
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—"OUR HAVEN” AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES SAVAITRAŠTIS

PRENUMERATA SKELBIMAI
Ištisiems metam*— 1 coli* per viena

£ 3.0.0.
Pusei metų—£ 1.10.0 
Trim* mėnesiams

£ 1.0.0.
Atskiras nr. — 1/6.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose * £ 4.0.0 me

tams.

skiltį—10/-
Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6.
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turinį 

neatsakoma.

Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by. post as a newspaper.

LEIDŽIA: AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES KRAŠTO VALDYBA.
Redaktorius: Julius Ve t elkis. Redakcijos adresas: 24 Lovon! St., Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 3680.

PRENUMERATA ADRESUOJAMA: 
Bos 4668, G.P.O. Sydney, N.S.W.

Administracijos tel. YX 9062

Nr. 43 ( 649). Vienuoliktieji metai.
SYDNĖJUS, 1959 m. spalio 23 d.

SAVIEJI DŽIAUGSMAI IR 
RŪPESČIAI

Vėl yra malonios, progos pasi
dalinti su skaitytojais savaisiais 
džiaugsmais ir rūpesčiais.

“Mūsų Patogės” leidėjai ir re
dakcija (šiuo' atveju — daugiau 
administracija) iiiformuoja sa
vaitraščio prenumeratorius, kari 
dar gerokas skaičius nėra atsily
ginęs prenumeratos ne tik už š.m. 
antrąjį, bet ir pirmąjį pusmetj. 
Yra dar ir tokių, kurie neatsiskai
to ir už senesnį laiką, o į gautuo
sius paraginimus prašosi palaukia
mi, nurodinėdami -vieną ar kitą 
kliūtį. Suprantama, kad savųjų 
tarpe galimas ir terminuotas sko
los laukimas, tačiau įsigilinus į šio 
reikalo esmę, kartais būna kiek 
keistoka, kai tas ar kitas tautie
tis, gana dažnai dar ir kultūrinin
kas, negali atsilyginti nedidutės 
metinės laikraščio prenumeratos, 
nors reguliariai dirba ir gražiai 
uždirba.

Kaip žinome, “Mūsų Pastogė” 
per vieną dešimtmetį yra išaugu
si į gražios apimties savaitraštį, 
kurios bendradarbių eilėse pasku
tiniu metu grupuojasi ir gausios 
jaunimo pajėgos: joje rašo ne tik 
lituanistinių kursų auklėtiniai, bet 
ir mūsų studentai bei kiti paskiri 
lietuviai jaunuoliai. Su džiaugsmu 
tenka konstatuoti faktą, kad pas
kutiniu metu ypač pagausėjo vie
tos korespondencijų skyrius, daž
noje laikraščio laidoje užimdamas 
net kelių puslapių vietą. O ir iš 
viso nuolatinių bendradarbių tink
las ne tik kad nemažėja, bet Išly
džio auga, nors laikraštis neišgali 
jiems net ir faktinų išlaidų apmo
kėti.

Skaitytojams ' žinotina dar vie 
na tikrai maloni detalė, kad “M. 
P.” leidėjai yra apsisprendę jau 

■ dabar, reikalui esant, didinti laik
raštį, išleidžiant jį neperjodiškai 
8, o gal ir daugiau puslapių.

Žinomas mūsų rašytojas — lau
reatas Pulgis Andriušis Sydnėjun 
lankymosi proga maloniai sutiko 
pradžioje neperijodiniai parengti 
ir suredaguoti literatūrinį “M.P.” 
priedą, įtraukiant bendradarbiais 
galimai platesnius Australijos lie
tuvių rašytojų ir kultūrininkų 
sluogsnius. Tie numeriai kuriuose 
tilps tokis priedas, bus jau padi
dinti. Jei pasiseks reguliarus tokio 
kultūrinio priedo organizavimas 
ateityje, tada padidintas laikraš
čio numeris pradės savo skaityto
jus lankyti perjodiškai.

Šią linksmąją žinią skelbiant, 
norisi dar priminti gal netolimos 
ateities viltis, kad svarstomas 
klausimas iš viso “M.P.” padidin

RUOŠIAMI SPECIALŪS DALINIAI 
PARTIZANINIAM KARUI

JUOSE YRA IR LIETUVIŲ
Savaitraštis “Vorwaerts” (Bon), 

remdamasis žurnalais “US News 
& World Report”, “Newsweek”, 
“Stars and Stripes” ir kitais šal
tiniais, š,m. 40 numeryje plačiai 
aprašo amerikiečių kariuomenės 
specialių dalinių, skirtų partizani
niam karui, apmokymą. Tie dali
niai pradėtų veikti tada, jei kiltų 
trečiasis karas. Pereitas karas pa
rodė, kad partizaninis karas gali 
būtį labai reikšmingas.

Jau kuris laikas vienas toks 
specialus dalinys yra ir Bavarijo
je. Gera dalis to dalinio vyrų yra 
Rytų • Europos tautų kilmės, jų 
tarpe yra ir lietuvių, latvių, estų.

ti bent iki 8 psl., suprantama, jei 
skaitytojai parodys daugiau stro 
pumo laiku apsimokant prenume
ratą ir paraginant dar naujas sa
vo kaimynų ar pažįstamųjų šei
mas,, kurios iki šiol skaitė laikraš
tį skolindamosios, pačioms jį užsi
prenumeruoti. Taigi — norėdami 
turėti geresnį ir didesnį bendruo
menės organą, žinokite, kad tatai 
pareina ne tik nuo leidėjų ir re
dakcijos, bet ir nuo visų ben
druomenės narių.

šia proga keli žodžiai priminimi 
mūsų prekybininkams bei pramo
ninkams ir visoms kitoms lietuviš
koms organizacijoms. Mes, lietu 
viai, nesame gausūs Australijoj, 
taigi laikraščio formos ir turinio 
kėlimui reikalingų sumų, savaime 
suprantama, neišgalės sutelkti vien 
tik skaitytojai, čia reikalinga pa
rama ir mūsų biznierių bei mūsų 
organizacijų vadovų, kad jie dau
giau skelbtųsi “M.P.”, reklamuo
dami savo įmones ar pobūvius, va
karus, pasilinksminimus bei balius. 
Skelbiantis laimima ne tik medžia
giniai, pritraukiant daugiau kli- 
jentų ar lankytojų, bet atliekama 
ir moralinė lietuvio pareiga, pa
remiant lietuviškąją spaudą — 
šiuo atveju Australijos lietuvių 
bendruomenės organą. Konsta
tuotina, kad pastaruoju metu jau 
lyg ir prigyja gražus paprotys per 
"Mūsų Pastogės” skiltis sveikinti 
Kalėdų šventėmis ar Naujaisiais 
Metais, be to, sveikinti vedybų ar 
gimimų progomis savo artimuo
sius. Tatai ryškus kultūringumo 
požymis, kurį Vakarų tautų žmo
nės jau senai praktikuoja. Juk 
daug smagiau kuriam nors bičiu
liui, kai jis sveikinamas viešai 
spaudoje, lyginant tą džiaugsmą 
su gautąja paprasta atvirute dar 
ir ne su lietuviškais įrašais.

Artėja Kalėdų ir Naujųjų Me
tų šventes. Redakcija tikisi, kad 
visos lietuviškosios įmonės, ALB- 
nės apylinkės, ir visi kiti paskiri 
organizaciniai sambūriai ne tik 
Sydnėjuje, bet ir visoj Australijoj 
pasistengs jau iš anksto atsiųsti 
savo sveikinimus, kad redakcija 
galėtų žinoti, kurio didumo laik
raštį išleisti švenčių proga. Su
prantama, panašius sveikinimus 
skelbia ir paskiri tautiečiai, linkė
dami savo draugams, bičiuliams ir 
pažįstamiesiems.

šitokis aktyvus laikraščio parė
mimas, drauge atliekant ir savo 
asmeninę pareigą, sustiprins jūsų 
savaitraščio piniginius pagrindus, 
sudarant sąlygas jį didinti ir to
bulinti.

Vieno' tokio dalinio vadas esąs ■ 6’. . t j • r . ....
Rytų Europos kilipės pulkininkas 
Michael Paulick. Saugumo su'me 
timais kiekvienas vyras, prieš pri
imant j tą dalinį, esąs labai kruo
pščiai ištiriamas. Apmokymas 
vyksta ir Vokietijoje ir Jungt 
Amerikos Valstybėse. Tinkami 
vyrai tam tikromis sąlygomis gau
na JAV pilietybę. Dalinių apmo
kymas labai kietas. Karo atveju 
jie parašiutais nusileistų į priešo 
užfrontę ir ten išvystytų partiza
ninę veiklą. (Kaip atmename, 
pereitame kare ypač sovietai pla
čiai pasinaudojo partizaniniais 
veikimo būdais, sprogdindami už-

PEKINO „ATSKIRAS KELIAS”
Savotiški mainai tarp Lietuvos ir Kinijos. Kai du eksportuoja, trečias 

pelnosi. Kiniečiu apdaras Lietuvos gyventojams. Geltonoji rasė pąvojinga bal
tiesiems.

Lietuva prieš karą su Kinija 
mažai teturėjo prekybinių ar ki 
tokių santykių. Kai kurios Kini
jos prekės ateidavo j Lietuvą per 
du,, tris tarpininkus, ypač per 
Angliją (per Šanchajų, Hongkon- 
gą). Lietuvos statistikos metraš
čiuose, užsienio prekybos lentelė
se Kinija paprastai nė nebuvo 
atskirai minima. Apyvarta buvo 
palyginamai nedidelė.

LIETUVA EKSPORTUOJA, O 
MASKVA IMA PINIGUS

Po karo padėtis pakilo dėl to, 
kad Sovietų Sąjunga Lietuvą kaip 
ir kitas sau pajungtas respubli
kas įterpė j visasąjunginius užsie 
nio prekybos planus. Aiškiau ta
riant, metai iš metų Maskva nu
statinėjo, ką atskiros respublikos 
privalo atskiroms užsienio šalims 
pateikti. Taip ir įvyko, kad au
ganti Lietuvos pramonė Maskvos 
buvo įpareigota tam tikrą savo 
pramonės gamybos kiekį išsiųsti į 
Raud. Kiniją, žinoma Maskvos 
sąskaitom Tokiu būdu Lietuvos 
prekybos santykiai su Kinija 
“klestėjo” metai iš metų. Iš Šiau
lių išgabenta į Kiniją dideli kie
kiai lietuviškų dviračių, iš Vii- 
niaus metalo apdirbimo staklių, iš 
Kauno įvairaus tipo turbinų ir kt. 
Kaip tik Raudonosios Kinijos re
žimo 10 metų sukaktuvėms iš Lie
tuvos išsiųsta j Kiniją didžiulės 
siuntos su paradinėmis staklėmis, 
masyvinė turbina ir kiti gaminiai. 
Reikia manyti, kad Lietuvos įmo
nių ne tik vadovai, bet ir eiliniai 
darbininkai žino, jog už visas tas 
brangių gaminių siuntas Pekinas 
neatsiskaito nei su Vilnium, nei 
su Kaunu, nei su Šiauliais, o tik 
su Maskva. Ji nustato kainas ir 
jai kiniečiai sumoka ir, žinoma, 
ne labdaringais tarifais. Tačiau 
kiek Lietuvos pramonė iš tų savo
tiškų eksportų gauna sau, tai jau 
kitas dalykas. Tiesiai tariant, 
Lietuvos pramonės įmonėms už 
tuos eksportus užrašoma tik.dalis 
gautos kainos. Kitą pasilaiko sau 
Maskva. Kokios apimties tie Lie
tuvai ne labai pelningi eksportai, 
matytis iš to, kad kaip tik Kini
jos 10 metų sukakties išvakarėse 
iš Vilniaus pasiųsta j ten, pvz., 
daugiau kaip 20 stambių metalo 
apdirbimo staklių. O jau prieš tai 
— nuo šių metų pradžios — pa
siųsta j Kiniją kelios dešimtys 
tokių staklių. Be to, šiemet ten 
pasiųsta iš Kauno 17 stambių tur
binų, o iš įvairių Lietuvos miestų 
dar ir kitų stambių pramoninių 
mašinų bei įrengimų, neminint 
tūkstančius Šiaulių dviračių ir 
kitų gaminių. Kaip pranešė Vil
niaus radijas spalio 1 d., kai ku
rių Lietuvos gaminių eksportas j 
Kiniją per vienus metus padidė
jęs 7 •— 10 kartų.

frontyje geležinkelio linijas, trau
kinius, pastatus ir Lt.). Mo.derni- 
iame kare partizaninė veikia, 
peikia manyti, bus dar intensyves
nė.

Nepaisant visų pastangų siekti 
nusiginklavimo ir taikos, abi pu
sės, ir Rytai ir Vakarai, teberuo ■ 
šiąsi karui. Niekas nenori būti ka
ro užkluptas nepasiruošęs. Nors 

.atominių gniklų išradimas kariau
jančioms šalims ir visam pasau
liui gresia milžiniškais sunaikini
mais, visvien niekas netiki, kad 
karų jau nebus, ypač kai dažnai 
girdimi valstybės vyrų grasinimai 
karu. .

PUSPLIKIAI KINIEČIAI 
LIETUVON EKSPORTUOJA — 
DRABUŽIUS, MARŠKINIUS...

Eksportuoja ir Kinija į Lietuvą 
įvairių prekių, šiais metais gauta 
medvilnės už 14 mil. rublių, kaip 
pranešė Vilniaus radijas. Gauta 
šilkinių audinių, automobilių plun
ksnakočių ir kitų mažmožių. Bet 
už vis nuostabiau, kari vien tik 
šiais metais Lietuva gavusi iš Ki
nijos už 15 milijonų rublių gata- 
vių rūbų, būtent vyriškų ir mo
teriškų lietpalčių, moteriškų vasa
rinių paltų, vyriškų marškinių ir 
kitų baltinių. Kaip rodo pačių 
sovietų spaudoje matytos nuo
traukos iš Kinijos, kiniečiai patys 
pusplikiai vaikščioja, bet jie eks
portuoja apdarą Lietuvai...

Savaime aišku, kad Kinija už 
savo išvežamas prekes gauna tik 
Maskvos nustatytą menką kainą. 
Maskva tokiais bizniais uždirba 
dvigubai: iš vienos ir iš antros 
pusės. Marškiniai Lietuvos par- 
duotuvėse neparduodami “kinie- 
tiškomis”, taigi pigiomis kaino
mis, o reguliariais Maskvos nus
tatytais tarifais. Tad Maskva už
dirba ir iš skurdaus kiniečio ir 
pirkėjo Lietuvoje. Prieš skurdų 
kiniečio gyvenimo ir uždarbio ly
gį nublunka net Lietuvos skur- 
džiausio luomo, kolchozininko, 
skurdas. Maskva iš abiejų pelnosi

LIETUVOS — KINIJOS 
KULTŪRINIAI MAINAI

Negali būti svetimesnių viena 
antrai tautų, kaip lietuviai ir ki
niečiai. Sovietinis režimas tačiau 
stengiasi puoselėti (žinoma komu
nistiniais sumetimais) ir šiokius 
tokius kultūrinius mainus. To dėka 
keliems Lietuvos rašytojams susi
darė galimumas pasirodyti savo 
raštais Kinijos knygų rinkoje, 
dargi palyginamai didžiuliais tira
žais. Išversta j kiniečių kalbą 
(tarpininkaujant rusų vertėjams) 
kai kurie Cvirkos, Simonaitytės ir 
kelių kitų rašytojų veikalai. Iš 
kitos pusės Lietuvoje pasirodė 
kelių kiniečių veikalų vertimai. 
Raud. Kinijos dešimtmečio proga 
Vilniuje įvyko Kinijos kūrybos 
paroda, o kai kurie Lietuvos tea
trai ir Vilniaus radiofonas valdi- 
no kiniečių veikalus. Lietuvos 
mokslo įstaigos ir leidyklos pasi
keičia su Kinija savais leidiniais. 
Atmetus komunistinį tų kultūri
nių mainų antspalvį, Kinijos švie
suomenė, šiaip ar taip, pastarais 
metais apie Lietuvą daugiau suži
nojo, negu anksčiau.

CHRUŠČIOVO ĮSPĖJIMAS 
RAUD. KINIJOS 

DIKTATORIAMS
Kalbant apie Kiniją, galima 

pridurti dar tokį reiškinį. Grįžęs 
iš savo kelionės po Ameriką, 
Chruščiovas nuvyko į Pekiną ir il
gai tarėsi su Kinijos valdovais 
Kaip mano viso laisvojo pasaulio 
stebėtojai, Chruščiovas įspėjo Kį- 
niją nedrumsti jo, Maskvos, pas
tangų siekti “taikingo sugyveni
mo" su kapitalistiniais kraštais. 
Kaip tik Chruščiovo kelionės į 
Ameriką išvakarėse Raud. Kinija 
pasireiškė labai karingomis nuo
taikomis ir incidentais su Indija ir 
kitais kaimynais. Tartum Kinija 
tyčia norėjo pakišti koją savo 
“vyresniam broliui" Maskvai, ne
norėdama, kad ji be Kinijos susi
tartų su Vašingtonu. Jau Chruš
čiovui nuvykus į Kiniją, girdėjosi 
toks keistas disonasas: Kinijos

valdovai rėkauja karingai, o 
Chruščiovas stengiasi skleisti * tai 
kingo sugyvenimo” šūkius. Chruš
čiovui išvykstant buvo paskelbti 
komunikatai, iš kurių lyg aiškėtų, 
kad Chruščiovas sėkmingai įkalbė
jo kiniečiams laikytis kol kas ra
miai, kad nebūtų kliudomas “ko
egzistencijos” pastangos. Bet pora 
dienų po Chruščiovo išvykimo iš 
Kinijos Pekinas ir vėl ėmė karin
gai grasinti, žadėdamas jėga atsi
imti Tautinės Kinijos (čiangkai- 
čeko) valdomą Formozos salą. Kai 
kurių Vakarų stebėtojų nuomoi e, 
Sovietų Sąjungos ir Kinijos inte
resai toli gražu nesupuola vienon 
vagon. Anksčiau ar vėliau tarp tų 
didžiulių šalių gali įvykti ir rim
tesni nesusipratimai. Juo daugiau 
Maskvai pavyktų su Vašingtonu 
susitarti ir “taikiai sugyventi”, 
tuo daugiau augtų Kinijos nepasi
tenkinimai tokia situacija. Kurią 
dieną galėtų susidaryti net kraš
tutinė padėtis: Kinija savo gyven
tojų perteklium gali pasidaryti 
pavojinga Sovietų Sąjungai, ku
rios dideli plotai Tolimuose Ry
tuose yra tik retai apgyventi. Ki
nijos veržlumas galėtų išsilieti j 
Sovietų Sąjungos pusę. Maskva 
galėtų būti priversta šauktis — 
Amerikos pagalbos... žinoma, tai 
ne trumpų laikotarpių perspekty
vos. Tuo tarpu Maskva dar turi 
galimumo paspausti Kiniją, laiky
ti ją prie Kremliaus vadžių, nors 
ir nebe tiek kietai, kai prieš 5 ar 
10 metų. “Geltonasis pavojus” 
jau seniai buvo laikomas ateities 
grėsme Europai. Bet gali įvykti, 
kad toji grėsmė pirmoje eilėje bus 
jaučiama ne kam kitam, o Sovie
tų Sąjungai. (E.I.)

