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KUDIRKAI 100 METU
Gruodžio 31 d. sueina 100 metų 

nuo Vinco Kudirkos gimimo. Ba
sanavičius, Kudirka ir Maironis 
yra trys pačios ryškiausios lietu
vių tautos prisikėlimo asmenybės. 
Jei 1918 m. galėjo atsikurti nepri
klausoma Lietuvos valstybė, tai 
tam reikėjo parengiamojo darbo. 
Jį atliko Basanavičiaus “Aušra”, 
Kudirkos “Varpas” ir pelėsiais ap
kerpėjusių lietuvių dvasią kelian
ti Maironio lyrika.

Dr. Vincas Kudirka savo trum
pą gyvenimą sudėjo ant tėvynės 
aukuro »— net ir mirties patale 
neišleido tautą keltis žadinančios 
plunksnos iš rankos. Nenuostabu 
tat, kad prisikėlusi Lietuva, be 
pažiūrų skirtumo, jo giesmę pasi
rinko Tautos Himnu.

šių metų Kalėdų atostogų metu, 
kai j Melboumą suvažiuos Krašto 
Tarybos atstovai, posėdžiaus Ka
talikų Federacija, kai suskris 
sportininkai, kai iš visos Australi
jos suplauks stovyklauti skautai, 
A.L. Kultūros Fondo Valdyba 
gruodžio 29 d. (7 vai.) puošnioje 
St. Kildos miesto salėje ruošia iš
kilmingą Vinco Kudirkos šimtme
čiui paminėti koncertą — aka
demiją.

Veiklos žmogus — toks buvo V. 
Kudirka •— gyvendamas turi daug 
bičiulių, bet ir priešų. Kudirkos 
tačiau vieninteli didžiausi priešai 
tebuvo svetimtaučiai, kurie jį 
šmeižė, jam kenkė, jį kelis kartus

PRANCŪZIJA PASUKO 
DEŠINĖN

KOMUNISTAI, KURIE PASKUTINIAM PARLAMENTE TU
RĖJO 144 ATSTOVUS, TEPRAVEDĖ TIK 10. SMARKIAI PRALAI
MĖJO RADIKALAI. PIRMAISIAIS ATSTOVŲ SKAIČIUM EINA 
VAD. NAUJOSIOS RESPUBLIKOS UNIJONTSTAI (U.N.R.) KU
RIAI VADOVAUJA GEN. DE GAULLE ŠALININKAI.

Galutinai pasaulio politinių ste
bėtojų abejones išsklaidė paskuti
nis Prancūzijos parlamento rinki
mų etapas. Suskaičiavus balsus 
(tuo tarpu dar be Alžyro ir Sa
charos rinkiminių davinių), pa
aiškėjo, kad IV Respublikos par
tijų parlamente santykis visiškai 
pakito. Kadangi tada buvo nau
dojama proporcinė rinkimų siste
ma, tai savo atstovus galėdavo 
pravesti ir mažosios partijos, ku
rių visa eilė šiuo kartu neturės 
nei vieno reprezentanto.

Radikalų partija, kuri praeitam 
parlamente buvo surinkusi apie 3 
mil. balsų, šį kartą tegavo tik 
apie 400.000. Net šie garsūs radi
kalų partijos vadai, kaip Eduard 
Daladier, Edgar Faure ir Pierre 
Mendes — France nebuvo savo 
apylinkėse išrinkti.

Socialistų partija, nors taip pat 
sumažėjo juos rinkusių skaičius, 
vis dėlto žymią savo pozicijų dalį 
išlaikė.

Komunistai surinko per 3.700. 
000 balsų, kai tuo tarpu už juos 
anksčiau balsuodavo 5i mil. Pran
cūzijos gyventojų. Tačiau naujoj

DOENIZ VOKIETIJOJE 
POPULIARUS

Hitlerio paskutinis įpėdinis, ku
ris pasirašė ir besąlyginę Vokie
tijos kapituliaciją, Nuernbergo 
teismo buvo nuteistas kalėti 10 
metų. Neseniai jis savo kalėjimo 
metą pabaigė ir jis iš Spandau 
kalėjimo buvo paleistas. Kaip tik 
tada Hamburge vyko povandeni

rinkimų tvarkoj jie tepajėgė pra
vesti tik 10 savo atstovų.

Daugiausia pasitikėjimo turin
čia partija likosi gaulistai, išėję 
į rinkimus Naujosos Respublikos 
Unijos vardu. Jie surinko arti 5 
mil. balsų ir pravedė parlamer.- 
tan 188 atstovus. Aktyviausias 
šios partijos vadas yra Jacques 
Soustelle, 46 metų amžiaus, pas
kutiniojo karo metu buvęs de 
Gaulle vyriausybės nariu tremty
je ir vadovavęs informacijų mi
nisterijai. Soustelle yra ūkininkų 
kilmės, tačiau tikrai išsilavinęs 
intelektualas, sptcializavęsis ar
cheologijoj Pietų Amerikoj. Savo 
jaunystėje jis buvo marksistas ir 
gaulistų judėjimui teprisijungė 
tik 1940 metais. Spėjama, kad 
jam bus pavesta sudaryti naująjį 
ministerių kabinetą.'

Dabar jau žinoma, kad pats 
gen. De Gaulle statys savo kandi
datūrą į prezidentus, kurio rin
kimai numatyti dar šį mėnesį. Pa
gal naująją konstituciją Prancūzi
jos prezidentas turės labai pla
čias teises.

nių Iviaų veteranų suvažiavimas. 
Doenitzas atvyko ten ir buvo la
bai entuziastiškai sutiktas. Ir vi
soje vokiškoje visuomenėje Doc- 
nitzo vardas labai populiarus. Jo 
atsiminimai, spausdinami vieno 
savaitraščio, graibstyte graibsto
mi. Jie išeisią ir atskira knyga. 
Kaikas jau spėlioja ar neisiąs jis 
ir į politiką.

kalino. Paskutinį kartą žandarai 
nebegalėjo išsivesti, nes grabny
čios žvakė jau degė prie jo lovos, 
šiaip jau lietuviai Kudirkai lenkė 
galvą. Vaižgantas Kudirkos asme
niui įamžinti sukūrė “Pragiedru
liuose” jo paveikslui daktarą Gin
tautą. “Varpą” dešimtmečio pro
ga sveikindamas, Vaižgantas 1898 
m. “Tėvynės Sarge” rašė:

— Sveiks, pirmasis lietuviškas 
organe, kuris pirmas taip ilgai iš
tvėrei ant sargybos Lietuvos tie
sų! Sveika tarp mūsų santarmė! 
šalin šnairavimai ir asabiškos ne
apykantos! Unitis viribus į darbą, 
nes tik vienybė mūsų šyla, nes 
concerdia res parvae crescunt!

Ir kaip sutartinai kalbėjo Vaiž
gantas su Kudirka! Juk ir šis no
rėjo, kŠH “Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi!”.

šešiasdešimt metų pakanka nuo 
didelio žmogaus mirties, kad apie 
jį susirinktų visi, kuriems L i e- 
t u v o s vardas brangu, šiomis 
dienomis Kudirka iškilmingai mi
nimas visose laisvojo pasaulio lie
tuvių kolonijose. Tik pačioje Lie
tuvoje tylomis pro jį praeina da
bartiniai jos valdovai, nes Kudir
kos vardas šaukia tautai laisvės. 
Dėl Kudirkos vardo ten tačiau 
nukenčia ne vienas tautos sūnus 
ir dukra, nes jų širdyse, nežiūrint 
valdovų norų, tebeskamba “LIE
TUVA TĖVYNĖ MŪSŲ!”

A. Z u b r a s

KELIOS AKTUALIJOS

ERDVĖS RAKETA
Vaizde matoma milžiniška Amerikos karo laivyno raketa, kuri, 

kaip žinome, buvo nunešusi į erdvių begalybę kabiną su tyrimo ins-i 
trumentais, nuskriejusią net 79.000 mylių virš žemės. Buvo manyta, 
kad siųstoji erdvių tyrinėjimo įrankių dėžė, patekusi mėnulio trau- 

kon, suksis apie jį ir pateiks žemei vertingų mokslinių žinių.
Dabar vėl pranešama, kad Amerikos kariuomenės vadovybė dar 

šiomis dienomis vėl bandys šauti raketą mėnulin, kuri, spėjama, ga-' 
Ii pralėkti mėnulio erdves ir pradėti suktis apie saulę, kaip jos paly
dovas. Čia taip pat esą įrengta tikslių įrankių, kurie galėsią patiekti 
žemės stebėtojams neįkainuojamai vertingų žinių.

Atklysta neoficialių žinių, kad sovietai daro pakartotinus ban
dymus savo raketomis pasiekti mėnulį. Amerikos raketų specialistas 
Erick Bergaust tvirtina, kad prieš savaitę Sovietų raketa, kuri buvu- 
si skirta mėnuliui, prašovusi pro šalį ir nuskriejusį Marso linkui.

CHRUŠČIOVAS STEIGIA 
NAUJAS VERGŲ STOVYKLAS 

PABALTIEČIAMS
“US News and World Report” 

paskutiniame numeryje skelbia iš 
Washington© šaltinių gautą žinią, 
pagal kurią Užuralėje esančios 
steigiamos naujos priverčiamųjų 
darbų stovyklos šiuo metu iš savo 
tėvynių deportuojamiems pabal- 
tiečiams. Deportacijų priežastis 
— tuose kraštuose smarkiai padi
dėjusios antikomunistinės nuotai
kos. Naujai steigiamos vergų sto
vyklos yra: Spaske moterims ir 
Dalinkoje bei Karabaše — vy
rams.

NAUJI PRAMONĖS CENTRAI 
SIBIRE

Sovietų mokslų akademijos vi
ceprezidentas prof. Bardin Prav- 
doje parašė straipsnį apie orga
nizuojamą naują didžiulį metalur
gijos centrą Taišeto srityje cent
riniame Sibire, šiaurės vakaruo
se nuo Irkutsko, pusiaukely tarp 
jo ir Krasnojarsko. Naujasis me- 
talurginis centras būsiąs trečias 
centras greta Donbaso ir Ural- 
Kuzneck kombinato. Pirmiausia 
būsianti statoma elektros jėgainė, 
šitam naujam centrui sukurti di
džiausia kliūtis būsianti stoka 
tinkamos darbo jėgos — žmonių. 
Bardin siūlo, kad šis uždavinys 
būtų pripažintas pirmaujančios 
reikšmės, kad jam pirmiausia bū
tų parūpinama darbo jėgos. Jis 
turįs vilčių, kad tūkstančiai so
vietinio jaunimo patrauksią į Si
birą kurti šio didelio pramonės 
centro.

Kitas didelis naujas pramonės 
centras projektuojamas sukurti 

Rytų Sibiro Tanu/Tuva srityje, į 
vakarus nuo Baikalo ežero, išori
nės Mongolijos pašonėje, čia esą 
atrasti dideli sluogsniai nephelino 
ir aliumini jaus žaliavos. Jo ištek
liai, sovietų ekspertų sprendimu, 
esą neišsemiami.

NASSERIS PRAPLATINS 
SUEZO KANALĄ

Egipto diktatorius Nasseris su
sirūpinęs labiau Egipto socialinė
mis ir ekonominėmis problemo
mis, kaip pasauline politika, pra
nešama iš Kairo. Pirmasis dides
nis užsimojimas esąs praplatinti 
Suezo kanalą. Kanalas esąs labai 
perpildytas laivais, kurių judėji
mas nuo 1956 m. liepos mėnesio, 
kada kanalą perėmė Egiptas, la
bai padidėjęs.

Per rugsėjo mėnesį Suezo ka
nalu perplaukė 1,512 laivų. Vidu
tiniškai išeina per dieną 50.4 lai
vų, arba 10 laivų daugiau negu 
1956 m. šias žinias skelbia Egip
to Suezo kanalo administracija. 
Tačiau buvę prancūzų Suezo ka
nalo bendrovės pareigūnai sako, 
kad tai yra normalu, nes po ka
ro normaliai didėja judėjimas 
laivais. Kanalo paplatinimo pen
kių metų programos išlaidos bus 
apmokamos iš dalies Egipto pini
gais, iš dalies paskolomis iš Tarp
tautinio Banko.

BOMBOS — NAUJAUSIA 
MANIJA AMERIKOJE

Ameriką ištiko nauja epidemi
ja — kaišiojimas bombų į sinago
gas, bažnyčias, mokyklas, priva
čius negrų namus.

Per porą paskutinių metų bom
bos buvo pavartotos prieš 8 sina-

DIPL. ŠEFO 
PROTESTAS

Lietuvos Diplomatijos šefas St. 
Lozoraitis yra pasiuntęs Jungti
nių Tautų Asamblėjos pirminin
kui tokį raštą:

Jungtinių Tautų XIII Gea. 
Asamblėjos delegacijų sąraše — 
Sovietų Sąjungos delegacijos sky
riuje — tūlas p. I.I. Gaška yra 
įrašytas kaip “Lietuvos sovietinės 
socialistinės respublikos užsienio 
reikalų ministeris”.

Turiu garbės priminti Jungti
nių Tautų Organizacijai, jog va
dinamosios “Lietuvos sovietinės 
respublikos” pavadinimu Sovietų 
Sąjungos vyriausybė maskuoja 
neteisėtą karinę okupaciją ir pik
čiausią priespaudą, kurias ji yra 
primetusi Lietuvai. Todėl laikau 
savo pareigą protestuoti prieš to 
pavadinimo įrašymą į Jungtinių 
Tautų tarnybų išleistą delegacijų 
sąrašą., Kalbamas įrašymais yra 
juo daugiau apgailėtinas, kad 
Jungtinėms Tautoms civilizuotasis 
pasaulis yra pavedęs uždavinį bei 
prievolę saugoti tarptautiniuose 
santykiuose teisės ir moralės dės
nius.

Aš konstatuoju šia proga, kad 
p. Gaška neatstovauja nei Lietu
vos, nei lietuvių tautos. Jis yra 
tiktai sovietų okupacinės valdžios 
Lietuvoje agentas, kas aiškiai se
ka taip pat šito fakto, kad jis 
priklauso prie sovietų delegacijos. 
Tad yra lygiai apgailėtina, kad 
tokie žmonės įleidžiami į Genera
linę Asamblėją.

gogas, 4 bažnyčias, 5 mokyklas, 
20 negrų namų. Per porą pasku
tinių savaičių bombos buvo pakiš
tos labai įvairiose vietose.

Kas tai daro?
Pažymima, kad tai specialistų 

darbas. Gal būt, ištreniruotų Ko
rėjos kare. Kai apie juos radijas 
ir spauda paskelbia, susidaro pa
gunda ir mažamečiam vaidinti he
rojus ir daužyti bent sinagogų 
langus. Bet tai tik įrankiai. Už 
jų stovi tie, kurie nekenčia žydų, 
katalikų, negrų. Tatai yra Ku- 
Klux Klanas. Bet jų dalyvavimą 
terore policija konstatavo tik vie
noje vietoje, žydų šaltinių infor
macijos nurodo labiau į kitą už
kulisį. Būtent, pastebėta, kad su
stiprėjo paskutiniu laiku ne tik 
bombos prieš žydus, bet ir anti
semitinė literatūra pagausėjo. 
Žydai kreipėsi į Kongresą, kad 
ištirtų, iš kur gauna lėšas tos li
teratūros leidėjai... Siūlai veda į 
Maskvos agentus. Maskva Če
koslovakijoje ir kitur sustiprino 
antisemitizmą. Ji suinteresuota 
antisemitizmą kurstyti ir Ameri
koj, kad tuo keltų neramumus.

