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KARO GRĖSMĖ, SOVIETU INTRIGOS, 
IŠDAVIKAI...

KONGE PADĖTIS TEMPIASI. VĖL KELIAMAS BERLYNO KLAUSIMAS. SPĖLIOJAMA 
APIE KUBOS VYRIAUSYBĖS PASIKEITIMUS. JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖS JAUDINA
SI DĖL DINGUSIŲ BE ŽINIOS DVIEJŲ AUKŠTŲ GINKLAVIMOSI ĮSTAIGOS PAREIGŪNŲ.

Kai politinio gyvenimo banga 
pradeda lietis iš ramaus gyvenimo 
krantų, tai labai sunku jų vėl 
įjungti bent į truputį lygesnę ir 
ramesnę tėkmę.

Viso pasaulio akys šiuo metų 
vis dar krypsta j tris politinių 
neramumų židinius: Vakarų Ber
lyną, Kongą ir Kubą. Amerikos 
pelitinius sluogsnius ypač erzina 
Rytų Vokietijos užsienio reika
lų ministerio Botz kalba, pasaky
ta šį trečiadienį ryšium su pen
kiolikos metų Potsdamo sutarties 
sukaktimi. Joje jis pabrėžė, kad 
besibaigianti R. Vokietijos ir so
cialistinio pasaulio kantrybė, nes 
sunku esą toleruoti jau 15 metų 
besitęsiančią nenormalybę — Vo
kietijos padalinimą. Ta proga min. 
Boltz vėl pasiūlė formulę, pagal 
kurią turinčios susijungti abi Vo
kietijos dalys, kaip lygus su ly
giu. Tatai yra senai sovietų per
iama Vokietijų suvienijimo for
mulė, slepianti komunistinių už
mačių pavojus susovietinti visą 
Vokietiją, jei Vakarai sutiktų su 
tokiu pasiūlymu.

Vakarų Pasaulio politiniai ko
mentatoriai šią R. Vokietijos užs. 
reikalų ministerio kalbą laiko 
prognozu, kad Sovietija vėl pra
dės vakariečius spausti dabar lyg 
kiek aprimusiu Berlyno klausimu, 
gal net pareikalaudami Vakąrų 
įgulas apleisti miestą. Dar prieš 
Boltz kalbą Sov Rusijos diktato
rius N. Chruščiovas buvo padaręs 
viešą pareiškimą, kad jis pasira
šysiąs su R. Vokietijos vyriausy
be separatinę sutartį, perduo
damas visą krašto kontrolę vokie
čių administracijai. Jis ypač kie
tai reiškė nepasitenkinimo, kad 
V. Vokietijos parlamentas vėl 
rinksis kasmetiniam .tradiciniam 
posėdžiui V. Berlynan. Į šį vaka
riečių žingsnį Chruščiovas žiūrįs 
kaip į provokaciją.

Konge padėtis, kaip rodo pas
kutiniųjų dienų žinios, dar labiau 
paaštrėjo. Nors Belgijos kariuo
menės kontingentas, Kongo min. 
pirmininkui reikalaujant ir UNO 
gen. sekretoriui spaudžiant, ir 
pradėjo jau trauktis iš Kongo, ta
čiau naujoji nepriklausomojo 
Kongo vyriausybė vis dar grasi
na, kad belgams lėtinant atsitrau
kimą, ji paprašysianti Sov. Rusi
jos ginkluotosios intervencijos. 
Be to, Kongo vyriausybė reiškia 
nepasitenkinimo ir UNO pajėgų 
pasyvumu, kurios net poros sa
vaičių laikotarpyje nepajėgė at
statyti krašto ramumo ir tvarkos. 
Vis dar pranešama apie Kongo 
čiabuvių tarpusavius mūšius įvai
riose provincijose, be to, Lulum- 
bos vyriausybė kietai reikalauja, 
kad UNO pajėgos užimtų atsi
skyrusią žaliavomis turtingą Ka- 
tangos provinciją, kurios min. 
pirm. Tshombe paskelbė nepri
klausomybę ir pareiškė, kad Ka
tanga ginsis, jei UNO ar kiti ka
riuomenės daliniai peržengs jo 
valstybės sieną. Pranešama, kad 
UNO gen. sekretorius Hammar- 
ksjold su savo štabu išvyko į Ka- 
tangos sostinę Elisabethville pa
sitarimams.

Užsienio komentatorių many
mu, UNO esąs pastatytas prieš 
labai sunkią problemą: jei jų va

dams nepasiseks geruoju grąžinti 
Katangos provincijos į bendrąją 
Kongo respubliką, tai Lulumbos 
vyriausybė, esą, galinti pradėti 
karo veiksmus ir talkon pasikvies
ti sovietinių kraštų ginkluotas pa
jėgas; priešingu gi atvėju — jei 
UNO kariniai daliniai patys ver
žtųsi jėga Katangą prijungti prie 
Kongo, tai jie netektų respekto 
daugelyje Afrikos tautų, kadan
gi Katangą vis dėlto daug kas 
laikąs skirtinga nuo Kongo kitų 
respublikų ir savo aukštesne kul
tūra, ir kalba ir iš dalies gyveni
mo lygmeniu.

Jau visa savaitė, kaip neiš
sprendžiama Kubos vidaus politi
nės padėties mįslė. Oficialiai 
skelbiama, kad jos diktatorius 
Fidelo Castro sunkiai serga ir ne
gali eiti savo pareigų. Viename 
oficialiame gydytojų komunikate 
buvo pabrėžta, kad “premjeras 
esąs ilgesnį laiką reikalingas pro
tinio ir fizinio poilsio”. Dabar jo 
diktatoriškąsias pareigas perėmęs 
jo 28 metų brolis Raulas, tačiau 
ši žinia oficialiai dar nepatvir
tinta. Spekuliuojama, kad Kubo
je šiuo metu vyksta aštri kova 
dėl valdžios. Fidelo Castro jau 
tikrai esąs nušalintas ir svarbiau
siais jo varžovais esą jau minėta
sis jo brolis Raulas ir visą dabar
tinį Kubos ekonominį gyvenimą 
tvarkąs argentiniečių kilmės pa
tentuotas komunistas Guevara. 
Kiti dar mano, kad šiuo metu Ku
boje atsiradę sunkumų ir su ka
riuomenės dešiniaisiais karinin-

Suslovas Dalyvavo Grobio Šventėje
Vietoj Dekanozovo, kuris prieš 

20 metų vadovavo Litetuvos pa
grobimai, į sukaktuvių iškilmes 
Vilniun iš Maskvos buvo atvykęs 
viennas iš Kremliaus “princų” — 
Suslovas. (Dekanozovas buvo su
šaudytas 1953 metais, kai Krem
liuje vyko grumtynės dėl įpėdi
nystės po Stalino). Jis pasakė pa
grindinę iškilmių kalbą respubli
kinio sovieto posėdyje ir išaiški
no, kokia Lietuva esanti laiminga, 
būdama valdoma Maskvos krem
liuje susimetusių rusų komunis
tų. Tarp ko kita, Suslovas pareiš
kė pasipiktinimą, kad “Jungtinė
se Amerikos Valstijose organizuo
jama vadinamoji ‘pavergtų šalių 
savaitė’. ‘Pavergtųjų’ tarpe yra 
minimos Lietuva, Latvija ir Esti
ja”. _

Po Suslovo, tą patį, tik labiau 
išplėstai, kartojo Sniečkus, pri
dėdamas, kad “Už visus šiuos lai
mėjimus lietuvių tauta giliai dė
kinga brangiajai Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijai, jos leni
niniam Centro Komitetui ir asme
niškai draugui Chruščiovui”.

Čia pat Sniečkus paskelbė, esą 
Tarybų šalis jau aplenkė Jungti
nes Amerikos Valstijas pagal 
kviečių, pieno, cukrinių runkelių, 
vilnos gamybą, o pagal sviesto 
gamybą aplenkė Jungtines Valsti
jas ir skaičiuojant vidutiniškai 
vienam gyventojui’’...

Sniečkaus kalba buvo kone dū

kais, kurie statą reikalavimus kai
riesiems krašto elementams nesi- 
mesti pergreitai į raudonųjų do
minuojamos valstybės modelį. 
Skelbiama, kad jei pasitvirtintų 
žinios, kad palyginti populiarus 
diktatorius Fidelo Castro dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių pasi
trauktų nuo valdžios vairo, tai 
Kubos kairėjimo revoliucija tik
rai pasibaigtų, nes dešinieji tik ir 
telaukiu šitos akimirkos.

Ameriką ir visą Vakarų Pa
saulį sujaudino žinia, kai iš atos
togų negrįžo du žymūs Jungt 
Amerikos Valstybių saugumo val
dininkai Bernon F. Mitchell ir 
William H. Martin. Abu negrįžu- 
sieji buvo dar jauni vyrai, tris 
metus tarnavę svarbioje kariuo
menės saugumo įstaigoje, kur dir
ba ypač patikimi išrinktieji. Jiems 
buvę prieinama daug karinių pa
slapčių, žinoję jie ir slaptąjį ka
rinį šifrą.

Visi daviniai rodo, kad jie sava 
valia pabėgo iš Amerikos ir esą 
žinių, kad šiuo metu esą Kuboje, 
pasiruošę išskristi į Sov. Rusiją. 
Manoma, kad jie jau ilgesnį laiką 
šnipinėję sovietams.

Kaip matome, politinė padėtis 
vis daugiau ir daugiau narplioja- 
si. Jungt. Amerikos Valstybės 
skelbia, kad stiprinančios savo 
6-tosios ir 7-tosios flotilijos lai
vynus, kurių viena laikoma Vid. 
Jūrose, o kita — Tol. Rytuose. 
Šių priemonių, esą, imamasi dėl 
pasaulio politinės įtampos.

kart ilgesnė už Suslovo ypač to
dėl, kad didelę jos dalį Sniečkus 
skyrė įtikinėjimams, esą, “Lie
tuvių tauta niekam neleis pažeis
ti, draugystės su rusų tauta”.,. 
“Lietuvių tauta puikiai supranta, 
kokią svarbią reikšmę jai turi ne
išardoma draugystė su didžiąja 
rusų tauta”... “Mes turime ir to
liau visokeriopai stiprinti lietuvių 
tautos draugystę su didžiąja rusų 
tauta”., ir t.t.

Sniečkus (taip pat ir Suslovas) 
nepamiršo ir vienos iš skaudžių jų 
temų — lietuvių “buržuazinių na
cionalistų”. šia proga jis surado 
jiems net ir tokį kaltinimą:

“Lietuviškieji buržuaziniai na
cionalistai, tarnaudami imperia
listams agresoriams, nenori minė
ti Žalgirio mūšio sukakties, jie 
stengiasi sumenkinti Žalgirio mū
šio reikšmę”... (LNA jau prane
šė, kaip Žalgirio mūšio sukaktis 
paminėta ir “iškelta” Vilniuje. 
Ten Žalgirio mūšis išėjo lyg tai 
būtų įžanga į rusų kompartijos 
ir Chruščiovo politinę liniją...)

Priešingai prieš 20 metų vai
dintam spektakliui, šiame sukak
ties minėjime ne tik nebuvo ano 
spektaklio vadovų — Dekanazo- 
vo ir Pozniakovo (šis jau anks
čiau ir už Dekanazovą dingo iš 
horizonto) — bet nebuvo ir svar
biausio tų dienų šūkio: tautų tėvo 
ir mokytojo Stalino ir jo saulės 
garbinimo. Nei Stalino vardas, 
nei Stalino konstitucija, kuriais

ŽODIS Į LIETUVIŲ 
VISUOMENĘ

Nors jau 20 metų mūsų tauta 
ir laisvojo pasaulio lietuviai veda 
pasyvaus pasipriešinimo kovą su 
Lietuvos pavergėju, bet laisvės 
idėja yra amžina ir, kol ji nebus 
įgyvendinta, tol kova ir kiekvie
no lietuvio pareigos Tėvynei ne
sibaigs.

Lietuviai partizanai krašte ko
vojo su ginklu rankose net gyvy
bę aukodami, o laisvajam pasau
ly mūsų politiškoji veikla reiškia
si įvairiose formose: gausių suva
žiavimų rezoliucijomis, protestų 
demonstracijomis, tautinio patrio
tizmo stiprinimu, tautinės kultū
ros lygio kėlimu ir visomis gali
momis priemonėmis ieškant para
mos didžiosiose vakarų valstybė
se, supažindinant jas su mūsų, o 
dabar jau aiškiu ir jų pačių prie
šu — komunizmu.

Visi trokštame ir daugelis ti
kime, kad Lietuvos laisvės sieki
mo veikla būtų vieninga, suderin
ta, kad šiuo atveju ir mūsų poli
tinės veiklos rezultatai būtų ge-

Lietuvos Nepriklausomybei 
pirmininkė 87-80 96 Street,
Frank Alexis, vicepirmininkas; Pranas Narvydas, sekreto
rius; Vladas Žilinskas, narys ir Liudas Tamošaitis, iždinin
kas — 90-34 78 Street, Woodhaven 21, New York.

PRADEDA “NAIKINTI MOKESČIUS"
Maskvos valdžia jau paskelbė 

įsaką, kuriuo nustatoma, kad jau 
nuo šių metų spalio 1-os dienos 
nebebus atskaitomi iš atlyginimų 
darbo pajamų mokesčiai tiems, 
kurie uždirba per mėnesį iki 500 
rublių, tai yra tiems, kurių mė
nesinis uždarbis siekia... vienos 
poros batų kainą. Tiems, kurie 
uždirba nuo 501 iki 600 rublių per 
mėnesį, mokestis bus imamas su
mažintas. Daugiau kaip 600 rub
lių per mėnesį uždirbantiems mo
kesčių panaikinimo dar reiks pa
laukti.

Ryšium su tuo “mokesčių pa
naikinimu”, iš brooklyniškių sa
vo bendradarbių vilniškiai kom
partijos laikraščiai skelbė laiškus, 
kuriuose buvo skaičiuojama Ame
rikos mokesčių naštų didybė, sun- 

prieš dvidešimtį metų prasidėjo 
ir baigėsi visos prakalbos, dabar 
nebuvo paminėti nei vieną kartą. 
Dabar tik Chruščiovo vardas bu
vo minimas beveik kiekvienoje 
prakalboje, tik dažniausia vidury 
kalbos, o ne užbaigiamuosiuose 
šūkiuose, kaip tai būdavo daroma 
Stalinui pašlovinti.

Suslovas teikėsi apsilankyti ir 
dainų šventės koncerte, kuri sa
vo mastu buvo didelis įvykis Vil
niaus miestui ir visai Lietuvai 
(per 30,000 dainininkų ir apie 
5,000 šokėjų). Nors programa bu
vo perkrauta politinėmis daino
mis (dalis savų, dalis rusų kom
pozitorių) ir nors Preikšas, val
džios skirtas dainų šventės komi
teto pirmininkas, savo ilgoje pra
kalboje ir stengėsi paskirti tą 
šventę Suslovo atstovaujamiems 
interesams, dainininkų masė buvo 
akivaizdus liudijimas, kad nauja 
lietuvių tautos karta lietuviškai 
gyva. Jungtiniam chorui diriga
vo K. Kaveckas (sovietinius him
nus dirigavo Dvarionas), orkest
rui — V. Žilius.

LNA 

resni. Tačiau, juk visi turime tei
sę ir pareigą daryti tai, ką liepia 
mūsų tautos išsilaisvinimo troški
mas. Lietuvos ateitis rūpi ne vien 
Lietuvos laisvinimo veiksniams 
ar organizacijų atstovams, bet 
kiekvienam patriotui lietuviui, 
kuris gerbia savo tėvų ir protė
vių žemę ir jaučia jai tam tikrą 
pareigą, kaip vaikas motinai.

šiose sąlygose Lietuvos laisvi
nimo darbas nėra koks partinis 
mitingas, o tik labai rimtas ir il
gas mūsų visų darbas ir pagal sa
vo sąžinę tokių darbų rėmimas, 
šiandie kiekvienas lietuvis yra ko
votojas už savo tautos laisvę, už 
tautinę gyvybę ir valstybinę ne
priklausomybę.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS FONDO paskirtis ir yra 
sudaryti sąlygas aukščiau minė
tiems darbams, kurių galutinis 
tikslas veda į mūsų tautos lais
vės ir nepriklausomybės atstaty
mą.

Fondo Valdyba: Emilija Čekienė, 
Woodhaven 21, N.Y.j

kybė ir gausybė, ir buvo aiškina
ma, koki jie, tie bendradarbiai, 
nelaimingi Amerikoje, palyginti 
su Lietuvoje gyvenančiais, ku
riems rusų valdžia “mokesčius 
panaikina”.

