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GUNDYMU ISTORIJA KARTOJASI...
Nelabasis gundo nusilenkti. Kalbama tik bendrybėmis. Vakarai tariasi 

tarpusavyje. Gundytojas jau Pekine pokalbiui su raudonuoju bendru.
Pasaulio politiniai komentato

riai randa jau pasibaigusiame 
Chruščiovo vizite Amerikoj labai 
daug panašumo su atmintinu bri
tų min. pirm. Chamberlaino vizi
tu Miunchenan pas Hitlerj. Da
bar esą tik pasikeitusios rolės: 
reikalautojas nuskridęs pas nuo
lankųjį, kai anuo metu vizitą at
likęs nuolankusis valdovo Hitle
rio tarnas Chamberlainas. Nūdie
nis komunistų vadovas esąs daug 
lankstesnis ir neturįs jokios žmo
giškosios ambicijos: jis visomis 
priemonėmis tesiekiąs tik savo 
tikslų įgyvendinimo — komuniz
mo laimėjimo.

“Mūsų Pastogės” skaitytojai, 
manau, iš vietinių dienraščių sekė 
Chruščiovo lankymosi Amerikoj 
detales. Daugkas turbūt matė ir 
televizijoje jo klounišką elgseną, 
kai laisvoji Amerikos visuomenė 
jam nesidrovėjo pasakyti daug 
karčios tiesos tiesiai į akis.

Nuostabiausia tačiau, kad Va
karų Pasaulio vadovaujantieji po
litiniai sluogsniai teikia tiek daug 
reikšmės Chruščiovo propogandi- 
niams svaičiojimams apie pasaulio 
nusiginklavimo ir "taikios koeg
zistencijos” problemas. Šią gies
melę, kaip mes jau žinome, ko
munistiniai vadai gieda visą laiką,' 
brutalios savo jėgos priespaudoje 
laikydami daugiau trečdalio pa
saulio gyventojų.

Politinių tremtinių alternatyva 
šiuo atžvilgiu būtų labai papras
ta komunistų atžvilgiu: leiskite 
pavergtosioms* tautoms laisvais 
rinkimais, prižiūrimais tarptauti
nių komisijų, išreikšti savo tikrą
ją nuomonę ir išsirinkti savas vy
riausybes, tada galėsime pradėti 
kalbėtis ir dėl taikaus tarpusavio 
sugyvenimo. Tatai būtų tikrasis 
moralinis pagrindas, kuriuo re
miantis galima būtų pradėti sta
tyti visuotinės taikos rūmą.

Tačiau kai šito nėra, su širdgė
la tenka konstatuoti realiuosius 
šiandieninės politikos faktus, to
kius, kokie jie yra tikrenybėje.

Chruščiovui pabaigus pasitari
mus su Eisenhoveriu buvo pa
skelbta spaudoje šie bendrojo ko
munikato punktai:

Sovietų Rusijos premjeras ir 
Amerikos prezidentas Eisenhove- 
ris sutarė, kad:

1. Visi pagrindiniai klausimai 
tarp Vakarų Valstybių ir Sov. 
Rusijos būtų sprendžiami taikiu 
būdu ir

2. Berlyno klausimo teigiamam 
išsprendimui turi būti pradėti pa
sitarimai su tomis valstybėmis, 
kurios turi tiesiogio ryšio su juo.

Manoma, kad Berlyno klausi
mas vėl bus iškeltas per ateinan
čių metų pradžioje numatytą 
Viršūnių konferenciją, kuri, grei
čiausiai, Chruščiovo pageidavimu, 
įvyks Ženevoje.

Mįslingai nuteikė Vakarus pa
skelbtoji žinia, kad Amerikos pre
zidentas Eizenhoveris revizituos 
Sov. Sąjungą tik ateinančių metų 
pavasarį ar vasarą. Prezidento 
žmona pareiškė, kad ji iš viso dėl 
nesveikatos nevyksianti drauge su 
savo vyru, šie nutarimai visdėl- 
to rodo, kad nebus pilnutiniai su
sidraugauta su bolševikinio bude
lio šeima, nors ir gali įvykti diplo
matinės kurtuazijos diktuojamos 
revizitas Maskvon.

Ir iš viso paskelbtasis pasitari
mų su Chruščiovu komunikatas 
kalba tik bendromis frazėmis. Jo 

siūlytasis nusiginklavimo klausi
mo sprendimas, kaikurių politinių 
stebėtojų nuomone, tėra tik pro- 
pogandinis triukas, nors savo pa
reiškime Chruščiovas ir pabrėžė 
palaipsniui nusiginklavimo kont
rolės įvedimą. Tačiau šitam jo tei
gimui niekas rimtai netiki, nes 
panašius siūlymus Sov. Sąjunga 
yra jau dariusi keletą kartų (čia 
primintina ir Molotovo pasiūly
mas Jungi. Tautose), tačiau kai 
buvo bandyta juos užfiksuoti ap
čiuopiamam sutarties popieriuje, 
bolševikai vėl atžengė keletą žin
gsnių atgal ir palaidojo visas nu
siginklavimo viltis.

Nayvu būtų tikėti, kad šiuo me
tu būtų pakitęs kovojančio ko
munizmo nusiteikimas. Jam vis 
dar teberūpi pasaulio sukomunis- 
tinimo reikalas. Jo vadai, ypač 
vyriausiasis nelabasis, šio tikslo 
siekia beatodairiškai, nesiskaity
damas su jokiomis priemonėmis, 
žaisdamas net savo ambicija ir 
pasivergdamas juokdarišku klou
nu. Reikia tikėti, kad Vakarų pa
saulio vairuotojai tatai žino ne 
blogiau, kaip ir mes, eiliniai po
litiniai emigrantai. Jie taip pat, 
tur būt, supranta, kad nusigink
lavus Vakarams, sovietai, pasijutę 
pajėgūs, nesusirgs sentimentų li
ga dėl pasaulio sunaikinimo ir 
smogs lemiamą šmūgį. šiuo metu 
juos prilaiko tik vakariečių vie
ningumas ir tvirtumas, ypač ame
rikiečių karinės bazės, apsupan
čios komunistinį pasaulį hidroge
ninių ginklų tinklu. Chruščiovas 
ir jo nužmogintieji padėjėjai dre
ba ne dėl kitų, bet tik dėl savo 
kailio, ši aplinkybė ir sulaiko 
juos nuo galutinio apsisprendimo 
— sunaikinti Vakarų pasaulį tuo 
pačiu būdu, kaip jie kasdieną 
naikina paglemžtuosius kraštus, 
beatodairiškai vykdydami žiau- 
riausįjį istorijoj genocidą.

Eiliniui Vakarų pasaulio gyven
tojui, o juos labiau okupuotųjų 
šalių pavergtiesiems, iš tikrųjų, 
nesuprantama vakariečių elgsena, 
kodėl bijomasi kietos išlaisvini
mo politikos. Tikrai nesupranta
ma ir ta aplinkybė, kodėl rodoma 
diplomatinė kurtuazija tiems, ku
rie savo veiksmais griauna kultū
ringąjį pasaulį, kurie sunaikino 
tūkstančių tūkstančius geriausių 
ir kultūringiausių žmonių Rytų 
Europoj, kurie diena dienon iš
randa vis naujus neramumų židi
nius ir visais savo komunistinės 
imperijos pakraščiais žvangina

Persekioja žydus Rusijoje ir Lietuvoje
New York Times skelbia apie 

naują žydų persekiojimų bangą 
komunistų valdomuose kraštuose. 
Vienur pasireiškianti žmonių ne
apykanta, — kitur iš valdžios or
ganų. Pvz., Lietuvoje, Plungės 
miestelyje, žydų naujųjų metų iš
vakarėse gyventojai užpuolę sina
gogą. Milicija suėmusi keletą as
menų. Vėliau, už dviejų mėnesių, 
grupė ūkininkų užpuolusi žydus ir 
vienam sulaužiusi koją. Bet žy
miai daugiau žydai esą kenčia nuo 
valdžios organų. Visai nesenai bu
vusi uždaryta sinagoga Černigove, 
o šventosios knygos konfiskuotos. 
Vietinių žydų delegacija išvykusi 
Maskvon prašyti rabiną Dr. Jehu- 
dą Levinę užtarimo, černovcy 
vietovėj suimta visa eilė žydų vei
kėjų už “sionistinę pripagandą”; 
esą, jie per Passover šventę kėlę 

ginklais? Kai prez. Eizenhoveris 
priiminėja Ukrainos kryžiuotoją 
prie savo pietų stalo, kai net Bri
tanijos karalienė kviečiasi jį pie
tums, tai eiliniam gatvės žmoge
liui iškyla tikrai nesuprantama 
mįslė su neatsakytu klausimu: ne
jaugi jau mes praradome pasku
tinę savigarbos kibirkštėlę, ar pa
sinėrėme giliausios baimės bango
se, ruošdamiesi be kovos pasiduo
ti akiplėšai?

įsigilinus į nūdienos politinius 
įvykius, vaizdas visdėlto yra ki
toks. Amerika ir jos vakarietiniai 
sąjungininkai karštligiškai gink
luojasi. Grėsmės akivaizdoje Ame
rika lenktyniauja tolimųjų atomi
nių raketų ir satelitų gamyboj. 
Amerikos karinis biudžetas neturi 
palyginimo. Tie milijardai dole
rių eina pasirengimams atremti 
didžiausią agresiją. Lemiamu mo
mentu, kada sovietai pradeda 
aiškiai grasinti, vakariečiai vis 
dėlto laikosi kietos linijos. Viskas 
rodo, kad pastaraisiais keliais me
tais Amerika yra apsisprendusi 
neužleisti sovietams daugiau teri
torijų, ką jau matėme Libane, 
Jordane, Formozos sąsiaury ir 
šiuo metu Laos. Ir nuostabiausia: 
kai vakariečiai ištaria savo kietą
jį — ne, kas buvo padaryta ir 
dėl Berlyno, tai sovietai vėl pra
deda čiulbėti taikos giesmelę.

Taigi ateitis, kaip ją kaikas 
bando vaizduotis, nėra jau tokia 
tamsi ar beviltiška. Gal jau neuž
ilgo išauš diena, kai bus apsi
spręsta nesėsti su žudiku prie 
bendro stalo, o diktuoti jam tik
rąją tiesą, taip reikalingą žmo
nijos laisvei.

šiuo metu Chruščiovas vieši Ki
nijoj pas savuosius bendrus. Ame
rikos spauda mano, kad jis nuvy
ko j ten nuraminti Kinijos ko
munistų, kurie reiškė nepasiten
kinimo dėl jo vizitų Amerikoj. 
Nuvežęs jis ten ir prez. Eizenho- 
verio ultimatyvų reikalavimą, kad 
būtų paleisti Amerikos piliečiai, 
dabar kalinami Pekine. Tik šią 
sąlygą išpildžius, girdi, prez. Ei
zenhoveris pažadėjęs peržiūrėti 
Amerikos politiką Raud. Kinijos 
atžvilgiu.

Kai Chruščiovas lankosi Kini
joj, tai tuo pačiu metu Vakarų 
sąjungininkai kalbasi tarpusavyje, 
pasitardami dėl bendros ateities 
politikos linijos. Viskas rodo, kad 
bent ateinantis pusmetis nebus 
atžymėtas sensacingais įvykiais.

Jv.

taurę "už pasimatymą kitais me
tais Jeruzalėj". Minske buvo su
imta 8 žydų studentai už organi
zavimą sionistų grupės. Kišeneve, 
Moldavijos sostinėje, buvo suimta 
daug žydų už nesilaikymą dekre
to, draudžiančio macų kepimą 
Passover šventėms. Kijeve buvo 
išniekinti žydų kapai (nugriauta 
daug paminklų), kurie bus paver
sti parku. Panašiai planuojama 
pasielgti ir su už Kijevo esančio
mis Babi Jar kapinėmis, kur pa
laidota 83.000 nacių nukankintų 
žydų, nors Chruščiovas, dar bū
damas Ukrainos kompartijos ge
neraliniu sekretorium, žadėjo pa
statyti paminklą. Apskritai, Krem
lius kaltina žydus už “buržuazinį 
nacionalizmą”, kuris juos jungiąs 
ir darąs neištikimais Sovietų Są
jungai.

RAŠINIO KONKURSAS
SAVAITGALIO MOKYKLOMS

ALB KRAŠTO KULTŪROS 
TARYBA, norėdama paskatinti 
mokinius geriau mokytis gimto
sios kalbos, skelbia rašinio kon
kursą savaitgalio mokyklų moki
niams, esantiems trečioje grupė
je. Tema: “Mergelė Karžygė” 
(Kunigaikštienės Onos tarnaitė iš- 
gelbsti Vytautą iš kalėjimo). Ra
šinys turi būti netrumpesnis kaip 
dviejų sąsiuvinio puslapių ir ga
limai taisyklingai ir planingai pa
rašytas. Trims geriausiai para
šiusiems moksleiviams skiriamos 
premijos: I — 10 svarų, II — 5 
svarai, III — 2 svarai.

Lietuvių kalbos mokytojai pra
šomi plačiau supažindinti moki
nius, kaip Kunigaikštienės Onos 
tarnaitė savo pasiaukojimu išgel
bėjo D. Lietuvos Kunigaikštį Vy

“LAISVES“ RIBOS LENKIJOJE
Chicago Sun — Times speciali 

korespondentė Marguerite Hig
gins iškelia faktą, kad Lenkija 
esanti pati laisviausia iš visų Ru
sijos pavergtųjų valstybių. Kores
pondentė nurodo ir keletą priežas
čių, suteikusių šias “laisves", ku
rių neturi nė viena kita satelitinė 
valstybė, netgi nė pati Rusija.

Paskutiniai įvykiai Lenkijoje 
šiuos tvirtinimus šiek tiek paryš
kina.

Pirma: kada Sovietų Sąjungos 
premjeras Nikita Chruščiovas šių 
metų liepos mėn. lankėsi Lenkijo
je, buvo .nebijoma jam paaiškinti, 
kad Lenkija eina savu tautinio ko
munizmo keliu, skirtingu nuo Ru
sijos. Anksčiau į tai Chruščiovas 
baimingai ir piktai šnairavo, o šį 
kartą jis lenkų už šią pavojingą 
ideologiją nebarė.

Antra: viceprezidento Nixono 
kelionė į Lenkiją buvo aprobuo
ta paties Chruščiovo. Dar jam 
beesant Lenkijoje, buvo gautas 
sutikimas leisti atvykti JAV vi
ceprezidentui. ši Nixono kelionė 
Lenkijon buvo gana rizikingas 
bandymas komunistiniam režimui. 
Kodėl? Mat, plačioji visuomenė 
turėjo galimybę laisviau pareikšti 
savo jausmus Amerikos atžvilgiu, 
šis simpatijos pareiškimas Ame
rikai buvo tikrai demonstratyvus, 
kokio nesitikėjo nei komunistų 
vadai, nei vakariečiai. Lenkų tau
ta tuo išreiškė ne tik savo nenu- 
tildomą laisvės troškimą, bet kar
tu ir nusigręžimą nuo komunizmo, 
kuris yra primestas ir jėga palai
komas.

Kaip toli siekia tos “laisvės’ 
ribos Lenkijoje? Trumpai į š; 
klausimą būtų galima atsakyti: 
lenkas gali kalbėti beveik viską, 
ką jo širdis diktuoja; tačiau jis 
negali šių savo jausmų išreikšti 
viešai spaudoje. Praktiškame gy
venime jo veiksmai turi derintis 
prie komunistinio vežimo visiem 
privalomų nuostatų. Noromis ne
noromis piliečiai turi priimti esa
mą santvarką, jeigu nori turėti

PEV SEIMO TAUTINIŲ 
DELEGACIJŲ PIRMININKŲ 
LAIŠKAS EISENHOWERIUI
Pavergtųjų Europos Valstybių 

Seimo tautinių delegacijų pirmi
ninkai ryšium su Chruščiovo vizi
tu parašė JAV Prezidentui laiš
ką. Jame pirmiausia dėkoja Pre
zidentui už paramą sovietų pa
vergtųjų valstybių bylai ypač už 
Pavergtųjų Valstybių Sąvaitės pa
skelbimą. Toliau delegacijų pirmi
ninkai primena Prezidentui da
bartinės tarptautinės įtampos 

tautą iš kalėjimo. Rašinio auto
rius pasirašo slapyvardžiu.

Mokyklų vedėjai prašomi at
siųsti konkurso rašinius viename 
voke, o kitame, uždarame voke 
— autorių tikrąsias pavardes ir 
mokyklų pavadinimą iki š.m. lap
kričio mėn. 15 dienos.

Rašinio konkurso komisija yra 
šios sudėties:

Pirmininkas — A. Krausas, ALB 
Krašto Kultūros Tarybos narys, 
Nariai: E. žižienė, Melburno 
Lituanistinių Kursų vedėja ir J. 
Grigaitienė, Melburno Parapijos 
Lituanistinių Kursų dėstytoja.

Rašinius siųsti šiuo adresu: 
A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic.

ALB KRAŠTO KULTŪROS 
TARYBA

esamas sąlygas, kurių kitos sovie
tų pavergtosios tautos neturi.

Kitas klausimas — kodėl Len
kijai daromos šios išimtys ir su 
teikiamos tam tikros “privilegi
jos”? M. Higgins nurodo sekan
čias priežastis:

•1. Lenkijos komunistų vadas 
Gomulka įtikinęs Chruščiovą, kad 
jis, palaikydamas ir atstovauda
mas lenkų tautinį komunizmą, ne
griauna Sovietų Sąjungos komu
nizmo pagrindų. Nors Lenkijoje 
laikinai leidžiama privatūs ūkiai 
ir verslai, bet didžioji pramonė 
ir didieji žemvaldžiai yra vyriau
sybės kontrolėje.

2. Gomulka pažadėjęs Chruš
čiovui, kad Lenkija pasiliks išti
kima Sovietų Sąjungai tiek šalta
jame, tiek karštajame kare, jei 
toks kada kiltų.

