiąs perduotas kokiai 
nors kultūrinei įstaigai, gal tik 
atrinkus dalį, tinkamų knygų, 
gimnazijos knygynui.

Kelioms savaitėms praėjus po 
Gustaičio mirties, atvažiavo kele
tas asmenų velionio palikimui 
tvarkyti. Dėl staigios mirties ve
lionis nebuvo palikęs testamento, 
todėl atvykusieji pradėjo tvarky
ti savo nuožiūra. Baldus, rūbus ir 
kambarių daiktus įkainavo patys.

• Venecuelos Lietuvis yra 
Venecuelos lietuvių leidžiamas ro
tatorinis žurnalas, kuriame yra 
įvairių vietos informacijų ir šiaip 
žinių iš viso pasaulio. Leidžia 
Lietuvių Bendruomenė, redaguoja 
J. Kukanauza, kuris pirmame V. 
Lietuvio numeryje savo įvado žo
dyje sakosi, kad leidinys pirmoje 
vietoje registruos ir atvaizduos 
geruosius kolonijos gyvenimo ap
sireiškimus, neskirdamas nei laiko 
nei popierio vienam kitam berei
kšmiam sunegalavimui”.

• Petras Vėbra, buvęs Lietu
voje Amatų mokyklos mokytojas 
ir direktorius, yra vienas iš žy
miausių lietuvių tarpe medžio 
drožinėtojų, sugebąs atlikti dar

laidotuves buvo, atvažiavęs vysk. 
Reinys, “Šaltinio” redaktorius 
kun. Mažonas ir kit. Eisesa iš 
bažnyčios nutįso ilga Kauno gat
ve kapų link. Vargu ar Lazdijai 

. buvo kada matę panašias laido
tuves. Jos buvo ne vien skirtin
gos nuo kitų savo dalyvių gausu
mu, bet ir įvairumu, šalia moky
tojų ir mokinių dalyvavo plačios 
žmonių masės iš miestų ir plačių 
apylinkių. Jo veidų išraiška, — 
lyg kad savo artimą šeimos narį 
lydėtų į kapinių kalnelį. Prie ka
po atsisveikinimo kalbas sakė mo
kytojų, mokinių, organizacijų, 
miesto visuomenės atstovai. Kun. 
Mažonas perskaitė Augustaitytės 
-Vaičiūnienės tai progai parašy
tą eilėraštį, kuris vėliau buvo at
spaustas “Šaltinyje”. Užbaigiamą
jį pamokslą pasakė! vysk.) Rei
nys. “...Laidojame kuklų, tylų, 
bet didelį kultūros darbininką ir 
jaunimo auklėtoją...”

Pagaliau per gimnazijos vadovybę 
buvo paprašyti keli mokiniai įkai
nuoti knygas. Paskutinės kai ku
rių asmenų pastangos išsaugoti ve
lionio biblioteką visumoje nepavy
ko ir kainuotojai pradėjo darbą. 
Kainuotojai iš turto likviduoto jų 
gavo nurodymus: knygas įkai
nuoti nuo keliolikos centų iki 2 — 
3 litų, pagal didumą ir išvaizdą. 
Ir kainuotojai savo darbą atliko 
— Fr. Kuršaičio žodynai buvo 
įvertinti po kelis litus, klasikų to
mai tiek pat. Mažesnės knygos 
centais. Į knygos turinį, retumą 
kainuotojai neturėjo kreipti dė
mesio.

Varžytinių dieną baldai, įvairūs 
kiti stambesni daiktai buvo par
duodami pagal principą — kas 
daugiau pasiūlys. Pats velionis 
buvo kuklus žmogus — jo baldai 
ir kiti daiktai buvo vidutiniško ge
rumo, kiek senoviški. Varžovų 
prisirinko nemažai, nemažai daik
tų buvo nupirkta, kartais net že
miau įkainavimo, nes kai kurie 
daiktai netraukė pirkėjų susidomė
jimo. Bet buvo ir tokių daiktų, 
kurių nieks nepirko. Jie buvo su
versti į pašiūrę.

Knygų išpardavimo tvarka bu
vo skirtinga. . čia nebuvo varžy
bų. Po įkainavimo, atžymint kai- 

bus dailiai ir meniškai. Šiuo me
tu jis dirba Korp! Neo-Lithuania 
herbą ir jį žada baigti, kada kor
poracija rengiasi iškilmingai mi
nėti savo metinę šventę.

• Vilniaus radijas pranešė, kad 
Maskvoje įvyko IV tarptautinis 
slavistų (kalbininkų, literatūros 
istorikų, tautosakininkų) kongre
sas, kuriame dalyvavo 2,000 mo
kslininkų iš Sovietų Sąjungos, jos 
okupuotų šalių ir laisvojo pasau
lio kraštų. Iš užsienio buvę apie 
500 dalyvių. Perskaityta 300 pra
nešimų, tarp kurių keletas iš bal
tistikos srities. Apie baltų-slavų 
kalbų santykius pranešimus skai
tė Trostas (Čekas), J. Otrembskis, 
V. Mažiulis. Iš Lietuvos dar da
lyvavo Balčikonis, Kruopas, Ulvy
das, Lankutis, Doveika ir kt. Jiem 
vadovavo Korsakas.

S Dail. Arbit Blatas šiemet 
mini 50 metų sukaktį. Jis yra. ki
lęs iš Kauno, lankęs Kauno me
no mokyklą, studijavęs Paryžiuje, 
dabar gyvena New Yorke, kur tu
ri savo studiją. Rugsėjo mėn. 
Aiduose apie jį rašo vienas pran
cūzų kritikas Andry Farcy, nu
meris iliustruotas jo kūrinių nuo
traukomis.
• Kupiškėnų senovė, tokio pa

vadinimo knyga gražiai išleista 
pavergtoje Lietuvoje. Būdinga, 
kad vienoje vietoje cituojamas 
nepriklausomoje Lietuvoje ėjęs 
kultūros žurnalas židinys.
• Vinco Ramono romanas Kry

žiai Lietuvoje labai vertinamas. 
Keli “Kryžių” egzemplioriai yra 
pasiekę Lietuvą. Paskutiniais me
tais “Kryžiai” į Lietuvą nebenu
eina. Kryžiai ir kitos lietuviškos 
tremtyje išleistos knygos esančios 
Mokslų akademijoj Vilniuje, bet 
visuomenei jos nerodomos.

• Dr. Jonas Paplėnas pakvies
tas bendradarbiu didžiosios, pa
saulyje enciklopedijos Enciclope- 
dia Britanica, dabar ruošia jai ei
lę straipsnių.

ną ant kampo, knygos iš dalies bu
vo sudėtos atgal į lentynas arba 
sukrautos ant stalų, ant grindų. 
Pardavimo metu žmonės rinkosi 
kas kam patinka, išsirinkę eidavo 
prie stalo, kur sėdėjo turto likvi
datorius, parodydavo knygą ir su
mokėdavo jos įkainavimo Vertę. 
Nedidelis bibliotekos kambarys, 
ypač pirmą pardavimo dieną, bu
vo kimšte prikimštas iki vėlaus va
karo. Žmonės rinkosi knygas, laik
raščių komplektus, rausėsi, var
tė kas kam patiko. Iš kelių tomų 
vienas nusipirkdavo vieną knygą, 
kitas kitą. Daugiausia ėjo lietu
viškos, rusiškos, lenkiškos knygos. 
Mažas domėjimasis buvo vokiš
kom, prąncūziškom ir beveik nieks 
nesidomėjo lotyniškom, graikiš
kom, rankraščiais.

Po kelias dienas trukusio parda
vinėjimo, knygų lentynos styrojo 
beveik tuščios. Ant stalų, ant 
grindų, netvarkingai išmėtytos iš- 
rankos. Kad ištuštintų kambarį, 
tos išrankos, kaip bulvės, buvo su
verstos namo palėpėj ir laiko dul
kių dengiamos jos ten ii’ liko visų 
užmirštos. Turto likviduotojai, 
baigę darbą, išvyko. Esą už su
rinktus išpardavimo metu pinigus 
būsiąs pastatytas M. Gustaičiui 
kapuose paminklas.

Medžiaginiai M. Gustaičio turto 
likučiai Lazdijuose buvo likviduo
ti. Liko tik vienišas kapas.

(Bus daugiau)
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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

PRANCŪZUOS ATEITIS

BIJO VOGTO VARDO
Lietuvos Telegramų Agentūros 

“Eltos” vardą Lietuvoje sovietinis 
režimas pasivogė savo reikalams 
ir tuo vardu vadina Vilniuje vei
kiantį “Tasso” skyrių. Bet tuo pa
čiu vardu vadinami ir Vakaruose 
(Vliko) leidžiami biuleteniai.