Lietuvoje (išskyrus kompartijos 
laikraščių skiltis) jokio entuziaz
mo dėl “mokesčių panaikinimo” 
nėra, žada panaikinti tik tiesiogi
nius mokesčius nuo darbo paja
mų, kurie faktiškai yra tik labai 
maža tikrosios mokesčių naštos 
dalis. Visa mokesčių našta rusų 
komunistų saantvarkoje glūdi kai
nų aukštume ir atlyginimų žemu- 
me. Visa pramonė yra valstybės 
nuosavybė. Taigi valstybė parduo
da gaminius ir (apyvartos mo
kesčio, įmonių pelno ir kitokiais 
pavidalais) valstybė įskaito į 
prekių kainą tiek, kiek jai reikia. 
Kolchozų pagamintus žemės ūkio 
produktus valstybė superka savo 
nustatytomis žemomis kainomis, 
parduoda brangiai. Pramonės 
darbininkams algas nustato val
stybė ir ji neleidžia jokių derybų. 
Ligi šiol iš tų atlyginimų dar ima 
mokesčius, reiškia dar mažina ir 
taip permažus' atlyginimus. (Ki
tas atlyginimų mažinimo būdas — 
maždaug vieno mėnesio atlygini
mo dydžio “paskolos” valstybei, 
kurių daugumos ta valstybė jau 
nutarė... nebegrąžinti). Santvar
koje, kur beveik viskas yra val
stybės, tai yra, kur valstybė yra 
vienintelis gamybos monopolis ir 
vienintelis samdytojas, joks dar
bo pajamų mokestis neturi pa
grindo nei pateisinimo, ir tie iš
skaičiavimai iš atlyginimo, kuria 
tenai daromi, be jokio pagrin
do mokesčiais ir vadinami. 
Vadinami “mokesčių” panaikini
mai faktiškai yra liovimasis ma
žinti ir taip permažus atlygini
mus. Penki šimtai rublių per mė
nesį arba mažiau (yra 48 valan
das savaitėje dirbančių ir tik apie 
300 per mėnesį tegaunančių) yra 
atlyginimas, žymiai mažesnis už

PRANEŠIMAS
KRAŠTO KULTŪROS TARYBOS 

NARIAMS IR VISIEMS 
KULTŪROS DIENŲ 

DALYVIAMS

Visų suvažiavimų ir Kultūros 
Dienų dalyviams ž.m. gruodžio 
27-30 d. priimti Bankstowno, Cab- 
ramattos ir Centrinės Sydnėjaus 
Apylinkių Pirmininkai yra sudarę 
Svečių Priėmimo Komisiją.

Prašome Gerb. Krašto Kultūros 
Tarybos narius ir Kultūros Die
nų dalyvius nedelsiant kreiptis 
nakvynių reikalu j Komisijos pir
mininką p. V. AugUstinavičių šiuo 
adresų^;’ V. Augustinavičius, 20 
Botany Rd., Alexandria, Sydney, 
N.S.W.

Chorus ir teatrą prašome siųs
ti bendrus sąrašus — tai įgalins 
Komisiją organizuotą vienetą ap
gyvendinti vienam rajone.

Norintieji apsistoti ne priva
čiose šeimose, bet viešbučiuose, 
prašomi tai pažymėti, nes jau da
bar reikia rezervuoti viešbučiuo
se kambarius.

A.L.B. Krašto Kult. Taryba 
1960 m. rugpjūčio mėn. 2 d.

JAU PASKIRTAS
SVEIKATOS MINISTERIS

Nuo birželio 28 dienos vilniškė 
sveikatos apsaugos ministerija vėl 
turi ministerį — Vytautą Antaną 
Kleizą. Buvęs ministeris A. Dir
sė iš tų pareigų buvo atleistas 
vasario 25 d., visiškai prieš parti
jos suvažiavimą. Po suvažiavimo, 
praslinkus trims savaitėms nuo 
Dirsės atleidimo, tos pareigos bu
vo laikinai eiti pavestos pavaduo
tojui M. Zaikauskui.

Ankstyvesni nurodymai, kad A. 
Dirsė buvęs nepartinis, klaidingi: 
A. Dirsė buvo (gal ir tebėra) par
tijos narys ir buvo net respubliki
nio partijos Centro Komiteto kan
didatas. šįmet, po jo atleidimo iš 
ministerio pareigų, A. Dirsė ne
bepateko ir į CK kandidatus. Bet 
jau tada, kovo pradžioj, CK kan
didatų sąraše atsirado V. Kleiza. 
Todėl yra pagrindo manyti, kad 
keturis mėnesius nudelstas V. 
Kleizos paskyrimas buvo svarsty
tas ir projektuotas jau Dirsės at
leidimo metu.

★ Atsistatydino dr. J. Grinius. 
Vasario 16 dienos gimnazijos di
rektorius dr. J. Grinius nuo š.m. 
spalio mėn. jo paties prašymu iš 
šių pareigų išeina. Taip pat jis 
pasitraukė iš PLB Vokietijos Kraš
to valdybos nario pareigų. Jo vie
ton į Kr. valdybą įėjo Stp. Vy
kintas.

esamą pragyvenimo minimumą. 
Ar toks atlyginimas yra dar tais 
neva mokesčiais mažinamas, ar 
jis nebebus mažinamas, vistiek 
jis liks mažesnis už pragyvenimo 
minimumą, ir vistiek žmonėm ša
lia tokio uždarbio reikia “kombi
nuoti”, kad pragyventų, tai yra, 
jieškoti pajamų tokiais keliais, ku
rie yra nelegalūs, valdžios už
drausti. O tarp nelegalių už
darbių yra toki darbai, kaip ba
tų už atlyginimą pataisymas, dra
bužių siuvimas, plaukų nuklrpi- 
mas ir visoks kitoks patarnavi
mas be valdinių arba valdžios re
glamentuojamų institucijų tarpi
ninkavimo. LNA
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Į Amerika suaktyvins savo 
politiką

Baltiesiems Rūmams kandidaku parinkimas rodo natūralų tautos geismą. 
’Konservatoriškųjų. idėjų laidojimas'? Aktyvus reiškimasis viduje, ir santy- 

laimės,: Nixonas ar Kennedy'?kiuose su užsieniais. Kas
Laisvojo pasaulio politikos va

dovas — Jungt. Amerikos Vals
tybės — iki š.m. lapkričio 8 d. 
išsirinks naują prezidentą ir vi
ceprezidentą. Preliminariniai par
tijų konvencijų rinkimai, kuriose 
demokratai ir respublikonai pa
sirinko kandidatus, buvo lydimi 
noro ir pageidavimo rinkti jau
nus, energingus žmones, kurie 
galėtų vadovauti suaktyvintai 
Amerikos užsienio politikai ir li
beraliai vidaus politikos linijai.

Kadangi šiuo metu pasaulis ne
sulaikomai žengia į puslaukinių 
Afrikos tautų ir tautelių išlaisvi
nimą, kada Azijoj vis gimsta nau
jos nepriklausomos valstybės, ka
da net sovietai savo melagingo
sios propogandos dulkėmis kelia 
reikalavimą, kad Vakarų politikos 
orbitoje gyvenančios tautos būtų 
atpalaiduotos iš kolonializmo var
žtų, liberalinės tarpusavio kraš
tų santykiavimo problemos vis 
ryškėja ir stiprėja. D. Britanija, 
Prancūzija, Belgija ir kitos Eu
ropos valstybės teikia nepriklau
somybes dažnai dar nepribrendu
sioms nepriklausomam gyvenimui 
kraštams ir dažnai ne dėlto, kad 
gyvenimo būtenybė verčia, o, gal 
greičiau tik humanizmo ir libe
ralinių tendencijų skatinamos, 
šios idėjos, suprantama, iki šiol 
dar nepalietė Sovictijos vadų, ta
čiau tikimasi, kad bendro įsibė
gėjimo įkarštyje ir K. Europos 
pavergtosios tautos anksčiau ar 
vėliau vienu ar kitu būdu bus pa
judintos, reikalaujant ir jose lais
vos apsisprendimo ir laisvų rin
kimų, tarptautinių institucijų 
priežiūroje, šį klausimą jau pa
galiau pajudino paskutinėje savo 
kalboje ir konservatoriškos nuo
taikos dabartinis Amerikos prez. 
Eisenhoveris, taigi pasaulis tuo 
labiau tikisi, kad jaunesnis busi
masis Amerikos prezidentas šį 
reikalą visa energija kels dina- 
miškiau ir kiečiau.

Parenkant kandidatus (demo
kratų. partija senatorių Kennedy 
ir respublikonų — dabartinį vi
ceprezidentą Nixoną) partijų kon
vencijų sąskrydžiuose vyravo nu
siteikimas, kad busimasis prezi
dentas būtų jaunas, energingas, 
lankstus ir kietas, kadangi šiuo 
metu pasaulyje vyksta žūtbūtinė 
dviejų ideologijų kova dėl pasau

lio politinio dominavimo ir dėl 
žmogaus sielos laimėjimo.

Senasis pasaulis pamažėle mer
di, tatai ne paslaptis ir eiliniam 
piliečiui. Laisvės nuotaikos, kai 
sovietiniuose kraštuose siaučia 
žiauriausias politinis ir dvasinis 
žmogaus ir tautų prievartavimas, 
darosi vis gajesnės ir aktualesnės. 
Žiaurusis melas, kuriuo komunis
tai dangsto savo nevalų terorą 
ir žmogiškosios asmenybės nieki
nimą, juo toliau juo ryškiau išei
na aikštėn ir vėliau ar anksčiau 
tatai paaiškės ne tik sąmoningie
siems Vakarų kultūros šalinin
kams, bet ir neutraliesiems bei 
pavergtiesiems. Kaip paskutinių
jų metų politikos įvykiai rodo, 
daugis neutraliųjų valstybių, jų 
tarpe didžioji Indija, o iš dalies
— Indonezija, Egiptas ir net Ira
kas nutilo su komunizmo liaupsi
nimo giemėmis, nes Indijos pasie
nius pradėjo “nedžentelmeniškai” 
trypti Raud. Kinija, o Indonezija, 
Eigiptas ir Irakas puikiai pama
tė, kad už sovietinės paramos siū
lymų slepiasi dar ir kiti tikslai
— vidaus infiltravimas komunis
tais, sovietinė propoganda ir pa
galiau bolševikų noras primesti 
savąją santvarką.

Taigi naujo politinio vystymo
si angoje yra visai logiška, kad 
Amerikos gyventojai nori pasi
rinkti energingiausi ir kiečiausį 
būsimai kadencijai prezidentą.

Abi didžiosios Amerikos parti
jos todėl ir atsisakė konservaty- 
viškojo galvojimo. Nė viena jų 
neskelbia izoliacionistinės politi
kos, nes šiuo metu Amerikos at- 
siizoliavimas nuo kitų Vakarų 
pasaulio reikalų būtų tolygus siū
lymui sovietams pradėti karo 
avantiūrą ir pasiglemžti mažąsias 
valstybes. Konservatoriškų tradi
cijų palaikymas Amerikos vidaus 
politikoje šiuo metu taip pat ne 
tik nenaudingas, o gal greičiau 
pavojingas žaidimas, nes jau bai
gėsi laikai, kada buvo galima izo
liuotis nuo negriškos mažumos, 
neleidžiant jų jaunimo į baltaod
žių dominuojamas mokyklas ar į 
baltųjų amerikiečių valgyklas ar 
restoranus. Amerikos negrai šiuo 
metu yra jau ir apsišvietę, ir są
moningi, kad jie nereikalautų ly
gių žmogaus teisių su kitais to 
krašto gyventojais. Jų skaičius 

jau taip pat nėra toks nežymus, 
kad jie neturėtų įtakos ir į rin
kimų rezultatus. Darbo santykių 
tarp darbdavių ir darbininkų pro
blema Amerikoj taip pat vaidina 
žymų vaidmenį. Jei rinkimuose 
nebus siūloma Amerikos darbi
ninkui geresnių ateities sąlygų, 
jei kuri partija neryškins savo 
rinkiminėj programoj šio klausi
mo visu rimtumu, savaime su
prantama, ji neteks daug rinkikų 
iš darbininkų tarpo.

Demokratų partija Amerikoj 
jau iš seno dedasi atstovė darbi
ninkiškojo luomo. Dauguma mil
žiniškų narių skaičių unijų pa
prastai rinkimuose palaiko demo
kratų platformą, tačiau dar ne
reiškia, kad individualiai kiekvie
nas Amerikos darbininkas, smul
kus tarnautojas ar pagaliau vidu
tinio turtingumo miestelėnas ar 
ūkininkas jau būtų besąlyginis 
demokratų šalininkas. Prez. Ei- 
senhoverio kadencijos valdymo 
metai aiškiai parodė, kad konser
vatyvioji krašto partija vis dėlto 
žymiai geriau pajėgė reguliuoti 
darbo santykius, negu anksčiau 
valdžiusieji demokratai. Respub
likonų administracijos 8-rių metų 
laikotarpyje, galima sakyti, nebu
vo didelės bedarbės, nebuvo nė 
kraštą sukrečiančių streikų, nes 
Amerika pasistūmėjo iki nežino
mo iki šiol gerbūvio laipsnio, ka
da ir mažiausio atlyginimo dir
bantysis pajėgė gražiai, sočiai ir 
gal, sakytume, ištaigiai gyventi.

šis pastaraisiais metais Ameri
koj susikūręs ekonominis gerbū
vis, suprantama, turės daug svar
bos ateinančiuose prezidento rin
kimuose. Nors demokratai savo 
propogandinėje rinkimų kampani
joje ir žada mesti liberaliausių 
šūkių, nors užsienio politikoj jie 
kviečia tautą būti kietais ir be 
kompromisų, tačiau Amerikos 
žmogus, kaip rašo kaikurie poli
tiniai komentatoriai, mokės įver
tinti dabartinę vidaus stabilumo 
ir tikrumo padėtį, ypač dar ir 
dėlto, kad respublikonai išstatė 
tikrai prityrusius kandidatus — 
viceprezidentą Nixoną ii' žinomą 
Jungt. Tautų atstovą Cabot Lod
ge.

Amerikos prezidento rinkimų 
su nekantrumu laukia ne tik 
Jungt. Amerikos Valstybių gyven-

& KNKTMK. 
įfKONT!NWK.

MIRĖ BILIJARDO MEISTERIS
Pasaulio žymiausias bilijardis- 

tas, jau nuo 1932 m. laikomas 
meisteriu, staiga mirė Surfers 
Paradise vasarvietėje, ištiktas 
širdies smūgio.

Tatai Walter Lindrum, 61 metų 
amžiaus, gyvenęs Melburne, ta
čiau kasmet žiemos metu vykęs 
atostogauti j Quenslandą. Velio
nis paliko 3 mil. vertės turtą, 
nors vaikų ir neturėjo.

SURADO AUKSO GYSLĄ
Du broliai, Joe ii- Sidas Wrigth, 

kurie gyveno kaip bušmenai Kan
garoo Top apylinkėse, sakosi, yra 
suradę kelių mylių ilgio turtin
gą aukso gyslą. Pirmieji dirvože
mio plovimai buvę labai sėkmin
gi ir aukso kasimas tėję vietoje 
būsiąs našus. Kad neatsiraštų 
aukso jieškotojų slapukų, abu 
broliai dabar stropiai dieną ir 
naktį saugo auksu turtingąjį plo
tą, kol jiems bus pripažinta nuo
savybės teisė eksplotuoti brangų
jį metalą.

"PRESTIŽO” ROMAI MARTIN 
PLACE, SYDNĖJUJE

Jau ilgesnį laiką eina derybos 
su viena Anglijos statybos firma, 
kuri nori pirkti nedidelį laisvą 
sklypą Sydnėjaus centre, Martin 
Place. Skelbiama, kad Sydnėjaus 
savivaldybė jau yra faktiškai par
davusi tą sklypą, tik reikią dar 
atlikti keletą neesminių formalu
mų. Jame būsiąs pastatytas mil
žiniškas dangoraižis, kuris pakei
siąs Sydnėjaus city grožį ir di
dingumą.

VIS DAR NESUSEKTI 
BERNIUKO GROBIKAI

Sydnėjaus visuomenės sluogs- 
niuose kyla nepasitenkinimas 
NSW policija, kad iki šiol ne tik 
nesurastas prieš 4 savaites pa
grobtas 8 metų berniukas, bet ne
susekama net jokių nusikaltimo 
siūlų.

RAUPSUOTOJI MERGAITĖ
Nežiūrint modernių vaistų, ku

riuos paskutiniu metu naudoja 
raupsuotiesiems gydyti, skelbia- 

tojai, bet ir kiti Vakarų pasaulio 
kraštai, nes rytdienos žmonijos 
likimas pareis nuo vienokios ar 
kitokios Amerikos politinės linijos 
ir jos vadų ryžtumo. 

ma, kad prie Darvino veikiančioj 
raupsuotųjų ligoninėj vis dar gy
doma keli šimtai ligonių, daugiau
sia aboridženų ir mišriųjų. Praei
tą savaitę buvusi į tą ligoninė pa
talpinta ir 15 metų baltoji mer
gaitė iš Darvino. Manoma, kad 
žymiai didesnis skaičius aboridže
nų serga šia liga, tačiau jie slaps
tosi ir neina ligoninėn.

TRŪKSTA MOKYTOJŲ
NSW švietimo įstaigos nusis

kundžia, kad šioje valstijoje 
trūksta 3.000 mokytojų viduri
nėms mokykloms ir apie tiek pat 
pradžios mokykloms. Šis trūku
mas labai kenkiąs normaliam mo
kymui, nes šiuo metu klasės esan
čios perpildytos ir mokslas esąs 
tikrai neproduktyvus. Mokytojų 
trūkumo didžiausia priežastimi 
esąs nepakankamas atlyginimas.

GYVĖJA PREKYBA SU 
JAPONIJA

Australijos prekyba su Japoni
ja pastaraisiais metais labai išau
go. Pranešama, kad pereitais fi
nansiniais metais Australija eks
portavo į Japoniją prekių už 135 
mil. svarų, kai tuo tarpu impor
tavo Japonijos gaminių tik už 
41,5 mil. svarų.

Eksportuota buvę daugiausia 
vilnos, nes Japonija esanti tra
dicinis ir stipriausias Australijos 
vilnos pirkėjas. Iš Japonijos bu
vę importuota techninių gaminių, 
kurių žymią dalį sudarę vaikų 
žaislai.