3. Chruščiovas buvęs įtikintas, 
kad komunizmas Lenkijoje tega
limas išlaikyti, jam suteikiant pat
riotinį charakterį. Kadangi lenkų 
tauta jau ilgus amžius tvarkėsi 
demokratiškai, užtat jai buvo su
teiktos bent minimalinės laisvės 
teisės, šias privilegijas Lenkijai 
suteikdamas, Chruščiovas prisimi
nė didįjį Vengrijos sukilimą, ir 
du mažesnius sukilimus: rytų Vo
kietijoje ir pačioje Lenkijoje. Be
ginkliai laisvės kovotojai buvo so
vietų kariuomenės išžudyti ir su- 
likviduoti, bet žiauriajam komu
nizmui buvo vėl nuplėšta kaukė 
ir jis parodytas visam pasauliui. 
Tada daug neregių praregėjo ir 
daug suvedžiotų ir suklaidintų at
sivertė. Lenkų tautos vieningu
mas, gausumas, patriotizmas ir 
religingumas Sovietų Sąjungos 
imperialistus verčia būti atsar
gesniais.

Taip atrodo korespondentei M. 
Higgins dabartinės Lenkijos ko
munistinis režimas, bet lieka fak
tas, kad lenkai nori nusikratyti 
tuo režimu ir būti visai laisvais ir 
nepriklausomais.

J.D. (D.I.)

priežastis ir pabrėžia, kad, tik jas 
pašalinus, įmanoma teisinga ir 
patvari taika pasaulyje, ir kad 
Chruščiovas, kaip tik atvirkščiai, 
siekia dabartinę padėtį Centro ir 
Rytų Europoje įtvirtinti, kaip iš
eities baze būsimoms sovietų ag
resinėms avantiūroms.

Laiško išvadose delegacijų pir
mininkai- reiškia viltį, kad JAV 
Prezidentas Chruščiovo vizito 
proga jam tvirtai pastatys C. ir 
Ryt. Europos kraštų laisvės atsta
tymo klausimą.

KITI APIE MUS
“PRAVDAI” NEPATINKA 8IUN- 
TINIAI Iš VAKARŲ VOKIETI
JOS.

“Pravda” (Maskva) ir kai kurie 
kiti Sovietų Sąjungos laikraščiai 
pastaruoju metu veda kampaniją 
prieš siunčiamus iš Vak. Vokieti
jos siuntinėlius, skirtus Pavolgės^ 
ir kitų sričių vokiečių tautybės 
žmonėms. "Pravdos” 226 nr.(rugp. 
14 d.) spaudos apžvalgoje tilpo 
straipsnis "Sugėdinti filantropai”, 
kuriame cituojamos ištraukos iš 
“Akmolinsko Pravdos”. Akmo- 
linsko srities tyrumose yra va- 
kiečių tautybės žmonių. Jie būk 
piktinasi gaunamais iš Bonnos 
Raud. Kryžiaus siuntiniais, ku
riais, girdi, varoma tik propagan
da. Kolchozininkai vokiečiai pata
riu siuntėjams siuntinius peradre
suoti Vakarų Vokietijoj "vargs
tantiems bedarbiams”. Laikraštis 
cituoja laiškus kai kurių pasipik
tinusių gavėjų. Kolchozininkė Ro
za Tomi gavusi siuntinėlį su san
deliais ir margarinu ir stebisi, ko 
jai siunčia: “Aš priskaičiau mūsų 
kaimo krautuvėje 100 pavadinimų 
avalynės ir 200 vilnonių ir šilkinių 
audinių. Aš pirmenybę duodu ge
riems tarybiniams gaminiams 
prieš importuotus” — giriasi kol
chozininkė ir turbūt nei pati tam 
netiki. Kitame laiške pajuokiama, 
kad Vok. Raud. Kryžiaus siuntinė
liuose, kuriuos siunčia Vakarų 
"filantropai”, esą randama kiau
šinių ir pieno miltelių, ersac-šoko- 
lado ir skudurų. Tie "filantropai” 
nesidrovi siuntinėti tokius siunti
nėlius, nors žino, kad gavėjai juos 
išmeta j šiukšlyną. Jie norį pasiro
dyti geri, besirūpiną “brolių Kris
tuje” gerove. Sovietiniai laikraš
čiai tikina, kad už šitų siuntinių 
slepiasi didelė "Bonnos avantiū
ra”.

PO KELIOLIKOS METŲ ATVY
KO IŠ LIETUVOS !

“Lūbecker Nachrichten” rugp. 
11 d. numeryje plačiai aprašė 
dviejų Karaliaučiaus vokiečių jau
nuolių nuotykius karo metu ir po 
karo. Tėvas Philipp karo metu su
žeistas pateko į Lūbecko ligoninę, 
o jo šeima iš Karaliaučiaus buvo 
evakuota j Pomeraniją. Sovietų 
kariuomenei pražygiavus, šeima 
grįžo j Karaliaučių, bet nesant 
gyvenimo sąlygų traukė toliau į 
Lietuvą ir pateko į Kauną. Moti
na dirbo, kiek galėjo, kad išlai
kius savo vaikus. Susirgo plaučių 
uždegimo ir mirė. Berniukai su- 
elgetaudavo sau maisto. “Tada 
atėjo diena, kai abiem broliam 
nušvito kukli laimė: Lietuviai pri
glaudė tuos vargšus, aprūpino 
juos taip, kad jie atsigautų ir — 
davė jiems vardus", rašoma tame 
pranešime. Iš Manfredo Philippo 
pasidaręs Marijonas Taraškevi
čius, iš brolio Dieter Tadas Luko
ševičius. Baigus aštuonias mokyk
los klases, Manfredas įsigijo kino 
mechaniko specialybę ir važinėjo 
tris metus po kraštą su kino fil
mais. Savo uždarbiu jis parėmė ir 
jaunąjį brolį. Vėliau gavo darbe 
viename tekstilės fabrike Kaune. 
1957 metais pavyko tėvui su savo 
dviem sūnumis susisiekti. Tačiau 
truko apie 2 metus, kol Maskva 
davė leidimą abiem išvykti į Va
karus. Pravažiuojant Rytų Berly
ną dar mėgino juos atkalbėti nuo 
vykimo j Vakarus, tačiau jie buvo 
pasiryžę vykti pas tėvą, ir rug
pjūčio mėn. pateko į Vakarus.
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AR ČIA KOMUNIZMAS?
Partijos peršamasis aūkis — 

komunistiškai dirbti ir gyventi — 
neturi tokio pasisekimo, kokio 
laukta ir tikėtasi. Dirbti ir gyven
ti komunistiškai eiliniam lietuviui 
darbo žmogui reiškia dirbti daug, 
o gyventi elgetiškai. Tokį gyveni
mą žadantieji šūkiai negali turėti 
pasisekimo. Išskyrus perdėtai ak
lus komunistinius idealistus, visi 
norėtų ne taip sunkiai dirbti ir 
bent šiek tiek geriau gyventi.

O komunistai norėtų, kad ypač 
jaunimas susiviliotų jų šūkiais, 
nes jiems reikia stiprios darbo jė
gos. Todėl “Komjaunimo tiesa" 
bando išaiškinti, kas yra tas ko
munistinis darbas ir gyvenimas. 
Kova už bendrų laimę, tvirtina 
vienas, kuris pats kovoja už pini
gų ir galių. Atsisakymas miesčio
niškumo, pasakoja kitas. Meilė 
darbui iki visiškos senatvės, sako 
trečias. Visų tokių dalykų, atro
do, dar nėra, dar jie ateityje tu
rėtų būti, arba bent šitaip norėtų 
įtikinti skaitytojų bolševikai.

Pagal įvairius propagandinius 
pasisakymus išeina, kad ateityje 
kiekvienas žmogui paskirtas dar
bas bus laikomas mėgiamu ir gar
bingu, nes kitaip jam nebus lei
džiama ir galvoti: tai jau prieš
tarautų komunistinei pažiūrai j 
darbų. Jei dabar kažkuris vyras 
norėjo uždrausti savo žmonai mo
kytis, tai didžiuliu straipsniu tokie 
dalykai puolami, kaip nekultūrin
gi. žinoma, kad jie ir yra nekul
tūringi, bet kurioje gi visuomenė
je jie vyksta: komunistinėje ar 
buržuazinėje? Be abejo, kad ko
munistinėje, kur žmogus gyvena 
nuolat ujamas ir pats kartais pa
siunta jau kaip žvėris kitų rieti 
ir smaugti.

Be reikalo ta pati “Komjauni
mo tiesa” skelbia, kad tik tarybų 
valdžia yra liaudies valdžia, nes 
ji padariusi galų kapitalui ir įvyk
džiusi tai, apie kų žmonės svajo
jo: kad nebūtų pasiskirstymo į 
turtingus ir vargšus. Norėdami 
nebūti šališki ir laikinai užmerkti 
akis prieš visus bolševikų turtuo
lius, įsivaizduokime, kad po tų 
septynerių sunkaus darbo ir pa
siaukojimo metų kolūkio pirmi
ninkas ir net pats Chruščiovas 
gyvens lygiai taip pat, kaip ir ei
linis kolūkietis. Kas nors tada 
turės pasikeisti: arba kiekvienas 
kolūkietįs gaus batus, kad basas 
nebevaikščiotų, ir dar “Pobiedų” 
priedo, arba ir kolūkio pirminin
kas pradės pėsčias vaikščioti. Ar 
tai įmanoma? Žinoma, kad ne.

Vienas dalykas, kuris tikrai ga
li būti įgyvendintas, tai visuome
nės suuniforminimas. žmonės ga
lės būti susodinti į vienodus na
melius, panašius į kareivines, visi 
aprengti vienodais vatinukais, 
maitinami iš vieno katilo, ir visi

Savo veidų veidrodyje
NEPAJUDINAMA ĮŽYMYBE

Zarasų vartotojų kooperatyvo 
reikalų valdytojas Jonas Kornie- 
jevas vienų rytų nubudo skaudan
čia galva. Gal ji ir nebūtų taip 
sopėjusi, jei nuo vakarykščio aky
se nešmėkščiotų bufetininkės N. 
Petkevičienės veidas, ausyse ne
skambėtų jos žodžiai: “Iki kol 
jūs gersite j skolų? Arba dabar 
mokėkite arba...”

Daugiau ji neištarė, bet Kornie- 
jevui teko atidaryti piniginę...

Iš viso nesėkminga ši diena bu
vo Korniejevui. Limonado cecho 
meistras Bondarenka, pamatęs sa
vo viršininkų, dvilinkas sulinkęs 
pasiūlė:

— Paragaukite, prašom, mūsų 
skystimuko.

— Vandeniuko? Ne! — žiūrė
damas Bondarenkai j akis, šypte
lėjo Korniejevas. — Rubliukų — 
kitas reikalas. Duokš visų tūks
tantį.

Valdytojas taip stačiokiškai iš
drožė, kad iš netikėtumo Bonda
renka net žioptelėjo.

— Kaip tai... tūkstantį?
— E-ech koks gi tu, Bondaren

ka, nesupratingas, o dar viršinin
ku save laikai, — su panieka pas
tebėjo reikalų valdytojas. — Ne7 
gi nežinai, kas viršininkams pri
klauso? 

šaukiami jau ne vardais ir pavar
dėmis, bet numeriais.

Komunistai sako, kad šitaip 
įsivaizduojama jų visuomenės 
ateitis yra kvaili plepalai. Bet jie 
juk tvirtina, kad jau nebėra tur
tingų ir vargšų, kad visi yra su
lyginti. Argi tai teisybė? Argi 
apskrities partijos sekretorius 
gauna atlyginimo mėnesiui ne tiek 
rublių, kiek vidutiniško kolūkio 
visi nariai už ištisų metų sunkų 
vargų? Vadinas, visi bolševikų 
tvirtinimai yra melas, o gyveni
mas rodo, kad į suuniforminimų 
smarkiai žengiama. Ar ta laimė 
nelaimėje tikrai ateis po septyne
rių metų, šiandien dar beprasmiš
ka būtų pranašauti, be jau komu
nistinę ateiti patys komunistai 
stengiasi apibrėžti. Ilgai ir sun
kiai dirbti, daug skaityti bolševi
kinės literatūros, pasitenkinti ma
žu, būti klusniam. Tai yra maž
daug tokia teroru valdoma visuo
menė, kokių savo romane “1984 
metai” vaizduoja anglas Orwglis. 
Ar už jų verta aukotis? Ar tas 
vadinamasis komunizmas duos kų 
nors liaudies žmogui lietuviui? 
Kai kas jau ir dabar pastebimai 
turtėja, nors niekam nesiaukoja. 
Ai- šitotks turtėjimas pastebimas 
darbininko ir kolūkiečio namuo
se? “Pobiedas” juk perkasi vis 
daugiau partinių ir nepartinių ko
munistų. Jiem ateina komunizmas, 
o ir mes nesistebėsime, jei po 
septynerių metų jie visi jau nebe
vaikščios pėsti, nes į komunisti
nes brigadas suvarytasis jaunimas 
pakankamai uždirbs viršūnėms 
prabangiau gyventi. '

LIETUVIAI GYVENA 
VILTIMI

Grįžusieji į Lietuvą iš Pietų 
Amerikos ir Kanados lietuviai 
stebuklingai greit pasveiko nuo 
komunizmo, — rašo mums į Vak. 
Vokietijų atvykusi iš Lietuvos lie
tuvaitė. — Dar daugiau: jie tapo 
antikomunistais. Nepatenkinti 
darbo sųlygomis, jie bandė orga
nizuoti streikus. Jeigu ne Gele
žinė Uždanga ir Atlantas, jie pės
ti grįžtų atgal.

Negalima pasakyti, kad gyveni
mo sąlygos Lietuvoje yra kuo 
nors blogesnės negu “plačioje tė
vynėje”. Atvirkščiai, Pabaltijo 
kraštai yra lyg ir privilegijuotoje 
padėtyje. Kolchozininkai turi tam 
tikrų lengvatų, palyginus su Sov. 
Sąjunga, ir ūkio reikalais daugiau 
rūpinamasi. Bet kolchozų žemė, 
tiek metų nekrėsta, yra labai nu
alinta, ir mineralinės trąšos, ku
rių dabar pradėta gauti, nedaug 
tepadeda. Trūkstant gyvulių ir 
nesant mėšlo, derlius laukuose at
rodo menkas. Sunkūs traktoriai 
ir sunkvežimiai, kurie turėjo pa-

— Iš kur gi aš imsiu tokią krū
vų pinigų?

Korniejevas broliškai per pe
čius patapšnojo ir nusilenkęs pa
tyliukais į ausį sukuždėjo:

— Limonadas irgi pinigai. Ne- 
užpajamuok poros tūkstančių bu
teliukų, štai... Galvą reikia turėti. 
Ne kopūstą.

— Bet tai, tai... nusikaltimas!
— Na, na tu ramiau su išsireiš

kimais, — atatupstas durų link ir
damasis prakošė Korniejevas. Ir 
staiga pačion panosėn Bondaren
kai švystelėjo kumštį.

— Prisiminsi tu visa. Taip ne
praeis.. Suirzęs jis pasuko miesto 
restorano sandėlio kryptimi.

Bet ir čia nepasisekė. Atsisakė 
sandėlininkas Orešnikovas — ir 
baikta.

— Netvarka. Netvarka, kur tai 
matyta? —- Vos balsu iš pykčio 
nesušuko Korniejevas. — Pamo
kyti reikia, — nusprendė jis.

Ir ėmė mokyti. Pirmiausia jis 
uždraudė vandens vėžėjui aptar
nauti limonado cechų. Darbininkai 
ir invalidas Bondarenka dabar 
priversti patys limonadui vandenį 
nešioti. Orešnjkovas iš sandėlio 
kaip kamparas išgaravo. Bufeti
ninkė perversta j darbų sn mažes
niu atlyginimu. 

keisti arklius, rudenį ir pavasarį 
negali įvažiuoti į šlapius laukus, 
todėl galima pastebėti daug neap
dirbtų laukų, apžėlusių krūmais. 
Krūmai taip pat liko iškirstų miš
kų vietoje.

Sunkiausiai dirba ir vargingiau
siai gyvena kolchozininkai. Už 
darbą jie beveik nieko negauna, 
gyvena vien tik iš 60 arų sklypo, 
kuriame turi teisę pasisodinti bul
vių bei daržovių. Kiekvienas kol- 
chozininkas paprastai nušeria 
kiaulę, bot pašarų karvei jau turi 
vogti iš kolchozo.

Ateistinė propaganda kaime ne
siseka. Kolchozininkai vis dar tiki, 
kad Dievas sukūrė pasaulį. Jie 
sako, kad Dievas, kurdamas pa
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POEZIJA IS LIETUVOS

KODĖL AŠ DŽIAUGTIS NEGALIU?
* Kodėl aš jausti džiaugsmo negaliu, 

Kada pavasari* kvėpuoja?
Savos širdie* atodūsiu gaiviu — 
Man veidą jautriai išbučiuoja...

Kodėl aš džiaugtis garsiai negaliu, 
Kada aukštai pakilu* saulė, 
Negaili tyro aukso spindulių 
Ilgai miegojusiam pasauliui.

Kodėl aš jausti džiaugsmo negaliu, 
Kada langų stiklai jau šypsos, 
Laisvi, nuo šalčio įspaustų gėlių.

Kodėl aš džiaugtis garsiai negaliu, 
Kada subyra sniego gipsas,
Nuo smūgių — iš dangaus pasiuntinių?
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saulį, anksčiau už Marksą ir Le
niną turėjo galvoje kolchozą. To
dėl jis padarė dieną, naktį ir sek
madienį. Dienų tam, kad uždirb
tum bulvėms, naktį — duonai (va
giant), o sekmadienį, gad galėtum 
apdirbti savo arus.

Tokios padėties negali pakęsti 
doras Lietuvos ūkininkas. Todėl 
jaunimas veržiasi į miestų. Kaime 
lieka tik seniai, moterys ir dau
giavaikės šeimos, kuriems beveik 
neįmanoma kur nors kitur persi
kelti. Mieste gyvenimas kiek leng
vesnis, ypač jeigu dirba vyras ir 
žmona. Vargas tada su vaikais, 
kurių niekas namie neprižiūri. 
Turtingiau gyvena prisiplakėliai 
ir tie, kuriems visų laikų gresia 
kalėjimas, nes jie, naudojasi “liau
dies turtu”. Žmonės, kurie pelno
si sau duonų, gali vos prasimai
tinti. Apsirengti gali tik tie, kurie 
gauna siuntinius iš Vakarų.

Lietuvos jaunimas labai ver
žiasi į mokslų. Kas tik gabesnis, 
tai kad ir apaplyšęs ar nepakan
kamai pavalgęs, stengiasi ištrūk-

Užtat kaip šilkinis Jonas Kor
niejevas savo draugams, bičiu
liams. Arklininkas P. Baradinskas 
pragėrė su juo arti 4 tonų avižų 
ir beveik pusantros tonos dobilų. 
O kada revizoriai iš rajono varto
tojų sąjungos užtiko šį trūkumų, 
Korniejevas juos užsipuolė:

— Ko lyg dėlės prikibot prie 
žmogaus?

