
MftSU PASTOGĖ
PRENUMERATA

Ištisiems metams— 
i 3.0.0.

Pusei metų—£ 1.10.0 
Trims mėnesiams

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

tams.

SKELBIMAI
1 colis per vienų 

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

nuolaida.
Už skelbimų turini 

neatsakoma.

AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—"OUR HAVEN" AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES SAVAITRA8TI8
Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a newspaper.

LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA.
Redaktorius; Julius Veteikis. Redakcijos adresas: -24 Loroni SU, Cahramatta, N.S.W. Tol.: UB 3680.

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

Administracijos tel. YX 9062

Nr. 46 (562). Vienuoliktieji metai.
SYDNĖJUS, 1959 m. lapkričio 13 d.

Laisvės demonstracija Melburne
Lapkričio 7 — 14 dienomis Mel

burne vyko komunistų inspiruo
tas vadinamasis “taikos” kongre
sas, oficialiai — Australia* and 
New Zeeland Congress for Inter
national Cooperation and Dis
armament. Jam pirmininkavo 
Rev. A..M- Dikie, sekretoriavo 
Sam Goldbloom. Be kitų garseny
bių dalyvavo ir iš Anglijos atvy
kęs rašytojas J.B. Priestley, ame
rikietis Nobelio laureatas prof. 
Linus Pauling. Kongresų morališ
kai parėmė atskiru atsišaukimu 
Melburno vadovaujantieji bažny
tininkai (išskyrus katalikus). Pir
muoju pasirašė anglikonų arki
vyskupas Dr. Woods. Septynių 
punktų deklaracijų paruošė angli
konų katedros dekanas Dr. Bab- 
bege. Prieš kongresą pasisakė ta
čiau Australijos anglikonų pri
mas Dr. Gough. Paskutiniu mo
mentu atsisakė kongrese dalyvau
ti ir žinomas raudoniesiems sim- 
patikas prof. M. Oliphant . Kon
grese aktingai dalyvavo dalis dar- 
biečių politikų ir žymi dalis dar
bininkų unijų atstovų. Pagal Sun, 
atidarant buvę apie 5000 dalyvių.LIETUVOS REIKALAI AMERIKOS SPAUDOJE 

PO CHRUŠČIOVO VIZITO
Jungtinių Amerikos Valstybių 

spauda, rašydama apie Chruščiovo 
vizitų Amerikoje, plačiai paminė
jo ir Lietuvų. Štai jau rugsėjo 
4 d. North Central Louisiana Re
gister, Alexandria, Louisiana, pa
mini 46-tų Lietuvių Vyčių seimų 
priimtų rezoliucijų Chruščiovo at
silankymo reikalu. Rezoliucija bu
vo pasiųsta JAV preezidentui.

Rugsėjo 10 d. Westwood, Mass 
Press skelbia lietuvių organizaci
jų rezoliucijų, kurių Norwood, 
Mass., lietuvių organizacijos pa
siuntė JAV vyriausybei.

Rugsėjo 11 d. John C. O’Brien, 
rašydamas apie Chruščiovo vizitų 
Chikagos New World, primena 
Amerikos lietuvius, kurie kėlė bal
sų, kada Stalinas lietuvius, latvius 
ir estus ir kitus trėmė Sibiran.

Rugsėjo 14 d. Louisville, Ken
tucky, Times vedamajame, liesda
mas Chruščiovo vizitų, primena 
kad Chikagos priemiesčiuose važi
nėjo 150 automobilių ir sunkveži
mių, iš kurių buvo dalinami atsi
šaukimai, o taip pat pažymi, kad 
tose demonstracijose dalyvavo ir 
lietuviai.

Tokias pat pastabas padarė ir 
Galesburg, Ill., Register — Mail 
tų pačių dienų.

Cleveland, Ohio, Press taip pat

PAGROBĖ DAR VIENĄ 
’ ŽMOGŲ?

Nuo pat spalio 14 d. vokiečių 
policija tiria tokį įvykį: Prieš ku
rį laikų iš sovietinės zonos į Fell- 
bachų prie Stuttgarto atbėgo 18 
metų jaunuolis, kuris zonoje bu
vęs “liaudies policijoje”. Dabar 
jis dingo. Visi duomenys rodo, 
kad jis gali būti pagrobtas. Jau 
keletu dienų prieš jo dingimų jis 
susitikęs su nepažįstamais vyrais, 
o spalio 10 d., jis buvo paskutinį 
kartų matomas aštriame ginče su 
nežinomu asmeniu. Po to jau nie
kas jo nematė. Jei jis tikrai yra 
pagrobtas ir išgabentas į sovieti
nę zonų, tai jau būtų ne pirmas 
pagrobimas.

Sųryšy su “taikos kongreso” | 
atidarymu lapkričio 7 d. Melburne 
buvo suruošta laisvė* demonstra
cija, Rengėjai buvo Europos Pa
vergtų Tautų komitetas, Azijos 
Antikomunistinė lyga ir Laisvos 
Kinijos draugija. Apie 2000 nau
jųjų australų su antikomunisti
niais plakatais pašaipiai sutiko 
taikos kongreso dalyvius, kai jie 
rinkosi į South Melbourne miesto 
salę. Vakare į parodos paviljono 
šokių salę, pagal melburniškio Sun 
inform., susirinko apie 3500-4000 
žmonių. Jų daugumas naujieji 
australai, bet nemažai kiniečių ir 
kitų Azijos kraštų atstovų. Daug 
buvo ir senųjų australų. Mitingui 
pirmininkavo liberalų senatorius 
G.C. Hannan. Kalbėjo liberalas 
karo laivyno ministras J.G. Gor 
ton ir demokratų darbiečių sena
torius G. Cole. Įdomių antikomu
nistinę kalbų pasakė iš Formozos 
•specialiai atvykęs Azijos Antiko
munistinės lygos pirmininkas Ku 
Chang Kang, kuris perdavė ir 
specialų Ciangkaišeko sveikinimų. 
Telegramomis laisvės demonstran
tų mitingų sveikino Australijos 

rugsėjo 14 d. rašydama, kaip turi 
būti sutiktas Chhruščiovas, sako, 
kad tarp kitų ir lietuviai turi savo 
specifinius jausmus Chruščiovui.

žinomas žurnalistas Roscoe 
Drummond, rašydamas iš Wa- 
shingtono rugsėjo 17 d., peržvel
gia Sovietų politikų nuo Lenino 
laikų ir sako, kad Stalino laikais 
Sovietai sudarė nepuolimo pak
tus su Lietuva, Latvija ir Estija 
ir vėliau priverstinai inkorporavo 
tuos kraštus į Sovietų Sųjungų. 
Drummond straipsniai pasirodė 
daugelyje laikraščių visame kraš
te.

Herald — Whig, Quincy, Ill., 
rugsėjo 17 d. vedamajame nurodo, 
kad Chruščiovas buvo priimtas 
šaltai, o todėl, kad amerikiečiai 
negali užmiršti, kų Sovietai pada
rė Vengrijoje, o taip pat užėmė 
mažas valstybes, jų tarpe ir Lie
tuvų.

Juornal, Tupelo, Miss., rugsėjo 
18 d. vedamajame sako, kad pa
saulis domisi, ko nori Chruščiovas, 
čia pat spėja, kad jis nori paskir
styti Sovietų ir kitų įtakų pasau
lyje. Tarp kito sakoma, kad mes, 
amerikiečiai, per mažai padrųsi 
name pavergtuosius susilaukti 
laisvės, tačiau nors nenustojome 
intereso į tuos pavergtuosius ir 
oficialiai nepripažįstame Lietuvos, 
Latvijos ir kitų kraštų užėmimo.

Los Angelės Mirror News veda
majame primenama, kad Sovietai 
užsmaugė Pabaltijo valstybių lais
vę, kuri gyvavo 22 metus.

Žinomas žurnalistas George So- 
kolsky taip pat plačiai rašė apie 
Chruščiovo vizitų, jo straipsnį 
spausdino 100 Amerikos laikraščiu. 
Savo straipsnyje jis taip pat pri
minė Lietuvų.

News-Journal, Hamilton, Ohio, 
savo rugsėjo 19 d. vedamajame 
“Deeds, not Words” daro kai ku
rias pastabas apie Chruščiovo kal
bų Jungtinėse Tautose, ir tarp kit
ko sako, kad dėl kolonializmo So
vietų Sųjungų gali kaltinti Latvi
ja, Lietuva ir Rytų Vokietija.

Sentinel, Ansonia, Conn., rug

premjeras Menzies ir užsienio rei
kalų ministras Casey. Mitingas 
priėmė 7 punktų rezoliucijų. Mi
tingo pagrindinis motyvas: nega
li būti taikos, kol nėra laisvės 
Raudonoji Rusija ir raudonoji Ki
nija nė nemano suteikti laisvę pa
vergtoms tautoms, bet nepaliau
jamai stengiasi užgrobti ir toliau 
silpnesniuosius kaimynus. Mes no
rime taikos, bet tik tada, kai bus 
skriaudos atitaisytos. Raudonoji 
Rusija ypač mėgsta deklaruoti tai
kų, bet tik todėl, kad pasaulis už
mirštų jos užgrobtus kraštus, jų 
kruvinus darbus Budapešte, Pa- 
baltyje ir kitose vietose.

Mitinge dalyvavo laisvųjų kraš
tų Melburne reziduoju konsulai, 
tarp jų Vakarinės Vokietijos ir 
nacionalinės Kinijos.

Mitinge dalyvavę naujieji aus 
tralai pasirodė su savo programo
mis. Ypač vykęs buvo vengrų ba
letas, pavaizdavęs Budapešto lais
vės kovotojų tragedijų. Prie estra
dos buvo išsirikiavusios vėliavos, 
tarp jų ir mūsiškė trispalvė. .

NEMO

sėjo 21 d. laidos straipsnyje — 
"Po aktoriaus kauke” — rašant 
apie Chruščiovų, sakoma, kad aiš
kus mėsininkas kalba, lyg jis bū
tų išlaisvintojas, kai tuo tarpu jis 
pavergė Estijų, Latviją, Lietuvų, 
Lenkiją, Rumuniją, Bulgariją ir 
kitas valstybes.

News, Athol, Mass., rugsėjo 
21 d. The Friendship Drive straip
snyje rašo, kad Rusijoje prasidėjo 
draugingumo su Amerika propa
gandos savaitė. Kiekvienas ameri
kietis gali pagalvoti, kad norima 
baigti šaltasis karas, tačiau laik
raštis primena Rytų ir Centro Eu
ropos valstybes, jų tarpe ir Lietu
vų, kurios yra Rusijos prarytos.

George Murray American, Chi
cago, Ill., savo rugsėjo 23 d. 
straipsnyje taip pat prisimena Pa
baltijo valstybių užėmimą, jų tar
pe ir Lietuvą.

Post and Times Star, Cincin
nati, Ohio, rugsėjo 23 d. straips
nyje sako, kad Chruščiovas San 
Francisco tarp kitko pareiškęs, 
jog jie, Sovietai, persiėmė Kris
taus nuostatų — Meilę Artimui, 
čia laikraštis nurodo Sovietų mei 
lę artimui, išvardina visas kaimy
nines valstybes, kurias Sovietai 
pavergė, tų valstybių tarpe mini
ma ir Lietuva.

Lietuvos vardą ir jos dabarti
nę padėtį minėjo veik visi Ameri
kos laikraščiai. Kiti net prisiminė 
Pavergtųjų Savaitę, kurių paskel
bė Prezidentas: Chruščiovas kal
bėjo, bet Amerikos spauda primi
nė Rytų ir Centro Europos padė
tį, o kartu ir Lietuvą. E.L.I.

VOKIEČIAI APIE LIETUVOS 
EVANGELIKUS

“Mainpost” (Wuerzburg) spalio 
1 d. pranešė kai ką apie evangeli
kų bažnyčių ir kunigų padėtį už 
geležinės uždangos. Lietuvos res
publikoje (kartu su Klaipėdos 
kraštu) savo pareigas einą jau 
tik 6 evangelikų kunigai, kurie ap
tarnauja 12 bažnyčių. Žinios esą 
gautos iš grįžtančių per Friedlan- 
do stovyklų repatriantų. Lietuvos 
evangelikų bažnytinis gyvenimas 
vykstąs normaliai, būną krikšty
nos, konfirmacijos, bažnytinės su
tuoktuvės ir kt. Tačiau valdžios 
mokesčiai už bažnytinius pastatus 
esą tokie dideli, kad parapijoms

P. E. T. 
SEIMO DARBAI

KULTŪRINĖS LENKTYNĖS 
SU ŠĖTONU

Pastarasis, 75-sis, Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo pilnaties 
posėdis spalio 22 buvo skirtas 
trims pavergtiesiems svarbiems 
klausimams: (1) Rytų-Vakarų 
kultūriniams mainams, (2) Trem
tinių Metams ir (3) pavergtųjų 
kraštų ūkio sovietinei integraci
jai.

Rytų-Vakarų kultūrinių mainu, 
klausimu pranešimas Seimui jau 
buvo pateiktas pernai gruodžio 
posėdyje. Tąsyk klausimų išdisku
tavus, pranešimas buvo grąžintas 
Kultūros Reikalų Komisijai kai- 
kuriems papildymams ir patiksli
nimams padaryti. Pastarajame 
Seimo pilnaties posėdyje prof. A. 
Popos (Rumunija) pranešimas bu
vo priimtas be diskusijų.

Pranešimas išsamiai svarsto Ry
tų-Vakarų kultūrinių mainų abie
jų pusių tikslus, organizaciją ir 
apimtį. Pranešimas aiškina Rytų 
ir Vakarų principinius skirtumus 
dėl pačių kultūros vertybių ir jos 
uždavinių sampratos. Kai vienai 
pusei kultūrinė kūryba yra laisvo 
asmens laisvas apsisprendimas, tai 
antrajai pusei ji tėra kompartijos 
nustatytos ir jos tikslams naudin
gos politinės programos vykdymas 
kultūrinėmis priemonėmis. Kai 
vienai pusei kultūriniai mainai 
yra kultūrinės kūrybos vertybė
mis laisvas apsikeitimas, tai ant
rajai jie tėra sovietinio totaliz- 
mo politikos kompartijos nustaty
tų uždavinių vykdymas kultūrinė
mis priemonėmis.

Pranešimas svarsto kultūrinių 
mainų sovietinį iššūkį Vakarams 
ir Vakarų priemones į tą iššūkį 
atsakyti. Savo išvadose praneši
mas sako: “Visiems yra žinoma, 
kad sovietinio imperializmo galu
tinis tikslas nėra pasikeitęs. To
dėl yra aišku, kad ir pastarasis 
sovietų entuziazmas dėl vadinamų 
‘kultūrinių mainų”, neišskiriant 
nė parlamentarų bei kitų aukštų
jų politikų reciprocitetinių vizitų, 
yra ne kas kita, kaip dar vienas 
elementas Maskvos naujojoj ofen
zyvoj, siekiant ‘visuotinės brolys- 
stės ir draugiškumo’, t.y. siekiant 
šaltąjį karą tęsti kultūrinėmis 
priemonėmis, šios ofenzyvos tie
sioginis uždavinys yra laisvųjų 
tautų moralinis nusiginklavimas, 
skiepijant joms 'normalaus' gy
venimo jausmą, iš antros pusės, 
sovietų pavergtųjų tautų sudemo- 
ralizavimas, nes joms komunisti
nio elito draugingi tarpusaviniai 
santykiai su laisvojo pasaulio eli
tų rodytų, kad tironai yra priima-- 
mi į teisėtų vyriausybių šeimą. 
Kultūrinių mainų varžybose Va
karai galėtų turėti laimėjimo 
šansą tik tuo atveju, jei šios var
žybos eitų abiejose pusėse visiš
kos laisvės sąlygomis. Už betku- 
riuos kultūrinių pasirouymų trum
palaikius pasisekimus (Rytų-Va
karų) visuotinei kovai yra daug 
svarbiau išlaikyti tautų moralę 
abiejose geležinės uždangos pusė
se”, — baigia pranešimas.

labai sunku bažnyčias išlaikyti. 
O jei kuri nors parapija nebepajė
gia mokesčius už bažnytinius pas
tatus apmokėti, pastatai atimami 
ir naudojami kitiems, pasaulietiš
kiems tikslams. Šioks toks evange
likų judėjimas vykstąs ir Sibire. 
Parapijos tačiau tik tuomet gau
na teisę veikti, jei atsiranda di
desnis skaičius parapijiečių. Gerą 
dalį evangelikų sudarą ten baptis
tai.

K/T7 AP/E MUS
SOVIETŲ POLITIKA 

PABALTIJO ATŽVILGIU
— ŠVEDIJAI ĮSPĖJIMAS
“Hufvudsbladet” (Helsinki), 

švedų partijos Suomijoje vyr. or
ganas, įsidėjo švedų vyskupo 
Bengt Jonzono straipsnį antrašte: 
“Švedija, Rusija ir Chruščiovo vi
zitas”. Autorius polemizuoja su 
sovietų profesorium V.I. Lebede- 
vu, kuris tvirtinęs, Švedijoje esą 
sluoksnių, kurie priešinasi geriems 
santykiams su Sovietų Sąjunga ir 
vis kalba apie “rusiškąjį pavojų iš 
Rytų”. Tie sluoksniai, esą, prie
šinosi ir Chruščiovo atvykimui į 
Skandinaviją, švedų vyskupas į 
tai atsako:

“Kai Švedija jaučia nerimastį 
dėl 'grasinimų iš Rytų’, kai švedai 
kalba apie 'pavojų iš rusų pusės’, 
tai priežastis to viso yra pačios 
Rusijos politika, ypatingai jos po
litika Pabaltijo valstybių ir Suo
mijos atžvilgiu pastarųjų 20 metų 
laikotarpyje”.