PRANAŠAUJA TURTINGUS 
METUS

Nors Australijos vyriausybė 
dar nepaskelbė ateinančių metų 
biudžeto, tačiau dabartinė Aus
tralijos ekonominė padėtis rodan
ti kilimą. Biznių akcijos kylan
čios, užsienio kapitalai esą noriai 
investuojami, darbo paklausa di
dėjanti. Visa tai rodą “riebius” 
ateinančius metus, nekvaršinan
čius ekonomistams galvų dėl pi
nigų trūkumo ar galimo nedar
bo. šie reiškiniai vis dėlto nesą 
perdaug palankūs krašte vykstan
čiai infliacijai pažaboti.

PERSTATYS SYDNĖJŲ?
Skelbiama, kad bankininkai, 

pramoninkai ir prekybininkai su
darė sąjungą, kuri stengsis mo
bilizuoti finansus, gabumus ir jė
gą 20 metų laikotarpyje iš pagrin
dų perplanuoti ir perstatyti Syd- 
nėjų.

Šis planas numato nugriauti

40.000 senų namų, perstatyti visą 
miesto prekybinį regi jonų ir ko
ordinuoti transporto bei susisie
kimo galimybes tokiu būdu, kad 
ilgai ateičiai nebūtų susikimšimo 
ir dabartinių judėjimo sunkumų.

KELIA DIDŽIŲJŲ 
ATLYGINIMUS

Jau priimtas įstatymas, kuriuo 
NSW valstijoje žymiai pakelia
mas aukštiesiems valstijos parei
gūnams atlyginimas.

M.P.I.

PUIKUS KVASAS
Geelongo policija konfiskavo iš 

kelių espresso kavinių “stiprinan
tį kvasą”, kuris turėjo 27.6 pro
centus alkoholio, šis “kvasas” 
esąs labai populiarus Italijoje, ir 
Geelongo kavinėse buvo pardavi
nėjamas apie 5 metus. Alus apy
tikriai teturi tik 4.88 procentus 
alkoholio.

MIESTAI AUGA
Australijos didmiesčiai prade

da įgauti tikrų miestų vaizdą su 
naujais, moderniškais, dideliais 
namais. Melburne patvirtintas 
statyti naujas £8 milijonų vertės 
pastatas, kuris turės 28 aukš
tus. —ab—

AUKŠTAI VERTINA 
J. PRAPUOLENIO 

PROJEKTUOJAMUS NAMUS
Dar nepriklausomybės laikais 

J. Prapuolenis buvo pasižymėjęs 
savo baldų gamykla, kurioje jis 
gamino modernius baldus, suma
niai pagražintus lietuviška orna
mentika. Baldų projektavimo sri
tyje J. Prapuolenis dirba ir dabar. 
Neseniai Vilniuje buvo surengta 
jo suprojektuotų baldų paroda. 
Labai teigiamai apie Prapuolenio 
darbą atsiliepė Dailės instituto 
dailės istorijos katedros vedėjas 
T. Adomonis. Anot jo, Prapuolenis 
primityviose liaudies baldų formo
se sugeba įžiūrėti pažangius bruo
žus. Jo baldai esą ir praktiški ir 
tautiški. “Sovnarcvhozo" kon
struktorių biuras per aklai sekąs 
užsienietiškus pavyzdžius.

NEPAKENČIAMAS 
SPECIALISTAS?

Vilniuje yra tokia institucija, 
vadinama Respublikiniai liaudies 
kūrybos namai. Tai patalpa mė
gėjų meninei veiklai. Tų namų 
tvarkytojas — direktorius yra... 
Z. Sverdiolas. Matyt, Lietuvos 
liaudies kūrybos centriniams ša
mams tvarkyti negalėjo surasti 
lietuvio...

Geriausias “lietuvis” šachmati
ninkas dabar yra Cholmovas. Ge
riausias dviratininkas (laimėjęs 
lenktynes aplink Lietuvą) — Ti- 
mofiejus Zlotnikovas... LNA

A. ZUBRAS

TAUTA IR INDIVIDAS
TAUTA IR TAUTYBES 

(Tęsinys iš “M.P.” 31 Nr.)

Tomis visomis kalbomis gar
sinami įstatymai, tų kalbų moko
ma mokyklose. Įdomu dar ir tai, 
kad jau ilgus šimtmečius taip 
gyvendami tų kraštų gyventojai 
griežtai išlaiko kalbines sienas. 
Namų ir įstaigų kalba yra kan
tono šnekamoji kalba, kantono ri
bose vedamasi. Abiejų kraštų 
šviesuomenė kalba ir kitas kraš
to kalbas, bet namuose te varto ja 
savo gimtąją kalbą.

Be visų tačiau skirtybių Bel
gijos flamai ir valonai, o taip pat 
ir Šveicarijos įvairiai šneką ir 
skirtingas kultūrines įtakas jau
čią kantonai turi jungiančių ben
drybių. Jie, be kitko, turi tas pa
čias ūkines bei politines ir vals
tybines vertybes, panašias socia
lines problemas, bendros istorinės 
raidos suvokimą, bendrus dabar
ties ir ateities tikslus ir siekimus. 
Ir belgai ir šveicarai turi kraštą 
apjungiančiai veikiančius praei
ties ir dabarties herojus, politi
kus, mokslininkus ir menininkus.

Iš kitos pusės turime vienos 
kalbos ir labai jau giminingos 
kultūros bendruomenes, gyvenan
čias skirtingą valstybinį gyveni
mą ■— vokiečiai ir austrai, žino
ma, giminingumo pajautimas yra 

stiprus, ir jųjų apjungimas vie
non bendruomenėn yra lengvas 
procesas. Didelė dauguma austrų 
širdingai pritarė Hitlerio praves
tam Austrijos įjungimui į vieną 
vokiečių valstybę. Po 2-jo Pasau
linio karo kaikurie bavarų politi
kai propagavo mintį prisijungti 
prie Austrijos, bet masėje tačiau 
nerado pritarimo, nors toji pat 
masė ir buvo įsitikinusi visišku 
Vokietijos žlugimu ir ateitį vaiz
davosi juodžiausiomis spalvomis. 
Tas faktas rodo, kad vokiečių ap- 
si j tingimo vienon valstybėn mintis 
nenukentėjo ir dėl jiems nesėk
mingo karo, tik kad didesnioji da
lis patraukiančiai veikia mažes- 
niąją, šiame atsitikime austrišką
ją, o ne atvirkščiai. Antrojo Pa
saulinio karo metu, nėra abejo
nės, austrai ir vokiečiai jautėsi 
esą viena ir ta pati likiminė tauti
nė bendruomenė.

Skirtingesnis vaizdas bus, kai 
palyginsim Didžiąją Britaniją su 
J.A.V. Abiejuose kraštuose toji 
pat anglų kalba, panaši kultūra 
ir gyvenimo būdas. Ar Jungtinių 
Amerikos Valstijų pilietis jaučia
si esąs anglas, tai jau kitas klau
simas. Angliškos kilmės, žinoma, 
jaučiasi, bet ten gi tikras tautų 
net ir rasių mišinys. J.A.V. gy

ventojai yra viena likiminė ben
druomenė, tą jausmą kiekvienas 
sąmoningiau ar mažiau sąmonin
gai išgyvena, bet sunku tačiau 
kalbėti apie J.A.V. tautą. Per 
kelis šimtmečius, reikia tikėti, iš
sikristalizuos tauta ar kažkas pa
našaus tautai, nes J.A.V. gyven
tojams didžiausia kliūtis yra ir 
liks rasinė skirtybė — baltasis ir 
juodasis žmogus. Pietų Amerikos 
ispanų ir portugalų išeiviams ra
sinės skirtybės nebuvo kliūtis su
augti su indėnais ir net negrais 
j vieną lydinį ir sudaryti metisų 
bei mulatų tautines bendruome
nes.

Amerikos kontinento tautiškai 
išsikristalizavusios bei kristaliza- 
vimdsi procesą begyvenančios ben
druomenės, paliekant nuošalėje is
torinę raidą, iškelia kalbos reiš
kinio svarbą. Angliškai kalbanti 
šiaurinė Amerika jaučiasi artima 
kitiems angliškai kalbantiems 
kraštams, gi centrinės ir pietinės 
Amerikos ispaniškai ir portugališ
kai kalbančiosios gyventojų ben
druomenės savo kultūra, papro
čiais ir politine orientacija tebė
ra giminingos Pirėnų pusiasalio 
tautoms. J.A.V. abiejuose pasau
liniuose karuose buvo Anglijos 
pusėje. Ir ateičiai, nežiūrint įvai
rių nesutarimų, tas pats kelias te- 
numatytinas. Pačiai Britanijos 
salai netenkant senosios didybės, 
anglų realistai ima vis atviriau 
kalbėti apie angliškai šnekančių
jų pasaulinę bendruomenę, ku
rios centras iš Europos salos per- 

kelsiąs i į Amerikos kontinentą. 
Kalba tat, o su ja kartu plintan
ti kultūrinė įtaka ir, apskritai,' 
idėjų komunikacija yra svarbiau
sias veiksnys tokiai anglosaksiš
kai bendruomenei susidaryti. Ne
galima, žinoma, pamiršti ir to 
fakto, kad tokioje šiaurės Ameri
koje, Australijoje ir Naujoj Ze
landijoj pagrindinis tų kraštų gy
ventojų branduolys yra angliškos 
kilmės, ir tik todėl ir anglų kal
ba yra pasidariusi tų kraštų vie
nintele šnekamąja kalba. Tik Ka
nada sudaro išimtį, kur greta ang
lų kalbos valstybinė kalba yra ir 
prancūzų. Bet tai tik dėl to, kad 
čia apie 30 procentų visų gyven
tojų yra prancūziškos kilmės, o 
Kvebeko provincijoje net apie 80 
procentų.

Anksčiau minėjome, kad šian
dien sutinkamos ypač didžiosios 
tautinės bendruomenės yra isto
rinės raidos padaras. Kad ir mums 
gerai pažįstama anglų tauta, iš
sikristalizavusi Britanijos saloje, 
nėra vienos kilties, o padaras mi
šinio. Seniausi tos salos gyvento
jai buvo ligūrai. IX š.'pr. Kr. čia 
įsiveržė keltai. Apie keturius 
šimtmečius Britanijos, salą valdė 
romėnai (nuo Cezario iki Hono- 
riaus). Penktame šimtmetyje į 
Britanijos salą ėmė veržtis ger
maniškos kilmės anglosaksai, ku
rie čia atnešė savo kalbą ir pa
mažu absorbavo senąjį ligūrų-kel- 
tų mišinį, o taip pat negausų ro
mėnų kolonistų sluogsnį. X ir XI 
šimtmetyje Britanijos salon įsi

/

veržė danai bei normanai, kurie, 
nors vėliau ir pasitraukė, bet taip 
pat paliko* savo pėdsakus anglų 
tautoje. Viso šio maišymosi re
zultatas yra šių dienų anglų var
du pažįstama tauta, kurios kalba 
atspindi tą patį procesą. Germa
nų kilmės anglai, saksai ir jutai 
atnešė čia savo germanų kalbą, 
išstumdami senąją keltų, kuri ta
čiau tebeatsektina iš vietovardžių, 
pavardžių. Žymūs likučiai anglų 
kalboje iš romėniškojo periodo 
lotynų kalbos, bet dar didesni iš 
normaniškojo su tuo metu papli
tusios diduomenėje prancūzų kal
bos.

Visai teisingai galima vadinti 
anglus esast tautybių mišinį, ta
čiau asimiliacijos proceso dėka 
suaugusius į vienumą. Sunkiau 
anglosaksams yra vykusi keltiškų 
Škotijos gyventojų asimiliacija, o 
dar sunkiau Airijos, kuri pagaliau 
naujaisiais laikais atkrito nuo 
anglų ir sėkmingai bando atkurti 
senąją keltų kalbą. Šių dienų vo
kiečių tauta yra gana vienalytis 
padaras, nors ir daugelio, tačiau 
giminingų kilčių lydinys. Pačioje 
vokiečių kalboje yra žymūs pėd
sakai keltų kalbos. Nėra abejo
nės, kad tautų kraustymosi lai
kais germanai, t.y. šių dienų vo
kiečių protėviai yra patyrę dide
lio maišymosi. šiaurės rytuose 
vokiečiai yra asimiliavę vakarie
čius slavus. Gryniausio senojo kil- 
tinio pagrindo yra Skandinavai ir 
islandiečiai. Mažai maišymosi yra 
patyrusi lietuvių tauta, nes, ne

skaitant naujesniųjų ^laikų rusų 
okupacijos, nėra patyrusi jokių 
svetimųjų įsiveržimų bei pavergi
mų. Iki paskutinių laikų grynas 
kiltines tautas sutikome Kaukazo 
kalnyne. Po II-jo Pasaulinio karo 
rusai daugelį jų visai išskirstė ir 
iškilnojo po plačiąją savo valsty
bės teritoriją.

Didžiulėje caristinėje Rusijoje 
gyveno įvairių įvairiausių tauty
bių, didelė dalis jų pačiame rusų 
tautos viduryje — mordavai, čiu- 
vasai, pavolgio vokiečiai, kalmu
kai ir kt. Visi čia suminėti sveti
mieji rusų tautos kūne išlaikė sa
vo kalbą, savo gyvenimo būdą ir 
papročius, nekalbant jau apie pa
kraštines tautas, tarp kurių ir 
pabaltiečiai — lietuviai, latviai, 
estai, suomiai. Naujųjų laikų ko
munistinė Rusija, nors ir sėkmin
giau vykdanti asimiliacijos poli
tiką, taip pat negali pasigirti di
deliais atsiekimais. Net paskiros 
totorių šeimos, gyvenančios gry
nai rusiškuose kaimuose bei mies
teliuose, iki šiai dienai namuose 
gyvena savo totoriams įprastinį 
gyvenimą ir kalba savo sentėvių 
kalba. Sėkmingiausiai rusams asi
miliacija vyko caristiniais laikais 
ir vyksta dabar per mišrias šei
mas. Didelės reikšmės asimiliaci
jai turi surusėjusiųjų protegavi
mas tarnybinėje pakopoje, o tuo 
labiau dabar, kai sunaikintas 
ūkiškai savarankiškasis gyventojų 
sluogsnis, kai visi yra paversti 
vieno darbdavio — valstybės tar
nais.

. Ji
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AŠ MAČIAU IŠ KUR ATSIRADO TOJI 

“LIAUDIES VALIA“ 
(GIRDĖJUSIO IR MAČIUSIO LIUDIJIMAS)

II DALIS

Turėdamas “specpareigūno” lei
dimą, dabar sutiktasis tautietis 
anuomet, prieš 20 metų, maišėsi 
Lietuvos Valstybės teatro užkuli
siuose, kai tenai vyko tragiškiau
sias vaidinimas: “liaudies seimo” 
posėdžiai. Štai jis tęsia pasakoji
mą, kaip Povilas Pakarklis, De
kanozovo paskirtasis teisingumo 
ministeris, jaudinosi, kad iš Mask
vos dar neatsiuntė teksto kalbos, 
kurią jis, Pakarklis, turėjo tame 
spektaklyje atkalbėti.
. — Pakarklis atrodė lyg žuvis 
ištraukta iš vandens. Slampinėjo 
nuo vieno prie kito ir vis bandė 
atkreipti dėmesį, kad, žiūrėkite 
gi, mano kalbos nėra. Bet vieti
niai ir sovietiniai partijos šulai 
visiškai nesijaudino dėl Pakarklio 
trypčiojimo. Pakarklis dar ne par
tietis, šviežias perbėgėlis, proku
roro padėjėjas buržuaziniame apy
gardos teisme, atrodė kaip ką tik 
iš piemenų išaugęs pusbernis mė
tytų ir vėtytų bernų kompanijoj. 
Jis vis mėgina įtikinti, kad gal 
reikia posėdžio atidarymą atidėti, 
nudelsti, bet Niunka, paspaudęs 
mygtuką antram skambučiui, da
bar žvilgčiojo ne į Pakarklį, o į 
laikrodį. Lygiai 12-tą jis paspaudė 
mygtuką trečiajam skambučiui.

Kažinkas taip patvarkė, kad po 
trečiojo skambučio salėje buvo ir 
šviesos užgesintos, visiškai taip, 
kaip vaidinimuose. Gal šviesų 
tvarkytojai taip padarė tik iš pa
pratimo, o gal ir norėjo parodyt, 
kad čia tikras vaidinimų vaidini
mas. ..

Scenon išėjo “primadona” t — 
Justas Paleckis, “einąs prezidento 
pareigas”... Paskui jį — visi De
kanozovo prieš mėnesį paskirtie
ji ministerial, su premjero parei
gas einančiu profesorium Krėve 
priešaky. Kaip ir pridera spek
taklyje, sceną nužėrė prožektorių 
šviesa. Paleckio ir jo ministerių 
akys, o gal ir sąžinė, pabūgo to
kios šviesos: visi kaip vienas pa
kėlė delnus prie veidų ir stengėsi 
paslėpti juos nuo... nežinau nuo 
ko labiau, ar nuo prožektorių, ar 
nuo tautos akių.

Bet iš tamsos atėjo jiems pa
drąsinimas. Aptemdytoje salėje 
susirinkę šešėliai sustojo, ėmė 
ploti ir šaukti — nebe įprastą lie
tuvišką “valio”, o rusišką “ura”.