— O kur trūkumus dėti?
— Nurašyti!
Korniejevo žodis — įstatymas. 

Ir nurašė.
Kažkaip besiglemždamas šeštų 

tūkstanti rublių iš kooperatyvo 
kasos, suklupo mėsos parduotuvės 
vedėjas Būga.

— Dabai* jam amen, — nutarė 
kooperatyvo darbuotojai.

— Kam amen? — žaibus svai- 
dančiom akim apsidairė Kornieje- 
vas. Ir Būga išvengė teismo. Bū
gos kišenėje atsidūrę rubliai buvo 
nurašyti. Tokios paslaugos zara- 
siškis valdytojas nepagailėjo ir 
kitiems savo bičiuliams kaip Jer- 
malavičiūtęi, šakalytei, Bleide- 
riui, kurie irgi sumaišė savo kasų 
su kooperatyvo.

Visokių suktybių ir išeikvojimų 
rekordų pasiekė Imbrodų mieste
lio parduotuvės vedėja Savickie
nė. Per trumpų laikų į jos rankas 
pateko 29.578 rub. ir, aišku,ne be 
Korniejevo paramos.

štai koks Jonas Korniejevas!
— Tiktai man tarpininkaujant, 

— paprastai, norėdama pasigirti, 

ti iš kaimo. Jau nemaža yra jau
nų gabių inžinierių ir gydytojų. 
Kai kas pasirenka mokytojo spe
cialybę, bet ši duona labai sunki. 
Mokytojas privalo būti kartu ir 
propogandistas, įrankis, per kurį 
jaunajai kartai skiepijamas komu
nizmas. Jaunimo tarpe yra gan 
atsparių žmonių, bet dabar to
kiems kelias į aukštąsias mokyk
las jau uždarytas. Ten priimami 
tik komjaunuoliai.

Komunistų spauda ir radijas 
visais būdais stengiasi nuslopinti 
žmonėse viltį, kad Lietuva kada 
nors vėl bus laisva. Todėl žmo
nės ten laukia iš Vakarų kiekvie
no žodžio, kuriame galima būtų 
įžiūrėti, kad pavergtųjų tautų pa
dėtis nėra tokia beviltiška. Jeigu 
komunistams pavyktų atimti iš 
lietuvių viltį, tai būtų lietuvių 
tautai tragedija.

D.B.

RETI LITUANISTINIAI 
LEIDINIAI RYGOS IR TARTU 

BIBLIOTEKOSE
Latvijos mokslų akademijos 

fundamentalinėje bibliotekoje yra 
ir eilė retų lituanistinių leidinių. 
Jų tarpe ir tokių, kurie iki šiol 
buvo žinomi tik kaip bibliografi
niai faktai. Pvz., ten galima pa
matyti senųjų lietuvių kalbos gra
matikų lotynų kalba: “Universi
tetas linguarum lithuanicae”, 
1737 m. leidimo. Iš 1818 metų ten 
randamas J. A. Giedraičio Naujo
jo testamento vertimas, išspaus
dintas be komentarų, žalsvame po
pieriuje, kuris savo laiku sukėlęs 
dideles dvasininkų diskusijas. To
je bibliotekoje yra ir G. Oster- 
meyerio poleminis raštas: “Apo- 
logie dės neuen Littauischen Ge- 
sangbuches wider die Mielkischen 
Beschuldingungen” (išleistas Ka
raliaučiuje 1790). Iš keturių to 
leidinio dalių tik pirmosios dalies 
trūksta, tačiau iki šiol esamos Ry
goje dalys lietuvių tyrinėtojams 
nebuvo prieinamos. Leidinyje Os- 
termeyeris veda kalbinius ginčus 
su Mielkum. — Iš 1814 m. yra už
silikęs leidinys apie Napoleono žy
gį į Rytus: “Nusidavimas švento 
kariavimo...” (Gumbinė 1814).

Toje pačioje bibliotekoje yra ir 
K. Donelaičio “Metų” pirmojo 
vertima j latvių kalbų rankraščiai. 
Poemų vertė K. Vatsonas (1777 — 
1826). Iš įžangos, rašytos 1824 
metais, aiškėja, kad latvių švietė
jai Donelaičio “Metais” buvę labai 
susidomėję ir norėję jų išleisti 
masiniu tiražu savo mokykloms, 
bet Vatsonui to sumanymo įvyk- 
dytti nepavykę. Bibliotekoje esu 
ir daugiau lituanistinių raštų.

Tartu universiteto bibliotekoje 
yra kai kurie Bretkūno, Rėzos ir 
kiti lituanistiniai raštai. Apie tai 
pranešė Vilniaus savaitraštis “Li
teratūra ir menas”.

4* Staliau* Būdavo veikalai 
“Rūsti diena”, vaizduojąs knyg
nešių veiklą paprūsėje praeito 
šimtmečio pabaigoje, jau spausdi
namas Rūtos leidyklos Kanadoje. 
Numatoma, kad išeis vasaros pa
baigoje. Autorius į knygnešio 
problemų stengiasi pažiūrėti iš 
naujo istorinio psichologinio taš
ko, kuris skaitytojų sudomina.

priduria vartotojų keoperatyvo 
vyr. buhalterė O. Steponavičiūtė.

Su jos žodžiais galima sutikti.
štai kokia nepajudinama Zara

sų įžymybe tapo Korniejevas. Bet 
argi ji iš tikrųjų nepajudinama?

P. Graačenko ..
Iš “Tiesos”, 1959.VIII.9.

T. Constan t inasco

ATEITIES PERSPEKTYVOS
PASAULINE PADĖTIS PABĖGĖLIŲ AKIMIS
Prasidėjus “Tarptautiniams pa

bėgėlių metams", įtakingas pran
cūzų dienraštis Le Monde paskel
bė ramuno T. Constantinesco laiš
ką, kurio vertimą žemiau pertei
kiame.

“Kadangi daugeliu atvejų mes, 
pabėgėliai, savo tėvynes palikome 
dėl politinių priežasčių, norėčiau 
jų vardu pateikti labai trumpų 
apybraižų pasaulinės politinės pa
dėties, kaip ji mums atrodo:

Amerika ir SSR — štai dvi ga
lybės, j kurias savo akis kreipia 
dvi pasaulio dalys sprendimui su
rasti.

Rusijoje vyksta pilnutinė ūkinė 
plėtotė, ir nėra neįmanomas da
lykas, kad ji pasiektų Jungtinių 
Valstybių lygį. Ji nori taikos.

Jungtinės Valstybės savo ruož
tu turi aukščiausių pragyvenimo 
lygį pasaulyje, pirmųjų vietų veik 
visose srityse. Ar galima būtų 
manyti, jog šitas kraštas, kur gy
venimas paremtas medžiagine pa
žanga, keltų karų?

šiuo metu tiek rusai, tiek ame
rikiečiai turi pakankamai gyvybi
nės erdvės ir žino, jog gali ramiai 
reikštis savo įtakos zonose, ku
riomis jie pasidalijo dar prieš ant
rojo pasaulinio karo pabaigą.

Vis dėlto yra vienas dalykas, 
kuris neduoda ramybės tiek vie
niems, tiek antriems: Vokietija.

Tokio dydžio krašto negalima 
laikyti neribotų laikų okupuoto ir 
padalyto į dvi dalis. Taip galima 
tvarkytis su Vengrija, Lenkija, 
Rumunija ir t.t., tačiau ne su Vo
kietija. Jie labai norėtų, ir Niki
ta Chruščiovas nuoširdumo aki
mirkų tai aiškiai pasakė, jog tiek 
vakariečiai, tiek sovietai neturi 
mažiausio noro matyti suvienytą 
Vokietiją. Betgi to reikia. O tada

BAŽNYČIOS BŪKLE LENKIJOJE SUNKĖJA
šiandieninė Lenkija yra beveik 

100% katalikų gyvenamas kraštas. 
Kitokių religijų gyventojų skai
čius labai sumažėjo, palyginus su 
prieškariniais laikais. Po nacių 
vykdytų žudynių, žydų beliko la
bai mažai, Ukrainų prijungus prie 
Sovietų Sąjungos nebedaug beliko 
pravoslavų, o protestantų mažai 
beliko, kai repatriavo vokiečiai, 
šiandieninėje Lenkijoje neabejoti
nai populiariausia ir augščiausiai 
vertinama asmenybė yra kardino- 
lis Wyszynskis, Lenkijos primas. 
Norėdamas sustiprinti savo padėtį 
į jį kreipėsi net Gomulka, paža
dėdamas tam tikras laisves Baž
nyčiai.

Tačiau juo labiau Gomulka tvir
tėja tuo labiau jis tolsta nuo savo 
pažadų ir pradedą vis labiau ir la
biau spausti Bažnyčių. Kaip ir 
anksčiau, komunistinė valdžia san
tykiuose su Bažnyčia stengiasi 
remtis vad. lojalių katalikų “Pax” 
organizacija ir jos vadu Piaseckiu.

Nesenai buvo pranešta, kad Go
mulka buvo pasikvietęs ir ilgai 
kalbėjosi su Piaseckiu. Aišku, kad 
Gomulka stengiasi rasti katalikų 
tarpe nuolankesnių veikėjų, ku
riais galėtų prisidengti prieš pri
mų ir visų katalikiškų visuomenę, 
kai valdžia ėmėsi naujų žygių, ku
rių tikslas sunaikinti visuomeninę 
ir karitatyvinę Bažnyčios veiklų. 
Jau kalbama, kad visokios bažny
tinės rinkliavos, skirtos šalpai bei 
kultūriniams reikalams, bus apdė
tos mokesčiais ir tai net iki 60%. 
Vadinasi nuo parapijinių rinklia
vų Bažnyčios veiklai teliks 40%. 
Paliečiami ir dvasininkai, štai pa
gal š.m. sausio 30 d. potvarkį nie
kas neturėjo teisės naudotis di
desnio gyvenamo ploto butu, kaip 
nustatyta. Visi kiti butai bei kam
bariai yra valdžios dispozicijoje. 
Išimtis numatyta tik valstybės 
pripažintų religijų kulto patal
poms. Vykdant šį potvarkį prakti
koje, buvo daroma išimtis vysku
pų beveinėms. Dabar ir vyskupų 
butams pritaikoma tas pats. Už 
patalpas didesnes kaip 8x9 metrų 
teks mokėti nuomų.

Iki šiol kunigų seminarijų klie
rikai būdavo atleidžiami nuo ka
rinės prievolės, o dabai- pradėta 
juos imti. Jie siunčiami į pulkus 

štai ir problema: kurion pusėn 
pakryps suvienytoji Vokietija? 
Kol toks klausimas tebekyla, ne
reikėtų galvoti apie galimų kajįj.

Garsiosios krizės, apie kurias 
tiek kalbėta nuo 1947 metų: Ber
lyno blokada, Suesas, Libanas, po
no “CH” ultimatumai ir tt. — 
tai tik incidental, spygliai, kuriais 
buvo klojamas kelias koegzisten
cijom

Tarp dviejų stovyklų yra tyli 
santarvė: amerikiečių vyriausybė 
nenori praplėsti ‘atominio klubo", 
leidžiant Prancūzijai turėti savo 
bombą dėl tos priežasties, kad ru
sai nebūtų moraliai priversti ją 
duoti kiniečiams, taip neapskai
čiuojamu būdu pakeičiant dabar
tinę jėgų pusiausvyrų.

Esama kitų, mažiau svarbių, 
faktų, iš kurių taipgi darytinos 
išvados, kaip rusų vadovų man
dagumo vizitai Anglijoje ir Jung
tinėse Valstybėse bei atvirkščiai, 
lygiai kaip gausūs tarptautiniai 
organai (UNESCO, UNO, FAO ir 
t.t.), kur galima kiekvienu metu 
nosis nosin susitikti su įžymiais 
kraštų už geležinės uždangos ats
tovais.

Visa tai vyksta taipgi labai 
aukštame lygyje. Išskaičiavimai 
yra nepaprastai subtilūs, beveik 
nesuprantami eiliniam žmogui.

Atsižvelgiant į visa tai, neno
romis tenka grįžti atgaliop, pra
eitin j tų metą, kai kiekvienas 
mūsų darė didelį sprendimų; ir 
tada mes negalim sukliudyti sau 
kelti bauginančio klausimo: koks 
yra mūsų pagrindas būti pabėgė
liais ir kokia mūsų viltis?

Šalia fakto, kad mes išgelbėjo
me savo kailį, kas gi belieka 
mums, kaip ateities perspektyva?

E.L.1.

atlikti karinę prievolę lygiai su 
visais.

Lenkijos tikinčiųjų masės dėl 
Bažnyčios suvaržymų labhi jaudi
nasi ir kartais dėl to prieina net 
prie sųmišių. štai netoli Liublino 
esančiame Krasnike dideli nera
mumai įvyko šiais metais. Tame 
naujai išaugusiame metalo pramo
nės centre nėra nei bažnyčios nei 
koplyčios. Katalikai gyventojai 
sukūrė komitetų surinkti pinigų 
koplyčiai pastatyti ir pradėjo 
rinkti statybinę medžiagų. Kol nė
ra koplyčios pamaldos būdavo su
organizuojamos atvirame ore aik
štėje, kur buvo pastatytas kryžius 
ir Dievo Motinos stovyla. Bet 
staiga pasklido žinia, kad valdžia 
leidimo koplyčiai statyti neduoda. 
Susidariusi minia pirmiausiai nu
ėjo išdaužė rotušę ir apmėtė ak
menimis milicijos būstinę. Ji buvo 
numalšinta tik iškvietus daugiau 
milicijos pajėgų iš Liublino.

Suprantama, kad tuojaus po to 
prasidėjo areštai, tačiau visuome
nės nuotaikos pasirodė aiškiai. 
Nors valdžia aiškina, kad leidimas 
koplyčiai pastatyti buvęs neduo
tas tik dėl to, kad negera esanti 
vieta, kad ji nesiderinanti su nu
matytu miesto plėtimo planu, kad 
kitoje vietoje leidimas būsiąs duo
tas, tačiau gyventojai nerimsta. 
Valdžiai tai, žinoma, sudaro nepa
togumų ir šiokių tokių nemalonu
mų.

Kaip toliau Bažnyčios reikalai 
vystysis, žinoma, priklausys nuo 
daugelio politinių ir ūkinių ten
dencijų.

Kaip praneša Reuterio atsto
vas iš Varšuvos, Krasniko sąmyšis 
buvo tikrai nemažo masto. De
monstracijoj,kuri iš valdžios or
ganų reikalavo patvirtinti koply
čios statybos planų, dalyvavo per 
2.000 asmenų. Minia susirinkusi 
pasklidus gandams, kad valdžia 
norinti naktį pašalinti koplyčiai 
numatytoj vietoj pastatytą kryžių 
ir Dievo Motinos stovylų, prie ku
rių būdavo laikomos pamaldos.

Pasak Reuterio korespondento 
suimta buvę per 100 asmenų, ku
rių pusė buvusi paleista, o kiti nu
gabenti j Liubliną. Varšuvoje val
džios atstovai užsienio korespon
dentams aiškinę, jog sąmišį .sukė
lę fanatikai.
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„ŠVIESI VALANDA"

-ŠVIESIOS SUKAKTIES PROGA
šiemet p. K. Dauguvietytei — 

šniukštienei sueina 25-keri metai 
sceninio darbo, kurį ji vis dar ne
nuilstamai dirba, šia proga norė
tųsi plačiau nušviesti p. K. Dau
guvietytės — aktorės kelių.

Būdama vieno iš žymiausių Lie 
tuvos teatro kūrėjų: aktoriaus ir 
režisieriaus B. Dauguviečio duk
ra, p. K. Dauguvietytė labai jau
na (jau nuo 1932 m.) pradeda ro
dytis Kauno Valstybinio Teatro 
scenoje. Iki 1934 metų dar negau
na nuolatinio atlyginimo, bet yra 
apmokama kikevieno pasirodymo 
proga. Nuo 1934 metų p. K. Dau
guvietytė priimama nuolatine 
Kauno Valstybinio Teatro aktore.

Nuo 1935 m. iki 1940 m. be in
tensyvaus sceninio darbo žiemų, 
vasaros metu teatro grupė, ku
rion įeina ir p. K. Dauguvietytė, 
važinėja po įvairius Aukštaitijos 
ir Suvalkijos miestus, duodami 
įvairius spektaklius. Daug kartų 
yra buvę Rygoj ir už gerus spek
taklius latvių visuomenės šiltai 
priimti, o latvių kritikų teigiamai 
įvertinti.

Kauno Valstybiniam Teatre p. 
K. Dauguvietytė subręsta kaip 
aktorė režisoriaus A. Olekos-Ži- 
linsko, B. Dauguviečio, K. Glins
kio, A. Sutkaus ir M. Čechovo 
(buvusio Maskvos Dailės Teatro 
aktoriaus, šiuo metu gyvenančio 
Amerikoje ir retkarčiais vaidi
nančio Hollywoodo pastatymuose) 
priežiūroje.
Ponia K. Dauguvietytė kritikos 
yra palankiai vertinama, kaip ak
torė, sugebanti j duotų rolę įsi
gyventi ir žiūrovams pateikti įti
kinamų, vientisų vaidmens charak
terį. Ypatingai gražiai ji pasirodo 
šiuose vaidmenyse: Malvina — 
“Prieš Srovę”, Elvira — “Kudir
koje”, Laima — “Naujuose Žmo
nėse”, Čilė — "Prisikėlime”, Ma
rijaną — “šykštuolyje”, Franci 
—r “šuolyje Aukštyn”, Ernestina 
— “Topaze”, Dora — “Dėdės To
mo Lūšnelėje”, Duniasa — “Vyš
nių Sode”.

Atgavus Vilnių, 1940 metais ma
ža Kauno Valstybinio Teatro ak
torių grupė, R. Juknevičiaus va
dovaujama, su aktoriais H. Ka
činsku, Palubinsku, Mironaite 
Chadaravičium, Juodyte, Rudzins- 
ku, jų tarpe ir K. Dauguvietyte, 
persikelia į Vilnių ir pradeda dar
bų, įkurdami Vilniaus Valstybinį 
Teatrų.

