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OFICIALUS PASIUNTINYBĖS PRIE VATIKANO PRANEŠIMAS
Mirė Ignas Šeinius Svaitės žinios

Užsienio lietuvių visuomenė pa
staromis savaitėmis parodė nepa
prasto susidomėjimo Lietuvos Pa
siuntinybės prie Šv. Sosto likimu 
ir labai veikliai jų parėmė. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, Ka
nadoje, Pietų Amerikoje, Austra
lijoje, Naujoje Zelandijoje, Euro
poje, visur, kur tik yra lietuvių, 
jie vieningai ir spontaniškai, ne
sigailėdami nei triūso, nei išlaidų, 
telegramose, susirinkimų nutari
muose, laikraščiuose, raštuose už
tarė Pasiuntinybės egzistencijos 
reikalingumų ir svarbų Lietuvai. 
Už šių nepaprastai vertingų para
mų Lietuvos Pasiuntinybė prie Šv. 
Sosto labai nuoširdžiai dėkoja or
ganizacijoms, spaudai ir atski
riems asmenims.

ši įspūdinga visuomenės akcija 
turi nepaprastos reikšmės, išeinan
čios iš Pasiuntinybės klausimo ri
bų. Ji yra tikras užsienio lietu
vių plebiscitas, kuris patvirtina jų 
vieningų nusistatymų svarbiais 
Lietuvos valstybiniais bei tauti
niais reikalais ir atkreipė iš naujo 
pasaulinės viešosios nuomonės dė
mesį į Lietuvos laisvės bylų.

Šia savo darnia akcija lietuviš
koji visuomenė taip pat sukūrė 
vienų iš gražiausių tremties isto
rijos- epizodų.

Pirmieji sunkumai, kuriuos Lie
tuvos Pasiuntinybei teko pajusti, 
iškilo, kai lapkričio mėn. buvo 
gautas pranešimas, kad nuo lap
kričio 20 d. prie Šv. Sosto akredi
tuotų misijų Šefai galės prašyti 
audiencijos pas Šv. Tėvų įteikti 
jam naujų kredencialų. Ministe- 
ris S. Girdvainis tuojau ėmėsi 
žingsnių padėčiai išaiškinti ir tuo 
reikalu turėjo visų eilę pasikalbė
jimų su atitinkamais Vatikano 
aukštais pareigūnais. Tuo laiku 
buvo taip pat paruošta plati ir iš
sami dokumentacija apie Lietuvos 
okupacijų, Lietuvos padėtį tarp
tautinėje plotmėje ir Lietuvos dip-, 
lomatines bei konsuliarines atsto
vybes kituose kraštuose, kartu 
prašant palikti galioje senus kre

KELIOS AKTUALIJOS
DUOMENYS APIE KOMUNISTŲ PARTIJĄ LIETUVOJ

Pirmų kartą partijos suvažiavi
mo proga ištisai paskelbtas man
datų komisijos pranešimas su kon
krečiais duomenimis apie komu
nistų partijų Lietuvoje. Iš to pra
nešimo aiškėja, kad kompartija 
Lietuvoje jau yra suorganizavusi 
3885 partijos kuopeles, iš kurių 
107, matyt, yra apmirusios, nes 
nesušaukė susirinkimų prieš šį su
važiavimų.

Partijos narių ir kandidatų 
skaičius per praėjusius metus au
gęs maždaug po tuzinų kasdien. 
Per metus tas skaičius padidėjo 
4293-mis ir dabar partijos narių 

Darbininkai suvažiavime buvo 
tyti iš šių duomenų:

Pilnateisiai
Skaičius

alyviai Nepilnateisiai dalyviai
Skaičius %

Darbininkai 53 9 30 23
Kolchozų pirmininkai 59 10 25 20
Civiliniai valdininkai 159
Partijos ir profsąjungų

27 18 14

apmokami pareigūnai 177 30 _ —
Mokslininkai, kultūrininkai 63 10 29 22
Nepaminėti*) 85 14 27 21

Iš viso 596 100 129 100
Paskelbtas ir pilnateisių delega- 14 (2.3 proc.), gudų — 10 (1.7

tų pasiskirstymas tautybėmis: lie- proc.), lenkų — 6 (1 proc.), kitų
tuvių — 460 (77.2 proc.), rusų — 10 (1.7 proc.).
— 96 (16.1 proc.), ukrainiečių — Pažymėtina, kad prezidiume

dencialus. Padėtis pasunkėjo 
gruodžio mėn. antrojoje pusėje, 
kai Pasiuntinybė negavo pakvieti
mo į Popiežiaus laikomas Berne
lių Mišias, šitas faktas, kaip jau 
žinoma, buvo iškeltas gausių spau
dos agentūrų ir tuojau pasklido 
po pasaulį, sukeldamas gyvų at
garsį ne tiktai lietuviškoje visuo
menėje, bet ir kitataučiuose. Pa
siuntinybės akcija buvo energin
gai tęsiama raštu ir žodžiu, panau
dojant visus turimuosius ir tinka
mus kontaktus. Pažymėtina, kad 
nors min. S. Girdvainis ir negavo 
pakvietimo pareikšti šv. Tėvui 
Naujųjų Metų sveikinimus, Pa
siuntinybės ryšiai su Valstybės 
Sekretoriatu nė vienu akimirksniu 
nebuvo nutrūkę ir kad tiek minis- 
teris, tiek Pasiuntinybės sekreto
rius buvo visuomet atitinkamų Va
tikano įstaigų priimami. Pasku
tinis min. Girdvainio atsilanky
mas minėtose įstaigose įvyko gruo
džio 28 d. O sausio 3 d. šv. Sos
tas atsiuntė Pasiuntinybei raštų, 
kuriame buvo pažymėta, jog Pa
siuntinybė liks įrašyta į diploma
tinį surašą, tačiau turės būti ve
dama “reikalų valdytojo” (gerant 
des affaires). Sausio 5 d. “L’Os- 
servatore Romano" išsispausdino 
straipsni, kuriame buvo pakartoti 
svarbiausieji minėtojo rašto punk
tai, pabrėžiant, jog reikalas buvo 
sutvarkytas remiantis tarptautinės 
teisės normomis. I gautąjį raštą 
buvo atsakyta sausio 7 d., prane
šant, jog Pasiuntinybė bus valdo
ma {galioto Minister™ Stasio Gird
vainio ir jog jos diplomatinis per
sonalas palieka kaip buvęs.

Kadangi, remiantis diplomatine 
praktika, naujasis Pasiuntinybės 
reikalų valdytojo titulas yra nau
jadaras, tai šiuo momentu dar nė
ra galima tiksliai apibrėžti jo po
būdžio. Galima tiktai pasakyti, 
kad Pasiuntinybės reikalų valdy
tojas ir Pasiuntinybės sekretorius 
ir toliau turės diplomatinį statu
sų ir kad jie bus, kaip ir anksčiau, 
įrayti j diplomatinį sąrašų. Dėl 

skaičius oficialiai Lietuvos terito
rijoj skaičiuojamas 41,574, o kan
didatų skaičius — 7,540, iš viso 
49,114. Tai yra apie 1,8% gyven
tojų, arba 2.8% dabar tenai tu
rinčiųjų teisę (arba prievolę!) 
“balsuoti” (nuo 18 metų amžiaus).

Nuo to skaičiaus narių ir kandi
datų suvažiavime turėjo būti 520 
pilnateisių dalyvių ir 94 be spren
džiamojo balso teisės (po vienų 
nuo 80 narių bei kandidatų). Ta
čiau faktiškai suvažiaviman buvo 
siųsta 596 pilnateisiai nariai ir 129 
nepilnateisiai (iš kurių 13 neat
vyko).
silpniausiai atstovaujami. Tai ma

įvairių klausimų, kurie iškilo ry
šium su naująja padėtimi, aiški
namasi, ir dėl to bus tinkamu lai
ku suteiktos visos informacijos.

Tenka pridurti, kad p. S. Gird
vainis lieka įgaliotu ministeriu, 
nes tai yra Lietuvos vyriausybės 
suteiktas asmeninis titulas, kuris 
nebūtinai siejamas su einamomis 
pareigomis. Pilnas jo titulas todėl 
ateityje bus: p. S. Girdvainis, Įga
liotas Ministeris, Lietuvos Pasiun
tinybės prie Sv. Sosto reikalų val
dytojas.

Pasiuntinybė, gerai suprasdama 
visuomenės nuotaikas, taip pat 
nori pažymėti, jog ji negalėjo šio 
viso reikalo kelti viešumon, kaip 
daugelio buvo pageidaujama, nes 
tai būtų buvę priešinga diplomati
niams įpročiams ir būtų galėję 
tiktai pasunkinti jau ir šiaip kom
plikuotų padėtį, apie kurią tega
lėjo būti informuojami tik visi 
Lietuvos diplomatiniai ir konsulia- 
riniai postai. Galima tiktai pridė
ti, kad visų paminėtųjų įvykių 
metu buvo padaryta visiškai vis
kas, kas buvo galima, ir kad visi 
Pasiuntinybės žingsniai turėjo la
bai vertingų min. S. Lozoraičio 
ir lietuvių dvasiškijos Romoje 
nuolatinę paramų.

Paskutiniuoju metu spaudoje 
pasirodžiusios žinios apie įvairias 
priežastis, kurios, esą, privedusios 
prie sunkios Pasiuntinybei padė
ties, neatitinka faktų. Tarp kitko 
“L’Osservatore Romano” straips
nyje buvo atsiliepta apie min. 
Girdvainį labai maloniais žodžiais 
ir buvo patvirtinta, kad jis yra 
šv. Sostui persona grata.

Lenkijos ambasadai prie šv. 
Sosto buvo kilę tokie pat sunku
mai, ir jai buvo dabar pritaikyta 
ta pati procedūra, kaip ir Lietu
vos pasiuntinybei.

Lietuvos Pasiuntinybė mielai 
palieka organizacijų ir paskirų 
asmenų dispozicijoj, kurie iš jos 
pageidautų papildomų paaiškini
mų.

Roma, 1959 m. sausio mėn. 15 d.

tavo mažiausia 24 nelietuviai 
(daugiausia rusai iš 76 prezidiu
mo narių tarpo, t.y., beveik 32%.

Atstovais į XXI partijos kon
gresą Maskvoj deleguoti: Snieč
kus, šarkovas, šumauskas, Pa
leckis, Luomonas, Diominas, Dir- 
žinskaitė-Piliušenko, Driukienė.

*) Nepaminėtieji greičiausiai bu
vo iš kariuomenės ir policijos, 
pavyzdžiui, kaip prezidiume sėdįs 
kontradmirolas Počiupailo iš Bal
tijos laivyno vadovybės. I civili
nių valdininkų grupę čia įskaityta 
ir apie 30 įvairių pramonės įmo
nių bei statybų direktorių.

MASKVOS ĮRANKIŲ 
SUVAŽIAVIMAI VILNIUJE .

Sausio 14-16 d. Vilniuje, filhar
monijos salėje vyko vadinamos 
"Lietuvos Komunistų Partijos” 
suvažiavimas (oficialiai: “XI ne
eilinis"). šiame suvažiavime buvo 
atliktas formalumas — pritarimas 
jau paskelbtojo septynmečio pla
no projektui. Ilga Sniečkaus kal
ba tuo klausimu buvo ištisa pra
našystė, nes kalbėjo apie tai, 
kas bus 1965 metais.

Pranašystes temdo tik Snieč
kaus prasitarimai apie laimėjimus 
gyvulininkystės srityje 1958 me
tais. Nes tai, kas, anot Sniečkaus 
žodžių, dabar yra, visiškai nepa
siekia to, kas pereitų metų balan
džio mėnesį buvo pi-anašauta, kad

Mus pasiekė žinia, kad i.m. nu
lio 15 d. Švedijoj mirė žinoma* 
lietuvių viauomeninka*,- rašytoja*, 
publicistas ir diplomatas Ignas 
Šeinius — Jurkūnas.

Velionis gimė 1889 m. balan
džio 3 d. Šeiniūnų kaime, Gelvo- 
nių v., Ukmergės apskr. Mokėsi 
Musninkų pradžios mokykloje, vė
liau Vilniaus gimnazijoje ir “Sau
lės" kursuose Kaune. Baigė Mas
kvos universitete istorijos-filosofi
jos fakultetą. Ji* yra parašęs dar 
studentaudama* su atžymiu kon
kursinį meno filosofijos veikalą 
rusų kalba.

Jau pirmojo pasaulinio karo 
metu Ignas šeiniu* reiškėsi, kaip 
žymu* lietuvių visuomenės veikė- 
jas. 1915 m. jis buvo Lietuvių 
Draugijos nukentėjusiems nuo 
karo šelpti išsiųstas į Švediją stu
dijuoti. Ten jis aktyviai dalyvavo 
Lietuvių Komiteto Stokholme vei
kloje, plačiai informuodamas šve
dų spaudą apie Lietuvą. 1917 me-

RAŠYTOJO LAIDOTUVĖS STOCKHOLME
Velionies I. šeiniaus-Jurkūno 

palaikai sausio 26 d. atitinkamom 
apeigom buvo sudeginti Stockhol- 
810 kremątorijume. Apeigose da
lyvavo kun. Erik Ranc ir eilė žy
mių asmenų. Prie karsto kalbas 
pasakė prof. Birger Nerman šve
dų — Baltų komiteto vardu, ar
chyvaras W. Sjoelin švedų koop.

ŠEINIAUS MIRTIES ATGARSIS ŠVEDIJOJE
Kaip praneša, šeiniaus mirtis 

plačiuose' švedų ir suomių sluoks
niuose iššaukė užuojautą lietu
viams, kurie neteko žymaus vei
kėjo.

“S v e n s k a Dagbla- 
d e t" (Stockholme) sausio 18 
d. įsidėjo žinomo pabaltiečių drau
go prof. Birger Nerman nekrolo
ginį straipsnį (su velionės atvaiz
du), kuriame duodama biografi
nių žinių ir įvertinamas šeiniaus 
vaidmuo Skandinavijoje, ginant 
Lietuvos reikalus. Prof. Birger 
pažymi, kad velionis buvęs vienas 
sėkmingiausių vyrų kovoje už Lie
tuvos nepriklausomybę ir vienas 
tų, kurie, Lietuvai laisvės nete
kus, sėkmingiausiai veikė Vakarų

1958 metų gale bus.
štai pernai balandžio mėnesį 

buvo užtikrinta, kad iki metų ga
lo — skaitant visus 1958 metus 
— mėsos ir pieno gamyba pakils 
ne mažiau kaip 40% lyginant su 
1957 metais.

Dabar Sniečkus pareiškė, kad 
mėsos gamyba pakilo tik 15%, o 
pieno — 20% (visur kalbama' tik 
apie “socialistinį ūkį”, t.y., apie 
kolchozus ir sovchozus).

“Visuomeninių” (arba “socialis
tinių") karvių skaičius buvo pa
žadėta padidinti ne mažiau kaip 
23%. Sniečkus dabar paskelbė, 
kad tas skaičius padidintas 17%. 
(Kitoj vietoj pasakė 16% ).

Todėl 1958 metų laimėjimus tik 
Sniečkus savo kalboj ir palygino 
su 1957 metais, šiaip jau to paly
ginimo vengiama. 1958 metų re
zultatai žemės ūkio srityje lygi
nami su 1953 mefais. Tada skir
tumas atrodo gražesnis.

Neįvykus pranašystei, kuri sie
kė priekin tik apie pusdevinto 
mėnesio, kyla klausimas, kokios 
vertės yra pranašystė, siekianti 
septynerius metus į ateitį. 

tais. I. Šeinius parašė ir išleido 
švedų kalba knygą apie lietuvių 
kultūrą.

Nepriklausomo* Lietuvos lai
kais I. šeinius — Jurkūnas be
maž visą laiką buvo diplomatinė
je tarnyboje ir atstovavo Lietuvą 
Skandinavijos valstybėse bei Suo
mijoje. Ten gyvendamas ir dirb
damas, ji* buvo geriausias lietu
viškųjų reikalų ambasadorius, 
nenuilstamai rašąs informacija* ir 
beletristiniu* veikalu* švedų kal
ba, kuriuose vyravo Lietuva ir 
jo* kovos dėl nepriklausomybės. 
Ten jis buvo užmezgęs geriausius 
ir tampriausius ryšius su vietos 
rašytojai* ir politikai*.

Didžiųjų Lietuvos darbuotojų 
eilėse ši I. Šeiniau* — Jurkūno 
mirtis yra skaudi mūsų tautos ne
laimė.

Apie jo kūrybą švedų ir lietu
vių kalbomis “M.P.” skaitytojai 
bus painformuoti sekančioje laik
raščio laidoje.

sąjungos (kurioje velionis tarna
vo) vardu, min.-Aug. Rei Estijos, 
min. J. Ttepfers Latvijos veiksnių 
vardu, mln. W. Patek Lenkijos 
egz. vyr-bės Londone vardu, lek
torius Juozas Lingis lietuvių var
du. Šeimos narių vardu žodį ta
rė sūnus Irvis Jurkūnas — šei
nius, vyr. krašto teismo tarėjas.

opiniją savo krašto naudai. Šei
nius buvęs svarbus veiksnys kovo
je už Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų laisvę. Švedijoje jis įsigi
jęs sau ir Lietuvai daug nuošir
džių draugų.