SOVIETINĖ PROPAGANDA 
APIE LIETUVĄ ANGLŲ KALBA

“Moscow News”, Maskvoje lei
džiamas sovietinis žurnalas anglų 
kalba, rugs. 23 d. laidoje įsidėjo 
dviejų puslapių iliustruotą me
džiagą apie Lietuvą, žinoma iš 
sov. taško žiūrint. Pradžioje įdė
tas. Sov. Sąjungos sąrangoje. To
liau seka Romualdo Sakalausko 
straipsnis apie naujoviškas staty
bas Lietuvoje, straipsnis apie sep
tynmetį, rašytojo Jonyno rašinys 
ir Amerikos lietuvių komunistų 
(Mizaros vadovaujamos) turistų 
grupės kolektyvinis pareiškimas. 
Iliustracijos, reikia pripažinti, pa
rinktos vykusiai. Vienoje rodoma, 
kaip kranais atkeliami j statomąjį 
namą iš anksto paruošti didžiu
liai statybiniai blokai. Susidaro

NUŽUDYTAS LAISVĖS 
KOVOTOJAS?

Mirė nuo greit veikiančių nuodų
Spalio 15 d. Mūnchene, prie sa

vo buto laiptų, rastas pusgyvis 
žinomas ukrainiečių nacionalistų 
veikėjas ir buvęs “Banderos var
do laisvės kovotojų” vadas Stepo
nas Popel-Bandera (50 m.). Veža
mas į ligoninę mirė.

Apie jo mirtį tuoj paplito įvai
riausios versijos. Pagal vieną ver
siją, jį nužudė jo priešai, kurių 
jis daug turėjęs. Pagal kitą, jis 
pats nusižudęs.

Lavono skrodimas parodė, kad 
Bandera mirė nuo aštrių Ciankali 
nuodų, kurių pėdsakai ekspertų 
buvo rasti jo kūne. Tie nuodai 
veikia nepaprastai greitai, per ke
letą sekundžių. Tad kilo klausi
mas, kaip čia atsitiko, ar Bandera 
pats tuos nuodus priėmė, norėda
mas nusižudyti ar jam kas nors 
priebutyje nuodus įkišo į burną. 
Pranešta, kad būta burnos įdrės
kimų, kas liudytų, kad jam nuo
dus prievarta įkišo. Kodėl jis bū
tų turėjęs pats nusižudyti, sunku 
suprasti. Jis buvo žymus ukrainie
čių nacionalistų veikėjas, vado va 
vo organizacijai, kuri turi tūks
tančius pasekėjų. Kur eidavo, kur 
važiuodavo, vis turėdavo savo as
mens sargybą, parinktus patiki
mus vyrus. Bet kaip tik tuo mir
ties momentu sargybos prie jo ne
buvo, jis jos būk buvęs iš anks
to atsisakęs. 

įspūdis, kad tokius namus iš “pu- 
siaufabrikačių” būtų galima su
ręsti, jei ne per porą valandų, tai 
bent per porą dienų. Kitoje nuo
traukoje rodoma impozantiškas 
žvejybos laivas-bazė Klaipėdos 
uoste. Dar kitoje masinė liaudies 
šventė Lietuvoje. Įdomi ir nuo
trauka, iš kurios galima matyti, 
kokioje padėtyje yra šiuo metu 
elektrinės HES statyba ant Ne
muno prie kauno.

LENKAI NORI LIETUVIŠKŲ 
VAIDINIMŲ

“Tribūna Ludu” (Varšuva) rug
sėjo 27 d. pranešė apie Šekspyro 
veikalo "Hamleto” pastatymą Vil
niuje ir gėrisi ypatingai garsaus 
lietuvių artisto Henriko Kuraus- 
ko pasirodymu “Hamleto” vaid
menyje. Jis primenąs garsius len
kų vaidintojus. Būtų pageidautina, 
pastebi laikraštis, kad lietuviai 
vaidintojai su tuo veikalu atvyk
tų į Lenkiją. Lenkai norėtų pus 
save matyti Kurauską “Hamleto” 
rolėje. — Ir kai kurie kiti Len
kijos laikraščiai pažymėjo Kuraus
ką kaip įžymų Hamleto vaidinto
ją, įsidėdami ir jo nuotrauką.

LIETUVIAI PRANCŪZŲ 
ROMANE IR FILME

Paryžiaus leidykla R. Ląffont 
(30, ruo de l’Universitė) išleido 
romaną, kuriame svarbiausias vei
kėjas yra lietuvis Kazimieras Pan- 
talaskas. Figūruoja ir kiti lietu
viai. Romano autorius Renė Mas
son. Veikalo siužetas panaudotas 
jau ir filmui, kurį statė Paul Pa- 
viot šią vasarą. Pantalasko vaid
menį čia vaidino amerikietis C. 
Studer. Statant filmą, buvo įkaL 
beta j magnetofoninę juostą ir 
apie 20 sakinių lietuviškai. Jie bus 
panaudoti filmo sinchronizacijai.

Jo politiniai priešai buvo netik 
sovietai, kurie jo pasekėjus vadi
na “Banderos gaujomis”, bet ir 
kitų politinių pažiūrų ukrainiečiai 
ii' rusai, kurie su jo nacionalisti
niu radikalizmu nesutikdavo.

Bandera jau iš jaunystės buvo 
radikalinių metodų šalininkas. 
Savo laiku, kai ukrainiečių gyve
nama sritis dar prie Lenkijos pri
klausė, Bandera dalyvavo sąmo
ksle prieš lenkų minlsterį Pierac- 
kj, ruošiant prieš jį atentatą. Nu
teistas iki gyvos galvos, išėjo į 
laisvę tik Hitleriui Lenkiją užė
mus. Bandera iš kalėjimo išėjęs 
tuoj ėmė organizuoti ukrainiečių 
nacionalistų būrius, bet hitlerinis 
režimas juo nepasitikėjo ir įmetė 
jį į kacetą, iš kurio išėjo tik prieš 
karo pabaigą. Vėl jis organiza
vo ukrainiečių partizanų būrius. 
Legendariniais žygiais vėliau pra
simušė į Vakarus ir apsigyveno 
Pietų Vokietijoje, Mūnchene. čia 
ir vėl išvystė didelį aktyvumą, 
sutelkdamas apie save ukrainiečių 
nacionalistus.

Banderos laidotuvės Mūnchene 
virto masinėmis jo šalininkų de
monstracijomis. Prie jo kapo pa
dėta apie šimtas vainikų. Kaip 
neaiškus, nuotykingas buvo jo gy
venimas, taip paslaptinga buvo Ir 
jo mirtis.

1
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SIMAS MIGLINAS

LIETUVIŠKOSIOS KŪRYBOS BALANSAS LIETUVOS NAUJIENŲ
ATRANKA

Šioje apžvalgoje turima tikslo 
pažvelgti i naujųjų (originaliųjų) 
lietuviškųjų knygų raidų pokari
niais metais laisvojo pasaulio šaly
se ir sovietinę priespaudą nešan
čioje Lietuvoje. Stengtasi pateikti 
duomenys tik lietuvių rašytojų po
kariniame laikotarpyje, nuo 1945 
ligi 1958 pabaigos, pasirodžiusių 
knygų naujų laidų. Tan skaičiun 
taip pat įtraukti vieno kito auto
riaus rinktiniai raštai, bet tik to
kie, kuriuose tilpę ir tų autorių 
pokarinio meto naujosios kūrybos.

Apie pusė paliko
Pirmiausia žvilgtertina j lietu

vius rašytojus skaičiaus požiūriu, 
būtent, kiek jų paliko Lietuvoje, 
ir kiek pasitraukė i Vakarus. Apy 
tiksliai skaičiuojant prieinama iš 
vados, jog sovietinės okupacijos 
pasėkoje lietuvių rašytojų pajė
gos beveik pusiau pasidalino. Lie
tuvoje paliko apie 50 lietuvių ra
šytojų, Lietuvos nepriklausomy
bės laikkotarpiu pasirodžiusių su 
naujomis knygomis. Apie toks pat 
lietuvių kūrėjų skaičius pasitrau
kė j laisvąsias šalis.

Nutildytieji rašytojai
j laisvąsias šalis pasitraukusieji 

lietuviai rašytojai pokariniais me
tais beveik visi, su pora išimčių, 
pasirodė su naujomis knygomis, 
sukurtomis gyvenant svečiose ša
lyse.

Visai kitas gaunasi vaizdas 
žvelgiant į pavergtoje Lietuvoje 
palikusių rašytojų gretas. Ligi 
šiol, tai yra, ligi 1958 metų pabai
gos, nė viena nauja knyga nepasi
rodė šių rašytojų: Kazio Anglic- 
kio, Kazio Inčiūros, Antano Miš
kinio, Jono Graičiūno, Viktoro 
Katiliaus, Petro Kubiliaus-Kubi- 
leVičiaus (ištremtas I-sios sovieti
nės okupacijos metais), Vytauto 
Bičiūno (ištremtas I sovietinės 
okupacijos metais), Petro Ginta- 
lo, Prano Genio, Antano Jasiūno, 
Antano llčiuko, Juozo žlabio-žen- 
gės, Budrio (Granite pasireiškusio 
novclisto), Bronės Buivydaitės 
(teišleista antroji Auksinės kur
pelės, sukurtos nepriklausomybes 
laikotarpį, pakartota laida, tačiau 
nė vienos naujai sukurtos kūry
bos knygos), Rapolo Mackonis ir 
kt.

Taigi gana žymus pavergtoje 
Lietuvoje palikusių lietuvių rašy
tojų nuošimtis ligi šiol negalėjo 
pasirodyti nė su vienu naujosios 
kūrybos leidiniu.

Gausios mirtys
Ir mirtis žymiai gausiau palie

tė Lietuvoje palikusių rašytojų 
gretas. Mirė eilė rašytojų paly
ginti jauname amžiuje, kaip Salo
mėja Neris, Petras Cvirka, Jonas 
Marcinkevičius, Kapnys, Borisas 
Dauguvietis. Poetas Kazys Jaku- 
bėnas, nepakeldamas rašytojams 
komunistų partijos statomų reika
lavimų, nusižudė.

Mirtis taip pat palietė eilę vy
resniosios kartos rašytojų; mirė 
Sofija Čiurlionienė, Vienuolis - 
Žukauskas, Žalia Rūta-Sabaliaus- 
kas, Petras Vaičiūnas.

Santykyje su laisvojo pasaulio 
šalyse mirusiais rašytojais, pa
vergtoje Lietuvoje pokario laiko
tarpiu mirtis palietė su viršum 
50 nuošimčių daugiau rašytojų, 
negu kad svečioje pastogėje gyve
nančius lietuvius rašytojus.

Kūrybos derlius šiapus ir
anapus

Pokariniais metais lietuvių au
torių kūrybos naujų licdinių kny
gos pavidale pasirodė;

Metai*: .. Lietuvoje: Vakeruote
1945 5 7
1946 10 22
1947 15 37
1948 22 23
1949 14 8
1950 15 8
1951 25 31
1952 24 35
1953 31 27
1954 16 28
1955 22 33
1956 31 19
1957 29 22
1958 33 13
Naujų knygų skaičiun įtraukt’ 

šių žanrų lietuvių autorių naujo
sios kūrybos leidiniai: poezijos, 
novelės — apysakos, romano, dra
mos, jaunimo literatūros, atsimi
nimai ir kelionių aprašymai.

Vakaruose lietuvių autorių nau
jų knygų 1949 ir 1950 metais stai
gus sumažėjimas buvo emigraci
jos j užjūrius išdava.

Knygos pagal žanrus
Poezija. Pavergtojo Lie

tuvoje nuo 1944 metų ligi 1958 
pabaigos pasirodė 33-jų autorių 
70 poezijos rinkinių.
Tuo tarpu laisvojo pasaulio šaly
se per tą patį laikotarpi lietuvių 
poetų naujosios kūrybos pasirodė 
62 autorių 91 rinkinys.

N o v e 1 ė - apysaka. Lietuvoje 
1944 - 1958 metais iš spaudos iš
ėjo 28 autorių apysakos bei nove
lės 49 naujos knygos.

Laisvojo pasaulio šalyse per lą 
laikotarpį novelės bei apysakos iš
ėjo 28 autorių 60 naujų knygų 
(pirmųjų laidų).

R o m anas. Lietuvoje per 
14-ka pastarųjų metų iš spaudos 
išėjo 10 autorių 12 naujų romanų.

Gi laisvose šalyse gyvenančių 
lietuvių romanistų per tą laiko
tarpi pasirodė 26 autorių 37 nau
ji romanai.

Satyra. Satyros bei jumo
ro naujų leidinių pokario metais 
Lietuvoje pasirodė palyginti nedi
delis skaičius. Nutilo Liūnė Janu
šytė, mesdamos! į vaikų literatū
ros žanrą. Nė su vienu nauju sa
tyriniu leidiniu nepasirodė Teofi
lis Tilvytis. Tik Augustinas Gri

cius ir pokario metais protarpiais 
dar įstengė nusišypsoti. 14 metų 
būvyje iš spaudos išėjo 7 autorių 
5-kios satyrinio pobūdžio knygos 
(viena knyga dviejų autorių: Jo
nyno ir Kubilinsko).

Vakaruose per tą laikotarpį pa
sirodė 12-kos lietuvių autorių 15 
satyrinio pobūdžio knygų.

Scenos veikai ai Dra
mos, komedijos bei kito teatrinio 
žanro pokariniais metais Lietuvo
je pasirodė 22 autorių 38 knygose 
(neskaitant teatruose vaidintų, 
bot ligi šiol nespausdintų kūrinių).

Laisvojo pasaulio šalyse per tą 
laikotarpį tepasirodė 7 lietuvių 
autorių 8 teatrinio pobūdžio nau
jos knygos.

Jaunimo literatūra. 
1945 — 1958 metų laikotarpyje 
pavergtoje Lietuvoje pasirodė 30 
autorių 93 nauji leidiniai, skirti 
jaunimui.

Per tą laikotarpį laisvojo pasau
lio šalyse pasirodė 31 lietuvio au
toriaus jaunimui skirtų naujų 
knygų.

Atsiminimai Pokari
niais metais pavergtoje Lietuvoje 
pasirodė devynių autorių atsimi
nimų pobūdžio 10 knygų, nudažy
tų bolševikams įprastu tendencin
gumu.

Per tą patį laikotarpį Vakarue- 
se pasirodė 25-kių lietuvių auto
rių atsiminimų pobūdžio 27-nios 
knygos.

Kiti leidiniai (Vakaruose trijų 
knygų, Lietuvoje 18 knygų apim
tyje) priskirtini prie aprašomojo 
pobūdžio.

liįvadoa
Pavergtoje Lietuvoje nurody

tas per 14 metų išėjusių lietuvių 
autorių naujų knygų (pirmųjų 
laidų) skaičius (295 knygos) yra 
105 rašytojų darbo vaisius. Tuo 
tarpu laisvuose kraštuose per tą 
patį laikotarpį pasirodžiusios 293 
pirmosios laidos yra 158 autorių.

Neturima tikslo Vakaruose ir 
pavergtoje Lietuvoje pasirodžiu
sius naujuosius leidinius sverti li
teratūros vertės požiūriu. Težvilg- 
terta į skaitlines, nusakančias pa
sirodžiusių naujų knygų skaičių ir 
jų autorius. Viena pastebėtina, 
jog pastaraisiais metais Vakaruo
se pastebimas lietuvių autorių 
naujų knygų skaičius mažėjimas, 
kai tuo tarpu pavergtoje Lietuvo
je naujų leidinių skaičius gausėja.

Kitos išvados, išplaukiančios iš 
pateiktųjų skaitlinių, paliekamos 
pasidaryti apžvalgos skaitytojui, 
skaitytojui. (Drg. Inf)

š1 DB Lietuvių Sąjungos visuo
tini* metini* *uvažiavima* įvyko 
lapkričio 14-15 d.d Londone, Lie
tuvių Namuose. Tomis pačiomis 
dienomis Londone buvo ir Lietu
vių Namų akcinės bendrovės ak
cininkų susirinkimas. Bendrovė, 
kaip žinoma, leidžia ir "Europos 
Lietuvį”.

KAUNE ATIDARYTA 
ŽEMĖS ŪKIO PARODA

Spalio 12 d. Kaune buvo atida 
ryta antroji sukolchozintos Lietu
vos žemės ūkio paroda. Iš 78 ra
jonų tik 16 yra gavę teisę daly
vauti parodoje ir pasirodyti su lai
mėjimais Sovchozai į parodą 
įleisti beveik visi (70), užtat in
dividualūs kolchozai tik 51 (iš 
apie 2000) tepasirodė verti leisti 
į parodą.

Iš parodoj esamų kolchozų vie
nas rodo tikrai nuostabius laimė
jimus. Nuostabius tuo, kad jo ga
mybos skaičiai rodomi nepapras
tai pralenkę kitus, net pavyzdin
gais vadinamus, kolchozus, nors 
lig šiol apie tą kolchozą beveik 
nebuvo kalbama. Tai Vabalninko 
rajono kolchozas, pavadintas 
"Raudonosios žvaigždės’’ vardu. 
Tas kolchozas iš 100 ha gaunąs 
300 centnerių pieno, 90 centnerių 
mėsos, kurios dauguma kiauliena 
(50 cnt iš 100 ha ariamos), 100 
ha turįs 15 karvių, per metus nu- 
penis 1500 bekoninių kiaulių... 
Tai pasakoja stebuklingas to kol
chozo pirmininkas Bronius Kas ■ 
paravičius, kuris esąs tryliktas to 
kolchozo pirmininkas: dvylika 
pirmininkų kolchozą nugyvenę, o 
jis, tryliktas, ištraukęs jį iš atsi-

JIE PRIEŠTARAUJA PATYS SAU
Ne nuo šiandien yra žinoma, kad 

sovietiniai istorikai įvykius priva
lo aiškinti remdamiesi ne istorine 
tikrove, bet komunistų partijos 
“tieslinijomis”. Tokiu "dialekti
niu” mastu matuojami jų ir įvy
kiai Lietuvoje, ypač Lietuvos oku
pacija ir įjungimas į Sovietų Są
jungą.