NETIKĖTA STAIGMENA IS VAŠINGTONO:
JAV ATSTOVŲ RŪMŲ KOMISIJA PASMERKĖ CHRUŠČIOVO

VEIKLĄ
Praėjus vos kelioms savaitėms 

po Chruščiovo viešnagės Ameriko
je, JAV Atstovų rūmų speciali ko
misija neamerikinei veiklai tirti 
nutarė ir paskelbė reportą, kuriuo, 
remiantis liudininkais ir dokumen
tais, smerkiama Chruščiovo veik
la Stalino laikais nerusų kraštuo
se, ypač Ukrainoje 1930-1943 me
tais, kada bado ir masinio žudymo

KOLONIALIZMAS 
BALTIJOS 

KRAŠTUOSE
Maskva viešai pripažino, kad 

Baltijos valstybėse ir tarp komu
nistų kyla protestas prieš Balti
jos valstybių ūkinę eksploataciją 
Maskvos naudai.

Maskva paskelbė, kad Latvijos 
valdžios ministerio pirmininko pa
vaduotojas Eduardas K. Berklavs 
yra atleistas iš pareigų, kuriose 
jis buvo nuo 1954.

Atleidimo priežastis paaiškino 
Latvijos vadinamas min. pirmi
ninkas Vilis T. Lacis laikraštyje 
“Partijnaja žizn”. Rašo, kad 
svarstant Sovietų Sąjungos septy- 
nerių metų planą Berklavs pasi
sakė prieš geležinkelių vagonų ir 
dizelinių motorų gamybą, vadi
nas, prieš sunkiosios pramonės ga 
mybą; jos vietoje Berklavs reika
lavo pramonės gyventojų reika
lus aprūpinti... . Reikalavo taip 
pat, kad Latvijos gaminiai būtų 
skirti vietos gyventojams, o ne 
supilti j bendrą visos Sovietų Są
jungos katilą.

MIRĖ N.S.W.
MINISTERIS 

PIRMININKAS
š.m. spalio 22 d. staiga širdies 

liga mirė N.S.W. min. pirminin
kas CAHILL, 68 m. amžiaus.

Vėlionis jau nuo jaunystės die
nų dalyvavo šios valstijos politi
koje, iš darbininko — šaltkalvio 
pasiekęs augštąją valstybės vyro 
poziciją.

Jis atstovavo Darbo Partiją.
Net ir opozicija skaitydavosi su 

velioniu, kadangi jis garbingu ir 
tiesiu keliu siekdavo savo idealų 
vykdymo.

Velionis Cahill palaidotas vals
tybės lėšomis, iškilmingas Mi
šias atlaikius R. Katalikų kardino
lui Gilroy.

Nauju ministeriu pirmininku 
prisaikdintas buvęs mirusiojo pa
vaduotojas R.J. Heffron.

"AR MASKVA SUTIKS ATI
TRAUKTI SAVO KARIUOMENĘ 

Iš PABALTIJO?”
“Uusi Suomi” (Helsinki), žy

mus suomių dienraštis, ryšium su 
Chruščiovo nusiginklavimo pla
nais Jungtinėse Tautose įsidėjo 
gana įdomų komentarą: “Kokios 
yra garantijos, kad kuris nors 
kraštas nepaisant savo įsipareigo
jimų neįsirengtų slaptų ginklų 
sandėlių? Ar Sovietų Sąjungos 
vadovai tikrai tiki, kad Kinija su
tiks savo kariuomenę atitraukti 
iš Tibeto, arba Prancūzija iš Al
žyro? O ar pati Sovietų Sąjun
ga sutinka rusiškus dalinius ati
traukti iš Pabaltijo ir iš Mongoli
jos? Netikrumas pasireikštų tol, 
kol nėra suorganizuotos tarptau
tinės policijos pajėgos, kurių veik
smingumas nebūtų kliudomas jo
kių veto iš stambiųjų valstybių 
pusės. Bet kaip tik Sovietų Sąjun
ga priešinusi tokių tarptautinių 
policijos dalinių įkurdinimui”.

priemonėmis buvo išnaikinta daug 
Ukrainos gyventojų. Chruščiovo 
veidui ir veiklai išryškinti tai bū
dingi įrodymai.

Ir šiuo ir kitais atvejais aiškiui 
pasirodė, kiek svarbi ir prasminga 
yra lietuvių ir kitų pavergtųjų 
tautų darbuotojų aiškinamoji vei
kla. Nuolatinė VLIKo, ALTo, 
PET, PLB, Diplom. T-bos ir kt 
org-jų veikla atveria laisvajam 
pasauliui akis ir skatina jį apsi
prasti su mintimi, kad be Pabalti
jo ir kitų pavergtųjų tautų išlai- 
svininmo negali būti jokios pasto
vios taikos Europoje.

Už tai Lacis jį kaltina norėjus 
nukreipti Latviją nuo teisingo ke
lio į "nacionalistinius siaurumus”, 
norėjų^ Latvijos respublikos ry
šius susilpninti su kitom respub
likom. Anot Lacio, tom naciona
listinėm tendencijom pasipriešino 
partijos centro komitetas. Tuo 
pranešimu Maskva patvirtino du 
dalykus: kaip Maskva vykdo eko
nominį kolonializmą Baltijos kraš
tuose, vietos gaminius nutraukda
ma nuo juos gaminančių darbo 
žmonių ir išgabendama, kur jai 
patinka; patvirtino taip pat, kad 
prieš tą vietos gyventojų eksploa
taciją kyla pasipriešinimas tarp 
pačių valdančių komunistų ir 
juos reikia išimti iš apyvartos, 
kaip buvo išimtas Maskvoje Ma
lenkovas, kurio valdymo metu 
Berklavs ir buvo paskirtas į mi
nis terio pirmininko pavaduotojo 
pareigas.
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Jungtinės Tautos ir Pabaltijo 
Kraštai

VLIKo pirmininko Dr. A. Trimako kalba Pavergtųjų Europos Tautų Sei
me. — Atitinkama rezoliucija pateikta Jungtinių Tautų vyriausybių dele
gacijoms.

PET Seimas rugsėjo 29 d. svars
tė sovietų agresijos prieš Pabalti
jo kraštus tragiškų sukaktį. l'E'I 
Politinės komisijos vardu ta pro
ga kalbėjo Dr. A. Trimakas. Tos 
pat komisijos pavestas jis pateikė 
rezoliucijų, kuri pilnaties posėdžio 
ir buvo priimta. Rezoliucija įteik
ta įvairioms laisvojo pasaulio vy
riausybių delegacijoms prie Jung
tinių Tautų.

Dr. Trimakas ta proga nušvie
tė, kaip prieš 2o metų sovietai 
šypsniais ir viliojančiais pažadais, 
apgaule ir jėga pavergė Baltijos 
kraštus. Panašios taktikos sovietų 
vadai laikosi ir šiandien. Kai 
Chruščiovas nusileido Vašingtono 
aerodrome, jis šypsojosi, bet se
kančių dienų piktai šūkavo spau
dos klube, kai buvo paklaustas 
apie Vengrijos likimų ir jo vaid
menį Stalino teroro laikais. Chruš
čiovo laikysena būdinga sovietų 
politikai. Chruščiovas garsiai kal
bėjo Jungtinėse Tautose apie tai
kų ir visuotinų nusiginklavimų, ta
čiau nei žodžiu neužsiminė apie 
Maskvos vykdomos visame pašau 
lyje komunistinės infiltracijos sus
tabdymų. Savaime aišku, kad be 
politinio nusiginklavimo negali bū
ti nė kalbos apie karinį nusigink
lavimų. Tačiau Chruščiovo šaipy
masis ir skambūs šūkiai apie sam
būvį ir taikų nieko bendra neturi 
su tikru nusiginklavimu, tautų 
laisve ir jų teise į apsisprendimų 
gyventi laisvai savo nepriklauso
mose valstybėse.

Chruščiovas savo vizito JAV 
metu iš tikrųjų nieko nepasakė, 
kas nebūtų buvę anksčiau pareikš
ta jo pirmtakūnų: Molotovo, Vi
šinskio, ždanovo, Dekanozovo ir 
kt. sovietinių vadų, kai jie ruošė
si Pabaltijo invazijai. Tada, kąip 
ir dabar, Vakarai siekė taikos su 
Sovietų Sujungs. Paskutiniojo pa
saulinio kataklizmo pradžioje, 
1939 m., Prancūzija ir Didž. Bri
tanija visomis priemonėmis ban
dė ilgų derybų keliu su Sovietais 
sulaikyti Kremlių nuo sųjungos su 
naciais, kurie aiškiai veržėsi pas
kandinti pasaulį, kas baigėsi visai 
eilei tautų dideliais nuostoliais gy
vybėmis ir turtu. Maskva vėl šyp
sojosi, kalbėjosi, puotavo su Vaka
rų diplomatais. Tuo pat metu bet
gi Sovietų Sųjunga sudarė 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. su Berlynu taria
mų nepuolimo sutartį, kuria siekė 
padalinti Rytų Europų į interesų 

sferas ir pagrobti kaikurias save 
kaimynų žemes. Tuoj po to buvo 
pasirašytas slaptas protokolas, ku
ris leido sovietams prisijungti 
Lietuvę, Latvijų, Estijų, rytinę 
Lenkiją, Besarabiją ir Bukovinų. 
Be jokių abejojimų, pasirašydama 
šias sutartis, Sovietų Sųjunga są- 
moningai siekė, nepaisant jos de
menti, įvelti Vakarus į visuotinų 
karų ir, pasinaudodama krize, iš
plėsti savo sienas kaimyninių val
stybių sųskaita. Ekspansijai pasku
binti, Maskva, nieko nelaukdama, 
sukoncentravo Pabaltijo pasieny- 
didžiules karines pajėgas, pasiun
tė karo lėktuvus virš Pabaltijo 
valstybių, o karo laivyno viene
tus — į Estijos ir Latvijos terito
rinius vandenis. Tuo pat metu 
Kremlius užsuko savo propagan
dos mašinų prieš Pabaltijo kraštus, 
o 1939 m. rugsėjo — spalio men. 
— prievarta ir grasinimais padik
tavo tų valstybių vyriausybėms 
taip vadinamas savitarpės pagal
bos sutartis, kuriomis primetė So
vietų oro, jūros ir sausumos kari
nes bazes. Galutina Pabaltijo kraš
tų okupacija buvo netrukus po to 
įvykdyta.

Šių Sovietų nusikalstamų darbų 
metu Kremlius buvo išvystus ypa
tingos įtampos subversiją, paža
dus, kyšius ir net terorų. Stalinas 
su Molotovu tikino baltiškuosius 
atstovus nenusiminti, nes esu 
“Mes niekuo nepažeisime jūsų ne
priklausomybės, valstybinės struk
tūros, nei ūkinės santvarkos. Mes 
nesiekiame okupacijos nei protek
torato, kų vokiečiai yra padarę 
Čekoslovakijoje. Mūsų karinės ba
zės pasiliks pas jus tik karo metu. 
Po to jos grįž atgal į Sov. Sąjun
gų. Jų vienintelis tikslas yra dabo
ti, kad nei jūs nei mes nebūtume 
įvelti į karų.” Tačiau, kadangi Pa
baltijo tautos tam netikėjo, Stali
nas pakartotinai patikino estų de
legacijų: “Jūs pamatysite, kad 
mes bolševikai esame ištikimi savo 
įsipareigojimams. Mes tvirtai lai
kysimės susitarimų, kuriuos pasi
rašome. Mes tai laiduojame savo 
bolševiko žodžiu. O mūsų duoti 
žodžiai ir parašai yra griežtai 
skirtingi nuo buržuazinių politikų 
pažadų”. Bolševikų žodžiai iš tik
rųjų buvo skirtingi. Nepraėjo nė 
metai, kai 1940 m. liepos 21 d. Mo
lotovas ciniškai pareiškė prof. 
Krėvė-Mickevičiui: “Ar jūs norite 
ar ne, Lietuva bus prijungta prie 

Sovietų Sųjungos kaip sovietinė 
respublika”. Po antrojo pasaulinio 
karo pats Stalinas rado reikalin
ga pakeisti savo nuomonę apie ko
munistų pareiškimus. 1949 m. jis 
aiškino: "žodžiai neturi nieko 
bendra su veiksmais. Kų gi kitaip 
veiktų diplomatai? žodžiai yra vi
sai kas kita negu veiksmai. Gra
žūs žodžiai yra skirti tam, kad su
švelninus aštrių veiksmų padari
nius, Padorūs diplomatai taip pat 
neįmanomi, kaip sausas vanduo ar 
medinė geležis”. Maskva todėl ne
darė išimties nei jos pačios pri
mestoms Pabaltijo valstybėms su 
tartims, nei malonėms, kuriomis 
apdovanojo kaikuriuos asmenis, 
kurie buvo priversti nusileisti So
vietų reikalavimams. Lietuvos de
legacijos narys K. Bizauskas, ku
ris turėjo pasirašyti nelemtųjų So
vietų savitarpės pagalbos sutartį, 
buvo gavęs iš Stalino, kaip nese
niai p. Garst iš Chruščiovo, vyno 
dovanų. Tačiau Sov. Sujungsi oku
pavus Lietuvę, Bizauskas buvo 
areštuotas, deportuotas ii’ mirė 
tremtyje. Prof. A. Piip, žinomas 
tarptautinės teisės mokslininkas, 
estų delegacijos narys, buvo Sta
lino “pagerbtas” jo paties pasira
šyta nuotrauka, kuri profesoriui 
kainavo gyvybę, kai Sovietai užė
mė Estiję. Estijos kariuomenės 
vadas, gen. Laidoner, buvo gavęs 
iš Stalino arabiškos veislės žirgų. 
Tačiau 1940 m. jis buvo deportuo
tas. Dovanotasis žirgas grųžintas 
atgal j Maskvą, kuris vėliau buvo 
įteiktas Japonijos užsienio reika
lų ministeriui p. Matsoka, kai tas 
lankėsi Maskvoje nepuolimo su
tarčiai pasirašyti.

Tokia yra sovietų pažadų reikš
mė ir tokie jų gausiai dalinamų 
vizitų ar derybų progomis dovanų 
tikslai. Imre Nagy ir Pal Maleter 
likimas patvirtina, kad sovietų ap
gaulinga taktika nepasikeitė; ne
paisant Maskvos vadovybės pasi
keitimų.

Sovietai okupavo Baltijos kraš
tus panašiai kaip savo laiku naciai 
Austrijų. Niurnbergo Tarptauti
nis Tribunolas nubaudė juos už 
tuos veiksmus. Jungtinės Tautos 
paskelbė 1945 m. gruodžio 8 d. de
klaracijų, kuri įtraukė Tarptauti
nio Tribunolo statutę. 6-sis Statu
to straipsnis išvardina baustinus 
nusikaltimus, kurių tarpe: “agre- 
syvinio karo planavimas, ruoši
mas, tarptautinių sutarčių sulau-

LIETUVOS NAUJIENŲ 
ATRANKA

MOTERYS LIETUVOJ KELIUS 
’SMALUOJA

Jau nemaža svarbesniųjų Lietu
vos plentų ir net buvusių vieške
lių dabar yra tobulinami, tai yra 
asfaltuojami, arba, kaip tenai da
bar sakoma, dengiami “juodųja 
danga”, tai yra, išliejami tam 
tikru smalos mišiniu.

Daug kur prie to darbo prista
tytos moterys, nors darbas ne tik 
reikalauja įgudimo, bet ir fiziš
kai sunkus. Ypač tas darbas sun
kus buvo šių vasarų, kadangi va
sara buvo ypatingai karšta: to
kios karštos vasaros Lietuvoj ne
buvo buvę 70 metų. O priemonės 
primityvios. Smala virinama prie 
kelio ir čia pat primityviu būdu 
pilama. Saulei kepinant smalę vi
rinti ir pilstyti — darbas grečiau 
pekliškas, negu moteriškas.

Paklausta tokių darbininkių bri
gadininke, kiek jos uždirba, atsa
ko už visas, kad neblogai: po 900, 

žymas ir sąmokslo ruošimas bet- 
kuriems tų tikslų atsiekti.” Tas 
pats straipsnis nurodo, kad: "žmo
nių naikinimas, jų pavergimas, 
deportacijos ir kt. nusikaltimai, 
atlikti politiniais, rasiniais ar re
liginiais sumetimais, yra toly
giai baudžiami.”

Šie dėsniai turėtų būti pritai
kinti ir Sovietų nusikaltimams, ku
riuos jie yra padarę Pabaltijo 
kraštuose, nes šie nusikaltimai 
yra tos pat prigimties, kaip pas
merktieji nacių veiksmai. Kaiku- 
rie Sovietų nusikaltimai buvo at
likti dargį bendradarbiaujant su 
naciais, šie nuostatai turėtų nūti 
pritaikinti visiems panašių nusi
kaltimų autoriams, tuo labinu 
tiems, kurie yra minėtus nuosta
tus pasirašę. Sovietų Sųjunga yra 
ratifikavusi Atlanto Charterį, pa- 
sirašusi Jungtinių Tautų 1942 m. 
sausio 1 d. pareiškimą, Jung. Tau
tų Charterį, visą eilę taikos ir ne
puolimo sutarčių su Pabaltijo val
stybėmis ir jau minėtąją Jungti
nių Tautų 1945 m. gruodžio 8 d. 
deklaraciją. Iš šių aktų plaukian
tieji įpareigojimai yra privalomi 
Sovietų Sąjungos vyriausybei, ir 
jai taikintinos tų aktų numaty
tos sankcijos.Kadangi Sovietų Są
junga okupavo Pabaltijo valsty
bes, sulaužydama visus suminė
tus įsipareigojimus, Sovietų nusi
kaltimai turi būti pasmerkti, o 
Sovietų agresijos aukoms — Pa
baltijo tautoms — grąžinta apsis 
prendimo teisė laisvai gyventi sa
vo nepriklausomose valstybėse.