“U u s i Suomi” (Hel
sinki) sausio 23 d. tilpo platus 
straipsnis apie Jurkūną-šeinių, 
vertinant velionį kaipo rašytoją, 
diplomatą ir Pabaltijo tautų lais
vės gynjėą. {dėtas ir jo atvaizdas.

“K a r j a 1 a i n e n” (suo
mių dienraštis), sausio 23 d. taip 
pat įsidėjo ilgą rašinį apie velio
nį, kurio autorius yra to laikraš
čio redaktorius mag. A.L. Hintik- 
ka.

Vos pasibaigus partijos suvažia
vimui, sausio 19 dieną (Dramos 
teatro salėje, Gedimino g. 6) su
sirinko vadinamoji aukščiausioji 
taryba priimti Maskvoje Lietuvai 
jau nustatyto 1959 m. biudžeto.

B. ZALAGAITYTĘ 
KVIEČIA VARŠUVON

Gegužės mėnesį Varšuvoje or
ganizuojamas Europos sporto 
“žvaigždžių susitikimas”. Lenkijos 
lengvosios atletikos sąjunga pa
kvietė dalygvauti ir ieties meti
mo moterų pasaulio čempionę Bi
rutę Zalaaitytę-Kalėdienę.

AR VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJA?

Paskutinės žinios skelbia, kad 
jau vasario 21 d. D. Britanijos 
min. pirm. Macmillan skrenda 
Maskvon. Anglijos užs. reikalų 
ministerija sako, kad bus taria
masi Berlyno ateities klausimu, 
keliamos nusiginklavimo ir Art. 
Rytų problemos.

Chruščiovas, apdejavęs, kad ne
buvo įsileistas Amerikon, pakvietė 
Sov. Rusijon prez. Eisenhoverį.

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
KONGRESO EIGA

Politiniai komentatoriai disku
tuoja kaikurias Vakarus pasieku
sias žinias apie XXI-jį Komunis
tų Partijos kongresą Maskvoje.

Chruščiovo grupė kongrese 
esanti atstovaujama labai gausiai. 
Taigi jo siūlomi planai praeisią 
be pasipriešinimo. Vokietijos su
jungimo klausimu kongresas pa
reiškęs pageidavimą sovietų vy
riausybei laikytis kietai ir neda
ryti Vakarams jokių nuolaidų. Dėl 
vidaus atskilėlių, vad. stalinistų, 
nebuvę priimta kurių nors kietų 
rezoliucijų, tačiau jų politika vis 
dėlto buvo pasmerkta. Iš to daro- 
uta išvada, kad Bulganinui, Ma- 
lenkovui, Molotovui ir kitiems ne
būsianti sudaryta baudžiamoji 
byla, nes jie nesą kaltinami vei
kę prieš valstybę, o tik prieš par
tijos generalinę liniją.

Ypač daug esą kalbama apie 
žemės ūkio gerinimą ir pramonės 
kėlimą.

Dažnas kalbėtojų grąsina Va
karams atominėmis raketomis.

★ Ameirko* užisenio reikalų mi
nisteris F. Dulles skubiai išskrido 
Į Europą, šis jo vizitas yra sieja
mas su komunistų partijos-priim
ta rezoliucija kietai laikytis Ber
lyno klausimu.

Manoma, kad F. Dulles aplan
kys Londoną, Paryžių ir Bonną 
kur tarsis su vyriausybių galvo
mis ne tik dėl Berlyno, bet ir dėl 
Vokietijos sujungimo apskritai. 
F. Dulles turįs naują planą, kaip 
reikia suvienyti Vokietiją. Ameri
ka ir Anglija esančios linkę da
ryti sovietams kaikurių nuolaidų, 
kai tuo tarpu Prancūzija ir Vv Vo
kietija mananti, kad Vokietiją esą 
galima sujungti tik demokrati
niais rinkimais.

Bochumo ebservatorija, Vo
kietijoj, pagavo erdvėse naujus 
radijo signalu*. Manoma, kad jie 
ateina iš naujo sovietų satelito, 
apie kurį dar oficialiai nepaskelb
ta. Yra spėliojimų, kad naujasis 
sovietų satelitas yra vairuojamas 
žmogaus, kuris tikisi, atlikęs sa
vo uždavinius, vėl grįžti į žemę.

★ Indonezijoj vi* dar kaujama-
si su sukilėliais. Mūšiai vyksta 
Celebes centre. Paskiros partiza
nų grupės pradėjo siausti ir Ja
vos saloje. —-

★ Egipto diktatoriaus Naserio 
Įsakymu ir toliau suiminėjami ko
munistai. Paskutiniu metu jau ir 
sovietiškoji spauda neiškentė ir 
pradeda savo buvusio “draugo” 
viešą puolimą. Puolančiųjų tar- 
pan įsijungė Maskvos prof, są
jungų organas “Trud”, čekoslova- 
kų "Rude Pravo”, italų komunis
tų org. “Unitą“ ir kiti.

“Z e i t i m B i 1 d”, sovie
tinės Vokietijos zonos iliustruotas 
laikraštis, gruodžio 2 d. įsidėjo 
savo reporterių E. Kottwitz ir P. 
Friedmann reportažą apie kelio
nę sovietų okupuotoje Lietuvoje. 
Visas reportažas, žinoma, sukirp
tas pagal kompartijos reikalavi
mus, taigi perdėm tendencingas. 
Duota 16 iliustracijų, bet jų para
šai tokie, kad skaitytojus gali tik 
suklaidinti. Tik to reportažo pra
džia teisingai nusako lietuvių tau
tos likiiųą: "Kai tik šita maža, 
narsi lietuvių tauta pastarais ke
liais šimtmečiais numesdavo sve
timos valdžios grandines, tuoj ji 
buvo iš naujo spaudžiama, prie
vartaujama ir pančiojama”.

r.
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KREIPIMASIS I BROLIUS UŽ 
GELEŽINĖS UŽDANGOS

Naujųjų Metų proga Pavergtų
jų Europos Tautų Seimas siunčia 
nuoširdžius sveikinimus ir linkėji
mus Jums, mūsų broliai Albani
joje, Bulgarijoje, Čekoslovakijoje, 
Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, 
Lietuvoje, Rumunijoje ir Vengri
joje.

1958 metai jau priklauso istori
jai. Vien istorija tesugebės suteikt 
atsakymus į tųjų daugybę klausi
mų, iškylančių mūsų mintyse per
žiūrint praėjusių metų įvykius ir 
besistengiant atrasti jų reikšmę 
ateities metams. Tačiau mūsų laik
metyje, paženklintame lemtingo 
konflikto tarp totalitarinio ko
munizmo ir laisvojo pasaulio, įvy
kių tėkmę galima išaiškinti net ir 
be istorinės perspektyvos.

Taip galvojant ir pasiremiant 
geriausiai painformuotų pasaulio 
centrų duomenimis, mes bandysi
me atsakyti j klausimų, kuris la
biausiai neramina mus ir Jus. Ar 
1958 metai mus bent kiek priarti
no prie mūsų didžiojo tikslo: gy
venti laisvai savo laisvose tėvy
nėse, taikoje naudotis savo darbo 
vaisiais, garbinti Dievų pagal sa
vo sųžinę?

Mūsų atsakymas yra — taip. 
Netiek, kiek mes tikėjome, bet 
vistik pakankamai, kad galėtumėm 
žiūrėti į ateitį su blaivia viltimi 
ir pasitikėjimu. Aišku, mes žino
me, kad Jūsų kasdienė buitis pra
ėjusiais metais vėl pasunkėjo. 
Nuoga vieno žmogaus diktatūra, 
sovietinės sistemos esminė dalis, 
vėl sugrįžo. Jau nebėra abejonės, 
kieno rankose visa galia — 1956 
metų spalio įvykių įbauginta val
dančioji klika turėjo sugrąžinti 
komunistinės policijos aparatų j 
jo ankstesniąsias brutalias vėžes. 
Baimę nešantis stalinizmas vėl at
šliaužia.

Atvirumas verčia mus pripažin
ti ir eilę- kitų neigiamų apraiškų. 
Suprantamas Vakarų rūpestis ap
saugoti pasaulį nuo atominio ka
ro baisybių neutralizuoja jų ka
rinį pranašumą. Vakarų palinki
mas pervertinti Sovietų karinį 
bei ekonominį pajėgumų ir įsiti
kinimas, kad Sovietai dabar ne

VASAROS NUOTYKIAI KAUNE 
(FELJETONAS)

Mergina rugiagėlėmis papuoš
tais šviesiais plaukais išlipo iš au
tobuso ties Vilijampole ir sustojo 
ant kalno. Po jos kojomis plytėjo 
fabrikų kaminais dangų parėmęs 
miestas.

— Keičiasi Kaunas, — atsiliepė 
greta storas balsas. Kresnas vy
riškis darbininko rūbais triančiai 
žiūrėjo į merginą. — Matyt, tams
tytė ne vietinė?

— Kaip ir vietinė, — susijuokė 
mergina. — Tik Kaune nebuvusi.

— Oho! Tai paklysti galite. Aš 
dabar kaip tik į centrą einu. Ga
liu palydėti.

Mergina smalsiai dirstelėjo į 
pašnekovą ir tyliai linktelėjo gal
va.

Beeinant Panerių gatve, darbi
ninkas, mostelėjęs ranka, papa
sakojo:

— Ten buvo dykvietėj Augo 
varnalėšos. Dabar kombinatas. 
Audžia pliušą ir šilką, šita mo
kykla pernai užbaigta. O ten, kai 
rėje, kita mokykla šiemet baigia
ma.

Jis parodė gražų naują namų 
kvartalą Sąjungos aikštėje ir be
siplečiančius, pastoliais apsikai
šiusius fabrikus.

Nerį perėjo senuoju mediniu 
tiltu. Pravažiuojant mašinoms, jo 
lentos klebėjo kaip šimtamečio 
fortepijono klavišai, bet užtat 
greta jau augo naujas gelžbeto- 
no tiltas.

Prie Senamiesčio univermago, 
prisimerkusios prieš saulę, tingiai 
spjaudė saulėgrąžas neaiškios bū
tybės. Jų akys akimirksniui su
stojo ties žydriąja viešnia, nu
statydamos jos perkamąją galią.

— Basanoškės. Krautuvėje ne
gausite, — baritonu pragydo pir
moji.

— Paltui medžiagos. Paskutinės

dvejotų įsivelti j visuotinį karą 
— visa tai priveda Vakarus prie 
paraližuojančio atsargumo. Lais
vųjų valstybių politinė: strategi
ja vis dar vadovaujasi gynybine 
galvosena. Jų veikimo laisvę var
žo jų vienašališka pagarba Jung
tinių Tautų autoritetui (kuris taip 
apvylė Vengrijos atveju), nekal
bant apie sunkumus, neišvengia
mus bent kurioje laisvoje sąjun
goje tarp tikrai laisvų tautų.

Svarbu tačiau, kad nežiūrint tų 
aiškių kliūčių, Vakarų valstybės 
pasiekė tris didelius diplomatinius, 
politiniai — karinius ir techniki
nius laimėjimus. Diplomatinis lai
mėjimas — tai visiškas Chruščiovo 
nepasisekimas priversti Vakarus 
dalyvauti viršūnių konferencijoje, 
kuri užanspauduotų esamą padėtį 
Europoje ir, tuo pačiu, sovietų 
okupaciją mūsų kraštuose. Politi
niai — karinis laimėjimas — So
vietų nesėkmė įbauginti Vakarus 
beveik atvirais grasinimais karu 
trijose srityse, kuriose komunistai 
stengėsi pasistumti priekin šanta
žo būdu. Viduriniuose Rytuose ir 

I Kinijos pakrantės salose Sovietai 
ir jų kinietiškieji mokiniai pasi
traukė, vos Vakarams pademons
travus savo jėgų. Ir mes esame 
įsitikinę, kad jie susilauks tos pa
čios nesėkmės savo bandymuose

■ išstumti Vakarų valstybes iš Berly- 
I no. Pagaliau, technikinėje srityje, 
didis laimėjimas yra Atlaso (du sy
kius sunkesnio už didžiausiąjj 
sputniką) sėkmingas iššovimas er
dvėm Šis laimėjimas nušluos vi
sas laisvojo pasaulio abejones 
apie Amerikos mokslo ir technolo
gijos vyraujantį vaidmenį pasau
lyje. šio įvykio politiniai rezul
tatai bus didelės reikšmės.

Bet tieji laimėjimai nėra vienin- 
tėliai. Ar kas dar abejoja, kad 
Maskva ir Pekinas pergyvena rim
tą krizę? Ar Sovietų auklėjimo 
reforma nėra prisipažinimas, kad 
rusų jaunimas nerimsta? Ar Rau
donosios Kinijos bandymas visiškai 
užgniaužti šeimos gyvenimą ir vi
suotinai militarizuoti savo piliečius 
nėra desperatiškas bandymas pri
versti paklusti tautą, kuri nori pa
silikti ištikima sau ir savo tradi

mados, — pritarė kita.
Trečioji, praskėtusi skvernus, 

rodė kaprono kojines ir šilkinius 
moteriškus apatinukus.

šviesiaplaukė mergina sumišusi 
apsidairė. Jos palydovas liūdnai 
šypsojosi.

Turguje vyko dar energingesnė 
prekyba iš po skverno. Ateinan
čius piliečius jau prie vartų pa
sitikdavo ir išklausinėdavo mitrūs 
žmogeliai.

—Zose, čia pas tave klijentas,
— pranešdavo jie, ir patenkinta 
Zosė vedė klijentą už kampo, 
piršo pelines kelnes, “pasiūtas iš 
grynos angliškos vilnos”.

Tačiau visų smarkiausiai pre
kiaujama taip reikalingame kiek
vienam padoriam turgui pastate, 
ypač — jo moteriškoje pusėje, 
čia galima gauti, ką tik nori. 
Sakoma, kad Kauno spekuliantai 
nesugebėjo gauti tik dirbtinio pa
lydovo, bet ir tą netrukus turės.

Suglumusi mergina tik galvą 
kraipė:

— Nejaugi milicija to nemato?
— stebėjosi ji.

— Matyti mato, — atsakė dar
bininkas. — Ir nutveria už ran
kos per metus kokius penkis. Bet 
ji niekaip nesugalvoja, kaip įeiti 
į tą... moteriškąją pusę...

— Ir kodėl kainos tokios keis
tos? — vėl klausia mergina. — 
Kai kas parduodama pigiau, ne
gu krautuvėse.

— A, tai spekuliantai dempingą 
pritaiko. Krautuvėse dabar visko 
užtenka, o jiems juk reikia vog
tus daiktus parduot.

— Kaip tai vogtus?
— Labai paprastai. Yra koji

nių, pavogtų iš "Silvos". Kakao 
ir šokolado iš konditerijos fabri
ko Šančiuose. Matote, jie perka 
tuos daiktus krautuvėse ir par

cijoms? Ar komunizmo pralaimė
jimas Prancūzijoje nėra didelė 
pergalė laisvosioms tautoms?

Jums ir mums ypač svarbi da
bartinė laisvojo pasaulio nuomonė 
apie padėtį mūsų kraštuose. Prib 
tos nuomonės sudarymo prisidėjo 
keletas laisvojo pasaulio vadovau
jančių politinių asmenybių ir žur
nalistų, kurie nesenai lankė Rytų 
Euroją. Jie visi pabrėžė, kad ko
munizmas pavergtosiose šalyse su
silaukė visiško pralaimėjimo ir kad 
be Sovietų paramos komunistiniai 
režimai subyrėtų per vieną parą 
“kaip kortų nameliai". x

Tie pranešimai dar sykį patvir
tina mūsų įsitikinimų, kad ,kiek 
tarptautinė padėtis besikeistų, vie
nas veiksnys išliks pastovus. Tas 
veiksnys, kuris užtikrina mums 
šviesesnę ateitį, yra Jūsų atsisaky
mas apsiprasti su mūsų tautų pa
vergimu ir mūsų jaunimo pa'sige- 
rėtina laikysena. Vienas prancū
zų rašytojas tiksliai apibūdino mū
sų šalis kaip mirusiųjų imperijų 
kryžkelius. Mūsų tautos matė 
Caro, Otomanų, Austrų ir Prūsų 
imperijas subyrant į dulkes — toji 
diena ateis ir sovietinei imperijai.

Apžvelgiant tarptautinę padėtį, 
mes tikime, kad Sovietams vis daž
niau mėginant naudoti atominį 
šantažą, Europoje vystosi padėtis, 
kurioje visos neišspręstos proble
mos verkiančiai prašys sprendimo; 
kurioje nebebus galima išvengti 
didžiųjų klausimų. Europos neį
manoma stabilizuoti; viena ar kita 
pusė neišvengiamai sujungs abi se
nojo kontinento dalis. Niekas ne
gali pasakyti, kada ir kaip tai 
įvyks, bet būkime tikri, kad tieji 
laimės, kurie yra stipresni ir kurių 
pusėje yra teisybė — kad laisvė 
laimės.