Esant aktorių trūkumui, R. Juk

nevičius su H. Kačinsku įsteigia 
studijų ir, įlieję į teatrų naujų 
jėgų, teatrų mylinčiai Vilniaus 
lietuvių visuomenei duoda puikių, 
nepamirštamų pastatymų, kaip 
“Gigantas”, “žmogus po Tiltu”, 
“Sukultas Ąsotis”, “Viltis”, “Prieš 
Saulėlydį”, “Pirmas Skambutis”, 
“šarvuotis”, "Gyvenimas iš nau
jo”, “Vincas Kudirka” ir kt.

šiemet švenčia 25-rių metų scenos darbo sukaktį.

Vilniuje p. K. Dauguvietytė 
daugiausia dirba su režiseriais — 
R. Juknevičium ir J. Gustaičiu ir 
sukuria nepamirštamus charakte
rius vaidmenyse: Lili Tandler — 
“Gigante”, Madam Bridak — 
“Pirmam skambutyje", Madam 
šolteis — “žmoguje po tiltu", 
Elvira — “Vinoe Kudirkoj”, Va
ria — “šarvuotyje”, Agnė — 
“Gyvenime iš naujo” ir kt.

1944 metais karo įvykiams šį 
gražų darbų nutraukus, p. K. 
Dauguvietytė su kitais lietuviais 
pabėgėliais atsiduria Vokietijoje 
ir, susidarius palankioms sųly- 
goms, vėl dirba, dabar jau trem

ties teatre — Augsburge. H. Ka
činsko vadovaujamas teatras duo
da šiuos pastatymus: “Vincą Ku
dirkų”, “Pirmų skambutį”, “Mo
kyklos Draugus".

Savo 15-kos metų sceninio dar
bo sukaktį p. K. Dauguvietytė at
žymi “Vinco Kudirkos” spektak
lyje Augsburge — Valerijos vaid
meniu. Su ja kartu irgi 15-kos me

tų sceninio darbo sukaktį švenčia 
Petras Šimkus ir Palubinskas.

Atvykusių j Australijų, p. K. 
Dauguvietytę, režiserius Doc Sten
berg pakviečia ateivės — žmonos 
ir motinos — vaidmeniui (jo su
kamame filme) “No strangers 
here” — apie naujųjų ateivių gy
venimų.

“Atžalos” teatrui Sydnėjuj tve
riantis, p. K. Dauguvietytė taip 
pat į jį įsijungia, kuriame ji iki 
šiol nenuilstamai dirba. "Atžaly
ne” tik vaidina, bet sekančių pje
sę “Mokyklos Draugus” ji pati la
bai vykusiai surežisuoja.

Ypatingai “Pavojingu Posū

kiu” p. K. Dauguvietytė įrodo 
esanti stipri ir režiaerė, ne tik ak
torė.

25-kerių metų sceninio darbo 
sukakti P- K. Dauguvietytė nori 
atšvęsti Keith Winter’io pjese, 
“Šviesia Valanda", kuriai jau nuo 
balandžio mėn. 26 d. po du kartu 
į savaitę po kelias valandas dir
bama.

“šviesių Valandų” režisuoja, o 
taip pat svarbiausių jos vaidmenį 
vaidina p. K. Dauguvietytė.

Susipažinimui su rolėmis — ge
riau išsireiškus rolių skaitymui — 
naudojamasi pačios režisierės sa
lonu, bet pribrendus reikalui “ju
dėti”, salone vietos nebeužtenka 
ir tenka repeticijoms persikelti į 
Sydnėjaus Lietuvių Namus. Dau
giausia dirbama sekmadieniais — 
po kelias valandas. Norėčiau tokį 
vienų sekmadienį keliais bruožais 
pavaizduoti, kad būsimiems “švie
sios Valandos” žiūrovams būtų 
aiškios sųlygos, kuriose tenka 
dirbti.

Kai dar daugybė tautiečių šil
tose lovose miega, p. K. Daugu
vietytė — "šviesios Valandos” 
Mariela — jau sėdi Sydnėjaus Lie
tuvių Namuose; sėdi tokia logiška 
ir “viską žinanti”, žvilgčioja į 
laikrodėli ir laukia susirenkant ki
tų “šviesios Valandos” herojų.

Neužilgo ateina Marielos vyras
— Henrikas: atvyksta tarsi iš 
“tolimųjų rytų” ne tik kad karš
toj rytų šalies saulėj (anot Judi
tos) “nepraradęs sultingumo”, bet 
priešingai — įžengia toks žvalus ir 
judrus. Kaip ir pritiktų Marielos 
vyrui — visur, kur tik reikalinga
— “paremia” ją savo vyriška ran
ka. šiuo metu, nesant svarbesnių 
reikalų, sutvarko stalus ir kėdes, 
kad visa Linden šeima turėtų kur 
susėsti vakarienei.

Tuoj pat atkrypuoja Hana, vilk
dama sunkų rankinuką, pilnų lėkš
čių, puodelių, peilių, šakučių... 
kol kas tik iš kartono iškirptų; 
šiaip bei taip šakutę nuo lėkštės 
įmanoma atskirti (meniškų suge
bėjimų neturėta, o menininko 
H.š. pasikviesti šiam “meniškam 
darbui” atlikti nedrįsta...).

Įžengia Judita, tarsi svajonių 
deivė nuo Mėlynosios Kalvos, to
kia vėsi ir “pasikeitusiu veidu”...

Įslenka Donaldas, lyg sušalęs, 
“toks vienišas” ... vienišas neil
gam — šviesi valandėlė jį greitai 
praskaidrins.

Įlekia uždusęs Mikis, išsiprau- 
sęs ir išsipustęs, lyg būtų pasi
ruošęs grožio konkursan stoti: — 
O, tikiuos, kad aš čia neįpuoliau 
į ką...

— Nebūk kvailas, Miki, — at
sako Mariela, — tavęs tik ir lau
kėm. Galim pradėti.

Prasideda... Dengdamos stalą,

ISTORINES LIETUVOS 
ALBUMAS

Vienas iš didžiųjų paskutinių
jų metų lietuviškųjų leidinių Ame
rikoj, be abejo, yra nesenai pasi
rodęs Istorinės Lietuvos Albumas, 
šią didelio formato 268 puslapius 
turinčių knygų išleido Nemunas 
Čikagoje, o jų redagavo A. Vi- 
lainis-šidlauskas.

Albumo medžiaga yra padalin
ta į 7 pagrindinius skyrius. Pir
mame iš jų užtinkami vaizdai iš 
mitologinės-legendarinės Lietuvos, 
čia daugumoje yra -patalpinti 
dail. Mykolo Andriolli (gim. 1836 
m. Vilniuje) kūriniai.

Antrame skyriuje — “Galybės 
viršūnėje” — vaizdais yra atžymė
tas 1240-1430 metų laikotarpis. 
Skyriuje telpa A. Valeškos kūri
nys “Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Mindaugo krikštas”, Adomo 
Varno paveikslas “Karaliaus Min
daugo vainikavimas”, J. Vieno
žinskio “Didysis Lietuvos kunigai
kštis Gediminas” ir “Didysis Lie
tuvos kunigaikštis Algirdas” ir

Judita su Hana “aptaria” Henri
ko žmonų. Hana instinktu jaučia, 
kad Mariela “šitam kampeliui” 
netinka: savo atvykimu kasdienę 
eigų šiaip ramiuose Linden na
muose sutrukdo...

Prie vakarienei padengto stalo 
pasišnekučiuodami, pamažu ren
kasi kiti šeimos nariai. Marielai 
susitikus pirmą kartų su Donaldu 
laiptuose, Mikis pastebi: “Susitik
ti laiptuose reiškia nelaimę”. Tas 
sakinys lyg ir iš anksto pasako 
apie tolimesnį Linden šeimos gy
venimą, kuris po to dar trimis 
veiksmais tęsiasi.

žinoma, repeticijose visą šitų 
Linden šeimos gyvenimo eigų laiks 
nuo laiko sutrukdo praūžiu tram
vajai gatve, palangėse rėkauju 
australų vaikai, už sienos lošių 
bilijardu, bei šios buveinės sienas 
plaktukais bekaukšį visuomeni
niam darbui pasišventę tautiečiai 
ir kt.

Nepaisant to, visą žiemų “švie
sios Valandos", pjesei buvo dirba
ma be pertraukos. Sutvarkius 
Bankstowno salę, repeticijos vyks
ta ten po darbo, savaitės vidury.

Tikimasi, kad “šviesios Valan
dos” premjera ne tik pačiai reži
sierei — sukaktuvininkei ir ki
tiems šios pjesės dalyviams, bet 
ir skaitlingai atsilankiusiai publi
kai liks šviesia valandėle gyveni
me.

A.L. — G.

daug kitų.
Trečias skyrius — “Lietuvos 

valstybė vėlesnių šimtmečių bėgy
je” apima 1430-1794 metų laiko
tarpį. čia matome Jogailos sūnų 
Kazimierą, Jogailos anūkų —.šv. 
Kazimierų, Varnos kautynes, šv. 
Kazimiero karsto atidarymų, di
dįjį Lietuvos kunigaikštį ir Len
kijos karalių Zigmantų Augustų, 
Lietuvos-Lenkijos karalienę Bar
borą Radvilaitę ir kit.

Ketvirtame skyriuje — “Sukili
mai — valstybės atstatymo vil
tys” vaizduojamas 1794-1863 m. 
periodas. Jame patalpinti J. Ko- 
sinskio, M. Stanchovičiaus, J.' Ma
teikos, A. Grottgerio ir kt. daili
ninkų darbai, žymintys įvairius su
kilimus ir jų vadus: gen. Tadų 
Kosciuškų, gen. Jokūbų Jasinski, 
plkn. Emilijų Plateraitę, kun. An
tanų Mackevičių ir kt.

Penktame skyriuje yra patal
pinti didžioajos Lietuvos kunigai
kštijos pilių vaizdai, čia matome 
Vilniaus pilį, T Alkų pilį ir jos griu
vėsius, Krėvos pilies griuvėsius, 
Lydos pilį. Medininkų pilies griu
vėsius, Kauno pilies griuvėsius, 
Gelgaudiškio pilį, Raudonies pilį, 
Radvilų pilį Biržuose ir kitas.

šeštas skyrius apima religinius 
architektūros paminklus, kurių 
tarpe randame Vilniaus arkivys
kupijos katedrų, Aušros Vartų, šv. 
Kazimiero bažnyčių, šv. Onos baž
nyčių, Bernardinų bažnyčių Šv. 
Mikalojaus bažnyčių ir kt. Iš Kau
no bažnyčių užtinkamos šios: 
Pranciškonų, Bernardinų, Karme
litų, o be to yra ir kitų vietovių 
bažnyčių.

Paskutinis skyrius yra skirtas 
senųjų kultūros židinių ir didikų 
rezidencijų rūmų vaizdams. Jame 
matome senuosius Perkūno namus 
Kaune, Kauno miesto rotušę, Vil- 
riaus akademiją-universitetą, ku
nigaikščių Sapiegų rūmus, didikų 
Meištavlčių ir Skirmontų dvarus, 
grafų Tiškevičių ir kunigaikščių 
Oginskių rūmus ir kt

Iš viso leidinyje telpa 181 pa
veikslas, kurių didesnė dalis yra 
didelio formato. Visi parašai po 
vaizdais yra lietuvių ir anglų kal
bomis.

šio reto leidinio išspausdinta tik 
800 egzempliorių.

šaldytuvų mechanikas 
Skambinti tel. UY 7345 ,

RAUDONOS VĖLIAVOS
RAŠO: AĮANTAS

Liaudies seimas susirinko posė 
džio, kaip ir dera, Kauno valsy- 
bės teatre, šį kartų vaidinama 
tragedija, kurios tylusis veikėjau 
yra visa lietuvių tauta. Jei sceno
je ir salėje sėdi ir tikrų lietuvių, 
tai pagrindiniai veiksmo ražiso- 
riai užsidarę TSSR pasiuntinybė
je. Jų paruoštų tekstą Liaudies 
seimas turi suvaidinti viešumai. 
Jis gi tik tam tikslui ir parinktas. 
Pieno centro užkandinėje sutikau 
universiteto kolegų, dabar jau pa
garsėjusį rašytojų. Kalbamės. 
Užsimename Justų Paleckį, taria
mąjį dabartinį Lietuvos pirmąjį 
vyrų. Pažįstame jį abu.

— Sunkiausių šiandien valandą 
turi Paleckis! — pasakiau.

— Kodėl? — nustebęs klausia 
manęs rašytojas.

— Pasirašyti sprendimą, pra
šant laidoti Lietuvą, nėra papras
tas reikalas.

— Tai tu manai, kad Paleckiui 
geriau buvo stumdomam tavo va
dinamoj nepriklausomoj Lietuvoj, 
negu dabar gyventi laisvam di
džiojoj tarybinių respublikų są
jungoje?

< — Jei taip, tai mes visiškai ski
riamės, — atsakiau.

Toliau jau kalbėjome apie jo 
parašytą paskutiniųjų knygų. Ra
šė gi jis ir apie Višinskų, Kudirkų, 
Žemaitę, apie Prūsų lietuvius Si
bire. Pasikalbėti tat buvo apie ką. 
Sužinojau, kad jam pavesta da
bar organizuoti raudonasis revo
liucinis muzėjus. “Bus tai naujojo 
tikėjimo katedra” — pagalvojau. 
Po pietų nuėjau j Vytauto sodą. 

Nuo čia taip gražiai apmatai be
veik visų Kauną iki santakos. Per 
patį vidurį Laisvės alėja. Laisvės 
alėja! Joje, pačioj didžiųjų gatvių 
sankryžoje, išsiskėtusi rusų tvirto- 
vės laikų bizantinė įgulos cerkvė. 
Suprovoslavinti Lietuvos jai ne
pavyko. Mes su ja apsipratom ir 
net pavertėm nepriklausomybės 
saugotojų įgulos šventove. Kiek
vienam tačiau iš Vakarų atvyku
siam svečiui ji akivaizdžiai prime
na, kad čia susitinka Vakarai su 
Rytais, štai ten kairėje, prie ka
pų, totorių mečetė. Nuo Vytauto 
laikų užsilikę, saujelė jų tik čia. 
Vytauto Didžiojo metais valdžia 
padėjo totoriams šį šventnamį su- 
silipdyti: tegu bus paminklas ko
voms ir bičiulystei su Tamerlanu 
ir Tochamyšu. Mes buvom norė
ję laisvi gyventi tarp Vakarų ir 
Rytų, gerbdami ir vienų ir kitų 
paminklus. Bet Rytai ir vėl užplū
do mūsų Laisvės alėjų. Kremlius 
mums neša plačiųjų tėvynę, bet 
kbrtu ir beteisę, pareigos naštos 
prislėgtą moderniųjų laikų bau
džiauninko dalį. Laisvės žodis virs 
nusikaltimu plačiosios tarybinės 
tėvynės idėjai, todėl ir Laisvės 
alėja išvirs Stalino prospektu. 
Įdomu, kuo išvirs Įgulos bažny
čia?

Kitų dienų į mano nakvynės na
mus atėjo Grigas. Jis galvojęs 
apie mane. Gyventi viešbutyje ir 
mokėti kasnakt už nakvynę nepro
tinga. Pakalbėjęs su motina, ir aš 
galįs atsikelti pas juos. Su juo aš 
galįs būti atviras: jis suprantąs 
mane netekus darbo. Kad ir labai 

varžydamasis, sutikau keltis. Svar
biausia man buvo artimas žmogus. 
Nebuvom, tiesa, joki dideli drau
gai — tik šiaip universiteto pa
žįstami. Kartkartėmis susitikdavo
me ir mieste. Jo našlė motina tu
rėjo kuklų namelį Vilijampolėje. 
Iš gelžkeliečio našlės pensijos ji 
pragyvendavo ir leido sūnų j 
mokslus.

Ir taip, Grigui padedant, persi
gabenau su lagaminais j Vilijam
polę. Grigienė tikrai širdingai su
tiko ir motiniškai rūpinosi mumis 
abiem, nė kiek neskirdama svečio 
nuo sūnaus. Man buvo įnešta an
tra lova į sūnaus kambarį. Bute
lis buvo nedidelis, bet labai šva
rus ir skoningas. Svetainėje di
džiulė knygų spinta ir radijas, pa
togūs minštasuoliai. Gražus kie
melis, kur augo keliolika obelai
čių bei kriaušių ir daugybė agras
tų krūmų. Už butų Grigienė griež
tai atsisakė ką nors iš manęs imti, 
o atsiskaitydavom tik už maistą. 
Taip tat ir bėgo savaitė po savai
tės. Vincas Grigas buvo padavęs 
prašymų mokytojo vietai ir tik 
rūpinosi, kad gautų Kaune, nes 
nereikėtų skirtis su motina. Vil
čių jis turėjo, nes naujieji krašto 
šeimininkai jį laikė liaudies sūnu
mi. Nesiskubinau ir aš, nes reikė
jo naująsias sąlygas perkąsti. 
Taip mudu su Vincu Grigu prieš
piet eidavome į Nemunų maudy
tis, po pietų nuvažiuodavome į 
miestą naujienų patirti, o jų buvo 
daug. Užsukdavome į kavines. 
Šiaip jau galėjai skaityti, kad 
normaliai atostogauta, nors pa
saulis tebedrebėjo nuo karo gin
klų, nors Lietuvoje šermenų gies
mė, nors vis nugirsti vieną kitą 
pažįstamų areštuotų, dingusį be 
pėdsakų. Atostogų ypač buvo rei

kalingas Vincas, nes paskutinę 
žiemų, baigiant universitetų, buvo 
smarkiai dirbęs. Tik tas radijas 
pasidaręs toks svetimas: vis pla
čioji tėvynė, vis aiškinami nauji 
uždaviniai. Daugėja ir rusiškų 
dainų. Vinco motina tai beveik vi
sai nenori radijo atsukti. "Sma
kas prarijo Lietuvėlę!” — karto
davo ji mums ne kartų. Ji dievota 
moteriškė, todėl daboja, kad mes 
sekmadieniais nepramiegotumėm 
mišių.

— žinai, Vincai, važiuojam į 
Trakus ir Vilnių! — pasiūliau 
kartą, — tu tikriausiai dar nėši 
ten buvęs!