(E) 

po 800 rublių mėnesiui. Ir tuojau 
lygina, kiek uždirbdavo. buržuazi
niais laikais: esą tada buvę mo
kami "grašiai"... Bet už dabar
tinius šimtus pirkti galima tik 
tiek, kiek už anų laikų dešimtis. 
1939 metų nekvalifikuoto darbi
ninko mėnesinis uždarbis buvo vi
dutiniškai 118 litų. Pavertus 
sviestu tai buvo 36 kilogramai 
sviesto. Dabar sviestas yra 27 
rubliai, tai už tą peklišką darbą 
dirbanačios moterys už savo mė
nesio atlyginimą gali gauti tik 
30-33 kilogramus sviesto. Tai vis- 
dėlto mažiau, negu "buržuaziniai 
grašiai". Be to, anais laikais ma
žai uždirbęs darbininkas bent 
neprivalėjo sakyti, kad uždirba 
daug ir kad yra labai patenkintas 
dirbdamas taip sunkiai.

“UŽTIKRINTA SENATVĖ”
J. Galskis iš Pumpėnų parašė 

tokį viešą skundą:
“Buvo laikas, kai už stalo sės

davom aštuoniese — aš su žmona 
ir šešetas vaikų. Bėgo laikas, mes 
senom, vaikai augo, mokėsi. Ir 
štai dabar jau dvyliktus metus 
sūnus Alfonsas dirba Panevėžio 
cukraus fabrike, duktė Alfunė iš
tekėjo ir gyvena Kovo Aštunto
sios kolūkyje, Juozas mokytojau
ja, Vytautas ir Birutė dirba sta
tybos valdyboje. Pats jauniausias 
Antanas iki karinės tarnybos dir
bo Joniškėlio pramonės kombina
to Talkonių kalkyne, o grįžęs iš 
armijos ir turėdamas elektriko 
specialybę, pradėjo dirbti Pasva
lio statybos valdyboje”.

čia reikia pastebėti, kad vai
kai, išskyrus jauniausiąjį, augo ir 
mokėsi dar priešbolševikiniais 
laikais. Skundas prasideda dabar:

“Visa tai pasakoti mus verčia 
viena skaudi istorija. Apie dešim
tį metų, nuo pat kolūkio susikū
rimo, čia dirbome, kartu džiaugė
mės pirmais pasiekimais, pergy
vendavome nesėkmes. Kol galė
jom triūsėm fermose, laukuose. 
Bet viskam būna riba — nebėra 
sveikatos: man 68, o žmonai 63 
metai. Atrodo, galima jau ir pa
ilsėti, nes per amželį dirbom, nu
leidę rankų nesėdėjom. Bet ką da
ryti, kad kolūkio valdyba mus 
laiko nereikalingais, atėmė kolū
kiečių teises. Pavasarį sklypą su
mažino iki 15 arų, nepaskyrė ga
nyklos. Teko parduoti karvę.

Kolchozo valdyba padėtį paaiš
kino labai paprastai. Esą, visi 
darbingi šeimos nariai iš kolūkio 
pasišalino (faktiškai, niekad ja
me jau ir nebuvo, nes kolchozui 
atsiradus jie visi kitur dirbo),-liko 
tik nusenę tėvai..,

Nusiginklavimas 
ir satelitai

Pastaraisiais metais bolševikai 
naudoja jau ne vieną, bet dvi aš
trios propogandos rūšis. Nuo pat 
komunistinės revoliucijos prad
žios buvo be atvangos kalbama 
apie taiką ir nusiginklavimą, pa
tiems sovietams ginkluojantis ir 
metodingai ruošiantis agresyviam 
karui.

Suprantama, kultūringasis Va
karų pasaulis šią bolševikų propo
gandos priemonę visais laikais 
puikiausiai suprato ir nesidavė 
apmulkinami.

Šiuo metu sovietai naudoja jau 
tikrai painesnę propogandos rūšį. 
Vokiečių mokslininkų padedami, 
jie įstengė pasigaminti stiprių ra
ketų rūšį, kuo ypač paskutiniai
siais metais ėmė naudotis, kaip 
nauja savo galybės propogavimo 
priemone. Kada amerikiečiams vis 
dar nesiseka kaikuriuose raketi
nės gamybos srityse, nors esmėje 
jie tik gal mažu tarpeliu yra ne
pasiviję sovietinių atsiekimų, bol
ševikiniai propogandistai visa ger
kle šūkaloja, dažnokai perdėdami 
ir primeluodami, apie savuosius 
sputnikus, o jų mokslininkai pri
kalba visokiausių fantazijų apie 
pasaulio erdvių užkariavimus ir 
Lt.

Jie skelbia, kad šiomis, dienomis 
paleistas satelitas, apskriejęs mė
nulį ir grįžtąs į žemės orbitą. At- 
sidurdanws nenušviestoj mėnulio 
pusėj jis įrengtaisiais elektroni
niais aparatais nufilmavęs neištir
tąją mėnulio dalį.

Vakarų mokslininkų dauguma 
pripažįstą, kad satelitų gamybos 
srityje sovietai yra pažengę į 
priekį, tuiėdami tikslių vairavimo 
metodų, tačiau spauda skelbia, 
kad karinių raketų srityje ameri
kiečiai visdėlto nesą atsilikę. Ra
ketų vairavimo tikslingumo pas
laptis puikiai žiną ir britai, kurie 
jau ilgesnį laiką daro sėkmingus 
bandymus Woomeroje su raketa, 
vad. “Black Knight". Pastaroji 
esanti puikiai vairuojama nuo 
žemės ir, pakilusi šimtus mylių į 
erdves, esanti vėl grąžinama že
mėn tiksliai numatyton vieton. 
Laikraščiai skelbia, kad britai at
skleisiu amerikiečiams šią esmin
gai svarbią raketų vairavimo pas
laptį, kad pastarieji galėtų sėk
mingai lenktyniauti erdvių tyri
nėjime su rusais.

Ir iš viso šiuo metu sovietai nė
ra niekur nepavejamai ar pavo
jingai toliau nužengę už vakarie
čius, tačiau jie savo propoganda 
visdėlto bando įbauginti eilinį Va
karų žmogų, kad tuo būdu leng 
viau galėtų pasiekti politinių tik-! 
šių.

SALTA TYLA SUTIKO
AMERIKOJ PAVERGĖJA

Amerikiečių santūrumas Chruščiovo atžvilgiu 
sumažino jo kelionės propagandinę reikšmę. Keli 
soviet]! diktatoriaus kelionių nepasisekimo bruožai.

KELIONIŲ NEPASISEKIMO 
BRUOŽAI

Norint sau išsiaiškinti, kiek 
Sovietų Sąjungos vado Chruščio
vo kelionė į Ameriką galėjo padė
ti ar pakenkti Pabaltijo ir kitų 
pavergtųjų tautų laisvės reikalui, 
pravartu atžymėti eilę faktų, iš
ryškėjusių tos kelionės eigoje.

Šaltas sutikimas
VAŠINGTONE

Po to, kai Maskva Vašingtonui 
buvo pranešusi, kad Chruščiovas 
į Ameriką keliauja "Sovietų Są
jungos valstybės galvos” titulu 
(nors formaliai tą titulą turi Vo- 
rošilovas), JAV prezidentui Ei-, 
senhoweriui neliko nieko kito kaip 
Chruščiovą priimti su visomis ka
raliams ir prezidentams teikiamo
mis garbėmis. Jis pats jį sutiko 
Vašingtono aerodrome, kartu su 
juo pražygiavo pro garbės kuopas, 
buvo grojami JAV ir Sovietų Są
jungos himnai, buvo girdimi pa
radinės patrankos 21 šūvis ir t.t. 
Nebuvo išleista nė viena protoko- 
larinč garbės svečiams teikiama 
smulkmena.

Tačiau amerikiečių masės, 
turėjusios progą matyti Chruščio

vą pravažuojant, liko šaltos, san
tūringos. Kiek Chruščiovas ir sten
gėsi teatrališkai vaidinti linksmą 
nuotaiką, nuolat mostaguodamas 
ranka, amerikiečiuose visai tai li
ko be atgarsio. Vienur kitur tik 
kuris nors pilietis plojo, dauguma 
laikėsi lyg tylus mūras. Gatvėse, 
kuriomis Chruščiovas važiavo, ša
ligatviuose stovėjo daugiau uni
formuotų ir neuniformuotų poli
cininkų, negu paprastų piliečių. 
Bijota incidentų. Toji baimė (ir 
paties Chruščiovo ir jo svitos ir 
amerikiečių policijos) matyt bu
vo tokia didelė, kad gatvėmis, ku
riomis vyko Chruščiovas, daug 
kur iš anksto buvo iškrėsti namai, 
patikrinti gyventojai, apžiūrėti 
stogai, patikrintos visos kertės, 
kuriose galėtų būti pasislėpę aten- 
tatininkai. Tartum pavergtųjų 
tautų žmonės Amerikoje (jų 
kaip tik ir bijota) būtų turėję 
Chruščiovą tos kelionės proga nu
žudyti. Jiems ne tai rūpėjo ir rū
pi. Jiems rūpi atgauti savo kraš
tams laisvę. Visa eilė stebėtojų 
tvirtina, dar niekad nematę to
kio amerikiečių šaltumo sutinkant 
svetimos valstybės galvą. Net jau
nimas, šiaip jau linkęs prie ova- 

cinio triukšmo, šį kartą liko ty
lus.

PAVERGTOS TAUTOS 
LIKIMAS — CHRUŠČIOVAS

TIK NEGYVA ŽIURKĖ
Jau nuo pat pirmosios dienos 

Chruščiovas Amerikoje jautėsi 
lyg susierzinęs. Jei gyventojų ma
sės erzino jį savo šaltumu ir ty
lėjimu, tai įvairiuose susitikimuo
se ir parengimuose erzino jį "ne
malonūs” klausimai. Vienas pir
mųjų incidentų kilo Vašingtone 
rugsėjo 16 d., “National Press 
Club” priėmime. Juo daugiau 
klausimų spaudos atstovai statė, 
juo daugiau nepatenkintas buvo 
Chruščiovas. Kai vienas žurnalis
tas jo paklausė, kaip galima nesi
kišimo į kitų tautų reikalus prin
cipą sutaikyti su Sovietų Sąjun
gos žygiu Vengrijoje, Chruščio
vas susierzinęs atšovė: "Atrodo, 
kad Vengrijos klausimas yra lyg 
negyva žiurkė kai kieno smegeny
se”. Toks status reagavimas dau
gumos dalyvių buvo jaučiamas 
lyg pavergtųjų tautų ir pačių 
amerikiečių įžeidimu.

IR SENATORIAI STATO 
"NEMALONIUS” KLAUSIMUS

Amerikos parlamentas kaip tik 
prieš pat Chruščiovo atvykimą 
nutarė eiti atostogų — kad ne
reikėtų Chruščiovui duoti progos 
čia palbą pasakyti (mat paprastai 
atvykusi į Ameriką valstybės gal
va, kongrese pasako kalbą). Vis 
dėlto Chruščiovui duota progos 
susitikti su kai kuriais senatoriais 

prie arbatos. Kaip vėliau paaiškė
jo, senatoriai Fulbright. Dirksen, 
Greene ir kiti nevengė Chruščio
vui pateikti tokių klausimų, į 
kuriuos jis labai nenoriai ir susi
erzinęs atsiliepė, arba iš viso at
sisakė į juos atsiliepti. Pvz., se
natoriai jo klausė, kodėl jis sate
litiniuose kraštuose neleidžia lais
vų rinkimų? Chruščiovas aiškino
si, girdi, jis į Ameriką atvykęs 
kalbėtis tik Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos reikalais ir negalįs lies
ti trečiųjų valstybių. Visaip išsi
sukinėjo ir klausiamas, kodėl So
vietų Sąjungoje vykdoma tokia 
griežta cenzūra, kodėl neleidžia
ma laisvai judėti ir pan. Kai jam 
priminė Tibetą, Laosą, Chruščio
vas trumpai atsakė: “Kreipkitės į 
Pekingą”,

NESVETINGAS CHRUŠČIOVUI 
BUVO IR NEW YORKAS

Kai tik į New Yorką atvyksta 
kurie nors žymūs svetimi valstybi
ninkai, jie paprastai važiuoja at
viru automobiliu per miestą ir 
gyventojų yra įspūdingai sveiki
nami. Nieko panašaus nebuvo 
Chruščiovai atvykus. Atgabeno jį 
ir jo svitą iš Vašingtono į New 
Yorką specialus traukinys, Chruš
čiovas keliavo paskutiniame (15- 
jame) vagone. Dar daugiau: Prieš 
tą traukinį važiavo dar tuščias, 
kontrolinis traukinys, turėjęs 
tikslą tikrinti, ar kelias nėra už
blokuotas kurių nors atentatinin- 
kų sprogmenimis. New Yorko 
amerikiečiai Chruščiovui pasiūlė 
pasirinkti atvirą ar dengtą limu
ziną. Chruščovas pasirinko užda

rąjį. Važiuodamas per daugmili- 
joninį miestą, Chruščiovas susi
dūrė su ta pačia šaltos tylos sie
na, kaip ir Vašingtone.

INCIDENTAS 
"EKONOMINIAME KLUBE”
New Yorke Chruščiovas buvo 

apviltas netik gatvėse (gyventojų 
šalta laikysena), bet ir įvairiuose 
parengimuose. Stambių biznierių 
klube “Economic Club” jis pra
džioje įsakmiai pasisakė už Ame
rikos — Sovietų Sąjungos preky
binių santykių praplėtimą, vilio
damas amerikiečius tų santykių 
pelningomis perspektyvomis. Nu
siskundė, kad JAV vyriausybė vis 
dar nepanaikino vadinamą “'Em
bargo” (draustinų išvežti į Sovie
tų Sąjunga prekių sąrašą). Girdi, 
tokie sąrašai galį būti taikomi tik 
tokiems kraštams, su kuriais ma
noma ateityje kariauti...

Po jo kalbos užsimezgė klausi
mai ir atsakymai. Kaip jau prieš 
tai Vašingtone (ypač spaudos klu
be), taip ir čia Chruščiovas greit 
išėjo ič lygsvaros, kai jam pataikė 
“nemalonius” klausimus ir net jo 
atsakymus pertraukė papildomais 
paklausimais. Tarp kitko, jo pa
klausė, kodėl Sovietų Sąjunga ne
įsileidžia užsienio spaudos, kodėl 
neleidžiama laisvai klausytis už
sienio radijo, kodėl cenzūruojami 
užsienio spaudos korespondentų 
pranešimai ir pan. Chruščiovas 
ėmė nervintis ir aiškintis, kad jis 
esąs JAV prezidento Eisenhowe- 
rio pakviestas svečias ir nepriva
ląs čia į visus klausimus atsakyti. 
Tuomet klubo dalyviuose pasida

rė neramu ir pasigirdo iš vietos: 
“Prašom į tuos klausimus atsaky
ti!” įraudęs Chruščiovas pašoko 
ir mostaguodamas sušuko: “Jei 
jūs manęs nenorite ramiai išklau
syti, aš tuoj išeisiu. Jūs negalite 
manęs savo nešvariais klausimais 
apdrabstyti”. Šitas incidentas su
darė dalyviams blogą įspūdį, nors 
jo primygtini siūlymai išplėsti 
prekybinius santykius pradžioje 
kai ką ir palankiai nuteikė.

"LAISVĖ LIETUVAI” IR KITOS 
ANTISOVIETINĖS

DEMONSTRACIJOS
JAV vyriausybės įstaigos buvo 

Rytų ir Vidurio Europos kilmės 
gyventojus įspėjusios Chruščiovo 
viešėjimo dienomis susilaikyti nuo 
grubių demonstracijų. Demonstra
cijos tose gatvėse, kuriomis važi
nėjo Chruščiovas, buvo draudžia
mos, visi šaligatviai buvo apstaty
ti policininkais ir detektyvais. Vis 
dėlto pabaltiečiai ir kitų paverg
tųjų tautų žmonės ir Vašingtone 
ir New Yorke transparentais 
(pvz., "Laisvės Lietuvai!” ir kt.) 
ir gedulo vėliavomis ir gedulo 
raiščiais ir kitaip pademonstravo 
prieš Chruščiovą kaip tautų paver
gėjos Sovietų Sąjungos atstovą. 
Žinoma, tokiame mieste kaip New 
Yorke kad ir didesnis demonstran • 
tų skaičius prasiskiedžia milijoni
nėje masėje, nekalbant jau apie 
policijos barjerus, kurie trukdė 
demonstrantams pasireikšti. Pati 
įspūdingiausia demonstracija prieš 
Chruščiovą buvo milijonų ameri-

(Tęsinys 3 psl.)
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Ar mes tremtiniai? ŠVIESI VALANDA
Sydnėjaus

Sydnėjaus "šviesos” surengta
me pobūvy š.m. spalio 3 d. Banks- 
towno Liet Namuose buvo disku
tuojamas klausimas: Ar Australi
joj subrendęs jaunimas yra trem
tiniai ?

Diskusijas vedė kol. H. Šal
kauskas, o jose kalbėjo du svečiai 
sviesiečiai iš Canberros — kole
gos Butavičius ir A. Genys — ir 
du sydnėjiškiai — kolegos V. Šlio
geris ir I. Reisonas.

Diskusijas pradėjo kol. Butav:- 
čius. Apibūdindamas tremtinio są
vokos definicija, jis pareiškė, kad 
esą netikslu tremtiniais vadinti ne 
tik čia gyvenantį jaunimą, bet ir 
senimą. Tremtinys esąs jėga išga
bentas iš savojo krašto. Lietuvių 
tarpe tokių ištremtųjų skaičius te
siekiąs tik kelius tūkstančius, kai 
visi kiti esą politiniai pabėgėliai. 
Tačiau tie pabėgėliai, kai jie jau 
atvyko Australijon, tai jie jau iv 
gavo emigranto statuąą. čia su
brendusį jaunimą jau nereiklų lai
kyti emigrantais, bet Australijos 
lietuviais arba lietuvių kilmės 
australais. Baigdamas savo žodi, 
kol. Butavičius palinkėjo šiai ka
tegorijai Australijos lietuvių išsi
laikyti takiais, kokiais jie yra pa
gal savo kilmę.