Papolemizuodami su užsieniuose 
išeinančiais lietuvių laikraščiais, 
Tiesos redaktoriai bando kaikada 
perduoti ir vieną kitą ištrauką iš 
tų laikraščių, jei pavyksta iškirp
ti taip, kad priainamai skambėtų. 
Spalio 10 d. Tiesa taip bando ci
tuoti Darbą, kur sakoma, kad “Tik 
Elta mus tebemaitina primityviais 
komentarais”. Sakinys Tiesai pri
imtinas, bet nepatogu skaityto
jams Lietuvoj parodyti, kad Elta 
yra užsieniuose... Tad sakinys “ci
tuojamas” štai kaip:

“Tik telegramų agentūra (bur
žuazinių nacionalistų “agentūra” 
— S.L.) mus tebemaitina primity
viais komentarais”.

Nenurodo ir žurnalo vardo, iš 
kurio cituojama.

“PIRKĖJAS IEŠKO DRABUŽIO’
Spalio pradžioje Vilniaus uni

versalinėje krautuvėje už 1870 
rublių buvo galima gauti vasarinių 
vyriškų kostiumų, tiesa, neti
kusiai pasiūtų. Vasarą jų visai 
nebuvo galima gauti, taip kaip da
bar nėra žieminių.

“Lelijos” siuvimo fabrike guli 
700 moteriškų žieminių paltų, bet 
jų negalima siųsti i krautuves, 
nes be apykaklių. Apykaklės iš 
kailių siuvimo fabriko buvo gau-, 
tos, bet vien per rugsėjo mėnesi 
562 iš jų teko atmesti, kaip 
netikusios. Bet kailių siuvimo fa
brikas nesijaudina: prekybinin
kai tas apykakles iŠ jų vistiek nu
pirksiu.

“Vilnelės5’ siuvykloj* guli keli 
šimtai vasarinių šilkinių suknelių. 
Dabar nebe laikas jas parduoti. 
Bet jos pasiūtos buvo tik vasa
rai besibaigiant. Pavasarį nega
lėjo siūti, nes “Kauno audiniai” 
dar nebuvo išaudę medžiagos...

Iki mokyklinio amžiaus mergai
tėms suknelių yra kaštuojančių 
iki 200 rublių. Jos per neapsižiū
rėjimą pasiūtos iš brangios me
džiagos, skirtos suaugusių mote
rų suknelėms.

Už privataus turto sunaikinimą 
per neatsargumą laisvės atėmi
mu (kalėjimo) bausmės maksi
mumas nustatytas dveji metai. 
Tas įstatymas taikomas, žinoma, 
tik tais atvejais, kai nėra įrody
mų, kad padegta ar kitaip sunai
kinta tyčia.

ATLEIDO UŽ 
“AUTONOMIŠKUMĄ”

Nora Kauno “Neries” įmonė iki 
rugsCjc 15 dienos pagamino radi-

-•■‘rokai daugiau, negu pla
ne buvo numatyta, jos direktorius 
Jasiūnas tapo atleistas iš pareigų 
spalio pradžioje, nes jis nepasi
rūpino parduoti radiatorius toms 
įmonėms, kurioms buvo nurodyta 

parduoti, o pardavė šiek tiek ir be 
nurodymų — Panevėžio, Kauno ir 
Liepojos įmonėms.

Griežto papeikimo susilaukė ir 
Mašinų gamybos viršininkas A. 
Speičys, kuris “Neries” direkto
riui liepė parduoti kiek radiatorių 
ne ten, kur buvo iš aukšto nuro
dyta, ir neprižiūrėjo direktoriaus, 
kad jis rūpintųsi radiatoriais ap
rūpinti visų pirma nurodytąsias 
įmones (kurių vardai neminimi, 
bet kurios, matyt, yra ne Lietu
voj, ir ne Latvijoj).

RŪPESTINGAI RENKA 
TAUTOSAKĄ

Vilniaus universiteto lietuvių li
teratūros katedra, nors partijos ne 
tik barama, bet šį pavasarį net ir 
“išvėtyta”, rūpestingai renka lie
tuviškos tautosakos turtus. Tau
tosakos archyvas turįs apie 9000 
dainų, pasakų ir smulkiosios tau
tosakos dalykų, neskaitant atski
rų rinkinių, kurių studentai esą 
suradę, pav., iš Varnių apylinkės 
(801 dalykas), iš Ramygalos apy
linkės (301) ir Lt.

šią vasarą 74 lietuvių literatū
ros studentai, padedami aštuonių 
konservatorijos studentų ir litera
tūros instituto bendradarbių, rin
ko tautosaką dar mažiausia tuo 
požiūriu ištirtose apylinkėse.

ANTALIEPTĖS NAMŲ 
RUOŠOS MOKYKLA

— NAUJIENA
Iš 24 žemės ūkio ministerijos 

laikomų technikumų, vien tik An
talieptėje šimet atidaromas namų 
ūkio skyrius, kuriame bus dėstomi 
dalykai, kaip ir Lietuvos mergai
čių žemės ūkio (namų ruošos) mo
kyklose. Kaip tik tokia (ar pana
ši į dabar atidaromą) toje pačioje 
Antalieptėje veikė nepriklausomy
bės laikais. Dabar, tačiau, tokia 
mokykla — didelė naujiena. Kita 
tokia mokykla esanti tik Latvijoje. 
Todėl į Antalieptę dabar, esą, 
plaukia laiškai iš Ukrainos, iš 
Uralo ir net iš Sibiro: merginos 
nori atvykti mokytis. Antaliep
tės ir viename Vilniaus ž. ūkio 
technikume atidaromi ir bitinin
kystės skyriai.

LIETUVOJ GAMINS FILTRUS 
RUSIJOS CIGARETĖMS

Cigarečių su filtrais mada ver
žiasi ir į Sovietiją. Ligi šiol ta
čiau filtrus įsiveždavo iš kitur. 
Dabar juos pradėjo gaminti Gri- 
giškių popierio — kartono fabri
kas. Tai pirmas cigarečių filtrus 
gaminąs fabrikas visoj Sovietijoj. 
Cigarečių su filtrais Lietuvoje 
dar negamina. Grigiškių fabriko 
pagaminti filtrai siunčiami į Ru
siją-

VAIKŲ DAILĖS PARODA
Nuo lapkričio 1 dienos Vilniu

je atidaryta vaikų dailės darbų 
paroda. Parodoje išstatyta per 
500 įvairių dailės darbų, daugiau
sia piešinių ir akvarėlių. Darbų 
autoriai nuo 10 iki 16 metų am
žiaus.

ATVIRAS BALSAS 
IŠ LIETUVOS

Apie gyvenimą tėvynėje te
gali geriausiai nusakyti tik ten 
gyvenantieji lietuviai, kurie da
bar išdrįsta atviriau rašyti. Da
bartinė “tarybinė” spauda, nors 
retkarčiais talpina gana kritiškų 
pasisakymų, yra pilna propagan
dos, tad dažnai nėra lengva atskir
ti melą nuo tiesos.

Čia paduodamos ištraukos yra 
paimtos iš vienos jaunos lietuvai
tės laiškų. Tenka pastebėti, jog 
čia, dėl žinomų priežasčių, nega
lima duoti jos pavardės ir tokių 
laiškų vietų, iš kurių galėtų išryš
kėti laiško autorės asmuo.

LIETUVIŠKOS OPEROS IR
FILMAI

Pas mus žinoma tik viena ame
rikiečių opera Geršvino “Porgi ir 
Bess”. Turbūt žinai, kad lietuviai 
operos srityje pažengę smarkiai į 
priekį, deja, tik kiekybiškai, o ne 
kokybiškai. Paskutiniu laiku pa
rašytos operos Račiūno “Marytės” 
siužetu paimtas didysis tėvynės 
laikas, partizanų kova. Chorai 
operoje, palyginti, geri, bet iš viso
— muzika neverta dėmesio, žy
miai geresnė Klovos opera “Pilė
nai”, deja, siužetas smarkiai iš
kraipytas. Reikalas eina apie Pi
lėnų kunigaikštį, kovą su kryžiuo
čiais, tačiau viskas nušviesta ki
toje šviesoje, negu žinojom iš pa
davimo. Antroji Klovos opera 
“Vaiva” visai nevykus tiek muzi
kos, tiek libreto atžvilgiu ir visai 
neturi pas mus jokios paklausos...