Praėjus 20 metų nuo 1939 m. 
spalio 10 d. sudarytos "Vilniaus 
ir Vilniaus srities Lietuvos res
publikai perdavimo ir Lietuvos —. 
Sovietų Sąjungos savitarpio pa
galbos sutarties”, prof, J. Žiugž
da Vilniaus "Tiesoje” (Nr. 238) 
parašė ilgą sukaktuvinį straipsnį, 
kuriame, nuostabiu būdu aiškiau
sieji istoriniai įvykiai pastatomi 
aukštyn kojom. Prof. Žiugžda — 
tai ne kuris nors karštakošis kom
jaunuolis, tai šiaip jau rimtas vy
ras. O tačiau jis leidžiasi į tokius 
aiškinimus, kurie jį degraduoja į 
paprasčiausią sovietinį propagan
dininką, be atodairos klastojanti 
istorinę tikrovę. Jis tame straips
nyje teigia:

"Lietuvos darbo žmonės, komu
nistų partijos vadovaujami... nu
vertė nekenčiamą fašistinę dikta
tūrą, nuvertė dvarininkų, buožių 
ir kapitalistų valdžią, paėmė val
džią į savo rankas.”

Prof. Žiugžda pats Lietuvoje 

likusių į pačias aukštybes. Tik Jo 
minimi skaičiai atrodo labai “ap- 
skritūs" ir pasakojami "medžio- 
tojišku” stilium...

Tas nuostabus kolchozas pernai 
dirbantiesiems mokėjęs atlygini
mus po 3.5 kg. grūdų ir po 5 rb. 
už darbo dieną. Tai atitinka apie 
116 lietuviškų centų (Lietuvos 
ūkininkai samdiniams mokėjo nuo 
180 iki 330 centų už darbo dieną 
ir duodavo maistą, įkainojamą ta
da apie 90 centų, tai iš viso nuo 
pustrečio iki keturių kartų dau 
giau, negn tas pavyzdingas kol
chozas). šįmet esąs įvestas "ga
rantuotas atlyginimas” pinigais 
(Tai atlyginimas vadinama “akor- 
dine”, arba “piecework” sistema). 
Atlyginimas esąs išmokamas kas 
mėnuo, už dieną (už atliktą dar
bą por dieną) esą mokama po 29 
— 30 rublių ir nuo 3 iki 6 kg 
grūdais. Tai būtų jau panašus at
lyginimas, kaip Lietuvos laikais 
buvo mokama samdiniams. Tačiau 
pirmininkas paaiškina, kad laukų 
darbininkai šįmet faktiškai uždir
bo po 409 — 450 rublių per mė
nesį, o tai yra maždaug tas pats, 
kaip 40 — 50 lietuviškų litų Lie
tuvos laikais: mažiau, negu pra
gyvenimo minimumas (ir tai dar- 
bymetėjel). Melžėjos, tiesa, vasa- 

buvo 1939 ir 1940 metais. Jis ge
rai žino, kas ir kaip tuomet Lie
tuvoje vyko. Jis pats savo akimis 
matė, kad jokie "Lietuvos darbe 
žmonės” jokios "valdžios” nenu
vertė. Jis pats žino ir matė, ko
kiomis šantažinėmis sąlygomis 
buvo atiduotas Lietuvai Vilnius ir 
įvesdintos pirmosios sovietinės 
įgulos, jis pats žino ir matė, kad 
1940 metais ultimatyvinių “sutar
čių” priedanga raudonoji armija 
okupavo Lietuvą ir Kremliaus įga
liotiniai Pozdniakovas, Dekanozo
vas “tvarkė” Lietuvos santvarką, 
įkurdino iš pradžių “liaudies vy
riausybę”, o paskiau tikrą sovie
tinę valdžią. Ir nepaisant to, ką 
jis ir visi kiti tuomet patys pergy
veno, prof. Žiugžda šiandien 
skleidžia plepalus apie tai, kad 
“liaudis nuvertė” buvusią valdžią 
ir įkūrė sovietinę. Iki kurio lai
psnio turi būti pašlijęs sovietinių 
istorikų teisybės pajautimas, jei 
valdžios oficioze skelbiami tokie 
melai!

Žinoma, ne vienas Žiugžda to
kias nesąmones skelbia, tai daro, 
pvz., ir kp vadas A. Sniečkus. Jis 
nesenaiai "Komunisto” rusų lai
doje t.k. parašė:

“1940 m. vasarą antifašistinis 
judėjimas visų dirbančiųjų ir de
mokratiškų pajėgų, vadovaujamas 

ros metu kaikurioa uždirbdavu
sios net po 1600 — 1700 rublių, 
o šiaip Jau prie gyvulių ir kiti 
nuolatini darbą dirbantieji vasarą 
gavę ne mažiau kaip po 1000 rub
lių. Tai ligi šiol dar negirdėti 
kolchozuose atlyginimai. Net fab
rikuose nedaug kas po tiek uždir
ba. Bet, jei tai ir tiesa, tiek už
dirbo tik kaikurie darbininkai, ir 
tik vasaros mėnesiais. Tuo tarpu 
net ir pagirtiniausias uždarbis ko - 
choze nepajėgia pasiekti Lietuvos 
laikų žemės ūkio samdinių uždar
bių vertės.

KLAIPĖDOJE ĮSTEIGTAS
KLUBAS UŽSIENIO 

JŪRININKAMS LINKSMINTIS
Kadangi j Klaipėdą atplaukia iš 

užsienių laivų, ne vien iš sovie
tų prižiūrimų kraštų, susirūpinta, 
kad jūrininkai nesudarytų nepa
geidaujamų kontaktų ir nepama
tytų nepageidaujamų dalykų. Tam 
tikslui Klaipėdoje yra įsteigtas 
"Klubas užsienio jūreiviams”. Jo 
direktorius esąs biržietis (?) Ana
tolijus Beriozovas. Jis ar jo padė
jėjai užsienio laivo jūrininkus pa
sitinka laive ir tuojau ima globo
ti: rodo Klaipėdoje pastatytus 
naujus pastatus, bolševikinius pa
minklus, veda į klubo patalpas 
ir ten "užiminėja”. Statoma nau
ja patalpa, kurioj būsiąs kino te
atras ir šokių salė, biliardinė ir 
kt.

PETRAŠIŪNŲ FABRIKAS 
DIRBA ENCIKLOPĖDIJOMS 
Petrašiūnų popierio fabrikas 

gamino popierj ne tik sovietinei 
didžiajai enciklopėdijai, bet ir so
vietinei vaikiškajai enciklopėdijai. 
Dabar užsakomas popieris Ukrai
nos enciklopėdijai. Tuo tarpu ne
girdėti, ar šis fabrikas gamins po
pierių Lietuvoj žadamai leisti en
ciklopedijai.

komunistų partijos, buvo pajėgus 
nuversti nekenčiamą fašistinį re
žimą, buržuazinę diktatūrą”.

Tai yra šių dienų sovietine ver
sija. Bet tas pats A. Sniečkus 
1940 m. vadinamo "liaudies seimo" 
posėdyje atvirai ir aiškiai pasakė:

“Galingoji ir nenugalimoji dar
bininkų ir valstiečių raudonoji 
armija išlaisvino mūsų kraštą”.

O J. Paleckis tuomet pareiškė, 
kad visos pastangos pakeisti reži
mą būtų buvusios be vaisių, jei ne 
"tautų išvaduotoja raudonoji ar
mija”.

Anuomet Sniečkus ir kiti kom. 
vadai dar neturėjo drąsos nuslėp
ti, kad permainos Lietuvos san
tvarkoje įvyko tik dėka raud. ar
mijos įsiveržimo į Lietuvą. Šian
dien gi Sniečkus, Žiugžda ir jo pro
fesiniai propagandininkai stengia
si raud. armijos okupacinius vei
ksmus nutylėti ir visa dėsto taip, 
lyg pati liaudis “nuvertė” buvu
sią valdžią ir savo laisva valia dė
josi į Sov. Sąjungą — tautų ka
lėjimą. Tai drįstama skelbti Lie
tuvos gyventojams, nors jų dau
guma dar gerai atmena Lietuvos 
okupacijos pradžią ir tikrovę ma
tė savo akimis.

BAUDA UŽ RUDAS AKIS
IŠVADOS, NEREIKALINGOS KOMENTARŲ
Vieną karštą vasaros dieną 

Kapsuko autotransporto kontoros 
vadovams iškilo neišsprendžiama 
problema. Tikriau ne problema, o 
klausimas: už ką dar galima baus 
ti konduktores, šoferius ir taip to
liau. Prakaitas išmušė ir taip jau 
storai aprasojusias galvas, tačiau 
jos nieko gero negalėjo prigalvo
ti.

Nuo pordidelio smegenų per
vargimo juos išgelbėjo eksploata
vimo skyriaus viršininkas A. Ki
čas. Och, ir kokių puikių bausmių 
jis išgalvojo! Drauge su vyr. bu
haltere B. Ažukaitienc Kičas su
darė ilgą sąrašą. į jį pateko net 
trylika konduktorių. Su tuo sąra
šu nužingsniavo Kičas pas kon
toros viršininką K. Sitko.

— Pasirašykit, viršininke, įsu- 
kymuką, o buhalterija toms kon
duktorėms premijinį - progresyvi, 
nį atlyginimą nubrauks. Aišku?

Kontoros vadovams buvo dau
giau negu aišku. Jiems dargi la
bai patiko Kičo pasiūlymas. Va. 
čia tai bent bausmės! Prasižen
gei — sėdėk nevalgęs, kitą kartą 
žinosi. Tik kaip tų bausmių pri
galvoti? Juk neparašysi apie žmo

gų, kad jis vogė, jeigu žmogus ič 
tikrųjų nevogė. Bet čia kaip sakė
me, j pagalbą atėjo Kičas. Sekan- 
tj mėnesį jis vėl sudarė sąrašlu- 
ką, j kurį pakliuvo aštuonios kon
duktorės. Liepos mėnesį Kičui 
brūkštelėjus premijinio — pro
gresyvinio atlyginimo negavo jau 
trylika konduktorių. Kičas sugal
vojo tokią lanksčią bausmių sis
temą, kad į šį nereikėjo kištis 
dargi patiems kontoros viršinin
kams. Konduktorių pavardės į są
rašą buvo įtraukiamos iš jų as 
meninių kortelių, o bausdavo Ki
čas pats savo nuožiūra, be jokių 
įsakymų. Bet bausdavo tvirtai: 
ne mažiau 50-100 procentų premi- 
jinio — progresyvinio atlyginimo. 
Dargi bereikalingo popierizmo ir 
biurokratizmo, Kičui pasiūlius, 
tame reikale buvo išvengta: įsaky
mų nerašė, konduktorėms nei raš
tiškai, nei žodžiu apie baudas ne
pranešdavo, su profsąjungomis ii 
kitomis organizacijomis nesitar- 
davo. Kam žmonėms nuotaiką ga. 
dinti!

Tiesa, apie baudas. Ne vienas 
galėtų pavydėti Kičo išradingu
mui. Bausmės tai jau bausmes. 

Neatžymėjo O. Jočienė kontroli
niame lape, kad ji tikrai važiavo, 
o ne stovėjo — bauda. Nubaus
ta buvo ir M. Visbarienė.

— Už ką?
— Bilietą ne žirklėmis kirpai, 

o peiliu nuplovei.
— Bet juk teisingai?
— Vistiek. Reikia ne piauti, 

o kirpti.
O. Sirvinaitė kontrolieriams pa

sirodė permažai atidi — baudė. 
Brangiai kainavo atidumo trūku 
mas merginai — visos jos mėne
sio pastangos viršyti planą, gau
ti “progresyvinį” nuėjo niekais
— Kičas nubraukė.

Dabar konduktorės patikrinimo 
metu slepia nuo kontrolierių akis
— kas žino nepatiks akys, gausi 
baudą. O nubaus — negausi pini
gų. O, sako, Kičas jau sugalvojęs 
tokią baudą — bausti už rudas 
akis. Mat, rudos akys — apgaulin
gos.

Tegul ):rs nori netiki, o man at 
rodo, kai tai teisybė.

Žinoma, negalima visai šunie 
kinti ir kitų autotransporto kon 
toros viršininkų. Nemanykite, jog 
jie tokie lepšiai, kad jokių bau
dų patys, be Kičo paramos, nesu
galvoja. Sugalvoja. Ir dargi ne
blogų, ir nemažai. Kiekvienas sa
vaip planą vykdo. Autotranspor
to kontoros vadovai — baudomis. 
Per aštuonis šių metų mėnesius 

administracinėmis baudomis nu
bausta 25 procentai darbininkų ir 
tarnautojų, arba parašyti įsaky
mai 70-čiai žmonių. 15 darbininku 
jau nubausti po tris-keturis kar
tus.

Gal ir nereiktų rašyti tokį di
deli feljetoną apie tokią mažą 

autotransporto kontorą, jeigu taip 
būtų tik Kapsuke. Deja, taip yra 
ir Kaune, ir Vilniuje. Autotrans
porto kontorų ir autobusų parke 
vadovai mums sakys: o ką, ga’ 
nebausti konduktorių, šoferių ir 
panašiai? Ne, nesąžiningas kon
duktores ir šoferius reikia bausti. 
Dar daugiau — vagiliaujančias 
konduktores reikia teisti ir baus
ti. Tačiau juk ne visos kondukto
rės ir šoferiai vagiliauja. Ir jei
gu kartais jie pradeda vagiliauti, 
panašūs vadovai dažnai būna kul
ti.

įsivaizduokite, išsikviečia virši
ninkas konduktorę, ir klausia:

— Vagi?
Ne, ji nevagia ir todėl sako:
— Nevagiu, viršininke.
— Meluoji, vagi. Prisipažink, 

bus geriau.
Gal ne taip, bet panašiai “dir

ba” su konduktorėmis ir šoferiais 
Kauno autobusų parko vadovai. 
Susirinkimus jie pradeda ir bai
gia tokia malda: “Jūs vagys, suk
čiai, vyti jus visus iš darbo rei
kia. .. “Viena konduktorė pasa

kojo: "Aš anksčiau dirbau sąži
ningai, bet kai kiekviename susi
rinkime mus visus vadina vagimis 
ir sukčiais, netiki tavimi, — koks 
skirtumas: vogti ar nevogti. Tada 
bent prisipažinti bus ką!”

Karti tiesa.
Kapsuko transporto kontoros 

vadovai jokių susirinkimų nekvie
čia. Kam? Ir iš viso čia keleri me
tai beveik nieko nedirba profsą
junginė organizacija, viršininkgs 
drg. Sitko nesitaria su komunis
tais, komjaunuoliais. Su konduk
torėmis, šoferiais joks auklėja 
masis darbas nedirbamas. Nei Ki
čas, nei Sitko niekad jų nesukvie- 
čia, nepasitaria, jų iniciatyva ne 
skatinama. Merdi sieninė spauoa. 
saviveikla, užmiršti žmonių kul
tūriniai poreikiai. Pats viršininkas 
tik vieną kartą per daugelį metų 
padarė darbininkams pranešimą. .

Yra kontoroje vienas dievas — 
įsakymas. Dabar antras—piniginės 
baudos, progresyvinio atlyginimo 
nurašinėjimas. Bet argi vien to
mis priemonėmis išmokysi žmones 
dirbti sąžiningai? Priešingai: ne
gauna konduktorės progresyvinio 
atlyginimo — jos nesuinteresuo
tos viršyti keleivių pervežimo pla 
no. Kam? Vistiek Kičas premiją 
nubrauks. Geriau jau vieną — ki
tą keleivį be bilieto vežti. Pagaus, 
o gal ir nepagaus?

Nubaudžia kontrolierius keleivį 
už pravažiavimą be bilieto dešim
ties rublių bauda — penki rubliai 
jam j kišenę. Tokia tvarka: at
seit, materialinis paskatinimas 
akyliau saugoti tvarką, geriau 
dirbti. Matyt, reikia ir kondukto
res materialiai skatinti įvykdyti ir 
viršyti planus. O ne vien nurgši- 
nėti joms progresyvinį atlygini
mą.

Argi nesupranta vadovai, kad 
vien sausu administravimu neiš- 
ugdys žmonėse sąžiningumo, sayo 
pareigos supratimo jausmo, kaip 
tai bando daryti Kapsuko auto
transporto kontoros viršininkas 
drg. Sitko. Ir jeigu jau reikia 
pritaikyti griežtas administracines 
baudas, tai pirmiausia drg. Sitko. 
Seniai jis dirba kontoros viršinin ■ 
ku. Apsistatę pataikūnais, kain 
Kičas, susikompromitavusiais dar 
buotojais, kaip Ažukaitienė, Alm<- 
naitis ir kiti. Nori viršininkas 
baudžia, nori — ne. Kas jam pa
taikauja — tas ir girtuokliauja, 
ir atsakingose pareigose dirba. 
Rajono vadovai už visa tai pyks
ta, barasi, vėl ruošiasi drg. Sitko 
svarstyti. Tik niekaip jam tinka
mos bausmės nesugalvoja.