Su šia mintimi, Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimas pasižada 1959 
metais dirbti laisvės ir mūsų tautų 
nepriklausomybės labui su tuo pat 
atsidavimu kaip anksčiau. Mes ti
kime, kad ir Jūs išlaikysite tikė
jimą laisvės pergale. Tad melski
me Dievą, kad Jis vestų laisvojo 
pasaulio valstybių vyrus, kurių 
rankose yra galutinė laisvės per
galė.

duoda iš po skverno pigiau? — 
nusijuokė darbininkas.

Bendrakeleiviai nužingsniavo 
toliau, kur tarp medžių stiebėsi 
rotušės bokštas, žaliuose gazo
nuose, ant švelnios žolytės įsikūrę 
piliečiai su visomis šeimynomis 
kultūringai leido laisvalaikį. Soli
dus dėdė, kad nesuteptų kelnių, 
sėdėjo ant lentelės: “Žolę mind
žioti draudžiama”.

Prie dispečerinės būdelės, lauk
dami eilės, taikiai prunkštavo di- 
zeliniai autobusai “Ikarus”.

— Keleiviai, pasitraukite į 
priekį, — komandavo konduktorė.
— Pirkite bilietus!

Ji veikė labai sumaniai. Kai 
kuriems keleiviams duoda bilie
tuką. Kiti paspaudžia ypatingu 
būdu konduktorės ranką, ir ka
peikos nužvanga į krepšį be jokio 
bilieto.

Pastebėjęs klausiantį merginos 
žvilgsnį, jos bendrakeleivis pa
aiškino:

— Kauno autobusuose tokia 
tvarka. Su rankos paspaudimu pi
giau veža. Dėl ko autobusų par
kas niekaip plano neįvykdo.

— O kontrolieriai?
— Tokių mes nepažįstam. Per

nai vieną mačiau. Važiavo šoferio 
kabinoje ir valgė ledus.

— Vilniuj, girdėjau, kitaip, — 
pastebėjo mergina.

— Ten Vilnius, o čia Kaunas,
— pamokančiai įsiterpė stambi 
teta, iš kurios tinkliuko atkakliai 
lindo lauk rūkyto ungurio uode
ga.

Privažiavus miesto centrą, pa
aiškėjo, kad ir čia mūsų bendra
keleiviai turi bendrų reikalų: abu 
nori nusipirkti vasarinius batus. 
Tad leidosi per avalynės krautu
ves.

Mergina gana greitai rado len
gvus dailius batelius ir patenkin
ta mosavo kartono dėžute. Tuo 
tarpu jos bendrakeleivio veidas 
vis labiau niaukėsi. Vyriškos ava
lynės sekcijose rikiavosi pusbačiai

MIRTIES BAUSMĖ 
NEGRIŽUSIEMS

ATSISAKYMAS GRĮŽTI PR1SKAITOMAS PRIE SUNKIAUSIŲ 
NUSIKALTIMŲ. — NAUJIEJI MASKVOS PADIKTUOTI BAU
DŽIAMIEJI NUOSTATAI GALIOS IR OKUPUOTO! LIETUVOJ.

Kalėdų pirmąją dieną (!), gruo
džio 25 d. Sovietų Sąjungos aukš
čiausioji taryba, Sąjungos tary
bos ir Tautybių tarybos bendra
me posėdyje, svarstė ir priėmė 
naujuosius baudžiamųjų įstatymų 
pagrindus, nuostatus bausmių už 
valstybinius bei karinius nusikal
timus, teismų santvarkos įstaty
mų pagrindus, baudžiamosios tei- 
senos pakeitimus ir kt.

Kaip iš posėdžio aiškėjo, pri
ėmus tuos visasąjunginius baud
žiamosios teisės pagrindus, atski
rose sąjunginėse respublikose bus 
baigta ruošti sąjunginiai baudžia
mieji kodeksai. Atskiros respubli
kos, tiesa, galės kai ką savaip api
pavidalinti, tačiau pagrindiniai 
nuostatai yra nustatyti Maskvos.

O tie nuostatai numato, kad 
prie sunkiausiųjų nusikaltimų, 
kaip pareiškė referuojantis įsta
tymą dep. Polianskis, priskaito- 
mas tėvynės išdavimas, gi tėvy
nės išdavimu laikomas netik pe
rėjimas į priešo pusę, šnipinėji
mas, valstybinės ir karinės pas
lapties išdavimas, bet ir 

Okupuotoį Lietuvoj
LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

STENGĖSI GERAI SURAŠYTI 
GYVENTOJUS

Gyventojų surašymas Lietuvo
je, prasidėjęs sausio 15 d. rytą. 
Kiekvienas gyvas žmogus turėjo 
būti užrašytas tenai, kur jis buvo 
sausio 14-15 naktį. Faktiškai su
rašinėjimo darbas truko aštuonias 
dienas ir turėjo būti baigtas sau
sio 22 d. Po to, iki vasario 1 die
nos, surašinėtojai su instruktoriais 

Aikrins, ar tiksliai užpildytos for
mos, ar nėra kas praleista arba su
klysta, ir visos tos klaidos vietoje 
galės būti 'atitaisytos.

Traukiniais važiuojantieji buvo 
surašyti sausio 15 dieną tuoj po 
vidurnakčio. Traukiniuose suraši
nėjo tik tranzitiniuose ir tuose

storais kaučiuko padais, auliniai 
darbo batai, bet niekur nesimatė 
sandalų.

— Nėra. Nebus, — atsakė par
davėjos.

Pagaliau mūsų pažįstamoji ne
iškentė ir pati pradėjo kamanti
nėti.

—Tai kodėl gi nėra?
— Matyt, negamina, — paaiš

kino storulė pardavėja ir pasirė
mė ant prekystalio. — O kokio 
numerio panelė ieškote?

— Aš ne panelė, — paraudus 
atkirto mergina.

— Ak, jūs jau ponia... — su
prantančiai nusišypsojo storulė.

— Ne, aš ne ponia!
— Tai kas gi jūs? — suglumo 

pardavėja. Ji taip ir liko, spręs
dama keblų uždavinį: kas yra 
moteris, jeigu ji no ponia ir ne 
panelė...

Mūsų pažįstamoji tuo tarpu, 
piktai kaukšėdama nuskubėjo į 
“Pramprekybą”. Įsibrovė į kabi
netą su užrašu "Prekybos sky
riaus vedėjas" ir jau nuo slenks
čio paklausė:

— Kodėl nėra vyriškų sandalų 
krautuvėse?

Vyriškis už rašomojo stalo šal
tai išmatavo viešnią.

— O kas jūs per viena?
— Aš — Vasara.
Už rašomojo stalo subruzdo, 

sukruto.
— Ak, Vasara... Taip, taip... 

Tuoj sutvarkysime, drauge Vasa
ra. Aš paskambinsiu į bazę.

Ir jis pakėlė ragelį.
— Bazė? Pas jus ateis tokia 

mergina. Jūs ten paieškosit, ko 
jai reikės...

Pažiūrėjo Vasara į kojas po ra
šomuoju stalu, apautas elegantiš
kais rudais sandalais, apmaudžiai 
prikando lūpą ir išėjo. “Ką bekal
bėti su tokiais”, — manė ji. — 
“Gal fabrikai ir negamina, gal 
reikia veikti, kovoti, tvarkyti, 
bet ar tokie supras...”

Ir nutarė susijaudinusi Vasara 

pabėgimai į užsienį, ir “atsisaky
mai grįžti ii užsienio į Tarybų 
Sąjungą (siekiant daryti žalą Ta
rybų valstybės interesams”), be 
to, “pagalbos teikimas užsienio 
valstybei vykdant priešišką veik
lą prieš Tarybų Sąjungą”, 
o taip pat “sąmokslas, kuriuo sie
kiama užgrobti valdžią”. Tai yra 
nustatyta įstatymo pirmajame 
•straipsnyje. O aštuntame dar ats
kirai numatoma atsakomybė už 
karo propagandą, kad ir kokia 
forma ši propaganda būtų varo
ma.

Kai apie tokius “teisės” nuo
status pranešė kai kurie pasaulio 
spaudos ir radiofonų atstovai iš 
Maskvos, kai kas Vakaruose tai 
palaikė kokiu nors apsirikimu. 
Žmogui laisvajame pasaulyje sun
ku įsivaizduoti, kad už pasišali
nimą iš savo krašto arba už ne
norą į jį grįžti būtų skiriamos 
bausmės, dargi sunkiausios baus
mės.

Lietuviams ir kitų tautų trem
tiniams — pabėgėliams, gyvenan
tiems užsienyje, tie naujieji So

vietiniuose, kurie naktį buvo ke
lyje ne mažiau kaip 5 valandas. 
Traukiniuose surašytiems išduotos 
kortelės — pažymėjimai, kad jie 
jau užrašyti ir nebeturi būti įra
šomi savo gyvenamoj vietoj (ten 
jie pažymimi, kaip laikinai išvy
kę). Traukiniuose Lietuvos teri
torijoj tą naktį keliavo 3.275 as
menys.

Pagrindinėje formoje buvo 15 
klausimų kiekvienam asmeniui: jo 
ryšis su šeimos galva, nuolatinis 
ar laikinis gyventojas (laikiniai 
tie, kurie atvykę ne ilgesniam 
kaip 6 mėnesių laikotarpiui, laiki
nai, ne daugiau kaip 6 mėnesiams 
išvykę įskaitomi j nuolatinius gy
ventojus; lyties, amžiaus atžymė- 
jimas, santuokos būklė (faktinė, 
ne teisinė1), tautybė, gimtoji kal
ba, pilietybė, išsilavinimas, darbo
vietė, užsiėmimo rūšis, pragyve
nimo šaltinis nedirbantiems, visuo
menės grupė (kitaip sakant, kla
sė: darbininkas, tarnautojas, kol- 
chozininkas...).

Instrukcija buvo t a u t y bę 
užrašyti tokią, kokią nurodo už
rašomasis asmuo (vaikų tautybė 
pagal tėvų nurodymą). Jei tėvai 
ne vienos tautybės, tai vaikų tau- 

išsimaudyti, vėsiame vandenyje, 
miesto dulkes nusiplauti. Susira
dusi centrinį miesto paplūdimį, ji 
murktelėjo j upę ir pūškinosi, su
posi garlaivio sukeltose bangose.

Tačiau, brisdama j krantą, pa
sijuto negerai: visas kūnas apsi
dengė lyg kokiais riebalais.

— Kas gi čia dabar? — nuste
bo Vasara. — Vanduo užterštas.

Iš po skėčio — musmirio drau
giškai atsiliepė moteriškas bal
sas:

— Pas mus maudyklė su pato
bulinimais. Išsimaudai, ir vazeli
nu nereikia teptis. Oda nesilupa.

Pakėlė galvą dėdė, prisilipinęs 
popierėlį ant nosies.

— Dabar vieni niekai, — pa
aiškino jis. — Prieš pora savai
čių dirbtuvės leisdavo į Nemuną 
gryną degutą. Tada tai buvo ge
rai: išsimaudai — ir visas rudas. 
Nė degintis nebereikia.

Visaip mėgino Vasara gelbėtis 
— ir muilinosi, ir smėliu odą try
nė. Galiausiai paleido lietų. Gal 
būt, švaraus vandens čiurkšlėse 
pavyks nusiprausti.

Ir jeigu jūs, skaitytojau, mato
te, kad gražią dieną nei iš šio, 
nei iš to pradeda lyti (kas šiemet 
dažnai pasitaiko), žinokite — tai 
Vasara prausiasi po nevykusios 

maudyklės centriniame Kauno pa
plūdimy.

A. Kadžiulis
Iš “Tiesos”

vietų baudžiamosios teisės nuo
statai turi ypatingą reikšmę. Kaip 
žinoma, "Grižimo 1 tėvyne” komi
tetas iki paskutiniausių dienų 
kartojo užsienyje gyvenantiems 
asmenims: “Grįžkite, Jums nie
kas neatsitiks. Jums bus pritai
kytas amnestijos įstatymas, ku
ria veikia jau kelerius metus. Ta
čiau, kas nuolat raginamas negrį
žo iki šio naujojo baudžiamojo 
įstatymo išleidimo, jau padarė 
nusikaltimą, kuris Maskvos skai
tomas prie sunkiausiųjų. O už 
sunkiausius nusikaltimus, kaip 
minėta, numatyta mirties bausmė.

Laisvojo pasaulio lietuviai, pa
sitraukę ar išvežti iš tėvynės ka
ro metu ir negrįžę į Lietuvą po 
anos amnestijos, dėkoja Maskvai 
už atvirumą, skelbiant juos nusi
kaltusius mirties bausmės. Jie da
bar bent tikrai žinos, kas jų lau
kia, jei vienas kitas iš jų, paklau
sęs “Grįžimo į tėvynę” komite
to sirenų, sumanytų iš tikro grįž
ti į savo “laimingą” — nelaimin
gą tėvynę.

Ką į tai begalės pasakyti "Tė
vynės Balsas”? O gal Sov. Lietu
vos teisingumo ministeris Likas 
išdrįs pareikšti, kad Maskvos po
tvarkiai "suvereninės” Lietuvos 
teismų praktikos neliečia? Nau
jieji, Maskvoje priimtieji "pagrin
dai" numato dar ir kitų naujeny
bių, dėl kurių teks pasisakyti, kai 
bus paskelbtas jau ištisas jų teks
tas. (E).

tybė rašoma pagal motinos 
tautybę, kai tėvai abejoja, kokią 
vaikų tautybę nurodyti. Gimtoji 
kalba rašoma asmens nurodytoji 
(vaikams — tėvų kalba).

Lietuvoje surašymo darbui va
dovauja statistikos valdybos gy
ventojų surašymo skyriaus virši
ninkas, lietuvis, Vytautas Lukoše
vičius. Jo pavaduotoja irgi lietu
vaitė, V. Grigaitė. Tačiau vyriau
sioji priežiūra yra statistikos val
dybos viršininko ruso, B. Duba- 
sovo rankose, kuris, savo keliu, ir
gi nėra vyriausias, nes statistikos 
valdybos centras yra Maskvoje. 
Dar neaišku, ar surašymo duome
nų suvestinės bus atliekamos Vil
niuje, ar Maskvoje.

Gyventojams buvo aiškinama, 
kad j klausimus atsakytų teisin
gai, atvirai, ir buvo užtikrinama, 
kad tie duomenys nebus niekam 
kitam naudojami, kaip tik statis
tikai, ir bus skelbiama tik suves
tinėmis. Buvo net įspėjama, kad 
nesipasakotų, kaip kas atsakė į 
klausimus...

MARKSISTINĖ LIETUVIŲ 
MUZIKOS ISTORIJA

Vilniuje politinės literatūros 
leidykla išleido muzikologo Gaud
rimo parašytą veikalą "Iš lietuvių 
muzikinės kultūros istorijos”. Vei
kalas apima laikotarpį nuo baud
žiavos panaikinimo ligi 1918 metų. 
Rašoma apie koncertinę-teatrinę 
lietuvių veiklą Lietuvoje ir užsie
niuose. Knyga parašyta "remian
tis marksistinės-leninistinės este
tikos principais”...

PATVIRTINO LNA 
APSKAIČIAVIMUS

Pereitų metų gegužės mėnesį 
LNA pranešimuose buvo apskai
čiuota, jog sprendžiant iš įvairių 
statistinių nuotrupų, Lietuvoje 
kolchozinių ir sovehozinių karvių 
skaičius turėtų būti apie 202,300.

Dabar Sniečkus partijos suva
žiavime pareiškė: “Per 1958 me
tus palyginti su 1957 metais kar
vių skaičius kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose padidėjo 34 tūks
tančiais, arba 17 procentų".

Vadinasi, jeigu 34,000 yra 17% 
1957 metais buvusio karvių skai
čiaus, tai tas skaičius buvo 200, 
000. (Jeigu imtumėm dėmesin 
Sniečkaus kitoj tos pačios kalbos 
vietoj nurodytą 16%, tai tas skai
čius turėjo būti 212,500. Kadangi 
Sniečkus čia minėjo tik suapva
lintus skaičius, tai tikrasis skai
čius turi būti kur nors vidury, 
greičiausiai apie tą pernai LNA 
pranešimuose nurodytąjį).

Sniečkus, be to, nurodė, kad 
nuo 1953 metų karvių skaičius 
kolchozuose ir sovehozuose yra 
padidėjęs “115 tūkstančių arba 
beveik dvigubai”.

Vadinasi, 1953 metais kolchozai 
ir sovehozai Lietuvoje turėjo tik 
apie 120,000 karvių.
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1959 m. vasario 6 d.