žymiai blogesni reikalai su lie
tuvišku filmu, žinoma, dėl visko 
kalti scenarijai — nemoka parink
ti tinkamo. Dar ne ypatingai aug- 
šta ir filmavimo technika ir visa 
to rezultate — žiūrovai snaudžia 
lietuviškuose filmuose, o išėję iš 
kino teatro — keikiasi.

Ar pas jus eina kokie nors 
tarybiniai filmai? Žinoma, jei ir 
eina, tai tikros nuomonės susida
ryti negalit, nes, turbūt, duoda 
pačius geriausius...

PALANGOS IR KITŲ KURORTŲ 
VAIZDAI

Pasikeitė dabar mūsų Palanga: 
ji ne tokia, kokią žinojau iš moti
nos pasakojimų. Vasaroti Čia su
važiuoja iš visos Sąjungos, taip, 
kad lietuvių vasarojančių skai
čius čia sudaro tik apie 30 proc. 
Kurortas sutvarkytas labai nesko
ningai, daugybė pigių, biaurių 
karčiamų, visur nešvaru. Tik tiek, 
kad jūra vistiek liks jūra ir ji 
traukia mus j Palangą.

Tačiau ne visi kurortai taip ap
leisti, kaip Palanga. Tiesą pasa
kius ir Palanga neapleista, tik blo
gai sutvarkyta. Pav. Druskininkai
— tikrai pavyzdingas kurortas, tik 
į jį patekti labai sunku. Neblo
gai sutvarkyti ir Birštonas, Vievis. 
Labiausiai gaila Nidos ir Nerin
gos. Turbūt, žinai, kokios ten 
nepaprastos vietos, tačiau ten yra 
padaryta pasienio zona ir važinėti 
po ją galima tik su ekskursijom, 
šiaip draudžiama. Smiltainėj ir 
Juodkrantėj jau leidžiama vasa
roti, tik vaizdas kol kas ten ne 
koks — labai nesutvarkyta ir ne
švaru. Dabar žada iš Anykščių 
padaryti kurortą. Nežinau, ar 
džiaugtis dėl to, ar liūdėti. Gerai, 

jeigu gražiai sutvarkys, o jeigu su
gadins? Be to, jei Anykščiai 
išgarsės kaip kurortas, ten vasa
rojančių lietuių skaičius žymiai 
sumažės...

LIETUVIAI STUDENTAI
VASAROS METU

Kaip vasaroja mūsų studentai? 
I^abai įvairiai. Dalis kurortuose, 
dalis dirba, dalis važiuoja į kaimus 
pas tėvus. Daug kas vasarą pra
leidžia turistiniuose žygiuose “Po 
gimtąjį kraštą”. Tačiau dau
giausia studentų vasarą važiuoja 
dirbti į taip vadinamus “plėšini- 
nes žemes” Kazachstane. Dar
bas ten labai sunkus, nes mes ne
įpratę prie tokio klimato, labai 
dažnai mūsiškiai žmonės suserga. 
Be to maitina ten nepaprastai blo
gai — vien nemalstinga, sausa 
prosų koše. Kartais prideda dar 
avienos lajaus (taukų), o lietuviai 
jo vistiek negali valgyti. Van
dens ten dažnai trūksta, nes pasi
taiko, kad į laukus, kuriuose 
žmonės dirba, tenka geriamą van
denį vežti dešimtimis kilometrų.

Kodėl studentai ten važiuoja? 
Daug kas todėl, kad nori užsidirbti 
pinigų, dalis todėl, kad jiems 
dėl kurios nors priežasties uni
versitetas nutraukė stipendiją, o 
lengviausias būdas ją atgauti — 
darbas plėšininėse žemėse. Yra 
tokių, kurie ten važiuoja iš smal
sumo, vis tik nematytas kraštas, 
nematyti žmonės, jų papročiai, iš 
viso nežinomas gyvenimo būdas...

MES — ŽMONĖS IŠ KITO 
PASAULIO

Pas mus apie jus kalbama, kaip 
apie visai atskirą pasaulį. Mūsų 
akimis žiūrint — jūsų jaunimas 
tai ištvirkėlių ir chuliganų gauja, 
neturinti nei civilizacijos, nei kul
tūros. Moterys — paleistuvės, o 
vyrų svarbiausias užsiėmimas — 
pjaustymas peiliais draugų fizio
nomijų. Nejaugi tai tiesa. Ne
sinori tikėti, nes šiaip ar taip 
prieštarauja logikai, tačiau — ką 
gali žinoti, gal iš tikrųjų žmonės 
taip išsigimsta? Nejaugi neišsi- 
gimimas atsispindi taip labai pas 
jus propaguojamame impresion
izme arba literatūroje — egzis- 
tencionalizme?.M

šioms ištraukoms komentarų 
nebereikia. Atrodo, kad mes apie 
gyvenimą tėvynėje vistiek daugiau 
žinome, negu ten gyvenantieji 
žmonės apie mus. D.I.

PAGERBĖ OPEROS VETERANĄ
Lapkričio 1 dieną Vilniuje bu

vo pagerbtas (ir paskelbtas nusi
pelniusiu artistu) 60 metų am
žiaus sulaukęs Antanas Zauka, 
dirbęs Lietuvos operoje nuo pat 
jos įsteigimo. A. Zauka dainavo 
operos chore (net balete), dau
giausia buvo režisoriaus padėjė
jas, 1936 metais savarankiai re
žisavo vieną operą (Don Pasqua
le). Po karo Vilniuje savarankiš
kai režisavo keletą operų, iš tų, 
kurios buvo vaidinamos nepriklau
somybės laikais. Sukaktuvėms A. 
Zauka parengė atnaujintą “Pikų 
Damą”. LNA

Naujai priimta Prancūzijos kon
stitucija yra didelis įvykis, stip
rinąs laisvuosius Vakarus. Jis 
ženklina pradžią naujos morali
nės, militarinės ir moralinės Pran
cūzijos.

Tai bus jau penktoji Prancūzi
jos respublika po revoliucijos. 
Prancūzijos sustiprėjimas yra kar
tu ir Atlanto pakto organizacijos 
sustiprėjimas. Be stiprios Pran
cūzijos pastovi Europa nėra įma
noma. žinoma, tai nereiškia, kad 
penktoji respublika automatiškai 
pasidarys stipri. Tai tik reiškia, 
kad tie daviniai, kurie sudaro 
prancūzų tautos vertingumą, šian
dien bus galimi panaudoti politinei 
Prancūzijos galybei sustiprinti.

De Gaulle konstitucija praėjo su 
milžinišku, kone vienbalsiu visuo
menės pritarimu. Jeigu 1946 
metais de Gaulle gavo virš vieno 
miliono balsų, tai dabar jis jų ga
vo daugiau 18 milionų. Tai yra 
labai reikšmingas laimėjimas at
simenant, kad per paskutinius 10 
metų jokia valdžia negalėjo Pran
cūzijoje sudaryti pastovesnės dau
gumos.

Taiau svarbiausias šių balsavi
mų bruožas yra tas, kad galingoji 
Prancūzijos komunistų partija 
juose gavo mirtiną smūgį. Per 
ankstesnius rinkimus komunistai 
dar buvo gavę 25 proc. balsų. Ir 
šiuo atveju Maskva neliovė šau
kusi prancūzų komunistams, kad 
gelbėtų Prancūziją iš de Gaulle. 
Bet pasėkoje, jie prarado labai 
daug savo rėmėjų.

Balsavimai parodė, kad de 
Gaulle moka laukti ir moka dirbti, 
laikui atėjus. Be reikalo jis bu

NAUJOSS DAINOS 
NUOBODŽIOS

Apie naujas kompozitorių Lie
tuvoj dabar sukuriamas dainas 
TIESA apreiškia tokią nuomonę:

“Daug dainų kažkaip vienodos, 
pilkos, jos neįstringa nei širdin, 
nei atmintin. — Kodėl jos ne
skamba, kodėl jų nepamilsta nei 
patys atlikėjai, nei klausytojai?”.

Geros dainos buvusios senosios 
kartos kompozitorių: Šimkaus, 
Naujalio, Tallat-Kelpšos. Paras? 
gerų dainų ir naujesni: Dam
brauskas, Karosas, Dvarionas, Ra

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

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

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

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

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032

vo velionies F. D. Roosevelto pa
juokiamas, kaip perdaug jautrus 
ir perdaug išdidus generolas. Tai 
nieko, kad jis nešoka tuoj taip, 
kaip groja Londonas ar Vašingto
nas. Tatai yra gerai. Tegul jis 
mąsto ir atsako už save.