Kas jiems padėtų?
A. Mareinkevičiu*.

("Tle*o*” kore*p.)
Iš "Tiesos", I959.IX.6.
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MELBURNO PĖDOMIS
Straipsnis diskusinis (“Al.P.” redakcija)

"Tėviškės Aidai” sukruto ra
ginti Adelaidės lietuvius jungtis 
prie planuojamos ten steigti lie
tuvių parapijos, nesivaržydami 
mesti užgauliojimų kritiškai žiū
rintiems j šį reikalų. Rimtus 
svarstymus ir kliausimus, susiju
sius su numatomos parapijos kū
rimu, jie išverčia tariamais puo
limais kunigų, religijos bažnyčios 
ir pan. Tai daugeliu progų jau gir
dėtas anųjų sluogsnių atsikirti
mas. .Jis ne tik nepadorus, bet 
savo esme spekuliacinis ir vargu 
ar ką nors jis beiitikina, nebent 
tuos, kurie šį atsikirtimų... vai
toja.

Visos eilės “Tėv. Aidų” strai
psnių motyvai, kuriais norima pa
teisinti parapijos steigimų, suke
lia abejonių, ar tikrai kuriama 
parapija ar jos vardu daroma kaž
kas kita ("T.A.” Nr. 19, 33, 37, 
39, 43 — 1959 m.).

Gerai suprantame, kad religiniu 
žvilgsniu niekas nepakitės para
pijų įsteigus, o esama pamaldų 
padėtis besimeldžiančius patenki
na. Tad kuriam tikslui parapija 
steigiama? Gal ir nenorėdami, pa
rapijos šalininkai patys duoda at
sakymų.

Visuose tuose straipsniuose, ša
lia noro turėti parapijų, lygiagre
čiai puolami bendruomenės namai 
arba, kaip jau įprasta vadinti, 
lietuvių namai. Jei parapija stei
giama religiniu tikslu, tai lietuvių 
namų puolimas ikrai nepateisina 
inas. Gi jei parapijos Ūksiąs — 
atsistoti bendruomenės vietoj, tada 
lietuvių namų puolimas supranta
mas ir nenuostabu, kai šis puoli
mas laikomas viena iš sąlygų pa
rapijos steigimui pateisinti. Ade- 
laidiškiams šie kėslai gal dar nau
jiena? Melburniškiai jau senokai 
juos išgyveno. Iki Melburne ne
buvo nieko girdima apie parapi
jos namų įsigijimų, lietuvių na
mai ramybę turėjo. Užsinorėjus gi 
turėti parapijos namus, prasidėjo 
ir lietuvių namų puolimas. Juos 
puldami, mums rodė pavyzdžiu 
Adelaidės lietuvių namus, gyrė 
adelaidiškių vienybę. Dabar Mel
burno ir Adelaidės lietuvių namai 
ant to pačio suolo “susodinti” ir 
tuo pačiu ženklu paženklinti: "... 
deja, tose kolonijose kaip Melbur
ne ir Adelaidėje, tokių Bendruo
menės namų nėra” (“T. A.” Nr. 
39-1959 m.). Palikti kolkas ramy
bėje Sydnėjaus ir Geelongo lie
tuvių namai, nes dar negirdime, 
kad ten steigtų parapijas.

Adelaidėje dar nėra parapijos 
ir Jai steigti dar negautas sutiki

mas ir nežinia ar jis bus gautas, 
o jau pranešama, kad parapijos 
namai nupirkti (“T.A.” Nr. 40 — 
1959 m.) Ir Melburne prieš porų 
metų trijų asmenų vardu nupirkti 
namai yra pavadinti parapijos na
mais. Visiems buvo aišku, tie na
mai nėra parapijos namai, nes 
nėra pačios parapijos. Dabar pa
tys prisipažįsta, mums netiesų sa
kę: “šiandien lietuviška parapija 
kuriasi Adelaidėje, ryt ji kursis 
Melburne, Sydnėjuje, Perta ir dar 
kitur” (“T.A.” Nr. 19-1959 m.).

Sakoma: “parapijos — lietuvy
bės tvirtovės” ir “kaip šiandien 
Australijoj, taip kadais JAV tam 
tikra dalis lietuvių trugdė lietu
viškų parapijų organizavimo dar
bų ir metėsi kurti klubus, lietuvių 
namus, laisvamaniai steigė savo 
būstines ir visa tai buvo daroma 
irgi lietuvybės išlaikymo vardu.” 
(“T.A.” Nr. 37-1959 m. Mano pa
braukta. J.V.) Valia galvoti, Jog 
tik parapijos išlaikys lietuvybe, 
bet sakyti kad klubai, lietuvių na
mai irgi lietuvybės išlaikymo var
du kuriami, yra užgaulu visiems 
lietuviams, besirūpinantiems lietu
vių namais. Nepykstame už tai, 
suprasdami, kad kai žmogaus iš
mintį užvaldo fanatiškumas, jis 
ir negali kitaip galvoti.

Daugelio mažesniųjų mūsų ko
lonijų, kaip pav., Geelongo, Per- 
tho, Hobarto, Canberros, Brisba- 
nės, Newcastelio, Wollongongo ir 
kitų, o taip pat evangelikai bei ki
tų tikybų lietuviai ir norėdami ne
galės turėti tų “parapijų — lie
tuvybės tvirtovių” dėl negausaus 
savo narių skaičiaus. Argi jie jau 
vien dėlto pasmerkti žūti kaip 
lietuviai? Ar taip sakydami Jų ne- 
užgauname? Iš spaudos žinome jų 
gyvų veiklų lietuvybės išlaikymo 
prasme, ir jie neblogiau supranta 
jos prasmę, nei tos kolonijos, ku
rios, sakoma, turinčios ar turė
siančios parapijas.

“Parapijos namuos visi sutilp- 
sime, — pranešimų baigdamas, 
kalbėjo kun. J. Kungys — ir “jei 
kitų religijų lietuviai sumanytų 
Adelaidėje statytis ar pirktis sau 
bažnyčių, nėra abejonės, daugelis 
iš katalikų jiems padėtų savo au
ka” ("T.A.” Nr. 33-1959 m.). Tik
rai gražūs žodžiai! O darbai?

Kun. J. Kungys savo leidžia
mam “šventadienio Balse” š.m. 
birželio 21 d. įrašė šitokį spren
dimų: “...aukos sekmadieniais 
bažnyčioje ar bažnyčiai priklauso
mam rajone tegalima rinkti tik 
bažnyčios reikalams, šita bažny- 

' čios teisė yra apsaugota ir atitin

kamais bažnyčios bei valstybės 
įstatymais” (“Mūsų Past.” Nr. 27 
— 1959 m.).

Aukos buvo renkamos Adelaidės 
lietuvių namams. Pamenam, kai 
Melburne laike lietuvių pamaldų 
bažnyčioje, ne bažnyčios rajone, 
buvo viena rinkliava 16 Vasario 
gimnazijai, kita Vokietijoj sergan
čiam lietuviui vaistams. Letuvoje 
bažnyčiose buvo renkama aukos 
nukentėjusiems nuo potvynių, 
gaisrų, nederliaus ir kit. Argi 
šios aukos buvo renkamos baž
nyčios reikalams? Ne! Visur baž
nyčios įstatymai tie patys, tik jų 
vykdytojai skirtingi. Kai nenori
ma leisti rinkti aukų, nesunku pa
siteisinti bažnyčios įstatymais.

Parapijų šalininkai pataria: 
“Klubai pilnai gali savo nedidelės 
vertės pastatus parduoti ir už 
juos gautas lėšas perduoti tiesio
giniai parapijai”, “kurios vyriau
sias šeimininkas yra parapijos 
klebonas” (“T.A.” Nr. 37, 39 — 
1959 m.). Gal “Tėv. Aidai” jau 
įsitikino, kad savo puolimais lietu
vių namų nebesugriaus ar liausis 
juos puolę, jei tokius patarimus 
siūlo? O toki patarimai iš viso ne
rimti ir perankstyvi, nes dar ne
turime nei vienos parapijos. Neži
nia kaip kitiems, tačiau melbur- 
niškiams — parduoti letuvių na
mus ir gautas už juos lėšas atiduo
ti kapelionui, tikrai būtų labai 
sunku, kai prisimename trejetų, 
iš daugelio, Melburno lietuviškojo 
gyvenimo atsitikimų:

1. Kun. Pr. Vaseris bažnyčios 
rajone “Šviesos” sambūrio plaka
tų, skelbiantį naujųjų metų suti
kimų, nukabino nuo medelio savo
mis rankomis. Po kurio laiko prie 
to pačio medelio kabojo lenkų or
ganizacijos (lenkų kalba) plaka
tas, skelbiąs balių ir gegužinę, ir 
kun. Pr. Vašeris jo nelietė.

2. 1953 metais kun. Pr. Vaseris 
nesutiko Melburno bendruomenės 
apylinkės valdybai duoti salės 
Rugsėjo 8-sios minėjimui. Apylin
kės valdyba gavo salę prie austra
lų bažnyčios. Tai sužinojęs, kun. 
Pr. Vaseris darė žygių pas tos 
bažnyčios kleboną, kad apyl. val
dybai neduotų salės. Tačiau aus
tralas klebonas salę vistiek davė 
ir minėjimas įvyko.

3. Kunigų sekretoriato įgalio
tiniui kun. Dr. P. Bačinskui 1953 
m. rugsėjo 22 d. savo pareiškime 
kun. Pr. Vųseris rašė: “Rugpjūčio 
31 d. buvau vyskupijos kurijoj... 
Generalvikaras Monsinjoras I'ox 
(dabar — vyskupas J.V.) davė ši 
tokias instrukcijas: bažnyčioje pa-

STAIGUS POSŪKIS 
SOVIETINĖJE PREKYBOJE

Vakar: “Kapitalistinis išnaudojimas”, šiandien:
“sovietinės prekybos ‘pažanga’ ”

Sovietinio ūkio mašina visą lai
kų sukasi gerokai girgždėdama. 
Iš “klaidų” ir “trūkumų” neiš
einama, bet sovietinė propaganda 
savo piliečiams ir pasauliui nuo
lat kala, kokia “pažangi” yra so
vietinė ūkio sistema.
Lietuvoje ir kitose 

sovietinėse respublikose pastarais 
keliais mėnesiais pradėta įvesti 
naujų prekybos būdą: prekių par
davinėjimų kreditan, išsimokėti
nai. Kaip jau pranešta, Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir 
Klaipėdoje įrengtos ar dar įren
giamos specialios krautuvės pre
kėms, kurios paradavinėjamos iš
simokėtinai. Atrodytų, tai jokia 
sensacija. Nepriklausomoje Lietu
voje kiekvienas kad ir mažai už
dirbantis, bet šiek tiek kreditin- 
gas asmuo galėjo įvairiausias pre
kes pirktis išsimokėtinai ir tam 
nebuvo reikalinga jokių specialių 
krautuvių, kiekvienas pažangus 
prekybininkas tokias operacijas 
atlikdavo, iš savo pusės pasinau
dodamas laisvų bankinių kreditų 
pagalba. Turtingiausiose šalyse 
pasaulyje, kaip Jungt. Amerikos 
Valstybėse, prekių pardavinėjimas 
išsimokėtinai sudaro gana žymią 
bendros prekybos apyvartos dalį.

"VARTOTOJO PAVERTIMAS 
VERGU, IŠNAUDOJIMAS, 

APVOGIMAS"
Sovietuose prekyba išsimokėti

nai ilgą laiką buvo smerkiama ir 
vadinama “kapitalistiniu išnaudo
jimu”. Dar prieš keletą mėnesių, 
birželio 28 d., ek. profesorius 
Stepanickis per Maskvos radijų 

skelbti lietuviams, kad katalikai 
neitų į jokius Apyl. Valdybos su
sirinkimus, neskaitytų jų biulete
nio ir Mūsų Pastogės, pranešti 
kiekvienam klebonui, pas kurį mė
gintų gauti patalpas savo susirin
kimams."

Ar šitie pasielgimai pateisina
mi religinu ir tautiniu žvilgsniu, 
spręskite patys. Tenka tik tiek 
pastebėti, kad žygiai pas minėtą 
klebonų buvo daryti dar prieš at
silankymą vyskupijos kurijoj, to
dėl kūrijos instrukcijas tenka lai
kyti išprašytomis vienašalės in
formacijos dėka.

Kaip vystysis Adelaidės įvykiai, 
kokiomis formomis jie pasireikš ir 
kokių pasekmių susilauksime — 
parodys ateitis.

• J. Valys 

štai ką pareiškė:
"Monopolistai reklamuoja par

davinėjimų kreditan kaip preky
bos būdų, naudingų ir patogų var
totojams. Monopolistai puoselėja 
šitų prekybų dėl to, kad joje ma
to svarbų pasipelnymo būdų. Pre
kių pardavinėjimas kreditan dau
gelį vartotojų paverčia ver
gais kapitalistinių firmų, 
kurios uždeda savo leteną netik 
ant turimų išteklių, bet ir ant bū
simų uždarbių ir įplaukų. Parda
vinėjimas išsimokėtinai milijonus 
vartotojų pastato į tokias sąlygas, 
kad jie pasidaro vergiškai priklau
somi nuo firmų. Tasai prekybos 
būdas yra vienas iš tų, kurių pa
galba dirbantieji monopolistų yra 
apvagiami”.

O DABAR TĄ PREKYBOS BODĄ 
ĮVEDA LIETUVOJE IR KITUOS 
SOV. VALDOMUOS KRAŠTUOS

Nepraėjo nė keletas mėnesių po 
minėto ir panašių sovietinių pa
reiškimų — ir Lietuvoje bei ki
tuose sovietų valdomuose kraštuo
se paskelbta, kad įvedamas pre
kių pardavinėjimas kreditan, iš
simokėtinai, bet jau kaip “sovieti-

NUOSTABOS PERKAMOSIOS 
GALIOS SKIRTUMAI

Rublio perkamoji galia yra to
kia menka, kad tik dalis darbinin
kų ir tarnautojų galės pasinaudo
ti naująja kredito sistema, nes pa
čiam pragyvenimui, ypač mais
tui, reikia išleisti visų ar bemaž

Amerikietis už Sovietinis darbininkas
Prekės: savaitinį uždarbį už savaitinį uždarbį

gali nupirkti: nuperka:

Sviesto 27,8 kg
Margarino 70,2 kg
Pieno 198,8 litrus
Cukraus 178,4 kg
KvieL miltų 188,4 kg
Kiaul. mėsos 23,4 kg
Kiaušinių 954 št.

Pagal Maskvos “Pravdų” (1959. 
II.8) mažiausias savaitinis darbi
ninko atlyginimas Sov. Sąjungoje 
yra 78,12 rb., Jungt. Amerikos 
V-bėse mažiausias savaitinis atly
ginimas 45,8 dol. Bet perkamosios 
galios skirtumai (sovietų nenau
dai) yra milžiniški.

Nors Sov. Sąjungoje yra paly
ginamai geriau uždirbančiųjų, bet 
kai pragyvenimas ir ypač maistas 
pareikalauja didesnės uždarbio da

nės prekybos pažangos” būdas. 
Tačiau pasižiūrėjus arčiau, pasi
rodo, kad sovietinis pardavinėji
mas išsimokėtinai vyksta žymiai 
sunkesnėmis pirkėjams sąlygomis, 
negu “kapitalistiniuose” kraštuo
se.

Išsimokėjimas leidžiamas per 
6 — 12 mėnesių. Tai dar nieko, 
nors Vakaruose leidžiama išsimo
kėti mažesnėm ratom ir per porą 
metų. Pradinis {mokėjimas irgi 
nebūtų jau toks sunkus, 20-25%, 
nors Vakaruose prekės pardavinė
jamos kartais ir visai be jokio 
pradinio {mokėjimo. Bet už vis 
sunkesnė sąlyga yra ta, kad so
vietinis pilietis, imdamas prekę 
išsimokėtinai, patenka į daug 
stipresnę "priklausomybę", sta
čiai “vergu”, kai vyksta atinokė- 
jimai. Įmokėjus pradinius pinigus 
krautuvėje, reikalas pereina į 
pirkėjo darbovietę. Toji kas sa
vaitę ar kas mėnesį automatiškai 
išlaiko iš jo uždarbio atmokėjimo 
ratas. Laisvuose kraštuose to ne
būna. Kiekvienas pirkėjas laisvai 
disponuoja savo uždarbiu ir tik 
tuo atveju darbovietė išlaiko iš 
dirbančiojo, jei buvo iškelta teis
minė byla. Ne retai būna, kad tu
rintis mokėti ratas paprašo fir
mos palaukti arba pareiškia pre
tenzijų dėl prekės rūšies ar pan. 
Kai automatiškai išlaikoma iš už
darbio ar algos, pirkėjas jau at
siduria lyg baudžiauninko vaid
menyje.

visų uždarbį. Kokie milžiniški 
skirtumai čia yra tarp Rytų ir 
Vakarų, matosi iš sekančios len
telės, kurių paduota “Statistiches 
Jahrbuch fuer die Bundesrepub- 
lik 1959”. Ji parodo, kiek už savo 
savaitinį uždarbį gali nusipirkti 
maisto prekių amerikietis ir so
vietinis darbininkas:

3,2 kg
6.7 kg

30.6 litrus
9.7 kg

25.6 kg
3,9 kg

93,3 št.
lies, stambesniems pirkimams, kad 
ir išsimokėtinai, nebėra iš ko. Juk 
paprasti laikrodėliai 500 rublių 
kainuoja, televizijos aparatai 
2.600 — 8.000 rublių, radiolai ir
gi apie porų tūkstančių, geresni 
kostiumai tarp 1.000 ir 1.500, net 
2.000 rublių ir pan. Tokius pirki
nius išsimokėti galima nebent tik 
tuomet, kai uždirbama tūkstan
čiais, arba jei prisiduriamą “iš 
šalies”. _ ,

ELZĖ RATAISKIENĖ

MĖLYNOJI BARON ESĖ
Buvo rami sekmadienio popietė. 