DAUGIAU DĖMESIOUNIVERSITETINĖMS STUDIJOMS
Jau nuo senesnių laikų Lietu

vos jaunimas skyrė didelės reikš
mės augštajam mokslui ir nemaža 
jo siekė. Lietuvai XI šimtmety 
užmezgus su Vakarais ryšius 
(Mindaugo karūnavimasis), atsi
vėrė platesni akiračiai. Jau XV- 
me amžiuje apie 180 lietuvių stu
dijavo Leipzigo, Ehrfurto Merse- 
burgo, Krokuvos ir Prahos uni
versitetuose. Gi XVI-to šimtmečio 
gale apie 500 lietuvių studentų 
lankė Karaliaučiaus, Paduvos, Ro
mos, Frankfurto, Leipzigo, Frei- 
burgo, Heidelbergo, Tuebingeno 
ir kitus universitetus. Spėjama, 
kad svetur lietuvių studentų XV 
— XVI-me amžiuje buvo apie 
2000. įsisteigus 1579 m. Vilniuje 
augštajai mokyklai — Vilniaus 
Akademijai, mokslas pasidarė 
daug prieinamesnis, joje daug 
Lietuvos jaunimo baigė augštuo- 
sius mokslus savame krašte, kol 
1832 m. Vilniaus Universitetų už
darė rusai okupantai. Nepriklau- 
lomybėa metais 1922 m. vasario 
16 d. atidarius Lietuvos Univer
sitetų Kaune, vėl pagerėjo sąly
gos eiti augštuosius mokslus. 
Juos per nepriklausomybės laiko
tarpį baigė V.D. Universitete Kau
ne 5000 asmenų, o Žemės Ūkio 
Akademija Dotnuvoj išleido 1000 
diplomuotų specialistų. Atsidūręs 
lietuviškas jaunimas tremty Vo
kietijoje, 1945-1950 metais lankė 
apie 2000 lietuvių studentų įvai
rius universitetus Vokietijoje, iš 
jų 500 baigė ir įsigijo baigimo dip
lomus. Lietuvių studentas visais 
laikais buvo sąmoningas savo 
tautos reikalams, o ypač okupa
cijų metais kovojo prieš okupan
tus su nepalaužiama dvasia ir di
deliu užsispyrimu siekė mokslo 
bei ruošėsi ateities darbams.

Ir emigraciniame išsiblaškyme 
mūsų juanimas nenuleidžia ran
kų ir tęsia garbingai lietuvio stu
dento tradicijas ir siekia augštojo 
mokslo. Ypač didelis skaičius stu
dijuoja universitetuose Amerikoje 
ir Kanadoje, šiuo metu Australi
joje studijuoja per 100 lietuvių 
studentų įvairiuose šio krašto uni
versitetuose. Studijuojančių skai
čius galėtų būti didesnis. Mes tu
rime dėti visas pastangas, kad kuo 
didesnis skaičius studijuotų. Ne
leiskime kiek ugterėjusių vaikų į 
fabrikus uždarbiauti. Mūsų pa
grindinis rūpestis turėtų būti iš
mokslinti savo vaikus ir juos pa
ruošti platesniam, šviesesniam 
ateities gyvenimui. Išmokslintas 
žmogus gali turėti didesnės reikš
mės gyvenime ir sukurti šviesesnį 
gyvenimą gyvenamam kraštui ir 
savo tautai, čia nurodysiu univer
sitetus ir juose veikiančius moks
lo šakų fakultetus, kad žinotume, 
kokie fakultetai kur veikia. Di

JUOZAS BUŠODILGĖ

GYVOSIOS MOZAIKOS 
GYVOS IŠTRUPĖLĖS

PIRMŲJŲ TRANSPORTŲ LIETUVIAI YALLOURNE

Melburno televizijos stoties 
prastokai pasiekiamas Yallournas 
— rudosios anglies, dulkių, suo
džių, dūmų, tikrai nepastovaus, 
dažniausiai bjauraus oro ir pašė
lusių vėjų karalystė. Yallournas 
ir jo apylinkės — nuostabiai grei
tai besiplečiančios pramonės mi- 
niatūrinis Ruhro kraštas. Yallour
nas — daugumos vietos australų 
niekad neatslūgstančiam pasipik
tinimui vis gausėjančių margatau- 
čių ateivių ir laimės jieškotojų 
dar tebeužmirštas Dievo Austra
lijos užkampis. Yallournas — sve
timtaučių darbininkų tolerantiš
kas darbdavys ir maitintojas.

Iš naujųjų ateivių dominuoja 
vokiečiai, olandai ir graikai.

Savo vietos neužleidžia ir taip 
vadinamojo “sudužusioje laivo” 
keleiviai, buvę unriniai ir irinlai 
“karšinčiai”, dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių negalėję įvykdyti 
savo svajonių į J.A.V.-bes. Kai 
kurie iš jų ir šiaip sau, dėl įdo
mumo, pasirinko šį kraštą laiki
nai ar amžinai prieglaudai...

Jų tarpe tebesitrina ir keli lie
tuviškieji “paskutiniai mohika
nai”, prieš kurį laiką atšventę 
savo pirmąjį dešimtmetį po Pietų 

desnių centrų universitetai yra 
augštesnio lygio ir, jei yra gali
mybės, stenkimės juose ir studi
juoti.

Australijoje veikia 9 universite
tai:

1. Australijos Tautinis Univer
sitetas Canberroje, įsisteigęs 1946 
metais, kuriame baigusieji univer
sitetą dirba tyrimo darbą ir gilina 
savo studijas keturiose sekcijose: 
medicinos, fizikos, socialinių mo
kslų ir Pacifiko studijų.

2. Adelaidės Universitetas, įsi
steigęs 1874 metais su 4775 stu
dentais. Jame veikia šie fakulte
tai: žemės ūkio, humanitarinių 
mokslų, odontologijos, ekonomi
jos, inžinerijos, teisių, medicinos, 
muzikos, gamtos ir matematikos 
ir technikos.

3. Melbourne Universitetas, įsi
steigęs 1853 m. — su 7544 studen
tais. Jame veikta šie 12 fakultetų: 
žemės ūkio, architektūros, huma
nitarinių mokslų, odontologijos, 
ekonomijos ir prekybos, pedagogi
kos, inžinerijos, teisių, medicinos, 
muzikos, gamtos ir matematikos 
ir veterinarijos.

4. Naujosios Anglijos Unievr- 
sitetas Armidalėj, (University of 
New England, Armidale), N.S.W., 
įsisteigęs 1954 metais, kuriame 
studijuoja 1149 studentai. Jame 
veikia šie fakultetai: humanitari
nių mokslų, gamtos ir matemati
kos, žemės ūkio, žemės ūkio eko
nomijos.

5. Queenslando Universitetas 
Brisbanėje, įsisteigęs 1909 metais 
su šiais fakultetais: žemės ūkio, 
architektūros, humanitarinių mo
kslų, prekybos, odontologijos, pe
dagogikos, inžinerijos, teisių, me
dicinos, gamtos ir matematikos 
bei veterinarijos.

6. Sydnėjaus Universitetas, įsi
steigęs 1850 metais su 8346 stu
dentais. Jame veikia šie fakulte
tai: žemės ūkio, architektūros, hu 
manitarinių mokslų, odontologijos, 
ekonomijos, inžinerijos, teisių, me
dicinos, gamtos-matematikos bei 
veterinarijos.

7. Technikos Universitetas NSW, 
Broadway, Sydney ir Kensington, 
įsteigtas 1948 metais su 5633 stu
dentais. Jame veikia šie fakulte
tai: gamtos-matematikos, archi
tektūros, inžinerijos, technikos, 
humanitarinių ir socialinių moks
lų, prekybos.

8. Tasmanijos Universitetas Ho- 
barte su 900 studentų. Jis įsteig
tas 1890 metais su šiais veikian
čiais fakultetais: humanitarinių 
mokslų, pedagogikos, teisių, gam
tos — matematikos, inžinerijos ir 
prekybos.

9. Vakarų Australijos Universi
tetas Perthe, įsteigtas 1911 me-

Kryžium. Tai didžiai tragiškos, 
gyvos ir liūdnos D.P. mozaikos 
dar gyvos ištrupėlės, kurias kaž
kokia nematomoji jėga vis dar te
belaiko tarpusavy sulipusiose mar
gaspalvėse ir nesimetriškai kam
puotose dalelytėse.

Daugiau kaip prieš dešimtmetį 
šion žemėn atsikraustę po II Pas. 
Karo pirmieji lietuviai buvo Yal- 
lourn North’o rudosios anglies 
kasyklos gličiam purve “įkurdin
ti" dviejų darbo metų sutarčiai 
atlikti iš anksto jiems paruoštose 
palapinėse, kurios puikiai įsiurb
davo apskritų metų dažną lietų, 
ledinį, nuo sniego viršūnėmis bo
luojantį kalnų atskrendantį vėją 
ir europiečiui sunkiai pakeliamą 
vasaros vidurdienio kaitrą.

XXX
Tatai įvyko Anno Domini 1948 

sausio 17 dieną, po visokiausių 
australizacijos ir nudipinimo kur
sų Bonegilloje.

Kelis metus besikeičiančių 
tarptautinių organizacijų globos 
ir alkano bei suvaržyto dykinėji
mo atsikračius, čia iš pirmojo pa- 
baltiečių transporto Australijon, 
kuriame buvo 439 lietuviai, 40 
tautiečių, tikrų ir netikrų vien

MOŠŲ PASTOGĖ

PASAULIS PRIE JOS KOJŲ”

Tokia antrašte Melburne pla
čiai skaitomas (per pusę milijono 
skaitytojų) dienraštis “Sun” 1959 
m. sausio 15 d. įsidėjo lietuvaitės 
Vidos Budrevičiūtės — Aleknie
nės fotorafiją, platokai aprašyda
mas jos ir jos vyro Vivo būsimą 
kelionę aplink pasaulį.

Kadangi toks įvykis tėra pir
masis, kur lietuvaitė, kaip premi
jos laimėtoja, keliauja aplink pa
saulį, suprantama, yra būtinas at
žymėti ir mūsų spaudoje.

Kaip jau rašyta “Mūsų Pasto
gės" 3 Nr. 1958 m. pradžioje 
Melburno televizijos stotis HSV 7S 
išrinko Vidą gražiausia pr. mėtį 
mergaite, suteikdama jai grožio 
premiją, įgalinančią veltui ap- 
skristi pasaulį.

tais su 2376 studentais. Jame vei
kia šie fakultetai: humanitarinių 
mokslų, teisių, pedagogikos, eko
nomijos, gamtos — matematikos, 
inžinerijos, žemės ūkio, odontolo
gijos ir medicinos.

Australijoje studijuojantiems 
teikiamos įvairios lengvatos, duo
dama nemaža stipendijų. Be uni
versitetų veikia įvairūs koledžai, 
pedagogikos institutai. Norint 
gauti smulkesnių žinių studijoms, 

gungių, narsių, gyvenimo vėtytų 
ir mėtytų vyrukų, kastuvu, kirka 
ir kūju ėmėsi uždirbinėti kasdie
ninę savo duoną, vyną ir alų, ne 
kartą aktyviai reaguodami prieš 
senuosius šio krašto gyventojus, 
įžūliai reikalaujančius visur kur 
kalbėti australiškai...

Maltiečiai ir italai iš palapinių 
stovyklos eidavo į laukus pasikal
bėti savąja kalba... Gi lietuviai 
gelbėdavosi lietuviškai, kur ir ka
da tik jiems patikdavo. Tada visą 
reikalą spręsdavo muštynės ir po
licija. Pastaroji nekvaršindavo 
sau galvos, kas kokią kalbą var
toja: ji tik žiūrėdavo, kad besi- 
mušantieji nepažeistų klasikinio 
bokso taisyklių ir po muštynių 
vienas kitam paspaustų ranką...

Tie laikai nūdien jau užmiršti, 
nes dabar jau visose viešosiose 
vietose europiečių pašnekėsią: nu
stelbia australiškąją kalbą.

Po kelių mėnesių iš palapinių 
persikelta į naujai statomus len
tinius barakus, taip pat gerus 
nakties šalčio ir dienos kaitros 
laidininkus.

LIETUVIAI KURIASI
Metai nesustodami bėgo, kurie 

čionykščių lietuvių skaičių didino 
vėlesniųjų transportų vienišais, 
apsipačiavusiais ar šiaip sau pa
gal populiarią dipukišką tradiciją 
susimetusiais, duonos ir laisvės 
išalkusiais tautiečiais. Susižavėję 
anuometiniais SEC (State Elect

Kelionės metu ji aplankys Ho- 
lywoodą ir filmų bendrovėje “Co
lumbia Pictures and Screen Gems 
Inc.” turės bandomąją demonstra
ciją. Sėkmės atveju Vida galės 
pasirašyti kontraktą dirbti, kaip 
filmų artistė.

š.m. sausio 17, d. “Quantas” oro 
susisiekimo bendrovės lėktuvu, pa
lydėta tėvų ir gausaus būrio drau
gių, draugų bei televizijos stoties 
atstovų, Vida Aleknienė su vyru 
išskrido laimėton kelionėn. Kelio
nės metu, kuri tęsis 6 savaites, 
aplankys: Honolulu, St. Francis- 
eą, Los Angeles, New Yorką, Cle- 
velandą, Londoną, Paryžių, Romą 
ir Singapūrą.

M.P.I.

patartina kreiptis į mokslo insti
tucijų raštines arba viešąsias bib
liotekas, kur gaunami universite
tų, koledžų, institutų kalendoriai 
su smulkiais einamų mokslo šakų 
aprašymais.

Prasidedant mokslo metams uni
versitetuose ir kitose augėlesnė
se mokyklose linkėtina, kad dides
nis skaičius lietuvių studentų įsi
jungtų į studijas.

A. Krausas

ricity Commission of Victoria) 
lengva ranka mėtomais viršvalan
džiais, jie ėmė ir įleido čia savo 
šaknis, pagal planą ir be plano 
gausindami lietuviškąjį prieauglį, 
statydamiesi lūšnas, lentinius ir 
mūrinius namus, pirkdamiesi liuk
susinius baldus, šaldytuvus, dul
kiasiurblius, visokius “mikserius” 
ir kitokias moderniškojo žmogaus 
gyvenimo išmones. Kai kam ne
trukus pavyko ir nuosavais moto
rizuotais ratais pasivažinėti, kas 
be ko, kartais ir j “ne vietoj" 
esantį daiktą atsitrenkti... Moto
ciklų mėgėjai visi taip švariai su
daužė save ir savo motociklus, 
kad nė veržlės kokios neparnešė 
j namus vaikams pažaisti.

Dabartiniu gi metu visi Yal- 
lourno apylinkės tautiečiai, be- 
spoksodami į sputnikus, ėmė lauk
ti karo ar šiaip kokio baisaus ir 
staigaus netikėtumo...

— Nejaugi mes visą laiką būsi
me pralaimėjusiųjų pusėje? — ne 
vienas klausiamai palinguoja gal
vą. (Bus daugiau).

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Nepamirškite tavo pareigos: 

Postai notomis, čekiais ar money 
orderiais paskubėkite atsiųsti 
“Mūsų Pastogės” prenumeratą 
šiems metams ir atsilyginti (kas 
dar skolingas) už praeituosius.

PINIGUS SIŲSTI ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.

PASKRAIDOM IR MES
Sausio mėn. 17 d. Pietų Aus

tralijoje prakaitavo visi. Termo
metras rodė 110 laipsnių Faren
heito. Adelaidės sklandymo klubo 
instruktorius Romas Urbonas mė
gina atsivėsinti lakūniškomis prie
monėmis. Auto vindo išvilktas jo 
sklandytuvas pagauna gerą kylan
čią srovę. Besukant ratą, Romas 
pasiekia 15.000 pėdų augštj, at
seit iškyla tris mylias be trupučio. 
Ten jau beveik šaltoka. (15.000 
pėdų yra 5.550 metrų).

R. Urbonas pradėjo sklandyti 
prieš trejetą metų. Drauge jis mo
kėsi ir motorinį skraidymą ir da
bar jau turi sportinio lakūno li
cenziją.

šis R. Urbono laimėjimas yra 
ypatingai vertinamas, nes jis 
skrido be specialaus pasiruošimo 
(skridimui aukščiau 4000 metrų 
reikalinga turėti papildomo de
guonie kvėpavimui) ir aprangos. 
Adelaidės sklandymo klubas už 
šį žygį ir naują Pietų Australijos 
rekordą apdovanojo R. Urboną 
aukso medaliu.

Z. Koronkevičius atvyko į Aus
traliją prieš 11 metų. Lietuvoje 
jis buvo tik sklandytojas. Čia 
prisispaudė tapti lakūnu. Ir tapo. 
Jau trejetas metų skraido komer
ciniais lėktuvais, atseit skraidy
mu pelnosi duoną, šiuo metu Z. 
Koronkevičius skraido Šiaur. Teri
torijoj (gyvena Darvine) ir jau 
turi priskraidęs 3000 valandų. 
Apie jo skraidymus leiskime pa
pasakoti jam pačiam:

Militarinė demokratija Azijoje
Pietų Amerikoje “militarinė” 

demokratija turi tradicijas. Ji ten 
vartojama nuo senesnių laikų. At
metus didįjį Azijos narį Kiniją, 
kurioje viešpatauja komunistinė 
diktatūra, tenka sustoti prie tri
jų Azijos valstybių, kuriose šiuo 
metu įvesta militarinė “demokra 
tija”. šia demokratijos rūšimi 
Azijoje labai susirūpinusi Ameri
ka, nes ji ten turi interesų me
džiagine ir politine forma.