Kai kas jį laiko perdideliu na
cionalistu. Jeigu jis anuo metu 
nepritarė Europos gynybos ben
druomenei, tai buvo dėl to, kad jis 
norėjo pirmiau stiprios Europos 
federacijos, bendros Europos ka
riuomenės. 0 kad de Gaulle no
ri ir moka bendradarbiauti, tai pa
rodė jo nuoširdus susitikimas su 
Vokietijos kancleriu Adenaueriu.

Prancūzijos parlamentas bus 
renkamas lapkričio 23 ir 30. Rin
kimai eis nauja tvarka, kuri leis 
rinkti asmenis, ne partijas, kuri 
sustiprins parlamentinę daugumą 
ir, manoma sulaužys, komunistų 
ligšiolinę galybę.

Visa Prancūzija padalyta į 465 
rinkimų apygardas. Kiekvienoje 
maždaug po 93.000 gyventojų. 
Apygarda išrenka po vieną atsto
vą. Lapkričio 23 rinkimuose bus 
išrinktas apygardoje tas, kuris 
gaus 51 proc. visų balsų. Jei tiek 
halsų nebus gavęs nė vienas, tai 
rinkimai bus kartojami lapkričio 
30, ir išrinktas bus tas, kuris gaus 
apskritai daugiausia balsų.

Tai vadinama mažoritarinė sis
tema. Lig šiol ketvirtojoj respub
likoj veikė vadinama proporcinė 
sistema, kurioje gavęs balsų 30 
proc., ir atstovų parlamente gauni 
30 proc. Manoma, kad komunistai 
gali netekti pusės atstovų.

Prezidento rinkimai numatomi 
gruodžio 14 — 21.

čiūnas, Kaveckas, Belazaras, šve
das. Bet dabar nei jie neparašą. 
Pav., “Net toks anksčiau chorinės 
dainos srityje taip produktyviai 
pasireiškęs kompozitorius, kaip 
J. Karosas, pastaruoju metu la
bai retai mus benudžiugina nau
ja savo kūrybos daina, nors kū
rybinio entuziazmo ir produkty
vumo jam ir dabar nestinga.”

Straipsnio autorius (A. Kali
nauskas) naiviai nepastebi skirtu
mo tarp vokalinės muzikos ir in
strumentinės, kurioje juk... žo
džių nereikia. LNA

I SPECIALUS KALĖDINIS PASIŪLYMAS Į
l ČIA PAT PATEIKIAMŲJŲ SIUNTINIŲ KAINAS ĮSKAITYTA RUSŲ IMAMI MOKESČIAI, PAŠTO PERSIUNTIMAS IR KITOKIE MOKĖJIMAI. PIRKĖJAS NEMOKA JOKIŲ MOKESČIŲ!

SIUNTINYS VYRAMS

SVORIS 10 LBS. KAINA A £ 13.12,-
1. 3 jardai storos, labai stiprios vilnonės 

medžiagos vyriškam paltui.
Spalvos: tamsiai mėlyna, lygi (51 Ibs) 
arba tamsiai pilka (6i Ibs).

2. 31 jardo vilnonės medžiagos vyriškam 
kostiumui.
Spalvos: tamsiai mėlyna lygi, arba tam
siai mėlyna, arba ruda dryžuota.

3. 1 vyriškas, apvalia atverčiama apikak- 
le storas megztinis, ilgomis rankovė
mis, geros kokybės.

4. 3 špūlės siūlų.

SIUNTINYS MOTERIMS

SVORIS 10 LBS. KAINA A £ 13.12,-
1. 3 jardai vilnonės medžiagos moteriš

kam paltui.
Spalvos: tamsiai mėlyna, mėlyna, ruda 
arba žalia.

2. 4i jardo rayon medžiagos suknelei, 
įvairių spalvų.

3. 1 moteriškas škotiškos vilnos megztinis 
(cardigan) ilgomis rankovėmis.
Geros kokybės, įvairių spalvų.

4. 3 špūlės siūlų.

PAREIKALAVUS TUOJ PAT

SIUNČIAME MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIUS

Jeigu Jūs pridėsite prie siuntinio prekių 

ii mūsų kainoraščio, Jūs mokėsite

TIK UŽ PREKES

ir nebus reikalaujami

JOKIE KITI MOKESČIAI.

RAŠYKITE LIETUVIAMS JAU GERAI 

PAŽĮSTAMAI FIRMAI:

BIUHVMJOMS
* LIETUVIŲ SKYRIUS *

1, NORFOLK PLACE, LONDON, W.2
Tel. PADdington 2797

4



1958 ni. lapkričio 24 d. MŪSŲ PASTOGĖ 5

ftlPOPTAW
Redaguoja Antanas Laukaiti*

Adresas: 4 Chisholm Ave., Belmore, N.S.W. Tel.: UW 4948I-SIOS TAUT. OLIMPIADOSATLETIKOS NUGALĖTOJAI
Šiais metais minint 20-čio su

kaktį nuo I-sios Taut. Olimpia
dos, įvykusios 1938 metais Kau
ne, peržvelkime ir pagerbkime 
buvusius nugalėtojus lengvojoje 
atletikoje:

Vyrų gr. 100 metrų — 1. Sta- 
nišius (JAV), 2. Prokopas (JAV), 
3. Bakūnas (SS);

200 m. - — - - 
česonis 
(SS);

400 m.
Liutikas (JAV), 3. česonis (Ang
lija) ;

800 m. — 1. Jankauskas (JAV), 
2. Simanas (LGSF), 3. Tendys 
(JSO);

1500 m. — 1. Simanas (LGSF), 
2. Tendys (JSO), 3. Kalpokas 
(JSO);

5000 m. — 1. Vietrinas (LGSF), 
2. Petruitis (SS), 3. Kalpokas 
(JSO)

10.000 m. — 1. Vietrinas 
(LGSF), 2. Petruitis (SS), 3. Pet
raitis (LFLS Kipras);

110 m. kl. — 1. Sačkus (JSO), 
2. Sidabras (JAV), 3. Balčius 
(SS);

400 m. kl. — 1. Prokopas (JAV), 
2. Barkauskas (SS), 3 Balčius 
(SS);

— 1. Bakūnas 
(Anglija), 3.

— 1. Bakūnas

Sydnėjuje

S-ga

(SS), 2.
Kiukys

(SS), 2.

4x100 m. — 1. Šaulių
(Švarplaitis, Zaskevičius, Kiukys, 
Bakūnas), 2. JAV lietuviai (Pro- 
kopas, Sidabras, Jankauskas, Lut- 
kus), 3. JSO (Semaška, Tamuly- 
nas, šablinskas, Erdmanas).

Švedų Estafetė — JAV, 2. Šau
lių S-ga ir 3. JSO.

100x200x300x400:
Olimpinė Estaf. — 1. JAV liet., 

2. šaulių S-ga, 3. JSO.
800x400x200x200:
Į tolį — 1. Sakalauskas (JSO), 

2. Bernotas (JAV), 3. Gontis 
(SS);

Į augštį — 1. Bernotas (JAV), 
2. Kasiulis (JSO), 3. Markelis 
(SS);

Su kartim — 1. Vabalas (SS), 
2. Sidabras (JAV), 3.. Aukštinąs 
(JSO) ;

Trišuolis — 1. Gontis (SS), 2. 
Kondrackas (SS), 3. Lingis (SS);

Rutulys — 1. Beinoris (JAV), 
2. Jankūnas (SS), 3. Žičkus (Bra
zilija) ;

Diskas v— 1. Bernotas (JAV), 
2. Tamulynas (JSO), 3. Sačkus 
(JSO);

Jietis — 1. Jaudegys (SS), 2. 
Puskunigis (JSO), 3. Kamčaitis 
(SS).

skaičiuojama laimėtų taškų sis
tema, ir estams surinkus daugiau
sia taškų, jie tapo šių metų lai
mėtoju.

Pačios varžybos nesukėlė dide
lio susidomėjimo bent kurioje pu
sėje ir jautėsi, jog žaidžiama tik 
iš pareigos, ko, žinoma, neturėtų 
ateityje būti. Iš mūsų komandos 
geriausiai pasirodė Patašius ir 
Venclova, kai žemesnės lentos šį 
kartą suklupo, kas aiškiai rodo, 
jog stinga žaidimų praktikos.