Įpusėjęs pavasaris baigė numesti 
paskutiniuosius savo lukštus ir iš 
lėto skleidėsi toks šviežias ir tra
pus gaivinančion saulės švieson. 
Mudu su Ignu ėjom iš lėto įpras
ta kryptimi piliakalnio link. Ėjom 
nesižvalgydami ir nekalbėdami, 
tarsi klausydamies ir skaičiuoda
mi iš už miško atskrendančius 
gegės ku-kū aidus. Iš kelio pasu
kome tiesiai lanka, staiga aš rik
telėjau, nežinau — ar iš baimės 
ar tik pripratimo, kai šalta drėg
na varlė stryktelėjo iš po kojų. 
Įsikabinau išsigandus Igno ran
kos, ir abu ėmėm staiga juoktis...

Lanka geltonavo vešliomis pu 
rienomis ir Petro rakteliais; leng 
vučiukas vėjelis sklaidė aplinkui 
garuojančios žemės kvapą, kait- 
kartėmis įmaišydamas ir vyturio 
čyrenimą ir gegutės riksmą.

— Ignai, kvėpuok pilna burna, 
semk norą rieškučiomis tų žiedų ir 
žemės tvaikų; tau jo dabar taip 
reikia, tu vis dar toks išblyškęs. 
Bet nieko — tėviškės pavasaris 
pastatys tave vėl ant kojų.

Ignas tik atsiduso, įkvėpė pil
nų krūtinę oro ir, lyg norėjęs ką 
sakyti, išsižiojo, bet staiga tik 
nusipurtė ir nutilo.

Pažinojom vienas antrų jau nuo 
seniai, net ir tų pačių gimnazijų 
abu Jankėm. Viena vasara mels
vame pajūry surišo mudviejų jau
nų dienų kelius, kur aš lepinaus! 
pas dėdę po baigiamųjų egzami- ' -. 4 v ■ ~ 1 ' ■ 

nų, o Ignas triumfavo gavęs sti
pendijų toliau tęsti meno studijas 
Paryžiuje. Prieš ■ pat jam išvyks
tant, gedulas aplanko jo namus 
— miršta tėvas, palikdamas nedi
delį ūkelį keturiems sūnums ir 
dukteriai. Ignas — vyriausias iš 
jų. Namuose lieka tik motina su 
pora samdinių, kuri vargais ne
galais bepajėgia leisti mokytis 
vaikus. Atsisveikinadama su Ignu, 
pajutau kažkokių tuštumų širdy, 
kažkokių, tarsi, tarp mūsų atsira
dusių bedugnę, į kurią katras nors 
iš mudviejų turėsim įkristi. Pasi- 
žadėjom viens kitam dažnai rašy
ti, bet deja, jo laiškai buvo labai 
reti svečiai ir nedaug ką pasaky
davo apie jį patį; jo gyvenimų bei 
studijas. Nesiskundė, sakydavo — 
galą su galu suvedąs.

Po poros metų kartų grįžo jis 
namiškių aplankyti, žinoma, ne
pamiršo nė manęs. Pablyškę ir su
lysę veidai rodė neperdidžiausia- 
me ištekliuje gyvenantį. Įsižiūrė
jus į pakitusias akis buvo galima 
įžvelgti kažkokį rūpestį ar ilgesį 
jį slegiant. Trumpai tepabuvęs, jis 
vėl išvyko, net neatsisveikinęs su 
manimi, o tik trumpučiukų laiš
kuti palikdamas:

“Iki pasimatymo sekantį kartą
— Ignas.”

Jokio laiško daugiau nebesulau
kiau, kol pagaliau po metų nety
čia sutikau jį, grįžusį vėl. šį kar
tų jis man tikrai labai pasikeitęs 
pasirodė. Susitikau netyčia einan

tį gatve vieną rudens popietę, ka
da vėjas rinko balkšvus debesis 
krūvon, ir klevų lapai, tartum pa
geltusios snaigės, lakiojo aplink 
ir krito žemėn. Ėjo, geriau sa
kant, skubėjo kažkur, pasistatęs 
apsiausto apikaklę, vėjo sudrai
kytais plaukais ir vienan taškan 
įsmeigtomis akimis.

Aš nustebusi šio vaizdo bėgte 
perbėgau skersai gatvės jo link 
ir garsiai sušukau:

— Sveikas, prapuolėli!
Lyg perkūno trenktas stabtelė

jo vietoj ir pastebėjau, kad jo 
keistai sučiauptos lūpos ir akys 
buvo lyg stiklinės, nejudančios...

— Ignai, sakyk kada gi tu at
siradai? Taip netikėtai ir nelauk
tai. ..

Sučiauptosios lūpos tarsi neno
romis šyptelėjo ir pratarė:

— Užvakar.
— Ir nebuvai dar nė namuose?
— Ne!
— Nė pas mane neužsukai?
— Ne! Neturėjau kada, — keis

tai mane apžvelgdamas atsakė.
— Bet tu, kaip žiūriu, smarkiai 

pasikeitei. Ir suvargęs atrodai, 
gal iš po kelionės?

Jis vis dar man toks svetimas 
rodėsi, lyg pirmų kartų sutiktas 
nepažįstamasis (o būdavo gi toks 
linksmas visada ir draugų be galo 
mėgiamas).

•— Kur tu dabar skubi? Gal už
suksim pas mane?

— Neturiu laiko, gal kitų sykį, 
— ir buvo beduodųs man ranką 
atsisveikinti, į kurių pasižiūrėjęs 
vėl greit atitraukė ir įsikišo ki
šenėn.

— Kas, bene ranka skauda? —

Nustebusi paklausiau.
— Ne, taip sau tik... Galiu tave 

palydėti?
— žinoma, kam ir klausi.
Mėginau jį klausinėti šio ir to, 

kalbinti, bet jis taip nenoromis 
kalbėjo, o ir pats tikrai liguistai 
atrodė. Prie mano durų sustojom; 
kviečiau užeiti, bet nėjo, nors ir 
pažadėjo kitą dieną aplankyti.

Prabėgo visa savaitė, bet Igno 
vis nesulaukiau. Niekas nė iš jo 
draugų jo nesutiko ir nematė. Kai 
vienų darganotų vakarą suskam
bo durų skambutis, man dingte
lėjo galvoj mintis, kad gali būti 
Ignas. Tekina nubėgau laiptais 
žemyn. Atidariau duris ir tikrai 
— vienplaukis, sulytas stovėjo jis 
prie durų ir mane pamatęs šypte
lėjo:

— Galiu tave aplankyti? •
— Ignai, kaip gerai, kad paga

liau tu atėjai. Nusiimk apsiaustų, 
eik vidun, ten šilta, o aš bėgsiu 
padaryti ką nors karšto tau išger
ti. Tu atrodai sušalęs?

Jis klusniai nuėjo kambarin, kur 
aš prieš tai minkštasuoly susiran
gius varčiau žurnalus. Aš taip 
džiaugiaus, kad jis pagaliau atė
jo! Geriant kavų aš jo vis klausi
nėjau, bet jis buvo labai nekal
bus, ypatingai, kai aš prašiau pa
pasakoti apie Paryžių, apie jo gy
venimų, studijas, draugus, paga
liau apie viskų. Ak, jei aš jo vie
toj būčiau, kiek aš papasakočiau 
apie kunkuliuojanti Paryžiaus gy
venimų. ..

— Ar ten labai gražios mote
rys?, pagaliau pusiau juokais pa
klausiau.

— Yra visokių — ir gražių ir 

šlykščių, kaip gyvačių... — tarsi 
pro dantis iškošė paskutini žodį, 
ir aš nutilau klausinėjusi... Pas
kui ėmiau pasakoti apie save, sa
vo siekiamų "karjerą” scenoje.

Po kelių puodukų kavos Ignas 
lyg atsigavo ir rausvumu blyks
telėjo jo veidai, ir akys lyg pa
gyvėjo. Bet apie save mažai lei
do ką sužinoti, tik užsiminė apie 
savo paskutinius darbus, kurie 
gimstu iš po nemigo naktų ir ilgų 
darbo valandų.

— Jaučiuosi puikiai, galėdamas 
dirbti, nes šiaip nerasčiau tikslo 
gyvenimo dienoms!

— Ignai, bet kas galėjo tikėti, 
kad tu taip pasikeisi?

— Taip, gyvenimas mane gal 
kiek ir pakeitė: Paryžiaus skurdas 
ir... — užsičiaupė nebaigęs.

— Bet kodėl tu mums nieko ne
rašydavai ir atstumdavai mūsų 
paslaugų? Kodėl, Ignai? Nejaugi 
tu bijojai likti skolingu?

— Skolingu... Aš likau baisiai 
skolingas! Ir mano rankos, šitos 
rankos turi dirbti be poilsio iki 
paskutinės mano gyvenimo minu
tės, kad išbrisčiau iš skolos...

Jis žiūrinėjo savo rankas, tar
si vartydamas svetimą, nematytą 
daiktą ir pagaliau Juo bjaurėda
masis, norėdamas kur numesti ir 
nerasdamas kur. Aš jo norėjau 
klausti, bet jis pakilo ir nuėjo pa
siimti savo apsiausto.

— Jau išeini, Ignai? Ir kada 
tave vėl pamatysiu?

— Nežinau. Kai turėsiu laiko...
★

Slinko savaitės, kai niekur ne
sutikdavau jo. Vienų vakarų, grį
žus iš teatro, radau sulankstytų 

Igno ranka rašytų laiškutį dury
se. Buvęs — neradęs manęs. La
bai norįs dar šį vakarų aplankyti. 
Apsidžiaugiau, lyg ką gera radus. 
Tur būt, buvo jau arti vidurnak
čio, kai mudu dar vaikščiojom 
prisnigtu parku. Tamsiame dan
guje tviskėjo šaltos žvaigždės, 
sunkios, prisnigtos medžių šakos 
leipo žemyn, tarsi nebeišlaikyda- 
mos naštos ir kur-ne-kur luitais 
krito baltas sniegas nuo jų, pabu
dindamas net pačiose viršūnėse 
miegančias varnas. Ramybė glo
bė naktį. Vaikščiojom ilgai, bet 
mažai tekalbėjom. Aš tik pasako
jau apie savo darbų, apie ateities 
planus.

Slinko dienos, nusinešdamos su 
savim pūgų siautėjimus, žavin
čias šerkšnų legendas. Ėmė kaltis 
pirmosios žolės iš po tirpstančio 
sniego klodų ir rinktis atgalios 
pempės bei vėversiai.

Ignas, nepraleisdamas nė vieno 
spektaklio, lankė ir stebėjo mano 
pasirodymus. Ir aš išdrįsau paga
liau paprašyti parodyti Jo darbus,

Dažnai, grįždama iš repeticijų, 
užsukdavau jo darbo kambarin. 
Sykį pastebėjau kampe pusiau 
drobe pridengtą mergaitės galvu
tę. Man krito į akis skausminga 
jauna jos veido išraiška.

— Kas čia? paklausiau, aty- 
džiai žiūrinėdama.
— Tamara, — gana ramiai ir šal

tai atsakė Ignas.
Daugiau aš nieko neklausinė

jau, jaučiaus lyg sugėdinta, lyg 
nereikalinga šitoje aplinkoje. Iš
ėjom abu, jis lydėjo mane namo 
ir abu tylėjom.

(Bus daugiau)
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MŪSŲ GYVENIMO AKTUALIJOSBRISBANĖS LIETUVIAI GRAŽIAI VEIKIA į^bCTUUlU— to-* RMUJLYX
Prieš kurį laiką tautietis, pa

tiekdamas mūsų spaudai žinių ir 
sugestijų santraukų iš Brisbanės 
lietuvių gyvenimo, nebe pagrindo 
pabaigoje pareiškė būkštavimų 
kad vis reguliariai tam tikram 
skaičiui mūsų apylinkės narių šių 
koloniją apleidžiant tai į Dėdės 
Šamo žemelę, tai į didesniuosius 
vietos centrus, neprireiktų deg- 
reduotis apylinkei į seniūnijų.

Kad mūsų bičiuliai perdaug ne
nusimintų, o priešai neimtų trin
ti rankų iš džiaugsmo, jog lietu
viškosios išeivijos didžiojo laikro
džio mažas ratelis, pavestas sukti 
Brisbanės lietuviams, jau silpsta, 
imuosi plunksnos painformuoti sa
vąją spaudą skaitančią Bendruo
menę, kad kalbamieji reikalai nėra 
beviltiškoje padėtyje ir j audrų 
išverstus stulpus pastačius nau
jus, mūsų Apylinkės gyvenimas 
bėga sena — tylaus darbo ir sųsi- 
klausimo — vaga. Čia pateikiu 
paskutiniųjų įvykių santraukėlę.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Ją pravedė naujojo vietininko 

Pov. Kviecinsko vadovaujami mū
sų skautai. Minėjimas įvyko kiek 
pavėluotai, jau rugsėjo pabaigo
je, bet iš viso paruošimo bei pro
gramos negalima išskaityti jokių 
“nubiednėjimo” žymių. Po St. Sa- 
gačio išsamios paskaitos, sekė me
ninė dalis. P. Bagdonavičiūtė pa- 
sakė eilėraštį, N. Mališauskaitė 
ir V. Stankūnaitė paskambino pia
ninu. Tautinių šokių grupė, veda
ma ponios Murauskienės, pašoko 
blezdingėlę ir suktinį. Akordeonu 
grojo D. Sagatys. šis jaunas 
akordeonistas rodo gana žymių 
muzikalinių gabumų. Pr. Budrio 
vedamas mišrus choras, sudarytas 
pradedant trylikamečiais ir bai
giant bežiangiančiais j ketvirtų 
dešimti, gana darniai ir skambiai 
padainavo "Pabuskim iš miego” ir 
“Jaunimo giesmę”. Programos 
pabaigoje Apylinkės pirm. K. 
Statkus pranešė apie atvykusį į 
Brisbaną gastrolėms pasaulinio 
garso pianistą, kuris sutikęs ir 
minėjime paskambinti. Nebuvo nė 
vieno, kas tam nepatikėtų, o drau
smingieji "muziko” pagarbai at
sistojo dar prieš jam įeinant. Čia 
N. Mališauskaitė vyriškoj eilutėj 
įtikinančiai suvaidino anojo "mu
ziko” rolę. Programai pasibaigus, 
po pertraukėlės prasidėjo jaukus 
pobūvis, kuris tęsėsi iki vėlyvos 
nakties.

MELBURNAS
PADĖKA

Melburno Lietuvių Klubo Tary
ba turi malonios progos konsta
tuoti, kad Melburno lietuviai skait
lingu savo dalyvavimu š.m. spalio 
9 d. metiniame Lietuvių Namų 
Baliuje, kuris davė £ 258.10.3 pel
no, parėmė Tarybos veiklų ne tik 
materialiai, bet ir moraliai, ši 
Jūsų parama ne tik įpareigoja 
Tarybą, bet ir suteikia jai vilčių, 
kad jos visų Melburno lietuvių 
bendram reikalui dirbamas darbas 
bus tesėtas, o sutinkamos kliūtys 
•— nugalėtos.

Taryba, dėkodama mieliems 
tautiečiams — baliaus dalyviams 
— už atsilankymą, šia proga at
siprašo, jei kam iš Jūsų buvo su
teikta nepasitenkinimo. Taryba 
nuoširdžiai Jus patikina, kad šitai 
galėjo įvykti tikrai ne iš blogos 
valios.

Taryba gilią padėką reiškia po
nioms: Antanaitienei, Baltokienei, 
Barkienei, Balčiūnienei, Baltrū- 
nienei, Bieliauskienei, Bikulčienei, 
Bitienei, Bulakienei, Derinčienei, 
Didžienei, Dudėnienei, Jakutienei, 
Kairiūkštienei, Kalvaitienei, Kaz
lauskienei, Klupšienei, Klupšienei 
J., Kuncaitienei, Kružienei, Lais- 
vėnaitei, Malakūnienei, Maleckic- 
nei, Meiliūnienei, Milvydienei, Pa- 
ragienei, Pumputienei, Reimerie- 
nei, Savaitienei, Stankūnavičienei, 
Tamošaitienei, Vacbergienei, Žie- 
dienei, žižienei, kurios savo dova
nomis bufeto ir laimės šulinio pra
turtinimui ar kruopščiu talkos 
darbu prisidėjo prie baliaus pasi
sekimo.