ATOMO AMŽIAUS GĖLĖ
Jungtinėse Amerikos Valstijose 

išduotas pirmasis pasaulyje pa
tentas gėlei, kuri išvesta veikiant 
atomine energija. Tai akinamai 
baltos našlaitės. Jos kilusios iš 
paprastų šios rūšies gėlių, tik pa- 
švitintų radioaktyviuoju kobaltu, 
švitinimas ne tik išblukino gėlę, 
jis sukėlė mutaciją — staigų ir 
ryškų paveldimųjų savybių paki
timą.

ŠAKIUOSE BUS DIRBTINIS 
EŽERAS

Prie Šakių pradėtas kasti dirb
tinis ežeras — maudyklės šakių 
gyventojams. Ežeras numatoma 
būsiąs 4 hektarų ploto (jei būtų 
keturkampis, tai būtų po apie 200 
gerų žingsnių ilgio ir pločio). Pa
našus dirbtinis ežerėlis jau yra 
įrengtas prie Rokiškio .

Savaitės Žinios
BERLYNO KLAUSIMU

Berlyne, kaip praneša politiniai 
stebėtojai, vyraujanti šalta rim
tis. Vakarų Berlyno gyvtntojai, 
pasitikėdami savo vadovybe ir Va
karais, mano, kad jie nebus leng
vai atiduoti komunistiniam slibi
nui. šiuo metu, kai Sovietai po 
savo notos, dar nesiima konkrečių 
žygių užblokuoti kelius į Berly
ną, į vakarinę Berlyno dalį nenu
trūkstama virtine plaukiančios 
maisto ir kitų gerybių atsargos, 
šiuo tarpu bolševikai tyli, o te
kalba tik R. Vokietijos komunistų 
šulai. Jie nedviprasmiškai skel
bia, kad visas Berlynas priklausąs 
jiems, kaip R. Vokietijos dalis.

Vakarai, atrodo, vėl pradeda 
imti griežtesnę liniją. Net ir 
Amerikos opozicijos moralinis va
das, buvęs prez. Trumanas savo 
straipsny vokiečių laikraštyje “die 
Welt” rašo: “Trys didžiosios Va
karų galybės neprivalo gaišti pa
reikšti Sovietams, kad jų norams 
— pasiimti Berlyną — bus prieš
pastatytas griežčiausias •— nei 
Tegul Rusija žino, kad jos ban
dymas vykdyti šiuos planus bus 
kiečiausiai visom priemonėm pa
sipriešinta.”

* Pranešama, kad Rytų Vokie
tijos parlamentas vienbalsiai per
rinko min. pirmininku Otto Gro- 
tewohl. Vakarai mano, kad šis rin
kiminis farsas šiuo metu buvo 
suruoštas dėlto, kad sustiprintų 
išrinktojo poziciją prieš artėjan
tį spaudimą V. Berlynui.

* Artilerijos apšaudymas Que- 
moy saloj nurimo. Nors komunis
tai oficialiai dar neatšaukė, kad 
jie metė salos apšaudymą, tačiau 
politiniai stebėtojai tvirtina, kad 
esąs bendras įsitikinimas, jog 
raudonieji šį artilerijos duelį jau 
pralaimėję.

* Dvigubi repatriantai. Janis 
Grundmanis su šeima savo laiku 
iš Vakarų Vokietijos grįžo į Lat
viją, o nesenai kartu su vokiečių 
tautybės piliečiais vėl repatrijavo 
į Vakarus. Kitas dvigubas repat
riantas, Karlis Feifs, 1939 metais 
su vokiečių repatriantais atvyko į 
Vokietiją, karo metu pateko vėl 
į sovietų pusę ir buvo grąžintas į 
Latviją, o dabar antru kart repat
rijavo į Vokietiją. Grundmanis 
Latvijoje dirbęs kolchoze. Pen
kių žmonių šeima gyvenusi viena
me kambaryje. Panašiai gyveną 
dauguma kolūkiečių, išėmus vado
vaujančius pareigūnus. Kolūkie
čiai mintą duona ir bulvėm, trūk
stą daržovių, o mėsos irgi tik re
tai teturį. Vaismedžių vaisius 
naktimis nuvagią rusų jaunuoliai. 
Vagystės Latvijoje labai paplitu
sios. Kito repatrianto žmona, ma
tomai dėl sunkių gyvenimo sąlygų, 
netekusi dvasinės lygsvaros ir 6 
metus išbuvusi psichiatrinėje ligo
ninėje.

* Suaktyvinti Rytų politiką pa
siryžo Fed. Vokietijos parlamentas 
ir vyriausybė. Svarstomas diplo
matinių santykių užmezgimas su 
Lenkija ir kitomis satelitinėmis 
valstybėmis. Tačiau tais klausi
mais vokiečių visuomenėje nėra 
vieningos nuomonės.

* Baltijos Jūros gynybos paslap
tis sovietams išdavęs vokiečių po- 
vand. laivo kapitonas Itn. Horst 
Ludwig. Be jo, suimti dar kai ku
rie kiti asmens, jų tarpe jo sesuo 
Ir josios vyras, kurie gyveno 
Mannheime.
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PėNKTMAG M 
KONTIN€NTC~=

KOMUNISTAI
Komunistų partijos stiprumas 

Australijoje nepareina nuo so
cialinių sąlygų krašte, bet nuo 
užsienio politikos poveikio.

Po įvykių Vengrijoj ir Lenki- 
koj (1956 m.), komunistų įtaka 
Australijoj pasiekė žeminusį, koks 
kada nors buvo, nuosmukio lai
psnį, australų kom. istorijoj jau 
prasidėjusį 1945 m.

Nors komunistams Australijoj 
leidžiama laisvai veikti, bet jie 
kažkodėl bijo išeiti į viešumų, o 
pasitenkina savo veikla tik darbi
ninkų unijose. Dar iki šiai die
nai kalnų kasyklų ir uosto darbi
ninkų unijos yra išimtinai komu
nistų vadovybėje.

Kadangi Australijos komunistų 
partija niekados neįstengia pra
vesti bent vieno savo atstovo į 
parlamentų, tai ji dažniauiai ati
duoda savo narių balsus A.L.P. 
(Australian Labor Party), už kų, 
suprantama, gauna iš Maskvos 
valdovų geros “pylos”, šis tiesio
ginis Maskvos kišimasis j Austr. 
komunistų partijos reikalus su 
nuolatiniais priminimais “neiš
krypti iš partijos linijos”, gal būt, 
daugiausia pakenkė klasinės ko
vos idėjų plitimui individualistiš
kai nusiteikusių Australijos dar
bininkų tarpe.

Atrodo, kad pats “šviesiausias” 
Australijos komunistų partijos 
istorijos laikotarpis buvo 1935-6 
metai, kada kairiųjų pažiūrų 
žmonės ir nepastovūs savo įsiti
kinimuose viduriniosios klasės 
atstovai — intelektualai rėmė 
komunistus “sėkmingoj kovoj už 
taikų ir demokratijų prieš karų 
ir fašizmų.” Tuomet japonų pre
kės buvo boikotuojamos, o jiems 
skirtasis eksportas nepakrauna
mas į laivus. Daug australų ko
munistų (jų tarpe ir be jokių po
litinių pažiūrų avantiūristų) sto 
jo į Tarpt. Ispanų Brigadų. I

LIETUVOS POGRINDYJE
IR SIBIRE

DUOMENYS NESENAI IŠ LIETUVOS ATVYKUSIO
(Tęsinys iš “M.P.” 48 Nr.)

SAVOTIŠKOS JAUNIMO DEMONSTRACIJOS: 
KELNĖM, MARŠKINIAIS, BATAIS

Grįžę nustebome dėl įsivyravu
sių jaunimo tarpe madų: siauros 
apytrumpės kelnės, margi balti
niai, margos kojinės, batai su 
storais guminiais padais. Tai, ži
noma, matoma tik toje jaunimo 
dalyje, kuri turi galimybės ma
das sekti, nes daug kas vos galų 
su galu suduria. Gi batai su sto
rais padais kainuoja apie 400 
rublių. Tokius “madų skleidėjus” 
įnirtingai puola komunistų spau
da, radijas, komjaunimo komite
tai, teigdami, kad tai “Vakarų 
imperialistų supuvusios moralės 
skleidėjai”. Tačiau didžiausiam 
komunistų nepasitenkinimui “sti
lingų” eilės vis didėja. Taip jau 
yra: jaunimas nori gyventi, kaip 
jam labiau patinka, o ne kaip įsa

DIDŽIAUSIA SVAJONĖ

Mūsų grįžusių iš Sibiro didžiau
sia svajonė buvo įsigyti kostiumų. 
Vieniems tai pavyko, kiti dar ir 
šiandien jo neturi, ypač viengun
giai. Reikia tvirto pasiryžimo, 
kad surinkti trijų mėnesių algų, 
nes tiek reikalinga kostiumui nu
sipirkti. Valdžia vis ramina saky
dama: “Kai pasieksime komuniz
mų, visko turėsime”. Tačiau vie
nom iliuzijom žmogų nepašersi, 
jis nori Šiandien gyventi, o ne ry
toj, ypač, kai tas rytojus toks 
utopinis.

Negalima ir pasakyti, kad visi 
blogai gyvena, kad visi nepaten
kinti komunistais. Yra ir geriau

RAUDONIEJI PONj 
O EILINIAI UŽ E

Taip jau yra, turbūt, kiekvie
noje diktatūroje, ypač tokioje 
nevykusioje, kaip TSRS, kur vie
ni didžiausiame pertekliuje gy
vena, o kiti už duonų grumiasi.

AUSTRALIJOJ
Tuo pačiu laiku, subversyvios 

komunistų propagandos dėka, įvy
ko pirmasis skilimas A.L.P. (Aus
tr. Labor Partijoj). Atskilęs ra
dikalus kairusis sparnas ilgainiui 
įstrigo komunistų įtakon.

Tačiau greitu tempu besivysiu 
užsienio politikos įvykiai sudavė 
smūgį gana sėkmingai besisklei
džiančiam komunizmo žiedui: vo
kiečių -— rusų sutartis 1939 m. 
smarkiai sukrėtė viešųjų austra
lų opinijų. Gi 1940 m. birželio 
mėn. neigiama komunistams vi
suomenės nuomonė buvo pasieku
si tokio laipsnio, kad Menzies 
(kuris ir tuo metu buvo Austr. 
min. pirm.) net išdrįso kom. par
tijų paskelbti nelegalia.

Nors vėliau, vokiečiams žygiuo
jant per Rusijų, šios griežtos re
presijos komunistų atžvilgiu bu
vo atšauktos ir partija ėmė šiek 
tiek atsigauti, ypatingai Curtin 
vyriausybės vadovybėje, bet Ma
lajų ir Kinijos įvykiai galutinai 
sugniuždė komunistų įtakų ir po
zicijas Australijoj. Partijos nepo
puliarumų dar padidino dažni 
įvairių kom. funkcionierių kelia
vimai į Maskvų.

1949 m. komunistai pabandė 
pravesti pagrindinį puolimų prieš 
A.L.P., paskelbdami visuotinį ang
liakasių streikų, kuris palietė 20. 
000 angliakasių unijos narių ir ke
lių savaičių bėgyje iššaukė eko
nominį nedarbu, pasiekusį ž mil. 
žmonių.

A.L.P., vadovaujant ano meto 
min. pirm. Chiefley, ėmėsi griež
tų priemonių: komunistų partijos 
narių butuose buvo daromos kra
tos ir konfiskavimai; daugelis 
unijos vadų, kurie unijos pinigus 
buvo panaudoję šiam streikui pra
vesti, tapo suimti ir nuteisti.

Paskutiniu metu, po to, kai įvy
ko Petrovo byla ir susilpnėjo dėl 
viduje skilimo A.L.P., komunistai 

ko diktatoriai. Jaunuoliui neįro
dys, kad jis gali vieton merginos 
kombainų mylėti, nors tarybiniai 
poetai pagal įsakymų rašo ir to
kias “kombaininės meilės” dai
nas.

Bolševikai vis mėgina įrodyti, 
kad pasipriešinimo sųjūdžiui Lie
tuvoje vadovauja “buožės” ir 
“buržuaziniai nacionalistai” iš 
turtuolių tarpo, šių teigimų tiks
las aiškus: Jie nori pasiekti rim
tų skilimų lietuvių tautos tarpe. 
Bet melas visuomet turi trumpas 
kojas ir nespėja su gyvenimu ei
ti. Iš visų pogrindyje ar stovyklo
se sutiktų žmonių aš tik 30% ra
dau tokių, kuriuos būtų galima 
laikyti bent kiek panašius į “buo
žes”.
- ĮSIGYTI KOSTIUMĄ
ir blogiau gyvenančių. Blogai gy
vena darbininkai su gausiomis 
šeimomis. Neperdėsiu sakydamas, 
kad jie labai blogai gyvena. Ge
riau gyvena geri specialistai su 
negausiom šeimom, ar tie, kurie 
turi galimybės pasinaudoti “val
dišku turtu”. Gerai gyvena visa 
valdžios grietinėlė: įmonių direk
toriai, kolūkių pirmininkai, rajo
nų pirmininkai, partijos sekreto
riai ir t.t. Pastarieji važinėja val
diškais automobiliais, kelia poky
lius su šampanais ir likeriais, o 
darbininkui įsigyti dviratį — dar 
vis didelė problema.

I PERTEKLIUJE, 
UONĄ GRUMIASI

Tačiau komunistinė propagan
da randa visa puikiausioje tvar
koje, o skaudamas vietas — apei
na nemirktelėję. Jiems patiems 
gerai. Aišku, kad dėl įvairių trū- 

Australijoj laikosi neįprastai ra
miai. Nuo 1951 m., nežiūrint ma
žų sukrėtimų ir svyravimų, nuo
lat kylųs Australijos gerbūvis ma
žai duoda progų komunistų akty
vumui pasireikšti. Be šios, prisi
deda dar ir kitos priežastys: abso
liuti proletarinių idėjų australų 
darbininkų masėse supratimo sto
ka; politinis indiferentiškumas 
šių dienų jaunimo; nusigręžimas 
nuo komunistų partijos intelek
tualų — salioninių komunistų, 
kurie 1917-1945 m. tarpe koketa
vo su partija, o šiuo metu susira
do jau kitus, daugiau individua
lius, dievus.

Ir iš viso, kol Australija bus 
smulkiosios buržuazijos socialinės 
struktūros įtakoje, tol šiame kon
tinente nebus vietos proletariato 
diktatūrai. Tačiau iš kitos gi pu
sės — ne kas kitas, kaip tik toji 
pati smulkioji buržuazija neklys
tančiu savo instinktu pasiprieši
no komunistų partijos uždarymui 
ir tuo pačiu nedavė jai progos 
užsidėti politinių kankinių vaini
ko. Australų sųmoningumas, kad 
jie nesutiko plebiscito keliu už
daryti komunistų partijos, išmu
šė paskutiniesiems svarbiausių 
ginklų — propogandą. Priešingu 
atveju, komunistai būtų vaidinę 
“nuskriaustuosius” ir, greičiausia, 
būtų suradę masėse užuojautos.

L.V.

NUOTOLIAI PLENTAIS TARP 
DIDŽIŲJŲ AUSTRALIJOS 

MIESTŲ
Sydnėjus — Brisbane:
New England Highway — 653 

mylios; Pacific Highway — 671 
ml.;

Sydnėjus — Melbournas:
Hume Highway — 559 ml.; 

Prince’s Highway — 668 ml.;
Sydnėjus — Canberra — 190 ml.
Sydnėjus — Adelaidė:
Mid western ir Sturt — 899 

ml.; Hume ir Sturt — 918 ml.;
Sydnėjus — Darvinas:
Via Bourke ir Mt. Isa — 2.658 

ml.;
Melbournas — Canberra — 

467 ml.;
Melbournas — Adelaidė — 

465 ml.;
Adelaidė — Perthas — 1.760 

ml.