P. Grosui, kuris atstovavo mū
sų ko'mandą prieš latvius ir pui
kiai tvarkė lietuvių namuose, ten
ka Sydnėjaus šachmatiniskų sek
cijos vardu išreikšti nuoširdžią 
padėką. A.D.

dai. Taškai: Petkūnas 19, Lapšys 
11, Ignatavičius 9, Visockis 8, 
Klimaitis 7, Gumbys 6 ir Rakaus
kas 2.

Po šių rungtynių mergaitės su
sitiko antram puslapiui. Vytie- 
tėms labai nevyko daryti metimus 
ir bendrai blogai žaista komandi
niai. Visų laikų komandoje jautė
si nerviškumas ir savimi nepasiti
kėjimas. Rungtynės pralaimėtos 

20-28 (12-11). Taškai: M. Keler- 
taitė 8, Kitienė 4, O. Kelertaitė, 
šiukšterytė, L. Radzevičiūtė ir D. 
Radzevičiūtė po 2.

Paskutinėse rungtynėse latviai 
lengvai nugalėjo estus, užimdami 
I vietų, lietuviams atiteko II-ra 
vieta ir estams III-čioji.

LIETUVIAI SPORTININKAI KITUR

Adelaidėje
PABALTIEČIŲ KREPŠINIO 

TURNYRAS

JAUNIAI-ĖS KVIEČIA
Šių metų gruodžio 6 dieną 

vai. p.p. naujai atremontuotoje 
Newtown’o Police Boys Club sa
lėje, Erskineville Rd., Newtown, 
3 minutės pėsčiam nuo New tow- 
no ir Erskinville geležinkelio sto
čių, Sporto Klubo “Kovo” valdy
ba rengia draugiškas vyrų, mo
terų ir jaunių krepšinio ir tink
linio varžybas tarp lietuvių x ir 
Sydnėjaus latvių “Olimpia” ir 
“Vairogs” sporto klubų.

“Kovo” valdyba ir naujai su
sikūrę jauniai-nės, kurie kiekvie
ną dieną daro labai didelę pažan
gą, kviečia visus Sydnėjuje gy
venančius jaunųjų berniukų ir 
mergaičių tėvus atsilankyti į šias 
varžybas, kurių metu tėvai turės 
progos pamatyti savo vaikų spor
tinę pažangą.

s

ŠACHMATININKAI PRALAIMI
Lapkričio 2 dienų pasibaigė ant

rasis Sydnėjaus Pabaltiečių Perei
namosios Taurės turnyras, kurį 
pirmaisiais metais buvo laimėję 
lietuviai, šių metų laimėtojais

PATRIA o.i).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.

$

sunkaus svorio boksininko J. Šar
kio i— Žukausko pagerbimo ban
ketą.

• Žinomas Lietuvos krepšinin
kas V. Kulakauskas, buvęs LGSF 
komandos ir vėliau Tarybų Lie
tuvos ir Tarybų S-gos kapitonas 
bei Tarybų S-gos vyrų krepšinio 
rinktinės treneris, šių metų Lie
tuvos Pionieriaus Nr. 25 žvelgia 
į krepšinio žaidimo 65 metų ke
lių. Jis čia mini ir nepriklauso
mos Lietuvos krepšinį, be jokių 
užpuolimų ir pagyrimų. Jis rašo, 
kad nuo 1936 metų Amerikos lie
tuviai krepšininkai davė lietuviš
kajam krepšiniui kitą kryptį, ko 
pasėkoje jau 1937 metais išsiko- 
vojama Europos čempiono var
das, kas 1939 metais vėl patvirti
nama Kaune. Po šių laimėjimų 
krepšinis pasidarė labai populia
rus, o svarbiausia dėl to, kad kau
niečiai gavo puikių krepšiniui 
sporto salę. Jis pamini, kad ne
maža dalis lietuvių skynė perga
les po pergalių, žaisdami Tarybų 
S-gos eilėse (žinoma, vieni patys 
lietuviai negalėjo ir negali atsto
vauti Lietuvos didesnio masto 
tarptautinėse varžybose ir jie, 
kaip ir pats Kulakauskas pasisa
ko, turi ginti “tarybinio krepši
ninko garbę”).

O Montrealio (Kanadoje) LSK 
Tauro dabartinę valdybą sudaro: 
Pirm. V. Paulius, vicepirm. J. Lu
koševičius, sekr. A. Mylė, ižd. J. 
Šiaučiulis ir narė organ, reika
lams M. Siniūtė.

• Lietuvių sportinės veiklos 
10-čio paminėjimui Amerikoje yra 
išleidžiamas specialus leidinys su 
kiekvieno veikiančio klubo istori
ja, laimėjimais ir buvusiomis 
sporto šventėmis, šiame leidinyje 
tilps daugybė nuotraukų iš įvai
rių klubų gyvenimo.

• Profsąjungų sporto varžybo
se Maskvoje Lietuvos krepšinin
kai baigminėje grupėje įveikė 
Maskvą, Kazachstaną ir Ukrainą, 
tapdami šių žaidynių laimėtojais. 
Dabartinė pasaulio ieties čempio
nė B. Zalagaitytė laimėjo pirmą 
vietų ieties metime — 52.59 m. 
Rutulio stūmime pirmą vietą lai
mėjo Varanauskas 17.07 m., o 
Baltušnikas antrąją vietą. 500 m. 
bėgime 3-čią vietų užėmė Pipy- 
nė, šuolyje į tolį 4-tą vietą užėmė 
18 metų mergaitė Nepaitė — 
5.77 m. Lietuviai Maskvoje lai
mėjo 14 aukso, 2 sidabro ir 2 
bronzos medalius.

• Kauno irkluotojai Norma
nas ir Ditkevičius dviviete aka
demine valtele nuplaukė iš Kauno 
iki Juodosios Jūros. Rusų spor
tiniai laikraščiai šių jų kelionę 
pavadino “nepaprastu žygiu”.

• Tarptautiniame Etalo Teni
so Federacijos įvertinime pirmų
jų stipriausių Europos stalo teni
so žaidėjų dešimtuke j yra ir trys 
lietuviai: N. Ramanauskaitė, A. 
Saunoris ir R. Paškevičius.
• Amerikos lietuviai sportinin

kai šių metų lapkričio 23 dieną 
Čikagoje rengia buvusio pasaulio

LAUKO TENISO TURNYRAS
Lauko teniso turnyras bus pra

dėtas šio mėn. 23 d. Bus žaidžia
ma Memorial Drive aikštelėse 
sekmadieniais po pietų. Jei dar 
yra norinčių dalyvauti mergaičių 
ir vyrų, prašome pranešti v-bai 
arba tiesiog atvykti į aikšteles.

XXX
Š.mėn. 9 d. National Parke A.L. 

S.K. “Vytis” surengė gegužinę. 
Esant geram orui, buvo linksmai 
praleista popietė gražioje aplin
koje. Jaunimas išbandė savo ga
bumus įvairiose žaidynėse.

Šių metų turnyro rengėjai — 
šeimininkai buvo vytiečiai. Pirmas 
rungtynes žaidė lietuviai — lat
viai. Visi, žinodami latvių rinkti
nės pajėgumų, tikėjosi lengvos 
pergalės latviams. Visgi vytiečiai 
parodė labai gerų žaidimų ir tik 
mažu taškų santykiu latviai te
pajėgė išplėšti laimėjimų. Latviai 
dominavo ūgiu ir vytiečiams bu
vo labai sunku ginti savo krepšį 
ir nuimti kamuolius, nors vytie
čiai ir labai gerai naudojo zoninį 
gynimų. Rungtynių rezultatas 
46-52 (20-24), Taškai: Klimaitis 
ir Petkūnas po 14, Ignatavičius 
8, L. Urmonas ir Visockis po 5.

Po šių rungtynių išsirikiavus 
visoms komandoms, p. Vasiliaus
kas Baltų Tarybos vardu tarė 
žodį ir vytiečiai paskelbė turnyrų 
atidarytu. Sekančios rungtynės 
buvo tarp lietuvaičių ir latvaičių 
mergaičių krepšinio komandų. 
Pirmų puslaikį vytiėtės žaidė pa
kenčiamai: baigė 12-11 savo nau
dai. Po pirmo mergaičių puslai- 
kio susitiko lietuviai su estais.

Vytiečiai, žaisdami antras rung
tynes, jautė nuovargį ir daugiau
sia aikštėje žaidė antras sąsta
tas. Būdami tikri, kad laimės, vy
tiečiai perdaug pastangų nerodė 
rinkti taškus. Rungtynes baigė 
62-57 (31-28) rezultatu savo nau-

Buvęs “Vyties” krepšininkas ir 
pavyzdingas narys Inžinierius, R. 
Urmonas išvyko j Tasmanijų. 
Vytiečiai Jam linki sėkmės nau
joje vietoje ir tikisi pamatyti Ji 
“Perkūno” krepšininkų komando
je.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St., St. KiWa, Vic.B.N.
Tel. LB 4083.