Šiuo metu Azijoje trys valsty
bės — Pakistanas, Burma ir Sia
mas (Tailandas) — valdomos “mi- 
litarinės demokratijos” autorite
tų. Iš Indonezijos prezidento Šo
kamo kraštui primestos "autori
tetinės demokratijos” iškilo pilie
tinis karas, kuris iki šios dienos 
dar nėra baigtas, šios ir panašios 
aplinkybės atkreipė Amerikos dė
mesį ir Vašingtone klausiama, 
ar militarinės “demokratijos” įve
dimas Pakistane, Burmoje ir Tai
lande pakenks JAV interesams? 
Augštieji politiniai diplomatiniai 
ii- spaudos sluogsniai atsako: ne, 
Ir štai dėl ko:

Pakistanas
Kraštas nemažas. Turi gyven

tojų netoli 80 mil. Santvarka, pa
gal konstituciją, demokratinė res
publika. Tačiau ji nebuvo įgyven
dinta. Kraštą valdo didesnieji 
žemvaldžiai, “kariniai smegenys” 
ir rinktiniai krašto “tarnai” — 
piliečiai. Tamsioms masėms buvo 
duota daug pažadų, bet jie nebu
vo įvykdyti. Už tai prieš porą 
metų Rytų Pakistano dalis Dacco 
buvo sukilusi, žuvo Dacco parla
mento pirmininkas ir nemaža na
rių. Iškilo min. pirm. Firoz Khan 
Noon, bet jis buvo pašalintas. Val
džios galia pateko j prezidento Is
kander Mirza ir kariuomenės va
do gen. Mohammed Ayub Khan 
rankas. Valdžioje įsivyravęs netei
singumas ir korupcija. Spalio 7 d. 
Pakistane buvo įvestas karo sto
vis, nes politikai ėmė nesutarti. 
Bet jau to paties mėn. 27 d. kari
nė delegacija iš 10 karininkų, ap
silankiusi pas prezidentą Mirzą, jį 
privertė atsistatydinti ir visą ga
lią perėmė gen. Khan, kuris su
darė karių vyriausybę. Naujoji 
Pakistano vyriausybė patvirtino 
draugiškumą su Amerika. Dabar 
eina persitvarkymas viduje. Ame
rikos pagalba nesustojo, kaip me
džiaginė, taip ir militarinė. Pa
kistanas naudojasi laisve 11-ka 
metų.

Burma
Ji mažesnė. Turi gyventojų 22 

mil. Demokratinė respublika.

S

— J ieškom mineralų ir naftos. 
Kartą net pusketvirto mėnesio 
žvalgėmės uranijaus, torijaus ir 
kt. žvalgome kelius, vandenis, gy
vulius bei paukščius. Purškiame 
moskitų peryklas.

— Skraidau su milionieriais ir 
ubagais. Tenka gabenti kalinius į 
Hooker Creek. Atveža juos už 
grotų, susodina šešis ir skrisk be 
jokio palydovo. Anksčiau taip ir 
laukdavai, kol gausi iš užpakalio 
per galvą, bet dabar jau pripra
tau. Skridau ir su raupsuotais, 
bet ta liga nėra jau tokia biauri 
ar užkrečiama. Teko ir su lavonu 
skristi, bet kai lėktuvas nemažas, 
nėra taip blogai. Teko matyti ga
benant lavonus be karsto ketur
viečiu lėktuvu — kojos pagal 
pat piloto nosį kyšo...

Šiaip tenka gabenti įvairius 
krovinius, pradedant žuvimis, ver
šiukais ir baigiant dinamitu. įver
čia tau dėžę (užtektų sudraskyti 
lėktuvą į šipulius) ir pasako “ant 
ausies”, kad keleiviai negirdėtų: 
“išmesk priverstino tūpimo atve
ju”.

Dabar prasidėjo šlapias sezonas. 
Daug audrų. Skraidom kur nega
lima išvažiuoti. Kartais mėtome 
prekes iš oro.

Apskritai, darbas įdomus ir ne
nuobodus.

Palinkėkime mūsų mieliems tau
tiečiams R. Urbonui ir Z. Koron- 
kevičiui sklandaus skraidymo.

J. P-us.

Krašto galva — ministeris pirmi
ninkas. Juo ilgoką laiką buvo U 
Nu. Kraštas ir dabar tebekariauja 
su komunistiniais partizanais. Ka
da U Nu pradėjo glaudžiau ben
drauti su komunistais, tada armi
ja, kuri veda kovą, liko nepaten
kinta. Ministerio pirm. U Nu par
tija, vadinama Priešfašistine Žmo
nių Laisvės sąjunga, suskilo. U 
Nu nerizikavo rinkimais, bet pats 
atsistatydino su visa vyriausybe, 
kuri skaitėsi liberališka ta pras
me, kad derėjosi su komunistų 
partizanais ir nieko nelaimėjo. 
Krašte nėra paskelbtas karo sto
vis. Valdžia pateko į kariuomenės 
vado gen. Ne Vin rankas. Naujoji 
vyriausybė pareiškė, kad jos už
sienio politika nebus pakeista. Lai
kysis ir toliau neutralumo tarp 
Rytų ir Vakarų. Kovos su komu
nistais bus sugriežtintos. Blokuo
jasi prieškomunistinės partijos ir 
eis rinkimuosna. Tikimasi, kad 
Burmoje komunistai gaus skaudų 
smūgį, jeigu tik gen. Vin nepa
naudos kariuomenės diktatūrai.
. i. • '.i '■ ■ i i ■

Siamas (Tailandas)

Siamas nėra didelė valstybė. Ji 
turi 23 mil. gyventojų. Tame skai
čiuje yra 3 mil. kinų kilmės žmo
nių. Buvo monarchija, bet prieš 
keletą metų karalius Anada Ma- 
hidol buvo nužudytas. Iki šios die
nos nežinomas karaliaus tikrasis 
žudikas. Tailandas turi labai svar
bią strateginę poziciją. Pro jį ei
na kelias j Malajus ir Indonezi
ją. Yra didysis gumos ir švino 
gamintojas. Patikimiausias Ame
rikos sąjungininkas. Jis priklauso 
SEATO, Colombo planui, palankus 
Kinijos nacionalistams ir Pietų 
Vietnamui. Turi gynybos sutartį 
su Amerika. Nesileidžia į derybas 
su komunistine Kinija. Prieš me
tus įvyko vyriausybės pasikeiti
mas. Maršalas Thararat Sarit nu
vertė Phibul Songram vyriausybę. 
Praėjusį gruodį gen. Thanom Kit- 
tikachon tapo ministeriu pirmi
ninku. Paskutiniu sukilimu marša
las Sarit vėl atgavo valdžią. Jis 
vieton ministeriu kabineto sudarė 
militarinę tarybą. Daro pertvar
kymus viduje. Žada vėliau rinki
mais nustatyti krašto valdymą ir 
vyriausybę. Gyventojų pagrindinis 
verslas — žemės ūkis. Juo ver
čiasi keturios penktosios gyvento
jų. Politika nebus keičiama. Iš 
pirmųjų dienų Sarit sukišo j ka
lėjimą 100 komunistų vadų, dau
gumoje žurnalistus. Santykiai su 
Amerika labai glaudūs ir geri.

K. T». (D.I.)
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Prie stiklelio vienas Canberros 
"Šviesos" valdybos narys paminė
jo, a propos de bottes, vienam gi
liai įsigilinusiam j pasikalbėjimą 
Sydnėjaus nariui, kad esą būtų 
malonu daugiau tokių šviesininkų 
pamatyti, su jais pasišnekučiuoti, 
ar ten stikliuką ar bonkutę nu
veikti. Sydnėjaus reprezentantas, 
vos atspaudus namo, skubiai su
šaukė valdybos posėdį, kuris nuo
stabiai greit pasibaigė. Kokios re
zoliucijos ten buvo sprendžiamos, 
kokie nutarimai dar stipriau nuta
riami, neteko iki šio laiko išgauti 
— gal vėliau kada (protokolai da
bar slaptai uždarytose knygose) 
į šviesą iškils, tada tai ir bus apie 
tai galima sužinoti. Turime mes 
tik vieną ženklelį, tik vieną įro- 
dymėlį, kad bendrai tas posėdis 
yra įvykęs: — tai laiškas, kurį, 
lėktuvu atsiųstą, canberiškiai ga
vo, su nusistebėjimu atplėšė, ir 
dar su didesniu nusistebėjimu 
skaitė.

Rado jie ten parašyta, kad jau 
atvažiuojam!

— x —

Visi istoriniai, t.y. atmenami 
įvykiai turi savo pradžią, turi sa
vo kiaušinį, iš kurio išsirita įvy
kis savo šauniam garbingume, tu
ri savo šaltinį, iš kurio pasipila 
įvykio gausingas didingumas. Tik 
ta pradžia, tas kiaušinis ir tie šal
tiniai retai beatmenami žmonių, 
jei jie nėra tuojau užrašomi, už- 
dokumentuojami ateities kartom. 
Taip mes čia ir padarėm! apra- 
šėm, tikiu — tiksliai, pradžią tos 
intymios bičiulystės, kuri išsivys
tė tarp dviejų pasaulinių, tarpval
stybinių, sostininių didžiosios or
ganizacijos centrų. Išreikšta bi
čiulystė (jei nesusikirsiu) susiti
kimu kas pusmetį, kuriame mus 
dar arčiau suglaus bendrų idėjų 
bei minčių, ne tiek, kaip tuoj ma
tysim, abstraktus ir formalus iš
reiškimas, kiek konkretus, nuo
širdus, gal kiek simbolinis, jų 
įgyvendinimas.

— x —

Kviečiantieji sugebėjo atidėlio
ti suvažiavimą iki 1959 m. sausio 
24 d., kada 19 šviesiečių keturiom 
mašinom dviejų dienų bėgyje (23 
ir 24 sausio) nuskubėjo iš Sydnė
jaus į Canberrą. Kelionė važiavu- 
'siems, (jau nekalbant apie pačius 
keliautojus) buvo nuobodi ir to
dėl išleidžiama iš šio aprašymo. 
Dar pusei kontingento (dviem 
mašinom) nepasiekus Canberros, 
ją jau gausiai (ne vaišingumu, o 
asmenybėm) stojosi pasitikti can
beriškiai prie gerai žinomo Mo- 
tel’io. Seimininkai laukia be prie
kaištų, nors įvyko tradicinis va
landos pavėlavimas. Jie šypsojosi 
ir ištiestomis rankomis pasitiko 
pusę svečių (kita pusė jau buvo 
atvykus ar dar teikėsi vėliau at
vykti.) Po formalaus susipažini
mo, svečiai pavieniui ar poromis 
išsimėtė po visą Canberrą, o jų

uiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiuiN

Specialus
TAURO PRANEŠIMAS j
įsigaliojus naujam muitų potvarkiui, TAURAS turi galimy- i 

bę jums pranešti, kad žymiai nupigo visos jo siunčiamos pre
kės. Tiek medžiagos, avalynė, oda. Vaistai, už kuriuos dabar 
tereikia mokėti tik 25%.

Rašykite kainaraščiams ir pavyzdžiams pažymėdami nori
mą kainą ir spalvą. Viskas bus tuojaus jums oro paštu pasiųs
ta: TAURAS — A. Briedis, 88 Goldsmith Ave., London, W. 3. 
England.
Atstovai: Mr. K. Makūnas, Barton House, Room 29, Canberra; 
Mr. I. Vitkūnas, 1, Guthrie St, Hillside, Adelaide; Mr. N. But- 
kūnas, 9, Cowper St., St. Kilda, Vic. ir Mr. A. Augustinas, 
D. 65. Railway Hostel, Greenacre, N.S.W. Pas juos galite pa
matyti pavyzdžius bei užsisakyti norimas prekes.
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SYDNĖJAUS ŠVIESIEČIAI
CANBERROJE

(LINKSMOS DRAUGYSTĖS REPORTAŽAS)
nuotykiai į viešąją šviesą neke
liami.

— x —
Tą pačią dieną 8 vai. turėjo 

įvykti, o tarp 9 ir 9.30 ir tikrai 
įvyko futbolo salėje ir šalia jos 
esančiojo aikštėje rungtynės. Čia 
mano galite blogai suprasti, o gal 
aš nevykusiai išsireiškiau. Rėmė
si ne futbolo komandos, o canbe
riškiai su sydnėjiškiais ir, gal 
dar geriau pasakius, ne kamuo
liais, o dainomis, ir kai kurie gė
rimais. Visi gi gėrėjosi, ragauda
mi skanius patiekalus ir šokdami 
minėtoj aikštėj bei salėj.

Asmeniškiems pasikalbėjimams, 
ar pastaboms bei pletkams čia ne 
vieta, kai kurie vieši pasisakymai 
taip pat neminėtini. Reikia tačiau 
atžymėti kolegos Pilkos skaitomą, 
jo paties surašytą manifestą, ku
ris meistriškai, netgi artistiškai 
buvo suformuluotas į feljetoną. 
Pats turinys labai prozaiškas: 
Canberros šviesos ruošimasis su
tikti sydnėjiškius svečius; bet kaip 
gražiai tatai buvo pasakyta! Vo
kiečiai gi sako: “Der Ton macht 
die Muzik." Feljetonas pavaizda
vo tipišką Šviesos veikimą. Nu- 
stebom mes, kad ir Canberroj 
veikiama, kaip ir pas mus. Bet 
mes nieko nesakėm, tik juokėmės.

To vakaro eigoj taip pat mi
nėtina vienas canberiškių coup de 
force, kas sydnėjiškius gerokai 
sugėdino, nors jie ir apie tai nie
ko nesakė. Keturi ar penki Can
berros nestudentai senai sugebė
jo, matyt susitarę, išmokti vieną 
iš daugelio tos senos giesmės 
“Gaudeamus igitur” posmų, apart 
pirmojo. Kai gi sydnėjiškiai drą
siai sugiedojo pirmą posmą ir bu
vo jau bečiumpą už stiklų, minė
tieji Canberros kolegos traukė 
giesmę toliau. Sydnėjus nutilo. 
Reikės per sekantį susirinkimą pa
tiekti rezoliuciją Sydnėjaus švie
sos nariams, kad išmoktų dar vie
ną posmą tos senosios studentų 
dainos...

— x —
Alaus licenzija buvo gauta tik 

iki 11.30 vai., ir jau būtų viskas 
pasibaigę, jei nebūtų likę to ne
lemto alaus. Oficialiai, taigi, su
buvimas užsibaigė pusę dvyliktos, 
ir kadangi aš į asmeninius reika
lus griežtai atsisakau čia kištis, 
tuomi ir užbaigsiu atpasakojęs to 
vakaro įvykius futbolo salėje ir 
aikštėje.

Po to vis dėlto įvyko stebuklas. 
Kas ten ką namo vežė-nežinau, 
bet visi studentai atsirado nei iš 
šio, nei iš to pas kolegą Viktorą, 
kur dar studentiškai tęsė tai nak
čiai skirtą pasilinksminimą, šie 
užsilikėliai skirstėsi jau po pieni

ninko atsilankymo.
— x —

Sekančią dieną, t.y. sekmadienį, 
sausio 25 d. buvo programoj nu
matyta Canberros apžiūrėjimas, 
čia aš dabar nebežinau kas dary
ti: mat, aš iki pietų miegojau, kol 
kortininkai neprikėlė. Gal ir ge
rai, kad negaliu stebėtinąsias įžy- 
menybės mūsų sostinės aprašyti, 
nes jei pasakysiu, kad man tas pa
tiko, o kitas nepatiko, rizikuoju 
nuomone nesutapti su užsidegu
siu skaitytoju. Gal ir ne taip svar
bu tą Canberrą aprašinėti. Juk 
galima ten nuvažiuoti ir pasižiū
rėti, o neaktyvus entuziastas gali 
ir iš knygos jos paveikslais pasi
gerėti. Todėl užteks turbūt, jei 
aš patieksiu, kas buvo programoj 
užrašyta, būtent: rinktis tarp 10 
ir 12.30 vai. prie parlamento rū
mų, o po piet — prie karo muzic • 
jaus.

— x-—

Dabar paminėsiu maloniausi 
laiko tarpą Canberroje (aš rašau 
tik apie viešus pasirodymus), bū
tent: iškylą, kurią geriausiai ga
lima apibūdinti anglišku terminu 
“barbecue” Cotter paupy. Nemi
nėsiu aš čia nei Cotter Dam, ku
ris saugo Canberros vandenis, nei 
pušynų tarp sostinės ir Cotter’io, 
vokiečių nelaisvių pasodintų. Tą 
viską galima rasti bibliotekoj ša
lia statistinių davinių. Pirmiausiai 
gi reikia pasisakyti dėl oro, ku
ris toks svarbus mūsų gyvenime, 
ir kurio tarp statistinių davinių 
negali rasti. Anot vieno vietinio 
gyventojo: — “Puiki naktis, kuri 
tik kartą metuose Canberroj su
laukiama.” Buvo nešilta nesimau- 
dantiems, nešalta ir išsimaudžiu
sioms; buvo ne per tamsu mėne
siena besigėrintiems, ne per švie
su nuo jos į krūmus pasitrauku
siems. Vienu žodžiu, naktis buvo 
par excellence. Barbecue buvo 
kepami chops’ai ir patiekiami pa- 
dūminti vietoj padruskintų, prie
du visa lėkštė įvairiausių gami
nių, Privalgyta buvo gardžiai ir 
gausiai, tik vienas kitas nusiskun
dė alaus trūkumu. Bet juk patys 
kalti, kad neįstengė pasigrožėti 

MURRAY’S
Health Food Stores

91 DARLINGHURST ROAD, KINGS CROSS 
SYDNEY, AUSTRALIA

PHONE FA 5195
Vienintelė firma Australijoj, kuriai leista siųsti maisto ir dra 
biržių siuntinius tiesiai į Estiją, Latviją, Lietuvą ir U.S.S.R. 
SIŲSKITE SIUNTINIUS PAŠTU TIESIAI SAVO GIMINĖMS. 
MUITAI DABAR YRA NUSTATYTI, SĄSKAITOS NEREI
KALINGOS. MES NESIUNČIAME SIUNTINIŲ PER LONDO
NĄ, ŠVEDIJĄ AR DANIJĄ. RAŠYK ARBA SKAMBINK DĖL 
MŪSŲ VĖLIAUSIŲ KATALOGŲ.