Kol. V. Šliogeris palaikė kol. 
Butavičiaus nuomonę, kad vyres
nioji lietuvių karta Australijoj 
laikytina politiniais pabėgėliais, o 
jų vaikai tik jų palikuonimis, be- 
tęsiančiais lietuvių tautinės kultū
ros puoselėjimo vyksmą ir kovo
jančiais dėl savo prosenių žemės 
išlaisvinimo. Tėvų, kaip politinių 
pabėgėlių, pareiga esanti — įkvėp
ti lietuviškąjį jaunimą tais idea
lais, tačiau nerodyti jiems pavyz
džių, kur veliami partiniai kivir
čai, nes šie reiškiniai dabartiniam 
jaunimui esą žalingi, nesupranta
mi ir svetimi.

Canberiškis kol. A. Genys pa
reiškė, kad šio krašto lietuviams 
tremtįnio vardas visdėlto galįs bū
ti Ištaikomas, nes mūsų išvyki
me iš tėvynės buvę vienokių ar ki
tokių prievartos elementų. Jauni
mas tačiau jau prisitaikęs šio 
krašto sąlygoms, todėl jau jie esą 
galima vadinti Australijos lietu
viais. Užsienyje gyvenąs lietuviš
kasis jaunimas negalįs pilnutiniai 
pritapti prie naujojo krašto kul
tūros, nes jo prigimtis, paveldėji
mas, kalba ir papročiai sieją jį su 
kraujo broliais.

Kol. A. Genys baigė savo žodį:
“Jaunimas — naujoji užsienio 

lietuvių karta, paveldėjusi iš savo 
tėvų — tremtinių lietuvybei išlai
kyti pareigas, privalo į jas žiūrėti

ŠALTA TYLA SUTIKO AMERIKOJ 
PAVERGĖJĄ

kiečių šalta'laikysena. Tasai “ty
los mūras” buvo iškalbingesnis, 
negu bet kas kita.

Chruščiovo atvykimo proga ei
lėje Amerikos bažnyčių įvyko 
specialios pamaldos. Vienur mel
stasi už teisingą taiką, o kitur tie
siai už sovietų pavergtas aukas.

UTOPINIS VAIDINIMAS
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Tai ne mūsų nukaltas žodis, 
bet eilės tarptautinių stebėtojų 
vartotas apibūdinimas: Chruščio
vo kelionė Amerikoje buvo lyg sa
votiškas cirkas, tik kad žiūrovai, 
amerikiečiai, bent jau pirmoje to 
vaidinimo dalyje gerokai santūriai 
laikėsi.

■ Neslepiamu susidomėjimu visi 
Įsukė, ką Chruščiovas rugsėjo 17 
d. pasakys Jungtinių Tautų posė
dyje. Baigus jam savo kalbą, dau
gelis klausytojų ją apibūdino: 
utopinis vaidinimas. Ką Chruščio
vas pasiūlė:

Keturių metų laikotarpyje pa
siekti visuotiną, visų valstybių nu
siginklavimą. Panaikinti visas ar
mijas (paliekant tik policiją — 
miliciją), laivynus, oro pajėgas. 
Panaikinti visas karo ministerijas 
ir generalinius štabus bei karo 
akademijas. Panaikinti visas sve
timas karines bazes. Sunaikinti vi
sas atomines ir branduolines bom
bas ir panašius ginklus. Sunaikin
ti visas karinio pobūdžio raketas, 

‘Šviesos” diskusinė paskai 
kaip į savigarbos reikalą, kas jam 
padės būti ne tik geresniu lietu
viu, bet drauge ir geresniu žmo
gumi”.

, Sydnėjiškis kol. Reisonas, kal
bėdamas paskutiniuoju, pareiškė, 
kad žmogus, priverstas apleisti sa
vo tėvynę, dai nebūtinai tampa 
tremtiniu. Jis, kaip ir dabartinis 
Australijos lietuvių jaunimas, nė
ra persekiojamas, nėra atplėštas 
nuo savo draugų, savo kalbos it 
nuo vienodos ideologijos draugų, 
todėl jis ir negali jaustis tremti
niu. Daugelis žmonių maišą trem
tinio ir patrioto sąvokas. Gailėda- 
miesi savęs, jie pasijaučią tremti
niais ir tatai vadiną patriotizmu, 
ši pažiūra tačiau nepadedanti, 
bet kenkianti lietuviškumui, nes 
tatai atimą progresavimo norą ir 
tuo pačiu susilpniną tautinės vei
klos poreiškius. Nors mes valsty
bės ir esą netekę, bet niekas ne
galįs sunaikinti mūsų tautos ar 
išdildinti lietuviškumo.

"Nutautę mes nesame, — bai
gė kol. Reisonas, — nes mums gi 
daug įdomesnė ir geresnė lietuviš
ka bendrija, o ne kuri kita. Tatai 
ir yra tikriausias lietuvybės išlai
kymo požymis, žymiai daugiau 
veikiąs, nei įvairių ideologijų pir
šimai bei kurios nors graudenan
čios prakalbos. Mūsų jaunimas ga-

DR. ŽYGAS — PIRMASIS “KURU” LIGOS 
TYRINĖTOJAS

Ii straipsnio, tilpusio “I
Sydnėjaus dienraštis “S.M. He

rald” aprašo paslaptingą ligą N. 
Gvinėjoj, kuri iki šiol klaidingai 
buvo vadinama “Juoko liga”. 
(Loughing Death).

Ši liga sutinkama Forey genty
je, kuri turi apie 11.000 narių. 
“Forey” tarpe praktikuojama ke
rėjimai, ritualiniai žudymai ir sa
vo mirusių valgymas. Kaip žmo
nės jie yra atstumiantys.

Forey kalboje ši liga vadina
ma “Kuru”, kas reiškia drebėji
mą.

Pirmą pranešimą apie ligos 
reiškinius administracija padavė 
1953 m. Straipsnio autorius G. 
Soutes rašo, kad, dėl šios ligos 
tyrimo yra buvę tam tikro tryni
mos! tarp vietos suinteresuotų 
sluogsnių ir užsienio. Amerikos 
antropologas, Seatie u-eto prof. 
K.E. Read prieš kurį laiką savo 
laiške “Heraldui” kaltino austra
lus “siaura parapijinę laikysena” 
trukdant amerikiečiams tirti N. 
Gvinėją. Straipsnio autorius G.

panaudojant raketas tik civili
niams skridimams į erdvę. Panai
kinti visus karinius biudžetus, pa
naudojant lėšas ir žmones atsili
kusių kraštų pažangos puoselėji
mui.

Bet ir pats netikėdamas tokių 
utopijų įgyvendinimu, Chruščio
vas čia pats pasiūlė eiti prie nusi
ginklavimo palaipsniui, pvz., įku
riant neutrales zonas Vidurio Eu
ropoje, atitraukiant svetimas ka
riuomenes iš Europos ir kitų ba
zių (kas sovietams, žinoma, leistų 
palikti savas bazes, pvz., Pabalt'- 
jo kraštuose), sudaryti nepuoli
mo sutartis tarp NATO ir Varšu
vos pakto valstybių (kas būtų so- 
vietnių užkariavimų tvirtinimas).

Ne be pagrindo kai kurie stebė
tojai akivaizdoje Chruščiovo uto
pinių nusiginklavimo planų primi
nė buv. sovietų užsienio reikalų 
ministerio Litvinovo nusiginklavi
mo planus 1928 metais Tautų Są
jungoje, apie kuriuos vėliau ir pa
tys sovietų ideologai pasakė, kad 
tie planai esą pateikti tik provo
kaciniais tikslais. O vienas komen
tatorių (Gerdes) dar ryškesnį su
gretinimą paskelbė: Kominterno 
generalinis sekretorius Manuilskis 
1931 metais savo ištikimiems ber- 
dradarbiams pareiškė: “Mes pasi
ruošime, ir po 20 ar 30 metų Va
karus užliesime tokiu grandiozi
niu taikos planu, kad kapitalisti
nis pasaulis bus visiškai užliūliuo
tas, tuomet mes savo tikslus pa
sieksime”. Chruščiovo Jung. Tau

ta ir veikla
Ii likti gerais lietuviais ir nelaiky
dami savęs tremtiniais”.

Po neilgų bendrųjų diskusijų 
sekė pasilinksminimas.

Šis diskusijų vakaras buvo su
rengtas Canberros "šviesos” sky
riaus atvažiavimo į Sydnėjų pro
ga. Tatai buvo canberriškių revi
zitas, nes metų pradžioje sydnė
jiškiai lankėsi Canberroj.

Kadangi šį kartą išpuolė trijų 
dienų šventės, tai canberriškiai 
svečiavosi čia kelias dienas ir tik 
pirmadienį išsiskirstė. Buvo kele
tą kartų susirinkta Sydnėjaus 
Liet. Namuose Redferne, kur vai
šintas!, linksmintasi, pasikalbėta, 
padiskutuota. Sekmadienį buvo 
lankytasi Sydn. Skautų stovykla
vietėje, tačiau lietus sutrukdė 
"Aušros” tunto sueigos iškilmes, 
ir Sviesiečiai vėl grįžo į Sydnėjaus 
Liet. Namus.

šitoki šviesiečių sąskrydžiai tei
kia tikrai daug naudos veiklai pa
gyvinti ir paįvairinti. Sekančių 
metų vasario mėnesį galvojama 
vėl susivažiuoti į Batman’s Bay 
vasarvatę, tęsiant nadingą jauni
mo bendradarbiavimą.

Sydnėjaus "šviesa” nuoširdžiai 
dėkoja Canberros kolegoms už jų 
gausų atsilankymą ir nuoširdų 
bendradarbiavimą. s

R-a..

Š.M. Herald” 59.9.30.
Soutes atmeta kaltinimus, tvirtin
damas, kad niekam netrukdoma 
ugdyti bet kokius tyrinėjimus 
Australijos administruojamoj N 
Gvinėjoj.

Toliau G. Soutes rašo: “PIR
MASIS GYDYTOJAS PRADĖJĘS 
TIRTI “KURU” LIGĄ, BUVO 
DR. VINCENT ŽYGAS, GOROKA 
D1STRIKT0 GYDYTOJAS.

1956 m. spalių mėn. Dr. V. Žy- 
gas praleido keletą savaičių Oka- 
poje (OKAPA), kur surinko se
rumo pavyzdžius, kuriuos kartu 
su vienos KURU ligos aukos sme
genimis pasiuntė į "Walter & Eli
za Hali” Institutą Melburne.

1957 m. prie Dr. V. žygo pri
sidėjo Dr. D.C. Gaidusek, ameri
kietis mokslininkas, kuris tuo me
tu dirbo minėtam institute Mel
burne. Abu pradėjo intensyviai 
dirbti. Jie nustatė, kad liga retai 
tęsiasi ilgiau kaip metus; liga pa
liečia apie pusę Forey genties mo
terų ir vieną dešimtąją vyrų, kli
niškai Kuru liga panaši į Parkin- 

to^j paskelbti "taikos” planai kaip 
tik atitinka Manuilskio nusakytam 
pavidalui ir siekiui: Vakarus už
liūliuoti. Abejotina, kad tai tikrai 
pavyktų. Daugumas komentarų 
reiškia skeptiškas nuotaikas. Nu
rodoma į faktą, kad ir Ženevoje ir 
Londone ir kitur nusiginklavimo 
klausimais yra įvykę jau šimtai 
posėdžių su sovietais ir nieko ap
čiuopiamo nepasiekta, o čia siūlo
ma per keturis metus visą pasaulį 
nuginkluoti ir įgyvendinti amžiną 
taiką.

NUOTYKIAI KALIFORNIJOJE
Nuskridęs iš New Yorko į Los 

Angeles, Chruščiovas ir čia buvo 
šaltokai sutiktas. Per priėmimą, 
kurį suruošė Chruščiovui Los An
geles vyr. burmistras Poulson, įvy
ko vėl incidentas, ir dargi tokioje 
aštrioje formoje, kad Chruščiovas 
pagrasino tuoj pat nutraukti savo 
viešnagę Amerikoje ir grįžti Mas
kvon. Burmistras savo kalboje 
ironiškai maždaug pareiškė: “Kas 
liečia vieni kitų palaidojimą, tai 
mes nenorime būti Jūsų palaido
ti". Chruščiovas nepaprastai susi
jaudino ir pykdamas, kad jam 
nuolat primena jo paties frazę 
(“Mes Jus palaidosim”) sušuko: 
“Jei Jūs su manim elgiatės taip 
nesvetingai, aš galiu tuoj pat grei
čiau ir čia grįžti, negu esu-čia at
vykęs”. Tačiau netrukus nusira
mino ir savo grasinimo neįvykdė.

Chruščiovas lankėsi ir Holiy- 
woode, Amerikos filmų centre, 
čia praleido kelias linksmas va
landas tarp filmo artistų ir kitų 
kviestinių svečių. Tačiau ir čia

šviesi valanda scenoje, šviesi j 
valanda ii Sydney lietuvių kas
dienybėje. Bet pati šviesiausia n 
skaidriausia tai be abejonės pa
čiam Atžalos teatrui. Juk prasi
dėjo, kaip ir viskas, galima saky
ti, iš nieko: pradžioje tebuvo tik 
atžalynas, vertas šito vardo — ža
lias, bet ne vienetas. Ir tik vė
liau iš to atžalyno pradėjo šis tas 
vystytis ir kristalizuotis: pirmiau
sia, aišku, mokyklos draugai, vė
liau jau visuomenės veikėjai, 
brendimas, žinoma, neapsiėjo be 
pavojingų posūkių, ir taip perė
jusį per šias minėtas augimo ir 
brendimo stadijas šviesioje Va
landoje jau matome tikrai su
brendusį ir daug žadantį Atžalos 
teatrą.

Sydney lietuviai nedaug turi 
progų praskaidrinti savo kasdie
nybę. Atžalos teatras gal būt ir 
yra vienintelis tos rūšies kultū
rinis vienetas, kuris reguliariai 
kasmet vis nauju veikalu atveria 
langą iš kasdienybės j estetinį pa
saulį. Atžala jau tuo skiriasi nuo 
kitų vietinių parengimų ir orga
nizatorių, kad kiti stengiasi iš mū
sų visuomenės pirmoj eilėj šį tą 
gauti, tuo tarpu Atžala stengiasi 
tai pačiai visuomenei pirmučiau-

sono ligą. Kuru prasideda judėsiu 
koordinavimo sutrikimu, vėliau 
lydima stipresnių sukrėtimų. Po 
kelių mėnesių ligonis negali nei 
vaikščioti, nei stovėti; kalba da
rosi nesuprantama; pirmose ligos 
stadijose ligonis darosi perdėtai 
jautrus; blaškosi tarp nesuvaldo
mo juoko ir depresijos, iš ko ir ki
jo klaidingas vardas “Juoko liga”.

Dėka stropaus tyrimo ir labo
ratorijų pagelbos iš Australijos ir 
Amerikos, Žygas.ir Gaidusek nu
statė, kad užkrėtimas, nepakan
kamas maitinimas, nuodai ar iste
rija nėra šios ligos priežastys.

Kaip viena iš ligos priežasčių 
galėtų būti paveldėti defektai Fo
rey giminėje.

šiuo metu prie tyrinėjimų pri
sidėjo grupė gydytojų iš Adelai
dės u-to, kurie pradėjo darbą tarp 
62 šeimų, kurias Dr. žygas ir Dr. 
Gaidusek nurodė kaip Kuru ligos 
paliestas. Tuo pačiu metu minėti 
gydytojai pradėjo tirti kitų 191 
šeimos kilmę.

Baigdamas, p. G. Soutes pastebi 
kad, australų atatinkamos įstai
gos turėtų daugiau susidomėti šia 
liga. Visiems būtų geriau, įskai
tant pačius vargšus Forey žmo
nes, jei būtų dirbama harmonin
gai.

A.S.

neapsiėjo be incidento, kai Chruš
čiovas diskusijose aštriai susikirto 
su 20 Century filmų bendrovės 
prezidentu Skoura. Amerikiečių 
spaudos atstovai vėliau apklausi
nėje kai kuriuos filmų artistus, 
kokią nuomonę susidarę jie apie 
Chruščiovą. Iš eilės pasisakymų 
būdingas šitas: "Iš Chruščiovo ga
lėtų būti geras artistas — kome- 
dijantas”.

CHRUŠČIOVAS NERVINASI 
KAI JAM PRIMENA TAUTŲ 
APSISPRENDIMO IR PANA
ŠIUS KLAUSIMUS

Vykstant iš Los Angeles į San 
Francisco, Chruščiovui ūpas šiek 
tiek pasitaisė. Pakelėse gyvento
jai jį palankiau sutiko, o sutiki
mas San Francisco buvo palan
kesnis, negu Vašingtone ar New 
Yorke. Bet kai tą patį vakarą 
(sekmadienį) jis susitiko su Ame
rikos profesinių sąjungų kai ku
riais vadais, pasikalbėjimas įgavo 
tokį aštrų toną, kad Chruščiovas 
amerikiečių darbininkų vadus pa
vadino kapitalistų tarnais ir — 
kvailiais. Ir čia jį suerzino tokie 
“nemalonūs” klausimai, kaip šie: 
Kodėl Sovietų Sąjungoje darbi- 
ninkai negali laisvai streikuoti? 
Kaip žiūri Chruščiovas į tautų 
mą? Kodėl suiminėjami darbinin- 
apsisprendimo teisę ir jos vykdy- 
kų vadai? Kodėl vykdoma griežta 
cenzūra? ir pan. Kai buvo iškel
tas tautų apsisprendimo teisės 
reikalas, Chruščiovas daužė kum
ščiu į stalą ir ėmė koliotis. Ir jis 
ir amerikiečių profesinių sąjungų 
vadai po trijų valandų subuvimo

Rašo- V. Kazokas
šia ką nors duoti, neklausdama, 
ar jai tas apsimoka, ar ne.

Jau kelinti metai Atžala pasta- 
to po vieną veikalą, kurių vieni 
vertinti geriau, kiti su tam tikrais 
trūkumais, tačiau paskutinysis, 
kurį mes matėme spalio 17 d. 
Bankstown Lietuvių Namuose, 
tikrai buvo pasigėrėtinas. K. Win
ter keturių veiksmų pjesė “švie
si Valanda” palyginamai yra gana 
lėkštas veikalas, kurio vertė glū

di ne idėjinėje, bet grečiau este
tinėje plotmėje. Po spektaklio 
žiūrovas, eidamas namo, nesuko 
sau galvos iškeltomis problemo
mis (jų, gaila, ten ir nebuvo), 
bet greičiau gėrėjosi atminty užsi
likusiais scenos vaizdais. Kitaip 
sakant, veikalo vaidybinė pusė 
nustelbė literatūrinę pusę, kas, 
aišku, liudija vaidintojų, o taip 
pat ir režisoriaus didelį pranašu
mą.