J. Strautins
5-TH FLOOR

10 GROTE ST., ADELAIDE

X X X^ 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

&

tapo estai.
Susitikimai tarp latvių — estų 

baigėsi 4A:li estų naudai, tarp 
latvių — lietuvių 3ž:2ž latvių 
naudai ir tarp estų — lietuvių 
baigėsi lietuvių 3į:2i laimėjimu. 
Visiems turint po vienų laimėji
mų ir vienų pralaimėjimų, buvo

s8

306 The Causeway 
MELBOURNE

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

DOVANŲ SIUNTINIAI I BALTIJOS KRAŠTUS, 
LENKIJĄ IR USSR

LU — SELL
Trading Company

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA
Mes siunčiame maisto, drabužių, vaistų ir kitų prekių 

standartinius ir pačių pokuotus siuntinius į visas USSR dalis, 
į Baltijos kraštus ir Lenkiją.

Mūsų firma santykiauja su geriausiomis bendrovėmis Lon
done, Švedijoj ir Danijoj. Mes 
pristatymų ir draudimų.

Siuntinius priimame: darbo
5 v. p.p. ir šeštadieniais nuo 9

Esant reikalui, maloniai painformuojame telefonu 
darbo dienomis iki 9 v. ryto ir po 6 vai. vakaro.

pilnai atsakome už siuntinių

dienomis nuo 9 vai. 
vai. iki 12 v.

ryto iki

WJ 2272

“LIETUVIS PAS LIETUVI” — SAVI PAS SAVUS — 
TRUMPIAUSIAS KELIAS I LIETUVĄ IŠ AUSTRALIJOS 

PER LONDONĄ.
VISI MES džiaugiamės, jei gauname gražių dovaną. Bet 

jei jūs taip pat norite kam nors padaryti džiaugsmą su dova
na ir negalite to atlikti, tai tada prašote ką nors iš artimųjų 
ar draugų, kad tai atliktų. Jei ruošiesi siųsti dovanų į Tėvynę 
ir nori, kad ji jiems būtų tikrai vertinga ir naudinga ir, be 
to, jums neištuštintų kišenės, pilnai su lietuvišku pasitikėjimu 
rašykit.: “TAURAS” SIUNTINIU BENDROVE.
(A. BRIEDIS) 88, GOLDSMITH AVE., LONDON, W. 3. ENG
LAND. Pradėję, užtikrinu, niekada nebenorėsite skirtis su 
“TAURU”. Prašykite kainaraščių ir pavyzdžių.

Adelaidės ir apylinkės lietuviai, norį užsisakyti siuntinius 
ir pamatyti pavyzdžius, kreipiasi pas I. Vitkūnų, 1 Guthrie St., 
Hill Side, Adelaidė.

Mes jieškome atstovų iš lietuvių tarpo, norinčių atstovau
ti Taurą didesnėse lietuvių kolonijose. Dėl sąlygų rašyti: 
“TAURAS”, (A. Briedis), 88 Goldsmith Ave., London, W3, 
England.

Hansa Trading Co
10 PATRICK ST.; MELBOURNE

ISLONSDALE ST., PRIES MYERS

Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JŪS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS Į 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.

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

Užsakę ramia sųžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntini atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sųskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

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

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

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

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

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

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421. HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.

VISKAS ŽEMIAU URMO KAINU
AUGŠČIAUSIOS RŪŠIES KOSTIUMINĖS IR PALTINĖS MEDŽIA
GOS, PRIEDAI, MEDŽIAGA IMPILAMS, AVIKAILIAI, 
ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ODOS IR DAUGELIS KITŲ SIUNTINIAMS 
TINKAMŲ DALYKŲ. TIK ATSILANKĘ ĮSITIKINSITE MŪSŲ 
PREKIŲ AUGŠTA KOKYBE IR JŲ ŽEMOM KAINOM.
TAIP PAT PERSIUNČIAME PILNAI APDRAUSTUS SIUNTINIUS 

LIETUVON BEI SIBIRAN IKI 44 SVARŲ SVORIO.
NEGALINTIEJI ATVYKTI, RAŠYKITE — PERSIUSIME 

KAINORAŠČIUS SU PAVYZDŽIAIS

Sam’s Drapery Store
PRIE PAT VICTORIA SQUARE
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Htal PftSTOCt
atvyko pas mūsų mažuosius Ka
lėdų Senelis ir stabtelėjo Darbo 
Partijos salėje, Bardon, išnuomo
toje Brisbanės Apylinkės V-bos 
lapkričio 15 d. Kalėdiniam pobū
viui.

Atvyko Senelis ne tuščias, bet 
dovanų prikrautom dėžėm neši
nas.

GEELONGO SKAUTAI DIRBA
Jau kelinti metai, kaip Geelon- 

g’e, be kitų lietuviškų organiza
cijų, veikia ir skautai, šiandien 
didesnė Geelong’o lietuviško jau
nimo dalis priklauso skautiškai 
šeimai. Šis gražusis jaunų lietu
vaičių — lietuviukų sambūris, pa
sivadinęs “Šatrijos” vietininkijos 
vardu, norėdamas tarnauti “Die
vui, Tėvynei ir Artimui”, dirba 
ir stiprėja. Einama patyrimo 
laipsnių programos, ruošiamos 
iškylos į gamtų, rengiamasi dides
nis skautų i— skaučių skaičius pa
siųsti i Tautinę Stovyklų. Be 
skautiškų dalykų, sueigose plačiai 
paliečiama tėvynės pažinimas, lie
tuvių liaudies dainos, šokiai, kas 
palengvina taip sunkų šiandieni
nės savaitgalio mokyklos mokyto
jų darbų. Kitos veikiančios lietu
viškos organizacijos, skautų tėvai 
ir visa Geelong’o lietuvių visuome
nė skautiškam judėjimui šiltai 
pritaria ir remia. Atskirai tenka 
paminėti p. Normantienę, kuri, 
kaip ta darbščioji bitelė, priklau
sydama įvairioms organizacijoms, 
visuomet atranda laiko ir pagal
bos skautiškam jaunimui. Reta 
diena, kada p. Normantų namuo
se nesutiktum būrelio jaunimo, 
čia pravedamos sueigos, daromos 
įvairios repeticijos, čia dažnai 
renkasi ir “senieji vilkai” — skau
tų vadovai. Ji laikoma lietuviško 
jaunimo motule, kuriai turėtų 
priklausyti kiekvieno Geelong’o 
lietuvio pagarba ir padėka.

Negalima prabėgti, nepaminėjus 
ir veikliųjų skautų vadovų, kurių 
dėka ši gražioji skautiška šeima 
gražiai dirba. Pirmuosius Gee- 
long’e skautus subūrė ir jiems va
dovavo vyr. valtn. V. Vaitkus, kiek 
vėliau psktn. R. Norvydas, šiam

pasitraukus, vietininkijai vadova
vo vyr. skltn. F. Jarinkevičius, 
kuris ir šiuo laiku yra aktyvus 
skautų veikloje.

Jau dveji metai vietininkijai va
dovauja vyr. skltn. Petras Šileris 
su savo nepailstamais pagelbinin- 
kais: vietininkijos skaučių sky
riaus vedėja skln. Jūrate Nor- 
mantaite ir skaučių draugininke 
pskln. Rūta Jarinkevičiute. šie 
tautiečiai visada randa atliekamo 
laiko ir jį aukoja skautiškam jau
nimui.

Geelong’o lietuvių parapijos ka
pelionas kun. dr. P. Bašinskas yra 
pakviestas vietininkijos Dvasios 
Vadovu, kuris šias pareigas mie
lai sutiko eiti. Tuo reikalu yra 
parašytas raštas L.S.S. Austra
lijos Rajono Dvasios Vadovui ir 
laukiama paskyrimo. Kun. dr. Ba
šinskas yra nuoširdus .lietuviško 
jaunimo mylėtojas, ir jo paskyri
mas atneš didelio džiaugsmo Gee
long’o skautams.

L.S.B. Australijos Rajono Va
deiva psktn. Algirdą Karpavičių 
paskyrė “Šatrijos” vietininkijos 
globėju, kuris, gyvendamas Mel
bourne , atranda laiko apsilanky
ti Geelong’an ir savaitgalius pra
leisti , bedirbdamas su ten esan
čiais skautais.