Vincui patinka mano idėja. Ir 
tap mudu, Grigienės išlydėti, atsi
duriam prie Galvės ežero. Tai čia 
pilyje gyveno Kęstutis su Birute, 
čia gimė ir mirė Vytautas! Vincas 
moka mintinai visų Maironio 
“Trakų pilį”. Džiūgauti turėtų 
lietuvių tauta, grįžus senosioms 
kunigaikščių sostinėms prie Lietu
vos. Bet džiaugsmo maža, ir be
veik jokių turistų nesutinki. Juk 
tiek čia paminklų: dviejų pilių 
griuvėsiai, Vytauto statyta išliku
si mūrinė bažnyčia. Mūrinė pilis 
tikriausiai ir šiandien tebestovėtų, 
jei vėl ne tie rusai, kurie 17 šimt
metyje sudegino miestų ir pilį, 
šiaip taip susiradom nakvynę. Va
kare su Vincu išėjom pasivaikš
čioti ežero pakrantėmis. Vandens 
paviršius, lengvo vėjelio pažadin
tas, mirguliuoja mėnulio šviesoj. 
Saloje niūrūs negyvi pilies siliu- 
etai, lyg pati beformė Vytauto 
dvasia.

Kitų rytų išvažiavom į Vilnių. 
Tai Lietuvos istorinis ir meno mu
zėjus, o ne miestas. Kitataučiui 
Vilnius tik akiai, o lietuviui jis 
širdžiai kalba, or kartu istorinė 

knyga. Geležinio sapno legendoje 
jojo kilmė, bet sapno aiškintojų 
krivį įveikė kunigas. Ilgą laikų 
čia senasis Perkūnas taikoje gy
veno su Kryžiumi iš Romos ir Bi
zantijos, bet pagaliau vakarietiš- 
kasai Kryžius išstūmė Perkūnų ir 
iškilo jojo aukuro vietoje. Pravo
slaviškasis turėjo sugrįžti, iš kur 
atėjęs. Reformacija sukėlė audrą, 
bet nepaliko gilesnių šaknų. Did
žiųjų kunigaikščių rūmų tik griu
vėsiai, bet jų dvasia gyva. Juk 
kaip kitaip išaiškinti, kad šimtme
čius lenkintas miestas, nei metų 
netrukęs, neatpažįstamai sulietu- 
vėjo. Kirpyklose, restoranuose ir 
gatvėje visur puikiausiai susikalbi 
lietuviškai. Kas anksčiau dėjosi 
lenku, dabar jieško lietuviškų 
sentėvių. Kas būtų atsitikę, jei 
Vilnius būtų buvęs atsikūrusios, 
nepriklausomos Lietuvos sostinė? 
Jis būtų visai nusiprausęs svetimų- 
mųjų dulkių ir išsipuošęs naujais 
moderniais pastatais. Dabar ma
tai, kad Vilnius kaikuriam laikui 
buvo lyg ir apmiręs. Laikas mėgs
ta savo pėdsakus palikti miestų 
architektūroje, o jų Vilniuje šiam 
šimtmečiui beveik visai pasigendi. 
Technikos amžius gal ir būtų su
gadinęs Vilniaus bažnyčių bokš
tų harmonijų, bet fabrikų kami
nai neginčijamai liūdija miesto 
gerbūvį. Vincas už mane daug ro
mantiškesnis, todėl jis nepaken
čia net fabriko vardo. Jis pramo
nę būtų kūręs Kaune, o Vilnių iš
laikęs muzėjumi.

— O kaip gyventų miestelėnai?
— Sostinė tebūnie administra

cijos, mokslo ir šiaip kultūras 
centras! — atkerta Vincas.

— O kuo dabar pavirs Vilnius? 
— klausiu.

— Bijau, kad nepavirstų raudo

nosios armijos kareivinėmis! — 
atkerta mano bičiulis.

— Dar blogiau: okupacine 
NKVD tvirtove.

Susimąstėm abu. Po kiek laiko 
Vincas:

— Stalino saulės vežėjai, žiū
rėk, ims ir išdrįs atsikelti į Vil
nių. Tai būtų išniekinimas šios 
lietuviškos šventovės! Paleckis 
Gedimino sostinėje!

— Matai raudonas vėliavas! 
šiandien gi Maskva oficialiai “pri
ėmė" Lietuvą j tarybinių respub
likų šeimų.

Tylėdami ėjome Rasų link. Po 
kiek laiko Vincas:

— Nuo šios dienos Lietuvai pra
sideda raudonieji laikai: raudonos 
vėliavos, raudonas lietuvių krau
jas, bet bus dar ir raudonų pa
švaisčių. Mes jau ir prie Rasų 
kapinių. Ir komediantas tas Pil
sudskis: kaulus paliko Krokuvai, 
o širdį Vilniui! Ir netikėk tu is
toriniam atsitiktinumui. Nebūtų 
Pilsudskis Lietuvos kilimo, tai 
šiaip kitam lenkui vargu būtų atė
jusi mintis ginklu siekti Lietuvos 
inkorporacijos. Prie Pilsudskio 
urnos suklupusi inteligentiškos iš
vaizdos moterėlė. Pajautus! stebi
ma atsistojo. Susidomėjęs klau
siu:

— Jūs Pilsudskio giminė?
— Ne, aš lenkė! — atsakymas.
— Bet Juozas dar gi šventuoju 

nepaskelbtas!
O ji pašaipiai ir, jaučiam, mums 

geliamai:
— Vilnius trečią kartą keičia 

vėliavas. Balta-raudona dar grįš!
čia Vincas:
— Karuose gali balta parausti. ' 

Gal bent bendroje nelaimėje susi
pras lenkai!
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Lietuvos pramonės negalavimai
Mauiušis ir kiti apie negeroves pramonėje.
Netvarka viename stambiausių Kauno fabrikų. —

Vilniaus “Tiesoje” (203 nr.) per 
kelias skiltis nagrinėjami trūku
mai Kauno “Nemuno” fabrike. 
Ilgų laiką čia direktorium buvęs 
S. Ęunkas, kuris nepajėgęs kolek
tyvui gerai vadovauti, aplaidžiai 
savo pareigas atlikę ir vyr. inž. 
G. Komarovas, planavimo sky
riaus viršininkas J. Mikalauskas. 
Smarkiai pašlijusi drausmė, įsivei- 
sę turto grobstymai (realizavimo 
skyriaus buhalteris Totmeninas 
pasisavinęs keliasdešimt tūkstan
čių rublių, grobstytojų buvę ir 
daugiau). Naujasis direktorius K. 
Gelžinis esąs be patyrimo, tad į- 
monės išjudinti iš sustingimo dar 
nepajėgęs.

Miestų ir kaimo statybinin
kams labai reikalingos vinys, bet 
įmonė jų pagamina mažiau plano, 
taip pat neišpildo ir grėblių bei 
grandinių gamybos planų, tuo tar
pu vielos pagamina daugiau. Ne
patenkinamai panaudojamos esa
mos mašinos, delsiama įsisavinti 
naujas.

Nustatyta, kad sunkius darbus 
čia atlieka rankomis, o sudėtingos 
staklės ir automatai riogso šalia 
nenaudojami. Nenaudojamų įren
gimų fabrike esą dabar 600.000 
rublių vertės. Kiemas prišiukš
lintas visokiais lentgaliais, gelžga
liais, o tarp jų stovi dar neišpa
kuotos naujos vinių kalimo maši
nos. Dar nespėjome sumontuoti, 
teisinosi cecho viršininkas Palio
nis, tartum mašinos tik neseniai 
gautos. Tačiau, rašo “Tiesa", ant 
dėžių “jau žydi užaugusios gėlės, 
gerokai išsikerėjo net krūmokš
niai”.

Vielos paruošimo skyriuje taip 
pat ne mažai staklių stovį sustin
gusios. Grandinių skyriuje darbi
ninkai grandines lanksto ranko
mis, bet tame pačiame skyriuje 
jau ketvirti metai rūdija du ga
lingi grandinių suvirinimo auto
matai. Jie nenaudojami vien dėl 
to, kad fabriko vadovybė neužsa
ko grandinėms lenkti mašinos.

Kitur vėl 200.000 rublių mašina 
visai neprižiūrima, su ja elgiama
si kaip su niekam nereikalingu ba
lastu. Kai fabrikas nustojo gamin
ti sraigtus, geros sraigtų gamini
mo mašinos buvo demontuotos, 
jų dalys išmėtytos po kiemų ir rū
dija.

Iš “Tiesos" aprašymo matyti, 
kad “Nemuno” fabrikas dirba ne
rentabiliai. — Verta pastebėti, 
kad Kauno “Nemunas” yra viena 

tų įmonių, kurias sovietinė propa
ganda mėgsta vadinti pažangio
mis.

GARSIAUSIOS ĮMONĖS 
NEĮVYKDĖ PLANŲ

Lkp centro komiteto plenume 
plačiai buvo aptariama padėtis 
pramonėje. Ck sekretorius Maniu 
šis barė, kad net tokia išgarsinta 
kaip pavyzdinga “Pergalės” įmonė 
(Kaune) šiais metais neįvykdė 
plano, sistemingai neįvykdė pro
dukcijos savikainos mažinimo už
duočių ir “sužlugdė išsiuntimų į 
kitus ekonominius rajonus”. Dėl 
gaminamo broko eilė įmonių pa
darę nuostolių per pirmųjį pusme
tį 13 milijonų sumai. Įmonėse pa- 
sireiškių “gėdingų reiškinių”. Pla
kė Maniušis ir Liaudies ūkio tary
bos, ministerijų ir kitų žinybų 
įstaigas, kad tinkamai "neprižiū
ri”, "nevadovauja” ir pan. Įmonė
se vis dar daug darbų atliekama 
nuogomis rankomis, neįsisavinant 
mechaninių ir automatinių įrengi
mų. Liaudies ūkio tarybos įmonė
se guli nenaudojamų mašinų 60 
milijonų rublių vertės, jos rūdija, 
nors yra naujai įsigytos. Pramonė 
vis dar gaminanti nemažai pase
nusių, nemoderniškų mašinų, ku
rių amžius jau atgyventas. Rem
damasis Chruščiovo tezėmis, Ma
niušis reikalauja griežtai bausti 
visus, kurie taikstosi su apsileidi
mais, o brokdarius perduoti teis
mui.
LIETUVOS ĮMONĖSE VYKSTA 
KOVA DĖL AUTOMATIZACIJOS

Liaudies ūkio tarybos pirminin
kas K. Kairys, kalbėdamas apie 
plečiamų Lietuvoje cheminę pra
monę, t.k. pasakė, kad krašte bus 
pradėta gaminti ir linoleumas. 
1965 metais būsiu pagaminta 
200.000 kv. metrų. Tekstilės pr - 
monėje esu dar esminių trūkumų. 
Fabrikai vis dar mažai pagaminu 
plataus asortimento audinių. Lie
tuvos tekstilės pramonės automa
tizacijos planai matosi iš šių Kai
rio duomenų: Iki 1965 metų med
vilninių audinių gamyba bus auto
matizuota iki 85%, vilnonių gamy
ba iki 23%, šilkinių iki 38%, o li
nų gamyba būsianti visa automa
tizuota. Iki šiol Lietuvos tekstilės 
pramonė daug žaliavų ir pusfabri
kačių gaudavo iš kitur. Esu sie
kiama, kad ir žaliavos apdirbimas 
vyktų pačiame krašte.

Gerokai šalto vendens į Kairio 
automatizacijos planus įpylė Kau

no partinio komiteto pirmasis sek
retorius Mikalauskas. Jis pareiš
kė, kad Kauno (to pramoningo 
miesto) įmonių automatizacija 
esanti dar labai žemo lygio. Dar 
tik kelios įmonės ja naudojasi. 
Neretai pasitaikę, kad nauji įren
gimai užsiguli sandėliuose (arba 
rūdija kieme, kaip kiti pareiškė). 
Pasirodo, kad tenka kovoti su 
“konservatyviniais elementais”, 
kurie automatizacijos kratosi. Ra
cionalizatoriams esu padedama tik 
žodžiais.

Ir Vilniaus partinio komiteto 
sekretorius N. Lazarevičius ne 
kažinkiek galėjo pasigirti ikišiol- 
iniais automatizacijos pasieki
mais. Be to, 11 gamyklų ir fabri
kų neįvykdę šių metų pirmųjų 
septynių mėnesių plano. Pasitai
ko, kad išleidžiama blogos rūšies 
produkcija.

NAUJIEMS FABRIKAMS 
NEPAKANKA ENERGIJOS
Lietuvos ministerių tarybos 

nuolatinis atstovas prie TSRS mi
nisterių tarybos Maskvoje, K. 
Gabdankas, ck plenumo sesijoje 
iškėlė vienų negerovę, apie kurių 
retai viešai kalbama, tai būtent, 
kad Lietuvos pramonės ir energe
tikos vystymosi tempai nesutampa 
vienas su kitu. Besiplečiančiai 
pramonei trūksta pakankamai 
energetikos šaltinių. Esu siektina, 
kad elektros energijos gamybos 
augimas pralenktų pramonės au 
gimę. Gabdankas iškėlė čia tik
rai įdomių problemų. Tačiau jis 
ne visų tiesų atskleidė.

Jis, kaip “Lietuvos atstovas" 
Maskvoje, būtų turėjęs kartu pa
aiškinti, dėl ko Maskva taip be 
atodairos eksploatuoja (išnaudo
ja) tokias mažas sųjungines res
publikas kaip Lietuvų ir Lietuvos 
darbo žmonėms atima gerų dalį 
jų darbo vaisių? Jei Lietuvoje 
be galingosios HES elektrinės 
Kaune, pastatys dar galingesnę 
prie Jurbarko, ar eilę šiluminių 
elektrinių, jei to dėka dar labiau 
galės plėstis Lietuvos pramonė, 
kas iš to viso, jei visų išvežamų 
iš Lietuvos gaminių pelnų (bent 
jau didesnę dalį) pasiglemžia sau 
centrinės Maskvos įstaigos, palik
damos Lietuvai tik trupinius?

E.T.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI "MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS, 
p#*#*#**##****#*##*##**#*#*###**

m Lictuuiai— 
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PAMINĖJO J. ADOMAITĮ
— ŠERNĄ

Rugpjūčio 7 d., 100-jo gimta
dienio proga, atskiru straipsniu 
(su nuotrauka) Lietuvoje buvo 
paminėtas Juozas Adomaitis — 
Šernas, buvęs Varpo, vėliau Chi- 
cagos Lietuvos redaktorius (mi
ręs Chicago j, 1922 m. rugpjūčio 
9 dienų.).

★ Prano Alšėno knyga "MA
ŽI ŽODŽIAI”,* atiduota spaudai 
Kanadoje, yra benamio minčių 
mozaika. Su prof. dr. A. Ramūno 
pratartimi. Jos autorius čia yra 
sudėjęs į knygų visų eilę rašinių 
įvairiausiomis temomis. Vieni tų 
rašinių persunkti sutryptos trem
tinio širdies aimana, priešui atė
mus iš jo .Tėvynę, kiti — kupini 
vilties, pasiryžimo r šauksmo į pa
saulį ir laisvųjį žmogų, trečiuose 
rašiniuose rašoma apie Dievų, Tė
vynę, Laisvę, šeimų, Tautines tra
dicijas, Lietuvių kalbų, Tautos 
šventoves ir t.t.

★ Lietuvos kančių plakatai plin
ta po pasaulį. Jų vienas vaizduoja 
Pabaltijo kraštuose genocidų •— 
skrendančių mirtį virš kapinyno. 
Apačioje baisūs paveikslai nužu
dytų kun. J. Petriko, kun. J. Dab- 
rilos, taipgi nužudytųjų Rainių 
miškeliuose. Plakate įrašai: “Bra- 
ziliečiai, kovokite su sovietiniu 
internacionalu Brazilijoje ir Pie
tų Amerikoje, šalin komunizmas!” 
Kitame plakate — nukryžiuotoji 
Lietuva ir baisūs vaizdai nukan
kintų Praveniškėse, Rainių miške
lyje. Be anksčiau pažymėto šū
kio, čia dar reikalaujama laisvės 
Lietuvai, Latvaijai, Estijai, Ven
grijai, Rumunijai, Bulgarijai, Ki
nijai ir kitoms šalims. Išleido 
Tarptautinis Frontas prieš komu
nizmų, kurio atstovu Pietų Ame
rikoje pažymimas Meldutis Lau- 
pinaitis.

* Vlado Šlaito naujų eilėraščių 
rinkinį — “Ant saulėgrąžos vam
zdžio” leidžia D. Britanijos Lie
tuvių Sųjūnga. Apie eilėraščius 
atsiliepiama, kad: “Graudūs ir 
sultingi tie eilėraščiai sminga pa
tys širdin ir atmintin”.

* Prof. dr. K. Pakštas iiuo metu 
rašo Lietuvių Enciklopedijai de
mokratinėmis temomis, šį savait
galį išvyksta į pietų kraštus, bet 
ne į Hondūru. Nuo rugs. 15 d. 
dėsto geografijų, sociologijų ir ru
sų kalbų Steubenvillės kolegijoje.

* Lietuvos geležinkelio brigada 
aptarnaujanti ir kai kuriuos trau
kinius ruože Maskva — Leningra
das. Traukinio palydovės nesiten
kinančios savo tiesioginėmis parei
gomis, bet aprūpina keleivius ir 
bibliotekinėmis knygomis. Be to, 
jei kam kelionėje perplyšo drabu
žis ar suiro avalynė, palydovės ir 
palydovai taip pat sutaiso, nes 
traukinyje esanti ir remonto dirb
tuvėlė. Nesenai toji brigada pa
gerbta suteikiant jai garbės vardų. 
Apie visa tai pranešė Vilniaus ra
dijas, tačiau nepaaiškino, kodėl 
toji Lietuvos geležinkelininkų bri
gada kursuoja Leningrado — Mas
kvos ruožu, o ne pačioje Lietuvo
je.

* Ati. generolui T. Daukantui 
rugsėjo 8 d. suėjo 75 metai. Pie
tų Amerikos ir kitoje užsienio lie
tuvių spaudoje sukaktis buvo pla
čiai atžymėta. Buenos Airese 
rugs. 12 d. surengtas jo garbei 
paminėjimas. Sukaktuvininkas ga
vo daug sveikinimų ir iš kitų lie
tuvių kolonijų. Gen. Daukantas 
visų laikų domisi lietuvių tautos ir 
pasaulio politikos raida ir pasisa
ko tomis temomis spaudoje (“Lai
ke” ir kt.). Viso pasaulio lietuviai 
garbingam sukaktuvininkui siun
čia sveikinimų.