Paleckis sako atidaromąją kal
bą. Išgarsinęs “Lietuvos revoliu
cijos” įvairius momentus ir ypač 
pagarbinęs lietuvius, paguldžiu- 
sius savo galvas kovose prieš Lie
tuvą, Rusijos revoliucijoje ir pi
lietiniame kare, staiga isteriškai 
sušuko:

“Visos tos kovos ir aukos... 
ilgai buvo ir būtų ilgai dar liku
sios be vaisių, jei ne ta broliš
koji pagalba, kurios susilaukėme 
iš visada mums broliškų ir drau
giškų didžiosios Sovietų Sąjungos 
tautų ir kurią mums atnešė tau
tų išvaduotoja Raudonoji Armi
ja!”

Negailėčiau tuzino konjako bon- 
'kų Paleckiui, kad jis dabar pasi
sakytų, ar jis tuos žodžius saky
damas jautė ties savo kojomis 
tuos šešis broliškus pagalbininkus, 
gulinčius po prezidento stalu į 
salę nukreiptais automatais, ar 
gal tada dar nei jam, “preziden
tui”, dar nebuvo visiškai atskleis
ta “broliškos paramos” technika.

Kalbos pabaigoje Paleckis pa
miršo materializmą ir perėjo į 
metafizinį pasaulį. Pasigyrė ap
turėjęs apreiškimą. Esą, "man 
šiuos žodžius berašant, lyg koks 
Simbolis, saulė staiga pasirodė iš 
už debesų ir viską nušvietė. Taip 
tegul nušviečia mūsų tėvynę Sta
lino konstitucijos saulė!”

Po tos “pranašingos” kalbos 
buvo sudaromas seimo prezidiu
mas, komisijos, priimama dieno
tvarkė, priimtas prof. Krėvės la
koniškai pareikštas “liaudies vy
riausybės” atsistatydinimas, iš
klausomi “darbininkų ir valstie
čių” sveikinimai...

Dienotvarkės priėmimas vyko 
jau tokia tvarka, kaip tai Mask

voj daroma. Ją pasiūlė ne vyriau
sybė (seimo organizatoriai), ne 
Seimo prezidiumas, bet neva ats
tovai “iš vietų”, neva "atsitikti
nai”, neva kaip ir “iš pačios liau
dies gelmių”. Bet tos “gelmės” 
visgi buvo tame pačiame ratelyje, 
kurs pertraukų ir net posėdžių 
metu nuolatos zujo užkulisiuose. 
Pirmą klausimą, dėl valstybinės 
santvarkos Lietuvoje, pasiūlė pre
zidiume sėdėjęs J. Grigalavičius. 
Patį “karščiausi” punktą, dėl Lie
tuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą, 
pasiūlė Sniečkus, žemės klausimą 
pasiūlė valdžios kanceliarijos vir
šininkas Bauža. Bankų ir pramo
nės nacionalizacijos klausimą pa
siūlė vėliau profsojuzų vadu ta
pęs Baranauskas. Siūlytojai turė
jo pasidalinę korteles su klausi
mų pavadinimais, ir jie taip vik
riai vienas po kito tuos siūlymus 
skaitė, kad Gedvilas (kuris svar
besniais momentais vis ėmėsi pa
vaduoti pirmininką senį Adomaus- 
ką) vos spėjo kalbėti formulę: 
“Kas už, kas prieš, nėra, priim
ta”. Tik vienu momentu Gedvilas 
nepastebėjo, kad Adomauskas 
(Gedvilo nepasiklausęs) davė žo
dį Bieliauskui, kurs neturėjo kor
telės su pavedimu pasiūlyti die
notvarkės punktą, bet kuris (dai* 
nepriyręs vyrukas!) sugalvojo ir 
pasiūlė vieną klausimą savo (liau
dies!) iniciatyva. Jo siūlymas bu
vo — nutarti peržiūrėti visų po
litinių kalinių bylas ir visus juos,

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
ČIKAGOS LIETUVIŲ 

SOCIALISTŲ VĖLIAVĄ ATI
DAVĖ KOMUNISTŲ MUZIEJUN

Vilnies administratorius Jokū
bas Pauliukas nuvežė į Vilnių Či
kagos lietuvių socialistų vėliavą 
ir atidavė ją komunistinės val
džios įsteigtam “istorijos-revoliu- 
cijos” muziejui. Vėliava kadaise 
kruopščiai išsiuvinėta. Joje išsiu
vinėtos dvi besisveikinančios ran
kos, aplink jas ąžuolo lapų vai
nikas, o aplink vainiką ratu išsiu
vinėtas užrašas: “Darbininkai vi
sų šalių vienykitės, Lietuvių so
cialistų sąjungos 81 kuopa, Chi
cago, Ill, Amerikoje, įsteigta spa
lio 14 d. 1907 metais”.

Kuopos veikėjams persimetus 
rusų komunistų pusėn, vėliava li
ko nebereikalinga ir jie dabar ati
davė ją į komunistinio muziejaus 
direktoriaus Leopoldo Rešeliausko 
rankas.

PIPYNIENĖ GALI PATEKTI 
Į ROMĄ

Moterų šuolininkių į vandenį 
Sov. S-ga galės siųsti į olimpia
dą Romoje tik dvi. Viena kandida
tė jau aiški, rusė N. Krutova. Į 
antrą vietą rungtyniauja dvi kan
didatės: R. Gorochovskaja ir Al
dona Kareckaitė Pipynienė.

1958 metais Aldona Kareckaitė 
(tada dar ne Pipynienė) iškovojo 
savo srityje Europos čempionės 
vardą. Bet 1959 metais ji negalė
jo dalyvauti varžybose, nes buvo 
susižeidusi ranką. Tačiau šių me
tų varžybose vėl pasirodė labai 
gerai, geriau už savo konkurentę 
Gorochovskają, o kaikuriais po
žiūriais net geriau už visų geriau
siąją Krutovą, Todėl tikimasi, 
kad A. Pipynienė pateks į olim
piadą, nors ir negalės atstovauti 
savo krašto, Lietuvos.

DANTIMS AUKSO TURI 
PASIRŪPINTI PACIENTAI
Nemenčinės teisme yra dantų 

techniko Grigorijaus Chajeto by
la. Dantų technikas kaltinamas 
vogęs iš pacientų auksą: pareika
laudavęs, kad pacientai atneštų 
aukso žymiai daugiau, negu rei
kia jų dantims. Byla iškilo tada, 
kai dantų technikas ėmė rūpintis 
žmonai leidimo namams statydin
tis. Kilo susidomėjimas, iš kur 
dantų technikas gali turėti pini

ne vien komunistus, paleisti na
mo. ..

čia Gedvilas (slaptas partietis 
jau nuo 1934 metų) užprotestavo. 
Tegu, girdi, liaudies seimas nesi
kiša ne į savo reikalus! Yra tei
singumo ministeris, yra prokura
tūra, jie susitvarkys su tuo rei
kalu. Ne iš tų “liaudies gelmių”, 
iš kurių “reikia”, iškilęs pasiū
lymas atmetamas. Užtat geresnio 
pasisekimo susilaukia šį kartą nuo 
scenos į salę nuvarytas aktorius 
ir režisorius Romas Juknevičius. 
Tiesa, siūlydamas Juknevičius lyg 
ir žvilgčiojo į kortelę... Gal ir 
iš užkulisių jam perduotą... Jo 
pasiūlymas buvo: kad posėdžių 
valandos būtų iš ryto nuo dešim
tos ligi antros, o po pietų — nuo 
penktos iki aštuntos. Tas svarbus 
pasiūlymas buvo tuojau priimtas. 
Jis ypač buvo svarbus vis dar te- 
besinervuojančiam Pakarkliui. Nes 
buvo jau antra valanda, reiškia, 
laikas pietų pertraukai. O gal gi 
per tą laiką atskris lėktuvas iš 
Maskvos, o gal gi atveš Pakark
lio rolę... Rolė Pakarkliui paskir
ta nepaprasta: jis turi referuoti 
antrąjį, Sniečkaus pasiūlytąjį 
klausimą, apie Lietuvos įjungimą 
į sovietus. Improvizacijų tokiame 
reikale negali būti. Reikia refe
ruoti tikrą “liaudies valią”. O ta 
valia dar neatskrido iš Maskvos... 
Todėl Pakarkliui pertraukos rei
kia labiau, negu betkam kitam...

(Bus daugiau)

gų namams statydintis, ir paaiš
kėjo jo sukčiavimas.

Ši byla liudija, kad namus įsi
gyti Lietuvoje dabar doru būdu 
įsigyti tiek nepaprastas dalykas, 
kad sumanymas statydintis namus 
tuojau sukelia įtarimą, ar nesi va
gis. Antra — dantis pasitaisyti 
galima tik nelegaliai, nes pacien
tai patys turi pristatyti technikui 
aukso, o jo gauti jie paprastai gali 
tik per spekuliantus, kurių patar
navimas yra nelegalus.

“PIGIOSIOS” KAINOS
Viena mergina Šiauliuose apsi

džiaugė gavusi labai pigiai nusi
pirkti medžiagos suknelei ir pa
laidinių! (chalatui). Ūž medžiagą 
linų šilko suknelei sumokėjo <>0 
rublių, o palaidinių! — 26. Bet už 
pasiuvimą artelėje pareikalavo 70 
■rublių už suknelę ir 55 už palaidi
nį. Privačiai gavusi pasisiūti per 
pus pigiau. Vistiek, už lengvutę 
suknelę ir palaidinuką išėjo ma
žiausia savaitės uždarbis.

PERDAUG “UNIFORMŲ”
Pastaruoju metu Lietuvoje krau

tuvėse pasirodė daugiau gatavų 
drabužių. Juos gana noriai perka, 
nes visiems jau atsibodo amžina 
kova su artelinėmis siuvyklomis, 
kuriose daugiau biurokratijos, ne
gu siuvėjų. Bet, kaip pačioje Tie
soje rašoma, “pirkėją erzina vie
nas dalykas: jis žino — jei par
duotuvėje nusipirks gatavą drabu- 
bužį, apsirengs tarsi uniforma, 
nes tuo pačiu paltu, palaidine, 
suknute vilkės šimtai”.

BIUROKRATIJA
Tarp Radviliškio ir Tytuvėnų 

yra koleozas. Į Tytuvėnus 12 ki
lometrų, į Radviliškį — 40. Kol
chozas Radviliškio rajono. Tytu
vėnai dabar Kelmės rajono, bet 
pirma buvo rajono centras ir čia 
dar yra “paruošų kontora”, tai 
yra, rekvizicijų (valstybės supir
kinėjimų) punktas.

Radviliškio rajono valdžia už
draudė kolchozui pristatinėti pro
duktus į Tytuvėnus, nors prista
tymas į Radviliškį reikalauja be
veik ketveriopai daugiai! laiko ir 
išlaidų. Mat, jeigu bus pristatyta 
į Tytuvėnus, tai tas bus įskaity
ta į Kelmės, o ne į Radviliškio ra
jono plano įvykdymą...

VEŽIOJA PO 
LIETUVĄ 47 

“MALDININKUS”
šiuo metu į Lietuvą yra nuvykę 

47 ekskursantai. Visi jie yra ne 
paprasti lankytojai, o rusų Lietu
voje pastatytos valdžios svečiai. 
Todėl jie valdinėmis priemonėmis 
vežiojami, jiems rengiami sutiki
mai bei priėmimai, jiems rodoma 
kas tik yra geresnio parodyti. Sve
čiai už visa tai iš anksto yra nusi
teikę viskuo stebėtis, gėrėtis ir 
kiekviena proga, kad tokių ste
buklų jie niekur kitur, ypač Ame
rikoj, nėra matę. Nuvykę į Lietu
vą jie elgiasi maždaug kaip J. Jur
ginio aprašyti maldininkai Vil
niaus Kalvarijose. Pavyzdžiui, Jo
nas Grybas (iš Lietuvos išvykęk 
dar caro laiikais) net ir žemės pa
bučiavimo ceremoniją atliko.

Tokių valdžios svečių — mal
dininkų į Vilnių atvyko liepos -5 
d. 19: Natalija Astrauskienė, Vin
cas Kirvela, Marta Tvaskienė, 
Konstantinas Budrys, Valteris Du- 
bendris — Viešys, Leonas Joni
kas, Julija Kesko, Petronėlė Mali
nauskienė, Algirdas Margeris, 
Ona Mockienė, Kazimieras Mor
kūnas, Jokūbas Pauliukas, Etel 
Pauliukienė, Albinas Petronis, Ne
lė — Siri — Botyrienė, Marcelė 
Vasiliauskienė, Jonas Zdanavičius, 
Jonas žalga, Antanas Zinauskas. 
Trys pirmieji iš Detroito, kiti iš 
Chikagos. L. Jonikas — Vilnies 
redaktorius, o J. Pauliukas :— 
Vilnies administratorius. A. Mar
geris nuvyko antrą kartą.

Liepos 9 dieną nuvyko 28, iš 
įvairių vietų: M. Baltulionytė — 
Straus, B. Barkauskas, E. Bele- 
kevičienė, V. Bernotas, N. Buk- 
nienė, K. čiurlys, U Daugirdienė, 
J. Gaidys, G. Gendrėnas, J. Gry
bas, P. Imbras, M. Juškienė, K. 
Karosienė, I. Klevinskas, I. Miza- 
rienė, J. Putrikas, P. Rainys, L. 
Rauduvienė, K. Rušinskienė, A. 
Stripeika, J. Vaicekauskas, K. 
Vaicekauskienė, S. Večkys, P. 
Venta, J. Vėbra, M. Zeikus, E. 
Žilinskienė. .

L.N.A.

Skuodo rajone viename kaime 
tūlas pilietis nupirko iš senutės 
aplūžusį namą. Namų nuosavybė 
yra legalus dalykas ir juos galima 
parduoti, pirkti bei išnuomoti. Tik 
yra tam tikro si i durno toje nuo
savybės teisėje. Pilietis namų pir
ko, tapo savininku ir jį išnuomavo 
valdinei įstaigai. Tačiau kažkam 
krito į akį, kad tas pilietis turi 
ir kitą namą. Todėl šį konfiskavo. 
Pirkimas buvo teisėtas, konfiska
vimas irgi teisėtas.

Konfiskuotas namas įstaigos 
knygose buvo įvertintas tik 5000 
rublių, skaitant su prie jo esan
čiu ūkiniu pastatėliu. Paskui įs
taigos buvo perorganizuojamos, 
perdavinėjo namą vienos kitoms, 
jį taisė, aptvėrė... Į tuos patai
symus įdėjo iš viso 90 tūkstančių 
rublių! Bet knygose namo vertė 
vis buvo 5000. Po kiek laiko, kai 
įstaigos ir jų viršininkai pasikei
tė nebe vieną kartą, pirma minė
tas pilietis atėjo ir pareiškė, kad 
namas jo, — jis parodė net kadai 
sudarytą su valdžios įstaiga nuo
mos sutartį. Dėl visa ko, savo pir
mąjį namą pilietis atidavė sūnui 
naudoti, kad niekas nesakytų, jog 
jis dvejus namus turi. Teismas 
pripažino namą tam piliečiui. 
Konfiskavimas jam apsimokėjo, 
nes per tą laiką į namą tapo įlie
ta 90,000 rublių.

AMERIKOS SPORTININKAI 
UŽSUKO | VILNIŲ

Liepos 8 dieną, po rungtynių 
Maskvoje, į Vilnių užsuko Ameri
kos stalo teniso komanda ir lie
pos 9 d. žaidė su vilniškiais. Ame
rikiečiai pralošė 6:3 santykiu, ir 
tai prieš vilniškių jaunių grupę. 
Amerikiečiai stalo tenisininkai ir
gi dar visai jauni ir be didesnio 
patylimo tarptautinėse rungtynė
se. Maskvoje jie irgi pralaimėjo.

Lietuvių grupėje iš merginų 
stalo tenise dabar labiausiai pa
sižymi Laima Balaišytė (stalo te
niso meisterės duktė), iš jaunųjų 
vyrų — vokiško vardo ir rusiškos 
pavardės lietuvis (reportažuose 
įsakmiai lietuviu vadinamas) Hel
mutas Lysinas. (Lysin lietuviškai 
išvertus būtų Plikius).

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS

Motto: Karius myli moterys jaunos,
.... Karius sena myli mirtis.

I

Lyg piktas žaibo kirtis smogė juos 
Siaubingas žodis “Karas”.
švelnumo, džiaugsmo ir svajonių trapios pilys graudžiai griuvo,
Ir nuojauta skaudi
Lyg stiklo dužusio skeveldros aštrios ir jai ir Jam žiauriai širdin 

(susmigo,
O vakarą jų paskutinį
Užtvindė nykuma, išsiskyrimo skaudžios mintys...

Skausmingai blizga mylinčios moters susirūpinęs žvilgsnis, 
Spindi jos liūdinčios akys tarsi prigęsuslos žvaigždės.

Du žmonės žvilgsniais liūdnais palydi gęstančią vakaro saulę — 
Taip leidžiasi 
Taip nyksta,
Taip gęsta jiems/širdžių saulėtų laimė...

Ir staiga švelnios rankos, kaip godžios lijanos, apsiveja vyro kaklą, 
O virpančios lūpos kalba:
— žmogau, o mylimas kareivi,
Rytoj tavęs jau nebebus čia.
Išeisi ten, kur lauks tavęs mirtis — drąsi meilužė...
Bet šią akymirką esi dar mano.
Aš būsiu su tavim — tava — šią paskutinę naktį, 
Meilės dovanomis pašventinsiu tave rytojaus žygiams. 
Tave suvystys mano palaidų plaukų švelnus audimas.
Užmigsi tu ant mano mylinčios krūtinės kaip slėnyje baltų lelijų, 

liūliuojamas manųjų meilės žodžių, kad baisūs ateities sap
nai nedrumstų šios trumpos nakties ramumo.