Paties veikalo režisūra be prie
kaištų. Atrodo, Režisoriaus buvo 
apgalvotas ir apsvarstytas kiek
vienas aktoriaus judesys ir Sude
rintas su tariamu žodžiu, išdirbta 
kiekviena sceninė detalė. Bet argi 
galėjo režisorius — K. Dauguvie
tytė, švęsdama savo dvidešimt 
penkerių metų scenos darbo su
kaktį ir statydama šį jubiliejinį 
spektaklį ir kitaip pasirodyti? Pa
ti K. Dauguvietytė taip pat su
vaidino ir- Marielą — vieną iš pa
grindinių veikalo charakterių.

Kas liečia kitus aktorius, rei
kia pasakyti, kad kiekvienam bu
vo rūpestingai ir taikliai parink
tas atitinkamas vaidmuo, sakytu- 

priėjo vieningos nuomonės: Pa
žiūrų skirtumai tokie žymūs, kad 
neįmanomas joks jų suderinimas.

Visų Amerikos profesinių są
jungų centro pirmininkas Meany 
jau iš anksto buvo atsisakęs su 
Chruščiovu susitikti. Susitikimą 
organizavo automobilių darbinin
kų prof, sąjungų vadas Reuther ir 
keli kiti darbininkų vadai, bet vė
liau pareiškė, kad tas susitikimas 
neprivedęs nė prie mažiausio pa 
žiūrų suartėjimo.

TARP KUKUROZININKŲ, PLIE
NO DARBININKŲ IR BIZNIE
RIŲ

Iš Kalifornijos grįždamas į Va 
šingtoną Chruščiovas jau mažiau 
besutiko demonstruojančių prieš 
jį arba pernelyg šaltai pasireiš
kiančių gyventojų. Aplankydamas 
Amerikos kukurūzų auginimo 
centrą, po to Pittsburgo plieno 
pramonę, Chruščiovas turėjo pri
pažinti, kad amerikiečių darbo ir 
gamybos metodai vis dėlto yra 
pranašesni, negu sovietų.

Pittsburge ir keliose kitose vie
tose prie Chruščiovo priėjo kai ku 
rie R. Europos kilmės asmens—jų 
tarpe ir lietuvė Leonienė — ir 
prašė Chruščiovo, kad būtų išleis
ti iš Sovietų Sąjungos artimi šei
mos nariai. Vienu atveju Chruš
čiovas tik tylėdamas klausėsi pra
šytojų, kitu atveju pažadėjo tiems 
asmenims išvykti.

Savo antroje kelionės dalyje 
Chruščiovas turėjo daugiau pro
gos susitikti su eiliniais amerikie
čiais ir įsitikinti kad “kapitalisti
nėje vergijoje" žmonės daug ge
riau gyvena, negu jo “rojuje”. 

mei, laikantis dėsnio — kiekvie 
nam pagal jo sugebėjimus. Štai 
S. Skorulis Henriko Linden as
meny pagyvenęs, didesnę pusę sa
vo amžiaus kolonijose praleidęs 
ir visokių vėjų matęs anglas, grį
žęs namo pas brolius ir seserį ir 
parsivežęs jauną žmoną (Marie
lą), kuriam ji galioja ne kaip ne
pamainoma gyvenimo draugė, bet 
daugiau žavus senstančio žmogaus 
nuobodulio valandoms paįvairinti 
žaisliukas. V. Rauličkis (Donaldas 
Linden) toks tipiškai naivus kai
mietis, vedęs žmoną daugiau se
sers įkalbėtas, bet ne iš meilės, 
H. Šliteris (Mikis Linden) bręs
tantis nerūpestingas berniokas, 
bandąs rodytis vyru, su kuriuo 
nieks nesiskaito. A. Grinienė (Ha
na Linden) matriarchalinio tipo 
praktiška ūkininkė, siekianti iš
laikyti sename stiliuje ūkį ir šei 
mą, pagaliau G. Renigerienė (Ju
dita Linden), Donaldo žmona, nai
vi idealistė. Visi jie puikiai aititi- 
ko savo vaidmenis ir juos išpildė 
pasigėrėtinai. Sveikintinas šioje 
vietoje H. šliteris, padarąs didelę 
pažangą vaidybos mene: anksty
vesniuose spektakliuose mes ma
tėme jį kaip jauną aktorių, besi 
varžantį šviesų ir publikos, šiame 
gi veikale jis pasirodė pilnai įsi
gyvenęs savo rolėje ir laisvas sce
noje. Nieko negalėtume prikisti 
K. Dauguvietytei: ji scenoje buvo 
Mariela ir,širdimi ir dvasia. Iš vy
rų ypač pabrėžtinas S. Skorulis: 
šaltas, ramus, estetiškas, kuris 
scenoje, atrodo, yra daugiau tik
ras savimi, negu gyvenime. Jo su- 
kurtas Henriko Linden charakte
ris buvo toks tikras, kad nebuvo 
galima suabejoti, jog scenoje yra 
mūsų pažįstamas Skorulis ir tik 
pasivadinęs Henriku Linden. Jis 
buvo Henrikas Linden! šito ne
galėtume pasakyti apie V. Raulič- 
kj, kuris vietomis aiškiai išsida
vė. Scenos įrengimas neperkrau
tas, dekoracijos santūrios, bet pui
kiai derinosi su visa veikalo nuo- 
taika. Pažymėtina taip pat geras 
išpildymas ir iš techninės pusės: 
audros ir gaisro jscenizavimas.

Pastabėlė dėl paties veikalo 
vertimo: kažkuria proga buvau 
kėlęs kalbos klausimą scenoje, vis 
dėlto, turint minty šio veikalo 
vertimą vietomis buvo labai skau
du girdėti nelietuviškus išsireiš
kimus, ko būtų galima išvengti, 
jeigu veikalą koks nors kompe
tentingas asmuo būtų peržiūrėjęs, 
prieš išleidžiant j sceną. Atrodo, 
nereikėtų net ir priminti, kad sce
nos kalba turėtų būti pavyzdinė.

Su dideliu džiaugsmu reikia 
pabrėžti, kad šitokia reta šviesi 
valanda prašvito Banksown Lie
tuvių Namuose. Seniai puoselėta 
mintis įgyvendinta: mes turime 
savo salę, kurioje galime niekeno 
nevaržomi rinktis, linksmintis ir 
kurti. Reikia tikėtis, kad šioje sa
lėje dar išgyvensime ne vieną 
šviesią valandą, tačiau už šią pir
mąją norėtųsi Atžalos Teatrui 
nuoširdžiai pasakyti: ačiū.

PATIKO KREDITAS
Penkiuose didžiuosiuose Lietu

vos miestuose rengiasi atidaryti 
krautuves, kuriose bus galima 
pirkti vadinamosios ilgo vartoji
mo prekės kreditan. Tokios pre
kės bus: “radiolos” (radio imtu
vo ir fonografo kombinacija), ra
dijo imtuvai, foto kameros, dvira
čiai, motociklai, valčių motorai, 
medžiokliniai šautuvai, laikro- 
džai, siuvamos mašinos, net ir 
vilnoniai bei šilkiniai drabužiai.

Kreditan tokias prekes bus ga
lima pirkti tik tose krautu
vėse, ne betkur. įmokėti reikes 
ne mažiau kaip 25% kainos, o iš- 
simokėjimas bus išdėstomas uuo 
6 iki 12 mėnesių.

Ligi šiol kreditan pardavimo 
sistema bolševikų buvo labai smer
kiama ir buvo vadinama kapita
listine išnaudojimo priemone. Dar 
po Nixono lankymosi agitatoriai 
įtikinėjo, kad Amerikoj taip labai 
peršama išsimokėtinai pirkti sis
tema esant didžiausia darbininki
jos nelaimė ir kapitalistų išgal
vota išnaudojimo priemonė.

Dabar Tiesa skelbia, kad “Pre
kės kreditan — didelis patogumas 
darbo žmonėms". Tačiau tą pato
gumą tuo tarpu organizuoja tik 
didžiųjų miestų “naujajai klasei".
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J. A. V. LIET. BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS

“Būdami lojalūs Amerikos pi
liečiai ir rūpindamiesi šio kraš
to ir savo pirmosios tėvynės Lie
tuvos likimu, suvažiavimo daly
viai maloniai prašo Jus padaryti 
visus galimus žygius, kad Chruš
čiovo vizitas neįvyktų. Priešingu 
atveju, reikalauti iš Chruščiovo 
kad:

* grąžintų laisvę ir nepriklau
somybę visoms komunistų paverg
toms tautoms;

* panaikintų koncentracijos sto
vyklas ir sugrąžintų visų tautų 
belaisvius ir deportuotuosius į jų 
gimtuosius kraštus”.

Tokios buvo pagrindinės mintys 
ALB visuotinio suvažiavimo rezo
liucijos, kuri buvo pasiųsta vi
siems suvažiavimą sveikinusiems 
senatoriams, kongresmanams, di
džiųjų miestų burmistrams ir t.t.

Iš dalies panašią nuomonę dėl 
Chruščiovo vizito pareiškė antrąją 
suvažiavimo dieną atvykęs susi
rinkusių pasveikinti Michigano gu
bernatorius W. G. Williams. Jo 
žodžiais, jei jau pakviestas, teat
vyksta. Bet reikią rasti progą jam 
drąsiai į akis priminti pavergtųjų 
reikalą, kaip tai anksčiau buvo 
pasakyta Kozlovui.

•
Suvažiavime, kaip jau esame 

minėję, dalyvavo 61 atstovas, ku
rių daugumą sudarė apygardų ir 
apylinkių pirmininkai bei įgalio
tiniai, ir 62 svečiai.

Specialų įgaliotinį — centro val
dybos sekretorių T. Blinstrubą — 
suvažiavimui stebėti buvo atsiun
tusi Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga.

Suvažiavimą atidarė Detroito 
apyl. pirm. V. Kutkus, pabrėžda
mas ALB visuotinumo reikšmę, 
siūlydamas ieškoti būdų ir spren
dimų, kad bendruomenė apimtų 
visus lietuvius ir visus lietuvybės 
tikslus.

Centro vaidybos pirm. S. Barz- 
dukas įžanginiame žodyje pareiš
kė: "Viešai girdime balsų, kad 
bendruomenė smunkanti. Ne, to 
nėra. Pavartykime mūsų spaudą, 
paverskite ir Bendruomenės biu
letenį — ir matysime, kiek daug 
ir kokius didelius darbus ALB 
atlieka. Gal dar ALB nėra tokia, 
kokia turėtų ir privalėtų būti. Iš 
šio suvažiavimo tad laukiam nau
jos dvasios ir gaivinančios nuotai
kos. Padarykim, ko siekiam su
važiavimo šūkiu: pabuskim ir pa- 
budinkim”.

Nuoširdžiu patriotizmu buvo 
persunkta kun. K. Simanavičiaus 
invokacija: “kad sutartinoj ir kul
tūringoj dvasioj apsvarstytume 
šiame suvažiavime iškeltus reika
lus ir padarytume praktiškus ir 
didžios svarbos nutarimus. Su
junk, Viešpatie, lietuviškon ben- 
druomenėn visus lietuvius, išsis

klaidžiusius po visą pasaulį, į vie
ną šeimą jų veikloje, kovose ir 
siekimuose, kol savoj kankinių že
mėj galėsime džiaugtis savo šian
dieniniais darbais”.

Dar nė vienas lietuviškas suva
žiavimas praeityje nebuvo gavęs 
tokios gausybės sveikinimų, kaip 
šis. Jų gauta per 250 ir didžiąja 
dalimi iš JAV valdžios pareigūnų. 
Sveikintojų tarpe buvo 85 senato
riai, per 40 gubernatorių. Iš lietu
vių pusės suvažiavimą sveikino vi
sas diplomatinis korpas, su LD 
Šefu S. Lozoraičiu priekyje, Liet. 
Nepr. Talka, Liet. Laisvės Komi
tetas, Vlikas — (ALTas suvažia
vimo nesveikino) ir įvairios orga
nizacijos bei pavieniai asmenys.

•
Po oficialiosios dalies prasidėjo 

darbo posėdžiai. Pirmąją suva'.ia- 
vimo dieną buvo nagrinėjami or
ganizaciniai klausimai, antrąją — 
kultūrinės veiklos, jaunimo, švie
timo ir kt reikalai. “Programa”, 
kaip išsireiškė PLB pirm. J. Matu
lionis, “buvo kiek perkrauta, bet 
ką reikėjo daryti, jei tų reikalų 
tiek daug, ir jie visi degantys”.

Pranešėjų referatai buvo rūpes
tingai paruošti, bet diskusijose, 
šalia šviežių ir pozityvių pasiūly
mų, buvo ir tokių kalbėtojų, ku
rie, anot vieno dalyvio, "tenorėjo 
pasigėrėti savo balso skambėjimu”.

Nemalonų įspūdį ir kai kurių 
dalyvių karštą pasipiktinimą iš
šaukė Informacijos žinybos pirm. 
G. Galvos ir Kultūros Fondo pirm. 
J. švedo multiplikuotas pareiški
mas, kuriame ALB Taryba ir cent
ro valdyba kaltinamą nesusigau
dymu, veiklos netikslingumu ir t.t.

ir reikalaujama skubiai sušaukti 
LB Tarybos sesiją, kuri išimtinai 
būtų pašvęsta LB veiklos reorga
nizacijai. Minėtiems asmenims bu
vo skirti atitinkami pranešimai, 
tačiau jie patys į suvažiavimą ne
atvyko, tik atsiuntė pareiškimo 
kopijų pluoštą.

Suvažiavimas nutarė: siūlyti 
Tarybai padaryti pakeitimų rinki
mų nuostatuose; siekti artimesnių 
kontaktų su čia gimusių ir augu
sių lietuvių organizacijomis; ieš
koti papildomų pajamų; skatinti 
b-nės organus įgyvendinti spaudos 
dienos idėją; įreikšminti lietuviš
kąsias tradicijas ir stengtis jas 
ryškinti bei įgyvendinti.

•
Bankete dalyvavo per 150 as

menų. Meninę programą jame at
liko solistė M. Kripkauskienė, 
akomp. A. Kučiūno. Pagrindinę 
kalbą pasakė PLB pirm. J. Matu
lionis, iškeldamas vis didėjančias 
komunistų pastangas suniekinti 
kiekvieną aktingiau pasireiškiantį 
išeivijoje veikėją. įspūdinga žodį 

■tarė kongreso atstovė M, Griffith.
•

Šia proga reikia pabrėžti, kad 
pirmą kartą suvažiavimų istorijo
je rengėjai atkreipė reikiamą dė
mesį į spaudą — jos atstovams 
buvo sudarytos visos sąlygos, kad 
jie galėtų netrukdomai dirbti: 
tiek posėdžių salėje, tiek bankete 
buvo rezervuoti atskiri stalai, ne
reikalauta įėjimo mokesčių, net 
parūpintos rašomosios mašinėlės 
ir teikta kitokia pagalba. Tai pa
vyzdys, iš kurio turėtų pasimoky
ti kiti suvažiavimų rengėjai.

(Drv. Inf.)

VILNIUJE UŽSIENIO ŽURNALISTAI
Spalio pirmomis dienomis Vil

niuje lankėsi pirmoji užsienio 
spaudos atstovų ekskursija po to, 
kai Maskva nuėmė nuo Vilniaus 
draudimą užsieniečiams lankytis. 
Iki šiol čia lankydavosi tik sate
litinių kraštų turistai ir žurna
listai. Ir šioje žurnalistų grupė
je buvo spaudos atstovų iš ana
pus geležinės uždangos, bet buvo 
ir nekomunistinių valstybių spau
dos atstovų. Į Vilnių buvo atvykę 
laikraščių korespondentų iš Če
koslovakijos, Jugoslavijos, Didž. 
Britanijos, Kanados, Italijos, Al
banijos, Fed. Vokietijos (“Frank
furter Allcgemeine” koresponden
tas Hermanas Poerzgen), Lenki
jos (jų tarpe lenkų radijo atsto
vas Mečislovas Savickis), Bulga
rijos, Korėjos, Olandijos.

Atvykusiuosius Vilniaus gele
žinkelio stotyje pasitiko Lietuvos 
Žurnalistų sąjungos valdybos p- 
kas J. Karosas, Lietuvos draugys
tės ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos p-kas P. Rotoms-

kis, ir kai kurių laikraščių redak
cijų atstovai.

Atvykimo dieną užsienio žurna
listus pakvietė lankytis Valstybi
niame operos ir baleto teatre, kur 
buvo statomas J. Juzeliūno bale
tas “Ant marių kranto". Kitomis 
dienomis užsienio žurnalistai, su
sipažinę su Vilniaus miesto archi
tektūriniais paminklais, apžiūrėję 
“Elfos" fabriką, lankėsi Liaudies 
ūkio taryboje, Vilniaus gelžbeto
ninių . konstrukcijų gamykloje, 
Lietuvos sveikatos apsaugos mi
nisterijoje, Vilniaus universitete 
ir kitur, žurnalistams buvę pro
gos kalbėlis ir su “atskirais mies
to gyventpjais, darbininkais”, bet 
šiaip jau aišku, kad užsieniečiams 
buvo rodoma tik tai, kas jiems 
“galima” rodyti. Visur eita gru
pėmis, visur ėjo palydovai, o "'an
gelai sargai” buvo ne tik iš so
vietinių pareigūnų tarpo, bet ir iš 
tarpo kai kurių ekskursijos daly
vių, tikrų komunistų.

Spalio 2 d. užsienio žurnalis-

KULTŪRINĖ KRONIKA
GUSTAIČIO “ANAPUS TEISY
BĖS” ATSIDŪRĖ ANAPUS UŽ
DANGOS

Pergalės (literatūros mėnesinis 
žurnalas, leidžiamas Vilniuje) 9 
numery yra staigmena: dvylika 
Antano Gustaičio satyrinių eilėraš 
čių iš rinkinio “Anapus teisybės 
Tai bene pirmas atvejis, kad poli
tinio “negrįžėlio” raštai ne tik 
viešai paminėti, bet ir tokiu mas 
tu perspausdinti. Perspausdinta 
“Kas būtų, jei manęs nebūtų”, 
“Visur buvojau, visur kovojau”. 
“Cadillac’, “Modernioji elegija“, 
“Apdūmojimai dūmuose”, “Aš 
sapnavau”, “Vienybė”, “Pirmas” 
“Mums netrūksta idealų”, “O!”, 
“Jubilėjus” ir “Rytoj bus pervė- 
lai”. Skaitytojai (ir rašytojai) tu
rės geros progos palyginti ir pas 
juos esamos "satyros” lygį ir... žo
džio laisvę.