GYVENTOJŲ SKAIČIUS 
SYDNĖJUJE IR JO 
PRIEMIESČIUOSE

Ashfield 38,340, Auburn 48,590, 
Bankstown 128,640, Blacktown 
43,500, Baulk. Hills 18.150, Bota
ny 29,850, Burwood 30,350, Can
terbury 113,920, Concord 28,000, 
Drummoyne 29,950, Fairfield 59, 
010, Holroyd 47,030, Hornsby 50, 
000, Hunter’s *Hill 12,870, Hurst- 
ville 57,060, Kogarah 44,850, Ku- 
ring-gai 58,370, Lane Cove 22,000, 
JLeichhardt 62,750, Liverpool 30, 
170, Manly 34,580, Marrickville 
75,430, Mosman 25,240, North 
Sydney 54,890, Parramatta 85, 
360, Randwick 100,010, Rockdale 
76,290, Ryde 62,030, Strathfield 
26,370, Sutherl’d 84,930 Sydney 
185,110 .Warring’h Shire 74,250, 
Waverley 65,730, Willoughby 52, 
730, Woollahra 47,260.

Iš viso — 2.008.320

AUSTRALIJOS GYVENTOJAI 
PAGAL AMŽIŲ

Iki 5 metų: 613.035 vyrų, 585. 
760 moterų — 1.198.795 (iš viso); 
tarp 6 — 13 m. amž.t 725.882 vy
rų, 693.667 moterų — 1.419.549; 
tarp 14 — 20 metų: 463.775 vy
rų, 438.794 moterų — 902.569; 
tarp 21 — 64 m.: 2.621.836 vyrų, 
2.490.526 moterų — 5.112.362; 
virš 65 m.: 353.039 vyrų, 441.244 
moterų — 794.283.

Moterų Australijoj yra 4.649. 
991, vyrų — 4.777.567; iš viso 
Australijoj gyvena 9.427.558 žmo
nės (į šį skaičių neįeina aborid- 
ženai).

kūmų kaltas ne mažasis partie
tis, bet pati sistema. Tačiau, kai 
plaka, tai plaka tik mažąjį.

Kai paskaitai “Tėvynės Bal
sų” (kurį, tarp kitko, aš Vaka
ruose pirmų kartų pamačiau, nes 
Lietuvoje jis nerodomas; nėra 
reikalo liaudžiai rodyti, kuo še
riami užsienio lietuviai), atrodo, 
kad Lietuva žydėte žydi, kad ten 
pieno upės tarp kisieliaus krantų

ŽMONES, KURIE NIEKAD NESERGA
Kašmiras yra kalnų šalis Cent

rinėje Azijoje. Didžioji Kašmiro 
teritorijos dalis pakilusi 4000 m. 
aukščiau jūros lygio, o atskiri 
kalnagūbriai siekia 7000-7500 m. 
Juos dengia amžinas sniegas. Kal
nus raižo siauri upių slėniai.

įdomi šio krašto gamta. Vienur 
ji primena drėgnos Indijos gam
tų, kitur — sausų Vidurinės Azi
jos kalnų slėnius, o dar kitur — 
Tibeto aukštikalnių gamtų.

Siauri ir gilūs upokšnių slėniai 
skaldo šiaurinio Kašmiro kalnus. 
Nors viršūnės čia, paprastai, ne
būna aukštesnės kaip 6000 m., ta
čiau dėl įvairiausiomis kryptimis 
besidriekiančių kalnagūbrių kraš
to paviršius yra sudėtingas. Ke
liauti šiomis vietovėmis labai sun
ku.

Per uolas šniokšdama veržiasi 
ir sraunioji Hunza. I rytus nuo 
jos žemupio driekiasi slėnis. Gra
žiai jis atrodo nuo kalnų pavasa
rį, kai sužysta abrikosai — spin
duliuoja šviesiai rožinėm spal
vom. čia gyvena nuostabūs žmo
nės, kurie labai skiriasi nuo ap
linkinių gyventojų.

Jie susijungę į nedidelę valsty
bėlę, kuri vadinama Hunzos var
du. Hunza yra tvarkoma valdyto
jo — miros, kuris laikomas visa
galiu.

Kuo skiriasi hunzakutai nuo 
aplinkinių gyventojų? Pirmiausia 
savo išvaizda: jie yra šviesiaod- 
žiai ir didesnio ūgio už savo kai
mynus. Nuo kitų kalnėnų juos 
lengva atskirti iš jų lengvos, lyg 
šokančios eisenos. O svarbiausia 
tai, kad jie yra visiškai atsparūs 
visoms ligoms, išskyrus akių li
gas, nors ir bendrauja su sergan
čiais kaimynais. O akių ligų bū
tų galima išvengti aprūpinus hun- 
zakutus kuru. Kadangi trūksta 
kuro, jie krosnis kūrena, neišleis
dami dūmų. Kambarys išvėdina
mas tik pro apskritų angų stoge. 
Žiemą, per vadinamuosius “di
džiuosius šalčius” hunzakutai gy
vena dūmuose, kurie ir gadina jų 
akis.

Kodėl hunzakutams nebaisios 
ligos? Gamtinės sąlygos, matyti, 
nėra jų atsparumo ligoms prie
žastis, nes aplinkiniai gyventojai,

Ar Sovietai pirmauja?
Sovietinės propagandos nuola

tinis kartojimas apie savo didžiuo
sius pasiekimus ir vakariečiams 
sudaro įspūdžio, kad jie jau tikrai 
baigia vytis, o kaikuriais atžvil
giais pralenkia net JAV. Šiuo 
atžvilgiu tikrai įdomių sugreti
nimų paskelbė News and World 
Report žurnalas.

Sovietų Sąjungoje, rašo tas 
žurnalas, yra apie 200 milijonų 
gyventojų, iš kurių apie 110 mil. 
rusų ir 90 mil. kitokių tautybių, 
kuriuos rusai pavergė ir koloniza
vo. Tuo tarpu JAV turi apie 150 
milijonų gyventojų. Sovietų Sąj. 
dirbančiųjų priskaitoma 110 mil., 
o JAV — 68 milijonai. Iš 110 mil. 
Sovietų Sąj. 52 milijonai dirba že
mės ūky, apdirbdami 480 milijonų 
akrų žemės, kurių derliaus betgi 
žmoniškai pramisti neužtenka. 
Tuo tarpu JAV žemės ūky dirba 
5.300.000 darbininkų, kurie iš 319 
mil. akrų dirbamos žemės pagami
na tiek maisto produktų, kad jų 
nebeturi kur dėti.

Sovietų Sąj. teritorija yra tris 
sykius didesnė už JAV. Tačiau 
JAV geležinkelių turi 220.000 my
lių, o Sov. Sąj. tik 75.000 mylių. 
Plentų JAV turi 2.300.000 mylių, 
o Sov. Sąj. tik 131.000 mylių. JAV 
plentais laksto 56 milijonai leng
vųjų mašinų ir 10.900.000 sunk
vežimių, gi Sov. Sąj. keliais teva- 
žinėja 700.000 lengvųjų automobi
lių ir 2.800.000 sunkvežimių. JAV 
privačių telefonų yra 64 milijonai, 
o Sov. Sąj. vos 2 milijonai. JAV 

teka.
Tą “žydėjimą” kiekvieną dieną 

jaučia Lietuvos darbininkas ir ko
lūkietis ant savo pečių. Aš esu 
tikras, kad prie pirmos progos ir 
darbininkas ir kolūkietis mokės 
atsidėkoti “vyresniajam broliui” 
iš Maskvos už viską, ką lietuvis 
turėjo iškentėti.

(Pabaiga) 

yra blogesnės sveikatos, net ir 
ligoti. O hunzakutai stebina ne tik 
savo gera sveikata, bet ir puikiu 
protiniu išsivystymu.

Tik vieni hunzakutai šioje ša
lyje prisilaiko higienos taisyklių. 
Jų gyvenamieji nąmai nepapras
tai švarūs. Namuose yra atskiros 
patalpos gyventi ir produktams 
laikyti. Ypač švariai jie laiko ge
riamąjį vandenį. O į nutekamąjį 
vandenį, skirtingai nuo visų kai
myninių gyventojų, jie niekada 
nemeta nešvarumų.

Tačiau svarbiausias hunzakutų 
sveikatos šaltinis — maistas. j Dėl geografinio izoliuotumo ir 

Vasarą ir žiemą pagrindinis jų blogų kelių, kuriuos sunku net 
maistas yra vaisiai, švieži vasa-' pavadinti šiuo žodžiu, hunzakutai 
rą, sudžiovinti saulėje ir ištrinti' verčiasi natūraliu ūkiu. Beveik vi
su vandeniu į tyrę žiemą abriko- sus reikalingus produktus jie ga- 
sai ir šilkmedžio uogos užima minasi patys, žemės ūkyje hun- 
svarbią vietą mityboje. Paskui se- zakutai laikosi auksinės taisyklės: 
ka obuoliai, persikai, vynuogės,1 grąžinti žemei visa, ką ji duoda, 
riešutai ir migdolai. I Hunzakutų skaičius per pen-

Daržovės — špinatai, morkos, I kiasdešimt metų iš 6000 išaugo 
kopūstai, ridikėliai, moliūgai, ba- ' iki 22.000. Dėl to keletą mėnesių 
klažanai, agurkai, pamidorai ir! iki pirmojo derliaus jiems tenka 
bulvės — vartojamos maistui tie- laikyti griežto davinio. Bet ši die- 
siog iš daržo arba sudaigintos, ta visiškai jiems nekenkia, nors 
kaip pupelės arba žirniai. Hunza- j jie kiek ir sublogsta. Tuo perio- 
kutai valgo žalias arba šiek tiek . du hunzakutai daugiausia valgo 
vandenyje pavirtas daržoves. Prie mėsos, nes pašaro trūkumas ver-
jų deda prieskonių, pavyzdžiui, 
kmynų ir mėtų, ir dažnai aguonų. 
Nėra jie girdėję apie vitaminus, 
bet maistą gamina taip, kad vita
minai geriau jame išliktų.

Maži paplotėliai “čapati” ga
minami taip. Grūdai grūdami la
bai iš lėto, kad neįkaistų. Į gau
tuosius miltus įpilama truputį 
vandens. Paruošta tešla<iabai plo
nai suplojama ir paskui greitai, 
iš viso keletą sekundžių, kepama 
ant geležinio tinklelio.

Mėsos valgoma labai mažai, ne 
daugiau kaip 3-4 kartus per mė
nesį, bet, kai plaunamas gyvu
lys, suvalgoma visa, kas valgoma: 
mėsa, viduriai, oda ir net tie kau
lai, kuriuos gali sukramtyti jų 
stiprūs dantys. Mėsa verdama ka
tile kartu su daržovėmis ir javų 
varpomis labai ilgai, ant lėtos ug
nies. Kadangi naminiai paukščiai 
daro didelę žalą jų pasėliams, jie 
jų nelaiko ir todėl beveik neval
go kiaušinių. Valgo sūrį ir varto
ja valytą aliejų.

yra 140 milijonų radijo aparatų ir 
47 milijonai televizijos priimtuvų, 
tuo tarpu Sov. Sąj. radijo aparatų 
tėra 8 milijonai, televizijos priim
tuvų apie 2 milijonus, bet užtai 
ten yra 23 milijonai radijo truk
dytojų, kurie kliudo gyventojams 
klausytis užsienio siųstuvų.

Plieno sovietai pagamina tik 
pusę to kiekio, kiek pagamina 
JAV. Be to, didžioji dalis jo So
vietų Sąj. nueina karo pramonei, 
o labai mažai civiliniams reika
lams. Naftos Sovietai pagamina 
vos trečdalį JAV pagaminamo 
kiekio. Ir jos didžioji dalis su
naudojama karo reikalams.

Trūkumas elektros energijos ir 
moderniškų mašinų žemės ūky 
verčia dirbti primityviais meto
dais, o dėl darbininkų stokos dau
giausia dirba moterys. Visoje Sov. 
Sąjungoje tėra vienas milijonas 
traktorių, kai JAV jų yra 4.600.000 
Valstiečiai, suvaryti į kolcho
zus, Sov. Sąj. dirba sunkiai ir 
atlyginami labai skurdžiai. Jie 
gauna po kelis kilogramus grūdų, 
o visa kita pasiima valstybė karo 
pramonei ugdyti.

Gyventojai Sov. Sąj. gyvena 
nuolatinėje baimėje, nes nežino, 
kada įtaringasis saugumas gali at
gręžti į juos savo akis. Darbinin
kai neturi judėjimo laisvės. Atly
ginimus jiems nustato Kremlius. 
Profsąjungos tėra tik ant popie- 
rio. Jos neturi jokių ryšių su už
sieniais, negali skelbti streiko, bet 
tik vykdyti partijos nurodymus. 
Butų trūkumas yra didžiausias. 
Asmeniui tenka išviso po 52 kv. 
pėdas, t.y. daugiau negu dvigu
bai mažiau kaip JAV.

Valstybės pajėgumo svarbiau
sias rodyklis yra krašto gamybos 
dydis. Sovietų metinė gamyba 
siekia 150 bilijonų, o JAV — 434 
bilijonus. Teisingai pastebėjo 
vienas italų ekonomistas, Sovietų 
Sąjunga nepergyvena pasikarto
jančių krizių, nes ji visą laiką gy
vena krizėje. Bolševikiniai Sovie-

Hunzakutai geria švarų vande
nį, vartoja daug pieno, ypač rau
ginto (“laši”); arbatos visai ne
geria. švenčių dienomis jie geria 
vyną, kurį gamina iš vynuogių. 
Cukraus praktiškai nevartoja. 
Niekada nevalgo ryžių. Vaikai 
maitinami krūtimi iki trejų me
tų, o paskui jie valgo tą patį, ką 
ir suaugusieji.

Iš pirmo žvilgsnio jų maistas 
( nesiskiria nuo to, kurį vartoja jų 
liguisti kaimynai, bet visa, ką val
go hunzakutai, turi labai daug 

' kalorijų.

čia piauti gyvulius.
Būkštavimai, kad žemė negalės 

išmaitinti gyventojų pertekliaus 
ir prireiks pagalbos iš svetur, pri
vertė mirą priimti nutarimą apri
boti gimdymus. Dabar šeima ga
li gimdyti vieną vaiką per trejus 
metus.

Hunzakutai visada sveiki ir lin
ksmi. Šiaip jie žmonės taikūs, 
nors apiplėšti pravažiuojantį tur
tingą pirklį laiko nekalta išdaiga.

Visų ekspedicijų, kuriose hun
zakutai buvo palydovais, dalyviai 
pastebėjo fenomenalią jų ištver
mę. Po kokio nors sunkaus visos 
dienos žygio, kai europiečiai sva
joja tik apie poilsį, hunzakutai 
dar gali ilgai šokti, o jų šokiai la
bai judrūs. Kašmire jie garsėja 
gerais, gracingais ir nenuilstan
čiais šokėjais. Jie taip pat gerai 
pakeičia šaltį, ir žiemą galima 
matyti, kaip hunzakutai kerta 
upėje ledą, kad galėtų išsimau
dyti.

M.G.

ŽMOGUS ĮKAITINTOJE 
KROSNYJE

Neseniai vienoje mokslinėje la
boratorijoje buvo atliktas neįp
rastas bandymas: žmogus, apsi
rengęs lengvu kombinzonu, įėjo 
į didžiulę krosnį, įkaitintą iki 650 
laipsnių, pabuvo joje keliolika mi
nučių ir ramiai išėjo atgal.