Atskira M.L. Klubo Tarybos pa-

PROCESIJOJ

Kaip ir kiekvienais metais, se
selių širdiečių pamilti lietuviai, 
spalo 18-tą dienų buvo pakviesti 
dalyvauti Stiurtholme tradicinėje 
vakaro procesijoje. Ir šį kartų! 
puošni Aušros Vartų Marijos Vė-1 
liava bei moterų tautiniai rūbai' 
tapo dėmesio centru žygiuojančios 
bei stebinčios tūkstantinės minios. 
Vingiuotomis parkų alėjomis žy
giavome į procesijos aikštę, kur, 
J.E. arch. Odonell suteikus palai
minimų, skirstėmės į šimtmečio 
sukaktuvių proga šviesų iliumina
cijose skęstantį simpatingąjį Bris
banas miestų. Tenka pažymėti, 
jei praeitais metais rašant apie 
minimų procesijų teko apgailestau
ti neskaitlingų lietuvių būrelį, tai 
šiais metais tenka vien pasidžiaug
ti, nes dalyvavo visa aktyvioji 
mūsų kolonija.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Spalio 25 ir lapkričio 1, mūsų 

nepamirštus kun. S. Gaidelis laikė 
lietuviškas pamaldas. Pamaldos 
vyko šv. Marijos parapijos bažny
čioje. Jei pirmąjį sekmadienį pa
maldas galėtume pavadinti eili
nėmis, nors mums ir maloniomis, 
nes retai jas turim, tai antrąjį 
sekmadienį jas turėjome gana iš
kilmingas. Kun. Gaidelis laikė gie
dotines mišias, o jungtinis — (su
darytas iš olandų, australų bei lie
tuvių, vedamas jauno muziko 
olando A. Volmer) mišrus choras, 
vargonais pritariant čekui J. Svc- 
boda, savo tik išmoktų gregorinių 
mišių “Messa Festiva” premjerų 
paskyrė minimoms mūsų pamal 
doms. Choras labai gražiai sugie
dojo, suteikdamas pamaldų daly
viams jautrų nusiteikimą šioje 
taip mieloje mūsų bažnytinėje 
šventėje. Po pamaldų kartu su 
kunigais turėjome parapijos sve
tainėje bendrą arbatėlę, o ją už
baigdami žilagalviu! parapijos 
klebonui kun. Thomsonui, kuris 
visų dešimtmeti rodė daug nuo
širdumo lietuviams, sugiedojome 
ilgiausių metų. Pobūvis — arba
tėlė buvo suruoštas naujojo, ku
riam vadovauja P. Mališauskas, 
bažnytinio komiteto.

SAVAITGALIO MOKYKLA
šiais mokslo metais gana akty

viai veikė ir savaitgalio mokyk
lėlė. Žinant mūsų Apylinkės liet, 
skaičių, lankančiųjų vaikų kiekį 
galima pavadinti skaitlingu. Spalio 

dėka viešniai Miss K. Fryer už 
talkininkavimą laimės šulinio do
vanas skirstant.

Nuoširdus ačiū panelei O. Ma- 
tulionytei už triūsą organizuojant 
bufetą bei sėkmingą jo vadovavi
mą baliaus metu.

M.L.K. Taryba dėkoja ir gau
siam vyrų būriui, kurie daiktinė
mis ar piniginėmis dovanomis bei 
darbu prisidėjo prie baliaus pa
ruošimo bei jo pasisekimo.

Dar kartą ačiū visiems ir iki 
pasimatymo sekančiame Lietuvių 
Namų baliuje, kurį stengsimės 
padaryti visais atžvilgiais geres
niu, jaukesniu bei malonesniu.

Jūsų
M.L. Klubo Taryba

ADELAIDE
PREMIJOS KARTONAMS

Adelaidės bendruomenės Mote
rų sekcija yra sudariusi visų eilę 
tradicinių parengimų, kurie me
tai iš metų, praeina su vis didė
jančiu pasisekimu. Jų rengiamos 
Kalėdų eglutės, Motinos Dienos 
ir t.t, tapo visos bendruomenės 
šventėmis. Tas pats liečia ir jų 
rengiamus tradicinius balius. Mo
terų Sekcijos rengiami Kartūnų 
baliai jau irgi tapo tradiciniais ir 
yra visų laukiami.

šiųmetinis Kartūnų balius įvy
ksta lapkričio 28 d. Lietuvių Na
muose. Geriausiom kartūno suk
nelėm sekcija yra paskyrusi tris 
premijas. Svečiai atras stalus ap
krautus skaniais valgiais; jie bus 
vaišinami kava ir pyragaičiais. Ir 
visas šias gėrybes dengia pakvie
timas be jokių atskirų primokč- 
jimų ir bėgiojimų prie bufeto..

18-tą diesą mokyklėlė išsiskirstė 
ankstyvų atostogų, kad po vasa
ros poilsio sekančiais metais pra
dėtų vėl šį lietuvybės išlaikymui 

i būtiną darbų. Paminėtų dienų, 
dalyvaujant mokiniams ir tėvams, 
įvyko kuklus pobūvis, o nepails
tamam mokykįos vedėjui — K. 
Sakalauskui bei jo padėjėjoms — 
A. Kviecinskaitei ir G. Reutaitei 
— tėvų vardu buvo padėkota ir 
įteikta dovanėlių.

IR GROŽIO KARALIENĖS 
RINKIMAI

Pernykštės grožio karalienės ka
dencijai pasibaigus, kad neliktu
me be savos gražuolės, Apylinkės 
Valdyba spalio 10-tą diesą įvyku
siame Besdruomenės pobūvyje 
pravedė naujus rinkimus, šiais 
metais laurus nuskynė Irena Gu
daitytė. Rinkimų rezultatus pas
kelbus, laimingoji tapo apdovano
ta gėlėmis ir kitomis gėrybėmis. 
Jei pripažįstama, kad gautieji re
zultatai tapo išrinktosios naudai 
paremti kapitalu (turint galvoje 
naują rinkimų procedūrų), tai ka
raliaus laimėjimą pirmam valsui 
(karalienės pasirinktą), nusvėrė 
svoris, nes šį titulą senimui išplė
šė veik aštuoniolikastonis Kle
mas. Bendrai vakaras praėjo jau
kioj — lietuviškoj nuotaikoj.

DAR KIEK Iš PRIVATAUS 
GYVENIMO

Neteisinga būtų tvirtinti, kad 
Brisbanės Bendruomenė tik ma
žėja. Ji tam tikrais atvejais ir pa
didėja: vietoj išvykstaičiųjų veik 
kiekvienais metais pasipildo nau
jai atvykusiais. Be kitų, šiais me
tais iš Anglijos atvykę čia apsigy
veno p.p. Butkų šeima — keturi 
asmenys. Tiesa, šeima mišri — 
žmona anglė, bet tenka priminti 
šią tiesų: jei visų mišriųjų šeimų 
galvos tiek palaikytų lietuvišką
sias aspiracijas, pavojaus mūsų 
šeimų nutautėjimui iš viso nebū
tų. ši šeima, tik atvykusi, įsijungė 
į aktyviąją mūsų Bendruomenės 
dalį. Vaikučiai lanko lietuvių sa
vaitgalio mokyklų, o p. Butkienė 
lietuvių kalbos nors reikiamai dar 
ir sespėjo išmokti, bet lietuviš
kas dainas drąsiai ir teisingu iš
tarimu traukia kartu su mūsiškė
mis.

Taigi po to, kas čia iš mūsų 
judėjimo Brisbanėje paminėta, 
peršasi išvada, kad nusiminti dar 
nereikia.
, * * Klimeli*

Moterų sekcija tenori tik vieno, 
kad visi, kurie nori šiame Baliuje 
dalyvauti, pakvietimais apsirūpin
tų iš anksto. Tai palengvins Sek
cijai tinkamai paruošti stalus. Ta
čiau ir tie, kurie nutars baliuje 
dalyvauti paskutinę minutę, bus 
mielai sutikti, pasodinti ir pavai
šinti. 1

SPORTO ŠVENTĖ 
ADELAIDĖJE

Adelaidės Apylinkės Valdyba 
ragina visas Adelaidės lietuviškas 
organizacijas ir verslininkus atsi
liepti į A.L.S.K. Vytis kvietimą 
aukoti taures X-tos sukaktuvinės 
Sporto Šventės laimėtojus pagerb
ti. Kadangi laukiama rekordinio 
sportuojančio Australijos lietuvių 
jaunimo sąskrydžio Adelaidėje, 
"Vyties” Sporto Klubas, turėda
mas didelių šventės ruošimo išlai
dų, savo jėgomis negali įstengti 
parūpinti taures visų sporto šakų 
nugalėtojams. Adelaidės lietuviš
kos organizacijos ir verslininkai 
turėtų ateiti mūsų sporto klubui 
pagalbon ir iš savo lėšų skirti tau
res Sporto šventės laimėtojams. 
Apylinkės Valdyba tikisi, kad į šį 
raginimą be atidėliojimo atsilieps 
visi, kuriems rūpi mūsų sportuo
jančio jaunimo reikalai.

Iš visos Australijos suplaukusį 
jaunimą reikės apgyvendinti ir 
pavalgydinti. Apylinkės Valdyba 
prašo visus adelaidiškius, kurie 
turi ar gali padaryti savo namuo-. 
se nakvynei laisvų vietų, paskel
bus registraciją, atsiliepti ir pri
imti atvykusius sportininkus. Kai 
tik bus gauti galutini atvykstan
čiųjų sąrašai, jie bus paskelbti, 
kad įgalinus adelaidiškius priimti 
draugus ir pažįstamus.

SUARTINO ABI AMĘRIKAS

"Argentinos Lietuvių Balse” 
apie J.A.V. krepšininkų svečiavi- 
mąsi Argentinoj rašoma:
“šiaurės Amerikos lietuvių ktep- 

šinio rinktinė, graži jaunystės ir

Atverkime savo duris ir širdis 
mūsų sportuojančiam jaunimui ir 
dar kartą patvirtinkime visoje 
Australijoje žinomą ir gerbiamą 
Adelaidės lietuvių svetingumą.

BENDRUOMENEI 
NUSIPELNIUSIO ASMENS 

PAGERBIMAS

Adelaidės Apylinkės Valdyba, 
įvertindama ilgamečio savaitgalio 
mokyklos vedėjo p. V. Statnicko 
nuopelnus ir norėdama jį atitin
kamai pagerbti, ruošia pobūvį, ku
ris įvyks šeštadienį š.m. gruodžio 
mėn. 5 d., 7 vai. vak. Lietuvių 
Namuose, Norwood, Eastry St., 
Visi bendruomenės nariai kviečia
mi tame pobūvyje dalyvauti. 
Kvietimai gaunami pas Apylinkės 
Valdybos narius ir platintojus.

Adelaidės Apylinkės Valdyba 

2000 KALĖDINIU SIUNTINIU

BE UŽDARBIO
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Lietuvių Prekybos Bendrovė naudojasi šia proga padėkoti įvairiuose pašau 
lio kraštuose gyvenantiems lietuviams už tą paramą, kurios mes esame susilaukę 
per šiuos metus. Reikšdami savo nuoširdžią padėką, kartu mes VĖL GRĮŽTAME 
prie savo tradicijos, įsipareigodami visiems lietuviams' pasiūlyti kaip dovaną be už
darbio 2000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.

Laba atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus duomenis, tam reikalui 
sudarėme kuo naudingiausius šitokius 2 skirtingus KALĖDINIUS BE UŽDARBIO 
SIUNTINIUS:

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:
1) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
2) 3 1/4 jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui,
3) 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
4) storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
5) pora vyriškų vilnonių kojinių,
6) pora moteriškų žieminių kojinių.
To kalėdinio siuntinio Nr. 1 kaina yra tiktai

12.19.0 SVARŲ STERLINGŲ,
{•kaitant visut mokesčiui.

Svoris 11 svarų.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
1) 13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams,
2) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
3) 10 jardų dvigubo pločio pamušalo,
4) 10 jardų sunkios medžiagos 3 moteriškoms ar 6 vaikiškoms suknelėms.
To kalėdinio iiuntinio Nr. 2 kaina yra tiktai

27.13.0 SVARŲ STERLINGŲ,
į.kaitant vi»u» mokeičiua.

Svoris 22 svarai.

Visos abiems siuntiniams skirtosios medžiagos yra eksportinės rūšies su 
“Made in England” įrašu ir pasirenkamos šitaip:

1) kostiumams — dvigubais ruožiukais arba lygios tamsiai mėlyna, ruda 
arba pilkšva,

2) paltams — tamsiai mėlyna, juoda, šviesiai mėlyna, žalia arba kupranu
gario spalvos,

3) suknelėms — dideli taškai mėlyname, rudame arba gelsvame dugne.
Tuojau reikalaukite pirma nemokamų pavyzdžių, kuriuos mes siunčiame oro 

paštu į bet kurį pasaulio kraštą.
Mūsiškius KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS gali užsisakyti 

kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar ne. BET NORĖDAMI 
VISIEMS DUOTI PROGOS PASINAUDOTI JAIS, NUSTATĖME, KAD VIENAS 
ASMUO IS KARTO GALI UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP 2 TOKIUS SIUN
TINIUS (KIEKVIENOS RŪSIES PO VIENĄ). Taip pat priiminėsime po 1 svarą 
iš tų, kurie nori užsitikrinti sau KALĖDINI BE UŽDARBIO SIUNTINI, bet galu
tinio užsakymo lauksime ne ilgiau kaip 4 savaites.

MES GARANTUOJAME
1) Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2) Jei siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime kitą 

tokį pat siuntinį.
3) Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, kad gavėjai Lie 

tuvoje, sulaukę siuntinio, nebeturėtų jau nieko primokėti.
4) Siusime tik tokias prekes, kurios bus užsakytos pagal aprašymą ar re

miantis pavyzdžiais.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, HUNT STREET
LONDON, W.11
GT. BRITAIN

sporto ambasada, suartino abi 
Amerikas ir iš pagrindų sujudino 
visą Argentinos lietuvių koloniją

Kaip gėlės negalėtų sukrauti 
gražiųjų žiedų nepalaistomos gai
vinančiu vandenėliu, taip ir mūsų 
jaunimas, mūsų mergaitės ir ber 
niukai, kad būtų tikrai lietuviško
mis gėlėmis, reikalingi. gaivinai!- 
čios įtakos. Ta, lietuvybės pulsą 
palaikanti jėga turėtų tekėti iš 
pačios širdies — Lietuvos. Bot kad 
laikinai iš ten jos gauti negali
me, tai ir suprantama, kad šiau
rės Amerikos lietuviai, kaip vy
resnieji visos Lietuvos išeivijos 
broliai, ėmėsi iniciatyvos.

Nepaisant, kad oras pasitaikė 
išimtinai blogas, keturias dienas 
be pertraukos lijo ir, nespėjant 
vandeniui nubėgti, gatvės vieto
mis buvo pavirtusios upeliais, vie
nok į visas tris svečių rungtynes 
publikos prisirinko tiek, kiek tilp
ti negalėjo. Ne tik jaunimas, bet 
ir senos mamytės užkimusios šau
kė "Lietuva", "Lietuva” ir išrau
dusios nuliejo kaip džiaugsmo, 
taip ir karčią ašarėlę”.

★ Jo yra žemė. Algimanto Mac
kaus “Jo yra žemė” jau pasirodė

knygų rinkoje.. Tai didokas leidi
nys. Rinkinys padalintas į dvi da
lis ir du skyrius.

Pirmoje dalyje, pavadintoje 
"Pasikartojimų" vardu, jaunasis 
poetas žiūri į save ir į gyvenimą, 
daugumoje matydamas mirtį ir 
neviltį. Nedaug šviesių eilių yra 
ir skyriuje "Sala ir paukštis", o 
taip pat ir antroje dalyje “Mūsų 
vasaros praslinko nesusitikusios”

Viršelį ir skyrių vinjetes piešė 
Dalia Juknevičiūtė. Rinkinį sšlei- 
do Santara.

★ Šv. Kazimierui pagerbti Vati
kano pašto ženklas, kurį atiteko 
sukomponuoti lietuviui dailinin
kui, nors jau buvo paruoštas len
kų, turimomis žiniomis atiduotas 
spaustuvei. Autorius Vytautas K. 
Jonynas.

★ "Draugo” romano konkurso 
komisija sudaryta iš Baltimorės 
ir Vašingtono rašytojų bei kriti
kų. Iš Baltimorės j komisiją įei
na Kazys Bradūnas ir Alfonsas 
Nyka Niliūnas, o iš Vašingtono 
_  Leonardas Dambriūnas, Ant. 
Vaičiulaitis ir J. Vitėnas.

Romano rankraščiams pristaty
ti paskutinis terminas jau baigė
si.

★ Korp! Neo-Lituania ruošiasi 
atgaivinti Lietuvoje leistą žurna
lą "Akademikas”, kuris išeisiąs 4 
kartus per metus. Jo Nr. 1 pasi
rodė jau šį mėn. Jis turėsiąs pa
keisti Čikagoje leistą Informaci
jos Biuletenį.

4
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Sydnėjuje
VĖLIAVA PAŠVENTINTA

Lapkričio 8 dienų Sydnėjaus 
Sporto Klubas Kovas pašventino 
savo vėliavų, kurių jiem* padova
nojo Sydnėjaus Apyl. Valdyba. 
Pradėjus iškilmingomis pamaldo
mis, kurias laikė Kovo garbės na
rys kun. P. Butkus ir kurių metu 
giedojo “Dainos” choras, vėliava 
buvo įnešta Kovo jaunųjų spor
tininkų 
p.p. S. 
kienės, 
lausko. 
Butkus 
reikšmę, pabrėždamas kūno ir sie
los tamprų ryšį, reikalingų žmo
gaus gyvenime.

Oficialiose šventės iškilmėse, 
įvykusiose Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose, Kovo pirmininkui S. Ju
raičių! pasveikinus visus susirin
kusius, j vėliavos akto prezidiumų 
buvo pakviesti Sydnėjaus lietuvių 
organizacijų atstovai, vėliavos 
krikšto tėvai, ALFAS valdybos 
pirmininkas V. Daudaras, kun. P. 
Butkus ir Sp. Skyriaus redakto
rius A. Laukaitis. V. Daudarui 
perskaičius mūsų žinomojo šach
matininko A. Dargužio padarytų 
meniškų Vėliavos Aktų ir Garbės 
Prezidiumui jį pasirašius, senas 
mūsų sporto veteranas, buvęs 
Klaipėdos XX šaulių Rinktinės 
vyr. sporto vadovas inž. B. Dau- 
kus skaitė išsamių ir gražių pas
kaitų, išryškindamas sportinį gy
venimų pasaulyje ir Lietuvoje.