Neatsilaikiusi prieš pagundų 
perspausdinti Gustaičio eilėraš
čius, redakcija, žinoma, įdėjo ir 
“perkūnsargį”, tai yra, savo ko
mentarus, tikslu apsaugoti skaity
tojus nuo “nedoros įtakos”, ir 
ypač save nuo apkaltinimo už 
“buržuazinio nacionalisto” kūry
bos įsileidimą į politiškai skaistų 
žurnalą. Atkalbėję seną maldelę 
apie “atplaišų” nusigyvenimą ir 
jų “šmeižtus”, komentatoriai (re
dakcija) taip apibūdina Antaną 
Gustaitį: — buržuazinių naciona
listų atstovas. Jo visuomeninėje 
veikloje ir kūryboje sistemingai 
pasireiškia grubūs šmeižikiški iš
puoliai preiš Tarybų Liętuvą. 
Autorius žvelgia į gyvenimą iš 
buržuazinių pozicijų. Jis jokiu 
būdu neturi tikslo demaskuoti 
lietuvių tautus išdavikus. Priešin
gai, jis siekia savo eilėmis taisyti 
pašlijusias nacionalistų pozicijas,” 
ir t.t.

Patirta, kad kelios dešimtys eg- 
zemplorių A. Gustaičio “Anapus 
teisybės” dar pereitą vasarą buvo 
pasiųsta susipažinti dabartiniams 
rašytojams, redaktoriams ir kt- 
Pasirodo, kad tas “pekliškas miši
nys” prasisunkė pro geležinę už
dangą. LNA

★ Poetės Petronėlės Orinaitės 
eiliuota apysaka, “Tafilė nuo Kra
žantės”, kuri buvo baigta rašyti 
1940 metų gegužio mėnesį, ir Sa
kalo b-vės įtrauktą į tais metais 
išleisimu knygų sąrašą, dabar iš
leista laisvame pasaulyje. “Tafi- 
lėje... vaizduojamas laikmetis li
ko toli — lyg karste atkirstas”..

kaip išsireiškia knygos autorė, 
— iš mūsų gyvenimo. Jis tėra kaip 
peisažinis istorinės praeities gaba
las.

Visi tie neramūs laikai, ir da
bartinės dienos, per kurias tebe
žengiame su likiminiu trapumu, 
lyg eitume siaura ašmenų briau
na — pakeitė ir mano žvilgsnį į 
šį veikalą, — išsireiškia autorė. 
Anas manasis Aš, kuris tada kū
rybiniu įkvėpimu jautriai išgy
veno jaunutės merginos iš Že
maitijos laukų savotišką tragedi
ją ------ per šiuos istorinių pervar
tų laikus buvo sunaikintas. Ir šis 
kūrinys man dabar svetimas, kaip 
ir ta būsena, kuria jis buvo kur
tas”. Knygą iliustravo dail. B. Vil- 
kutaitytė — Gedvilienė. Išleido Bi
čiulių būrelis. Tiražas 500 egz 
Spaudė 1959 m. “Laiko” spaustu
vė, Bs. Aires, Argentinoj.

★ L. Valiuko suredaguota an
gliška knyga apie Lietuvą “Li
thuania and Lithuanians” jau ren
kama Lietuvių Dienų spaustuvėje 
ir netrukus bus pradėta spausdin
ti. Bus gausiai iliustruota, skirta 
kitataučiams supažindinti su Lie
tuvos istorija, ekonominiais ir kul
tūriniais laimėjimais.

★ A. Giedriam knyga “Lukšiu- 
jai”, vieno kaimo praeities atgar- 
šiai, jau atspausdinta ir yra rišy
kloje. Gausiai iliustruota A. Kri
vicko paveikslais. Knygoje yra ei
lė to kaimo personažų: Dėdė Bla
žys, Ignacas Globys, Baltramie
jus Nikšas, Jonas balinis, Simanac 
Blažys, Jurgis Didžius. Jų var
dais pavadinti knygos skyriai. 
Veikalas turi 231 puslapį. Gale 
pridėtas žodynėlis mažiau supran
tamų žodžių.

★ Dailiniko Rimšos paroda, 
Buenos Aires mieste, Argentino
je, įvyko šią vasarą.

Akin krito spalvų šviežumas 
ir spalvų žaidimas kontrastuose. 
Menininkas šiuo kartu išstatė iš 
viso 20 paveikslų, iš kurių daugu
mas su jam mėgiamais vaizdais iš 
Altiplano — Bolivijos, Peru bei 
Misiones. šiuose vaizduose meni
ninkas stengėsi perduoti kalniečių 
gyvenimo charakteringesnius mo
mentus.

★ Pr. Gavėno ipaudai paruoštą 
vieno berniuko nuotykių knygą 
“Mikas Magonas” ruošiasi spaus
dinti Saleziečių spaustuvė Italijo
je.

★ S. Tomarienė yra spaudai pa
ruošusi “Senolės pasakas" ir vai
dinimą “Devingalvis”. Tariamasi 
su leidėjais.

★ Dr. A. šeiplaukio poezijos 
knyga “Piligrimo sonetai” -atiduo
ta spaudai.

★ P. Pakalnis paruošė pedago
ginio turinio veikalą “Autostrada 
į gyvenimą”.

★ K. Čibiras paruošė antrą lai
dą savo dar nepriklausomoj Lie
tuvoj išleistos M. Pečkauskaitės 
biografijos "Gyvenimo meninin
kė”.

★ Dail. A. Rukšlelės meno pa
roda Bostone atidaryta rugsėjo 12 
d. Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Parodos garbės globėjais yra prel. 
Pr. Juras — Lawrence Lietuvių 
Katalikų parapijos klebonas, žino
mas kultūros mecenatas; arch. V. 
Adomavičius — Lietuvių Inžinie
rių - Architektų Tremtyje s-gos 
Bostono skyriaus pirm., teis. A. 
Juknevičius — Vilniečių s-gos cen
tro valdybos pirm..; ir kiti.

★ Amerikos lietuvių vardynu ža
da pavadinti savo leidinį Ameri
kos Lietuvių Istorijos D-ja, kuria-, 
me būsią surašyti visi Amerikos 
lietuviai vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėję prie jos kultūrinio, ūki
nio, religinio ar politinio gyveni
mo. Medžiagą renka Juozas Šmo
telis, kuris išsiuntinėjęs laiškus, 
prašydamas suteikti žinių.

★ Lituanistinių mokyklų progra
ma JAV LB Centrinė švietimo 
Taryba peržiūrėjo ir išsiuntinėjo 
lituanistinėms mokykloms, prašy
dama pareikšti savo nuomones bei

■ pageidavimus.

★ Lietuvos žemėlapį lituanisti
nėms mokykloms išleisti pasižadė
jo Amer. Liet. Tautinė Sąj.

★ Vac. Čižiūnas paruošė Lietu
vos ittorijot palyginimą chrono
logine lentele lituanistinėms mo
kykloms. Ją peržiūrėjus specialis
tų komisija. Lentelė ruošiama 
spaudai.

★ Ant. Rukuiža paruošė prof. 
P. Matulionio biografiją. Matulio
nio 100 metų gimimo sukaktį mi
nint knygą išleis Liet. Profesorių 
D-ja Amerikoje.

★ Zig. Gavelis atidavė spaudai 
eilėraščių rinkinį jaunimui, paga
dintą “Voro tinklas”.

MOTERŲ PASAULY
Surinko Rūta

Prityrusių modeliavimo firmų nus
tatytas rūbų standartas yra šis:

1 elegantiška išeiginė — vakari
nė suknelė,

* Ateities virtuvė. Didžiausio 
Amerikos elektrinių reikmenų fir
ma pagamino virimo-kepimo kros
nelę, radijo siųstuvo valdomą, ku
ri 1960 m. jau pasirodys rinkoje.

Seimininkė, išvykdama iš namų, 
virimui ar kepimui paruoštus pie
tus įdės į minėtą krosnį ir su sa-’ 
vim pasiims specialų radijo siųs
tuvą. Pageidaujamu laiku užteks 
paspausti siųstuvo mygtuką, kuris 
įjungs krosnį nustatytai tempera
tūrai, nežiūrint kokiame atstume 
šeimininkė bebūtų. Pietums bai
gus virti, krosnis bus išjungta tuo 
pačiu siųstuvu.

* Virimas elektronais yra pats 
greičiausias ir patogiausias viri
mo būdas. Elektroniniam inde- 
kepsnys iškepa per 20 min., o bul
vėms išvirti reikia tik 4 min.

★Palengvinimui namų apyvokos 
darbų 1960 m. šeimininkė gaus 
dar šiuos rakandus:

a) spintą, kurioje pakabinti 
baltiniai išsiskalbs ir išdžius labai 
trumpu laiku,

b) grindų valytoją, kuris bet 
kur esamo mygtuko kontroliuoja
mas pats automatiškai dulkes su
rinks, grindis išplaus ir išpolišuos,

c) indų plovimo vežimėlį, kuris

automatiškai surinks indus nuo 
stalo, juos išplaus, išdžiovins ir 
sudės į lentyną.

★ Vasara čia pat! Čia pat yra 
dienos, kai ilgarankoviai šilti rū
bai turi užleisti vietą nuogom ran
kom, plačiu kaklo iškirpimu vasa
rinėms suknelėms, maudymosi kos- 
ciumui ir trumpoms kelnaitėms. 
Kojinės taip pat bus retai reika
lingos. Šie vasariniai tualetai ati
dengia visą moters grožį, todėl 
dabar atėjo laikas rūpintis ne tik 
savo veidu, bet viso kūno išvaizda. 
Tam reikalui išnaudokime saulę, 
vandenį ir gryną orą.

Ilgi pasivaikščiojimai ir maudy
masis sūriose vandenyno bangose 
suformuoja labiausiai palaidus 
raumenis ir sumažina susikrovu
sias taukų atsargas greičiau, negu 
aštriausia dieta.

Saule, kuri duoda kūnui gražią 
sveiką išvaizdą, jau laikas pradėti 
naudotis, nes tik laipsniškas de- 
ginimasis yra sveikas ir duoda tik
rą grožį.

★ Gerai apsirengusios dirban
čios merginos ar moters tualetas 
turi būti gerai suplanuotas pagal 
biudžetą ir rūpestingai parinktas.

1 kelnaitės ir bliuzelė,
1 maudymosi kosciumas,
2 sportiškos suknelės lygios 

spalvos, kurios gali būti papuoštos 
įvairiais keičiamais priedais,

3 sijonai ir 3 bliuzelės,
1 kosciumas ir
1 paltas.
Geriau turėti mažai rūbų, bet 

gerų b skoningai parinktų.
★ Moteris neturi užimti antros 

vietos šalia savo rūbų. Jei vyras 
pirmiau pastebi suknelę, negu pa
čią dėvėtoją — reiškia ji pasirin
ko rūbą blogai.

★ Londono šukuotojai puošia 
moterų galvas perukais, padary
tais iš stiklo. Bespalviai, ružavi, 
mėlyni ar žalsvi stikliniai plaukai 
sudedami i komplikuotas koifiūras.

Išnuomavimas stiklinio peruko 
vienam vakarui kainuoja 5 gns.

★ Mėlynos kelnės (jeans) turi 
blogą vardą Amerikoje, šviesiai 
mėlynos kelnės, keletą metų ma
siškai gaminamos, buvo tapę lyg 
tautiniu rūbu Amerikoje. Jas dė
vėjo vyrai ir moterys, dirbantie
ji ir iškylaujantieji, seni ir jauni.

Tačiau greitu laiku tos kelnės 
tapo neoficialia uniforma jaunų 
chuliganų. Dėl to mokyklos už-

tai buvo pakviesti į Vilniaus “Tie
sos” redakciją, kur, susirinko ir 
keletas Lietuvos žurnalistų. Ko
kios informacijos buvo teikiamos 
svečiams, galima sau įsivaizduoti 
jau vien iš to fakto, kad į užsie
niečių paklausimus atsakinėjo 
maskvinis ruporas Lietuvoje, 
“Tiesos” vyr. redaktorius G. Zi
manas, tas pats, kuris, neseniai 
grįžęs iš Amerikos, tokį kreivą 
ir tendencingą vaizdą pateikė sa
vo skaitytojams apie Amerikos 
gyvenimą. — Žurnalistų grupė 
spalio 3 d. iš Vilniaus išvyko į 
Bygą.
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draudė dėvėti mėlynas kelnes sa
vo mokiniams. Rimtesni jaunuo
liai patys vengia jas dėvėti, nes 
“kiekvienas į tokį jaunuolį žiūri 
įtartinai ir su nepasitikėjimu".

★ Narsi sibirietė. Grįžtanti iš 
Kinijos Kruščiovą viename Sibi
ro mieste pasitiko minios žmonių. 
Viena iš moterų, sveikindama rau
donąjį vadą, sušuko: "Mes džiū- 
gaujam tavęs sulaukę, nes tau at
važiuojant mūsų tuščiose krautu
vėse atsirado mėsos, cukraus, ba
tų ir kitų prekių, kurių metų me
tais nesame matę”.

Jai pritarė kitos moterys, šauk
damos: “Atvažiuok dažniau!"

★ Namai už £2.000. Moderniš
kai įruoštas namas iš gyvenamojo 
kambario, dviejų miegamųjų, vir
tuvės, vonios ir skalbyklos demon
struojama parodoj David Jones’ 
George St. Namas bus išstatytas 
publikos apžiūrėjimui tris mėn. 
Po to parduotas už £2.000.

šios parodos tikslas įrodyti, kad 
panašus namas gali būti pastaty
tas už £2.000 kiekviename lygiame 
sklype.

★ JAV LB Centro Valdyba per 
metui, t.y. nuo .1958. VII. 1. iki 
1959. VI. 30, pajamų turėjo, {įkai
tant likutį iš ankstyvesniųjų me
tų — $2.549,48, išviso $11.826,12, 
o išlaidų $9.447,15. šiems metams 
yra likę $2.378,97. Prie pajamų ir 
laisvinimo reikalams, kurios per
siųstos ALTui — $1.442,66. Išlaidų 
tarpe didžiausia suma — $2.075 — 
teko Kultūros Fondui. Lietuvio 
knygelių išspausdinimui $509,05, 
PLB Valdybai $500, CV biuletenio 
leidimui $460,34. Tautos Fondui 
už išplatintus pasus bei ženklelius 
$356,60, LB Tarybai $349,76, raš
tinės, pašto ir telefono išlaidoms 
$327,50 ir t.t.

★ Marija Remenčienė audžia 
lietuviškus tautiniu! kostiumus. 
Vieną zanavykų raštais austą kos
tiumą ji padovanojo mokslei- 

.viams ateitininkams, kurie jį įtei
kė choro vadovei Elvyrai Kilčiau- 
skaitei. Remenčienė yra vieninte
lė Brazilijoje tautinių kostiumu 
audėja. Jos kostiumai skoningi, 
gražiai suderintos spalvos, origina
lūs. Be to, kolonijai išsiuvinėjo 
keletą originalių kostinmų S. G. 
Terese vičienė.

★ Lietuvis žymiose pareigose. 
Argentinoje nuo didžiulių potvy
nių nukentėjo didelis skaičius sa
lų ūkininkų, jų tarpe ir lietuvių. 
Nukentėjusiuosius šelpia ir val

džia ir visuomenė. “Argentinos 
Letuvių Balsas" praneša, kad val
džios sudarytas fondas (70 milijo
nų pesų) teiks nukentėjusiems 
paskolas lengvomis sąlygomis. Pa
skolų skirstymo komisijai pirmi
ninkauja lietuvę V. V. Nalivaika. 
Jis dalyvauja taip pat ir naujo 
celuložės popierio fabriko steigi
me.

★ Juozas Tintais išvyko Euro
pą. Jis iš New Yorko rugs. 7 d. 
laivu Berlin išplaukė į Bremerha- 
veno uosta, iš kur vyks į Heidel
bergą. Ten ruoš doktoratą, speci
alizuodamasis graikų, lotynų kal
bose.

★ Stasys Vaitkevičiui, buvęs 
Šiaulių »pyg»rdo* teismo narys, į 
Bostoną atvykęs iš Vokietijos 
1949 m., veiklus visuomenininkas, 
senas valstiečių liaudininkų sąjun
gos narys, mirė rugpjūčio 21 d., 
sulaukęs 61 metų amžiaus.

DVIEJŲ ŠIMTŲ METŲ OBELIS
Ties vieškeliu iš Kauno į Kaz

liškių kaimą yra 18 metrų (apie 
60 pėdų) aukščio ir dviejų vyrų 
ištiestomis rankomis ne visai apka
binamo storio obelis. Menama, kad 
jos amžius esąs daugiau kaip 200 
metų. Seniausieji vietos gyvento
jai atsimena ją buvus jau visiškai 
tokią pačią ir tada, kai jie vaikai 
tebebuvę.
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VYTIS — SOUTHERN CRObs> 
26-11 (17-6) (mergaitei)

Š.m. spalio 14 d. Melburne pra
sidėjo Viktorijos moterų krepšinio 
vasaros sezono pirmenybės, kurios 
vyksta naujai pastatytame Albert 
Park stadijone. Pirmenybėse da
lyvauja per 30 geriausių Melbur
no komandų: Vytietės, kurios žai
džia A grupėje, pirmose rungty
nėse susitiko su viena iš pajėgiau
sių šiose pirmenybėse komandų.— 
Southern Cross. Priešininkės, tu
rėdamos 4 Viktorijos rinktinės 
žaidėjas, greitomis pasuolėmis ir 
kietu pavieniu dengimu dominavo 
aikštėje, tačiau, beveik visi jų 
antpuoliai sugniužo į gerą vytin
čių gynimą. M.iis’škės, išnaudoda- 
mos mažiausias progas ir nepap
rastai taikliai mėiydamos, baigė 
pirmą kėlinį 17-6 savo naudai. Ne 
tik žaidėjos, bet ir žiūrovai buvo 
nustebinti tokiu geru geelongiš- 
kių lietuvaičių pasirodymu. Ant
rame puslaiky australės, visą lai
ką žaisdamos geriausiu penketu
ku, stengėsi atsigriebti, bet jų 
pastangos buvo veltui — jos ne
pajėgė rezultato sušvelninti. Šio
se rungtynėse Vytis pirmą kartų 
pasiekė laimėjimą prieš Southern 
Cross. Puolime labai gerai savo 
veržlumu pasirodė L. Šimkutė, nuo 
jos mažai atsiliko ir R. Ahenytė, 
kuri, žaisdama pirmas svarbias 
rungtynes, parodė ryžtingą kovin
gumą. L. Jonušaitė visą laiką bu
vo pavojinga centre, išnaudoda
ma visas galimas baudas. Ed. 
Buckytė ir L. Cooke buvo neįvei
kiamos gynime. Taškai: L. Šim
kutė 10, L. Jonušaitė 7, L. Cooke 
5, Ed. Buckytė 4.