Ugniai atsparūs, lėtai pralei- 
džiantieji šilumą kostiumai žino
mi seniai. Tačiau, bendra taisyk
le, jie stori, gremėzdiški, varžo 
judesius, gaminami iš azbesto ar
ba kitų ugniai atsparių medžiagų, 
čia gi žmogus buvo apsirengęs 
plonu lengvu kombinzonu iš karš
čiui atsparios medžiagos, paga
mintos, kaip bebūtų keista, iš 
dviejų medžiagų, nepaprastai bi
jančių ugnies: stiklo ir aliuminio.

Naujasis kombinzonas paga
mintas iš stiklinio audinio, pa
dengto plonyčiu aliuminio sluo
ksniu. Aliuminiu jis padengtas 
tokiu pat būdu, kokiu gaminami 
geriausi pasaulyje veidrodžiai te- 
leskopams-ref lektoriams, būtent, 
aliuminio garais. Gautas audinys 
atmuša spindulius nepalyginamai 
geriau, negu pats geriausias vei
drodis, kokį jums teko matyti.

Krosnyse, esant aukštoms tem
peratūroms, šiluma persiduoda 
spinduliavimo keliu. Vadinasi, vei
drodinis audinys, atmušęs beveik 
visus spindulius, skleidžiamus 
įkaitintos krosnies sienų ir degan
čių dujų dalelių, galėjo įkaisti, 
palyginti, negreit.

tų Sąj. vadai gerai žino, kad virš 
jų galvų kabo Damoklo kardas, 
dėl to jie bilijonus išleidžia propa
gandai ir saugumo išlaikymui. 
Betgi teroras nieko nekuria. Sput- 
nikai ir raketos neatstos duonos, 
kurios alksta gyventojai. Teroro 
ir baimės pavergtas mokslas tau
tos gyvenimo problemų negali iš
spręsti. Tam reikia laisvo moks
lo ir laisvų žmonių. T.Ž.L

2
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KULTŪRINIŲ VERTYBIŲ
PRISTATYMO KELIU

Šią temą originaliai nagrinėja “Tėviškės Žiburiuose” Jonas Vė* 
laikis.

Patiekiamos problemos, “M.P.” redakcijos manymu, yra vertos 
dėmesio ir Australijos lietuviams kultūrininkams, nes ir čia ne visos 
lietuviškosios kultūros vertybės pasiekia mūsų jaunųjų, ypač studen* 
tų, sielas.

Gal būt, kaikas pagalvos, kad besidomintį jaunuolį. Jis greičiau

Lietuvos
MOKYKLŲ REFORMA

%

studentui nederėtų dar maišytis 
su savo nuomone ten, kur specia
listų — rašytojų, dailininkų bei 
muzikų sferos. Gal būt, santūres
nieji patartų Jūkterti dar keletą 
metų. Tačiau tokie perspėjimai 
būtų vietoje, jei studentas nejau
stų pareigos prisidėti prie lietu
viškosios akcijos. Prieš aktyviai 
įsijungiant, reikia nuodugniai su
sipažinti ,suprasti ir įsitikinti, 
kad reikia pašvęsti savo jėgas ir 
laiką tiems darbams. Žiūrint da
bar iš studentiškosios perspekty
vos, kyla keletas klausimų, kurie 
manau turės nemaža įtakos į toli
mesnį jaunimo gyvenimą. Todėl 
nelaukiant kelerių metų, norisi 
tuos klausimus dabar padiskutuo
ti.

Pirmiausia susiduriama su skir
tingu kultūrinių bei meninių ver
tybių supratimu. Studijuojantis 
jaunuolis mažiau ar daugiau susi
pažįsta su šio meto literatūroje, 
dailėje, architektūroje kursuojan- 
čiom idėjom, iškilusiom ir spren
džiamom problemom ir teorijom, 
čia jaunuolis gauna šiuolaikinį 
meno- supratimą ir po tam tikro 
laiko tampa mažesniu ar didesniu 
šiuolaikinių vertybių mylėtoju. 
Jis tas pačias teorijas ir standar
tus sutinka vokiečių, prancūzų ir 
kitų tautų kultūriniame gyveni
me. Tik lietuviškajame susiduria 
su keletą priešingybių. Kas tenai 
yra augštai vertinama, pas mus 
dažnai laikoma šlamštu, nesusi
pratimu. Viskas esą meniška, jei 
tik yra lietuviškas motyvas. Už 
vien motyvą labai dažnai, vardan 
meninės vertės, skiriamos premi
jos ir per spaudą liaupsinami tų 
kūrinių autoriai. Premija yra fi
nansinė ir moralinė parama auto
riui, bet tas nepakelia kūrinio 
vertės ir tuo nepadarys jaunuo
lio tų lietuviškųjų vertybių mylė
toju. Gal vyresniąją kartą tos ta
riamos meninės vertybės stiprina 
ir palaiko paliktųjų namų ilgesį, 
bet vargu įtikinti universitetą lan
kantį h' meninėmis problemomis 

prieis klaidingos nuomonės, kad 
kas lietuviška yra menkos vertės, 
negu taps nuoširdžiu jų rėmėju ir 
mylėtoju.

Išeitys iš šios nemalonios padė
ties yra dvi: neleisti jaunimo į 
mokslus arba ieškoti tinkamesnio 
lietuviškųjų vertybių pristatymo 
jaunimui. Pirmuoju atveju jauni
mas negautų kitų tautų kultūri
nių vertybių pažinimo ir gal pasi
tenkintų tuo, kas yra siūloma. 
Toks primityviškumas sudarytų 
tam tikrą apsaugą nuo svetimy
bių, nes, kaip istorijos pavyzdžiai 
rodo, kuo primityviškesnės etni
nės mažumos ir kuo hermetiškiau 
užsidaro nuo pasaulio, tuo ilgiau 
išlieka savitos. Tokiu būdu susi- 
lėtintų asimiliacijos procesas ir, 
gal būt, dar po kokių 30-40 metų 
lietuviškasis jaunimas šiame kon
tinente tebešoktų blezdingėlę ir 
chorai tebedainuotų “du broliu
kai kunigai”. O dabartinės pas
tangos išmokslinti jaunimą ir jį 
uždaryti kultūriniame lietuviška
me ghete yra bergždžios. Augš- 
tuosius mokslus baigusiam jau
nuoliui neužteks pasakyti, kad tu
ri būti lietuviu, kad turi skaityti 
lietuvišką spaudą, turi lankyti 
liaudies dainų koncertus. Jaunuo
lis vien tik iš sentimento ar pa
reigos neilgai pajėgs pildyti išsa- 
kytojų nurodymus, jei vertinant 
tuos lietuviškuosius pasireiškimus 
universaliniu supratimu, jie bus 
menkaverčiai ir priešingi jaunuo
lio įsitikinimams.

Antruoju atveju, norint išauk
lėti išmokslintą jaunimą mūsų 
tautai; reikia tinkamesnio mūsų 
kultūrinių vertybių pristatymo. 
Yra tikrai gerų ir vertingu da
lyki) mūsų dailėje, literatūroje, 
muzikoje. Tik tie dalykai retai 
pasiekia jaunimą, tiksliau pasa
kius, jis nepajėgia jų išrinkti iš 
dabartinės mūsų kultūrinės cha
otiškos maišaties. Spauda didele 
dalimi, o ypač kultūriniais klausi
mais, yra vedama kažkokiu būdu 
susispietusių pseudokritikų ir pa-

LIETUVOS MOKYKLOSE 
NUMATOMAS TIKRAS 

PERVERSMAS

Jau buvo pakartotinai praneš
ta apie sovietinių švietimo vadovų 
pastangas Lietuvoje ir kitose res
publikose iš pagrindų pertvarkyti 
mokyklas ir mokymo programas, 
siekiant mokinius paruošti ga
mybai.

Tuo klausimu buvo Lietuvoje 
jau eilė svarstymų. Ir švietimo 
ministeris Gedvilą “Tiesoje” apie 
tai pasisakė, pažymėdamas, kas ta 
kryptimi jau daroma ir kas dar 
numatoma.

Tuo tarpu iš Maskvos ateina ži
nios, kurios pradėtų ir dar numa
tomų reformų svarbumą dar la
biau pabrėžia. Sovietinėse res
publikose ruošiamas tikras mokyk
lų programos perversmas. Paties 

našaus plauko kūrėjų. Nėra pe
riodinio kultūriniais klausimais 
informuojančio bei panašias pro
blemas diskutuojančio rimto lai
kraščio. Atsimenu, su kokiu džiau
gsmu pradžioje imdavau į rankas 
mūsų abiejų laikraščių kultūri
nius priedus! Deja, su kiekvienu 
perskaitytu numeriu tas entuziaz
mas mažėjo ir po poros metų vi- 
limosi, kad gal kada nors baigs 
menkysčių paradavimą, imu abe
joti permainų pasirodymu. Pana
šių teigimų teko ir daugiau išgir
sti. O kiek išviso jaunimo tarpe 
yra nebesirūpinančių panašiais 
klausimais?

Tačiau nesu nepataisomas pe
simistas, nes karts nuo karto pa
sirodo pragiedrulių mūsų kultūri
niame gyvenime. Pvz. dalies visuo
menės viešas nepasitenkinimo iš
reiškimas Čikagoje rašytojų pre
mijos atveju, kvietimas pasiprie
šinti kultūriniam nuosmukiui, me
no parodos suruošimas per PLB 
Seimo dienas Niujorke. Deja, tos 
prošvaistės retos ir apimančios ne
didelius būrelius, kad ir jų pas
tangų rezultatai nėra kol kas di
deli. O kaip norėtųsi, kad vis 
daugiau atsirastų mūsų visuome
nės tarpe tokių, kurie ne žodžiais, 
ne patriotinėmis kalbomis, bet su 
mūsų tautos kultūrinėmis verty
bėmis, tinkamiau jas atrinkę, pra
biltų į svetimųjų apsuptą studen
tą.

Chruščiovo įsakymu visi mokymo 
planai, visa švietimo sistema pas
tatoma aukštyn kojom.

Chruščiovas antroje rugsėjo mė
nesio pusėje paskelbė mokyklų 
reikalais nuostatus, kuriuos pat
virtino visą sąjunginės kp prezi
diumas. Motyvuojant, kad sąjun
ginės respublikos tariamai turi 
“kultūrinę autonomiją”, nuosta
tai įpareigoja atskiras respublikas 
mokyklų reformos klausimu pa
ruošti ir išleisti savus potvarkius, 
žinoma, prisilaikant Chruščiovo 
nurodymų.

O tie nurodymai yra aiškūs ir 
griežti: Visiškai pertvarkyti mo
kyklas ir jų programas ta prasme, 
kad mokiniai jau iš jaunų metų, 
dar mokyklas lankydami, būtų ap- 
mokinami “gamybiniai”. Dar mo
kyklas lankydami dalis jų turės 
dirbti dirbtuvėse ir žemės ūkyje. 
Mokyklas baigę jau tiesiai galės ir 
turės patekti į fabrikus ir kolcho
zus.

Jei jau ir pastarais metais bai
gusiems gimnazijos tipo vidurines 
mokyklas buvo sunku patekti į 
aukštąsias mokyklas, neatlikus 
“darbo stažo”, tai naujieji Chruš
čiovo nuostatai yra dar griežtesni. 
Ateityje kaip taisyklė, visi baigu
sieji vidurines mokyklas turės eiti 
tuoj į darbus, bemaž be jokių iš
imčių. Studijuoti dar labiau pa
sunkės. Maskva skatina studijuo
ti neakivaizdiniu būdu, nenutrau
kiant darbo. Bet tai ne visiems 
ir ne visoms mokslo šakoms 
įmanoma.

BENDRO IŠSILAVINIMO
LYGIS NEPAKANKAMAS

Vilniaus radijas rugs. 24 d. pra
nešė apie Lkp centro komiteto 
svarstymus “darbo jaunimo” mo
kymosi klausimais. Pripažįstama 
kad bendro lavinimo lygis, neatsi
traukiant nuo gamybos, esąs vi
siškai nepakankamas ir neatitin
kąs tų uždavinių, kuriuos “iškėlė 
partija ir vyriausybė, siekdamos 
pakelti darbininkų klasės bendrąjį 
išsilavinimą”. Kad nereiktų kal
tinti pačią sistemą, kaltinami pra
monės įmonių ir įstaigų vedėjai, 
“kurie nesudaro darbininkam^ 
normalių sąlygų mokytis”. Dėl to 
kasmet mažėjąs moksleivių skai
čius darbo jaunimo mokyklose ir

^bcTtmi—

• Amerikos Lietuvių Balso Ra
dijo klubas, 1945 metais įsteigtas 
senosios lietuvių ateivių kartos 
visuomenės veikėjų, šiandien yra. 
išaugęs į galingą ir veiklią lietu
višką organnzaciją, turinčią 415 
narių. Nuo pat įkūrimo pradžios 
klubas pradėjo duoti lietuvišką 
radijo pusvalandį, vėliau prailgi
nęs jį iki 45 minučių, ši radijo 
valandėlė paminėdavo kiekvieną 
lietuvišką įvykį, buvo duodami 
trumpi montažai ir vaidinimai, 
dainavo čia gimusios ir augusios 
lietuvaitės, pasirodė lietuviški 
chorai, kalbėjo kalbėtojai. Be to, 
klubas turėjo galingą ir gerą cho
rą, diriguojamą žymaus muziko 
ir kompozitoriaus Broniaus Bud- 
riūno. Šis choras davė visą eilę 
augštos klasės koncertų ne tik 
lietuviškai Detroito visuomenei, 
bet ir amerikiečiams, šalia cho
ro, klubo pastogėje gimė Alkos 
meno kolektyvas su vaidinimais 

nemaža dalis jų nestoja mokytis 
mokslo metų eigoje. Bloga esanti 
šių mokyklų materialinė mokymo 
bazė. Atrodo keistoka, kad taip 
nepatenkinamai veikia labiausiai 
privilegijuotas mokymo tipas — 
darbo jaunimo mokyklos.

Kokiu mąstu Lietuvoje bus įgy
vendinti naujieji Chruščiovo nuos
tatai ir kokias tai turės pasėkas 
Lietuvos jaunimo švietimui ir iš
mokslinimui, parodys ateitis. Var
gu Lietuvos taryb. švietimo vado
vai turės pakankamai nugarkaulio 
ir galimumų pasipriešinti Maskvos 
eksperimentams, nes jie yra kie
tai prižiūrimi Lkp centro komiteto, 
kuris kaip visa praeitis rodo, aklai 
vykdo Maskvos įsakymus. Taria
moji “kultūros autonomija” tėra 
ant popierio.

Didesnis darbo elemento įvedi
mas į mokyklas, žinoma, galėtų 
turėti ir kai kurių teigiamų pasėkų 
— jei ne tas Sovietuose prakti
kuojamas darbo ir dirbančiojo iš
naudojimas. Kai valstybei vyriau
siai rūpi turėti pigų darbininką ir 
paruošti kuo daugiau darbo vergų 
(pradedant jau nuo mokyklinių 
vaikų), bendro išsilavinimo lygis, 
aišku negalės kilti. E. 

scenoje ir per radiją. Vėliau bu
vo likviduotas choras; gabaus ak
toriaus Justino Pusdešrio vado
vaujamas meno kolektyvas išėjo 
iŠ klubo ir pradėjo veikti sava
rankiškai. Dvejus metus merdė- 
jęs radijo klubas, pagaliau gavo 
naują radijo stotį Detroito prie
miestyje Inkster ir iš čia pradėjo 
duoti naują lietuvišką programą, 
pavadintą Lietuvių- Balsu arba 
Lithuanian Voice.

O Čikagoje veikia Amerikos 
Lietuvių Meno Klubas, subūręs 
įvairius menininkus. Vienas iš di
džiausių klubo darbų Čiurlionio 
galerijos įkūrimas. Be to, klubas 
dar rengia paskaitas meno ir kul
tūros klausimais, organizuoja 
koncertus. Klubui pirmininkauja 
dail Zenonas Kolba, o Čiurlionio 
galerijos direktorium yra dail. M. 
Šileikis.