* Garsėja gabus lietuvis muzi
kas — neregia. Buenos Airese gy
vena muzikos profesorius V. Gi- 
bavičius, 29 m. Baigęs mokyklų 
neteko regėjimo. Lankė neregių 
institutus ir pats pasidarė nere
gių mokytoju. Be to, lankė kon
servatorijų ir sėkmingai jų baigęs 
pasidarė muzikos mokytoju. Kar
tu dalyvauja koncertuose, be to, 
ir valstybinio radijo parengimuo
se. Apie jį ir spaudoje rašoma. 
1957 metais jis dalyvavo visos 
Amerikos neregių kongrese Urug
vajuje, atstovaudamas Argentiną.

* Važiuoja Lietuvon giminių 
aplankyti. “Argentinos Liet. Bal
sas" praneša, kad apsimokėję po 
45.000 arg. pezų už kelionę nuo 
Buenos Aires iki Lietuvos ir atgal, 
prancūzų laivu “Bretagne” išvyko 
maisto produktų parduotuvės sa
vininkas Balys šniokas, kėdžių 
fabriko savininkas Tadas Adamo- 
nis ir metalo fabrikantas Julius 
Ilgūnas. Išvykimo data buvo nu 
matyta rugp. 28 d. Kelionės marš
rutas: Iš Prancūzijos uosto trau
kiniais per Šveicariją, Austriją, 
Lenkiją iki Lietuvos. Lietuvoje 
išbūsiu mėnesį. — Tuo pačiu laivu 
pastoviai Lietuvoje apsigyventi 
išvykę Jonas Staškauskas su žmo
na, jūrininkas Jonas Mažuika, 
Dargužienė ir dar keletas šeimų.

A* Incidentas su grįžtančiais iž 
Urugvajaus j Lietuvę. Pastarai
siais mėnesiais į Lietuvą grįžo dar 
keletas šeimų ir pavienių komu
nistuojančių senesnės emigraci
jos tautiečių, jų tarpe Juozas Di
jokas su žmona ir podukre Aman
da. Mergaitė dar nepilnametė stu
dentė. Jiems esant jau ant laivo 
denio, uoste atsirado mergaitės 
sužieduotinis urugvajietis su bū
reliu draugų ir ėmė šaukti Aman
dai, kad pasiliktų. Susidarė dra
matiška scena. Mergaitė jaudino
si, šaukė, verkė atkreipdama ke
leivių ir minios dėmesį, jog jinai 
nenorinti “į Rusiją važiuoti”. Jos 
sužieduotinis su draugais taip pat 
ispaniškai šaukė: “šalin Rusija, 
šalin komunizmas”. Tuo momen
tu pribėgusi prie dukters Dijokie- 
nė, atkakli komunistė, ėmė ją bru
taliai mušti, net sukruvindama jos 
veidą. Įsikišo publika ir jūrų po
licija, bet mergaitė buvo nuo de
nio paslėpta ir išvežta. — Šį skan
dalų per radijų komentuodamas, 
"Prieš komunizmų kovojančių tau
tų komiteto” pirmininkas J. P. 
Martinez Bersetche klausė, ar jau 
ir iš Urugvajaus sovietų agentai 
pradeda prievarta vežti žmones į 
anapus? Spėjama, jog Montevideo 
policija nedėjo pastangų mergaitę 
apginti todėl, kad jinai dar nepil
nametė, kad čia neturėjo kito at
sakingo globėjo. Bet šis atsitiki
mas; galimas dalykas, urugvajie
čius privers daugiau budėti.

LITUANICA AUSTRALIANA
I. KNYGOS — LIVRES — BOOKS 

1950. — 1959. metų bibliografija
Suk i ratų — dainuojamieji 

lietuvių liaudies rateliai, žaidimai 
ir šokiai. Adelaide, (S.A.) sp. ro
tat. 1954. 18 p. Pastaba: 14 me
lodijų ir aprašymų. Aprašė “Mu
zikos Žinios” 55/1,32.

šeštoji Australijos lietuvių spor
to šventė Adelaide, 1955.12.27-31. 
Redagavo. Vladas Radzevi
čius. Adelaide, (S.A.), išlei
do Adelaidės “Vyties” sporto klu
bas, atspaudė “Minties” spaustu
vė Sydnėjuje. 1955. 20 p. Aprašė 
“Mūsų Pastogė” 56/1-2,4.

8 LITERATŪRA — LITTERA- 
TURE — LITERATURE

Andriušis, Pulgis (1907. 
III. 18/31 —): Pulgis Andriušis 
Sudiev, kvietkeli! Adelaide, (S. 
A.), "Australijos Lietuvio” lei
dyklos leidinys Nr. 1. Printed by 
Australijos Lietuvis Publishing 
Company. 1951. Virš., 181,3 nnm. 
p. 130x177 mm. 200 egz. S 1.50. 
Pastabos: 181 p. — Viršelis dail. 
Viktoro Simankevi- 
č i a u s. 180-181 p. Leidėjo 
žodis. 181 p. Autoriaus pastaba. 
R e c: A.V. “Darbininkas” 52/ 
23,5, Aukštaitis, R. “Naujienos" 
52/74,5; Dulakis, P. “Naujienos” 
52/11,7; Merkelis, A. “Karys” 52/ 
1, 18-19; Miškinis, Leonas “Lite
ratūros Lankai” 53/2, 26-27; Na- 
gys, Henrikas — “Atspindžiai” 
52/2, 8-10; Raginis, Aug. "Aidai” 
52/3, 135-137; Stebeikis, J.'"Gabi
ja” 52/3, 71-73; Tamulaitis, S. 
"Draugas” 52/15, II, 1-2, 4; Žu

kauskas, Juozas “Dirva” 51/52,3 
ir 52/1,3.

Gricius, Alfonsas (1924. 
VI. 1 —): Alfonsas Gricius Tro
pikų Elegijos. Lyrika. Adelaide, 
(S.A.), išleido “Australijos Lie
tuvis”, Printed by Australijos 
Lietuvis Publ. Co. 1953. Virš, su 
aplanku, 61, 3 nnm p., iliustr. 120 
xl83 mm 400 egz. Pastaba: 4 p. 
— Iliustracijos — Telesforo V a- 
liaus (1914 — ) medžio rėži
niai. R e c : A.B. “Ateitis” 54/ 
7, 166; B. “Australijos Lietuvis’ 
54/7,5; Baronas, A. “Draugas” 
54/25,11,1.

Juodoji Kaukė Kau-kių karna
valo laikraštis. 26.4.1958. Cabra- 
matta, raš. maš. ir sp. rotat. 1959. 
4 nnm p. iliustr. 205x255 mm.

Jūsų Pastogė (spaudos baliaus 
vienkartinis leidinys). Sydney, N. 
S.W., Mūsų Pastogė, printed by 
Mintis Pty. Ltd., Leichhardt. 
(1954). Pastaba: be antrašt. p., 
aprašyta iš viršelio Viršelis spaus
dintas spaustuvėje, tekstas — 
raš. maš. ir rotat.

M e r i m m e e, Prosper (1807 
-1870)': Prosper Merimee Lokis 
Išvertė O. Pridotkaitė. 
(Hindmarsh, S.A.), Australijos 
Lietuvis, sp. 1955. Aprašė “Drau
gas” 56/23,11,1.

Neimk j galvų — jumoristinis 
žurnalas. Melbourne, (Vic.), ro
tat. 1952 IV 1. Iliustruotas. Ap
rašė “Draugas” 52/105,8.
Pažėraitė, Kardlė (1903. 

VIII.6 —): Karolė Pažėraitė Nu-

•idėjėlė. Apysaka II laida. Ade
laide, (S.A.), Australijos Lietuvis, 
leidinys Nr. 4, Printed by Austra
lijos Lietuvis Publishing Compa
ny. 1952. Virš., 254,2 nnm. p. 134 
x210 mm 1500 egz. (8 šilingai). 
Pastaba: 4 p___Pirmoji “Nusi
dėjėlės” laida išleista Kaune, “Sa
kalo”, 1936. Tiražas 4260. švieti
mo M-jos Knygų Tikrinimo Ko
misijos pripažinta tinkama visų 
mokyklų knygynams. Visas teises 
autorė rezervuoja. R e c: Ki
kilis, V. "Mūsų Pastogė” 52/104,4.

"5 iki 12” vienatinis 1955 metų 
Melburno spaudos baliaus leidi
nys. Melbourne, (Vic.), sp. 1955. 
Aprašė "Australijos Lietuvis” 
55/13,7.

P u š k i n, Aleksandr (1799. 
V.26 — 1837.1.29): A.S. Puškin 
Dubrovikis. Vertė C (elestinas) 
Petrikas (1899.XI.1 — 
1953.VH.29). Adelaide, (S.A.), 
"Australijos Lietuvio” leidyklos 
leidinys Nr. 3, Printed by Austra
lijos Lietuvis Publishing Cp. 1951. 
Virš., 105,7 nnm. p. 128x176 mm 
5 šilingai.

Radziewiczowna, 
Maria: Marija Radzevičiūtė Že
melė šventoji — Žemaitijos knyg
nešių romanas. Sulietuvino C. 
Petrikas (1899.XI.1 — 
1953 VII 29). Kalbų žiūrėjo Pul
gis Andriušis (1907.III. 
18/31). Hindmarsh, S.A., išleido 
Australijos Lietuvis, sp. 1954. 
Virš., 184 p. Gerame popieriuje 
8 šil., blogesniame tik 6 šil. Ap
rašė “Australijos Lietuvis” 54/24, 
5. R e c: Daunius, V. "Austra
lijos Lietuvis” 55/3,5 ir "Drau
gas” 55/60,11,2.

Snieguolė ir 7 nykštukei (vie
no veiksmo vaizdelis). Adelaide, 

(S.A.), Ateitininkų leidinys, raš. 
maš. ir sp. rot 1953. Virš., 2 
nnm., 13,1 nnm. p. 202x254 mm.

91 GEOGRAFIJA — GEOGRA- 
PHIE — GEOGRAPHY
Jatulis, Paulius (1912.1. 

31 —): Paulius Jatulis Po tūks
tančiai* kaukių. Adelaide, (S.A.), 
"Australijos Lietuvio” leidyklos 
leidinys Nr. 5, Printed by Austra
lijos Lietuvis Publishing Compa
ny. 1952 (išleistta 1954). Virš., 
240 p. 138x207 mm.

(S 1.50). B i b 1 i o g r a f i- 
j a: 239-240 p. Panaudota lite
ratūra (13 veik.) R e c: Pr., 
J. "Draugas” 54/178,11,2.

92 BIOGRAFIJA — BIOGRAP- 
HIE — BIOGRAPHY

Zumeris, Bronius: Je 
Ekscelencija Kauno Arkivyskupas 
Metropolitas Dr. Juozapas Skvirec
kas 80 metų sukakties proga. Mel
bourne, (Vic.). Išleido: kun. Pra
nas Vaseris, raš. maš. ir sp. rotat., 
viršelis — spaustuvėje. 1953. Vir- 
šel., 2 nnm., 40 p. 208x260 mm. 
Pastabos: 2 p. — Paruošė Bronius 
Zumeris. Bibliografija: 
39 p. — Literatūra (13 veik.)
Žemkalnis, Vytautas 

(1893.11.26 —) Vytautas Žemkal
nis Kudirkos sąjūdis. Melbourne, 
Vic., Sambūrio “šviesa” Melbour
ne skyriaus leidinys, Printed by 
“Australijos Lietuvis” Publishing 
Company. 1952 (išleista 1953). 
Virš., 67,1 nnm. p. 139x203 mm 
(S 075). Bibliografija: 
65 pi šaltiniai ir medžiaga (7 

veik.) R e c: 43 Kvls., V. “Nau
jienos” 53/87,5.

93/99. ISTORIJA — HISTORIE 
— HISTORY

Estonia Latvia Lithuania 14.6. 
41 — 14.6.52. Sydney, (N.S.W.), 
Reprinted by Publicity Press 
(1938) Pty. Ltd., 71-75 Regent 
Street, Sydney, for the Joint Bal
tic Committee in Sydney, 1952. 
Virš., 8 p.. 139x195 mm.

Zumeris, Bronius: Bro
nius Zumeris Tylinti tauta. Essay 
Lietuvos didybės ir tragikos ke
liu. Vasario 16 d. proga. Melbour
ne, (Vic.), raš. maš. ir sp. rotat., 
viršelis—spaustuvėje. 1953. Virš., 
4 nnm., 84 p. 165x203 mm Kaina 
2/6. Bibliografija: 
82 p. — Pasinaudota (10 veikalų) 
R e c: Vaseris, Pr. kun. “švytu
rys” 53/1,28.

Bibliografo pastabos. 45 neperio
dinius leidinius suspėjo išleisti per 
10 metų Australijon išsikėlę iš 
Europos DP stovyklų lietuviai... 
Argi tik tiek? Po 41 veikalų per 
metui? Būk tai mažokai! Aišku, 
kad leidinių buvo daug daugiau. 
Nejaugi per tiek metų tik vieną 
meno parodų sugebėta suruošti, 
vienas sporto rungtynes? Argi 
spaudos balių nebuvo daugiau? 
O kur gana skaitlingų Australijos 
lietuvių draugijų ir susivienijimų 
statutai ar įstatai lietuvių ir ang
lų kalba, o gal tik viena anglų 
kalba? Kur apyskaitos? Reikia 
manyti, kad tikrai leidinių buvo 
daug daugiau, bet tik šioje bib
liografijoje Surašyti patiekė Lie
tuvių Bibliografijos Tarnybų. To
limas kelias! Laikraščiai ateina po 
6 savaičių, knygos kartais ir po 
2 mėnesių...

Ta proga nuoširdžiai dėkojame 
viliama leidėjams, kurie teikėsi 
mums savo leidinius prisiųsti, gal 
ir ateityje mažiausioji pasaulyje 
privati bibliografijos įstaiga, ku
rios vienintelis turtas yra... 15 
sigarinių dėžučių prikrautų kor
telių, nebus leidėjų pamiršta. O 
bibliografijos papildymu turėtų 
susirūpinti patys Australijos lie
tuviai — knygos mėgėjai. Gal būt 
Australijos lietuvių archyve atsi
ras vieta ir sigarinėms dėžutėms: 
vienos tuo tarpu pakaks knygų ir 
knygelių (brošiūrų, angį. — pam
phlets) kortelėms sudėti, kitose 
būtų laikraščių ir žurnalų (šian
dien dėja jau nebepasirodančių) 
straipsnių bibliografija. Norėtųsi, 
kad būtų ir trečia kartoteka, ku
rioje būtų atvaizduota kultūrinė 
veikla. 1945 m. vasarų, kai pradė
jo leisti pirmuosius liet, laikraš
čius Vokietijoje, užvedė tokių 
kartotekų ir LBT. Bet po to, kai 
sovietų politrukai prancūzų zono
je pradėjo su tais pačiais prancū
zais privačius DP butus lankyti, 
teko tą kartotekų sunaikinti. Vė
liau dėl laiko stokos ir medžia
gos gausumo jau neteko jos at
naujinti.. .

Lietuvių Bibliografinė Tarnyba 
parengė "Nepr. Lietuvos” laikraš
čiui "Lituanica Canadian*”, kuri 
jau atipauidinta, rengiamo! to
kios b-jos ir kitiems kraštam*. Ad
resas : Lithuanian Bibliographi
cal Service, 1132 N. Walnut Str., 
Danville, Illinois, U.S.A.

Alekiandrai Ružaniec — Ru- 
žancovai, Liet. Bibliogr. Tarny
bos Vadovas.

1959.VII.30
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Sportas ir jo reikšmė
Sportas ir mankšta tarnauja 

sveikatos palaikymui ir darbo na
šumo kėliniui. Mankšta pagreiti
na visame kūne kraujo apytaką, 
pakeldama tuo būdu ir organizmo 
aprūpinimą deguonimi ir kitomis 
reikalingomis medžiagomis. Dar
bas ir sportas iš esmės nesiskiria. 
Kiekvienu atveju yra daromi ju
desiai, tik vieną kartą ryšium su 
užsiėmimu, o kitą kartą ryšium 
šu džiaugsmu ir malonumu. Dar
bas ir sportas turėtų vįenaas ant
rą prasmingai papildyti, kad žmo
gus pilnai galėtų išvystyti savo 
darbo našumą. Mankšta nesiekia 
rekordų. Bet kaip gyvenime svei
kos varžybos dažnai yra akstinas 
laimėjimams, taip ir sportas be 
rekordų negali apsieiti.

Žmogus iš prigimties nori būti 
veiklus, jis nori judėti. Šitą polin
kį mes pastebime jau pas kūdiki, 
kuris išreiškia jį savo spardymu 
ir trepsėjimu. Būtų labai neišmin
tinga bandyti sulaikyti kūdikį nuo 
šitų judesių, kurie išreiškia džiau
gsmą ir malonumą. Džiaugsmas 
judesiuose, ar tai atliekant darbą 
ar mankštą, turėtų mus lydėti per 
visą gyvenimą, žaisdamas mažas 
vaikas išmoksta savo nesuderin
tus judesius pritaikyti prasmin
gam naudojimui. Jis išmoksta ką 
nors paimti, atsisėsti, eiti, bėgti.

Dar didesnę reikšmę judesiai ir 
njahkšta-sportas turi jaunimo dva
siniame ir fiziniame auklėjime 
tuo, metu, kai jaunuolis lanko mo
kyklą ir neišvengiamas sėdėjimas 
mokyklos suole suvaržo jo prigim
tą polinkį judėti. Tai yra labai 
svarbus faktas sudarant pamokų 
tvarkaraštį. Turėtume j mokyk
los pamokų tvarkaraštį įtraukti 
kasdien po sporto pamoką, kad 
prasmingai pritaikyti . pratimai 
prie įrankių, kūną ir jo laikyseną 
stiprinanti gimnastika, kamuolio 
žaidimai ir įvairios ktos mankštos 
duotų jam pakankamai galimu
mo "išsidūkti”. Kadangi jaunuolio 
širdis ir kraujiniai indai vystymo
si laikotarpyje dar nėra susifor
mavę, tai be reikalo' jo nenuvar
ginkime. Atlikime su juo tik to
kius pratimus, kurie nereikalauja 
perdaug jėgos ir ištvermės, šita
me laikotarpyje supažindinkime 
jį su įvairiomis sporto šakomis: 
lengvąja atletika, gimnastika, 
plaukymu, kamuolio žaidimais ir 
t.t. nereikalaudami iš jo ypatin
gų rezultatų.