ŠACHMATAI
Geelongo komandinėse šachma

tų pirmenybėse Vytis trečius me
tus iš eilės iškovojo nugalėtojo 
vardų ir gavo nuosavybėn skirtą 
dovaną — skydą, šiais metais var
žybos buvo ypatingai įdomios, nes 
iki paskutinių rungtynių nebuvo 
aišku, kas išeis nugalėtoju.

Vyties sporto klubo šachmati
ninkų tarpe buvo pravesta turny
ras, kuris pasibaigė sekančiai. 
I vieta — A. Bratanavičius, II — 
J. Jonušas, III — R. Giedrys ir 
IV — J. Manikauskas. šiame tur
nyre dalyvavo 12 šachmatininkų.

Dalyvis

Sydnėjuje

PADĖKA
Š.m. spalio 11 d. po metinio 

Sydn. Lietuvių Namų klubo susi
rinkimo Redferne mūsų iždinin
kas su aukų lapu pravedė rinklia
vų į Adelaidę vykstančių sporti
ninkų kelionės išlaidoms padeng
ti. Nors ir nedidelis skaičius da
lyvavo susirinkime, bet buvo su
aukota £ 16.10.3.

Sporto klubas “Kovas" visiems 
aukojusiems nuoširdžiai dėkoja

S.L. Sporto Klubas ‘‘Kovai”

MELBURNAS
š.m. lapkričio 15 d. (sekmadie

nį) 1.30 vai. p.p. Albert Park sta
lo teniso stadijone įvyksta • lietu
vių stalo teniso turnyras. Norin
tieji turnyre dalyvauti užsirašo: 
vyrai pas J. Ablonskį, moterys 
pas A. Lazutkaitę. šio turnyro 
tikslas išaiškinti Melburno pajė
giausius žaidėjus, o taip pat iš
brinkti 'tris atstovauti Melburną 
įvyksiančioje sporto šventėje Ade
laidėje. Laimėtojams bus įteiktos 
dovanos.

Melb. Liet. Sporto Klubai 
Varpai

■k
š.m. lapkričio 14 d. (šeštadie

nį) 7 vai. v., Collingwood Police 
Youth Club salėje (prie Colling
wood geležinkelio stoties) rengia
mas Melburno lietuvių sportinin
kų pasilinksminimas — pobūvis. 
Programoje šokiai, žaidimai, pu
tojantis alutis.

Kviečiame visų Melburno visuo
menę, o ypač jaunimą. Savo atsi
lankymu Jūs paremsite mūsų 
sportuojantį jaunimų ir kartu su
teiksite galimybę dalyvauti įvyks
tančioje lietuvių sporto šventėje 
Adelaidėje. Gros geras graikų or
kestras. įėjimas aukomis.

Melb. Liet. Sporto Klubas 
Varpai

*
Melburno krepšininkai spalio 

10 dienų viešėjo Geelonge, kur 
turėjo su Geelongo Vyties krepši
ninkais draugiškas rungtynes. 
Pradžioje Melburnas stipriai užsi- 
plėšė ir puslaikį baigė 25 — 14 
savo naudai. Antrasis kėlinys Mel
burnu! nebuvo toks sėkmingas, bet 
pasibaigus rungtynėms Melburnas 
vis dėlto laimėjo vieno taško 
skirtumu (43 — 42).

Už Melburną žaidė: Baikaus- 
kas, Soha, J. Kuncaitis, Baltru
šaitis, š. Urbonas i ir G. Žvina- 
kys.

Melburno Varpo krepšinio ko
manda pradėjo žaisti Business 
Houses vasaros turnyre. Po keleto 
•rungtynių, nesant R. Gasiūno, at
rodo, Varpas turi nemažai vilties 
laimėti šį turnyrą.

★

Stalo teniso mėgėjai rimtai ruo
šiasi atstovauti Melburno Varpų 
Adelaidėje. Kiekvienų sekmadienį 
vyksta treniruotės, o spalio 23 d. 
7.30 vai. v. mūsų tenisininkai su
sitinka su pajėgia lenkų stalo te
niso komanda. Varžybos vyks len
kų sporto klubo patalpose, 445 
Parkview St,, Parkville.

. f B>t!‘
Geelonge

VYTIS U — RICES (vyrai) ” 
37-42 (19-17)

Pusiaubaigį^inėse Geelongo pir
menybių rungtynėse Vytis II su
sitiko Rices komandą. Mūsiškiai 
buvo du kartus šį sezonų laimėję 
prieš minimų komandą, tačiau šio
se rungtynėse laimė pakrypo prie
šininkų pusėn. Pralaimėjus Vytis 
II turėjo pasitenkinti ketvirtąja 
vieta. Vyties II komandos žaidi
mas per šias pirmenybes buvo la
bai nepastovus. Daugiausia buvo 
žaidžiama pavieniai, kas dažnai 
neigiamai atsiliepdavo į rungtynių 
pasekmę, ypatingai šiose rungty
nėse, kada laimėjimas buvo taip 
reikalingas.

MŪSŲ GYVENIMO AKTUALIJOS
PRIE STASIO PANKEVIČĮĄUS KAPO

Šių metų spalio 9 d. Melburne 
mirė aktyvus lietuvių bendruome
nės narys vilnietis Stasys Pankė- 
vičius.

.Gimęs veliuonis buvo 1893 m. 
Švenčionyse, dirbęs ilgus metus 
geležinkelių tarnyboje Rusijoje, 
o atsikūrus mūsų kraštui, Lietu
voje Jonavos stoties viršininku. 
Raudoniesiems rusam 1944 m. vėl 
užplūstant Lietuvą, jis su šeima 
pasitraukė į Vokietiją, iš kur tais 
pačiais keliais kaip ir visi kiti at
vyko į Australiją, čia kruopščiai 
dirbdamas, padėjo įsigyti pastogę 
Savo vieninteliam sūnui Emanu
eliui su marčia. Prieš kelis metus 
mirė jo pirmoji žmona. Likęs naš
lys ir antrą kartų vedęs, ėmė kur
tis savo senatvės dienoms su ant-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

už pareikštų užuojautą ir taip 
gausų atsilankymų A.A. Reginos 
Starinskienės — Urmonaitės lai
dotuvėse.

V. Starinskas ir 
Urmonų šeima

NEWCASTELIS
SĖKMINGAI VEIKIA

šių metų spalio 3 d. Newcaste- 
lio liet, meno būrelis, po ilgos 
pertraukos, vėl pasirodė Anzac 
House (Hamiltone) su vaidinimu 
“Sekminių vainikas”. Veikalas —
A. Gustaičio. Režisavo newcaste- 
liečiams gerai žinomas ir nenuils
tamas meno būrelio vadovas J. 
česnaitis.

Nprs dirbant ir sunkiose sąly
gose, neturint net patalpų repe
ticijoms, dėka. p.p. H.Z. Zakaraus
kų, kurie leido naudotis savo bu
tu, vaidinimas buvo atlikta paly
ginamai labai gerai, j kurį atsi
lankė daug žiūrovų, palydėjusių 
gausiais plojimais.

Vaidino šie asmenys: M. Bučy
tė, D. Skuodaitė, P. Leonavičius,
B. Zakarauskaitė, č. Zakaraus
kas, D. Bajelytė, V. Nekrošius, 
R. Brūzga, V. Jazbutis, R. Šim
kus, N. Levickaitė ir Z. Bajelytė. 
Dekoracijas piešė A. Zakarauskai. 
Po vaidinimo buvo šokiai. Da
lyvavo keletas svečių iš Sydnė- 
jaus.

Newcastelio choras taip pat su
aktyvino savo veiklų ir smarkiai 

I THE IMPERIAL |
B 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE .MOUNTAINS S
B Tel: Katoomba 523. B

B PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — g 
S VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. g

įa Savininkas Ed. Valevičius. b
H Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- g 
H šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- N 
g vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping B 
B Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. B
B Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. B 
B Vaikams nuolaida. B
H Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. S 
9e52S2SanSH5?5?52SūSa5Z5E5a5B525a5a525a52525252525E5aS2S2S252SES

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

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

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

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

OH
:: EUROPIETIS SPECIALISTAS ---- - ::

OPTIKAS f H
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių s>^ k. ■■ 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., ■
šeštad. 9-13 vai. 'y I^ws^ J •

; 8th Floor, Capitol House, 109 Swamton St.’, I f • ■
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) y '

Tel. 62-2231 J
■Mitt ♦ ♦♦♦♦++»++♦♦+♦♦♦♦4 ♦♦♦♦♦"»♦♦♦>♦»

ruja žmona Stanislava, visų mel- 
burniškių gerai pažįstama ir ger
biama dantų gydytoja. Tačiau ne
buvo lemta džiaugtis ramios se
natvės dienomis — širdis staiga 
nustojo plakusi net darbovietėje. 
Sunkų tremtinio gyvenimų Augš- 
čiausiasis kompensavo greita ir 
lengva mirtimi. I žemiško poilsio 
vietą, Cheltenham kapinėse paly
dėjo artimieji, draugai, bendruo
menės ir Lietuvių Klubo atstovai. 
Kapinėse atsisveikinimo žodį tarė
kapelionas kun. Pr. Vageris. Naš- 
lę žmoną ir sūnų Emanuelį su 
žmona širdingai atjaučia bičiuliai. 
Pats veliuonis buvo visad gied
rios nuotaikos ir noro gyventi, 
bet šiaip jau giliai tikintis žmo
gus. , A.Z.

dirba būsimam jungtiniam Sydnė- 
jaus-Newcastelio chorų koncertui 
1960 m. P.B. Gasparonienė pra
dėjo organizuoti mokyklinio am
žiaus jaunimų, su kuriuo turės 
pasirodymą per ruošiamą apylin
kės vaikams Kalėdų eglutę šių 
metų gruodžio mėn. 19 dieną.

Baltrui Drožė

ADELAIDE
KULTŪRINĖS POPIETĖS

įsigijus Lietuvių Namus, Ade
laidės Kultūros Fondas, padedant 
Moterų Sekcijai, kartą į mėnesį 
rengia sekmadienines popietes, 
kurių metu prie kavutės ir pyra
gaičių išklausoma vienu ar kitu 
klausimu populiarios paskaitėlės 
ir pasidžiaugiama vietinių pajėgų 
meniniais pasirodymais.

Per rugsėjo mėnesio kultūrinę 
popietę č. Zamoiskis padarė pra
nešimą apie organizuojamą kom
paktinį lietuvių sutelkimą Britų 
Hondūre. Po pranešimo sekusioje 
meninėje programoje ponia J. Ma- 
želienė padainavo Juozo Gaubos 
Lopšinę, Broniaus Budriūno Mię-

I I. Strautins 5
;i 5-TH FLOOR '!

;■ 306 The Causeway į
Į; MELBOURNE į
!; xxx ?
5 SIUNTINIAI I LIETUVA ji 

Siuntinys uz pusę kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIŪLO SIUNTINI, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BOTŲ 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, ^skaičius 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 jpylams medžiaga 1 yd..................................
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain)

geriausios vilnos 1 yd.........................................................................  J
Vyriški, pusbačiai oxford ..................................   I
| visas kainu muitas jau įskaičiuotas.
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, nes už kiekvieno siunti
nio pristatymą atsako BALTIC STORES.
- VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI:

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

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

17/6.

3.0.0.
2.5.0.

gūželio noriu ir Oi,: kas sodai ir 
Aleksandro Kačanausko Vai, gra
žu. Dainininkei akomponavo' jau
na pianistė panelė Valčiukaito, 
kuri dar solo paskambino Bacho 
Rondeau iš šeštosios angliškos 
siuitos ir Loeshhorn Etiudų Nr. 24.

Rengėjai iš savo pusės kiekvie
nai tokiai kultūrinei popietei rū
pinasi pateikti ką nors naujo ir 
gražaus. Ir kiekviena jų atsilan
kiusiems suteikia tam tikro ma
lonumo. Tikrai norėtųsi, kad į tas 
popietes atsilankytų galimai di
desnis vietos lietuvių skaičius, kad 
čia pradėtų daugiau rodytis jau
nimo. Tarp jaunimo, atrodo, gali
ma būtų surasti ir programos iš- 
pildytojų. Paskutinį kartą pasi
klausius Valčiukaitės, dar norėtų
si pasiklausyti jaunojo Straukos 
(smuikas), Ruzinsko (piano ir 
akordeonas), R. Puodžiaus (pia
no). Reikėtų atsiminti ir mūsų 
aktorius. Jie galėtų tikrai gražiai 
vienų kitų dalykėlį padeklamuoti. 
Rodos, yra ir baleto studijas lan
kančių lietuvaičių. Malonus būtų 
ir jų pasirodymas.

O apie pačias popietes rengėjai 
turėtų plačiau informuoti visuo
menę.

L-s

Melburne
MINĖJIMAS

Lietuvių Karių Veteranų Sąjun
gos “RAMOVĖ” Melburno sky
rius rengia lapkričio mėn.23 die
nos

Minėjimą — Pobūvį.
Pobūvis įvyks š.m. lapkričio 28 

dienų (šeštadienį) Collingwood’o 
policijos sporto salėje (prie Col- 
lingwoodo geležinkelio stoties).

Pakvietimus galima gauti pas 
p. Bikuličių ir prie įėjimo.

Sąjungos Valdyba
■i i -............  I— ,i

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”

I C. S. BOYNE & CO. PTY. LTD. |
S 183 CANTERBURY ROAD, 0
:: CANTERBURY |
Į; Biznio agentai (steigta prieš 40 m. g
« M E S S I O L O M E £
n KRAUTUVES, DELIKATESŲ BEI MIŠRIAS PARDUOTUVES 0

IR T.T., SU BUTAIS IR BE BUTŲ. g
(t Prašomo kreiptis į rusiškai kalbantį menedžerį Mr Leo Katsin.
g IŠRŪPINAME PASKOLAS.
£ Telef. 78-8921 po dabo: 57-7352

NAUJAS GELEŽINKELIŲ 
VIRŠININKAS

Nuo spalio 1 dienos Lietuvos 
geležinkeliai gavo naujų viršinin
kų — žemaitį, Georgijų (ne Jur
gį). Jį paskyrė sovietinis susisieki
mo ministras, nes geležinkelių 
Maskva nepatiki “suvereninėms 
respublikoms".

G. žemaitis lig šiol buvo pir
muoju Lietuvos geležinkelių val
dybos viršininko pavaduotoju. Vie
šai bene tik vienintelį kartų tepa
minėtas, kai prieš porų mėnesių 
buvo apdovanotas medaliu, draugu 
su kitais pareigūnais, Alytaus ge
ležinkelio šakos atidarymo proga. 
Atidarymo iškilmėse vyresnybę 
Alytuje pasitiko dar senasis virši
ninkas, iš Rusijos tuoj po karo at
keltas lenkas A. Kožuchauskas, 
jau senyvas žmogus, turbūt dabar 
paleistas pensijon. G. Žemaitis ir
gi sovietinis geležinkelininkas, au
gęs, o gal gimęs Rusijoj.

ŠOKDINA MUZIEJAUS VARPUS
Kauno Karo Muzejaus bokšto 

varpų meliodijos bolševikams ne
tiko*. Po karo prie varpų mecha
nizmo tapo pristatytas kompozito
rius Viktoras Kuprevičius, kuriam 
atitinkamai pasidarbavus prie me
chanizmo veleno, varpai ėmė 
skambinti “Prie Nemuno kitas iš
aušo jau rytas”. (V. Kuprevičiaus 
daina “Pajūriais, pamariais”, ku
rios priedainis baigiasi žodžiais 
“amžiais bus laisva Lietuva", 1941 
metais sukėlė Skandalų profsąjun
gų rengtame koncerte: publika 
sukėlė neregėtas ovacijas. Nuo to 
laiko agitpropas įsakė tą Kuprevi
čiaus dainų išimti iš visų repertu
arų, taip, kaip ir Karo Muziejaus 
varpų skambintas melodijas).

Šįmet V. Kuprevičius vėl turė
jo padirbti (net ir su sūnum) prie 
muziejaus varpų mechanizmo, tik 
šį kartą ne prie automato veleno, 
o prie klaviatūros. To pasėkoje 
dabar kauniečiai kelis kart persą 
vaitę girdi varpų muzikos koncer
tus. Tik varpai, esą, “dainuoja 
įvairių mūsų šalies tautų dainas 
— lietuviškas ir rusiškas, gruziniš
kas ir ukrainietiškas”, o tarp visų 
tų skambinamų melodijų vyrauja 
“Siroką strana”... LNA

i 
£
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KtaųpAsroct
LĄISVĖS DEMONSTRACIJA

Tik prieš tris metus įvykęs 
Vengrijos sukilimas prieš paver
gėjus ir išnaudotojus pradedama 
jau pamiršti. Komunistai energin
gai veikia ir daro viekų, kad šį 
nemalonų jiems faktų ištrynus iš 
pasaulio atminties. Mūsų gi pa
reiga yra veikti priešinga kryp
timi — priminti greit pamirštan- 
tems žmonėms Rusijos komunistų 
suktus ir nežmoniškus darbus ir 
užkirsti jiems kelių į tolimesnius 
naujų kraštų užgrobimus. Tai yra 
mūsų pareiga todėl, kad mes gi 
esame gyvi jų neteisingų darbų 
liudininkai. Mes patys išgyvenę 
ištisus metus komunizmo valdžioj, 
gerai žinom, kaip jie klastingai 
užgrobia tautas ir kaip vėliau jas 
naikina masiniais išvežimais, api
plėšimais ir teroru.

Vengrijos sukilimas yra tik da
lis to pasaulinio masto istorinio 
proceso, todėl jo minėjimų nutar
ta jungti, atžymint viso pasaulio 
rezistencijų, fizinę ir dvasinę, 
prieš komunizmo priespaudų, kar
tu iškeliant reikalavimų — atsta
tyti tautų laisvę ir nepriklauso
mybę.