Atžymėdamas 1957-58 metų vei
klą, klubas išleido iliustruotą sa
vo leidinį.

0 Povilas Jasiukonis, baigęs 
filmų gamybos ir meno aukštuo
sius mokslus, Yale’s universiteto 
buvo pakviestas prie to univer
siteto esančiai mokslinių filmų 
laboratorijai vadovauti.

Povilas Jasiukonis yra pasireiš
kęs labiausiai jo mėgiamoje dar
bo srityje, kaip filmuotojas. šioje 
šakoje jau nuo 1955 m., šalia 
nuolatinių studijų, stengėsi už
fiksuoti visus svarbesnius ir rei
kšmingesnius Los Angeles lietu
vių gyvenimo momentus. Tos me
džiagos Povilas Jasiukonis per 
eilę metų yra daug sutelkęs. Be 
to, Povilas Jasiukonis yra paruo
šęs tris stambesnes dokumentinio 
pobūdžio filmas: “Lietuva — Eu
ropos nugalėtoja”, “Vasario 16- 
sios Lietuvių Gimnazija” ir tre
čią, apimantį daugiau kultūrines 
temas.
• Dažytas Vualis, Somerset W. 

Maugham knyga išeina iš spaudos. 
Pagal tą knygą Holywood ben
drovė yra susukusi filmą Septin
toji nuodėmė. Tai pirmas šio vi
same pasauly išgarsėjusio anglų 
rašytojo romanas lietuvių kalba. 
Jame sprendžiama gydytojo šei
mos, problema.

J. SLAVĖNAS

PRIMIRŠTA ASMENYBĖ
(M. GUSTAIČIO MIRTIES SUKAKČIAI 

ATŽYMĖTI)
Tęsinys iš “M.P.” 48 Nr.

DZŪKIŠKAS MOK

Tai jiems buvo įskaitoma į mo
kestį už mokslą. Kai rudenį ar 
žiemą žmonės pradėdavo vežti 
malkas, pats direktorius jas pri
iminėdavo, nes nė raštininko ne
turėjo. Tik vėliau buvo pakvies
tas vienas mokinys toms parei
goms. Pats direktorius irgi gyve
no gimnazijos namo palėpėj, da
lindamasis butu su vienu mokyto
ju. Kiti mokytojai kur nors pri
siglausdavo miestelyje. Mokytojų 
margumas neatsiliko nuo moki
nių. Nedaug kas iš jų turėjo ati
tinkamą stažą ar patyrimą. Buvo 
tokių, kurie tik gimnaziją tebai
gę, o vokiečių kalbą dėstė vokie- 
tys, nežinau kokio laipsnio kariš
kis, likęs Lietuvoje nuo I pasau
linio karo. Mokytojų ir mokinių 
santykiams tvarkyti direktoriui 
reikėjo ir kantrybės ir takto. Mo
kytojai algas gaudavo, rodos, per 
“žiburio” draugijos centrą, sub
sidijuojant Švietimo Ministerijai.

Gimnazijos inventorius buvo 
pats primityviškiausias. Suolams 
buvo panaudotos ilgos lentos, pri-

PIRMIEJI LED

Ir iš tikrųjų, vos metai, antri 
praėjo ir tie pirmieji ledai buvo 
sulaužyti., /Buvo atremontuotas 
gimnazijos pastatas ir kiek geriau 
pritaikytas savo paskirčiai. Kie
mas išlygintas, bala užpilta ir pa
daryta puiki aikštė, bet svarbiau
sia, tos aikštės antrame gale pra
dėta tiesti pamatai naujam pasta-

SLO ĮKARŠTIS

tvirtintos prie iš pagalių sukal
tų “ožių” su pristatomais suolais. 
Tokiame suole susėsdavo iki 6 
mokinių. Stalai — visokio didumo 
ir rūšies.

Bet tai buvo pirmieji metai, 
pradžia, šių dienų -akimis 'žiū
rint atrodo, kaip pasaka ar išgal
votas dalykas. Gal net kiltų klau
simas, ar tai buvo pateisinama 
rizikuoti jaunimo sveikata tiek 
pačios gimnazijos patalpose, tiek 
privačiuose butuose, kur kartais 
gyvendavo nedideliame kambarė
lyje po 4-5 mokinius. Gustaitis ir 
tada į daromus kai kieno iš Kau
no priekaištus atsakydavo: “Ne
norėkite lengvos pradžios. Juk šių 
dienų Lietuvoje visur viskas ku
riama iš naujo. Laimingi kas ga
vo geresnį palikimą. Bet mes sa
vo ryžtu turime sulaužyti ledus. 
Dzūkų jaunimas negali būti už
mirštas. Marijampolės ir Alytaus 
gimnazijos apie už 50 km. Jei 
mes čia neturėsime gimnazijos, 
neturtingas dzūkas kitos nepa
sieks”.

U PRALAUŽTI

tui. Kur Gustaitis gavo šiam rei
kalui lėšų, mes tada nežinojom. 
Buvo tik viena aišku, kad sunkio
mis valandomis jis vis kažkur tai 
išvažiuodavo ir jam grįžus darbas 
eidavo toliau. Žmonėse buvo gi
lus įsitikinimas — direktorius pa
darys. Ir, palyginti, per trumpą 
laiką padarė. Išaugo nemažas

pastatas, kuriame tilpo- 4 klasės, 
mokytojams kambaryj- fizikos ka
bineto patalpos ir patalpa Dzūki
jos muziejui. Pats pastatas medi
nis, čerpėm dengtas, nebuvo impo
zantiškas. Iš tolo jis priminė di
delį dvaro kluoną. Į priekaištą, 
kad pastatas negražiai atrodąs, 

'Gustaitis šypsodamasis atkirsdavo: 
geriau toks, nei laukiant impozan- 
tiškesniam lėšų, neturėti jokio. 
Iš statybos medžiagos likučių, 
aikštės pakrašty buvo dar pastaty
tas nedidelis namelis pačiam 
direktoriui gyventi. Visas gimna
zijos sklypas aptvertas, pastatyta

MIESTELIS GRAŽĖJA

Lygiagreičiai ir pats miestelis 
per tuos metus visai pakitėjo. 
Normali administracija įgyvendi
no ir tvarką, ir pakeitė išorę. Iš
grindžiama rinkos aikštė, pagrin
dinės gatvės, nutiesiama šaligat
viai, viena gatvės puse net nuo 
rinkos iki pat gimnazijos. įren
giama elektros stotis. Nors švie
sa pradžioje buvo duodama tik 
nuo 5 iki 10 vai. vakaro, biauriai 
mirksėdavo ir 10 kartų per vakarą 
gęsdavo, bet apie po pusmečio 
kančių susitvarkė. Įsisteigė kny
gynas, Lietuvos ir ūkio bankų sky
riai, pašto įstaiga. Kadangi Laz
dijams teko priglausti ir Seinų 
apskrities administraciją, tai ša
lia apskrities valdybos, apskrities 
viršininko ir policijos vado įstai
gų buvo įsteigta ir apskrities li
goninė, teismas, policijos nuova
da, tardytojo, antstolio įstaigos. 
Apsigyveno keli advokatai, gydy
tojai. Pastatyta kai kurios valdiš
koms įstaigoms patalpos, pradžios

M. GUSTAIČIO MOKYMO METODAI r

Mokytojų sąstatas irgi žymiai 
pasikeitė. Didelę necenzuotų da
lį pakeitė gerai paruošti kvalifi
kuoti. Pats Gustaitis, šalia direk

sporto įrengimai, sandėliai, paso- 
dyta medžių. Vietovė staigiai ir 
tiesiog radikališkai pasikeitė, kad, 
mačiusiems ją anksčiau, atrodė 
neįtikėtina. Dabar pamokos vyko 
viena pamaina, išnyko susigrūdi
mas. Ir patys mokiniai atrodė 
naujose sąlygose, pasipuošė nau
jai įvesta uniforma. Suorgani
zuota choras, orkestras, buvo ren
giami vakarėliai su vaidinimais ir 
šokiais, vakarais dažnai buvo ren
giamos viešos paskaitos. Visą po
pietį gimnazijos patalpose kas 
nors buvo daroma, repetuojama.

mokyklų patalpos, pagyvėjo pri
vati statyba. Atsirado mūrinių 
dviejų aukštų namų, kinas, val
gyklos, padaugėjo amatininkų 
skaičius, žodžiu, Lazdijai irgi ra
dikaliai pakitėjo, tapdami šio 
Dzūkijos kampo administracijos 
ir švietimo centru. Išoriniai jie 
pasidarė švarūs, tvarkingi. Pasi
keitė ir savo gyventojų sąstatu 
— naujais žmonėmis su daug di
desniu akiračiu ir reikalavimais. 
Šalia kasdienybės, ši naujoji vi
suomenė reikalavo ir kitokio pe
no, kultūringų pramogų. Gimna
zija čia kaip tik turėjo puikią 
dirvą. Beveik kas savaitę buvo 
kas nors surengiama — vaidini
mas, koncertas ,paskaitų ciklas, 
minėjimas. Ypač šiuose pastaruo
siuose pats Gustaitis užimdavo 
žymią vietą. Beethoveno, Bara
nausko, Basanavičiaus, “Aušros” 
ir kiti minėjimai sutraukdavo pil
ną salę miestelio visuomenės.

toriaus pareigų, tebedėstė lietu
vių kalbą ir literatūrą pradedant 
penktąja klase ir lotynų k. pasku
tinėse klasėse. Kaip mokytojas 

Gustaitis žymiai skyrėsi'nuo kitų 
mokytojų. Ne griežtumu, baus
mėmis jis palaikydavo klasėje pa
vyzdingą tvarką, o savo autorite
tu ir ne formališku draugingumu 
su mokiniais. Jo žodis, išreikštas 
dažniausia prašymo forma, moki
niams buvo šventas. Lyg kokia 
orumo aureolė supo šį žmogų.

Gustaičio pamokos maždaug 
praeidavo taip: klasės tvarkda
rys, kas savaitę vis kitas, baigian
tis pertraukai nueidavo į mokyto
jų kambarį ir atnešdavo klasės 
žurnalą, jį padėdavo ant stalo. 
Rašalas, plunksna padedama tvar
kingai, lenta nuvaloma. Bet koks 
klasėj triukšmas liaujasi. Gustai
tis į klasę ateidavo tiesiai iš savo 
buto, žiemą dargi su paltu, kuri 
mokiniai padėdavo nusivilkti ir 
pakabindavo. Kai šalta, Gustai
tis juo apsisupdavo.

Visada atsinešdavo po pažastim 
pundą knygų ir jas padėjęs ant 
stalo įrašydavo į žurnalą pamo
ką. Atsineštos knygos turėdavo 
ryšį su pamoka — koks autorius 
buvo einamas, Gustaitis iš savo 
turtingos bbiliotekos atsinešdavo 
jo veikalus, apie jį turimą litera
tūrą, paveikslus. Trumpai paaiš
kinęs būsimą pamoką iššaukdavo 
vieną mokinį, pasisodindavo jį 
prieš save į suolą ir klausinėdavo 
pamoką. Tuo tarpu atsineštas 
knygas paskleisdavo po klasę ir 
visi mokiniai jas vartydavo, žiū
rinėjo paveikslų; tylos nebuvo 
reikalaujama — tik kad kitoms 
klasėms nebūtų trukdoma dirbti. 
Baigęs klausinėti iššauktąjį, Gus
taitis ir gi įsijungdavo į atsineš
tų knygų nagrinėjimą, duodavo 
paaiškinimus. Visa pamoka buvo 
panaši į draugišką pasikalbėjimą. 
Rašomųjų darbų atvejais būdavo 
duodamos skirtingos temos. Sura
šęs temas ant lapelių, juos su
sukdavo, supildavo į kepurį ir 
kiekvienas mokinys išsitraukda

vo savo “bilietą”. Kitose pamo
kose paprastai atsinešdavo po vie
ną sąsiuvinį, jį čia pat taisyda
vo, aiškindamas klaidas ir trūku
mus. Kai darbas būdavo gerai 
parašytas, Gustaitis šypsodama
sis čia pat parašydavo penketuką 
ir pagirdavo. Jei blogai — “na, 
tai ką gi, šį sykį nepavyko kitą 
kartą geriau parašykit.” Ir pa
rašydavo dvejetuką. Šitoks Gus
taičio metodas padarydavo moki
niams labai gilį įspūdį — taip vis
kas pasirodydavo akivaizdu ir tei
singa, kad pats mokinys aiškiai 
pamatydavo, ko jo darbas vertas.

Dalį pamokos Gustaitis skirda
vo einamo autoriaus veikalų skai
tymui. Jis ypatingą dėmesį kreip
davo ir į patį skaitymą. Kartais 
tekdavo tą pat vietą kelis kartus 
skaityti. Kam pavykdavo gražiai 
paskaityti eilėraštį ar gražų pro
zos gabalėlį, Gustaitis taip įsi
klausydavo, kad atrodydavo jo 
čia tik kūnas.

Vieną kartą Gustaitis įsinešė į 
klasę didžiulius tomus. Kas čia 
per knygos — visi sužiurom. Gus
taitis šypsodamasis padėjo ant 
stalo tada dar neseniai iš spaudos 
išėjusius šventojo Rašto Seno 
Testamento tomus...

— Matot, šiandien mūsų nag
rinėjamas rašytojas nebuvo daug 
parašęs ir jo raštų tomų nega
lėjau atnešti. Bet čia, rodydamas 
į šv„ Rašto tomus, yra didelis 
veikalas, išverstas į mūsų kalbą. 
Gal dar nesat matę — pasižiūrė
kite.

Tuo metu lietuvių kalboje dar 
nebuvo daugelio klasikų kūrinių 
vertimų. Gustaitis atnešdavo juos 
svetimomis kalbomis, pav. Iliadą, 
Eneidą, Prarastąjį. Rojų, Lusiadus 
ir kit.

— Ką gi, sakydavo lyg pasitei
sindamas, — kitos tautos laimin
gesnės ir jau turi šių kūrinių ver
timus. (Bus daugiau)

■ —
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JAUNIMAS SAVAI KŪRYBAI

literatūros 
prozos kū-

literatūros

SKAUTAI SKELBIA
LITERATŪROS KONKURSĄ

Konkurso laimėtojams bus įteik
tos šios premijos:

1 — ASS jaunimo 
premija už geriausią 
rinį — 150 dol.

2 — ASS jaunimo
premija už geriausią poezijos kū
rinį — 150 dol.

Prozos kūrinys gali būti apy
saka, feljetonas, trumpa novelė, 
ar kitas prozos darbas, savo es
me priklausąs grožinei literatū
rai, ir netrumpesnis kaip 2000 žo
džių, bei neilgesnis kaip 8000 žo
džių.

Poezijos kūrinys gali būti eilė
raščių grupė arba poema, epinio, 
lyrinio ar humoristinio žanro, ne
trumpesnis kaip 200 žodžių ir ne
ilgesnis kaip 1500 žodžių.

Premijuoti kūriniai bus visų 
pirma išspausdinti “Mūsų Vyčio” 
žurnale.

Konkurse gali dalyvauti visi lie
tuviai betkokių (išskyrus komu
nistines) pažiūrų ir priklausą bet- 
kokiems lietuviško jaunimo susi- 
grupavimams, o taip pat ir tie, 
kurie visiškai nedalyvauja lietu-

všikose organizacijose, bet jaučia 
lojalumą Lietuvai ir jos kultūrai. 
Amžiaus riba iki 30 metų.