Kaip jau minėta, “Šatrijos” vie
tininkijos skautų šeima apjungia 
didesnę Geelong’o lietuviško jau
nimo dalį, tačiau dar yra tokių 
jaunuolių, kurie šiai gražiajai or
ganizacijai nepriklauso. Būtų tik
rai gražu, kad tėveliai savo vaiku
čius paragintų įstoti į skautų eiles. 
Tegul visas Geelong’o lietuviškas 
jaunimas tarnauja “Dievui, Tėvy
nei ir Artimui”.

ALKA

METRAŠČIO \ 
REIKALU \

Dėkoju visoms Sydnėjaus orga
nizacijoms ir įmonėms, kurios jau 
atsiuntė Australijos Liet. Metraš
čiui medžiagą, šiuo metu met
raštis jau norima pradėti spaus
dinti, tačiau dar gerokai organi
zacijų nėra atsiuntusios savo veik
los aprašymų.

Norėdamas paskatinti, primenu, 
kad dar nėra atsiliepusios šios or
ganizacijos: Lietuvos Atgimimo, 
Sąjūdžio Sydnėjaus skyrius, Ait
varas, Antibolševikinis Tautų Blo
kas, Tautos Fondo Atstovybė, Lie
tuvių Rezistencinės Santarvės 
Sydnėjaus įgaliotiniš, teatras “At
žala”, ALB Cabramattos apylin
kė, Liet. Studentų Sąjunga, Ma
žosios Lietuvos Bičiulių D-ja, 
Buv. Politkalinių Komitetas, 
Plunksnos Klubas, ALB Sydnėjaus 
Apylinkė, Sydnėjaus Liet. Namų 
Taryba, Cabramattos, Glebe, Ry
de ir St. Marys savaitgalinės liet, 
mokyklos ir Pabaltijo Tautų 
Komitetas.

Maloniai prašau tuos, kurie va
dovavo (kai nurodytos organiza
cijos jau nebeveikia) ar dabar va
dovauja, galimai skubiau atsiųsti 
išminėtų organizacinių vienetų ži
nias šiuo adresu: Br. Žalys, 9 
Lloyd Ave., North Bankstown, 
NSW.

skautų loterijos

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, 

dalyvavusiems iškilmingajame 
“Aušros” stovyklavietės atidary
me, kurie savo aukomis parėmė 
šį mūsų darbą. Taip pat dėkoja- 
.me jau ir anksčiau aukojusiems, 
k> ypač žemiau išminėtiems asme
nims, kurie savo paskolomis įga- 
nno mus galutinai išpirkti savąją 
stovyklavietę: p. J. Kelertui, pa
skolinusiam £ 208.0.0; Dr. A. 
Mauragiui — 175.0.0; p. N. Mau
ri gytei — 100.0.0; Kun. P. But- 
ki ii — 25.0.0.

Sąrašas aukojusiųjų bus pa- 
s :elbtas vėliau.

“Aušros” Tunto Štabas

REZULTATAI

TROCADERO BALIUS

Tradicinis Sydnėjaus Liet, ba
lutis Trocadero salėje, ruošiamas 
Sydnėjaus Liet. Caritas, įvyks 
1949 m. sausio 9 d. su mūsų jau
naisiais talentais meninėj progra
moj ir nuotaikinga Trocadero 
Kapela.

IŠRINKTI ATSTOVAI

A.L.B-nės Cabramattos apylin
kė savo š.m. lapkričio 16 d. visuo
tiniame susirinkime išrinko Tary
bos atstovais Melbourne suvažia
vimai! J. Veteikį ir A. Staugirdą.

VĖL PRIMENAME

Kartojame, kad š.m. lapkričio 
29 d. (šeštadienį), 7.30 v.v. Mil- 
sons Point salėje įvyks grafikos

kun. P. Butkus atlaikė šv. Mi
šias, per kurias gražiai giedojo 
ateitininkų dainoriai.

Po mišių ateitininkai ir svečiai 
Iron Workers klube turėjo susi
rinkimą, kutą atidarė Dvasios Va
das kun. P. Butkus. Į prezidiumą 
buvo pakviesti: pirmininku — A. 
Bučinskas, sekretore — G. Ka
raite. Gerai paruoštą referatą — 
“Ateitininkų istorija ir veikla” — 
skaitė A. Kromelis.

Kun. P. Butkus, šios iškylos 
proga sukūrė linksmą dainelę, ku
ri, jam vadovaujant, visų buvo 
gražiai sudainuota. Susirinkimas 
buvo baigtas malda.

Po to tęsėsi linksmoji dalis: šo
kiai, žaidimai ir dainos, čia ne
lauktai ir netikėtai išsiryškino 
iškylos “auka” A. Bučinskas, ku
ris nors ir smarkokai šlubuoda
mas viena koja, vadovavo keletai 
šokių ir žaidimų.

Apie 9 v.v. visi su gera nuo
taika skirstėsi namolin, likdami 
nuoširdžiai dėkingi šeimininkams 

i— Wollongongo lietuviams — už 
gražų priėmimą.

KALĖDŲ SENELIS 
BANKSTOWNE

Patirta, kad š.m. gruodžio 21 
d., po oficialaus savaitgalio mo
kyklos mokslo metų užbaigimo, į 
Bankstowno Lietuvių Namus at
vyks Kalėdų Senelis. Jis ten norės 
matytis su visais Sydnėjaus lie
tuvių vaikais, manome, nepašykš
tės ir dovanų.

Kviečiami jau dabar visi Syd
nėjaus apylinkėse gyveną vaikai 
ruoštis Kalėdų senelį gražiai pri
imti, išmokstant ką nors jį pa
linksminti: padeklamuoti eilėraš
tį, pašokti, pagroti ar padainuo
ti.

Norime priminti tėvams, kad 
“senelis” šiais metais yra labai 
išvargęs (aktyviai rėmęs abiejų 
lietuviškų namų bei skautų skly
po įsigijimą), todėl pats nepajėgs 
dovanų atnešti.

Mieli tėveliai, pagalvokite ir 
jau dabai* pradėkite ruošti užad- 
resuotus savo vaikams pakietė- 
lius. Nepadarykime širdies skaus
mo mažiesiems ir seneliui^ kad 
nereikėtų kurių nors aplenkti.

Tuo reikalu dar bus platesnis 
pranešimas “Mūsų Pastogėje” 
gruodžio mėn. pradžioje.

Inf.

BRISBANE
ANKSTYVAS KALĖDŲ 

SENELIS
Prasiveržęs per daugelį kliūčių 

ir užtvarų, oro keliais ir vande
nimis išvargęs iš tolimos Tėvynės

Nusimetęs sunkią savo naštą 
Kalėdų Senelis su mažaisiais pa
sisveikino, pasikalbėjo ir pareiš
kė pageidavimą išgirsti lietuviš
ką eilėraštį ar dainelę, pažadėda
mas tokį pirmuoju ir apdovano
ti.

Iš gausaus vaikučių būrio šia 
privilegija pasinaudojo mažytė 
Stelmokaitė. ’

Nevienodas nuotaikas pergyve
no vaikučiai, priimdami savo do
vanas.

Vieni šypsodamiesi, kiti drovūs 
ar abejingi, o treti, motinos ar 
tėvo glėby vystykluose spardyda- 
miesi, atsiėmė kalėdinę duoklę.

Nors išvargęs ir prakaitu apsi
pylęs buvo senelis (p. Mališaus
kas) tradiciniuose rūbuose, bet 
užteko jėgų ir kantrybės kiekvie
ną apdovanotąjį paglamonėti, ge
ru žodeliu pakalbinti ir pagirti.

Ištuštėjus dėžėms, Apyl. V-bos 
pirm. p. Stankūno ir Kalėdų Se
nelio vadovaujami, vaikučiai, su
sispietę apie papuoštą eglutę, pa
dainavo ir patrepsėjo “pučia vė
jas — neša laivą”, padėkojo Ka
lėdų Seneliui už dovanas, su juo 
atsisveikino ir užleido salę suau
gusiems.

šito pobūvio proga bažnytinio 
komiteto atstovas p. Riautas ap
dalino dalyvius ir kalėdinėm plot- 
kelėm.

Sugriaudus trankiam orkestrui, 
salėje pasklido margos šokėjų 
poros.

Šokių nuotaikos pagautas, me- 
čiausi ir aš į polkos sūkurį, bet, 
nespėjęs sumėtyti keturiolikto nu
merio darbo batais apšarvotų sa
vo kojų, nėriau į pašalį ir likau
si stebėtoju.