Nugirdysiu tave aistringų pabučiavimų vynu saldžiuoju.
Atversiu tau duris slapčiausias savo kūno, kad nors akymirkai trumpai 

užmirštumei graudžios buities esimą ir grįžtume! į moters 
iščią, iš kurio pradžią sau ėmei.

Sugrįžtumei, pavirsdamas prasidėjimo mirksniu, 
Pradėtumei — gyvendamas ekstazės kraujo plakimu. 
Kraujo ugnies galia ir noru mes tapsime viena esybe. — 
Gyvensi manyje ir būdamas nutolęs, o per mane naujoj kartoj plaz

dės audringas tavo kraujas.

Gyvensiu laukdama, mylėdama,
Nešiodama tave savy, tikėdama tavęs ir jo mūs kūdikio — sulaukti... 
O mano vyre, o mylimas kareivi. I •

II

Kurčiu audros trenksmu kai gaudžia karo ginklai
Ateina valanda rūsti:
Iš apkasų kareivių gretos kyla —
Ir šuoly pirmame gyvenimo viltis palaidoję baugioje nežinios bedugnėj, 
Kietai delnuos suspaudę šautuvus ir durtuvais blizgėdami prieš saulę, 
Į priešo ugnį bėga jie atakos bangomis.

i . • *
• .

Mirtis kareiviui deda ranką ant peties.
— žmogau, į kovą skubantis kareivi,
Kai tu gimei, tau pasimatymą šį skyriau.
Tai į mane iškėlęs durtuvą tu bėgai,
Kai tavo pulkas pergalės atakon kilo.
Atėjo išsipildymo minutė, šis tavo paskutinis mūšis.

Širdim tu numirei tada, kai tėviškės vartus užkėlei 
Ir mylimą ten paskutinį kartą bučiavai.
Visos tolimesnės tavo dienos
Nuo atsisveikinimo to lig šio susitikimo 
Buvo tik neramus manęs laukimas.

Aš esu didžioji perkeitėja, nuramintoja.
Aš atimu ilgų budėjimo naktų skausmingą nerimą, 
širdį stingdančią baimę
Ir meilės -ilgesį, užtemdantį dienų šviesumą.
Aš dovanoju tau vaikystės metų realybę —
Vienintelę, nepakartojamą tikrovę,
Nušvitusią visomis pasakų varsomis, alsuojančią jų paslaptim.
Aš grąžinu tau vėl anuos turtus, kuriuos gyvenimo kely buvai pra

radęs

Ir nuvedu tave į paslaptingą šalį nepasibaigiančio ramumo...

Miegosi tu ramiai, prigludęs prie žemės guodžiančios krūtinės, liū
liuojamas pavasariais paukščių skardžių dainų ir klostomas 
rudens taikingo rūko.

Tave nugirdys žemė ramybę duodančiu kvapu —
Atvers tau smėlio kapą, tarsi motinos meilingą glėbį, 
Kad tu pamirštumei trapios žmogaus buities esimą 
Ir grįžtume! į žemės iščią,
Kuriame pradžią ėmė sau tavo gyvenimo versmė.
Sugrįžtumei į būseną prieš savo pradėjimą, 
Iš kapo kiltumei didvyrio aureolės spinduliuos.

Tauta gyvens. Ji savo dvasioje nešios tave per amžius.
Tauta gyvens mylėdama, minėdama.
Tu būsi gyvas tautoje. Skambėsi pasakoj, dainoj, legendoj 
Suspindęs dideliu jos karžygio vardu.
žmogau, o mylimas, o mirštantis kareivi... > ’

• • t .- ■ ' ■ ’ 4 ■
Ir meilėje ir mirtyje žmogus vienodai didis. 
Savęs išsižadėjimo auka paženklinta ir meilė ir mirtis.
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Rytų Vokie- 
Lenkiją, Ru- 
kurios pagal 
veda < komu-

Tragiški įvykiai, kurie šiuo me
tu vyksta Konge arba Kuboje, 
verčia Vakarus patikrinti šių įvy
kių priežastis bei peržvelgti visą 
nueitos politikos kelią, kurio iki 
šiol laikėsi Vakarai atsilikusių 
(tiek ekonominiai, tiek kultūri

niai) kraštų atžvilgiu. Vis daugiau 
pasigirsta žymių politikų balsų, 
kurie pasisako šiuo reikalu. Jų 
nuomonės yra tuo panašios, kad 
jie visi iškelia neatidėliotiną reika
lą efektyviau padėti atsilikusioms 
kraštams ekonomikos ir kultūros 
srityje.

Kennedy, demokratų išrinktas 
kandidatas į JAV prezidentus, 
liepos 17 d., kalbėdamas Los An
geles pabrėžė, kad šiuo metu ne
atidėliojant reikia išspręsti skur
do ir pertekliaus, nežinojimo bei 
prietarų problemą. Šitai. sakyda
mas, jis be abejo turėjo galvoje 
įvykius, kurie vyksta Kuboje. Taip 
pat jis galvojo ir apie kitus Azi
jos bei Afrikos atsilikusius kraš
tus.

Vakarų Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris von Brentano ra
gina neatidėliojant duoti atsiliku- 
siems ekonominę paramą. Panašūs 
balsai ateina ir iš Anglijos.

Nepaslaptis, kad Sovietų Sąjun
ga, pasinaudodama sunkiomis gy
venimo sąlygomis atsilikusiuose 
kraštuose, veda komunistinės in
filtracijos akciją. Šią savo akci
ją jie atlieka “kitų rankomis”, t.y. 
į šį darbą ji įkinkė 
tiją, Čekoslovakiją, 
muniją ir Vengriją, 
Maskvos direktyvas
nistinės infiltracijos darbą atsili
kusiuose kraštuose.

Šie Sovietų satelitai daug dė
mesio skiria prekybos, kultūros ir 
politikos kontaktams stiprinti su 
visais Afrikos kraštais, kurie jau 
yra “nepriklausomi” arba dar te- 
bekariauja dėl nepriklausomybės. 
Tos nepriklausomybės siekiam? 
komunistiniams patarėjams drą
sinant. Kaip taisyklė, šie komu
nistiniai patarėjai jąu gerą laiką 
būna praleidę krašte, besiruošian
čiame skelbti savo nepriklausomy
bę. Daug darbo atlieka Čekoslo
vakijos ekonomistai, darbo unijos, 
kultūrinės bei panašios misijos, 
prie kurių visada yra priskirianti 
armijos karininkai bei Vidaus rei
kalų ministerijos agentai. Sekan
tis žingsnis — sužlugdyti esančius 
prekybos santykius su demokra
tiškais Vakarų kraštais. Aptemdę 
būsimus krašto valdovus laikina 
pagalba, sovietinio bloko patarė
jai tuo pačiu juos suima tvirčiau 
į savo rankas. Ta pati technika 
naudojama Azijoje, Afrikoje, ara
bų kraštuose ir Pietų Amerikoje. 
Dabartiniai tragiški įvykiai Kon
ge yra tam klasiškas pavyzdys. 
Anarchija tame krašte gerai pa
sitarnauja sovietų tikslams: vie
tinės administracijos sugriuvimas, 

. tolimesnis komunistinių agentų 
brovimasis į krašto vidų, ir galu
tinėje išdavoje — visiškas krašto 
sukomunistinimas.

Tarp kitko, daugelis šių tautų 
vadų yra Maskvos bei jos satelitų 
auklėtiniai, baigę ten mokslus. 
Kaip pavyzdys gali būti Nigerijos 
finansų ministeris Ebohas, nese
niai atvykęs Pragon aptarti eko
nominių santykių praplėtimą tarp 
Čekoslovakijos ir Nigerijos. Jis 
yra Pragos auklėtinis. Tarp kit
ko, Čekoslovakijoje studijuojan
tiesiems arabų ir Afrikos studen
tams skiriamos stipendijos po 600 
kronų mėnesiui bei skelbiama ki
tokių privilegijų, kai tuo tarpu če
kų studestai gauna nuo 75 iki 200 
kronų ir tik retkarčiais iki 400 
kronų.

Šioje misijoje neatsilieka ir Ry
tų Vokietija. Kai tik kuri Afrikos 
valstybė pasiskelbia nepriklauso
ma, Pankovo režimas tuč tuojau 
skuba suteikti jai diplomatinį pri
pažinimą. Po diplomatinio pripa
žinimo paprastai seka komunisti
nės delegacijos, tariamų profesi
nių sąjungų atstovų vizitas. Šiuo 
būdu stengiamasi įtvirtinti ner
vinius centrus Afrikoje, kurių pa
galba Maskva tikisi suimti į savo 
rankas nepatyrusias nepriklauso
mai tvarkytis Afrikos valstybes, 
šioms naujoms Afrikos valsty
bėms pirmoje eilėje rūpi praktiš-

Ir Vakarai Aktyvina Veiklą 
Atsilikusiuose Kraštuose

ka bei techniška pagalba krašto 
ūkiui tvarkyti. Bet šita Maskvai 
mažiausia rūpi. Per savo siunčia
mas delegacijas ji stengiasi afri
kiečiams įdiegti marksizmą bei ne
apykantą vakariečių “imperialis
tams”. šmeižto ir neapykantos 
akciją prieš vakariečius Maskva 
dažnai atlieka per Rytų Vokieti
jos delegacijas. Tačiau ne visada 
sėkmingai. Pvz. komunistinė Ry
tų Vokietijos delegacija nebuvo

į^bcruui&i—
★ Ohio Liet. Gydytojų D-ja sa

vo trečią $1.000 premiją didžiau
siam kultūriniam reikalui šiemet 
paskyrė Čiurlionio ansambliui, 
švenčiančiam savo veiklos 20 me
tų sukaktį. Dar Vokietijoje Čiur
lionio ansamblis buvo gavęs 1946 
m. VLIKo, o 1947 m. Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos premiją.

★ Žurn. V. Kviėskai paminklą 
ant kapo šv. Kazimiero kapinėse 
Čikagoje pastatė LB Čikagos apy
gardos valdyba iš surinktų aukų. 
Jis pašventintas gegužės 30 d. 
Šventino kun. V. Bagdonavičius.

★ Muzikologo Stasio Ylos knyga 
apie lietuviškąją operą. Lietuvoj 
iš spaudos išėjo muzikologo Stasio 
Ylos knyga apie lietuviškąją ope
rą. Joje skaitytojas trumpai su
pažindinamas su mūsų operos pir
maisiais žingsniais bei jos visu 
iki šių dienų nueitu keliu. Yra 
K. Petrausko straipsnis. Ilgiau 
stabtelta ties pirmosios liet, ope
ros Miko Petrausko “Birutės” pa
statymu, Vilniuje, 1906 m. lapkri
čio 6 d., dabartinėj Valstybinės 
filharmonijos salėje. Toliau rašo
ma apie Miko Petrausko antrąją 
tautinę operą “Eglę žalčių kara
lienę”, ir baigiama paskutiniosio
mis šių dienų operomis. E.

★ Marija Girdvainienė anglų 
kalbos ir pilietybės kursantų tar
pe Čikagoje suruoštame konkurse 
laimėjo pirmą premiją už rašinį 
“Ką man reiškia gyvenimas Ame
rikoje". Konkursą organizavo Co
lonial Damęs Draugija. Buvo at
siųsta keli šimtai rašinių. Laimė
toja buvo pagerbta birž. 15 d. 
Medinah Temple įvykusiose iškil
mėse, dalyvaujant tūkstančiams 
žmonių. Ji yra tremtinė, prieš 10 
metų atvykusi į JAV.

★ Dr. Alf. šešplaukis su žmona 
išvyko ilgesnėn kelionėn į Euro
pą, kur išbus iki rugp. mėn. pa
baigos, atlikdamas studijų tyri
nėjimų darbus Tuebingene ir 
Goettingene; kelionę ir studijas 
paremia Columbijos Universite
tas, Amerikoj.

★ Vieiula* gavo $1.000 paramą 
kūrybai. Almaus galerija, Great 
Neck, praneša, kad jos reprezen
tuojamas grafikas Romas Viesu
las gavo Tamarind Fellowship 
$1.000. Dailininkas, kuris neseniai 
britų meno žurnale buvo aptartas 
kaip vienas iš gabiausių šiandieni
nių amerikiečių grafikų, buvo no
minuotas Cincinnati Dailės Muzė- 
jaus ir tapo pirmuoju amerikiečiu 
(ir lietuviu) dailininku, kuris ga
vo šią kūrybinę paramą.

“Tamarind Fellowship” yra tei
kiama Fordo Fondo. Dailininkas 
susitarė, jog į Los Angeles, Kali
forniją, kur randasi speciali šiam 
reikalui įsteigta litografijos studi- 
dija, jis vyks liepos pradžioje, 
Fondas taip pat apmoka kelionę 
iš Niujorko ten ir atgal.

R. Viesulas turi kelis kvietimus
— dėstyti grafiką ir dailę keliuose 
universitetuose. 1958 m. šis daili
ninkas, gimęs Latvijoje, mokęsis 
Rygoje ir Vilniuje, vėliau tapęs 
Vilniaus “Vaidilos” teatro artistu, 
o Freiburge virtęs grafiku, buvo 
gavęs stambią Guggenheimo Fon
do paramą, kurią jis sunaudojo 
sukurti nemirštamam lietuvių 
“Dainų” rinkiniui.

R. Viesulo, juoda balta litogra
fija “A Call” šiuo metu yra išsta
tytas Brooklyno! Muzėjaus paro
doj, kuri “American Federation 
of Arts” bus kilnojama po visą 
Ameriką.

Du jo darbai — “Atspindžiai" 
ir “šile gegė kukavo” iš “Dainų”
— buvo svetimtaučių įsigyti 
“North Shore Art Festival”, ku
ris neseniai pasibaigė Long Is
land, prie Niujorko, (alm.)

★ Prof. Igną Končių Lietuvos 
Skautų Sąjungos pirmija apdova
nojo S. Sąj. Geležinio Vilko ordi
nu.

★ "Gintaras”, Brazilijos lietu
vių kultūrinis žurnalas, sustojo 
ėjęs dėl piniginių sunkumų. 

priimta Togo valstybės. Šiuo me
tu vykstu dramatiški įvykiai Kon
go valstybėje yra didele dalimi 
Maskvos nuopelnas. Maskva tikisi 
tuose kraštuose pasigaminti sau 
patikimus komunistinio imperia
lizmo įrankius. Komunistinėje ak
cijoje dalyvauja ir Raud. Kinija. 
Kuria kryptimi įvykiai vystysis 
toliau, priklausys ypač nuo to, ar 
Vakarai bus pasiruošę racionaliai 
tiems kraštams padėti.

* Pasaulyje didžiausio tiražo 
architektūros žurnalas “Progresi- 
ve Architecture” š. m. gegužio 
mėn. nr. naujienų skyriuje patal
pino Lietuvos atstovybės rūmų 
Brazilijoje projekto konkurse lai
mėjusių pirmą premiją braižinių 
nuotrauką su 23 eilučių informa
cija apie projektą ir atstovybės 
situaciją naujojoj sostinėj — Bra
silia. Informacija užvardinta “Em
bassy for Brasilia by California 
Architect”. Kaip jau žinome, tuo 
architektu yra Edmundas Arbas, 
lietuvis.

* Dana Tautvilaitė, šiuo metu 
dirbanti Kongreso bibliotekoj ir 
baigianti Georgetown (Amerikoj) 
universitete magistro laipsniui 
gauti studijas rašo disertaciją te
ma “Amerikos lietuvių spauda iki 
1960 metų”.

* Vytautas Žukas — Žukauskas, 
buvęs Kauno pirmosios apygardos 
teismo tardytojas, kilimo alytietis, 
gimęs 1905 m., mirė Brooklyne.

* Juozas Liūdžius, teisininkas, 
buvęs tardytojas, prokuroras, tei
sėjas, net apygardos teismo pir
mininkas, o paskiau advokatas, 
buvęs taip pat Marijampolės rea
linės gimnazijos mokytojas, 1943 
m. Vilniaus universitete dėstęs 
civilinę teisę, mirė Cleveland^ 
Buvo gimęs 1891 m. kovo 10 d. 
Šakių apskr. Sintautų vaisė. Vil- 
keliškių kaime.

* Žalgirio mūšio paminėjimas 
įvyko Londone liepos 15 d. Minė
jimą suruošė A. Mickevičiaus var
do Lietuvių — Lenkų Draugija. 
Įžanginį žodį tarė M. Bajorinas 
(anglų kalba). Po Jo kalbėjo len
kų laikraščio redaktorius Pawel 
Zaremba. Meninėje programos da
lyje lietuviškus tautinius šokius 
pašoko lietuviai mokyklinio am
žiaus vaikučiai, vadovaujami M.

. Nenorto. Po to sekė lenkų tauti
niai šokiai bei lietuvių — lenkų 
dainų koncertas.

* Filmas “EI Lituano”. Įvai
riuose Buenos Aires dienraščiuose 
pasirodė skelbimai apie netrukus 
pasirodysiantį filmą “EI Lituano”. 
Filmo direktorius Enrique Dawi 
laikraščiuose pabrėžė, kad vyriau
sias filmo artistas yra Andrius 
Ramanauskas.

* Lietuvių, latvių ir estų svei
kinimas Argentinos nepriklauso
mybės šventės proga buvo išsiun
tinėtas Argentinos spaudai.

* Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tragiškos sukakties proga Urugva
jaus spaudoje buvo Jaug straips
nių, skirtų tai sukakčiai paminė
ti. Keliuose Montevideo dienraš
čiuose tilpo mūsų tautos reikalu 
A. Gumbaragio straipsniai. San 
Juan dienraštis “Tribūna” patal
pino keturių skilčių straipsnį. — 
Sao Paulo (Brazilijoje) dienraš
tyje “A Gazeta” tilpo šia proga 
platus straipsnis portugalų kal
ba.