Konkurso temų pasirinkimas 
yra laisvas. Nenustatoma jokių 
ideologinių rėmų, išskyrus tai, 
kad konkursui rašiniai privalo su
daryti įnašą į lietuvių literatūrą. 
Pagrindiniai reikalavimai yra 
aukštas meninis lygis ir ištikimy
bė autoriaus išpažįstamiems me
niniams ir moraliniams princi
pams.

Rašiniai turi būti pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame voke 
turi būti suteikta autoriaus pa
vardė, vardas, adresas ir gimimo 
data.

Rašinius prašoma siųsti šiuo ad
resu: R. Šilbajoris, 108 East Col
lege Street, apartment 3, Ober
lin, Ohio.

Prašymai gauti vėliau negu 
1959 balandžio 30 nebus jury ko
misijos vertinami. Tie, kurie no
ri gauti savo rašinius atgal, turi 
atsiųsti pakankamai pašto ženk
lų persiuntimo išlaidoms padeng
ti.

Jury komisiją sudaro: M. Kati
liškis, A. Landsbergis, H. Ra
dauskas ir R. Šilbajoris.

ASS

500 SII VTIXII BE UŽDARBIO!
Kalėdų proga Lietuvių Prekybos Bendrovė nupirko VILNONIŲ medžiagų ir kitokių dalykų tokius kiekius, jog užteks jų sudaryti 

500 specialių kalėdinių siuntinių, kurie bus siunčiami ĮJĘ JOKIO UŽDARBIO _  kaip d°vana išreikšti padėką visiems šio kraš
to lietuviams už tą plačią paramą, kuri jų buvo parodyta Bendrovei nuo pat jos įsikūrimo.

KIEKVIENĄ TOKI KALĖDINI SIUNTINI SUDARO:

1.
2.
3.
4.

6.

Try» jardai V I L N O N ĖS medžiagos paltams (mė lynos ar žalios spalvos).
Trys jardai su ketvirčiu VILNONĖS medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui (mėlyna su ruožiukais).
Trys jardai pamušalo.
Storas, labai šiltas aukšta apikakle, kitaip dar sibiriniu vadinamas megztinis (mėlynas ar žalias).
Pora žieminių moteriškų kojinių.
Pora žieminių vyriškų kojinių.

Vidutiniška panašaus siuntinio kaina bet kurioje kitoje firmoje būtų apie £ 28.0.0, bet mums pasisekė nupirkti tas medžiagas i 
ypač žema kaina, ir ant tų 500 kalėdinių siuntinių mes nenorime nieko uždirbti, dėl to ir siunčiame juos už tą kainą, kurią patys mo-' 
kėjome, — taigi siūlome tą savąjį specialų kalėdinį siuntinį tiktai už

14,10.0 SVARU STERLINGU,

i tą sumą iškaitydami visus mokesčius — sovietinį muitą, licenziją, draudimą, supokavimą ir pasiuntimą.

TURINT GALVOJE TAI, KAD TŲ SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ YRA RIBOTAS KIEKIS, O MES NORIME VISIEMS 
DUOTI PROGOS PASINAUDOTI JAIS, DĖL TO VIENAS ASMUO GALI UŽSAKYTI NE DAUGIAU KAIP 2 TOKIUS SIUNTINIUS.

£®KUPUOTQX
Mūsų tas specialus kalėdinis siuntinys sveria 11 svarų. Jei norite, prie jo galite dar pridėti 10 svarų savo nupirktų ar iš mūsų 

J katalogo pasirinktų prekių. Jei pridėsite savo prekių, tai už tas pridėtines mokėsite tik muitą; jei pridėsite pagal mūsų katalogus pasi 
Jrinktų prekių — mokėsite tik už pačias prekes. Abiem atvejais nereikia mokėti jokių papildomų manipuliacinių ar patarnavimo mo- 
i kesčių.

W LIETUUOJE
LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

SVETIMOS REVOLIUCIJOS 
ŠVENTĖ LIETUVOJ

Lapkričio 7 dieną Rusijos bol
ševikinės revoliucijos šventės me
tu M. šumauskas Vilniuje iškil
mių metu kartojo, kad tik sveti
mų interventų dėka Lietuva “at
gavusi laisvę daugiau kaip 20 
metų vėliau”.

Bet tų pačių 
Lietuvoje gimęs 
dabar sovietinis 
ras, j Vilniaus įgulos karius kal
bėjo rusiškai.

“Svetimų interventų nelaisvės 
metais Lietuvoje niekad neteko į 
paraduojančią kariuomenę kalbė
ti svetima kalba”...

Kaune iškilmių metu į susi
rinkusius irgi rusiškai prabilo 
Kauno hydroelektrinės statytojų 
—• rusų, gudų, ukrainų, gruzi
nų, azerbedžaniečių ir kitokių — 
vardu Dimitrijus Vasiljevičius 
Vasiljevas, kuris į Kauną dirbti 
yra atsikraustęs su dviem sūnu
mis, dviem dukterimis ir dviem 
žentais I

tybininkuose įsigalinti apatija: 
net statybininkų komunistų susi
rinkime betonavimo atsilikimu ir 
trūkumais neparodyta jokio su
sirūpinimo. O betonuoti reikia jau 
skubiai, nes kitą rudenį norima 
įrengti pirmąją turbiną. Visi dar
bai dar turi trukti keletą metų.

iškilmių metu 
J. Macijauskas, 
generolas majo-

NAUJA OPERA — 
VIDUTINIŠKA

PROJEKTUOJAMA NAUJA 
KAUNO MIESTO DALIS

Kaune, Tunelio gatvės rajone, 
prie Nemuno projektuojama sta
tyti apie 120 daugiaukščių gyve
namųjų namų. Projektas numa
tomas vykdyti septynerius metus. 
Numatyta pastatyti namų, ku
riuose būtų 110,000 kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto. I tą 
plotą, pagal normas (po 9 kv.m. 
asmeniui) numatoma sukišti 12, 
000 gyventojų.

Neseniai Kauno teatre įvyko 
naujos lietuviškos operos prem
jera. Tai V. Baumilo “Paskenduo
lė”, parašyta pagal A. Vienuolio 
apysaką.

Žiūrovai — ne muzikai apie 
operą atsiliepia be entuziazmo. 
Spaudoje operą recenzavo kom
pozitorius J. Karosas. Rūpestin
gai išrinkęs ir pagyręs gerąsias 
vietas, ypač lietuviškomis melio- 
dijomis pagrįstas choro dainas, 
šiaip jau apie operos muziką re
cenzentas kalba santūriai ir at
laidžiai, o dėl baletinių vietų pa
reiškia, kad ten muzika svetimes
nė, “savo pobūdžiu nepakanka
mai lietuviška”. Įvertinęs operą 
kaip visdėlto jauno kompozito
riaus laimėjimą, J. Karosas linki 
V. Baumilui “ateityje ieškoti 
naujų neišbandytų kelių”.

KELIAS I VAKARUS TIK 
PER MASKVĄ

GAMINS MIDŲ
Vilniuje, vieno lietuvio inži

nieriaus iniciatyva, įsteigtas spe
cialus įmonės skyrius lietuviš
kam midui gaminti. Numatoma 
gaminti midų kelių rūšių, įvai
raus skonio ir stiprumo. Jau atei
nančių metų pradžioje, atitinka
mą laiką išlaikius, būsią rinkon 
išleistos dvi midaus rūšys >— Vil
niaus Midus ir Puodžių Midus. 
Vėliau numatomų išleisti Irūšių 
vardai, nors ir “beklasinėje vi
suomenėje”, skiriami įvairioms 
“klasėms”: Liaudies Midus, Ku
rortinis Midus ir Pilies Midus...

r,il
NERIMAUJA DĖL 

KAUNO ELEKTRINĖS

Iš Vilniaus j Maskvą lėktuvai 
skrenda kasdien po du kartus. Į 
Rygą ’— Leningradą — tik tris 
kartus per savaitę, į Minską — 
Lvovą — keturis kartus per sa
vaitę, o į Varšuvą — tik dukart 
per savaitę: trečiadieniais ir ket
virtadieniais.

Į Vakarus, net i Berlyną, lėk
tuvų iš Vilniaus iš viso nėra. To
dėl oro paštu siunčiamieji laiškai 
pirma turi būti nuskraidinti Mas
kvon, ir tik tada jie pradeda sa
vo kelionę į Vakarus.

TRUMPINS DARBO LAIKĄ
Iš Maskvos skelbiamas potvar

kis sutrumpinti (ligi 1959 metų 
vasaros ar rudens) darbo laiką 
naftos, dujų ir mašinų gamybos 
pramonėje. Potvarkis lies ir Lie
tuvoje esamas mašinų gamybos 
įmones.

Darbas sutrumpinamas iki 7 va
landų per dieną. Kaikur šeštadie
niais Ūks tik 5 valandos, kaikur 
gal pasiliks ir septynios. Kaikur 
bus penkios darbo dienos po aš- 
tuonias valandas.

Drauge numatomas ir atlygini
mo pertvarkymas, kurio princi
pas potvarkyje dėstomas tokiu 
miglotu posakiu: “Plačiai įdie-

TIESA nerimauja, kad Kauno 
hydroelektrinės statyboje, nors 
šiaip viskas ir patenkinamai vyks
ta, ėmė atsilikti betonavimo dar
bai. Statytojai, esą, pasiteisina, 
kad tiekimas šlubuoja, bet TIE

SA tvirtina, kad ir pačiuose sta- giant techniškai pagrįstus išdir-

DIDŽIAUSIAS
RADIOTELESKOPAS

Dabar mes jau galime siųsti 21 svarą sveriantį siuntinį ir sudėti į jį 17 atskirų dalykų (ne 12, kaip buvo ligi šiol). 
Tą specialų kalėdinį siuntinį gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar kurios nors kitos firmos. 
Kas paprašys, tuoj nemokamai pasiųsime šito specialaus kalėdinio siuntinio medžiagų pavyzdžius.

PRAŠOM RAŠYTI:

Lithuanian Trading* Company
1 A, HUNT STREET

* LONDON, W.ll

GREAT BRITAIN

turi būti pakeltos iki 
techniškai maximum 
(iki pirmūnų pasiektų 
atlyginimo dydi spaus-

bio normas ir ekonomiškai efek
tyvias darbo atlyginimo sistemas, 
padidinti lyginamąjį tarifo svorį 
darbininkų uždarbiuose, kad įmo
nėje sparčiau didėtų darbo našu
mas palyginti su darbo užmokes
čiu”.

žmoniška kalba išvertus tatai 
turėtų reikšti, kad gaminių kie
kis bei kokybė turi nuolat didėti 
greičiau, negu darbininkų atly
ginimai. Tam tikslui valandinės 
išdirbio normos pilnam atlygini
mui gauti 
tiek, kiek 
pagaminti 
normų), o
ti, kad būtų mažesnė savikaina. 
Tai yra visi darbininko išnaudo
jimo elementai.

Potvarkyje numatoma panai
kinti “nesaikingus” paskatina
muosius atlyginimus (premijas?), 
nutraukti papildomus, ligi šiol 
mokėtus ilgesnį laiką tame pačia
me darbe išdirbusiems, sumažin
ti pagalbinių darbininkų skaičių.

Taigi, siekiama per trumpesnį 
darbo laiką, su mažesniu darbi
ninkų skaičium, nedidinant arba 
net ir mažinant bendrą darbo at
lyginimo sumą, pagaminti dau
giau.. .

PRENUMERUOKITE
“MOŠŲ PASTOGĘ”

KAIP SAPNUS KONTROLIUOJA?
Du Čikagos universiteto profe

soriai, kurie jau ilgesnį laiką da
rė bandymus su savanoriais stu
dentais, įmigdytais “sapnų labo
ratorijoj”, priėjo sekančių išva
dų: miegant 6 vai., žmogus sap
nuoja apie 64 min., 8 vai. — net 
iki 100 min. Sapnuojama beveik 
kas' naktį, nors atsibudęs žmogus 
to ir neatsimena. Sapnai karto
jasi lygiais laiko tarpais, viduti
niškai 4 kartus per naktį; jie 
tęsiasi tarp 8-30 min.

Sapno pradžia pasireiškia mie
gančio žmogaus tankiais akių 
obuolių virpėjimais ir pasikeitusia 
kraujo apytaka smegenyse, ką 
kontroliuoja tam tikri aparatai, 
kurie taip .pat nustato ir sapno 
pabaigą. Sapnui pasibaigus, žmo
gus tuoj pažadinamas ir jo at
pasakotas sapnas užrašomas.

Mokslininkai, palygindami dau
gelio sapnuotojų istorijas, sudarė 
beveik tikslų sapnų tvarkaraštį.

Žmogus neužmiega iš karto, bet 
pamažu. Pradžioje pasirodo mig
loti vaizdai, vėliau miegas darosi 
gilesnis, o po 30 min., kada mie
gančiojo savijauta palengvėja — 
prasideda pirmas sapnas.

Maždaug trečiąją miego valan
dą sapnuojama antrą kartą jau 
ištisas 19 -minučių. Sekantis sap-

nas tęsiasi 24 min., o ketvirtas, 
kuris prasideda 7-ąją miego va
landą, net 28-30 min. Jeigu mie
gama ilgiau nei 8 vai., tai sapnuo
jamas dar vienas sapnas ir atsi
budus, deja, atsimenamas tik pats 
paskutinis.

Miegantysis, prieš pradėdamas 
sapnuoti, visada pasitaiso .— pa
sirenka patogią padėtį, lyg ruoš
damasis pažiūrėti kažko labai 
įdomaus. Sapno metu žmogus vi
sai nejuda, o tik po sapno atsi
randa judesiai, kurie kartais bū
na net ir labai agresyvūs...

Anglijoje, Džodrell Benke, bai
giamas statyti vienas didžiausių 
pasaulyje radioteleskopų, skirtas 
astronominiams stebėjimams, šis 
radioteleskopas statomas iš plieno 
ir svers du tūkstančius tonų.

Radioteleskopas galės prasi
skverbti į kosmosų vieno milijar
do šviesmečių nuotoliu, šio nau
jojo automatinio prietaiso pagal
ba bus galima stebėti dangaus 
kūnų kursą kosmose, atsižvelgiant 
j žemės sukimąsi apie savo ašį ir 
aplink Saulę.

THE IMPERIAL

Tarifas

Del

74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 
Tel: Katoomba 523.

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

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. Įįj 

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. K
Vaikams nuolaida. jį]

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. j“

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS

SAV.
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

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

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

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

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

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourne Town Halt) 
Centr. 1819
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SPORTO ĮVAIRENYBES įvairu ir įdomu

Adelaidėje
VYTIS I-MA — SOUTH 

ADELAIDĖ 63:53 (26:28)
Krepšinio vasaros turnyro pir

mas rungtynes vytieČiai nežaidė 
pilname sąstate, nes kai kurie 
žaidėjai turi egzaminus ir negali 
atvykti j jas. Per pirmą puslaiki 
priešininkas, naudodamas didelę 
spartą ir staigius prasiveržimus, 
mūsiškius gerokai spaudė. Antra
me puslaikyje reikalai pagerėjo, 
nors Jaciunskas turėjo apleisti 
aikštę su penkiomis baudomis 
puslaikio pradžioje. Taškai: Pet- 
kūnas 23, Gumbys 14, Klimaitis 
su Visockiu po 11, L. Urmonas 4.

VYTIS II-RA — SEMAPHORE 
39:43 (15:20)

Priešo komandoj žaidė keli žai
dėjai iš pirmųjų komandų. Mū
siškiai buvo sustiprinti Petkūno 
įjungimu j šią komandą. Ateityje, 
kaip ir anksčiau Petkūnas žais 
už I-mą komandą. Vytiečiai labai 
blogai mėtė baudas ir šlubavo 
gynimas. Taškai: Petkūnas su 
Merūnu po 15, Statnickas M. 5, 
ir Gudelis 4.