AGENTS: SYDNEY, N.S.W.:
M. & N. PEKIC, Grocer, 143 Cabramatta Road, CABRA- 
MATTA, N.S.W. Tel.: UB 2082.
OLYMPIC SURPLUS STORES, 293 Church Street, PAR
RAMATTA, N.S.W. Tel.: YL9728.
M. CIBULSKIS, 468 Burwood Road, BELMORE, N.S.W. 
Tel.: 75 6578.

NEWCASTLE, N.S.W.:
FRY’S DELICATESSEN, 557 Hunter Street, NEWCAST
LE, N.S.W. Tel.: B3596.

MELBOURNE, VIC.:
CONTAL CO., 387 Little Bourke Street, MELBOURNE, 
VIC. Tel.: MU 1608, MU 3627.

PERTH, W.A.:
S. & L. FURNISHERS, 229 Newcastle Street, PERTH, 

.. W.A. Tel.: BA 7842.
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gamta, pasilinksminti kompanijoj 
ir pasigardžiuoti valgiu...

— x —
Po valgio barbecue pavirto lau

žu, kur aidų aidais skambėjo dai
nos. Atėjo proga Sydnėjaus gru
pei atsilyginti Canberra! už pra
eitos dienos sugėdinimą. Pastatė 
jie, mano manymu, du visiškai ne
vykusius vaidinimėlius, kurie ne- 
propogavo kokios moralės, nors 
nemoralūs jie irgi nebuvo. Pirmam 
vaidinime, pavyzdžiui, Marsietis, 
pasišnekėjęs su Australijos lietu
viu, priėjo išvados, kad jis čia na
mo nepirktų, nors mes gerai ži
nome, kad namas kiekvienam rei
kalingas. Antras vaidinimas gal 
kiek geresnis: buvo jame išreiš
kiamas pasibaisėjimas vieno laik
raščio redakcinio kolektyvo meto
dais, o kokio ten laikraščio, tai ir 
nenugirdau, (čia ir pažymėtina 
per tyli artistų dikcija).

Nepraėjo vakaras ir be šokių, 
kurių geriausiai atsižymėjo pol
kutė su ragučiais, nes ilgiausiai 
užsitęsė. Nespėjus dar šokėjams 
susiimti rankomis į ratelį, supa- 
savo muzikantai (jų buvo du), ir 
taip šokis nutrūko. I galą, t-y. 
apie 1 vai. viskas sklandžiai išėjo, 
ir dalyviai nenoromis ėmė skirs
tytis. čia aš vėl turiu progos skai
tytoją perspėti, kad jis šičia plet
kams medžiagos neras, nes aš 
stipriai nusistatęs neaprašinėti ko
kių nors asmeniško pobūdžio atsi
tikimų. Taip pat panaudojimas vi
so straipsnio ar jo dalies bet ku
rio pobūdžio pletkams būtų baus
tinas pagal Ženevos konvenciją: 
copyright’o teises pasilieka auto
rius.

— x —
Pirmadienį, sekančią dieną, ofi

cialioj programoj skaitome: — 
"Neorganizuota viešnagė", ar 
kažkaip panašiai. Bepigu svečiams 
viešnagiaut, jei jau iš anksto ry
to surenka valdybos narius į po
sėdį. Būtų nevietoj pasakyti, kas 
ten buvo aptariama, bet vis dėlto 
galima išsitarti: Canberros valdy
ba iškaulijo pakvietimą į Sydnė- 
jų. Ne tik tatai, bet dar akiplė
šiškai pareikalavo juos pakviesti 
liepos mėn., o ne spalio mėn. kaip 
kad Sydnėjaus valdyba buvo pa- 
siūlusi. Sydnėjaus valdyba gi nė
ra nayvi, kas liečia diplomatinius 
posūkius: tas posėdis liko neuž
protokoluotas ir gal šviesos archy
vų nepasieks.

Canberiškiai atsikratė savo sve-
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IRMA LAISVĖNAITĖ

čiais 1.30 vai. po piet, ir sydnė- 
jiškiam vėl prasidėję ilgoji kelio
nė. Kaikurie važiavo tiesiai į Syd- 
nėjų ir jau buvo lovoj 8 vai. va
karo. Vienai grupei gi dingtelėjo 
į galvą, kad jie tiesiai nevažiuos. 
Pasuko jie pro visokius Kengūrų 
slėnius; važiavo, važiavo pro mig
las ir lietų, kol net ratai atsisakė 
riedėt. Prigulė jie tiktai po vidur
nakčio.

Man berašant atėjo į galvą min
tis, kad tie, kurie patys dalyvavo 
šiuose nuotykiuose su panieka 
žvilgters j šį straipsnį ir pasakys: 
“Kaip gali šie menki paragrafai 
sukelti nors šukelę to pasitenkini
mo, kurį patyrėm svečiuojantis?” 
Nedalyviai arba pasipiktins, kad 
ten taip neįvyko, kaip jie galvojo, 
jog turėtų būti, arba susikrims, 
kad jie negalėja dalyvauti ir ims 
dar ko gero švieson įsirašinėti. 
Tačiau nei panieka, nei susigrau
denimas, nei pasipiktinimas čia 
jau nieko nepadės. Buvo — pra
ėjo. Man gi, kaip suvažiavimo liu
dininkui, tenka garbė užfiksuoti 
šį istorini įvykį, kad ateinantį 
kartą kiti galėtų iš jo pasimokyti 
ir... padaryti geriau.

G.D.,
Švieioa Sydnėjaus Skyriaus 

Korespondentas

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.
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PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI | 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

| „R O M U V A“ 
OVERSEAS PARCEL SERVICE

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

TEL. WM 6032 
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Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių l B
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., / B
šoštad. 9-13 vai. ^1 * J Čj
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Į g P
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BAIGĖ 
UNIVERSITETĄ %

žinoma skaučių veikėja ir 
LSS Australijos Rajono Va- 
deivė s. Irma Laisvėnaitė 
prieš Kalėdas baigė Melbur
no Universitetą ir įsigijo 
pirmąjį universiteto laipsnį 
(Bachelor of Arts). Ji stu
dijas pradėjo Vokietijoje, 
Frankfurto (a.M.) Universi
tete, kuriame studijavo filo
sofiją, anglų, vokiečių kal
bas ir literatūrą bei pedago
giką. Atvykusi Australijon, 
Melburno Universitete pasi
rinko pagrindine šaka isto
riją, be jos dar studijavo 
filosofiją, psichologiją, vo
kiečių ir rusų kalbas ir lite 
ratūras. Vos tik baigusi uni
versitetą, tuojau gavo pa
skyrimą mokytojauti Pascoe

Vale Gimnazijoje Melbourne prie
miesty. Mes labai džiaugiamės 
mūsų tautietės Irmos Laisvėnai- 
tės universitetinių studijų baigi
mu ir linkime geriausios sėkmės 
mokytojos darbe

(a.k.)

NIKITA — IKE — MAO
Šie trys vardai pasaulio politi

koje yra populiariausi: Chruščio
vo, Eisenhoverio ir Mao Tsetungo.

Labiausiai išpopuliarėti nori 
Mao Tsetungas.

Jis nori išvesti kom. Kiniją iš 
tarptautinės izoliacijos. įlysti i 
Jungtines Tautas ir pasiimti For- 
mozą būtų Mao Tsetungo malo
niausia svajonė.

Kad to pasiektų, Mao Tsetun
gas nori pasilypėti ir ant Chruš
čiovo pečių, kurio politinio ma
nevravimo laisvė yra iš dalies pri
klausoma nuo jo. Teigiama, kad 
Chruščiovas turėjo atšaukti savo 
sutikimą dalyvauti Saugumo Ta
ryboje kaip tik Mao Tsetungo 
įtakoje. Mao Tsetungas negalėjo 
sutikti, kad jo sąjungininkas Ni
kita dalyvautų Saugumo Tarybo
je, kurioje yra ne jo, bet čiang 
Kaišeko atstovas. Chruščiovas 
šiuo kartu nusileido, kad parem
tų Mao Tsetungą, kaip pastara
sis parėmė Chruščiovą prieš Ju
goslavijos Titą.

Hansa Trading Go.
10 PATRICK STR., MELBOURNE, C.I. 

IŠ LONSDALE STR., PRIES MYERS
IR

13 MOORE STR., MOE, VIC.

PILNAI APDRAUSTI, JŪSŲ PAČIU SUDARYTI SIUNTINIAI LIETUVON IR SIBIRAN C
IKI 44 SVARU SVORIO C

Sam’s Drapery Store
10 GROTE STR., ADELAIDE 

TEL. LA 5531

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS — ŽEMIAUSI PERSIUNTIMO MOKESČIAI.
LAIVAS IŠPLAUKIA: VASARIO 24 D.

VAISTUS IR MIŠRIUS MAISTO SIUNTINIUS PAS MUS GALITE UŽSAKYTI PIGIAU KAIP BET KUR KITUR. MŪSŲ KRAU
TUVĖSE TAIP PAT RASITE DIDELĮ PASIRINKIMĄ: AUGŠČIAU SIOS RŪŠIES KOSTIUMINIŲ IR PALTINIŲ MEDŽIAGŲ. 
ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ODOS. AVIKAILIŲ. MEDŽIAGOS IMPILAMS. VILNONIŲ ANTKLODŽIŲ. PLEDŲ. SKARELIŲ IR T.T.

PRANEŠAME GERBIAMŲ KLIJENTŲ ŽINIAI, KAD NUO 1 D. SAUSIO, 1959 GALIME DAUGELĮ DALYKŲ PIGIAU PER
SIŲSTI. ATSILANKANTIEMS SUTEIKSIME PAČIAS TIKSLIAUSIAS INFORMACIJAS.

LIETUVIŠKA BENDROVE
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LAIŠKAS IŠ AMERIKOS
Čikagoje išleidžiamo dienraščio 

“Draugo” ir Amerikos FASKO 
leidžiamo sporto laikraščio “Spor
to Žinios” redaktorius Edvardas 
Šulaitis savo laiške “Sporto Sky
riui" rašo:

“Šiuo metu pas mus Amerikoje 
yra daug diskutuojama ir ruošia
masi mūsų lietuvių krepšininkų iš
vykai į Pietų Ameriką, kuri yra 
numatyta šią vasarą. Kaip ir 
kiekvienas didesnis mostas, taip 
h- šis susilaukė didesnės opozici
jos ir nors išvyka kainuos nema
žai pinigų, bet daryti ją vistiek 
reikia, ir ji bus didelė naujiena 
mūsų sportiniame gyvenime. (Gal 
būt ateis toks laikas, kad ir mūsų 
Australijos lietuviai krepšininkai 
galės išbandyti savo jėgas su 
Amerikos ar kitų kraštų lietu
viais? S.S.R.)

Pas mus Čikagoje sausio mėn. 
31 ir vasario 1 dienomis įvyksta 
Vidurio Amerikos lietuvių krepši
nio, tinklinio ir stalo teniso pir
menybės, o visos šiaurės Ameri
kos pirmenybės šįmet įvyksta 
Detroite balandžio mėnesio pra
džioje, kai balandžio mėn. pabai
goje Čikagoje bus pravesta Pa- 
baltiečių pirmenybės salės sporto 
šakose. Taigi pas mus artimoje 
ateityje bus nemažai įdomių spor
tinių įvykių.

Vasaros pabaigoje čia įvyks 
“Pan-American” žaidimai — tai 
pats didžiausias sporto įvykis bent 
kada buvęs Čikagoje. Gruodžio 
mėnesį pas mus atvyksta Sovietų 
S-gos krepšinio rinktinė. Tikimės, 
gal pavyks ir su vienu kitu lietu
viu susitikti, kadangi mūsiškiai 
dabar vėl pateks į rinktinę, nes 
jie pradeda atgauti prarastas po
zicijas krepšinyje”.

X-ČIO LEIDINYS

Šiaurės Amerikos lietuvių spor
tinio gyvenimo dešimtmečiui at
žymėti yra išleidžiamas specialus 
leidinys, kuriame tilps visas Ame
rikos lietuvių sportinis gyveni
mas. Leidinys bus didelio formato 
ir turės apie 100 nuotraukų. Lei
dinio kaina yra 2 doleriai, o, su
mokėjusieji iš anksto 5 dol., bus 
laikomi Garbės prenumeratoriais 
ir jų pavardės bus paskelbtos lei
dinyje.

Australijos lietuviai sportinin
kai, besidomi Amerikos lietuvių 
sportiniu gyvenimu ir norintieji 
pamatyti buvusius savo sporto 
draugus, šį leidinį, pasiunčiant iš 
anksto pinigus, gali užsisakyti pas 
redaktorių tiesioginiai šiuo adre
su: Edv. šulaitis, 1330 So. 51st 
Avenue, CICERO 50, ILL. U.S.A.

SPORTO NAUJIENOS
KREPŠINIS BRAZILAMS

Šių metų vasario 1 dieną San
tiago mieste pasibaigė Pasaulio 
Krepšinio Pirmenybės, kurias lai
mėjo Brazilijos rinktinė, finale 
įveikusi Čilę 73:49. Pirmąjį pus- 
laikį brazilai taip pat įtikinančiai 
laimėjo 37:21.

Šiose pirmenybėse Brazilijos 
rinktinė surinko iš viso 11 taškų, 
vienu tašku daugiau už ligšiolinį 
olimpinį krepšinio čempioną J.A. 
V-bes. Lygiai su amerikiečiais 10 
taškų surinko ir Sov. S-gos rink
tinė, kuri su Bulgarija, surinku
sia 7 taškus, buvo FIBA (Tarpt. 
Krepšinio S-ga) diskvalifikuotos 
ir suspenduotos tolimesniam žai
dimui, tuo pačiu prarasdamos vi
sus laimėtus taškus.

šis diskvalifikavimas ir vėles
nis suspendavimas Sov. S-gos ir 
Bulgarijos įvyko dėl to, kad pas
tarosios pirmenybių metu atsisakė 
žaisti su Tautinės Kinijos, kurios 
komunistinės valstybės nebepripa- 
žįsta, rinktine.

Savo paaiškinime FIBA pareiš
kė, kad šios abi valstybės bus tol 
suspenduotos, kol jos pareikš norą 
J.'AWMWWAV.VAVA' 

■i J. Strautins

žaisti su visomis be išimčių Tarp
tautinei Krepšinio Sąjungai 
klausančiomis valstybėmis.

AUKSO MEDALIS — 
R. URBONAS

Adelaidėje gyvenantis ir lietu
viams gerai pažįstamas sklandy
tojas R. Urbonas, pasiekęs sklan
dymo aukščio rekordą 15.000 pė
dų šių metų sausio mėnesio pa
baigoje buvo Adelaidės Skraidy
mo Klubo už savo atsiektus lai
mėjimus apdovanotas aukso me
daliu.

pri-
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LIETUVOS KREPŠININKES
EUROPOS PIRMENYBĖSE

Šiemet minime 20 metų sukak- 
nuo Lietuvos moterų krepši

ninkių dalyvavimo pirmų kartų 
platesnio masto tarptautinėse var
žybose — Europos pirmenybėse. 
Pradžia buvo padaryta gana gra
ži, nes 1938 m. Romoje mūsų 
krepšininkės užėmė pažymėtinų 
antrųjų vietų ir tik trupučiukas 
laimės ir vieno taško skirtumas 
skyrė nuo meisterystės. Kaip ži
noma, anksčiau (1937 m.) Lietu
vos vyrai pasipuošė Europos krep
šinio meisterio vardu, ir moterys 
sekančiais metais pateikė vėl gra
žių staigmenų, sukovodamos prieš 
stiprias ir daugiau patyrimo turin
čias itales, prancūzes ir lenkes.

Pirmenybėse dalyvavo penkios 
komandos, be minėtų keturių val
stybių, dar žaidė šveicarų krepši
ninkės. Varžybos pradėtos spalio 
12 d. ir užtruko iki 16 d. Buvo 
žaidžiama taškų sistema. Koman
doms, surinkusioms po lygiai taš
kų, buvo panaudotas labai neįp
rastas ir sudėtingas apskaičiavi
mo būdas, kas šiose pirmenybėse 
ir pasitaikė.