* Gediminas Janušionis išteisin
tas. Liepos 11 d. Niagara Falls 
(Ont.) buvo nagrinėjama jo byla 
už Maskvos burmistro kiaušiniais 
apmėtyma. Byla rado didelį at
garsį netik Kanadoje, bet ir vi
same pasaulyje. Kaltinamąjį gynė 
žymus baudžiamosios teisės žino
vas ir lietuvių bičiulis parlamen
taras Arthur Malloney. Teismo 
salėje buvo ne maža spaudos ats
tovų net iš JAV. Teisėjas Janu- 
šionį paskelbė nepakaltinamu dėl( 
jam iškeltų kaltinimų. Apie' 
sprendimą pranešė eilė pasaulio 
radijo stočių ir laikraščių.

* Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje seimas vienbalsiai patvirti
no Pild. tarybos narius — prezi
dentą P. Dargį, sekretorių M.J. 
Viniką, iždininką N. Gugienę, iž
do globėjus E. Mikužlutę ir St. 
Bredes, daktarą-kvotėją St. Biežį. 
Naujuoju viceprezidentu išrinktas 
St. Gegužis. Taip pat išrinkti ar 
perrinkti kiti valdomieji organai. 
Jubiliejinis seimas praėjo pakilia 
nuotaika ir baigėsi Amerikos ir 
Lietuvos himnų gie'dojimu.

įvairu ir idomu 
( (

MODERNUS KALĖJIMAS
Amerikoje yra pastatytas nau

jas modernus kalėjimas pirmą 
kartą nusikaltusiems jauniems 
vyrams tarp 16-30 metų amžiaus. 
Kiekvienas kalinys turi atskirą 
celę su pastelinėmis spalvomis iš
dažytam sienom ir įvestais gar
siakalbiais, o langų apkaustymas 
geležimis irgi esąs su pagražini
mais. Valgykloje staliukai ma
žoms atskiroms grupėms po 6 as- 
menius. Esanti puiki biblioteka, 
koplyčia ir patogūs įrengimai. 
Šio kalėjimo pastatymas kainavo 
apie 12.000.000 dolerių (£5.375. 
000).

MANDAGUS VAGIS
Tokio mieste policija sugavo 25 

metų vyruką Kazuyoshi Tabata, 
kuris buvo žinomas kaipo “drau
giškas vagis”. Jis ištraukdavo pi
nigines iš jaunų mergaičių, važi
nėjančių traukiniais, rankinukų. 
Po to pats asmeniškai gražinda
vęs tuščias pinigines su savaiti
niu traukinių bilietu ir pasinau
dojęs tokio susitikimo proga pa- 
kviesdavęs mergaites pasimaty
mui.

NAUJAS PASKYRIMAS
Popiežius paskyrė armėnų kil

mės Kardinolų Agagianian tvarky
ti pasaulio Romos Katalikų misi
jų darbus, vietoj mirusio Kardi
nolo Fumasoni Biondi. Kardino
las Agagianian yra pažįstamas ir 
Australijos lietuviams, kurį pra
eitais metais matėme Sydnėjuje.

BALTIC STORES LTD,
421 Hackney Road

LONDON, E. 2. ENGLAND.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 
gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito 
kių rūšių 'medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.

Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus.
Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik
lo rėžtukai ir kt. *

PIGIAUSIA!

i

PATVARUS

BUS MINKŠČIAU
Anglijoje įvesta naujos bokso 

taisyklės, reikalaujančios, kad 
ringas būtų išklotas minkšta gu
ma. Anksčiau buvo reikalaujama 
tik paprasto aptraukalo ir daug 
boksininkų krisdami sunkiai susi- 
žeisdavo galvą, o dabar: “juo 
smarkiau kris — juo minščiau 
bus.”

DĖL įDOMUMO 
kalbą vartojančiuose

The Thirteenth

Anglų 
kraštuose ilgiausią pavadinimą iš 
viešbučių turi
Mounted Cheshire Rifleman Inn”, 
kuris yra Staybridge, Cheshire, o 
trumpiausią pavadinimą turi 
“XL”, 65 Fountainbridge, Edin
burgh. Ilgiausiu baru pasaulyje 
didžiuojasi australai, kuris yra 
Milduroj (Vic.), pastatytas 1938 
m. Baras turįs 285 pėdas ilgio su 
32 alaus kranais.

NUBAUDĖ KOMUNISTUS
Iš 42 komunistų, apkaltintų šni

pinėjimu Graikijoj; 6 rasti kalti 
ir nubausti kalėjimu iki gyvos 
galvos. Kiti 36 išteisinti ir paleisti.

DŽIUNGLIŲ DEIMANTAI
Kaimelio Kampong Sungai Pi- 

nang, kuris yra Kahaju Hula apy
gardoje, Indonezijoje, džiunglėse 
du daržininkai atrado upės dugne 
brangių deimantų, parduodami 
juos už £12.500. Sakoma, kad tų 
brangakmenių ten esą ir daugiau. 
Šis įvykis sutraukė į mažąjį kai
melį per 30,000 žmonių kelių sa
vaičių laikotarpyje, kurie panū
do surasti brangakmenių ir pra
lobti.

GREIČIAUSIA!

* MODERNIAUSI SPYRUOKLINIAI 
ČIUŽINIAI (MATRACAI)

88 John Str., 
Cabramatta. N.S.W.

Tel. UB 2899

“SLEEPMAKER”
ČIUŽINIAI YRA:

galima gauti pas 
lietuvius prekybininkus;

CABRA-VALE HOME
FURNISHING,

PATOGŪS

PUIKIOS IŠVAIZDOS

ne* abi pusė* (vilkto* į minkitą medvilnė* 
pamušalą, ka* leidžia maloniai i**imiegoti.

ne* aptraukti gražiu Damasko šilko apval* 
kalu *u apvaliai* kampai*.

ne* yra prikimšti loiidžiu tluogsniu specia- 
lio* fibro medžiago*.

Įvairių spalvų pasirinkimas, geriausios išsimokėjimo 
sąlygos, tautiečiams žymi nuolaida. Užsisakius pri
statoma visur, kur pageidaujama.

NAUJAS GINKLAS
Amerikiečių ir anglų moksli- 

ninkai išrado naują ginklą, kad 
apsisaugotų nuo raketų su H gal
vutėmis. Pagal pranešimą, šio ap
sigynimo principas yra paveikti 
priešo raketos elektroninę apara
tūrą, raketą staigiai išmušant iš 
skridimo krypties ir susprogdinti 
ore tuo pačiu metu sunaikinant 
bombos mechanizmą, kad bomba 
nukristų žemėn ir nesprogtų.

VOKIETIJA JAU 
IMIGRACIJOS KRAŠTAS

Šiemet iki kovo mėn. vidurio į 
V. Vokietiją iš Italijos atvyko 
10.000 darbininkų, o įvairios fir
mos iki to pat meto buvo pareika
lavusios dar 27.000. Pareikalavi
mas italų darbininkų auga maž
daug po 5000 kas savaitę.

Darbininkams verbuoti Italijo
je .jau seniai veikia speciali agen
tūra Veronoje, o dabar atidaryta 
dar viena agentūra Neapolyje. 
Laukiama, kad bus pradėti gaben
ti Vokietijon darbininkai ir iš Is
panijos. Tam reikalui verbavimo 
agentūra bus įkurta Madride. 
Numatoma taip pat pradėti dery
bas dėl atgabenimo darbininkų iš 
Graikijos.

Tuo pat metu matome, kad ne
mažai vokiečių emigruoja į Kana
dą ir į kitus pasaulio kraštus. Ma
tyt, jie nepajėgia konkuruoti su 
pigesne darbo jėga iš užsienio.

PAMINKLINIS AKMUO 
GEDIMINO KALNE

Ryšium su 550 metinėm nuo 
Žalgirio mūšio, Gedimino kalne, 
pačioje viršūnėje, ruošiama aikš
telė paminkliniam akmeniui pa
statyti. Trijuose bokšto aukštuose 
įrengiamas Vilniaus kraštotyros 
muziejaus skyrius. —ab—

GERIAUSIA!
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Adelaidėje
VYTIS I — WEST 55-57 (20-36)

Nežaidžiant Gumbiui su Stat- 
nicku, visas žaidimas buvo atrem
tas ant Ignatavičiaus pečių, kuris 
žaidė pirmas rungtynes, grįžęs iš 
provincijos. Pirmų puslaikį buvo 
labai blogai ginama ir visiškai ne- 
nuiminėti atšokę kamuoliai. Ant
rą puslaikį mūsų komandos, lygi
nant su pirmo puslaikio žaidimu, 
negalima buvo pažinti. Visi žai
dėjai atkakliai kovojo ir, likus 
žaisti apie 20 sekundžių, rezulta
tas buvo lygus. Laimingas priešo 
ilgas metimas atnešė mums pra
laimėjimų. Taškus pelnė: Ignata
vičius 20,, Petkūnas 12, Visockis 
9, Alkevičius 8, Lapšys 4 ir L. Ur
monas 2.

VYTIS II — NORTH 
37-42 (14-18)

Blogas komandinis žaidimas 
šiai komandai darosi beveik įpras
tas ir todėl pralaimima. Kad būtų 
žaidžiama nors truputį geriau ko
mandiniai, tai rezultatai dažnai 
nukryptų mūsų naudai. Taškai: 
Merūnas 20, Ramonaitis 7, Gude
lis 6 ir Rakauskas su R. Urmonu 
po 2.

VYTIS III — POSTALS 
46-48 (15-17)

Žaisdami be pajėgiausių savo 
žaidėjų, mūsų jaunieji krepšinin
kai sukovojo labai puikiai. Rung
tynės buvo maratoninio ilgumo 
— net trys pratęsimai. Pralaimė
ta buvo dėl techniško nesusioren- 
tavimo paskutinėmis sekundėmis. 
Taškai: Kapočiūnas 20 (žaidė'la
bai gerai), Bakaitis 8, Stankevi
čius R. su Rudzensku po 6, Mor
kūnas 4 ir V. Stankevičius 2.

VYTIS I MERGAIČIŲ — 
VENTA 20-0

Latvikėms nesudarius pilnos ko- 
komandos, mūsų merginos laimė
jo be kovos. Joms paskolinus 
Andriušytę su D. Radzevičiūte, 
buvo sužaistos draugiškos rung
tynės, kurias laimėjo mūsiškės 
26-17 (žaista nepilnas laikas). 
Priešininkėms daugiausia taškų 
pelnė D. Radzevičiūtė. Mums taš
kus pelnė: O. Kelertaitė 12, Kitie- 
nė 7, Pečiulytė 5 ir M. Kelertai
tė 2.

VYTIS II MERGAIČIŲ — 
OLYMPIANS 19-31 (9-14)

Jaunės, žaisdamos antrų ratų 
žiemos varžybose, kovoja jau daug 
geriau ir aiškiai rodo padarytų 
pažangų. Laike šių rungtynių bu
vo žaista apylygiai ir palūžta tik 
prieš rungtynių galų. Taškai: Baš- 
kutė 9, Šulcaitė 6 ir Kuncaitytė 4.

B.N.

Melburne
VARPAS I — MLS (Latviai) 

40-31
V. Sohos veržlumas nulėmė šių 

rungtynių laimėjimų. Pirmasis

puslaikis baigėsi lygiomis ir tik 
antrame Varpas įstengė atsiplėšti 
ir laimėti. Taškai: V. Soha 14, š. 
Urbonas 9, A. Plečkauskas 8, A. 
Vaišutis 5 ir Šutas 4.

VARPAS (mot.) — DEVILS 
45-16

Varpo merginos šias rungtynes 
žaidė, lyg priešininkių visai ne
būtų aikštėje. Turėjo gerų progų 
pasimokyti tikslesnio mėtymo, 
kas iš dalies joms pavyko. Taškai: 
G. Kalvaitytė 20, A. Lazutkaitė 
15, A. Kalvaitytė 6, D. Urbonaitė 
4 ir A. Šilvaitė 0.

VARPAS I — BRENNENS 
39-35

Varpas turėjo gerokai kovoti, 
nes pirmasis puslaikis baigėsi 
Brennens naudai ir atrodė, kad 
laimėti bus sunku. Kaip visuomet, 
V. Sohos veržlumas ir tikslūs mė
tymai išgelbėjo Varpo komandų 
nuo pralaimėjimo. Taškai: V. So
ha 14, š. Urbonaas 8, J. Kuncai- 
tis 8, A. Vaišutis 5, R. Vaišutis 
4, ir O. Baltrušaitis 0.

★
Stalo teniso turnyre Varpas 

lengvai nugalėjo A.P.I. 8-3 skirtu
mu ir užsitikrino dalyvavimų tur
nyro baigmėje. Laimėti setai: 
Mark 3, A. Balnionis 2, J. Kun- 
caitis 2 ir dvejetas Mark — A. 
Balnionis 1.

*
•Melbourne sporto klubo “Var

po” metinis balius, įvykęs š.m. 
liepos 9-tų praėjo su pasisekimu, 
nors reklama galėjo būti geresnė 
ir žinoma dalyvių skaičius būtų 
žymiai didesnis. Baliaus metu P. 
Morkūno vadovaujamas oktetas 
padainavo- tris dainas ir publikos 
buvo tinkamai įvertintas. B. Za
bielos orkestras teikė gerų šokių 
muzikų. Svečių atsilankė apie 150 
ir gauta apie J70 svarų pelno.

V.B.

Sydnėjuje
ŽAIDĖ TENISININKAI

Kovo stalo tenisininkai turėjo 
rungtynes žiemos pirmenybėse su 
Universiteto II-ja komanda ir jas 
laimėjo 6:5. Labai gerai sužaidė 
N. Gudeikaitė. Mišrių Kovo ko
mandų prieš studentus atstovavo 
V. Binkis, R. Jūniauskas ir N. 
Gudeikaitė.

SPORTO NAUJIENOS
* I. Johanson, sunkaus svorio 

pasaulio meisteris, susitiko su bu
vusiu pasaulio meisteriu F. Pat
terson, kuris laimėjo šį titulų. 
Bokso istorijoj tai pirmas kartas, 
kada buvęs meisteris susigrąžina 
turėtą pasaulio meisterio titulų. 
Boksininkų sąjunga yra italų ran
kose ir manoma, kad šio susitiki
mo laimėtojas buvo pramatytas 
iš anksto. I. Johanson už šią titu
linę kovą gavo 300.000 dolerių su
mų, nežiūrint kad prarado titulą.

Be to, jis yra sudaręs su filmų 
bendrove sutartį ir pasirodys dvie
juose filmuose.

★ Amerikos negras John Tho
mas, 20 metų amžiaus, dabarti
nis į augštį šokimo čempijonas, 
pagerino savo paties rekordų. 
Ankstyvesnis (7 pėdų Ii colio) 
rekordas padidintas iki 7 pėdų 
32. colio. Keletas šokimų, kurie 
buvo geresni, negu paskutinis, ne
buvo pripažinti, kadangi tai įvy
ko ne lauke, bet salėje. Sekančiuo
se olimpiniuose žaidimuose J. Tho
mas neturės sau priešininkų iš 
kitų tautybių pusės. Rusijos re
kordas — 7 pėdos 1 colis —. pri
klauso Y. Stepanovui.

★ Australiją Olimpiniuose Žai
dimuose atstovaus 196 sportinin
kai, iš kurių 14 yra naujieji aus
tralai. -g-----

★ Artėjant Olimpiniams Žaidi
mams iškyla įvairių klausimų, ku
riuos reikalinga išspręsti prieš 
žaidimams prasidedant.

Vienas gana aktualus klausimas, 
tai vartojimas įvairių vaistų, ku
rie suteikia vienkartinę energiją, 
reikalingų trumpam laikui. ’ Šie 
vaistai, kurių pagrindas yra dexe- 
drinas arba benzedrinas yra gana 
plačiai vartojami JAV ir Sovietų 
Rusijoj. Padaryti bandymai rodo, 
kad šių vaistų įtakoje plaukikai, 
bėgikai ir kitų šakų sportininkai 
pasiekia geresnių rezultatų. Pav., 
tas pats sportininkas šių vaistų 
įtakoje 1000 jardų nubėga 9 se
kundėmis greičiau, kaip paprastai.

Tarptautinė Olimpijados Fede
racija draudžia šių vaistų vartoji
mą olimpinių žaidimų metu. Su
siduriama su problema, kurios ne
įmanoma išspręsti, nes laiko sto
ka neleidžia kiekvieną sportininkų 
patikrinti prieš varžybas, ar jis 
nėra šių vaistų įtakoje. Pasitiki
ma gera visų valia, kad vaistai 
(pep drugs) nebus vartojami olim
pinių žaidimų metu. Sportininkai, 
kurie vartotų šiuos vaistus būsią 
diskvalifikuojami visam amžiui.

V.B.

AR JAU IŠSIUNTEI 
MŪSŲ PASTOGĖS 

PRENUMERATĄ?