VYTIS JAUNIAI — TORRENS 
40:16 (17:6)

Jauniai turėjo lengvą pergalę, 
nors ir darė daug klaidų, ypa
tingai gynimas. Gal būt, jauniai 
negalėjo išvystyti komandiniai 
gero žaidimo, kadangi buvo labai 
dažnai keičiami. Taškai: Pocius 
15, Karnys 12, Kalibatas 6, And
riušis 4, Kelertas 2, Dumčius 1, 
Dunda ir Rudzenskas 0.

VYTIS MERGINŲ I-MA — 
GLENELG 16:21 (8:10)

Šias rungtynes merginos sužai
dė labai blogai ir silpnai. Prieš 
rungtynių pabaigą buvo daroma 
gražių pastangų, bet jau per vė
lai, kadangi aikštėje tebuvo ketu
rios žaidėjos palikę. Taškai: O. 
Kelertaitė 7, M. Kelertaitė 3, Ig
natavičienė, Pečiulytė ir Kitienė 
po 2.

VYTIS JAUNĖS — AUSSIE 
37:30 (25:17)

Pirmą puslaikj jaunės žaidė ne
blogai, antrame puslaikyje nebu
vo grįžtama j gynimą ir bendrai 
kaikurios žaidėjos blogai dengė 
savo varžoves, šiai komandai rei
kalinga daugiau dėmesio skirti 
gynimui .Taškai: Andriusevičiūtė 
17, D. Radzevičiūtė 16, ir L. Rad
zevičiūtė 4.

B.N.

rija. Amerikos komandą baigmė
je susitikus su Sov. Sąjungos ko
manda, baigė lygiomis po 2, nors 
ir žaidė be savo didmeisterio Re- 
sevskio, kuris, būdamas žydų tau
tybės, šeštadieniais nežaidžia. 
Lombardy pirmoje lentoje baigė 
lygiomis su pasaulio meisteriu 
Botnikovu, Bisguier lygiomis su 
Smyslovu, Evans lygiomis su Ke- 
resu ir Rossolimo lygiomis su 
Bronšteinu.

19• Gediminas Šveikauskas, 
metų jaunuolis, laimėjo antrą 
vietą Bostono, J.A.V., šachmatų 
turnyre, kai K. Palčiauskas, 16 
metų jaunuolis iš Čikagos, surin
ko 3-2 tašku Indianos pirmenybė
se, Muncie. Tiek pat taškų, kaip 
ir jis, surinko meisteris P. Taut
vaiša.

• Jaunasis amerikietis B. Fi
sher įvykusiose tarpzoninėse pir
menybėse Jugoslavijoje laimėjo 
tarptautinį didmeisterio vardą. 
Jis yra pirmasis pasaulyje šach
matininkas, nes tik 15 metų am
žiaus ir jau turi didmeisterio ti
tulą. Kitais metais jis dalyvaus 
kandidatu pasaulio meisterio tur
nyre. Jis ir Byrne dėl mokslo ne
galėjo dalyvauti pasaulinėse ko
mandinėse pirmenybėse Miunche
ne, kurias Amerikos komanda bu
vo laimėjusi 1931, 33, 35 ir 37 
metais.

• Kazys Jakštas, Čikagos eks
pertas, baigė antruoju Kansas 
City atviras pirmenybes. Dalyva
vo 37 žaidėjai. “B” klasės N. 
Anglijos pirmenybes laimėjo A. 
Giedraitis, surinkęs 6-1 taškus. 
Šiose pirmenybėse labai gerai 
pasirodė ir buvo apdovanoti 13 
metų A. Makaitis ir 14 metų G. 
Kuodis.

i
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ŠACHMATŲ PASAULYJE
• Miunchene vykstančiose ko

mandinėse pasaulio šachmatų 
pirmenybėse j finalus pateko: So
vietų Sąjunga, Austrija, Bulgari
ja Ispanija, J.A.V., Vak. Vokie
tija, Argentina, Anglija, Čeko
slovakija, Jugoslavija ir šveica-

ii J. Strautins i;
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MOTERIS — FUTBOLO 
TRENERIS

Italų futbolo komanda “Virtus 
Carvosa” jau pusė metų kaip ga
li didžiuotis savo pasisekimais, 
už ką daugiausiai turi dėkoti sa
vo 28 metų futbolo entuziastei 
ir ekspertei gražuolei Teresa Poz- 
zi, kuri prieš šešis mėnesius per
ėmė komandos trenerio vietą ir, 
ekspertų nuomone, komandos žai
dimo lygį pakėlė visa klase aukš
čiau. Kadangi ji yra graži ir sim
patiška, tai dėl jos žaidėjai yra 
pasiruošę ir “per ugnį eiti”. Jau 
ir kiti didesnieji ir turtingesni 
klubai susidomėjo šios trenerės 
atsiektais laimėjimais ir ji jau 
gavo gana viliojančių pasiūlymų. 
Vienas iš Italijos futbolo sąjun
gos vadovybės narių pareiškė, 
kad, gal būt, moterys treneriai 
geriausiai padėtų 
bartinės Italijos

išbristi iš da- 
futbolo krizės.

NESUMUŠTAS
Prieš 23 metus amerikietis neg

ras Jesse Owens, kuris Melbour
ne Olimpiados metu buvo specia
lus J.A.V. Prezidento D. Eisen- 
hoverio įgaliotinis, populiariai va
dinamas šimtmečio lengvaatlečiu, 
Ann Aubor, Michigano universi
teto sporto aikštėje, šalia kitų 
penkių pasaulio rekordų, šuolyje 
į tolį atsiekė naują pasaulio re
kordą 8.13 m., kuris šiandien yra 
ilgiausiai išsilaikęs nesumuštas 
iš visų lengvosios atletikos šakų. 
Ta proga Owens buvo tinkamai 
pagerbtas ir pakeltas į miesto 
garbės piliečius, šiose nesenai

REKORDAS

• Pr. Šalkauskas, gyvenęs 
Vak. Australijoje ir du kartus bu
vęs šios valstijos pirmenybėse 
ketvirtu, atvyko į Čikagą ir ten 
įsijungė į šachmatininkų eiles.

• Povilas Tautvaiša, mūsų 
meisteris, šiuo metu intensyviai 
studijuoja šachmatų literatūrą 
įvairiomis kalbomis ir ateinančio
se visos Amerikos pirmenybėse 
jis žada dalyvauti.

X

COSMOS TRADNG CO.
SAV. A. VAITIEKŪNAS

Norite pigiai ir su pilna pristatymo garantija pasiųsti siuntinį 
į Lietuvą? Kreipkitės į mus. Pasinaudokite mūsų nauja siunti
nių apdraudimo sistema. Jūsų siuntinys gali būti apdraudžiamas 
iki £ 100.- vartės!

Maistą hermetiškai uždarytose dėžutėse galima siųsti kartu 
su medžiagomis ir rūbais.
SEKANČIAI SIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS IKI GRUO
DŽIO MĖN. 17 D. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS KO
VO MĖNESIO VIDURY, 1959 M.
Siuntiniai priimami iki 44 Ibs svorio. Oro pašto siuntiniai kai
nuoja extra 25/- nuo kiekvieno 1 Ib svorio. Pristatymas per 4 
savaites. Seniem* klijentam* didelė nuolaida, užeikite — įsiti
kinsite!

DĖMESIO 1
Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų. Kainos žemesnės 
negu turguose ar kur kitur. Tiesiai iš fabrikų į Jūsų siuntinius:

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

taip pat viršutinės, padų ir kitokios odos. 
Gaunamos Essendone ir pas visus agentus.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin
kelio stotį prekine važta:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325
Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukštas) 
TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais).

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

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
Brisbaneje: Cosmos Trading Co., Room 1, Herschel Chambers, 

Cr. George & Herschel St., Brisbane, Q’ld.
Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm.

(Trolleybusu nuo G.P.O. Stricland Ave. iki 20 sust.) 
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic. 
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įvykusiose iškilmėse Owens 
vanšavosi puikiu šuoliu į tolį, 
šokdamas 7.20 m. Nereikia 
miršti, kad jis jau yra 46 metų 
amžiaus. Iš įvairių pasaulio val
stybių jis gavo daugybę sveikini
mų, o iš Vokietijos, Berlyno, vi
są dėžę eksportinio alaus, kuris 
jam 1936 metų Olimpiados metu 
buvo patikęs.

ALUS UŽ KAMUOLĮ
Anglų futbolo taurės finale 

prieš Manchester United Nat. 
Lofthouse, laimėtojo Bolto Wan-' 
derers komandos kapitonas buvo 
ne tik geriausias žaidėjas, bet 
taip pat įkirto ir du įvarčius. Po 
šių rungtynių jis norėjo šių žai
dynių kamuolį pasilaikyti sau 
kaip atminimą, bet po baigminio 
švilpuko Manchesterio vartinin
kas kamuolį įspyrė į Bolton ša
lininkų eiles ir nuo tos minutės 
jis prapuolė tarp žiūrovų. Nat. 
Lofthouse susirūpinęs padavė 
skelbimus į laikraščius, kuriuose 
jis prašė šį kamuolį grąžinti jam, 
už ką žadėjo grąžinusį visą gyve
nimą vieną kartą savaitėj nemo
kamai vaišinti alumi. Kadangi jis 
yra vieno restorano savininkas, 
tai jam tos vaišės nebūtų per 
brangios. “Tačiau aš turiu būti 
atsargus”, — pareiškė Lofthouse 
— “nes jau trys asmenys norėjo 
man įkišti netikrą kamuolį. Wem
bley kamuolį aš galėčiau lengvai 
išskirti iš šimto kitų, nes toks, 
kuriuo įmušama du įvarčiai, per 
daug gerai įsidėmimas.”

LAŽYBOS IR BARZDA
1945 metais rugby žaidėjas 

prancūzas J. Cazane susilažino, 
kad jis neskųs barzdos tol, kol jo 
komanda nepasieks aukščiausios 
prancūzų rugby klasės. Ilgiau kaip 
12 metų Cazane turėjo vargti, kol 
pagaliau šiais metais jo koman
da RG Chalons įkopė į pirmąją 
lygą. “Antrą kartą nebūsiu toks 
lengvabūdis”, pareiškė nuo barz
dos auginimo išsisukęs prancūzas.

RŪKYTI — LABAI 
KENKSMINGA!

Ligos, kurias sukelia rūkymas:
1. sunkūs nervų sutrikimai, 2. 

stemplės, lūpų, liežuvio, žandi
kaulių, gerklių vėžys, 3. chroniš
ki kvėpavimo takų uždegimai, 4. 
skydinės liaukos susirgimai, 5. 
plaučių, bronchų kataras, 6. šir
dies ir kraujo apytakos susirgi
mai dėl kraujagyslių susiaurėji
mo, angina pectoris (krūtinės an
gina, stenokardija), širdies infar
ktas! 7. aštrieji ir chroniškieji ap
sinuodijimai anglies oksidu, 8. 
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos 
opos, 9. priešlaikinis nėštumo nu
trūkimas, 10. kojų arterijų su
sirgimai dėl nikotino, 11. kraujo 
spaudimo ir cukraus kiekio krau
ju je padidėjimas.

Čioje, o kitas viršuje, žiemą vi
dinis oras kyla sienoje esamais 
kanalais iš apačios j viršų, saulei 
kaitinant sienas. Vasarą, perjun
gus ventilius, vėsesnis lauko oras 
yra įtraukiamas j sienos kanalus 
iš apačios prie namo pamatų ir 
cirkuliuoja sienų tarpais.

VENTILIUOJAMA SIENA 
PASTATAMS ŠILDYTI BEI 

VĖSINTI
Paskutiniu metu ir Austr. įve

damas naujas būdas, kuris žiemą 
tinka pastatams šildyti, o vasarą 
jiems vėsinti, šio būdo esmė to
kia: blokinėse sienose įrengiami 
reversiniai ventiliai: vienas apa-

JAUNIAUSIAS 
UGNIAKALNIS ŽEMĖJE

Žemėje yra keletas tūkstančių 
ugnikalnių, iš kurių 500 ir šiuo 
metu tebeveikia. Ugnikalniai yra 
tarsi angos, pro kurias “kvėpuo
ja” žemė, versdama karštas du
jas, garus, pelenus ir lavą. Ugni
kalniai yra įvairaus amžiaus. Se
niausių ugnikalnių amžius siekia 
šimtus milijonų metų. Dauguma 
iki šiol tebeveikiančių ugnikalnių 
yra atsiradę pastarųjų 60-ties 
milijonų metų būvyje. Kad ir 
kaip keista, bet ir mūsų laikais 
gimsta nauji ugnikalniai. Pasku
tinis ugnikalnis atsirado visai ne
seniai, nedidelės San-Benedikto 
salelės vakarinėje dalyje. Jo išsi
veržimas prasidėjo 1952 m. rug
pjūčio 1 d.
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“LIETUVIS PAS LIETUVĮ” — SAVI PAS SAVUS — 

TRUMPIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ IŠ AUSTRALIJOS 
PER LONDONĄ.

VISI MES džiaugiamės, jei gauname gražią 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 dovaną į Tėvynę 
ir nori, kad ji jiems būtų tikrai vertinga ir naudinga ir, be 
to, jums neištuštintų kišenės, pilnai su lietuvišku pasitikėjimu 
rašykite: “TAURAS” SIUNTINIU BENDR0V8,
(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. Vitkūną, 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.

“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 sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntinį 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 sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

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

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

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų 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 “skyrinių” 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 i

s
Hansa Trading Co

10 PATRICK ST., MELBOURNE

ISLONSDALE ST., PRIEŠ MYERS

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 

j KAINORAŠČIUS SU PAVYZDŽIAIS. , , s

Sam’s Drapery Store
10 GROTE ST., ADELAIDE

PRIE PAT VICTORIA SQUARE

SSWiffiWSAiW

5
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MOsų PASTOGĖ
MELBURNE DIDŽIAUSIAS SUBRUZDIMAS

LIETUVIŲ KULTŪROS DIENOS

Dar niekad Melburne nebuvo to
kio subruzdimo, kaip šiemet. Ka
lėdoms reikės gi tiek svečių pri
imti: posėdžiaus čia Krašto Tary
ba, konferuos katalikų federan- 
tai, suskris visos Australijos lie
tuviai sportininkai varžyboms, 
suplauks skautai savo jubilėjinėn 
stovyklon, atvažiuos adelaidiškiai 
su teatru, išiuo metu tik skamba 
telefonai, įvairios valdybos tik 
posėdžiauja, o posėdžiai pobėgius 
daro. Jieškoma svetingų šeiminin
kų, klausinėjama, kas priglaus 
porą, kas vienišus, kas jaunimą, 
kas senimą, šįkart svečių galima 
pasirinkti pagal skonį.

A.L. Kultūros Fondo Valdyba 
Kalėdų atostogų metu Melburne 
ruošia plačios apimties lietuviu 
kultūrine* diena*. Tai pirmas 
Australijoje tos rūšies bandymas.

1. Gruodžio 21-31 d. dailės pa
roda. Dalyvauja su savo kūri
niais Adelaidės, Melboumo ir

Sidnėjaus lietuviai dailininkai. 
Paroda vyks geriausiai tam rei
kalui tinkamose patalpose — 
Victorian Artists Society būstinė
je, 430 Albert Str., East Mel
bourne.

2. Gruodžio 28 d. 7.30 vai. Kar
melitų salėje, Middle Park dra- 
mo» spektakli*. Vaidins adelaidiš- 
kių Lietuvių Teatras-Studija. At
vyksta ir pats studijos steigėjas 
bei vadovas p. J. Gučius.