Lietuvos moterų rinktinė iš ei
lės laimėjo tris susitikimus >— 
prieš Italiją, Šveicariją ir Prancū-

tį

Sausio 24 dienos Adelaidės aus
tralų laikratis “Sunday Mail” įsi
dėjo R. Urbono nuotrauką su pla
čiu aprašymu. Laikraščio kores
pondentas savo aprašyme klausia 
skaitytojų, kurie drabužiai būtų 
tinkamiausi dėvėti, esant Adelai
dėje 110 laipsnių karščiui? šį 
klausimą, kaip rašo laikraštis, iš
sprendė R. Urbonas, kuris, apsi
rengęs šiltais marškiniais, odiniu 
kailiniu puspalčiu ir pirštinėmis 
išsisaugojo tų didžiųjų karščių, ži
noma, ... pakilęs į 15.000 pėdų 
aukštį ir pats, jausdamas gaivi
nančią vėsumą, galėjo apačioje sa
vęs stebėti esančius miškų gaisrus.

Laikraščio korespondentui 23- 
jų metų R. Urbonas pasisakė, jog 
su šiuo savo atsiektu aukščiu jis 
dar nėra patenkintas ir, jeigu tik 
Woomeroje pradėtų leisti sateli
tus su žmonėmis, tai jis būtų vie
nas iš pirmųjų savanorių. (Džiaug
damiesi šiais lietuvio padangių 
oro pasisekimais, linkime jam 
gero ir sėkmingo vėjo. Sp. Sk. 
Red.)

VAITIEKŪNAS
ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325
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COSMOS TRADING CO
S A V. A.

2 SCHOFIELD ST.
SEKANČIAI SIUNTAI Į LIETUVĄ SIUNTINIUS PRIIMAME 
IKI 18-TO VASARIO, 1959. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESA- g 
TUS GEGUŽĖS MĖN. VIDURY.

Pasinaudokite mūsų nauja siuntinių apdraudimo sistema.
Jūsų siutinys gali būti apdraudžiamas iki £ 100 vertės!

Pigiausias būdas yra siųsti 44 Ibs. svorio siuntinius. Užei
kite — įsitikinsite!

Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų kostiumams, 
paltams, suknelėms; taip pat odų, megztinių, kojinių ir t.t.

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, penktadieniais ir 
šeštadieniais).

s

5

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

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapiys, 28 Grange Rd.,
Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., 
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland
Geelong: J. Cirulia, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

Hindmarah, S.A.
Perth, W.A.
Ave., Hobart, Ta*m.

I 
s
I 
i 
I 
g
SI 

g

ziją, o prieš Lenkiją turėjo nusi
leisti. Po tris laimėjimus pelnė ir 
šeimininkės su lenkėmis. Pirmo
sios nugalėjo Lenkiją, Prancūziją 
ir švencariją, pralaimėdamos Lie
tuvai; antrosios laimėjo prieš 
Prancūziją, Šveicariją ir Lietuvą, 
nusileisdamos italėms.

Pagal sudėtingą apskaičiavimo 
būdą meisterio vardas teko Itali
jai, kadangi ji prieš Lietuvą pra
laimėjo tik dviejų taškų skirtumu. 
Lietuvai teko antroji vieta, pra
laimėjusiai prieš Lenkiją trijų 
taškų skirtumu, o Lenkijai — tre
čioji, nes ji pralaimėjo šeiminin
kėms aštuonių taškų skirtumu. 
Ketvirtoji vieta teko prancūzėms, 
kurios nugalėjo tik šveicares, o 
šios pasiliko be laimėjimo.

Baigminė pirmenybių lentelė 
atrodė taip:

1. Italija
2. Lietuva
3. Lenkija
4. Prancūzija
5. Šveicarija

Paskiro* lietuvaičių rungtynės
Pergalę prieš šeimininkes mūsų 

krepšininkės pelnė dėka geresnės 
taktikos ir sugebėjo geru dengi
mu sulaikyti veržlias italės. Pir
mame puslaikyje žaidimą vedė lie
tuvaitės; antrame, kada už baudas 
teko apleisti aikštę porai mūsų 
geresnių žaidėjų, italės prisivijo, 
tačiau išlyginti neįstengė, šiame 
susitikime pasitaikė ir kuriozas: 
viena italė įsimetė kamuolį j savo 
krepšį... Rungtynės baigtos 23:21 
(18:12) Lietuvos naudai.

Prieš Šveicariją Lietuva pelnė 
aiškią pergalę 28:10 (8:4). Pirmą 
puslaikį šveicarės sugebėjo dar 
rimčiau pasipriešinti, tačiau ant-
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4
4
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141: 68
92:69 

101: 66 
94: 96 
42:164
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Sukūrus šeimos židinį 
mielą sportininką V. KLIMAITį 

ir
E. SIUKŠTERYT® 

nuoširdžiai sveikina, linkėdami 
giedrios ateities

A.L.S.K. “Vytis’X
rame vyravo mūsiškių penketu
kas.

Su Prancūzijos atstovėmis mū
siškėms teko gana smarkiai pa
kovoti. Priešininkės vedė gana 
kietų žaidimų, ir pačios rungtynės 
buvo labai gyvos. Pirmas puslai- 
kis baigtas aiškia mūsiškių per
svara (pasekmė 18:4). Antrame 
puslaikyje, teisėjams leidžiant 
kiečiau žaisti, mūsų žaidėjos, bū
damos fiziškai silpnesnės už pran
cūzes, buvo gerokai išvargintos 
ir pasiekė tik du taškus, tačiau 
pergalė buvo iškovota 20:14.

Paskutinėse, lemiančiose rung
tynėse prieš Lenkijų mūsiškėms 
labai nesisekė. Ypatingai blogai 
buvo išnaudojamos baudos. Daug 
paveikė mūsų krepšininkes ir 
publika, nes, savaime supranta
ma, italai norėjo, kad laimėtų 
lenkės, tuo būdu trys komandos 
turėtų po lygiai taškų, ir saviš
kėms būtų didžiausia galimybė 
tapti meisteriu. Jų norai išsipildė, 
ir pergalė atiteko Lenkijai 24:21 
(10:7).

Liet, krepšinio rinktinę pirme
nybėse atstovavo Miuleraitė, Mar
kevičienė, Kalvaitienė, Jazbutienė 
(visos LFLS), Vaškelytė, Didžiu- 
lytė, Karumnaitė (visos CJSO), 
Vailokaitytė (Kazimieriečių gim
nazija), Makūnaitė (Aušros gim- 
naz.) ir Astrauskaitė (Grandis). 
Rinktinės vadovu buvo Blinstru- 
bas, kuris atstovavo Lietuvą prie 
žaliojo stalo. Treneriu buvo Ame
rikos lietuvis Feliksas Kriaučiū
nas, Lietuvos vyrų rinktinės ka-

pitonas, kuriam ir teko didelis 
nuopelnas už gerą žaidėjų paruo
šimą.

Italų spauda labai gyrė mūsiš
kes ir pripažino, kad lietuvaitės 
turi geriausią mokyklą. Miulerai
tė buvo net pripažinta geriausia 
Europos krepšininke. Treneris 
Feliksas Kriaučiūnas italų krep
šinio sąjungos vadovybės buvo 
atitinkamai pagerbtas ir apdova
notas taure. Krepšininkės buvo 
apdovanotos sidabro medaliais ir 
gavo gražią Romos gubernatoriaus 
dovaną — statulą “Romos legen
da”.

Paminėtina, kad Lietuvos Ka
muolio Žaidimų Sąjungos vadovy
bė (LKŽS) turėjo nemaža sun
kumų nusiųsti rinktinę į Romą. 
Mat Tautinė Olimpiada pareikala
vo nemaža pinigų iš LKŽS, ir to
dėl buvo sunku sudaryti pakanka
mai savo lėšų. Kreiptasi į visuo
menę, ir čia daug pasidarbavo ži
noma operos solistė ir sporto bi
čiulė V. Jonuškaitė — Zaunienė, 
kuri, nesigailėdama brangaus lai
ko, sugebėjo surinkti iš sporto 
bičiulių pakankamai aukų.

šios pirmenybės buvo pirmas 
ir didelis Lietuvos krepšininkių 
jėgų bandymas ir palyginimas, 
nes anksčiau tarptautinėje plot
mėje turėti susitikimai tik su Lat
vija ir Estija. Vėliau prasidėjęs 
karas ir Lietuvos okupacija ne
leido mūsų krepšininkėms plačiau 
pasireikšti

Kęst. Miškinis (Vokietija)

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

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

Užsakę ramia sąžine laukite 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 visokiu* siuntiniui, bet taipogi ir maisto siuntinius!

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

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

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

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

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

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

BROWOJOOS LTD
LIETUVIŲ SKYRIUS 1, NORFOLK PLACE, LONDON, W. 2.

NUO 1959 METŲ SAUSIO MĖN. 1 DIENOS SOVIETŲ SĄJUNGA SUMAŽINO MUITĄ SIUNTINIAMS, SIUNČIAMIEMS I PABALTIJO KRAŠTUS IR RUSIJOS GILUMĄ.

Čia paduodame kai kuria* nauja* prekių kaina*, į kuria* 
įeina SOVIETŲ MUITAS.

yds. vyriškai eilutei medžiagos, tamsiai mėlynos 
arba rudos spalvos, dryžuota arba lygi, stipri £A. 
yds. moteriškam kostiumui medžiagos, tamsiai pilkos, 
vid. pilkos arba mėlynos spalvos, lygi, stipri £A. 
vyriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, 15-17 
akmenų, antimagnetinis, nebijąs sutrenkimų, ga
rantuojamas £A.

5. 0.9;

4.18.0;

7. 8.3;

i

1

1

1

moteriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, 
15-17 akmenų, antimagnetinis, garantuojamas £A. 
jaunimui tinkamas rankinis laikrodėlis, šveicarų 
gamybos, antimagnetinis, nebijąs sutrenkimų £A. 
vyriška gatava eilutė (švarkas ir kelinės) tamsiai 
mėlynos arba rudos spalvos, dryžuota arba lygi £A. 
moteriškas gatavas kostiumėlis (švarkelis ir sijonė
lis) tamsiai pilkos, vid. pilkos arba mėlynos spal
vos £A.

7.14.9;

5. 1.0;

11. 2.6;

10.17.0;

1 pora vyriškų batų, juodi stiprūs, minkštos odos £A. 2. 7.6;
1 plaukams kirpt mašinėlė 0” 00” 000” 0000" Nr. 1 £A. 1.17.6;

Reikalaukite daugiau informacijų ir kitų prekių kainų bei 
medžiagų pavyzdžių.
MES GARANTUOJAME SAUGŲ SIUNTINIO GAVIMĄ. 
SIUNTINIO GAVĖJUI NEREIKIA NIEKO PRIMOKĖTI 
SIUNTINYS PASIEKIA ADRESATĄ LAIKE 3-5 SAVAIČIŲ.

MŪSŲ FIRMOS SKUBUS PATARNAVIMAS, PRIEINAMOS KAINOS YRA ŽINOMOS VISIEMS MŪSŲ FIRMOS KLIJENTAMS.

8
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MŪSŲ PĄST06Ė
KALBĖTASI BENDRUOMENES REIKALAIS

S.M. VASARIO 3 D. (ANTRADIENI) 9 VAL. RYTO J.E.. VYSK. 
V. BRIZGYS, KURIS DABAR LANKO AUSTRALIJOS LIETUVIUS, 
BUVO PASKYRĘS AUDIJENCIJĄ A.L.B-NĖS KRAŠTO VALDY
BOS PIRM. VYT. SKRINSKAI.

INFORMUOJAMA, KAD BUVO NUOŠIRDŽIAI IŠSIKALBĖTA 
AUSTRALIJOS LIET. BENDRUOMENĖS REIKALAIS.

M.P.I.

Mielam prieteliui

G. UMBRA2I0NUI,

Jo mylimam tėvui mirus, 
gilių užuojautų reiškia 

T. ir V. Simniškiai

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

SYDNEJUS
STUDENTŲ DĖMESIUI

Pranešame, kad š.m. vasario 16 
d. (pirmadienį) įvyks SYDNE-į 
JAUS LIETUVIŲ STUDENTŲ! 
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS. I 
Vieta: Sydnėjaus Lietuvių Namai, 
Botany Rd., 18-20, Redferne; Lai
kas — 7.30 iv.p.p.

Kolegos kviečiami gausiai daly
vauti.

Valdyba

MIELI SYDNĖJAUS IR 
APYLINKIŲ SKAUTŲ TĖVAI, 

RĖMĖJAI BEI BIČIULIAI!
Kaip visi žinome, skautai Syd- 

nėjuje turi įsigiję žemės sklypų 
stovyklavietėms. Tačiau šios sto
vyklavietės patobulinimui dar 
daug visa ko reikia: pravesti van
denį toliau j sklypo gilumų, įreng
ti dušus bei prausyklas, virtuvės 
patalpas ir atlikti visų eilę kitų 
darbų. Visi čia suminėti darbai 
turėtų būti atlikti dar prieš šias 
Velykų Šventes, nes laike jų įvyks 
4-rių dienų Skautų Stovykla.

Tad ir kreipiamės į Jus, prašy
dami atliekamos statybinės me
džiagos (s ta t. medžio, skardos, 
fibros, vandentiekio vamzdžių bei 
čiauptų, dušams galvelių ir pan.), 
kuri būtų mums paaukota ar jų 
galėtume nupirkti, šiuo reikalu 
prašome kuo skubiau pranešti se
kančiais telefonų numeriais: 
UB 1421, UY4727 ar YL9153.

Taip pat prašome pranešti, kas 
turi ar žino prieinama kaina pa
dėvėtų rašomų mašinėlę, kuri rei
kalinga mūsų leidžiamam "Pėdse
kio" laikraščiui.

Iš anksto nuoširdžiai dėkoja
me.

“Aušros” Tuntas

Pranešimas
“Aušros” Tuntas praneša, kad 

šių metų Velykų švenčių metu, 
kovo mėn. 27-30 d.d., įvyks Skau
tų Stovykla Ingleburne. Registra
cija ir smulkesnė informacija pas 
vienetų vadovus arba skambinant 
tel.: UB 1421, UY 4727 ar YL 9153.

“Aušros" Tunto Vadi ja

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame ponui Vy

tautui D A U G A L I U I (17, 
Umpherston St., Mt. Gambier, 
S.Ą.) už nuvežimų ir parvežimų 
"Aušros” Tunto palapinių į Tau
tinę Stovyklų Melbourne.

"Aušros" Tunto Vadija

"ATŽALA"
VYKSTA CANBERRON

Prigijo graži tradicija, kad 
Sydnėjaus Liet teatras “Atžala” 
su kiekvienu vaidinimu vyksta ir 
Canberron, kurį kartoja tėnykš- 
čiams lietuviams.

Informuojama, kad ir šiais me
tais kovo 21 d. (šeštadieni) bus 
statoma Canberroje Sydnėjuje du 
kartu matytas “Pavojingas Posū
kis”. Veikalas numatytas vaidinti 
Canberros universiteto koledžo 
salėje. Smulkesnės informacijos 
tilps “M.P.” vėliau.

LIETUVIŲ NAMAI SYDNĖJUJE
Lietuvių Namai Sydnėjuje 

(Redferne) paplatėjo, kai buvęs 
nuomininkas — kirpėjas, šiek 
tiek jam primokėjus, atpalaidavo 
didokų savo butų. Ištuštintieji 
kambariai ateityje galės būti nau
dojami lietuviškajai veiklai.

Pabrėžtina, kad Sydnėjaus Liet 
Namų Klubo Taryba ne tik pa
lankiausiomis sųlygomis leidžia 
namais naudotis lietuvių kultūri
niams sambūriams, bet svarbiais

Morkūnas, kaip ir dauguma mū
siškių, neturi kokio atliekamo ka
pitalo, o tedirba eiliniu įmonės 
darbininku. Tačiau savo darbštu
mu ir taupumu jis sugebėjo pasi
statyti puikius sau namus ir at
randa atliekamo laiko dalyvauti 
lietuviškoje veikloje, paremdamas 
čia vienų, čia kitų organizacijų. 
Puikiai žįno p.p. Morkūnus Ade
laidės Liet Choras, Moterų Sek
cija, Apyl. Valdyba, Caritas ir

politiniais mūsų tautos reikalais 
padaro teigiamų žygių.

Kai pasaulio lietuvius sujaudi
no Vatikano įvykių žinia, Sydnė
jaus Liet. Namų Klubo Taryba ne
delsiant pasiuntė Šv. Sosto sek
retoriui kardinolui Tardini išsamių 
rezoliucijų, prašant nevaržyti Lie
tuvių Pasiuntinybės teisių.

PAMALDOS
Pakartotinai pranešama, kad 

Nepriklausomybės šventės proga 
Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams 
iškilmingos pamaldos už Tėvynę 
įvyks š.m. vasario 15 d. 12,30 p.p. 
St. Benedict’s bažnyčioje (Broad
way).

Vasario 22 d. bus laikomos pa
maldos Wentworthville Karmelitų 
bažn. 10 vai. 45 min. ir tų pačių 
dienų Wollongongo katedroj 5 v. 
po pietų.