Sveikinimuose ALB Krašto Val
dybos vardu gražių žodžių ir lin
kėjimų pareiškė Krašto Valdybos 
vicepirmininkas inž. Adomėnas, 
kun. P. Butkus, Sydnėjaus Apyl. 
Valdybos pirmininkas Stošius ir 
Inžinierių Draugijos vardu B. 
Daukus. Raštu pasveikinimus at
siuntė Sydnėjaus skautai ir Cab- 
ramattos Apyl. V-ba. Nuoširdžius 
žodžius pareiškė buvęs I-sios Ko
vo Valdybos narys ir vėliavos 
krikšto tėvas J. Kapočius, kuris 
krikšto tėvų vardu pasidžiaugė 
gražiu mūsų sportininkų veikimu 
ir, įteikdamas koviečiams piniginę 
dovanų, pažadėjo ir ateityje syd 
nėjiškių sportininkų neužmiršti. 
Be to, gražius linkėjimus parešfkė 
ir antrasis krikšto tėvas P. Mika
lauskas.

Oficialiųjų iškilmių pabaigai A 
Laukaitis savo paskaitoje “Kovas 
Metų Eigoje” plačiai nušvietė syd- 
nėjiškių sportininkų kūrimusi, gy
venimą, laimėjimus ir pasiseki
mus. Po visų iškilmių vyko spor
tininkų ir svečių pasilinksmini
mas.

ir palydėta krikšto tėvų 
Marcinkienės, V. Kamins- 
J. Kapočius ir P. Mika- 
Pamoksio metu kun. P. 

iškėlė sporto gyvenimo

žaisdami gerai, taškų skirtumų 
buvo sumažinę iki trijų, nors vė
liau priešas, padaręs keletu grei
tų metimų, vėl atsiplėšė ir laimė
jo rungtynes. Taškai: Dasiškevi- 
čius 21, Kriauccvičius 13, Kairai
tis 4, Smitas 3 ir Monkus 2.

NAUJA SEIMĄ
Buvusi Sydnėjaus Kovo krep

šininkė ir tautinių šokių šokėja 
bei aktyvi sportininkė DANA 
1VINSKAITĖ sukūrė šeimos židi
nį su JUOZU DAUBARU. Kovie- 
čiai sportininkai, sveikindami nau
jų šeimų, linki geriausios sėkmės 
ateities gyvenime, tikėdamiesi, kad 
naujas žemyninis gyvenimas ne
sutrukdys ir toliau dirbti ir ben
dradarbiauti lietuviškame sporti
ninkų ratelyje.

Geelonge
VYTIS — BRUNSWICW STARS 

30-18 (15-11)
Š.m. spalio 21 d. Vytis susitiko 

su greitai žaidžiančia Brunswick 
Stars komanda. Rungtynių pra
džioje australai greitomis pasuo
lėmis ir gana geru dengimu dali
nai sulaikė vytiečių antpuolius, 
bet taiklūs L. Jonušaitės metimai 
užbaigė kėlinį Vyties naudai. 
Rungtynėms baigiantis, vytiečių 
persvara pradėjo dar labiau ryš
kėti: jų darnus ir apgalvotas žai
dimas ir staigūs prasiveržimai vis 
dažniau pralaužė priešininkių 
dengimų ir rungtynės buvo baig
tos užtikrintu laimėjimu. Taškai: 
L. Jonušaitė 13, L. Šimkutė 10, 
L. Cooke 3, Ed. Buckytė 2, R. 
Akenytė 2, O. Vilkelytė 0.

VYTIS — RED MURRAY I

LOTERIJA
Lapkričio 8 dienų Sydnėjaus 

Lietuvių Namuose kun. P. Butkus 
ištraukė Kovo loterijos laimin
guosius sumerius. Pirmų prizų — 
“Transistor” radio aparatų — 
laimėjo J. Berens, bilieto nr. D90 
(ruž. spalvos) savininkas. Antrų 
prizų — tautiniais raštais siuvinė
tų pagalvėlę — laimėjo A. Ma
kauskas nr. D4 (žalios sp.)

KOVAS — YMCA 51:43 (32:21)
Sydnėjaus miesto (City of Syd

ney) vasaros krepšinio turnyre 
koyiečiai susitiko su gana stipria 
australų komanda, žaidimas buvo 
greitas ir kovingas. Mūsiškių pa
grindinė klaida buvo blogas gy
nimas ir netikslus sviedinio perda
vimas puolėjams, kurie gražiai ko
vojo ir gražiai valdė sviedinį. 
Antrame puslaikyje koviečiai,

J. Strautins s
5-TH FLOOR

306 The Causeway 
MELBOURNE

> XXX ?

; SIUNTINIAI | LIETUVĄ S

VYTIS — PORT MELBOURNE 
33-21 (18-2)

Š.m. lapkričio 4 d. Viktorijos 
moterų krepšinio pirmenybėse 
ketvirtame rate Vytis po karštos 
kovos nugalėjo Port Melbourne 
komandų. Pirmame kėliny rytie
čių sistematingas žaidimas atnešė 
gerus rezultatus — jos sbaigė Is- 
2 savo naudai. Antro kėlinio vidu
ry dvi geriausios Vyties žaidėjos 
L. Šimkutė ir Ed. Buikytė, ga
vusios po 5 baudas, turėjo apleis
ti aikštę. Mūsiškės pasiliko tik ke
turios. Priešisinkės pradėjo rezul
tatų švelninti, nes mūsiškės nesu 
gebėjo tinkamai jų uždengti, ta
čiau L. Jonušaitė, ypatingai gerai 
pasirodžiusi šiose rungtynėse, 
taikliai mėtydama, išgelbėjo padė
tį ir užtikrino Vyties laimėjimų. 
Taškai: L. Jonušaitė 26, G. Kala- 
dienė 4, L. Šimkutė 3, Ed. Buc- 
kytė 0, A. Akenytė 0 ir D. Ber- 
tašiūtė 0.

— Dalyvi* —

Adelaidėje
STALO TENISAS

Stalo teniso Vadovas R. Sidab
ras energingai dirba su stalo te
niso žaidėjais-jomis ir ši sporto 
šaka sparčiai žengia pirmyn. Su
rengtame kontroliniame turnyre 
vyrai pasiskirstė vietomis sekan-

čiai: I — V. Leipus, II — R. Adu 
tavičius, III — A. Ignatavičius 
ir IV — A. Gudaitis. Finalinėje 
labai kietai sukovotoje partijoje, 
Leipus nugalėjo Adutavičių rezul
tatu 26-24, 23-21.

Kad labai pavyzdingos mergai
tės stalo tenise, tai, gal būt, Mo 
terų Vadovės O. Mikalainytės 
nuopelnas. Mergaitės kontroli
niam turnyre vietomis pasiskirs
tė sekančiai: 1 — O. Mikalainytė, 
II — I. Gudaitytė, III — A. Mi- 
kužytė ir IV — N. Lėlytė. Mer
gaičių rungtynės taip pat buvo 
labai audringos ir patiekė daug 
staigmenų.

O. Mikalainytė ir I. Gudaitytė, 
turėdamos po vienų pralaimėjimų 
(viena prieš antrų), susitiko le
miamoje partijoje, kurių laimėjo 
O. Mikalainytė rezultatu 13-21,
21- 16, 21-14. Labai gražiai ir kie
tai sukovojo dėl antros ir trečios 
vietos A. Mikužytė su N. Lėlytė. 
Laimėjo A. Mikužytė rezultatu
22- 20, 17-21, 21-18. Viso turnyre 
dalyvavo 8 mergaitės. Čia antroji 
mergaičių komanda visus nustebi
no savo padaryta pažanga. Atro
do, jog pirmenybių metu gauti 
pralaimėjimai atnešė didelę nau
dų ir visos mergaitės padarė di
delį šuolį pirmyn. Pora iš šių 
žaidėjų turi gražių gabumų šiam 
žaidimui ir, jeigu atetyje treni
ruosis, pasieks gerų rezultatų.

Pabaltečių dviejų minusų pir
menybių turnyre laimėtoju tapo 
Pietų Australijos meisteris latvis 
J. Brakovskis, nugalėdamas V. 
Leipų sunkioje kovoje 21-11, 10- 
21, 2F-19 rezultatu. Leipui atite
ko 11-ra vieta. Ignatavičius, nu
galėjęs A. Petruškų 19-21, 21-18, 
23,21, gavo trečių vietų ir Petraš
kai paliko IV-tų vietų. J. Bra- 
kovskio skirtų dovanų geriausiam 
ir pavyzdingiausiam žaidėjui gavo 
A. Ignatavičius, surinkęs 8 taš
kus. Leipus gavo 6 taškus ir Pet- 
ruška 4. Viso dalyvavo 13 žaidėjų.

SPORTO 
AKTUALIJOS

LIETUVAITĖ MEISTERIS

Kanados lietuvaitė S. Kaspara
vičiūtė laimėjo Kanados moterų 
stalo teniso pirmenybių vieneto 
I-jų vietų, tapdama Kanados 
meistere. Pusiau baigmėje ji jvei- 
kė buvusių meisterę J. Marneko 
3:0 ir baigmėje S. Schmidtek 3:2. 
S. Kasperavlčiūtė gyvena Toron
to mieste ir yra vietinio lietuvių 
sporto klubo Vytis narė.

PRENUMERUOKITE “MOŠŲ PASTOGĘ1

į WARD BROS. j
| INSTALIACIJOS TARNYBA I 
t ORO REGULIAVIMO ĮRENGIMŲ SPECIALISTAI Ž

(WL 1401) 47 Chatham Road, W*it Ryde, N.S.W. (WL 1401) X 
? KODĖL JUMS KĘSTI KARŠTĮ IR GYVENTI NEPATO- ? 
? GIAI VASARĄ, O ŠALTI ŽIEMĄ? ĮSIRENKITE TAIP, KAD $ 
A ORO TEMPERATŪRA BŪTŲ KONTROLIUOJAMA JŪSŲ NA- X 
X MUOSE. I

Y Tikrai prieinamomis kainomis mes parduodame ir įrengia- ?• 
me visus oro kontroliavimo (air conditioning) aparatų mode- X

X liūs, be to, pas mus galite gauti šaldymo aparatų, ventiliatorių, X
T saulės uždangas ir veneciškas užuolaidas. ?
-į- Susitarkite lietuviškai, skambindami tel. WL 1401, J 

krepdamiesi j p. B. Andrėkulę. X

S

PŪKINĖS KALDROS

ir 
ir

i

i

PRAŠO ĮSIDĖMĖTI
kad naujas Inturisto potvarkis ir vėl leidžia siųsti Lietuvon dau
giau vilnonių medžiagų viename siuntinyje (11 jardų apsiaus, 
tams ir eilutėms ir 7 su puse Jardo suknelėms). Taip pat ir kl 
tų prekių kiekis yra mažiau apribotas.

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 
Australia.

PHONE 35-5795
Vienintėlė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių 

maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR 
Ukrainą.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2J mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už š svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.
AGENTS:

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: Cental Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eica*, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879.

| NERIZIKUOKITE I

I CALTEX STAR SERVICE
| STATION

Pilnas specialus mašinų tepimas, kurį atlieku asmeniškai 
:: arba tatai daro specialiai paruoštas personalas tiesioginėj ma
li

š.m. spalio 27 d. Vytis išėjo 
žaisti prieš pajėgių Red Murray 
komandų. Pradžioje žaidimas bu
vo apylygis, tačiau priešininkės, 
įmetusios porų tolimų metimų, vi
sų laikų vedė. Antrame puslaiky 
mūsiškės parodė šiek tiek daugiau 
kovingumo ir baigė lygiomis, ta
čiau rungtynes teko pralaimėti. 
Vytietės šiose rungtynėse labai 
blogai mėtė baudas: iš gautų 10 
išnaudojo tik 2, o tuo tarpu prie
šininkės iš 4, išnaudojo visas, šio
se rungtynėse australės ypatingai 
gerai dengė, tuo tarpu mūsiškės, 
gal išskyrus L. Šimkutę, neparo
dė įprasto veržlumo. Taškai; L. 
Šimkutė 5, L. Jonušaitė 3, L. 
Cooke 2.

I ž

i t

no priežiūroj.
Tepimų atlieku visų šeštadienį, sekmadienį ir kiekvienų 

vakarų iki 8 vai.
Laike tepimo Jūsų automobilis būna pagrindinai patikrintas.
Padangas ir baterijas galite gauti išsimokėjimui.
Kreipkite* pa* lietuvių draugų savininkų

G. ALLOTTĄ, tel. UB 2173, Hume Highway ir
Cabramatta Rd., gatvių sąnkryžoje.

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai 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 duodsmos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8lb Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešai* Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

Supply Centre Ltd

Pasinaudokite ta proga, nes jau laikas aprūpinti 
saviškius žiemai.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a Thurloe Place, 

London, S.W.7

Atstovai Australijoje: —

“NERIS” 144 Rose Street, 
YAGOONA, N.S.W., Sydney, Tel. YJ 4311

A.V. BALSYS,
12 Loftus Street, Yarralumba, 
Canberra, A.C.T., Tol.: U 8793.

Siuntinys uz pusę kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIA KAINĄ, BET DABAR SIŪLO SIUNTINI, KURIO VER
TĖ, normaliai, būtų dviguba.

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

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

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

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

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

geriausios vilnos 1 yd............................................................ -,.................. i
Vyriški pusbačiai oxford ...................................................... .................. 1
| visas kaina* muitai jau įskaičiuota*.

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

jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £ 7.15.0.
Siunčiant per BALTIC STORES siuntėja* nieko nerizikuoja, ne* už kiekvieno siunti 
nio pristatymų 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 SIUNTINIŲ KELIAS Į LIETUVĄ.

17/6.

£ 
£

3.0.0.
2.5.0.

5
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NETEISINGI PRIEKAIŠTAI 
IR ŽMONIŲ UŽSIPUOLIMAI

Tėviškės Aidai kelintas kartas 
tendencingai ir neteisingai patei
kia skaitytojams Mūsų Pastogėje 
rašusių žmonių mintis, liečiant 
Adelaidėje norimos steigti lietu
vių parapijos reikalų. T.A. nr. 43 
kun. P. Vaseris pa v. rašo: "Mu
so Pastogėje buvo keletą aštrių 
pasisakymų prieš lietuviškos para 
pijoa steigimų’*. Tai yra visiškai 
pramanytas bei tendencingas kun. 
P. Vasario tvirtinimas. M.P. nr. 
37 Sidnejiškis straipsnyje “Ne tuo 
keliu” rašė: “Tikrai sveikintinos 
adelaidiškių pastangos išsikovoti 
savo letuviškų katalikų parapijų”. 
Tik jis ir nurodė, kad ne tuo ke
liu pradedama. Argi nepamatuo
tas Sidnejiškio tvirtinimas, kad 
prieš perkant Adelaidėje parapi
nius namus, reikia pirma gauti iš 
vyskupo sutikimų lietuvių para
pijai steigti. Kai toks leidimas 
būtų gautas, tai Sidnejiškis net 
rašė: “Tuo atveju adelaidiškiams 
turėtų eiti pagelbon net ir kitų 
miestų lietuviai katalikai”. Iki tai 
vietai, turbūt, ir kun. P. Vase- 
riui neatrodo, kad M.P. bendra
darbis būtų “aštriai pasisakęs 
prieš lietuviškos parapijos steigi
mų”. Nepatiko, matyt, toji Sid
nejiškio ir dar ryškiau S. Čibiro 
keliama mintis, kad mūsų emigra
cinės sųlygos rekalauja visur eiti 
išvien, ir neišnfintinga griauti tai, 
kas jau kitų padaryta. S. Čibiras 
M.P. 37 ir 38 numeriuose, nu
šviesdamas kun. J. Kungio ir Ca
rito žygius, pabrėžė, kad visa 
pradžia jau yra padaryta, kad 
“galima būtų pastatyti bažnyčių 
šalia jau esančių Lietuvių Namų”. 
S. Čibiras taip pat rašė: “Adelai
dės Lietuvių Namų vadovybė jau 
anksčiau siūlė kun. Kungiui pusę 
sklypo, kuris rubežiuojasi su Na
mų sklypu, bažnyčios statybai ir, 
jei būtų reikalinga, atsiklausus 
bendruomenės, pervesti tų dalį 
Kūrijos vardu, o vėliau galima

KĄ SAKO KUN. P. VASERIS 
LR KĄ PASAKĖ S. ČIBIRAS

Tėviškės Aidų Nr. 43 kun. P. 
Vaseris, polemizuodamas su S. Či
biru, cituoja pastarojo žodžius:

— S. Čibiro žodžiais, jei kuni
gas "išeis vadovauti lietuviškai 
veiklai, būtų įžeidimas ne tik tų 
lietuvių, kurie tų darbų puikiai 
atlieka, bet ir veltui eikvojimas 
energijos.-..”

Tai pacitavęs, kun. Vaseris da
ro išvadas:

— Koks jaunuolis norės eiti 
įžeidinėti lietuvių veikėjų, jeigu 
jis, pats dar jaučiasi lietuviu? 
Greičiau jis norės būti tuo “tau
riu lietuviu”, iš kurių eilių S. 
Čibiras išskiria kunigus.”

Mūsų Pastogės Nr. 37 S. Čibi
ras, deja, kiek kitaip rašo, negu 
kun. P. Vaseris cituoja. Štai jo 
žodžiai:

— Kapeliono manymas, kad įsi
gijus patalpas ir esant po austra
lų vyskupo sparnu, jis išeis vado
vauti Metuviškai veiklai, būtų 
(žeidimas ne tik tų lietuvių, ku
rie tų darbų puikiai atlieka, bet 
ir veltui eikvojimas energijos, ku
ri taip reikalinga apaštalavimo 
darbui”.