Melburne šiam minėjimui efek
tingiau pravesti sujungė savo jė
gas trys didelės organizacijos: 
The Committee of Nationals front 
Countries Behind the Iron Cur
tain, kurioj dalyvauja ir lietuvių 
atstovas. The Asian Peoples An
ticommunist League, Australijos 
padalinys, ir The Free China Aus
tralia Association. Šios trys or
ganizacijos organizuojamame vie
šame mitinge nori nušviesti Aus
tralijos visuomenei pasaulinio

MELBURNAS
BALIUS PASISEKĖ

Melburno Lietuvių Namų baliu
je, įvykusiame š.m. spalio 9 d. 
Richmond Town Hali, rengėjų 
teigimu, dalyvavo per 250 tautie
čių. Kaip baliaus dalyviui malo 
nu čia konstatuoti, kad rengėjai
— M.L. Klubo Taryba, — galima 
sakyti, pilnai atliko savo uždavi
nį, suteikdama savo svečiams tik
rai jaukių baliaus nuotaikų.

Antras malonus faktas, kad 
rengėjai, prisiminę buvusį papro
tį, studentams suteikė galimybę 
baliuje dalyvauti už žymiai ma
žesnę aukų. Tas rengėjų žygis ne
nuėjo veltui, nes į balių atvyko 
tikrai gražus būrys besimokančio 
universitete ir kitose mokyklose 
lietuviško jaunimo, kas žinoma, 
dar labiau pagyvino baliaus links
mumų.

Laimės šulinys, kuris pirmų 
kartų buvo Melburne suorgani
zuotas, sutraukė nemažų būrį lai
mės žvejotojų. Iš šulinio ištrauk
tas laimykis (šeimininkių ginklas
— kočėlas) tikrai daug juoko su
kėlė baliaus dalyvių tarpe.

Smagu konstatuoti, kad baliaus 
dalyviai pasirodė tikrai kultūrin 
gi, ne tik gražiai rengdamiesi, 
bet ir savo elgsena. Visi buvo 
linksmi — patenkinti.

Nebūčiau teisingas, nepareiškęs 
kelių pastabų. M.L. Klubo tary
bai rengiant kitų balių, reikėtų 
susirasti didesnę salę, kad visi 
svečiai tilptų kartu. Šiame baliu
je atsitiko taip, kad apie 30 as
menų turėjo sėstis prie stalų gre
timoje bufeto salėje. Tuo būdu 
kaikas pasijuto nuskriaustais, nors 
pagrindinėj salėj dar matėsi ir 
tuščių vietų.

Maža pastabėlė Ir baliaus daly
viams, atseit — ir man. Reikėtų 
panaikinti paprotį neštis iš gatvės 
išsipūtusius portfelius gėrimų. Ba
liaus rengėjai, kaip pastebėjau, 
turėjo įvairių gėrimų, tačiau jų 
negalėjo visų išparduoti, nors prie 
normalios kainos tik vienas kitas 
šilingas buvo pridėtas transporto 
išlaidoms padengti.

Rimas Vėtra

SOTUS IR APSIRENGĘS BO
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE. 

masto įvykius, vykstančius Euro
poje ir Tclimuosc Rytuose, kurie 
galutinėje išvadoje atsilieps ir j 
Australijos likimų.

Mitingo tikslas — iškilmingas 
paminėjimas žuvusių, iškėlimas ir 
pagerbimas pasiektų laimėjimų 
bei vilties geresnei ateičiai. Mi
tingo salėje bus įneštos paverg
tųjų tautų vėliavos, o pareigūnai 
vilkės tautiniais drabužiais. Mi
tingui vadovauti pakviestas sena
torius G.C. Hannan; svarbiausias 
kalbėtojas bus ministeris H. Gor
ton. Po mitingo kalbų seks Vaka
rų ir Rytų tautų šokiai ir piano 
rečitalis.

Mitingo vieta: Exhibition Build
ing, Royal Ballroom. Laikas: lap
kričio 7 d., 7.30 vai. Tų pačių 
dienų įvyksta ir komunistų orga
nizuojama taikos konferencija. Ši 
data parinkta kaip tik dėlto, kad 
jiems parodytų, jog viešoji opini
ja palaiko tuos, kurie kovoja už 
pagrindines žmonių laisves. Todėl 
svarbu yra, kad šis mitingas pasi
sektu ir būtų skaitlingas.

Mes, kurie juk neabejingi esam 
tos rūšies veiklai ir kurie nenori
me matyti komunizmo įsigalėjimo 
Australijoje, turėtumėm kuo 
skaitlingiausiai jame dalyvauti ir 
paremti kalbėtojus savo griaus
mingais nlojimais. Techniškiems 
darljams pravesti organizatoriai 
laukia ir iš lietuvių pusės bent 
dvidešimties vyrų pagelbos. No
rintieji prisidėti, kviečiami užsire- 
gistruot pas betkurj Apyl. Valdy
bos narį.

N.P.

SYDNEJUS
VISI ŠVENTIEJI IR VĖLINES

šiais metais Visų šventųjų 
šventė yra sekmadieni — lapkri
čio 1 d.

Pamaldos: Bankstowne St.
Brendan’s bažn. 10 vai. 45 min. 
ir Camperdowne 12 vai.

Tuojau po šv. Mišių Camper- 
downe bus mirusiųjų paminėji
mas: bus giedama Libera prie sim
boliško kapo ir maldos už miru
sius.

Nuo 12 vai. Visų šventės ir vi 
sų Vėlinių dienų galima laimėti 
visuotinius atlaidus aukojant už. 
kurių vienų vėlę: atlikus išpažin
tį, priėmus Komunijų — tiek kar
tų, kiek kartų aplankant bažny
čių, viešų koplyčių ar kapines bus 
sukalbėta po 6 poterius šv. Tėvo 
intencija.

Išpažinčių bu* klausoma šešta- 
dienį — spalio 31 d.

Camperdowne nuo 3,30 — 4,30 
vai. p.p.

Bankstowne St. Brendan’s baž
nyčioje nuo 6 — 7 vai. vak.

Vėlinėse — lapkričio 2 d. lietu
viškų pamaldų nebus. Bus laiko
mos 3-jos Šv. Mišios už mirusius. 
Fasimelskite už mirusius arti
miausiose sau bažnyčiose. *

Lapkričio 2 d. 7 vai. vakare už
baigiamas rožančius Bass-Hills 
lietuvių kolonijoj.

Lapkričio 6 d. Pirmasis Penkta
dienis. Išpažintys Bass Hills pa
rapijos bažnyčioje nuo 7 vai. va
kare.

Lapkričio 8 d. pamaldos Cabra- 
mattos lietuviams Mt. Pritchard 
bažn. 9 vai. 45 min.

KAPINIU LANKYMAS

Mūsų tradicinis kapinių lanky
mas Vėlinių išvakarėse — šiais 
metais išpuola sekmadienį lapkri
čio 1 d.

Pamaldos už mirusius: pamoks
las, Libera ir giesmės ir maldos 
5 vai. 30 min. vakare Rookwoodo 
katalikų kapuose 11 sekcijoj prie 
jaunuolio — skauto kapo.

Kapo papuošimu, žvakutėmis, ir 
giedojimu rūpinasi "Aušros” tun
to skautai, kurie, tęsdami savo 
pradėtų tradicinį kapinių lanky
mų, dalyvauja visi organizuotai.

K.P.B.

PRANEŠIMAS
' IR PADĖKA

Sydnėjaus Lietuvių "Caritas” 
praneša visuomenei, kad šiais me
tais nuo liepos mėn. 4 d. iki rug
sėjo mėn. 13 d. buvo įvykdytas 
rūbų, avalynės ir pinigų rinkimo 
vajus mūsų tautiečiams Vokieti
joje sušelpti.

Vajaus-metu suaukota rūbų ir 
avalynės — 431 vienetas bei pi
nigais £ 24.10.0.

Daiktais aukojo*.
P.p. Černiauskaitė, Leverienė, 

Bužinskienė, Slivinskienė, Ivins
kienė, Kmitas, Jasinskaitė, Pivo
riūnas, Kavaliauskas, Černiaus
kienė, Stasiūnaitienė, Gečiauskie
nė, Šidlauskienė, Špokienė, per p. 
Račiūnų — mirusio K. Vilgindo, 
Jurkšaitis, Dirginčius, Obelevi- 
čius, Vladičkaitė, Dambrauskaitė, 
Šumskienė, Savickienė, Michalek, 
Boreikienė, Liesienė, Gintautienė, 
Jarmalauskas, Sirutienė, K.P.B., 
Dirmantas, Donelienė, Liubins- 
kas, Savickas, Hopienė, Maura- 
gienė, Leveris, Kijauskas, Kola- 
kauskas, Jarmalavičienė, Jablons
kienė, Veteikis, Bučinskas, Janu
šauskienė, Jančienė, Ničajai, E. 
Šliogerienė —2 — vardinius siun
tinius ligoniui Juozui žurauskui 
Vokietijoje.

Pinigai' aukojo:
P.p. J. Jenčius — £ 5., K.P.B. 

— £ 3, P.R. Alekna — £ 2.10.0, 
A.C. — £ 2., Migevičius — £ 2., 
K. Vasaris — £ 2., P. Kalodzins- 
kas .— £ 1., A. Mauragis — £ 1., 
S. Kemėšis — £ 1., J. Zakaraus
kas — £ 1., P. Burokas’ — £ 1., 
V. Šablevičius — £ 1., Lašaitis — 
£ 1., Jasinskaitė — 10 šil., V. Ra
čiūnas 10 šil.

Šie visi pinigai £ 24.10.0 — pa
siųsti Tėvui Alf. Bernatoniui — 
paskirstymui šalpos reikalingiems 
Vokietijos lietuviams.

Visi drabužiai ir avalynė supa
kuota į vienuolikų maišų ir per 
Šv. Vincento a Paulo Draugijų 
išsiųsta į Vokietijų Litauische Ca
ritas, Rev. Jonas Petraitis padali
nimui šalpos reikalingiems.

Vajaus rinkėjui A. Ničajui, vi
siems vajaus talkautojhms, o ypač 
visiems aukojusiems pinigus, rū
bus bei avalyne reiškiu gilių padė
kų.

Sydnėjaus Lietuvių "Caritas’’ 
Pirmininkas — Kun. P. Butkus

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Liet Mot. Soc. Glo

bos Draugijai reikalinga moteris 
virtuvės darbams (šeštadieniais 
nuo 12 iki 8 v.v. ir sekmadieniais 
nuo 2 v. p.p. iki 8 v. vakaro.)

Kreiptis š.m. spalio 31 ir lan- 
kričio 1 dienomis nuo 2 v p.p. 
iki 8 v.v. j Sydnėjaus Liet. Na
mus Redferne (Botany Rd., 18-20 
susitarti dėl atlyginimo.

Draugijos Valdyba

Sydnėjaus Liet. "DAINOS" choras |

Š.M. LAPKRIČIO 14 D. J

POLICE BOY’S CLUB SALĖJE, 15 ERSKINEVILLE RD., X
NEWTOWN, SYDNEY |

RENGIA TRADICINĮ — METINĮ |

Koncertą — Baliu |
Bus nauja ir įdomi programa: DAINUOS MIŠRUS, VYRŲ 

IR MOTERŲ CHORAI. REPERTUARE DAUG NAUJŲ DAI
NŲ.

PO KONCERTO ŠOKIAI. •;

< I Gros Spaudos Baliaus kapela, bus pigus ir turtingas bu- !
I! fotas. : J

PRADŽIA 7 V.V. ?
X

< ■ Bilietai po 15 šil., moksleiviams — 10 šil., kuriuos jau da- į
JI bar galima užsisakyti pas choro dalyvius. X
' ’ “DAINOS” CHORAS |

PRANEŠIMAS
Blogam orui esant, š.m. spalio 

4 d. ruoštas Sydnėjaus “Aušros" 
Skhutų Tunto veiklos dėšimtmecio 
minėjimas neįvyko.

Šiam veiklos dešimtmečiui atžy
mėti š,m. spalio 3Į d. (šeštadie
nį), 2 vai. pq>. Bankstowno Lie
tuvių Namuose* šaukiama Iškil
minga Tunto Sueiga.

Skautų tėveliai bei bičiuliai 
kviečiami šioje sueigoje dalyvau
ti. *

“Aušros’’ Tunto Vadija

MUZIKOS MOKYKLA
Jaunoji Sydnėjaus lietuvių pia

nistė p-lė I. Vilnonytė atidarė 
muzikos mokyklų. Moko pianino, 
muzikos teorijos ir paruošia mo
kinius konservatorijos egzami
nams. Sydnėjiškiai lietuviai, žino
dami mūsų jaunosios muzikės ga
bumus, galėtų jai padėti, moky
damiesi pas jų ar rekomenduoda
mi kaimynams bei pažįstamiems. 
Susitariama telefonu: FW4808. 
Adresas: 4 Marine Drive, Bronte, 
N.S.W.

BANKSTOWNAS
PRANEŠIMAS

Pranešama Bankstowno Liet. 
Namų nariams, kad š.m. lapkričio 
1 d. (sekmadienį) 12 vai. įvyks 
visuotinas narių susirinkimas, ku
riame numatyta sekanti darbo
tvarkė:

1) Susirinkimo atidarymas, 2) 
prezidiumo kvietimas, 3) Valdy
bos pranešimas (pirmininko ir iž
dininko), 4) salei vardo parinki
mas, 5) priestato statybos klausi
mas ir 6) einamieji reikalai.

Ta pačia proga Bankstowno 
apyl. pirmininkas p. M. Nakutis 
skaitys paskaitų apie alkoholio 
kenksmingumų. Nesusirinkus kvo
rumui, už pusės valandos susirin
kimas bus laikomas teisėtu.

B.L.N. Valdyba

PRANEŠIMAS
A.L.B-nės Bankstowno Apyl. 

Valdyba praneša visiems tautie
čiams, kad paskutinis šokių vaka
ras prieš adventų įvyks š.m. lap
kričio m. 7 d. (šeštadienį) Banks
towno Liet. Namuose.

Apylinkės V-ba ypač kviečia to
limesnių vietovių lietuvius, kurie 
savo aukomis ar panašiai prisidė
jo prie šios salės įrengimo.

Pilnai tikime, kad sutiksite su 
mumis, nes bent šiuo laiku gra
žesnės šokių salės Bankstowne 
nėra.

Numatyta įdomi programa: ak
tualijos, juodoji magika ir t,t.

Gros Spaudos Baliaus kapela. 
Veiks bufetas su užkandžiais. Bi
lietus galima bus gauti prie įėji
mo. Studentams bei moksleiviams 
pusė kainos.

Bankstowno Apyl. Valdyba

CABRAMATTA
RENKAMAS LIETUVIO 

MOKESTIS
Cabrųmattos apylinkėje Valdy

bos pirm. V. Deikus, talkaujant 
J. Veteikiui, pereitą sekmadienį 
lankė apylinkės lietuvius, rinkda
mi lietuvio mokestį ir aukas a.a. 
Jurgio Kalakonio paminklui.

Brangiems p.p. V. ir -J. JANUšKEVICIAMS

gilaus liūdesio valandoje dėl jų sūnaus Liutkvero 
tragiškos mirties nuoširdžių užuojautų reiškiame

E.A. ir V. Karpiai

Informuojama, kad (be vienos 
išimties) visi tautiečiai noriai su
simoka nustatytąjį metinį mokes
tį ir aukoja mirusiojo "M.P.” re
daktoriaus paminklui.

S.P.

, ADELAIDĖ
PADĖKA

Visiems padėjusiems Bendruo
menės Balių pravesti: Moterų 
Sekcijai už bufeto paruošimą ir 
pelno pervedimų j Valdybos iždų, 
bendruomenės ponioms už aukas 
bufetui ir talkininkams bei talki
ninkėms prieš balių ir laike jo -- 
nuoširdus ačiū.

★

ROBŲ VAJUS
Bendruomenės susirinkimo nu 

tarimu, rūbai, avalynė ir pinigai, 
rinkti Punsko lietuviams, bus 
siunčiami Vokietijon. Vajus dar 
pratęsiamas iki š.m. lapkričio 1 
d. Aukas prašoma pristatyti šeš
tadieniais j Lietuvių Namus nuo 
9 iki 12 vai. Negalint pristatyti, 
aukos bus atsiimtos, paskambinus 
p. Garbaliauskienei (LF6829).

*
PAGERBIMAS ATIDĖTAS

P. STATNICKO PAGERBIMAS 
už ilgametį vadovavimų savaitga
lio mokyklai nukeltas į š.m. gruo
džio mėn. 5 d.

Adelaidei Apyl. Valdyba

T A Z A B Lietuviu Skyrius
GREITAI IR SĄŽININGAI PASIUNČIA SIUNTINIUS l 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Siuntiny* patiekia adresatų per 5 — 6 savaite*.

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

M. PETRONĮ,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, SYDNEY. Tel.: UJ 5727 

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

NUOSAVUS NAMUS, ?

įmokėjus mažų depozitų,

GREITAI, TVARKINGAI X 
IR GRAŽIAI f

PASTATO JUMS ?

| M. LUCAS & CO. Į
!; REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAL £
;; 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.

PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. X
O IŠRŪPINAME PASKOLAS. X
: I Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai.ryto ir po 6 vai. vakaro. ’t’

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

PRANEŠIMAS
“Vilniaus” skautų tunto Ade

laidėj tuntininkas ir skautų tėvų 
komitetas praneša, kad Tunto Tė
vų Komiteto organizuotos varžy
bos trims premijoms (I-ji £40.0.0, 
II-ji £ 30.0.0; III-ji £ 20.0.0) yra 
atšaukiamos.

Asmenys, įsigiję šių varžybų 
bilietus (1/- vienas) turi teisę at
siimti savo įnašų iki š.m. gruodžio 
31 d. Kreiptis pas tuntininkų. Pa
sibaigus nurodytam terminui, bet 
koki pareiškimai nebus priimami.

V.S. V. Neverauskas, 
“Vilniaus" Tunto Tuntininkas

PATIKSLINIMAS

Praeitame “M.P.” numeryje, 
aprašant Borovanskio baleto teat
ro atvykimo Sydnėjun įvykį, buvo 
klaidingai jo teatras pavadintas 
studija.

Taigi ir lietuvaitės balerinos 
— Ramona Rataitė ir -Regina 
Plokštytė — šoks šį sezonų no 
studijoj, bet Borovanskio baleto 
teatre.

Pajieškojimai
* Motina ir brolis, gyvenų Kau

ne, jieško Mykolo Stanevičiaus. 
Rašyti jiems senu adresu arba 
pranešti Sydnėjuje gyvenančiam 
V. Koženiauskui jo senuoju ad
resu.
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