Prisigretinau prie tųjų, kurie 
boikotavo šokių meną ir girkšno- 
jo mineralinį vandenėlį.

Po šio pobūvio advento metu, 
atrodo, nesilisksmins daugiau 
brisbaniečiai lietuviai iki Naujų
jų Metų sutikimo.

Corindas Povels

NEWCASTELIS
BUS VĖL LIETUVIŠKA 

KALĖDŲ EGLUTĖ
Jau 3-ti metai kaip Y.W.C.A. 

rengia Newcastelio City Hali sa
lėje įvairių tautybių Kalėdų Eg
lučių Festivalį, šiais metais užsi
registravo 17 įvairių tautybių: jų 
tarpe bus ir vėl lietuviška "šiau
dinė” eglutė ir kiti šiaudų išdir
biniai.

Festivalis įvyks lapkričio 25-27 
dienomis.

Per tokius viešus pasirodymus 
kiekviena dalyvaujanti tautybė 
stengiasi parodyti savo krašto 
papročius, puošiant eglutę šio 
krašto gyventojams. Be to, čia 
būna progos parodyti savo krašto 
tautinius šokius, rūbus ir leisti

Kolegas

ALFREDĄ OLŠAUSKĄ, B.E., 
ir

INĄ KEMEŽYTĘ, B.Sc.,

vedybų proga, sveikina Sydnėjaus studentai 
Valdyba

Navjavedžius
ALFREDĄ IR INĄ OLŠAUSKUS g

sveikiname
ir linkime jaunąjai šeimai laimingo gyvenimo. g:

“Šviesos” kolegos

•j* Mielus Prietelius
4 MATĄ IR BRONĘ GAILIŪNUS, X
X.j. dukrelės Sigitos — Karolinos gimimo proga, •••

nuoširdžiai sveikiname
•į* Reisgiai %
*V*zw.M*w.M.M.^M«M.M.M^.w*M.M.**.w.M***i**.**.**.M.**.**z**.**.M.M.Miw.M«M.M.M.*,^*^*^**«**-***M'***«**!M«**?
išgirsti liaudies dainų skambesį.

Tokie vieši pasirodymai, žino
ma, nežemina, bet priešingai — 
kelia Lietuvos ir lietuvių vardą 
australų tarpe.

Per visuotiną Newcastelio Liet, 
susirinkimą Apylinkės V-ba buvo 
projektavusi festivalio išlaidoms 
padengti gauti iš YWC’oa £ 10, ta
čiau susirinkimas tam nepritarė.

Žinodama lietuvių bendruome
nės daugumos nuomonę ir pagei
davimą, aš sutikau šiais metais 
savo lėšomis papuošti eglutę ir 
vis dėlto Festivalyje dalyvauti.

čia bus vėl progos nuskambėti 
lietuviškoms liaudies dainoms, o 
šokėjams parodyti lietuviškų šo
kių grožį ir judrumą.

M. Rimgaudienė

ADELAIDE
LIETUVIS ATIDARĖ VAISTINĘ

Mūsų tautietis Andrius Bajorū
nas, baigęs prieš porą metų far
macijos mokslą Adelaidės univer
sitete, įsteigė savo nuosavą vais
tinę Adelaidės priemiestyje Brigh
ton Heights (Cm. Seacombe Rd. 
and High St.).

Linkėtina naujai tautiečio įmo
nei klestėti ir sėkmingai aptar
nauti ne kit kitataučius, bet taip 
pat toje apylinkėje gyvenančius 
lietuvius.

J.A.

GEELONGAS
BALIUS

Š.m. lapkričio 29 d. 7 vai. v. 
įvyks Geel. Liet. Bendruomenės 
Balius West Town Hall didžiojo
je salėje. Visi lietuviai nuošird
žiai prašomi atvykti į jį.

Mes esame užangažavę Metro 
šokių kapelą ir Rock ’n roll 6 as
menų grupę. Stengiamasi dar kuo 
nors paįvairinti baliaus programą. 
Kaip paprastai veiks bufetas su 
valgiais ir išgėrimais. Visas pel
nas skiriamas L. Namų užbaigi
mui. Geelongo Apyl. V-ba

B.L.N. PRANEŠIMAS
Malonu pranešti Sydnėjaus lie

tuvių visuomenei, kad praeitoji 
rinkliava buvo labai sėkminga: ji 
mus įgalino užbaigti grindis. Su
rinkta £ 230. Dėkojame visiems, 
prisidėjusiems šį didelį darbą už
baigti, o ypač p.p. Petniūnams, 
kurie ir vėl davė £ 50.

Darbai Bankstowno Namuose 
tęsiami toliau: vežama žemė, ly
ginamas sklypas, pilami cementi
niai takai ir laiptai. Bet pats ak
tualiausias šiuo laiku darbas — 
elektros instaliacijos užbaigimas. 
Šiam reikalui trūksta pinigų, to
dėl, mieli tautiečiai, dar kartą 
jus aplankysime š.m. lapkričio 
29-30 d.d., prašydami paremti.

Bankstowno Liet. Namų V-ba

technikos demonstracija, kurią

MELBOURNE IŠNUOMOJAMOS PA
TALPOS — “SALĖ” vestuvėms, pobūviams, kambariai 

atvykstantiems. Gražus sodas gegužinėms.

75 PARK STR., MUNEE PONS, VIC. 
Tel. FU 5684

Kalbama lietuviškai.

Sporto Klubas “Kovas”

Loterija įvyko š.m. lapkričio 
9 d. Skautų Gegužinėje Ingle- 
burn’e.

1 prizą laimėjo bilietas No 
AG 2; II — No. AG 87; III No 
AH 69.

Laimėjimams atsiimti prašoma 
skambinti — UB 1421.

“Aušros” Tunto Štabas

LIETUVI,
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI 1 PAŠTĄ 

SU “MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

praves dail. V. Ratas.
širdingai kviečiame visus daly

vauti.
Sydnėjaus “Šviesos” 

Sambūrio Valdyba

ATEITININKAI IŠKYLAUJA

Lapkričio 16 d. Sydnėjaus atei
tininkai su svečiais iškylavo Tow- 
randgi Parke (prie Wollongon- 
go). čia buvo gražiai pasimaudy
ta, pažaista ir pasilinksminta. 
Atsitiko ir nelaimė — A. Bučins
kas susilaužė kojos pirštą.

5 v.v. Wollongongo Katedroje

t
X

PASKUTINĮ ŠEŠTADIENĮ PRIEŠ ADVENTĄ
(š.m. lapkričio 29 d.)

SYDNĖJAUS LIET. JAUNIMUI PRIEŠADVENTINĮ

ŠOKIŲ VAKARĄ
SYDNĖJAUS LIET. NAMUOSE (REDFERNE)

Gros gera kapela ir svečiai bus viskuo aprūpinti pagal 
geidavimus.

pa-

Pradžia 7 v.v.
Sp. K!. “Kovas” Valdyba

i|

t

i

■! SYDNĖJAUS LIETUVIŲ TEATRAS ATŽALA į 

■i šių metų gruodžio 7 d., sekmadienį į
■I ANZAC HOUSE SALĖJE, 26/36 COLLEGE ST., SYDNĖJUJE į 

Ij stato į
J J.B. PRIESTLEY į

j! 3 v. vaidinimą į

ii PAVOJINGAS POSŪKIS į 

S REŽISIERIUS K. DAUGUVIETYTĖ į

Vaidina: J. Čižauskaitė, K. Dauguvietytė, A. Grinienė, G. Re- 
nigerienė, V. Rauličkis, S. Skorulis, H. šliteris. "■

Administratorius V. Štelemėkas

I
 VAIDINIMO PRADŽIA 5 VAL. P.P. 5

Bilietus iš anksto galima įsigyti Liet. Spaudos Kioske, Cam- J 
perdowne, “Rūtos” delikatesų parduotuvėje Cabramattoje, tei. į 
UB 3498 ir pas p. O. Motuzą — 65 Beresford Av., Bankstowne, į 
tel. UY 2805. f

Bilietų kaina: 12, 10 ir 8 šilingai. 5

įmokėjus

GREITAI, TVARKINGAI IR GRAŽIAI PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
(SAVININKAS M. LUKAUSKAS)

’’REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti telefonu WJ 2272 — darbo dienomis iki 9 vai.

ryto ir po 6 vai. vakaro.

NUOSAVUS NAMUS,

MAŽĄ DEPOZITĄ,

t i t
if

♦*. ryto ir po 6 vai. vakaro. *t*

Printed by Minti* Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniskis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120).
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