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
S COSMOS TRADING CO. i

JAU DABAR LAIKAS SIŲSTI KALĖDINIUS SIUNTINIUS >; 
ANTRAM KALĖDINIAM TRANSPORTUI I LIETUVĄ £ 

SIUNTINIUS PRIIMAME IKI 18-TO RUGPIŪČIO. J 
Siuntinius galite apsidrausti iki £150.- Garantuojame saugų X 

pristatymą. Tail) Pat laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt.
NAUJIENA: Nuo dabar leidžiama siųsti avikailius, kailius, X 

virtuvės reikmenis, elektrinius prosus, plyteles, kavos virdulius, 
transistinius radio ir kt. Siuntiniai su akordeonais, siuvamom >; 
mašinom ir t.t. priimami iki 44 Ibs. šokoladą, saldainius ir ka- X 
vos pupeles dabar galima siųsti kartu su drabužiais. X:

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

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325. X
Mieste: 300 Little Collins St., Melbourne (6 aukštas). X

Tel. MF 2370. $
| SKYRIAI: |
U Sydnėjuje: S. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W.
X Tel. LL 5549. X
i Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. :*« 
X Tel. 46 3229. >;
>*: Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A. X
X Brisbane je: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld.
X Tel. 7 5827. X

Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm. ■*;
X Launčestone: J. Krutulis, 41 William St., Launceston, Tasm. X 
X Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic. X 

Ballarate: P.V. Jekabson’s, 77 Bridge St., Ballarat, Vic. J 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXiXXXXXXXXXXIXXXXXXX-XX

SPORTAS LIETUVOJE
★ Geriausios SSS ieties metikės 

šiasdien yra dvi latvės ir lietuvai
tė B. Kalėdienė, kurias ir maty
sime Romos Olimpiadoje.

★ A. Varanauskas, garsusis ru
tulio stūmikas, šiuo metu yra ant
rasis, bet jojo treneris mano, kad 
jis dar prieš Olimpiadų stums ru
tulį 18 m. 50 cm.

★ Kauno "Banga”, kuri daly
vauja SSSR “B” klasės futbolo 
pirmenybėse, iš 16 dalyvaujančių 
komandų 
iš galimų 
Pirmauja 
taškais.

★ Šį mėnesį Sov. Sųj. prasideda 
jaunių futbolo pirmenybės, ku
rios yra suskirstytos į 21 zonų. 
Vilniaus “Spartako” jauniai da
lyvaus 18-je zonoje ir žais Viaz- 
moje, kai Kauno “Banga” žais Bo- 
bruiske. Pirmenybės bus praves
tos tik vienu ratu. Vilniaus “Spar
takas” “A” klasėje vėl pralaimė
jo 1:2 prieš Kuibyševo futboli
ninkus.

★ Vilniaus “Spartakas” 
dringos kovos sužaidė SU 
gradu 1:1, kai rezervas 
jo 2:1.

★ Lietuvos boksininkai po karo 
buvo labai iškilę ir sunkiasvoris 
Šocikas net tris metus yra buvęs 
Europos meisteriu. Nesenai įvy
kusiose rungtynėse su Vengrija, 
Lietuvos boksininkai laimėjo 6:3.

★ JAV jauniai stalo tenisinin
kai susitiko su mūsiškiais. Ameri
konai Maskvoje jau spėjo pralai
mėti SSSR rinktinei 7:2. 
juos po du taškus laimėjo 
vis Lysinas ir latvis, kurie 
vauja jaunių risktinę.
KV.V.V.V.VAWAW/.

turi surinkti 10 taškų, 
24 ir užima 11 vietų. 

Tibliso “Lokom” su 23

po au- 
Lenin- 
laimė-

Prieš 
lietu- 
atsto-

5-TH FLOOR

306 The Causeway 
MELBOURNE

J. Sfrautins

XXX
SIUNTINIAI I LIETUVĄ

L. J. Hooker Limited
Cabramatta

X

CANLEY VALE PARDUODAMAS ne visai naujas, tačiau 
Į. geram stovyje 3-jų miegamųjų namas.

Depozitas tik 700 svarų.

GEORGE ALLOTTA

CA56-55

s

198 CABRAMATTA RD., TEL. UB 3234 — UB 3256 
Po darbo valandų: YB 3649, LB 7710 ir UB 6898.

Pasidarysit sau ir vaikams džiaugsmo, 
pirkdami

HEINZELMAN DESSERT
visose gerosiose delikatesų parduotuvėse.
Kepimui vartokite: Heinzelman vaiiilijos 

cukrų ir kepimo miltelius.

g a

Hansa Trading Co
MELBOURNE - 197 Flemington rd., n.i,

TEL. 30-3347

ADELAIDE
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g

GEELONG

— 18 TORRENS AVE., FULLARTON,
TEL. U-3626

— 38 WALSGOTT ST., GEELONG NTH.

• Mes persiunčiame Jūsų pačių 
paruoštus siuntinius į Sov. 
Sąjungų ir kitus Europos 
kraštus — iki 44 svarų.
DĖMESIO! Siuntiniai iki 11 
svarų išsiunčiami paštu kas
dien.

• Taip pat priimami' užsaky
mai: maisto, medikamentų ir 
kitų dalykų siuntimams. Už
sakymai išpildomi 3 
valčių bėgyje.

4 sa-
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DARBO VALANDOS MELBOURNE: g
KAS DIENĄ 10 — 7,30 V AL., ŠEŠTADIENIAIS 9 — 3 VAL. g 

b

DOVANINIUS SIUNTINIUS
— PAČIŲ PORUOTUS AR STANDARTINIUS — 

SIŲSKITE J USSR PER FIRMĄ

NYMAN & SCHULTZ
’ ’ ši firma veikia jau 100 metų Stockholme, Švedijoj ir dabar ’ ’ 
. - atidarė savo skyrių Sydnėjuje, N.S.W.
" Siuntiniai yra pilnai apdrausti ir už juos gavėjas nieko ne- ;; 
Z primoka. “

MES ESAME LICENZIJUOT1 INTURISTO AGENTAI ir -■
' ’ Jūs galite siųsti pačių pokuotus siuntinius iki 44 sv. svorio per ’ ’ 
• ■ Švediją arba užsakyti standartinius iš Švedijos.

Informacijų prašoma kreiptis adresu:
:: NYMAN & SCHULTZ, 56 Cooper St., Surry Hill*, N.S.W. ”

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

PŪKINĖS KALDROS
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DRAUGIŠKAI JUMS APTARNAUS

£iII

II
V

Kampas Cabramatta Rd. & Hume Highway,
CABRAMATTA, tel. UB 2173

CALTEX
Slor Service Station

;♦« DRAUGIŠKIAUSIAI IR PIGIAUSIAI JUMS PATARNAUS
į RADFORD’S FLORAL SERVICE
X Vainikai laidotuvėms, dovanų krepšiai ir kitos rinktinės gėlės.
X Siuntimas į užsienius.
£ 117 CABRAMATTA ROAD, CABRAMATTA, Tel.; UB 1617

.•. Jei norite pirkti CANBERROJE .*.
| NAMUS arba BIZNĮ, J
X Jums draugiškai patarnaus ir paskolas parūpins X
f CITY ESTATE AND BUSINESS BROKERS t
X £
? GROUND FLOOR MLC BLDG., CITY — CANBERRA A.C.T. ? v ' X
X Telef. J 4785 privalus J 2943 X

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

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

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

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

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney,' 
Australia.

PHONE 35-5795
Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti siuntinius 

TIESIAI į ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS 
KITAS USSR RESPUBLIKAS.

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 — 2į 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: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta. UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church St., Parramatta, YL .9728 
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Trading Co., 332 Chapel Rd., Bankstown, UY 5328 
K. & N. Disposals, 107 Wentworth St., Port Kembla, J 1372 
Gringila Disposals, 5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel
bourne MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth, 
BA 7842
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
J 2829
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HOsųjęSĮOGĖ
ADELAIDE

SUSIRINKIMAS NUTARĖ 
NAMĄ PIRKTI

Š.m. liepos 17 d. įvykęs nepa
prastas Adelaidės Lietuvių Są
jungos susirinkimas vięnbalsiai 
nutarė nupirkti dar vienus na
mus, kurie stovi šalia dabart. 
Liet. Namų. Taip pat susirinki
mas įgaliojo Sąjungos Valdybą 
užtraukti tam tikslui paskolų.

Atlikęs reikalingus formalu
mus (susirinkimo atidarymas ir 
grezidiumo sudarymas) susirin- 

imas išklausė Sąjungos pirmi
ninko V. Raginio pranešimų siū
lomo pirkti namo reikalu. Iš to 
paaiškėjo, kad namas buvo jau 
beišsprūstąs iš lietuvių rankų. 
Nors ankstyvesne sutartimi su sa
vininke, perkant iš jos dalį skly
po sporto aikštei, Sąjunga buvo 
gavusi pirmumo teisę to namo 
pardavimo atveju, tačihu savinin
kės duktė, motinai sunkiai ser
gant, per kitų agentą tų namų 
spėjo užparduoti vienam italui. 
Tik Sųjungos Valdybai įsikišus, 
tas užpardavimas buvo sulaiky
tas, kol Sųjungos susirinkimas iš
spręs jo pirkimo klausimų.

Agentas, kuriam duktė pavedė 
namų parduoti, už jį prašė £2750. 
Sųjungos Valdyba kreipėsi į savo 
agentų (Anderson), per kurį bu
vo pirkta pirmoji sklypo dalis. 
Derybose su juo parduodamojo 
namo kainų pavyko numušti iki 
£2300.

Po Sųjungos pirmininko prane
šimo vykusiose diskusijose buvo 
išsiaiškinta, kad parduodamas na
mas susideda iš trijų vidutinio 
didumo kambarių, virtuvės ir rei
kalingų papildomų patalpų. Tur
to globėjo A. Morkūno apskaičia
vimu, visus reikalingus remontus, 
dirbant talkų būdu, galima atlik
ti už 100 svarų.

Buvo iškeltas pasiūlymas, kad 
Sųjungos nariai per tam tikrų lai
kų apsidėtų specialiu £5 mokes
čiu ir išpirktų parduodamų namų. 
Tačiau šis pasiūlymas nebuvo 
svarstytas, nes Adelaidės Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas 
C.. Ostrauskas čia pat pareiškė: 
Jei Adelaidės Lietuvių Sųjunga 
ką įsigyja, tai įsigyja ne sau, bet 
visai Adelaidės lietuvių bendruo
menei. O kadangi šis turtas yra 
visos Adelaidės lietuvių turtas, 
visi lietuviai ir yra pasirįžę jį iš- 

• pirkti. Taip buvo daroma po pir
mojo pirkimo, taip bus daroma ir 
dabar. Tik tuo atveju, jei ben
druomenė dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių nepanorėtų turimo tur
to organizuotai remti, Sųjungos 

. nariai būtų laisvi nutarti, kaip 
toliau daryti su skolų mokė
jimu. Tačiau kol bendruomenė 

. remia Sųjungos darbus, Sųjungos 
nariams nėra mažiausio reikalo 
apsidėti atskirais mokesčiais.

Pabaigoje buvo padiskutuoti 
namo išnuomavimo, įkeitimo ir 
kiti klausimai.

Susirinkimui pirmininkavo Sų
jungos garbės narė ponia E. Rei- 
sonienė, o sekretoriavo J. Moc- 
kūnas.

ŽALGIRIO MOŽIO 
MINĖJIMAS

Iškilmingos pamaldos, atlaiky
tos Adelaidės Katedroje š.m. lie
pos 17 d. ir po to sekęs atitin
kamas aktas Lietuvių Namuose 
atžymėjo Žalgirio mūšio 550 me
tų sukaktį.

Jau kun. Kungio pamokslas per 
iškilmingas mišias priartino susi
rinkusius prie Vytauto laikų ir 

K jo laimėjimų. Lituania choro gies
mės, solistė G. Vasiliauskienė ir 
smuikininkas Pr. Mariukas sutei
kė pakilios nuotaikos.

Lietuvių Namuose, kurie buvo 
pilnutėliai susirinkusių ir kuriuo
se minėjimo aktų pradėjo Apy
linkės pirmininkas Č,. Ostrauskas, 
Žalgirio mūšis buvo paliestas 
dviem aspektais: kariniu ir poli- 

< tin i u.
• Gen. St. majoras A. Levickis 
apžvelgė abiejų pusių karines pa
jėgas, vaizdžiai atkūrė pačių kau
tynių vystymąsi ir išryškino Vy
tauto, kaip tų lemiamų kautynių 
vado, karinį genijų. Po jo kalbė
jęs C, Zamoiskis apžvelgė kauty
nes iš tautinei politinės pusės.

I aktų įsijungė ir aviacijos ma
joras J. Pyragius, primindamas 
Atlanto nugalėtojus Darių ir Gi
rėną. Jis akcentavo šių didvyrių 
meilę savo gimtajam kraštui, jų 
idealizmų.

Meninę dalį pradėjo ir jų už
baigė Lituania choras, padainuo
damas pradžioj dvi ir pabaigoj 
tris dainas.

Aktorius V. Ratkevičius padek
lamavo Pr. Vaičaičio eilėraštį 
Žalgirio Mūšis. ♦

Nuoširdi lietuvių bičiulė Do
rothy Oldham paskambino M.K. 
Čiurlionies preliudus ir akompo- 
navo solistui P. Rūteniui, padai
navusiam A. Kačanausko Kam šė
rei žirgelį, St. Šimkaus Kur ba

kūžė samanota ir Valentino mal
dą iš Gounod op. Faustas.

Labai įdomi ir originali buvo 
režisieriaus J. Gučiaus dramos iš
trauka — Lemtingasis, — liečian
ti Žalgirio mūšio pabaigą. Jų 
skaitė pats autorius ir būtų svei
kintina, jei ji pasirodytų spaudoj 
ištisai.

Tiek minėjimo organizatoriai, 
tiek ir atskirų to minėjimo dalių 
vykdytojai nusipelnė nuoširdžios 
visuomenės padėkos. Per pertrau
kų ir pabaigoj atsilankiusieji vai
šinosi Moterų Sekcijos parūpinta 
kava, pyragaičiais, sumuštiniais.

LITERATŪROS, DAINOS IR 
MUZIKOS VAKARAS

Ginčais, nesutarimais ir net as
menine neapykanta kvėpuojančioj 
mūsų kolonijoj kiekvienas pozity
vus žingsnis turi būti sveikinti
nas. O tokiu pozityviu žingsniu 
reikia laikyti Literatūros, dainos 
ir muzikos vakarų, kurį liepos 24 
d. Lietuvių Namuose surengė 
ateitininkai sendraugiai.

Nepriklausomos Lietuvos aps
krities grietinėlę ir iš peklos į 
Australiją atgabentą emigrantų 
puikiai atgaivino mūsų rašyto žo
džio meistras Pulgis Andriušis. 
Kokia būtų audra, jei jo Emigran
tas iš Peklos pasirodytų išverstas 
australų spaudoj!

Mistika ir didingumas gaubė 
Juozo Gučiaus dramos epizodą 
apie tremtinių kančias Sibire ir 
apie Kristaus gimimų. Autorius 
davė du vaizdu, o klausytojai tu
rėjo patys surasti bendrumo ry
šį. Pranas Pusdešris kalbėjosi su 
televizijos agentu, pasakojo apie 
didįjį Margio žygį ir mokė jaunus 
odisėjus.

Dainavimą ant savo pečių gar
bingai išnešė solistė G. Vasiliaus
kienė, o pianinu skambino lietu
vių bičiulė Dorothy Oldham ir 
jauna, bet jau toli muzikoj pažen
gusi Rūta Švambarytė. Smuiki
ninkas Pranas Mariukas meistriš
kai perdavė fantazijų iš “Faus
to”. Debįutavo smuiku ir J. Po
cius.

Atskirus programos gabalėlius 
jungiančias pynes gerai paskaitė 
E. Varnienė.

LITUANIA CHORO LOTERIJA
Antrąjį rugpjūčio sekmadienį 

po lietuviškų pamaldų Šv. Juoza
po bažnyčios salėj bus pravesta 
Lituania choro organizuojama 
gausi įvairiausiais fantais loteri
ja, kad sutelkus lėšų Choro ke
lionei į pirmų Australijos Lietu
vių Dainos Šventę Sydnėjuj. Ta 
kelionė kaštuos per 300 svarų.

TEATRAS REPETUOJA 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Netekęs teisės naudoti repeti
cijoms Šv. Juozapo bažnyčios sa
lės, Adelaidės Lietuvių Teatras 
savo repeticijas perkėlė į Lietu
vių Namus.

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
LIETUVIS ADVOKATAS 

PROVINCIJOJ ..........
Pernai medicinos mokslus Ade

laidėje baigęs jaunas lietuvis Vy
tautas Petras Dainius savo prak
tikai pasirinko gražų, ant ežero 
kranto stovintį Meningie miestelį 
ir aptarnaus apie 5000 gyvento

0
s
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GRACE BROS. SALĖJE, Sydnėjuje 
visai arti centrinės geležinkelio stoties

rengiamas TRADICINIS ‘ MŪSŲ PASTOGES“

SPAUDOS BALIUS

S

• Šių metų Spaudos Baliaus salė nepaprastai puiki ir erdvi;
• Svečių automobilius saugos specialūs prižiūrėtojai;
• Parkavimo vieta saugi ir pakankama;
• Turtingąjį bufetų ir šiemet rengia Sydnėjaus Mot. Soc. Globos Draugija;
• Baliuje bus ypatinga ir nepaprasta programa;
• Gros dešimties žmonių muzikos kapela;
• Ir šiemet veiks tikrai pigus - savas gėrimų bufetas;

IR VISI BALIAUS MALONUMAI TERASTUOS TIK VIENĄ SVARĄ.

Kadangi jau yra žinių, kad į š.m. Spaudos Balių rengiasi atvykti net tolimųjų Australi
jos apylinkių lietuviai, tai jau dabar Baliaus rengėjai prašo užsisakyti vietas. Pirmiau užsi
sakiusieji, gaus geriausius ir patogiausius staliukus.'