3. Centrinėje kultūros dienų 
vietoje — gruodžio 29 d. 7 vai. 
V. Kudirkos šimtmečiui konetrta* 
-akademija. Koncertinę dalį at
liks p. G. Vasiliauskienė ir mel- 
burniečių choras, vadovaujamas 
p. A. čelnos.

Suglaustu trumpgu žodžiu su 
V. Kudirka supažindins p. A. 
Zubras. Jubiliato eilėraščius pa
deklamuos jaunieji: Raimundas 
Kazlauskas ir Algis šemetas. šios 
iškilmės vyks šaunioje St. Kildos 
miesto salėje, kur telpa per tūks
tantį žiūrovų.

MELBOURNAS
METINIS K.F. SUSIRINKIMAS 
Kultūros Fondo Melbourno Sky

riaus metinis susirinkimas įvyko 
š.m. lapkričio 16 d. šv. Jono baž
nyčios salėje. Susirinkimui pir
mininkavo p. Antanaitis ir sekr. 
p. Maleckas.

Metinį veiklos pranešimą pada
rė skyriaus pirmininkas p. V. 
Aglinskas, piniginę apyskaitą pa
tiekė ponia Klupšienė ir bibliote
kos metinę apyskaitą — jos ve
dėjas I. Geštartas.

Skyriaus apyskaita, nesukėlus! 
didelių diskusijų, buvo priimta.

Sekantiems metams skyriaus 
valdyba, darinkus vieną narį, 
pasiliko ta pati: p.p. Aglinskas, 
Klupšienė, Geštartas, Karpavičius 
ir Lazauskas.

Kontrolės Komisijon išrinkti p. 
p. Jakutis, Kuncaitis ir Alekna.

Kaip susirinkimo dalyvis, no
rėčiau pasidalinti patirtais įspū
džiais.

Malonus faktas, kad skyriaus 
biblioteka, kuria gali naudotis 
visi Melbourno lietuviai, didėja. 
Iš gaunamo mažo mokesčio, ku
ris imamas duodant skaityti kny
gas, biblioteka kas met papildo
ma naujomis knygomis, šiuo me
tu knygų yra per 600. Tačiau 
tenka pastebėti, kad domėjimasis 
lietuviška knyga galėtų būti di
desnis, ypač iš jaunuomenės pu
sės. Manyčiau, kad savaitgalio 
mokyklų ir lituanistinių kursų 
mokytojai turėtų daugiau ragin
ti ar net įpareigoti savo mokinius 
perskaityti tam tikrą jų parinktų 
lietuviškų knygų skaičių. Žinome 
iš patyrimo, kad jaunuoliai, pra
dėję skaityti knygas, jas pamėgs
ta ir knyga būna jų maloni drau
gė.

Taip pat malonus faktas, kad 
bibliotekos vedėjas I. Geštartas 
jau 5 metai sąžiningai atlieka 
savanoriškai prisiimtą pareigą, 
patarnaudamas lietuviškos knygos 
j ieškančiam. Susirinkimo dalyviai

jam pareiškė padėką. Nebus nu
sikalsta, jei knygas skaitančių 
vardan ta padėka jam bus parei
kšta ir čia.

Liūdnesnis reikalas, tai mažus 
Melboumiškių domėjimasis Kul
tūros Fondu, kaip organizacija. 
Į metinį susirinkimą sueiti tik 
20 žmonių — tikrai maža. Nesi
matė daug Melbourno šviesių vei
dų, kurie tikrai įneštų organiza- 
zijai gyvumo ir orumo. Reikia 
jieškoti būdų juos sukviesti ben- 
dron lietuvių kultūros ugdymo ir 
puoselėjimo talkon.

Ig. A.

SYDNEJUS
VIENINGUMO 

DEMONSTRACIJA
Sydnėjuje, kaip žinome, veikia 

trys ALB-nės apylinkės. Tatai 
dėl patogumo, nes miestas labai 
išsimėtęs ir apylinkių centrai įsi
steigė tose priemiesčių vietose, 
kur gyvenama daugiau lietuvių.

Tačiau ypatingomis progomis 
visų trijų apylinkių lietuviai susi
taria paruošti bendrus parengi
mus. Pačiam Sydnėjaus centre, 
centrinės apylinkės ribose, pa
prastai rengiami visų tautinių ir 
valstybinių švenčių minėjimai, 
Bankstowno lietuvių namuose yra 
įprasta rengti savaitgalinių mo
kyklų bendros šventės ir kiti di
desnio masto jaunimo minėjimai, 
o Cabramatta garsėja savo mies
to sale, kur dažnokai rengiami 
bendri pobūviai ir pasilinksmini
mai.

Taip ir š.m. Kalėdų trečiąją die
ną, kuri šiais metais išpuola šeš
tadienį, visos trys Sydnėjaus apy
linkės rengia Cabramattoj balių, 
kurio metu bus ir meninės prog
ramos iškarpėlės.

PAMALDOS
Gruodžio 8 d. šv. P. Marijos 

NekalUs Prasidėjimas (šventė 
neprivaloma);

Gruodžio 14 d. Cabramattos 
lietuviams pamaldos Mt. Prit
chard bažn. 10 vai. ;

Gruodžio 21 d. pamaldos Ban- 
kstowne St. Brendans bažn. 1G 
vai. 45 min.;

Gruodžio 21 d. Wollongong 
lietuviams pamaldos ir bendra 
šv. Komunija W. Katedroj 5 vai. 
po pietų. Po pamaldų eglutė vai
kams.

KALĖDINĖ IŠPAŽINTIS
Besirūpindami Kalėdų dovanom 

ir vaišėm kitiems, nepamirškime 
ir sau pačios didžiosios Dovano* 
— Kristau* šv. Eucharistijoj.

Svečias kunigas — Tėvas L. 
Paltanavičius maloniai patarnaus 
klausydama* išpažinčių:

Gruodžio 20 d. — šeštadienio 
ryte 9-10 vai. St. Felix’s bažn. 
Bankstowne (prie Hume Hgw.) ;

Gruodžio 20 d. po pietų 3-4 vai. 
St. Mary’s parapijos bažnyčioje 
(Great Western Hgw.);

Gruodžio 20 d. — šeštadienio 
vakare nuo 6-8 vai., o jei reikės 
ir ilgiau — lietuvių pamaldų — 
St. Joseph’s bažn. Camperdowne 
(prie Missenden Rd.);

Gruodžio 21 d. — sekmadienį 
nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. Cam
perdowne. Per lietuviškas pamal
das kunigo svečio pamokslas ir 
Sydnėjaus lietuvių bendra Kalė
dinė Komunija (3 vai. prieš tai 
nevalgyti);

Gruodžio 21 d. — sekmadienį, 
po pietų nuo 4 vai. iki pamaldų iš
pažintys Wollongongo Katedroj

»— visų Woll|ongongo apylinkių 
lietuviams. K.P.B.

CAMPERDOWNO MOKYKLA
Sekmadienio mokykla Camper

downe savo mokslo metus užbai
gia gruodžio 14 d. Po pamaldų 
salėje užbaigimo aktas programa, 
vaikų eglutė ir bendri užkand
žiai. Kviečiami ir svečiai vaiku
čiai su tėveliais ir visi tautiečiai.

K.P.B.

TROCADERO BALIUJE 
“DAINA”

Malonia žinia norime pasida
linti su Gerb. Tautiečiais, kad Syd
nėjaus Lietuvių tradiciniame ba
liuje TROCADERO salėje 1959 m. 
sausio mėn. 9 d. (be jau anksčiau 
minėtų mūsų jaunųjų talentų: 
Irenos Vilnonytės, kuri pažadėjo 
siurprizą ir Ramonos Balaitės 
baleto) meninėj programoj daly
vaus ir Sydnėjaus lietuvių choras 
“Daina”, vedamas muz. K. Kava
liausko, ir savo skambiomis daino
mis nukels mus į tėviškę bei lie
tuviška nuotaika apgaubs ben
dras džiaugsmo valandas.

Jau galima įsigyti bilietus bei 
rezervuoti vietas pas “Caritas” 
Tarybos narius bei platintojus.

Sydnėjaus Lietuvių Caritas

PERTHAS
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Š.m. lapkričio 3 d. ALB-nės 
Pertho Apyl. Valdyba sušaukė 
visuotiną bendruomenės susirin
kimą, kuriame dalyvavo gražus 
skaičius tautiečių.

Naujojon valdybom buvo išrink
ti ir pasiskirstė pareigomis: pir
mininku — V. Knistautas vice
pirmininku — p. Garnys, sekreto
rium — p. Kaminickas, iždininku 
— p. šeštokas ir švietimo bei kul
tūros reikalams nariu — p. Ži
linskas.

Sporto reikalams prie Apylin
kės valdybos tvarkyti buvo koap- 
tuotas p. Milauskas, kuris jau ke
letą metų nuoširdžiai dirba su 
lietuviais sportininkais.

ADELAIDĖS LIET. TEATRAS ■
L. TEATRO—STUDIJOS KOLEKTYVO I

SPEKTAKLIS I
1958 m. GRUODŽIO 28 D., SEKMADIENĮ, ;

KARMELITŲ SALĖJE, MIDDLE PARK, MELBOURNE, I

I.
V. Krėvės herojinės poemos

SARUNAS
IŠTRAUKŲ MENINIS SKAITYMAS.

II.
MOLIERE

MOKYKLA ŽMONOMS
3 v. komedija

Rengėjai tikisi, kad ir šiemet 
Sydnėjaus ir apylinkių tautiečiai 
gausiai atsilankys į savo tradici
nį balių, ypač dar ir dėlto, kad 
čia bus įvairių malonių staigme
nų. M.P.I.

Vertė Z. Kučinskas ■*
Pastatymas J. GUCIAUS Dailininkas J. MATULEVIČIUS Jį
Dalyvauja: G. Matulevičienė, A. Uknevičiūtė, A. Gutis, Z. Ku- Ji 
činskas, A. Petrikas, B. Rainys, V. Ratkevičius,'A. Trinka. S

Bilietus platina L.K.F. Fondo Melbourno skyrius. J'
Pradžia 7,30 vai. p.p. Ij

Ruošia L.K.F. Melbourno skyrius. Ji 
’AV.\V.W.ViVW»,.V.,.WAV.VAV^

X VISUS KVIEČIAME Į MELBOURNO LIET. BENDRUOMENĖS | 
| TRADICINĮ NAUJŲ METŲ SUTIKIMO 5

PUIKUS KONTINENTALINIS “GEORGE” ORKESTRAS, j 
SOC. D-JOS BUFETAS. ĮVAIRŪS GĖRIMAI.

X
BALIUS ĮVYKS 1958 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. (trečiadieni) į

BRIGHTON TOWN SALĖJE. f

STATE BALLROOM.

VISI IR ŠIAIS METAIS I SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
SPORTO KLUBO KOVAS RENGIAMĄ 

didįjį

NAUJU METU SUTIKIMO

Pradžia 7 vai. 30 min.

Salė pakartotinai praplėsta ir sumoderninta. Nauji pasku
tinės mados vėsintuvai palaiko Australijos kalnų gaivinantį 
orą.

Jų pačių parūpinta muzika ir turtinga vakarienė visus vi
suomet maloniai nuteikia.

Pakvietimai gaunami sekmadieniais po pamaldų bibliotekos 
salėje. Kitu laiku užsisakoma telef. Nr. FF 2355 pas p. Muloką X
ar telef. Nr. XB 2155 pas p. Alekną. X

A.L.B. Melbourno X
Apylinkė* Valdyba X

įdomi programa. Prieš 12 vai. A. Laukaičio žodis.
Bilietus ir staliukus jau dabar galima užsisakyti pas Val

dybos narįus telefonais: 51 4476, 71 3557 ir 82 3228.
Pradžia 8 v.v.

Sporto Klubo Kova* Valdyba

Mielam Mūsų Pastogės bendradarbiui ■
A. KRAUSUI,

jo broliui po Sibiro tremties kančių Lietuvoje 
mirus,

širdingiausią užuojautą reiškia
M.P. redakcija

Mielai Poniai P. DONIELIENEI,
Jos mylimai mamytei Lietuvoje mirus,

liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia
Gervinu seimą

CANBERRA
RUOŠIAMASI KALĖDŲ 

EGLUTEI

Canberros Apyl. Moterų Soc. 
Globos sekcija š.m. gruodžio mėn. 
13 d. 3 v. p.p. YVKA Civic Cent
re ruošia Canberros lietuvių vai
kams Kalėdų Eglutę.

šia proga kviečiami visi vaikai, 
lydimi savo tėvų, nes numatomu 
laiku atsilankys Kalėdų Senelis 
su dovanomis.

Smulkesnes informacijas apie 
tai gali suteikti Moterų Soc. Glo
bos Sekcijos narės.

GEELONGAS
PERSIKĖLĖ Į MELBOURNĄ
P. Bladzevičius su šeima persi

kėlė gyventi į Melbourną.
Bladzevičiui išvykus, Geelongo 

lietuvių bendruomenė neteko vei
klaus nario. Eilę metų gyvenda
mas Geelongo apylinkėje, jis bu
vo Apyl. V-bos, Kultūros fondo, 
Sporto klubo ir kitų organizacijų 
pirmininkas ar vald. narys. Daž
nai buvo kviečiamas pirmininkau
ti susirinkimuose.

Geelongo lietuviai p.p. Bladze- 
vičių šeimai linki sėkmės naujoj 
gyvenvietėj. Iš “G.L.”

PAJ IEŠKOJIMAI
★ Lietuvoj pajieškomi: Melni

kas Vincas, s. Mato (arba Mic- 
kėnas Vincas) ir Baltrušaitis 
Zigmas.
Rašyti: A. Kantvilas, 57 Strick
land Ave., Hobart, Tasmania, 
Australia.

★ Prašomi atsiliepti Vytautas 
ir Vladas Andriuškevičiai, Jadvy
ga ir Leonora Andriuškevičiūtės 
ir jų motina Ona Andriuškevičie- 
nė. įieško brolis Bruno ir sesuo 
Valė. Rašyti: Mrs. R. Lastas, 1032 
Jennette N.W., Grand Rapids 1, 
Mich., USA.

★ Bianko* Francaitė* jieško 
Sabaliauskaitė — Jurevičienė. Ra
šyti: J. Jurevičienė, Mokomoji 
Stomatologinė Klinika, Kaunas.

★ Algirdo Michnevičiaus jieško 
motina. Rašyti: Michnevičienė, 
Kaunas, Juškos g. 2. (Amerikos 
ir Kanados laikraščiai prašomi 
persispausdinti).

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI Į PAŠTĄ 

SU “MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

Savo narę LILIJĄ VĖLIONIŠKYTĘ ir skyriaus pirmininką 
ANTANĄ CEIČĮ, sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuošir
džiai sveikiname, linkėdami gražios ir laimingos ateities

“Šviesos” sambūrio Canberros skyrius

ALB-NĖS SYDNĖJAUS, BANKSTOWNO IR CABRAMATTOS 
APYLINKIŲ VALDYBOS

Š.M. GRUODŽIO 27 D.

(Kalėdų trečiąją dieną, šeštadienį)

rengia

BALIŲ - ŠOKIŲ VAKARĄ
Cabramattos miesto savivaldybės (Civic Hali) salėje.

Numatyta įdomi programa ir pigus, turtingas bufetas.
Gros visiems žinomas ukrainiečių orkestras.
Balius tęsis nuo 8 v. vakaro iki 2 v. ryto.
Nepraleiskite geriausios progos jaukioj nuotaikoj užbaigti 
Kalėdų švenčių džiaugsmą.
Bilietai gaunami ir staliukai užsisakomi pas visų trijų apylinkių 
valdybų narius arba baliaus metu prie įėjimo.

RENGĖJAI

INUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus

MAŽĄ DEPOZITĄ,

X

t

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.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tei. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniikis, as President of tho 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elisabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120). __
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