Šiandieną berniukai subręsta 
sulaukę 16-17 metų, o mergaitės 
15-16 metų. Užbaigę vystymosi 
stadiją, kiekvienas iš jų tik tada 
turėtų pasirinkti sau specialią 
sporto šaką pagal savo tinkamu
mą ir palinkimą. Nėra taisyklių 
be išimčių. Plaukymas čia sudaro 
išimtį. Įdomu yra, kad daktarai 
nustatė, kad pas 14-16 metų ber
niukus raumenų jėga šitame lai
kotarpyje padidėja 20%, o širdis 
ir plaučiai net 100%.

Vėlesniame gyvenime sjjortas ir 
mankšta tarnauja sveikatos palai
kymui, malonumui ir atsigaivini
mui. Tada yra labai svarbu tokias 
organų ir raumenų grupes, ku
rios per užsiėmimą, ypatingai sė
dint, yra mažiau arba vienašališ
kai apsunkintos, stiprinti atitin
kamais pratimais. Tyrinėjimai ro
do, kad plaučių talpa pas sporti
ninkus yra daug didesnė kaip pas 
nesportlninkus. Šit;} pavyzdį ana
logiškai galime ir pritaikyti med
žiagų apykaitai, kraujotakai, 
virškinimui ir širdies darbui. 
Kiekvienu atveju turime sportuo
dami vengti, ir tai vistiek kur ir 
kada, iki kraštutinumo persisteng
ti ar pervargti.

Po kiekvieno darbo, kaip na
tūrali pasekmė, seka nuovargis. 
Paprasčiausia jo forma yra loka
linis nuovargis, kuris apsiriboja 
dirbančių raumenų ir organų gru
pėje. Antra forma, totalinis nuo
vargis, pasireiškia tada, kai nuo
vargio medžiagos (pieno rūgštis 
ir t.t.) pereina į kraują ir už

plūstą visą kūną. Tokio totalinio 
nuovargio pirmieji simptomai yra 
augantis judesių netikrumas (bė
giko svyrinėjimas) ir paniškas 
širdies bei plaučių darbas. Po to
talinio nuovargio kiekvienas turė
tų ilgesni laiką ramiai ilsėtis.

Kiekvienas sportininkas > labiau 
ar mažiau pažįsta šitą “mirties 
tašką”. Jis pasireiškia, kai siekia
ma augščiausio ištesėjimo ir kai 
veiksmų išpildymas dar nėra pa
kankamai suderintas ir išlygintas 
su nuovargio pasireiškimu ir jo 
nugalėjimu. “Mirties tašką” gali
me tik tada pergalėti, kai pavyks
ta šituos du veiksnius tinkamai 
suderinti. Dvasinė koncentracija 
čia vaidina didelį vaidmenį. Spor
tininkas jaučia tada “antrą kva
pą”, kuris jam suteikia naujų jė
gų-

Raumenų našumą galime tik 
padidinti per sistemingą lavini
mąsi. Panašiai esti ir su kitais or
ganais. žmogaus prigimtis, jo kū
no konstitucija ir savijauta čia 
vaidina nemažą vaidmenį. Sporto 
mokytojai turėtų galimai geriau 
pažinti savo auklėtinius, kontro
liuoti jų vystymąsi ir laikas nuo 
laiko pasitarti su gydytoju. Klai
dingas garbės troškimas yra ken
ksmingas. •

Jeigu dėl tam tikrų priežasčių, 
ligos atveju ar panašiai, mes ne
galime savo raumenis ir organus 
lavinti, tai jie pamažu silpnėja ir 
jų pajėgumas nuolatos mažėja. 
Turėdami šituos ir anksčiau iš- 
dėsstytus faktus omenyje, galime 
sakyti, kad sportas yra vienas iš 
svarbiausių veiksnių tautos . ir 
žmogaus dvasiniam ir fiziniam 
pajėgumui, atsparumui ii- sveika
tingumui pakelti.

Tautvyda* Gailiu*
Vasario 16 Gimnazijos Sp. Mokyt.

Sydnšjuje

KLUBO VĖLIAVA

Kovo valdyba, šiais metais 
drauge su visais Australijos spor
tininkais švęsdama Jubiliejinį X- 
tį, nutarė įsigyti savo klubo vė
liavą, kuri šiais metais pirmą kar
tą bus nešama Sydnėjaus kovie- 
čių komandos priekyje, garbingai 
atstovaudama Kovą.

KREPŠINIO PIRMENYBES

šių metų vasaros krepšinio 
turnyre Kovo rinktinė buvo pa
kviesta žaisti aukščiausios Sydnė
jaus krepšinio lygos geriausių 7- 
nių komandų tarpam Rungtynės 
vyksta kiekvieną penktadienio va
karą Sydney High School, Moore 
Park. Rungtynių tvarkaraštis: 
9 spalio 8.30 vai. Kovas — Moore 
Park, spalio 16 d., 6.30 vai. Ko
vas — Barbarians, spalio 23 d.
7.30 vai. Kovas — Cardinals; spa
lio 30 d. 8. 30 vai. Kovas — N.P. 
B.C.; lapkričio 6 d. 7.30 vai. Ko
vas — YMCA ir lapkričio 13 d.
8.30 vai. Kovas — Moore Park.

NAUJAS VADOVAS

Buvusiam Kovo šachmatų vado
vui A: Dargužiui dėl tolimų nuo
tolių atsisakius iš šachmatų sek
cijos vadovo pareigų, naujuoju 
Kovo šachmatų vadovu yra pa
kviestas V. Augustinavičius, ku
riam naujame jo darbe linkėtina 
daug sėkmės.

Kovo valdyba nuoširdžiai dėko. 
ja A. Dargužiui už jo įdėtą darbą 
sekcijos veikloje, tikėdamasi ir 
ateityje ji matyti šachmatininkų 
eilėse.

SPORTO NAUJIENOS
PO IŠVYKOS P. AMERIKON

šiaurės Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinė, sėkmingai baigusi 
visas savo gastroles Pietų Ameri
koje, laimingai grįžo namo. Iš vi
so rinktinė turėjo 17 oficialių 
rungtynių ir iš jų atsiekė 13 per
galių, parsiveždama 10 taurių ir 
daugelį šiaip įvairių dovanų. Lie
tuvių rinktinė daugiausia taškų 
pelnė prieš Carabobo rinktinę — 
108, kai mažiausiai - taškų gavo, 
žaisdama su Medelino Antiochijos 
universiteto rinktine — 37. Dau-

giausia taškų per vienas rungty- l 
nes buvo primetęs Skaisgiris prieš Į 
Puerto Rico — 33, kai daugiausia . 
visoje kelionėje taškų atsiekė Var
nas, įmesdamas 365 taškus. Ap
skritai taškų skaičiumi Lietuvių 
Rinktinė laimėjo 1282:976. Lietu
vių rinktinės pats aukščiausias 
žaidėjas buvo vidurio puolikas 
Radvilas — 6.6 pėdos, kai mažiau
sias Valaitis, žaidžiąs gynime tik 
5.10 pėdų. Iš viso komandoje bu
vo 9 žaidėjai, kurių bendras aukš
tis yra ne mažesnis kaip 6 pėdos.

Kaip vadovas ir treneris V. 
Grybauskas aiškina, lietuviai kai- 
kur pralaimėjo ne prieš pačias 
komandas, bet prieš karštą pietie
tišką kraują, labai vienašališkus 
teisėjus ir minią-publįką, kuri taip 
įsikarščiuodavo, jog matydavo 
tik savo komandos žaidimą. Savo 
įspūdžius plačiai V. Grybauskas 
aprašo naujame Sporto numeryje, 
kuriame net 12 puslapių užima 
nuotraukos ir aprašymai šios lie
tuviams gerai nusisekusios kelio
nės.

LIETUVIAI — PASAULIO 
ČEMPIONAS

Laimėjus prieš Brazilijos meis
terį Palmeiras, lietuvių rinktinė 
buvo pakviesta žaisti draugiškas 
rungtynes su Brazilijos rinktine, 
kuri yra šių metų Pasaulio Krep
šinio Čempionas. Brazilijos rink-

lietuviai tą dieną negali jiems į 
tokį greitį atsakyti, nors kitu kar- 

, tu gal ir būtų pasisekę šią spar
tą sulaikyti. Iki dešimtos minutės 
rezultatas lygus, kai paskui bra
zilai ir ypatingai jų internaciona
lai, mėtydami labai gerai iš 20-30 
pėdų nuotolio, pradeda vesti savo 
naudai ir jų trys žaidėjai dažnai 
atsiranda prieš vieną lietuvį gy
nėją. Pirmas kėlinys baigiasi 55:36 
brazilų naudai, kai galutinė pasek
mė buvo 99:66.

žinoma, ši pasekmė niekada ne
būtų tokia didelė, jeigu ne nuo
vargis, bet ir laimėjimo prieš Pa
saulio Meisterį nebuvo įmanoma 
pasiekti, tačiau šios ir nuovargy
je žaistos rungtynės, įrodė, jog 
lietuvių rinktinė yra tikrai pajė
gaus lygio ir pasaulinėje krepšinio 
arenoje užimtų labai gerą vietą. 
Po Pan American varžybų, Bra
zilijos rinktinė išvyko pasauli
nėms gastrolėms, tarp kurių yra 
numatyta aplankyti ir Sov. Sąjun
gą-

★ S. AMERIKOS PABAL- 
TIEČIŲ lengvosios atletikos pir
menybės šiais metais įvyko Čika
goje, kuriose dalyvavo per 100 
lietuvių ir latvių, kai estų šiais 
metais nebuvo. Vyrų pranašesni 
buvo latviai, kurie atsiekė laimė
jimą 81-77, moterų grupėje lai
mėjo lietuvaitės 55:40.

★ R. ARLAUSKAS korespon- 
dencinė* šachmatų rinktina* I- 
sios lentos žaidėjas baigė lygio
mis su Balogh (Vengrija) ir Pot
ter (JAV). Arlauskas, dalyvauda
mas ir individualinėse tokiose pir
menybėse, pasiekė antrąją vietą.

★ A. SNARSKYTĖ, ŽINOMO
JI Australijos lietuvių stalo tenl. 
sininkė, kuri labai gražiai pasi
reiškia ne tik P. Australijoje, bet 
ir iš viso Australijos sportiniame 
gyvenime, garsindama lietuvių 
vardą, susižiedavo Adelaidėje su 
Pietų Australijos ministerio pir
mininko anūku.

RAGINA RESTAURUOTI 
RAUDONDVARĮ

Raudondvario rūmų yra išliku
sios tik sienos. Karo metu rūmai 
buvo padegti. Po karo kituose 
dvaro pastatuose buvo įkurta 
traktorių stotis. Dabar viėtoj 
traktorių stoties ten įsikūrė "Lie
tuvos žemės ūkio mechaųizavimo 
ir elektrifikąvimo mokslinto tyri
mo institutas”, kurio administra
cija išvalė ir rūmus nuo ten susi
telkusio laužo. Rūmai paruošti 
restauruoti, bet laukiama iniciaty
vos iš žemės ūkio ministerijos, ku
riai priklauso institutas. Tuo tar
pu dar nėra paruošto nei restau
ravimo plano. LNA

PŪKINĖS KALDROS J
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 išaimokėjią^ul. Mes kalbame vokiškai.

»♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦+♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦ 4 W4-4-O+-HW4 ♦♦♦♦♦♦ »♦♦♦♦.♦ 
1 EUROPIETIS SPECIALISTAS ____

OPTIKAS fA ”
" Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių ”

akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., ■
šeštad. 9-13 vai. J -•
8th Floor, Capitol Hou*e, 109 Swamton St., I f
Melb., C.I. (Priešai* Melburno Town Hall) V f

Tel. 62-2231 J

♦♦♦♦♦♦»♦ ♦♦♦♦■H ♦♦♦♦♦»»■»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■» 

j COSMOS TRADING ’ CO?| 
!*i SKUBĖKIT! TREČIAJAM IR PASKUTINIAM KALĖDINIAM $ 
$ TRANSPORTUI SIUNTINIUS PRIIMAME IKI 6-to SPALIO.
X SIUNTINIAI ADRESATUS PASIEKS PAČIOMS KALĖDOMS! $ 
J NEPRALEISKITE PASKUTINĖS PROGOS IR IŠSIŲSKITE X 

DABAR! x
Jū*ų siuntiny* gali būti apdrausta* iki £ 100.- vertė*! į»Į 

J Laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt. pigiomis kainomis. x 
. Pristatykite siuntiniu^ arba siųskite į Essendono geležin- $ 

>*i kelio stotį prekine važta:
J 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325.
X Mieste: 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas). >J< 
J Tel. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadieniais X 
>*< ir šeštadieniais). >;
% SKYRIAI: B
>; Sydnėjuje: A. Mauragi*, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. X 
£ Tel. LL 5549. x

Adelaidėje: J. Lapsys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
X Perth©: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.

Briabanėjer C. Kriaučiūną*, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. )♦< 
>5 Tel. 7 5827. >!
>*: Hobart©: N. Kantvila*. 57 Strickland Ave., Hobart, Ta*m. -J 
X Launčestene: J. Krutuli*, 41 William St., Launceston, Ta*m. >*< 
J Geelong: J. Ciruli*, 241 Yarra St., South Geelong, Vic. •
xxxxxxxxxx»:xxxxxxxx:«xxx>>>:xxxxx>>"xxxxxxxxxxxxxxxi»

tinė, lietuviams tuo metu viešint 
P. Amerikoje, jau trečią savaitę 
gyveno vienoje kurortinėje vieto
vėje ir ten specialiai ruošėsi busi
mosioms PAN AMERICAN spor
to žaidynėms. J šią vietovę lietu
viai atskrido pavargę ir be poilsio, 
nes rungtynėms pasibaigus po vi
durnakčio, teko anksti rytą vėl 
skristi į Brazilijos rinktinės tre
niravimosi kurortą, kur neužilgo 
prasidėjo ir rungtynės, kas, žino
ma, labai atsiliepė į lietuvių krep
šininkų fizinę būseną. Pirmosios 
10 minučių vyko apylygiai ir aW 
pusės keitėsi taškais: Po penkių 
minučių žaidimo rezultatas buvo 
10:10. Jau 7-je minutėje lietuviai 
veda 14:10. Brazilai ima minutę 
ir po jos lietuviai veda 16:12. Po 
trumpo pasitarimo brazilai, būda
mi labai geroje fizinėje būsenoje, 
pradeda žaisti tokia sparta, kad

J. Strautins
5-TH FLOOR

306 The Causeway 
MELBOURNE

XXX
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

AV.VA’AV.’AW.’.W.’.V.''

i MURRAY’S j
I HEALTH FOOD STORES
| 91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney,
X Australia.
$ PHONE FA 5195
A Vienintėlė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių 
X ir maisto siuntinius TIESIAI j Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
X ir Ukrainą.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus 
? visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.
X Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Y Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.
j; Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie- 
£ kia gavėjus per 2 — 2į mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
X d. Oro pašto išlaidos 14/- už i svaro. Mes neturime ryšio nei 
X su Londonu, Švedija ar Danija.
-į- Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
X kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
X čiame paštu Jums katalogus.
Ž AGENTS:
x SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
£ Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
X Olympic Surplus Store*, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
X Tel.: YL 9728.
£ M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
-J- NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’* Delicatessen, 557 Hunter Street, 
X Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
X MELBOURNE, VIC.: Cental Co. 114 Elizabeth St, Melbourne, 

2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498.
-į- PERTH, W.A.: S. & L. Furni*her*, 22!) Newcastle Street, Perth, 
5 W.A. Tel.: BA 7842.

ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eica., 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J2879.

Siuntinys uz pusę kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIŪLO SIUNTINĮ, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BŪTŲ DVIGUBA.

3i yd. vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos mote
riškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba moteriškam), 4 yd. 
šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplin medžiagos vyriškiems marškiniams, 1 pora 
vyriškų pusbačių ir 1 pora moteriškų batelių.

Tokio siuntinio kaina, įskaičius muitą ir visus persiuntimo mokesčius, siun
čiant per Baltic Stores yra tik £ 30.0.0. (angliškų).

Klijentui pageidaujant galima daryti pakeitimus.
Siuntinyje bus tik angliškos vilnonės medžiagos.

KADANGI NEĮMANOMA IŠVARDINTI DAUG PREKIŲ IR PARODYTI, KAD 
SIUNČIANT PER BALTIC STORES YRA PIGIAU, DUODAME TIK KELETĄ 
PAVYZDŽIŲ.

Geriausia vokiška raudona įpylams medžiaga 1 yd......................
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain) 

geriausios vilnos 1 yd.......................................................... ..............
Vyriški pusbačiai oxford ................................................................
| visa* kaina* muitas jau įskaičiuota*.

VAISTŲ KAINOS PAS MUS YRA MAŽESNĖS KAIP VAISTINĖSE.
Pav. 250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 

jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £ 7.15.0.
Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjas nieko nerizikuoja, ne* už kiekvieno siunti
nio pristatymų atsako BALTIC STORES.

VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI:

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON. E. 2. ENGLAND. 
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 
PIGIAUSIAS SIUNTINIU KELIAS Į LIETUVA.

. £

. £

17/6.

3.0.0.
2.5.0.
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kOsk fastocė
PADĖKA

BANKSTOWNAS
BANKSTOWNISKIAI SUPYLĖ 

NAUJĄ KAPĄ
Rugsėjo 14 d. iš geležinkelio 

darbų grįžtant iš už Wollongon- 
go, prekinio traukinio buvo mir
tinai ištiktas Bankstowno gyven
tojas — Vilius Beitelis — 58 m. 
amžiaus.

Beitelis jau keletu metų dirbo 
geležinkelyje, o apie metus laiko 
buvo komandiruotėje geležinkelio 
darbams už Wollongongo, kur gy
veno prie geležinkelio linijos 
esančioje stovyklėlėje.

Rugsėjo 17 d. Beitelis palaido
tas Rookwood kapinėse — Baltic 
section. I amžinų poilsį palydėjo 
Yagoonos evangelikų kunigas 
Witt, didelis būrys bankstowniš- 
kių ir pažįstamų net iš Newcaste- 
lio. Prie kapo buvo sugiedota lie
tuviška atsisveikinimo giesmė.