VĖL SKRAIDOME
Lietuvių lakūnų eilės vis gau

sėja. Prieš keletu dienų iš Mel
burno į Bankstownu per 7 vai. su 
nusileidimais atskrido civ. pilotas 
Aidas Gaidelis, 24 m. amžius. Pa
keliui jis buvo nusileidęs Waga 

•— Wagoj, Benaloj ir Canberroj.
šių savo kelionę jis atliko, 

ruošdamasis gauti didesnį patyri
mų ir komercinio piloto teises.

LIETUVAITĖS GARSINA 
TĖVYNĖS VARDĄ

Garsėjanti mūsų pianistė Ire
na Vilnonytė vis dažniau rodosi 
australiškajai viešumai. Nors ji 
tėra- tik 18 metų amžiaus, tačiau 
visur atsižymi užtarnautu pasise
kimu. Tuo būdu ir š.m. sausio 18 
d. Irena vėl skambino ABC radi
jo programoj Sydnėjuj, prieš tai 
paaiškindama, kad ji su savo tė
vais dar visai maža būdama ap
leido Lietuvų, bėgdama nuo bol
ševikų teroro.

Ne mažesniu pasisekimu garsi
na Lietuvų ir jaunoji mūsų bale
rina Ramona Rataitė. Maloniai 
publikos sutinkama, Ramona vi
sur pabrėžia, kad ji lietuvaitė. 
Š.m. vasario 5 d. ji vėl pasirodė 
Sydnėjaus televizijoj (Channel 2) 
Kontinentalinės Kavinės progra
moje.

ADELAIDE
NEPRAEIKIM NEMATOM

Kartais visuomenė pro kaiku- 
riuos įvykius praeina lyg nema
tom — negirdom. Tatai, žinoma, 
nenuvertina tų veiksmų, kuriuos 
padaro paskiri asmens, tačiau jų 
nekeliant viešumai gali neišryš
kinti tų asmenų iniciatyvos, reikš
mingos mūsų visuomeninių ins
titucijų veiklai.

šiuo atveju turiu galvoje vienų 
pasigėrėtinų veiklos pavyzdį Ade
laidėje. Adelųidės Liet. Namai 
jau pereitais metais buvo aptvar
kyti ir vidus beveik atremontuo
tas: perdažytos sienos, įrengta 
scena ir atlikta kitų reikšmingų 
patobulinimų. Tačiau pilnam na
mų vaizdo išryškinimui truko es
minio dalyko — užuolaidos scenai. 
Pati Liet S-ga negalėjo šito taip 
greit parūpinti, nes stigo lėšų, 
atėjo pagalbon žinomi Adelaidės 
kultūrininkai — visuomenininkai 
p.p. Morkūnai.

Vietoje numatyto surengti cho
ristams priėmimo, jie už tam tiks
lui numatytus pinigus nupirko 
scenai užuolaidų ir, pasikvietę tal
kininkų, jų įrengė. Tuo būdu Liet. 
Namų salė gavo tarsi užbaigtų 
vaizdų, o scena dabar jau pilnai 
galima naudotis įvairiems paren
gimams.

čia tenka pastebėti, kad p.

kitos organizacijos. Liet. Sųjun- 
goje p. Morkūnas yra ne tik na
rys — talkininkas, V-bos narys, 
bet dabar ir Narys — Globėjas.

Šitoks p.p. Morkūnų taurus au
kojimasis lietuviškajai veiklai te
būnie šviesiu pavyzdžiu kitiems.

V. Raginis

ADELAIDĖS LIETUVIŲ S-GOS 
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Š.m. kovo 1 d. (sekmadienį) 4 
vai. p.p. Lietuvių Namuose šau
kiamas Adelaidės Lietuvių Sųjun- 
gos visuotinis metinis narių susi
rinkimas, kurio dienotvarkėje yra 
numatyta Sųjungos Valdybos vei
klos bendra, finansinė ir techniki
nė apyskaita, revizijos komisijos 
pranešimas, valdybos veiklos tvir
tinimas, nario mokesčio nustaty
mas 1959 metams, naujos valdy
bos ir revizijos komisijos rinki
mai ir 1959 metų valdybos veiklos 
metmenys.

Per šį susirinkimų Valdyba yra 
numačiusi pateikti visuotiniam 
narių susirinkimui inž. Reisono 
parengtų namų praplėtimo planų. 
Pagal tų planų atskiros organiza
cijos prie Lietuvių Namų galės 
turėti savas patalpas, pritaikytas 
jų specifiniams reikalams. Skau
tai jau yra pareiškę noro turėti 
savo atskirų būklų. Taip pat ir 
kitos organizacijos planuoja vie
nokias ar kitokias sau pritaikytas 
patalpas sujungti su bendruoju 
planu.

Visiems ALS nariams yra iš
siuntinėti atskiri pakvietimai, ta
čiau Sųjungos valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus adelaidiškius šiame 
susirinkime dalyvauti, nes bus 
sprendžiami visai bendruomenei 
svarbūs Lietuvių Namus liečian- 
tieji klausimai.

ASS Valdyba

KOMUNISTINES KINIJOS 
MILITARIZMAS

Tschu Teh, komunistinės Kini
jos maršalas, duotame pasikalbė
jime šitaip pasakė: “Proletarinė 
kariuomenė yra komunistų parti
jos ramstis. Komunistų partija 
sudaro kariuomenės vadovybę. 
Kariuomenės priklausomumas ko
munistų partijai yra fundamenta- 
linis proletarinės kariuomenės 
suformavimo principas". Toliau 
jis taip dėstė: “Per paskutinį 20 
metų proletarinė kariuomenė sky
nė tik laimėjimus. Prie mūsų lai
mėjimų priklauso Korėjos karas 
prieš Amerikos agresyvumų. Mū
sų proletarinė kariuomenė ateity
je užtkirina laimėjimus. Imperia
listai, kurie pradės karų, visoki 
agresoriai ir karo kurstytojai, 
kaip ir visa imperializmo siste
ma, bus visiems laikams pašalin
ta.”

Kitas Kinijos generolas, Tung 
Chi-wu, šitaip paskelbė: “Prole
tarinė kariuomenė visame pasau
ly neturi sau lygaus priešo. Mūsų 
kariuomenės augimas vyksta la
bai dideliais tempais, kurie kapi
talistiniam pasauliui nėra žinomi. 
Kareiviai nori didelių žygių. 
Kliūtys ir kitokį sunkumai yra 
mūsų kareivių grūdinimo priemo
nės. Mūsų kareivių pasiryžimas 
gali kalnus nuversti. Kareivių va
liai nė dangaus valia neprilygs
ta.”

Tas pats generolas toliau šitaip 
nukalba: “Kuomintango kariuo
menė ir visa vyriausybė pasidarė 
Amerikos įrankis. Formozos ki
nams nedera svetimos valstybės 
pagalba kelti ginklų prieš savo 
tėvynę.”

Tsingtao jūrų tvirtovės viceko-

BANKSTOWNAS
TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 1 d. Bankstowno Lie
tuvių Namuose, po pamaldų, įvyko 
Bankstowno Liet. Savatgalio Mo
kyklos tėvų susirinkimas, kuria
me, taip pat dalyvavo ir gražus 
būrelis apylinkės kultūrininkų.

Posėdį atidarė Tėvų K-to pirm. 
J. Zinkus. Savaitgalio mokyklos 
ved. B. Genys padarė pranešimų 
apie mokyklos veiklų praėjusiais 
metais ir numatomų šių metų dar
bų. Pertraukų metas norimas iš
naudoti sportui, žaidimams ir t.t., 
kviečiant šiam reikalui daugiau 
patyrusių žmonių. Tikimasi netru
kus sukomplektuoti ir reikiamų 
mokytojų skaičių, nors dalis jų 
liekasi dirbti ir šiais metais. Di
desnė dalis tėvų pageidavo, kad 
pamokos vyktų šeštadieniais.

Tartasi ir dėl lituanistinių kur
sų steigimo, bet išsiaiškinta, kad 
pagal naujųjį ALB statutų kursų 
organizavimas priklauso ALB 
Krašto V-bai. šiuo reikalu tartis 
su atitinkamom institucijom įparei
gotas ALB Bankstowno Apylinkės 
pirm. M. Šumskas. Aptarta, kad 
kursus tektų rengti dvejus: jau
nesniesiems, tik baigusiems savait
galio mokyklas, ir vyr. amžiaus 
jaunuoliams. Taip pat pageidauta, 
kad “M.P." būtų įvestas papildo
mas skyrelis prie “Jaunimo Kvies
lio" — panašus į kadaise buvusį 
"Australijos Lietuvyje", kuris pa
dėtų jauniesiems geriau pramokti 
lietuviškai skaityti ir rašyti.

Naujai išrinktan Tėvų K-tan 
įėjo: pirm. — M. Nakutis ir na
riais: St. Šatkauskas, St. Sankaus- 
kas ir E. šlyterienė. 2.

I
 GIFT PARCELS g 

SERVICE
Sav.: S. Narušis g

36 BERRILLE RD., S

BEVERLY HILLS, N.S.W. g 
(3 min. nuo Narwee gcleš.g

stoties) M

Tel. LF7014 S

Priėmimo vai.: visomis dieno-m 
mis nuo 8 — 3 vai., išskyrus^ 
penktadienius ir šeštadienius.g

Pranešu, kad esu gavęsg 
naujas žymiai pigesnes muitųp 
kainas dovanų siuntiniams^ 
kaip drabužiams, taip ir mais-re 
tui. . Čj

Paketų svoris padidintas ikiCj 
44 svarų. g

SKYRIAI: S

DUVET TRADING CO., 24 H 
Lovoni St., Tel. UB 3680,g 
Cabramatta, N.S.W. g

M. PETRONIS, 152 Liver-g 
pool Rd., Enfield, N.S.W.kj 
Tel. UJ 5727. »

mendantas paskelbė: “Mūsų jūros 
pajėgos turi modernų apginkla
vimų. Galim pulti priešų ant van
dens, po vandeniu ir ore. Aštuoni 
milionai mūsų tautiečių Formo- 
zos saloje, valdomi Amerikos ir 
Čiangkaišeko, kenčia didelį skur
dų. Formoza yra kinų žemė. Ki
nų tauta tikrai Formozų išlais
vins. Tam yra mūsų karinis pajė
gumas.” Arogantiški ir agresyvūs 
laikraščių straipsniai kelia rū
pesčių. Prieš kurį laikų Pekinas 
paskelbė: "Karo atveju pastaty
sim 100 milionų kareivių.” Tik 
klausimas, ar užteks maisto, dra
bužių ir ginklų. Pekinas dabar 
stiprina karinį potencialų. Komu
nistai įvedė karini ūkį. Statomas 
geležinkelis prie šiaurės Vietna
mo ne ūkiniams reikalams. Gele
žinkelio statybų nulėmė kariniai 
tikslai.

Kinijos karinių jėgų didumas 
tikrai nėra žinomas. Dabar turi
ma 3 milionai vyrų po ginklu. Pe
kinas tik paskelbė, kad kiekvie
nais metais paleidžiama namo pu
sė miliono vyrų. Tiek pat pašau
kiama naujų kareivių. Fukien sri
ties kariuomenė yra aliarmo sto
vy. Ta sritis yra prieš Formozų. 
Karui pasirengusios pietų ir piet
vakarių sričių kariuomenės. Sin- 
kiang sritis prie Sovietų Rusijos 
sienos ir Tibetas turi karinę val
džių. Manoma, kad karo atveju 
komunistinė Kinija galės pastaty
ti tik 10 milionų vyrų kariuome
nę. Bet tik maža dalis šitos ka
riuomenės galės būti aprūpinta 
moderniais ginklais ir gera vado
vybe.

D.I.

Vasario 16 d. šventės minėjimas 
š.m. vasario mėn. 15 d. 12.30 vai. 
prasidės iškilmingomis pamaldo
mis, kurias laikys kun. P. Butkus 
St Benedicts bažnyčioje, Broad
way. Mišioms giedos “Dainos” 
choras, vad. p. Kavaliausko, 
liausko.

Po pamaldų iškilmingas minė
jimas bus tęsiamas “Australian 
Hall”, Elizabeth St. (prieš Mark 
Foys).

Apylinkės V-bos sukviestame š. 
m. vasario mėn. 1 d. visuomeni
ninkų pasitarime buvo pasisakyta 
pasiųsti nusivylimo ir protesto re
zoliucijų Šv. Tėvui dėl Lietuvos 
Pasiuntinybės Vatikane diploma
tinių teisių susiaurinimo.

Rezoliucijos tekstui paruošti 
sudaryta Komisija iš p.p. A. Dan
tės, V. Minioto ir R. Venclovo.

Rezoliucija Nepriklausomybės 
šventės minėjimo proga bus pa
sirašyta ir pasiųsta į Vatikanu.

Iškilmingajai daliai pasibaigus, 
vyks plati meninė programa, ku
rių išpildys solistė p. Gasiūnienė, 
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Siuntiniai Naujomis
: PIGESNĖMIS KAINOMIS

- •
Nauji patvarkymai siuntinių reikalu leido mums sumažinti '; 

': kainas. ' -
Dėl to Lietuvių Prekybos Bendrovė labai pigiomis kaino- ■ ■ 

;; mis tiesiog iš audimo fabrikų nupirko didelius kiekius vii-"
- - n o n i ų medžiagų ir siūlo dabar tas medžiagas visiems ;;
:: Australijoje gyvenantiems lietuviams sudaryti specialiems • ■ 
" EKONOMIŠKIEMS SIUNTINIAMS. "
" Tokį EKONOMIŠKĄ SIUNTINĮ sudaro: "
- ■ • •

31 jardo mėlynos,
: 31 jardo pilkos ir

" 31 jardo rudos ";
geros rūšies ruožuotos medžiagos. ;
Ankstyvesnė tokio siuntinio kaina buvo 16.10.0 svarų ster- ;;

- ■ lingu, bet turint galvoj, kad
a) veikia nauji patvarkymai, ■;
b) tiesiog iš audimo fabrikų labai pigiomis kainomis - -

; I nupirkta dideli kiekiai tų medžiagų ir . ’
;; c) Lietuvių Prekybos Bendrovė dirba versdamasi labai ;;

mažais pelnais, tai
‘ ■ Lietuvių Prekybos Bendrovė siūlo šitų

EKONOMIŠKĄ SIUNTINI,

’ sudarantį 9 3/4 jardų v j 1 n o nė s medžiagos 3 vyriš- . ’ 
;; kiems ar moteriškiems kostiumams už nepalyginamų pigumu ir ' 
-; niekam jau pasaulyje nebeįmanomų nuvaržyti kainų — tiktai ■ ■ 
■. už : ■
t 11.15.0 SVARŲ STERLINGŲ, I
■: įskaitant visus mokesčius.

Tas mūsų ekonomiškas siuntinys sveria 11 svarų. Todėl, jei ■ ■ 
’ panorėsite, prie to siuntinio mes galime dar pridėti 10 svarų ■ - 
;kitų prekių, neimdami jokių papildomų mokesčių. ; ’

Kas pareikalaus, tuoj pasiųsime medžiagų pavyzdžius. įį
* Mes garantuojame, kad '

" 1) kiekvienas siuntinys pasieks gavėjų,
” 2) jei siuntinys dingtų, mes grųžiname pinigus arba pa- "

siunčiame kitų siuntinį, ;;
■ ■ ^3) mcs apmokame visus mokesčius, ir gavėjui Lietuvoje ■ -f 

; jau nieko nereikia mokėti, '.
" 4) siunčiame tik tokias prekes, kurios užsakomos pagal jų "
• ■ aprašymų ir medžiagų pavyzdžius.
;; Mums reikalingi atstovai visose Australijos dalyse. Kandi- ;; 
-• datai dėl sųlygų prašomi rašyti:

ii Lithuanian Trading Company i:
1 A, HUNT STREET 
LONDON, W. 11 
GREAT BRITAIN

NUOSAVUS NAMUS, ?

įmokėjus mažų depozitų,

GREITAI, TVARKINGAI
IR GRAŽIAI

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS.

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vak.aro.

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

o deklamatorių tarpe dalyvaus p. 
Dauguvietytė-šniukštienė ir poe
tas p. Gasiūnas.

Bus estų, latvių bendr. ir spau
dos atstovai.

Visuomenė kviečiama skaitlingai 
dalyvauti minėjime.

Sydnėjaus Apyl. V-ba

MOKO, KAIP VAIKAMS 
SKIEPYTI MATERIALINĘ 

PASAULĖŽVALGĄ
Vilniaus “Tarybinės mokyklos” 

12-me numeryje V. Pakalnis dės
to, kaip pradinėse klasėse ugdyti 
materialistinę pasaulėžvalgų. Tam, 
esu, tinku visi mokymo plano da
lykai. Siūlo vaikams skiepyti: “Ne 
Dievas ir ne jokios dvasios tvarko 
žmogaus gyvenimų, o pats žmogus 
yra gyvenimo šeimininkas”. Bū
dingas autoriaus įspėjimas: “Svar
bu, kad šiame darbe nebūtų štur- 
mavimo ir kompanijiškumo”. Vie
toj to autorius siūlo “nuolatinį 
sistemingų ateistinį auklėjimų”, 
kitaip tariant, kad “perauklėjimo" 
pastangos vyktų be triukšmo.
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