Iš patiektų citatų, manome, 
skaitytojai gali patys susidaryti 
išvadas. Tenka dar pabrėžti, kad 
8. Čibiras šiuos žodžius parašė, 
prieš tai nušvietęs adelaidiškių 
dėtas pastangas sulaikyti kun. J. 
Kungį ir Caritu nuo, jo įsitikini
mu, nenaudingo visiems lietu
viams kelio. Iš V. Ilgūno straips
nio Adelaidės lietuvių paarpijos 
problemos" M.P. Nr. 35 sužinome, 
kad rugpjūčio 9 d. informacinia
me lietuvių katalikų susirinkime 
S. Čibiras taip pat visai pozity
viai yra dalyvavęs reikalus disku

bitų nupirkti ir kitų pusę to skly
po".

Ir kur čia priešiškas lietuvių 
parapijos steigimui pasisakymas? 
Atrodo sveiko proto žmogui, kad 
ir kažkokių priekabių jieškoda- 
mas, visdėlto reikalo neišversi. O 
tačiau išverčiama! O išverčiama 
todėl, kad nenorima vieningo ke
lio, kad norima peštynių, erzely
nių, kad norima viskam diktuoti, 
kad norima sužlugdyti lietuviškų 
bendruomenini reiškimusi. Nori
ma išjungti iš lietuviškos veiklos 
visus tuos asmenis, kurie neparan
kūs, nesutinka vergiškai nusilenk
ti. Kur čia toji taip mėgstama Tė
viškės Aidų pabrėžti Bažnyčios 
talka lietuvybės reikalui? Ar gi 
bebūtų laimingesnis kelias asimi
liacinio vėžio ėdamiems lietu
viams, kaip drauge visiems kartu 
einait, susidaryti didesniose lie
tuvių kolonijose vienų centrų, kur 
reikštųsi ir tautinis ir religinis 
lietuviškasis gyvenimas. Adelaidiš- 
kai prie savo jau senai įsigytų 
lietuvių namų duoda kunigui pa
rapijos reikalams sklypų, pažada 
dar pripirkti, sutinka užrašyti 
kurijos vardu, t.y. padaryti reika
lų tepriklausomų bažnytinės vy
riausybės, o kun. P. Vaseris, kun. 
J. Kungys ir kiti skundžiasi Tė
viškės Aiduose, kad trukdoma pa
rapijų steigimas, kad “bedieviai" 
stengiasi pakenkti kilnioms “ka
talikų” pastangoms. Tariamųjų 
parapijų steigėjai! Kad jūs sie
kiate kažkokių tikslų, tai aišku, 
bet kad tie tikslai nebažnytiniai, 
tai taiųi pat aišku. Juodinate į lie
tuviškų gyvenimų aktingai įsijun
gusį jaunosios kartos atstovų tei
sininkų S. Čibirų, teisingai viešu 
žodžiu jus įspėjantį. Ar tuo keliu 
taip pat manote paskatinu mūsų 
jaunimų išlikti aktingai lietuviš
kose eilėse?

Sidnejiškis

tuojant. V. Ilgūnas rašo: — At
rodo, lietuvių bažnyčių būtų ma
loniausia turėti kuo arčiau Lietu
vių namų — Norwood, e. šia pras
me p. Čibiras taip pat konkrečiai 
siūlė, kad būtų tiksliau statyti 
lietuvių bažnyčių ant nesenai 
Lietuvių sųjungos pirkto sklypo, 
greta Lietuvių namų. Gaila, kad 
kaikurie susirinkimo dalyviai ne
teisingai suprato p. St. Čibiro min
tis, bet kun. J. Kungio paaiškini- 
mo dėka karštuoliai nurimo”.

Iš visko, kas teko skaityti spau
doje, jspūdis, kad S. Čibiras te
kalbėjo ir terašė taip, kaip kiek
vienas samprotaujantis lietuvis 
būtų kalbėjęs. Jei kas jo žodžių 
neklauso ir juos iškrepia bei sa
vaip išsiaiškina, tai jau kitas rei
kalas.

A. Zuhras

BRISBANE
GAUTAS VATIKANO 

ATSAKYMAS

Brisbanės apylinkės lietuviai 
Tautos šventės minėjimo proga 
buvo pasiuntę šventajam Tėvui 
Romon raštų — rezoliucijų, pra
šydami ginti Lietuvą tarptautinėj 
arenoj prieš bolševikų okupacijų 
ir vykstanti terorų.

Dabar yra gautas per apašta
liškąjį Delegatų Australijoje laiš
kas iš Vatikano sekretoriaus, ku
riame perduodamas šv. Tėvo pa
tikinimus, kad šv. Sostas budįs vi
sų okupuotųjų bei nuskriaustųjų 
reikalais ir Lietuvos Pasiuntiny
bės prie Vatikano statusas esmėje 
esųs nepasikeitęs.

SYDNĖJUS
PRANEŠIMAS

Lietuvių Savanorių — Kūrėjų 
Sųjungos ir Lietuvių Karių Vete
ranų Sųjungos "RAMOVĖ" Syd- 
nėjaus skyriai ruošia Kariuome
nės Šventės — Lapkričio 23 d. 
MINĖJIMĄ, kuris įvyks 
š.m. lapkričio 22 d. (sekmadienį) 
5 vai. po pietų Bankstowno Lietu
vių Namuose.
Apibūdindamas kariuomenės rei

kšmę mūsų nepriklausomybės gy
venime, paskaitų skaitys J.A. 
Skirka. Po paskaitos meniškam 
pasirodyme prie naujai įruoštų 
salėje garsiakalbių-dalyvaus A. 
Pluko vadovaujamas “Rožyčių” 
oktetas, p. Bernotienė išpildys so 
lo, A. Gasiūnas deklamuos, mok. 
Savickienė pasirodys scenoje su 
mažaisiais ir kt.

Po programos bus duodama lie
tuviškų plokštelių muzika ir paki
lioje nuotaikoje savųjų tarpe da
linamasi prisiminimais prie alu
čio.

Maloniai kviečiame ir narius, 
ir visus prijaučiančius su šeimo
mis juo skaitlingiau dalyvauti mi
nėjime, įspūdingai atžymint mū
sų kariuomenės šventę.

įėjimas visiems laisvas.
Skyrių Valdybos

PAMALDOS

Lapkričio 22 d. pamaldos Went- 
worthvillc lietuviams Karmelitų 
bažnyčioje 10 vai. 45 min.

Lapkričio 22 d. — minint Ka
riuomenės šventę, pamaldos Cam- 
perdowne (12 vai.) už žuvusius 
kovose už laisvę savanorius, ka
rius ir partizanus.

Lapkričio 29 d. St. Marys lietu
viams pamaldos St. Mary's para
pijos bažnyčioje 9 vai.

DĖL RANKŲ BUČIAVIMO
Š.m. “Mūsų Pastogės” 45 nume

ryje p. L. Bitinėlis savo straips
nyje "Rankų Bučiavimas" labai 
motyvuotai įrodinėja rankų bu
čiavimo neigiamumų ir šio nevy
kusio papročio mėgėjus baugina 
net pavyzdžiais.

Aišku, taip ir yra. Galvojan
čiam žmogui (šiuo atveju vyrui) 
nereikėtų nė tokių ilgų, rinitų 
įrodinėjimų ir atgrųsinančių pa
vyzdžių. Užtektų laikraštyje įdė
ti stambesnėmis raidėmis šūkf — 
“Moterų rankas bučiuoti nesvei
ka!” — ir- to užtektų. Bet jeigu 
norima apie šį reikalų plačiau 
kalbėti, galima ir tatai. Gal vy
rams būtų įdomu išgirsti ir pa
čių moterų nuomonė apie šį klau
simų?

Iš tikrųjų, gal tuos “protestus" 
rašyti turėtų pačios moterys, o 
ne vyrai. Bet moterys — tokie jau 
sutvėrimai: gerai — negerai, ma
lonu — nemalonu, nukenčia, nu
tyli ir tiek...

Aš tikrai nuoširdžiai užjaučiu

>♦; ‘ S.L.S. Klubas “Kovas” J
>= Š.M. LAPKRIČIO 28 D. (ŠEŠTADIENI) 7 V.V. $

J LIETUVIŲ NAMUOSE REDFERNE J

• Xrengia

Šokiu vakara
1 ' ■ ■

i X,is; Gros gera kapela. Programoje numatyta “Aktualijos" iš Syd- 
nėjaus lietuvių gyvenimo, kurios bus įdomios visiems, ir daug !♦: 
kitų staigmenų. :♦!

š B
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI — SPORTININKAI X

£ JŪSŲ NEAPVILS. *

įėjima* tik 5 iilingai. >.I • ’ ■ . 1 $

• S.L.S. KLUBAS "KOVAS” *

Lapkričio 29 d. — prasideda 
Adventas. Kviečiu visus laikytis 
mūsų gražiųjų religinių ir tauti
nių papročių Advente.

K.P.B.

BANKSTOWNAS
NAMŲ KRIKŠTYNOS

Bankstowno Lctuvių Namų sa
lei jau parinktas vardas. Salės 
iškilmingos krikštynos įvyks š.m 
lapkričio mėn. 21 d. (i vai. v. 
(šeštadienį).

Iškilmių metu bus krikšto ak
tas ir įdomi meninė programa.

Po oficialiosios dalies — vaišės 
ir pasilinksminimas. Muzika bus 
perduodama per naujai įrengtus 
8 modernius garsiakalbius.

Prašome nevėluoti, nes vietos 
nerezervuotos.

įėjimas visiems nemokamas.
*

Tik paskelbus spaudoje apie 
B.L.N. salės krikštų, jau gautos 
ir pirmosios dovanos: Dail. A. 
Šimkūnas salei papuošti padova
nojo Lietuvos pašto ženklų rinki
nį, kuris meniškai įrėmintas ir da
ro labai gražų įspūdį, be to, dar 
karalienės Elžbietos puikiuose rė
muose atvaizdų. Dail. Jurgis Onuš- 
kevičius tai progai atžymėti 
tapo Vytauto Didžiojo paveikslų.

CANBERRA
SEKTINAS PAVYZDYS

ALB-nės Krašto Valdyba įsipa
reigojo mirusiam ilgamečiu! "Mū
sų Pastogės” redaktoriui J. Kala- 
kauskui-Kalakoniui pastatyti pa
minklą.

Informuojama, kad mūsų visuo
menė, kai būna svarbus reikalas, 
nesigaili savo dosnios aukos, to
dėl ir šiam tikslui nors ir pama
žu, bet užtikrintai aukos plaukia.

šia proga primintina, kad Can- 
berros Apylinkė, kuri tikrai nėra 
skaitlinga, jau yra surinkusi ir 
atsiuntusi savo dalį — net per 27 
svarus. Jei ir kiti pasektų šį pa
vyzdį, tai tas užsimotasis uždavi
nys būtų greitai~lr sėkmingai re
alizuotas.

šių dienų vyrus, daugiausia vyres
nio amžiaus lietuvius, kurie išvar
gę nuo sunkaus darbo fabrikuose, 
o namie nuo pievučių skutimo 
(man tik kiek neaišku dėl toj po
niutės verandoje su savo “pude
liu” ant rankų), turi dar lanksty
tis ir bučiuoti rankas. Kiek ži
nau, mūsų išeivės moterys lygiai 
su vyrais dirba fabrikuose, o grį
žusios net pakniupstom turi api
bėgti ir atlikti visų namų ruošų. 
Jų rankos jau nebeišlepę nuo 
kvapių lasijonų ir kremų, o su
vargę nuo darbo (kaip ir vyrų). 
Taigi vyrai neturėtų lankstytis 
kažkokiom poniutėm ir jų rankas 
bučiuoti, nors tokių dalykų ir aš 
pati esu mačiusi, kartais priva
čiuose namuose, kartais šokiuose 
ar šventoriuje. Prieš tokį reginį 
aš truputi stabteliu ir pagalvoju: 
“Kokios čia komedijos? Iš kur gi 
tas atgyvenęs muziejinis gestas?" 
Juk daug maloniau besisveikinant 
pajusti vyriškai draugiškų rankos 
paspaudimų ir pažvelgti į besišyp
sančias kalbančias akis. Lydija

PASIKEITIMAI APYLINKĖS 
VALDYBOJE

S. Kovalskiui sveikatos sumeti
mais pasitraukus iš Canberros 
Apyl. valdybos pirmininko parei
gų, į valdybų įėjo sekantysis kan
didatas p. Budzinauskas.

Pirmininko pareigas perėmė 
buv. valdybos sekr. A. Alyta.

PASTATĖ PAMINKLĄ

Š.m. spalio 25 d., kun. Dr. P. 
Bučinskas, lankydamasis Canber- 
roje, pašventino a.a. Vladui Nar
butui paminklų, kurį jo našlė 
žmona iš savo . kuklių santaupų 
pastatė. Paminklas yra skoningas, 
o velionio kapas p. Narbutienės 
visada gražiai prižiūrimas.

Pažymėtina, kad šventinimo iš
kilmėse buvo susirinkę du tree 
daliai Canberros ir apylinkių lie
tuvių. Kun. Dr. P. Bašinskas ta 
proga pasakė įspūdingų pamoks
lų, o Apyl. V-bos pirm. A. Alyta 
tikrai jautrių kalbų.

"ŠVIESOS” PARENGIMAS

Š.m. spalio 31 d. Canberros 
šviesos sambūris savo muzikiniam 
parengime p.p. Alytų svetainėje 
paminėjo Balio Sruogos 12 metų 
mirties sukaktį.

Čia buvo paskaityta iš jo raštų
— “Milžino Paunksmės” ir “Ait
varo Teisėjo” ištraukos.

::SPE CIALIAI jį 
:: i ::
:: LIETUVOS TSR - 
į j Daug sutaupysi, užsakyda- ;; 
j; mas dabar.
- ■ Pristatymas garantuotas • ’
■ - 20 sv, cukraus £ 6 j J
j j 20 sv. kiaul. taukų £ 11

■ ■ SPECIALUS aiunt. 3 £ 16 "
i: 1 klg. degintos kavos, 1 klg. ;; 
' i grynos olandų kakavos, 1 • •
- - klg. kiaul. taukų, 1 klg. ..
■ • griet. sviesto, 3 klg. refine- j;

’ rijos cukraus, i kg. Ceilono ;; 
;; arbatos, i kg. olandiško šo- . ■
• ■ kolado, J kg. sūrio (45% rie- " 
:: bumo), 1 kg. aukštos koky- ;; 
j; bės ryžių, i kg. džiovintų • -
- - persikų ir 200 amerikoniškų ,
■ ■ cigarečių. j j
įPrašant išsiunčiame mūsų •; 
;; pilnus maisto, medžiagų ir ■ ■
• • vaistų siuntinių katalogus. j

j: GRAMERCY — Dept. A—2 :: 
118 East 28th Street,

:: New York 16, N.Y., U.S.A. "

f LIETUVIS LAIKRODININKAS, ?
£ prityręs specialistas iš Lietuvos y
| VL. BANELIS, J

| 158 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 2716 f
taiso visų rūšių laikrodžius ir turi naujų pigiomis kainomis X

X siuntimui į Lietuvą. t į

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

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

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, Y
GREITAI, TVARKINGAI ?

IR GRAŽIAI Y
PASTATO JUMS |

i M. LUCAS & CO. I
X REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. T
? 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.

PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. į
X IŠRŪPINAME PASKOLAS. X
X Skambinti te!.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. Y

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniikis, aa President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, NAW. _ ...... . ......... . . -

PRANEŠIMAS

Savo bičiuliams ir pažįstamiems 
pranešu, kad nuo šiol mano tele
fono numeris yra — MW2226.

S. Pačėsa, 113 Arundel Str., 
Forest Lodge, Sydney.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 

(2 kambariai ir virtuvo) 
netoli Sidnėjaus universiteto.
Pageidaujama šeima be vaikų. 

Žmona galėtų dirbti krautuvėje, 
jei turėtų kiek patyrimo.

SKAMBINTI: MW2225.

PATIKSLINIMAS

Š.m. lapkričio 6 d. 45 "M.P.” 
numeryje įsivėlė nemaloni klaida. 
Buvo praleista kelios eilutės, ku
rios skambėjo šitaip:

— Stropiai kursuose dėsto Dr. 
A. Maura gis, o taip pat ir muz. 
K. Kavaliauskas.

Paliestieji nuoširdžiai atsipra
šomi.

“M.P.” redakcija.

SUTEIK 
DŽIAUGSMO, 

siusdamas pinigus į 
Lietuvos TSR 
Pristatoma express 

perlaidomis per 2 savaites. 
Pilnai garantuota, kvitai 

gaunami.
Specialios keitimo - 

ratos:
10 RUBLIŲ UŽ JI.

SVARBU:
Viskas išmokama pilnai, be 
jokių atskaitymų. Jūs galite 
siųsti betkokių sumų net ir 
vienam asmeniui.
Persiuntimo išlaidos: 
Iki $ 50.00 
Iki J 100.00 
Iki <150.00 
Iki J 200.000

Didesnėms sumoms 10%

$ 5.00 
$ 10.00
i 15.00 
$ 20.00

GRAMERCY — Dept. A—2 
744 Broad Street, Newark, 

New Jersey, U.S.A.

Vienintelė licenzuota firma, 
kuriai Bankų ir Draudimo 
Departamentas yra pavedęs 
šių tarnybų.
Mūsų 16 darbo metų paten
kino tūkstančius klijentų 
visame pasaulyje.
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