Lietuvoje Beiteliai gyveno ša
kių apskr., Sudargo parapijoje. 
Australijoje beveik visų laikų gy
veno' Bankstowne. V. Beitelis sa
vo darbu ir piniginiu įnašu reikš
mingai rėmė Bankstowno lietuvių 
namų statybų.

i.i

pažjs- 
iš arti

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visiems 

tamiems ir nepažįstamiems 
ir toli, mano mylimų vyrų Vilių
į amžinų poilsį palydėjusiems, 
prie jo kapo vainikus ir gėles su- 
dėjusibms, bei mane užjautusiems.

A. Beitelienč

NEWCASTELIS
MINI TAUTOS ŠVENTĘ

Šių metų Tautos šventę new- 
casteliečiai atšventė rugsėjo 20 
d., pradėdami iškilmingomis pa
maldomis Broadmedow katalikų 
bažnyčioje, kur iškilmingas pa
maldas laikė ir pamokslų pasakė 
kapelionas kun. Gaidelis. Po pa
maldų ten pat parapijos salėj e 
valdybos pirmininkas P. Brūzga 
atidarė minėjimų ir buvo sugie
dotas Tautos Himnas.

Po to kap. kun. Gaidelis tarė 
žodį. Savo kalboje jis nurodė Bū
dus, kaip sustiprinti tautinį jaus
mų ir pabrėžė, kad tik Dieve* pa
laimos padedami mes galime tikė
tis atgauti savo tautos laisvę.

Šia proga išsamių paskaitų skai
tė Dr. V. Doniela. Savo kalboje 
Dr. V. Doniela plačiai nušvietė 
išeivijoje esančių lietuvių tautinio 
sųmoningumo ugdymo reikalų, pa
reikšdamas, kad lietuvybės stip
rinimas išeivijoje pareina nuo to
lerancijos, kuri yra ne kas kita,

kaip artimo meilė ir pagarba sve
timai pažiūrai. Jis nurodė, kad 
kuo daugiau mūsų bendruomenė
je prigis tolerancijos principas, 
tuo stipresnės taps mūsų organi
zacijos, kurios buria visus lietu
vius, todėl jis ragino būti visuo
meniškai susipratusiems. Be to, 
jis nukreipė ypatingų dėmesį į 
mūsų jaunimų, pabrėždamas, kad 
“jeigu jis nepramoks lietuvių kal
bos ir lietuviško rašto — jį gali
me nurašyti".

Prelegentas nurodė, kad .lietu
viškai kultūrai ir tautinei dvasiai 
išlaikyti ypatingas dėmesys turi 
būti krepiamas j savaitgalio mo
kyklas, lituanistinius kursus, me
no būrelius, skautus ir kito pobū
džio lietuviškuosius sambūrius, 
kur mūsų jaunimas “galėtų išlie
ti savo energijų” ir tuo pačiu įsi
jaustų į lietuvybės esmę.

Antrųjų minėjimo dalį išpildė 
J. Cesnaičio vadovaujamas meno 
būrelis. V. Lorencas akordeonu 
išpildė lietuviškų dainų popuri. S. 
Daugėla, pritariant akordeonu V. 
Lorencui, solo padainavo “Pava
sario sapnų”. Po to duete pasiro
dė V. Lorencas ir S. Daugėla dai
noje “Kur tas šaltinėlis”, akorde
onu pritarė V. Lorencas. Be to, 
lietuvių ir anglų kalbomis V. Lo
rencas dainavo “Sugrįžk atgal”. 
Pianinu akompanavo muzikas W. 
Carrol. D. Skuodaitė (tautiniais 
rūbais) skaitė A. Baranausko 
“Anykščių šilelį”. Pabaigai buvo 
labai vykusiai suvaidinta V. Nek
rošiaus surežisuota pantomina 
"Statula”. Dalyvavo V. Nekrošius 
(Statula), V. Jazbutis, D. Bajaly- 
tė, P. Leonavičius ir R. Šimkus.

Pertraukos metu buvo pravesta 
rinkliava aukų lapais A. A. Kala- 
konio — Kalakausko paminklui 
statyti.

laikymų ir ponams A. Merūnui, S. 
Urbonavičiui, J. Strankauskui, S. 
Reivyčiui, V. Dumčiui ir S. Liak- 
sui, darbu prisidėjusiems prie ba
liaus pasisekimo.

A.L. S-GOS VALDYBA

MELBURNAS

ba- 
teigi- 
balių 
stalų 

Todėl 
su užsakymais, 

p. Ig. Aleknai

PADĖKA
Melburno Lietuvių Namų 

liūs, pakvietimų platintojų 
mu, bus vienas didžiausių 
Melburne. Dar vietų prie 
yra, bet jau tikrai nedaug, 
nereikia delsti 
Skambinkite 
XB2155.

Prašytos daiktinės aukos laimės 
šulinio ir bufeto f praturtinimui 
jau gaunamos, tačiau jų reikia ir 
daugiau. Daugelis krepėsi, klaus
dami, kam jos {teiktinos. Malo
nių aukotojų patogumui šiuo pra
nešame, kad aukas tiek laimės 
šuliniui, tiek ir bufetui galima at
nešti vykstant j balių ir įteikti 
organizatoriams.

Maloni proga pastebėti, kad 
ponai Aleksandra ir Vytautas 
Bieliauskai paaukojo gintarinę 
pypkę (tikro Baltijos jūros gin
taro) ir dėžę Šiaulių “Rūtos” sal
dainių. Ponams Bieliauskams ir 
kitiems esamiems ir būsimiems 
aukotojams M.L. Klubo Taryba 
nuoširdžiai dėkoja.

Iki pasimatymo Lietuvių Namų 
baliuje!

SYDNfiJUS

Baltru* Drožė

ADELAIDE
PRANEŠIMAS

L. B. ADELAIDĖS Apylin
kės Valdyba praneša, kad p. V. 
STATNICKO pagerbimo pobūvis 
atidedamas vėlesniam laikui.

Apyl. Valdyba

A.

PADĖKA

Adelaidės Lietuvių Sųjunga 
nuoširdžiai dėkoja visiems, parė- 
musiems savo atsilankymu ar au
komis A.L.S-gos balių, įvykusį š. 
m. rugpjūčio 29 dienų, ypatingai 
visoms ir visiems, suaukojusiems 
maisto produktus bufetui ir tiek 
vertingų fantų tradiciniam A.L. 
S-gos “Laimės šuliniui”, Moterų 
Sekcijai už bufeto parengimų ir

BANKSTOWNO LIET. NAMŲ VALDYBA 

Š.M. SPALIO 10 D. (ŠEŠTADIENI) 7 VAL. V. 

BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE

rengia

PASILINKSMINIMĄ
Gro* Spaudos Baliaus kapela, bus geras bufetas

įėjimas 10 šil., studentams ir moksleiviams — 5 šil.

Kiekvienas tautiečio atsilankymas pagreitinis namų užbaigimų.

VALDYBA

T A Z A B Lietuvių Skyrius 
GREITAI IR SĄŽININGAI PASIUNČIA SIUNTINIUS I 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Siuntinys pasiekia adresatų per 5 — 6 savaites.

Dėl smulkesnių informcaijų, kainoraščio ir pavyzdžių galite 
kreiptis pas mūsų atstovų Australijoje

M. PETRONI,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, SYDNEY. Tel.: UJ5727 

Kreiptis kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.
šeštadieniais nuo 9 — 1. Kitu laiku — susitarus.

A.

KREPŠINIS
Pereitos savaitės Sydnėjaus 

laikraščiuose teko pastebėti, kad 
vykstančiose krepšinio pirmeny
bėse Adelaidėj už Adelaidės ko
mandų žaidžia žinomas lietuvis 
krepšininkas A. Ignatavičius. Ade
laidės komanda žymia persvara 
laimėjo prieš Tasmanijų. Po rung
tynių buvo paskelbti trys geriau
si žaidėjai. Vienas iš jų buvo Ig
natavičius. Jis įmetė daugiausia 
taškų už Adelaidę.

Malonu nors ir tokias smulkme
nas apie lietuvius pastebėti Syd
nėjaus spaudoj.

Arą*

PRANEŠIMAS
š.m. spalio 10 dienų Sydnėjaus 

studentai ruošia laužų (“barbe- 
kiu”) Nielson’s Parke. Kviečia
mas dalyvauti ir kitas Sydnėjaus 
jaunimas. Vykstantieji renkasi 
Eddy Ave., prie Watson’s Bay 
(Nr. 327) autobuso sustojimo 5.30 
vai. po pietų. Jei bus vietų auto
mobiliuose, autobusais nevažiuo- 
sim, bet jei jų pritrūktų, teks 
naudotis Watson’s Bay autobusu. 
Patartina atsivežti maisto, pavyz-

Su dideliu pasisekimu buvo ats
tovaujama Lietuva ir Lietuvių 
Skautų Sųjunga Tarptautinėje 
Skautų Džiamborėje Filipinuose 
ir Tarptautinėje Skautų Vadovų 
Konferencijoje Indijoje. Tai at
likti buvo pavesta LSS Australijos 
Rajonui. - To jis nebūtų galėjęs 
įvykdyti be didesnės bendruome
nės paramos. Lėšų telkimas tam 
labai reikšmingam žygiui praėjo 
su dideliu pasisekimu. Įvertinda
mi mūsų skautų išėjimų j tarp
tautinį laukų, priminimų Lietuvos 
kančios ir laisvės siekimo, ben
druomenė ir organizacijos entu
ziastingai parėmė.

LSS Australijos Rajono Vadija 
nuoširdžiai dėkoja ALB Krašto ir 
Apylinkių valdyboms, LKF-dui, 
Skautų Tėvų Komitetams, “Auš
ros”, “Džiugo”, "Vilniaus”, “Ven
tos” tuntų, vietininkijų vadijoms 
ir visoms kitoms organizacijoms 
bei tautiečiams^ parėmusiems ats
tovavimų Azijoje, viso pasaulio 
skautiško jaunimo suskridime. Gi
li padėka priklauso “Mūsų Pas
togės” ir “Tėviškės Aidų” redak
toriams savo redaguojamuose 
laikraščiuose kėlusioms atstovavi
mo svarbumų, “Minties” spaustu
vės savininkui p. Nagiui už greitų 
leidinio “Lithuania” atspausdini
mų, tautodailės menininkams D. 
Giedraitytei, V. Adomoniui, A. 
Jakštui už jų pačių gražiai sukur
tus parodai eksponatus bei p.p. 
Stankūnavičiams, p.p. Skirkams, 
skautei Rūtai Krausaitei ir ki
tiems už brangių ir vertingų eks
ponatų paskolinimų, ps. A. Plū- 
kui už paruošimų meninio pasto- 
vyklės projekto, v.sl. K. Kuzmic
kui už transportų.

Skautiškas ačiū ir mūsų dele
gatams, atstovavusiems taip sėk
mingai Lietuvų ir LSS-gų Filipi
nuos ir Indijoje.

LSS AUSTRALIJOS RAJONO
VADIJA

JURGI BLIOKĄ 
ir 

GUODĄ KOVALSKYTĘ, 
sukūrusius lietuviškų šeimų, nuoširdžiai sveikina 
ir gražios ateities linki

Velioniškių ir Pilkų šeimos

Okupuotoį Lietuvoj
KOLCHOZAI ATSILIEKA, BET
PIRMININKAI STATOSI SAU

NAMUS

Vilniaus “Tiesa” 205 numeryje 
pacitavo Kaišiadorių rajoninio 
laikraščio "Komunistiniu keliu” 
straisnį "Pirmininkai ir namai”. 
Kolchozų pirmininkai mėgsta sta-, 
tytis sau namus. “Lenino keliu” 
kolchozo p-kas Antipovas pasista
tęs sau namus visai kitoje vietoje 
ir kolchoze mažai sutinkamas. 
“Stalino vardo” kolchozo p-kas 
Gylys pasistatęs jau keletu namų, 
įsigijęs automobilį. Be nuosavų 
namų Kaišiadoryse išdygę dar na
mai kitoje vietovėje žmonos se
sers vardu. Antra žmonos sesuo 
Kaune taip pat statanti dviejų 
aukštų namukų. Gylio statomas 
Kaišiadorys!: tvartas — garažas 
esųs labiau panašus į gyvenamųjį 
namų, ne j tvartų ar garažų. Lai
kraštis pamini, kad "Stalino var
do” kolchozas esųs vienas iš atsi- 
likusiųjų. Kaišiadoryse nuosavus 
namus turį pasistatę ir buvę kol
chozų pirmininkai Vasilavičius ir 
Saprika.

"Tiesoje” atspausdintas jo ilgas 
straipsnis lietuvių — rusų drau
gystės tema, pradedant istoriniais 
laikais ir baigiant dabartinimi. Jo 
(ir Sniečkaus) teigimu, tik dėka 
rusų "broliškos pagalbos” lietuvių 
tauta "išsilaisvinusi”. Entuziastin
gai Paleckis pareiškia: “Jokios 
buržuazinių nacionalistų pastan
gos negali pakirsti mūsų draugys
tės”.

"ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ VISIŠ
KAI BADAUJA”

Buvo duomenų, kad sovietinė 
propaganda ryšium su artėjančių 
Eisenhowerio — Chruščiovo susi
tikimu šiek tiek pritildė savo unti- 
amerikietiškus pasireiškimus. Bet 
nelengva ilgų metų įpročiu atsi
kratyti. štai Vilniaus radijas rug
sėjo 7 d. ir vėl nesųmones apie 
Amerikų garsino: “Amerikoje 
šimtai tūkstančių darbo žmonių ir 
jų vaikų visiškai badauja”, o mo
nopolijos maisto perteklių naiki
na. Kapitalistinis pasaulis neturįs 
“jokios teisės ilgiau egzistuoti, 
jis esųs pasmerktas žūti”.

PRENUMERUOKITE 
"MOŠŲ PASTOGĘ”

rusofilų 
pirmasis 
Kiekvie-

PALECKIS EINA SNIEČKAUS 
PĖDOMIS

Vienas atkakliausių 
Lietuvi j e yra Lkp ck 
sekretorius A. Sniečkus,
na proga jis propaguoja lietuvių 
— rusų draugystę. Aukšč. tarybos 
prezidiumo p-kas J. Paleckis, at
rodo, ima eiti Sniečkaus pėdomis. 
Žurnale "Komuniste” ir Vilniaus

Pajieškojimai
* Pajieškomas Blium-Kvietku*1 

Stasys, sūn. Juozo, gimęs 1921 m. 
Vytogalos kaime, Skaudvilės vis.

Rašyti: A. Bay, P.M.S., A.U.A., 
Chemist, 96 Hindley St, Adelaide, 
S.A.

PAJIEŠKOJIMAI J
* Pajieškomi Račkauskienė Ma

rija, gyvenusi Kaune, Planetų g- 
vėj Nr. 10 a ir

Račkau*ka> Vytautas, sūnus 
Aleksandro, gimęs 1925 m., gyve
nęs Kaune, Dariaus-Girėno g-vėj 
104. Jieško jo brolis.

Rašyti adresu: Liūdas Astravas, 
45 Deane Ave., Oakvil], Ont., Ca
nada.

* Pajieškomi Songaila Patras 
arba Albinas. Jieško p.p. Berno-, 
tai, gyv. Vakarų Vokietijoj. J

Rašyti: Mrs. Miniotienė, 18 
Brussel Str., Homebush, N.S.W. 
Telef. UF4502.

džiui: dešrelių, kurias bus galima 
“sudeginti” (kaip per Studentų 
Savaitgalį) ant laužo.

Studentų Valdyba

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS
Š. m. spalio 18 d. (sekmadienį) 

Camperdowne tuoj po pamaldų 
visiems, duodantiems ateitininkų 
įžodį, dalyvavimas būtinas.

Valdyba

Sydnėjaus Lietuvių Teatras
ATŽALA

šių metų spalio mėn. 17 d., šeštadienį, 
Bankstowno Lietuvių Salėje, East Terace, Bankstown

vaidina
K. WINTERIO
4 veiksmų pjesę

SVIESI VALANDA
Režisierius — K. Dauguvietytė 

Vaidina: K. Dauguvietytė, A. Grinienė, G. Renigerienė, 
V. Raulički*, S. Skoruli* ir H. Sliteris.

Administratorius — V. Stelemekas 
VAIDINIMO PRADŽIA 7 vai. vakaro

šiuo spektakliu aktorė K. Dauguvietytė mini savo 25 metų 
scenos darbo sukaktį.

Bilietus iš anksto galima įsigyti pas p. Stašį — Liet. 
Spaudos Kioske — Camperdowne, pas p. Dryžų — 139 Chapel 
Rd. — Bankstowne (tel. UY 2801), pas p. Veteikj — 24 Lovoni 
St. — Cabramattoje (tel. UB 3680) ir spektaklio dienų prie 
įėjimo.

Bilietų kaina: 12, 10, ir 8 šilingai.

METINIS MELBURNO LIETUVIŲ NAMŲ BALIUS 7
S ĮVYKS Š.M. SPALIŲ MĖN. 9 D.

(PENKTADIENĮ)
BALIUE RASITE: • Gerų ir visų mėgiamų 

■į orkestrų, • Pramogas ir meninę dalį, kurių 
•f kituose baliuose dar nebuvo, • Turtingų bu- 
) fetų, • Didelį pasirinkimų tauriųjų gėrimų 
't bei putojančio alučio. .__

RICHMOND TOWN HALL
Visi Melburno ir apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami baliuje dalyvauti. Ateik pats ir 
pakviesk savo draugų ar kaimynų, nes 
TOKS BALIUS MELBURNE METUOSE 
TIK VIENAS.

PRADŽIA 8 VAL. VAKARO, 
PABAIGA 2 V. RYTO.

Pakvietimus platina p.p. Ig. Alek
na ir J. Čirvinskas. Užsakant te
lefonu — XB2155 (po 6 v. vak.)

Pradžia 7 vai. vak.

įdomi programa — sportiškas šiupinys, loterija ir daug kitų 
pramogų. Baliaus metu grieš geras orkestras ir veiks bufetas 
su gėrimais.

GEELONGO SPORTO KLUBO 
“VYTIS” VALDYBA

Š.M. SPALIO 10 D. RUOŠIAMĄ BENDRUOMENĖS NAMUOSE 
GEELONGO SPORTO KLUBO "VYTIS”, 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. vakaro. ‘ J

Printed by Minti* Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautą* SimnilHi, a* Preaident of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elisabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W.

NUOSAVUS NAMUS, J ’’ 
< > 

įmokėjus mažų depozitų, ;
GREITAI, TVARKINGAI ! I

Maloniai kviečiame visus geelongiškius ir melburniškius cj 
atsilankyti į

ilIKTIVI I BALIU
\
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