Vietos užsisakomos telefonais: Inž. Iz. Jonaitis — UL 6453, inž. Adomėnas — 86 5431, 
Vyt. Simniškis — MX 2120, B. Stašionis — YX9062, M. Petronis — UJ5727 ir J. Vetei- 
kis — UB 3680 ir St. Pačėsa — tel. MW 2225. Be to, dar gaunama kvietimų delikatesų 

•autuvėje “Rūta” Cabramattoje ir pas bibliotekos budėtoją (šeštadieniais ir sekmadieniais)

RENGĖJAI

jų. Jaunas gydytojas pilnas pla
nų ateičiai. Pradžioj projektuoja 
plėsti ten esančią ligoninę. Aplin
kui stambūs gyvulių, ypač avių 
ūkiai.

Prieš kiek laiko panašiai pasi
elgė ir jaunas lietuvis advokatas 
Stasys Čibiras, kuris pradėjo 
verstis advokato praktika Ren- 
marke.

A.L.Ž.I

CANBERRA
APYLINKĖS VALDYBA 
PADEDA TAUTIEČIAMS

Būdingas š.m. Canberros Apyl. 
Valdybos ryžtas — padėti savo 
tautiečiams ekonomiškai.

Prasešama, kad jau esą susitar
ta su batų parduotuve — Manuka 
Shoe’s Store — kuri duos kiek
vienam lietuviui 10% nuolaidą 
perkant batus, jei jis pristatys 
Apyl. Valdybos autorizuotų pa
žymėjimų. Ateityje su panašiais 
Valdybos pažymėjimais galima 
būsią gauti 17į% pigiau įvairių 
elektros reikmenų krautuvėje ir 
daromi žygiai pigiau pirktis pa
dangas bei benzinų automobi
liams.

SKAUTŲ VEIKLOS DAVINIAI
Canberros skautai, kaip prane

šama, yra tikrai aktyvūs ir juo
se dalyvauja bemaž visas lietu
viškasis jaunimas.

Pirmosios pagelbos teikimo pro
gramą jiems tikrai įdomiai ir at
sidavusiai dėsto p. Biveinienė, o 
pskt. Keraitienė, kuri jau pati iki 
šiol yra išsiuntusi 4 padėvėtų 
drabužių siuntinius Punsko lietu
viams, šiuo metu suorganizavo 
po vienų skautų ir skaučių skil
tį, kurios rinks pas Canberros 
lietuvius drabužius Punsko lietu
viams, patys juos pokuos ir iš
siųs. Pašto išlaidas apmokės Can
berros skautų iždas.

M.P.l.

GEELONGAS
PARĖMĖ VASARIO 16-TOSIOS 

GIMNAZIJĄ
Geelongiškių lietuvių eilės pa- 

. mažu retėja, kurių dalis išvyksta 
į kitas Australijos vietoves, o 
kaikurie net į užjūrius.

Neperseniausiai Geelongo lietu
viai atsisveikino su aktyvia lie
tuviška p.p. Raškauskų šeima, 
kurie laivu “Arkadia” iškeliavo 
į Kanadą, šiai šeimai buvo su
ruoštos viešo pobūdžio išleistuvės 
Geelongo Lietuvių Namuose, ku
riose, vienam dalyvių pasiūlius, 
buvo įvykdyta mezliava Vasario 
16-tos gimnazijai Vokietijoje ir 
surinkta £ 18.6.9J aukų tam tiks
lui.

TARIAMASI ĮRENGTI SPORTO 
AIKŠTĘ

Ryžtingomis pastangomis Gee
longo lietuviai pasistatė savo ben
druomeninius namus, kuriuose 
verda — kunkuliuoja lietuviška
sis gyvenimas, čia rengiami susi
rinkimai, pobūviai, vaišės, veikia 
savaitgalio mokykla, renkasi skau
tai ir sportininkai.

Prie namų dar yra didokas nuo
savas sklypas, kuriame dabar pa
siryžta įrengti sporto aikštė. Ta

tai būtų tikrai patogus ir reika
lingas įrengimas, nes iki šiol lie
tuviai sportininkai turi nuomoti 
svetimas sporto aikštes, o ir sa
vaitgalio mokyklos mokiniai netu
ri geros aikštelės pertraukų metu 
pažaisti ir pabendrauti tarpusa
vyje.

DEŠIMTMEČIO BALIUS
Šiais metais Australijos Liet. 

Bendruomenės Geelongo apylinkė 
švenčia savo gyvenimo dešimtme
tį. Tatai tikrai reikšmingas ir 
vertas dėmesio bendruomeninis 
įvykis, kuriam atžymėti š.m. rug
pjūčio 20 d. 7 vai. v. rengiamas 
Lietuvių namuose pasilinksmini
mas — balius.

ATIDARĖ FOTO ATELJE
Visiems geelongiškiams gerai 

pažįstamas Z. Gružauskas šiauri
niame Geelonge (213 Moorabool 
Str.), atidarė foto atelje, pava
dintą “Zigi’s Photos”.

M.P.L

SYDNEJUS
HENRIKAS ŠALKAUSKAS 
KELIAUJA PO PASAULI

Visai nesenai dail. Henrikas 
Šalkauskas viešėjo Londone su 
savo kūriniais “15-kos Australi
jos Moderniųjų Dailininkų Paro
doje” (nuo 1960.3.21 iki 1960.4.9.)

Iš tos parodos londoniškė 
“Orient Line” nupirko S.H. Mac 
donald Hessingo ir H. Šalkausko 
darbus puošimui nesenai prince
sės Aleksandros pakrikštyto liuk
susinio 40.000 tonų laivo “Ora- 
nia”, kuris plaukios tarp Angli
jos, Australijos ir J.A.V.

Dabar jis vėl gavo ' oficialų 
kvietimą dalyvauti “II-je Tarp
tautinėje Biennalinėje Grafikos 
Parodoje” Tokijo, kuri vyks nuo 
lapkričio 5 iki gruodžio 6 dienos. 
Po to bus dar perkelta vienam 
mėnesiui sausyje į Osakos ar 
Kyoto miestų. Toje parodoje da
lyvaus tiktai kviestieji iš viso pa
saulio dailininkai grafikai, reko
menduoti tų valstybių meno eks
pertų ir kritikų. Geriausiems dar
bams yra paskirtos 9 premijos: 
2 po 300.000 jenų, 4 po 100.000 
jenų ir dar trys nepaskelbtos.

Stebėtojai

PAMALDOS
Rugpjūčio 14 d. Cabramattos 

lietuviams pamaldos Mt. Prit
chard bažnyčioje 9 vai. 45 min.

Rugpjūčio 15 d., pirmadienį, 
Žolinės — Marijos į Dangų paė
mimo šventė, kurioje visi tikintie
ji turi išklausyti šv. Mišias iš ry
to ar vakare. Bus ir lietuviškos 
pamaldos Camperdowne 6 vai. 45 
min. vakare.

Ateitininkija, minėdama savo 
50 metų jubilėjų, šioje šventėje 
— rugpjūčio 15 d. — nori padė
koti Dievui ir pasimelsti už gy
vus, mirusius ir žuvusius ateiti
ninkus. Todėl į šias pamaldas 
ypač kviečiami visi Ateitininkų 
Sųjungos nariai.

Išpažintys nuo 5 vai. 30 min. 
prieš pamaldas.

Rugpjūčio 21 d. pamaldos Ban- 
kstowne, St. Brendans bažnyčio
je, 10 vai. 45 min.

K.P.B.

PIANISTĖ L VILNONYTĖ — 
KOCH IŠVYKSTA AMERIKON

Jūsų bendradarbiui teko malo
nios progos pasikalbėti su žino- 
mųja mūsų pianiste Irena Vilno- 
nyte, kuri neperseniausiai ištekė
jo už rašytojo p. Koch, šiais me
tais už romanų “The Boys in the 
Island” laimėjusio stamboką lite
ratūros premijų.

Ponia I. Vilnonytė — Koch ir 
ištekėjusi nepaskendo neveiklu- 

s

me, bet visada aktyviai rodosi 
lietuviškuose Sydnėjaus pobūviuo
se savo muzika džiugindama mū
sų bendruomenę.
. šio mėnesio 9 d. 1,30 min. ji 
išpildys visą “Young Australia” 
programą per Sydnėjaus radijo 
stotį 2BL.

Po to pianistė ruošiasi dar su
ruošti lietuviškajai visuomenei iš
tisinį piano koncertą prieš tai, 
kol š.m. spalio mėn. 8 d. sėsis į 
laivą, drauge su vyru išplaukda
ma vieneriems metams į Jungt. 
Amerikos Valstybes. Jos vyras 
Amerikoje skaitys paskaitų cik
lą įvairiuose miestuose apie Aus
tralijos grožinę literatūrų.

Ponios I. Vilnonytės — Koch 
informacijomis, jaunoji pora ma
nanti dai- aplankyti ir kaikuriuos 
Vakarų Europos kraštus.

M.P.l.

BALTIA PTY. LTD. 
SUSIRINKIMAS

Šios bendrovės susirinkimas 
įvyko š.m. liepos 30 d. bendrovės 
patalpose. Jo metu buvo išnagri
nėta praėjusių metų prekybinė 
veikla, patvirtinti dividentai ben
drovės nariams už 1959-60 mt. 
ir paskirtas auditas (kontrolie
rius) ateinantiems metams.

Be to, iš direktorių tarybos pa
sitraukė J. Kedienė ir į jos vietų 
buvo išrinktas P. Balkus. Tuo bū
du šiuo metu direktorių tarybą 
sudaro: J.P. Kedys — pirm., A. 
Jokantas — sekrt., K.L. Ankus ir 
P. Balkus — nariai.

Palaikydami nusistovėjusią tra
diciją, bendrovės nariai ir šiais 
metais paskyrė £30.0.0 auką tau
tiniams reikalams, kuri bus pa
siųsta Vasario 16-tajai Gimnazi
jai Vokietijoje.

J.P.K.

IŠ SOC. GLOBOS D-JOS 
VEIKLOS

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. 
Globos Draugija, nors ir neskait
linga narių skaičiumi, tačiau, ne
žiūrint to, vis plečia savo veiklą, 
labai efektyviai dirbdama tautie
čių šalpos reikaluose.

Štai daviniai iš š.m. gegužio 22 
d. vykusio visuotinio Draugijos 
susirinkimo, kuriam pirmininkai 
vo p. Osinienė ir sekretoriavo — 
p. Dryžienė.

Šiame susirinkime kiekviena 
d-jos Valdybos narė padarė pra
nešimą iš savo veiklos. Pirminin
kė p. Simniškienė apgailestavo, 
kad Sydnėjuje esą mažai moterų, 
kurios padeda valdybai vykdyti 
šalpos darbą. Čia pat buvo parei
kšta padėka p. Osinienei, kuri 
tikrai nuoširdžiai padeda D-jos 
Valdybai, kur tik gali.

Šioji valdyba iki susirinkimo 
savo kadencijoje yra išbuvusi 11 
mėnesių ir šiame laikotarpyje tu
rėjusi 5 Valdybos posėdžius. Ta
me palyginti trumpame perijode 
Valdyba suruošė šiuos parengi
mus: p.p. Blokų (jun.) vestuves, 
laikė prr mt. Spaudos Baliaus bu
fetą, surengė Naujųjų Metų su
tikimą, eglutę vaikams, vadovavo 
Punsko lietuviams sušelpti bufe
tą. Be to, Draugija kas savaitga
lį laiko lietuviams valgyklų Centr. 
Liet. Namuose Redferne, perijo- 
diškai lanko lietuvius ligonius, sa
vo lėšomis ir pastangomis palai
dojo lietuvį R. Braškų.

D-jos iždininkė p. Kaminskienė 
susirinkimo proga pateikė iždo 
apyskaitą iki š.m. gegužio 9 d., 
pagal kurią gauta šios Valdybos 
kadencijoje pajamų:

Perimta pinigais iš pr. Valdy
bos kasos — £62.10.6; Surinkta 
aukų vokeliais — £231.6.0; Gauta 
pelno iš laikomos virtuvės — 
£472.19.6; gauta nuomos už stal
tieses ir indus — £30.18.6; Grą
žinti pinigai iš p. Veblausko — 
£0.15.10; Parengimų pelnas — 
£273.18.0 ir gauta palūkanų iš 
Banko — £0.4.3. Iš viso pajamų 
turėta — £1091.5.6.

Išlaidas sudarė šios pozicijos: 
įsigyta inventoriaus už £205. 

19.9; sumokėta už staltiesių skal
bimų — £9.7.3; Avansas — £15. 
0.0; pašalpomis išdalinta — £28. 
10.0; Ligonių lankymui išleista — 
£52.0.4; Sumokėta už nupirktas 
ligoninis kalėdines dovanas — 
£41.10.9; Paskolinta ligoniams — 
£25.0.0; Pasiųsta Vokietijon — 
£30.0.0; Raštinės išlaidų — £22. 
15.5; Išmokėta nuomos už naudo- 
jimųsi virtuve — £79.12.6; Pa
aukota latviui ligoniui — £15.0.0; 
Išleista remonto reikalams — 
£0.9.0; Išleista ruošiant įvairius 
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parengimus — £118.3.5; Pirkta li
goniams vaistų už £11.16.3 ir ki
tokioms įvairioms išlaidoms išmo
kėta — £88.4.5. Iš viso šios Val
dybos kadencijos metu iki aukš
čiau pažymėtos dienos išlaidų bu- / 
vo: £744.9.1.

Kaip matome pajamų buvo dau
giau £346.16.5., kuri suma įrašy
ta pelno sąskaitom

Valdyba

PADĖKA
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. 

Globos D-jos Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja p. A. Montvydienei už pa
dovanotų Draugijai kavos servy- 
zą.

Valdyba

SUSIRGO “DAINOS” CHORO 
DIRIGENTAS

Pranešama, kad praeitų penk
tadienį savo darbovietėje staiga 
susirgo Sydnėjaus liet. “Dainos” 
choro dirigentas K. Kavaliauskas, 
kuris šiuo metu po sėkmingos 
apendicito operacijos baigia svei
kti Bankstowno ligoninėje.

Keletu savaičių, kol p. K. Ka
valiausko sveikata galutinai pa
gerės, nebus jokių choro repeti
cijų, o apie jų pradžių bus pra
nešta “Mūsų Pastogėje”.

Seniūnas A.K.

DAR DĖL SPAUDOS BADAUS
“Mūsų Pastogės” Spaudos Ba

liaus rengėjams teko nugirsti, 
kad dalis gerb. mūsų Ponių būgš
tauja dėl savo suknelių ir pasku
bomis siūdinasi sau naujas bali
nes ar vakarines. Nors šių metų 
Spaudos Balius ir ruošiamas tik
rai puikioje salėje ir žada būti 
prašmatnus, tačiau čia praneša
ma, kad mūsų Ponios bus mielai 
laukiamos ir su kukliais aprėda- 
lais, nes balinės ar vakarinės suk
nelės nėra privalomos.

Čia skelbiama dar ir kita džiu
ginanti naujiena: teko patirti, kad 
šiais metais stiprieji gėrimai, 
vaisvandeniai, cigaretės ir šoko
ladas Spaudos Baliuje bus parda
vinėjama visiškai normaliomis 
barų ir parduotuvių kainomis. 
Primintina, kad šiais metais ne
bus stengiamasi pasipinigauti, o 
tik suteikti saviesiems tautiečiams 
graži proga susieiti draugėn, pa
silinksminti ir pasidžiaugti ba
liaus teikiamais malonumais sa
vųjų tarpe. Visi vyrai visdėlto 
prašomi būti su kaklaraiščiais

Vėl skelbiamas pilnas baliaus 
salės adresas: Grace Bros. (Z. 
Grace Auditorium), Bay Str., 
Broadway, arti Sydnėjaus centri
nės geležinkelio stoties.

MELBURNAS
PAMINĖJO ŽALGIRIO MŪS|

Melburno Parapijos Savaitga- 
lįo Mokyklos vyresniosios klasės, 
vadovaujamos mokytojos ir Kul
tūros Tarybos narės Julijos Gri
gaitienės, gražiai paminėjo Žalgi
rio Mūšio 550 metų sukaktį. Mi
nėjimą įžanginiu žodžiu pradėjo 
mokyklos vedėjas Valentinas či- 
žauskas. Programoje pasirodė 
mokiniai, paskaitydami ištraukų 
iš H. Senkevičiaus veikalo “Kry
žiuočiai”, padeklamuodami Mai
ronio eilėraščių, liečiančių Žalgi
rio mūšį ir padainuodami keletą 
dainelių. Be to, jie patiekė žiū
rovams gyvų vaizdelį apie žemai
čio kovų su kryžiuočiu. Užbaigai 
mergaitės, pasipuošusios tauti
niais rūbais, parodė gyvų pavei
kslų “Lietuva”. Mokytojos J. Gri
gaitienės įdėta nemaža darbo. 
Tėvų vardu padėkojo kun. Pr. Va- 
seris. į minėjimų atsilankė ALB 
Krašto Kultūros Tarybos Litua
nistinės Sekcijos vadovas A. 
Krausas.

(v).

PATIKSLINIMAS
Š.m. “Mūsų Pastigęs” Nr. 29 

Socialinės Globos Moterų Draugi
jos Melburne pirm. V. Kuncaitie- 
nės padėkoje Joninių laužo pa
dėkoje per neapsižiūrėjimų buvo 
praleista p. Mičiulienės pavardė, 
kuri, kaip ir visa eilė kitų melbur- 
niškių ponių, paaukojo laužo po
būviui pyragų.

Dėl pavardės praleidimo p. Mi- 
čiulienč nuoširdžiai atsiprašoma.

“M.P.” redakcija
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