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SOV/E77W REIKALAUJA PABALTIECIŲ
Sustiprino “taikias” 

priemones pabaltiečiams 
pagauti

BBC radijas (Londone) lapkri
čio 10 dieną perdavė būdingą ži
nią apie naujus sovietinius ban
dymus persekioti užsienyje gyve
nančius pabaltiečius ir įnešti į 
juos netikrumo jausmą. Britų ra
dijas būtent pranešė, kad sovietų 
vyriausybė įteikusi britų ambasa
doriui Maskvoje notą, kurioje rei
kalaujama išduoti sovietams Ang
lijoje gyvenantį estą, kuris karo 
metu būk priklausęs vokiečių ese
sininkų daliniams. Sovietinėje no
toje estas vadinamas karo nusi
kaltėliu. Nusikaltimai esą įvykdy
ti Estijoje. Kai britų radijas ži
nią paskelbė, ištisas sovietų notos 
tekstas Londone dar nebuvęs gau
tas.

Vilniau* radijas lapkr. 11 d. pa
pildomai pranešė, kad pareikalau
tas išduoti estas vadinasi Meri. 
Antrojo karo metu jis buvęs vo
kiečių paskirtas Estijos saugumo 
policijos viršininku ir vadovavęs 
“visų policijos organų baudžiama
jai veiklai Estijoje, kurios terito
rijoje vokiečių okupacijos metais 
buvo sunaikinta daugiau kaip 
100.000 karo belaisvių... Netoli 
Talino buvo įsteigta koncentraci
jos stovykla, kur buvo sunaikin
ta dešimtys tūkstančių tarybinių, 
Lenkijos ir Čekoslovakijos pilie
čių, taip pat vokiečių antifašistų”.

Galima abejoti, kad britų ar 
kita kuri Vakarų vyriausybė su
tiks patenkinti tokius ar panašius 
Maskvos reikalavimus. Tikriausia, 
tai supranta ir pati Maskvos vy
riausybė. Bet ji daro tokius ban
dymus viena propagandiniais su
metimais, kita, siekdama paveikti 
užsienyje gyvenančius pabaltie
čius.

Kitos priemonės 
pabaltiečiams vilioti

“Eltos Informacijų”, bendra
darbis Skandinavijoje praneša iš 
Stockholmo, kad sovietiniai orga
nai yra sustiprinę “taikias” prie
mones pabaltiečiams į tėvynę vi
lioti. Sovietai pastaruoju metu 
sustiprinę savo dėmesį estams, 
latviams ir lietuviams, gyvenan
tiems Skandinavijoje. Tai pabrė
žė ir estų veiksnių darbuotojas 
Švedijoje, Ilmar Laan, StockhoL 
me įvykusioje spaudos konferen
cijoje. Skandinavijos pabaltiečiai 
apipilami sovietiniais propagandi
niais raštais lietuvių, latvių ir 
estų kalbomis. Sovietų ambasado
je Stockholme yra specialūs pa- 
baltiečių kilmės valdininkai, kurie 
sistematiniai organizuoja kontak
tus su Skandinavijoje gyvenan
čiais pabaltiečiais ir stengiasi 
juos nuteikti sau palankia kryp
timi.

Nuvykę į Pabaltijį 
turistai turi pasiduoti 
“smegenų plovimui”* 
“Eltos Inf.” bendradarbis dar 

praneša iš minėtos spaudos konfe
rencijos Stockholme apie keistus 
reiškinius ryšium su vykstančiais 
iš Skandinavijos į Pabaltijį tu
ristais. Keistumas štai kur: Dau
gelis tų turistų grįžtą iš savo Pa
baltijo tėvynės lyg “pasikeitę”, 
savyje užsidarę, vengia ką nors 
papasakoti, ima šalintis pabaltie- 
čių egzilinių organizacijų ir pa
našiai. Atrodą, lyg jie tėvynėje

būtų buvę pasidavę “smegenų plo
vimui”. Pavyzdžiui dvi estės, ku
rios su archeologine ekskursija 
buvo nuvykusios į Pabaltijį, grį
žusios į Upsalą kategoriškai at
sisakė ką nors apie tą kelionę pa
pasakoti. Stockholme esamomis 
žiniomis, tokių “keistų turistų” 
skaičius estuose ir latviuose sie
kiąs arti šimto. Galimas dalykas, 
kad sovietiniai organai čia varo 
šantažą ir su gyvenančiais Pabal
tijyje tokių turistų giminėmis. Tu
ristai, bijodami savo aplankytiems 
giminėms sudaryti kokių nors ne
malonumų, verčiau tyli. Kita ver

BADAS UŽ BAMBUKO UŽDANGOS

Praeitais metais ir ypač šį pa
vasarį komunistinė Kinija pergy
veno tokį badą, kokio dar nebuvo 
pergyvenusi XX amžiuje — net ir 
tais keikiamais laikais, kuriuos 
pakeitė “laimės nešėjas” Mao.

Badas raudonojoje Kinijoje? 
Eilinis žmogus kraipo galvą ne 
dėlto, kad Azijoje, kur bado ka
tastrofos priklauso prie nuolati
nių gamtos reiškinių, kaip potvy
niai, liūtys, pūgos, cholera, bet 
dėlto, kad pasaulis iki šiol nieko 
apie tai nežinojo ir negalėjo pa
gelbėti. O ta pagalba griautų me
lagingą komunistinę propagandą, 
besiginančią visokiais pertekliais.

Bambukinė uždanga, nors ir 
kaip parodoksiškai skambėtų, pa
sirodo esanti sandaresnė už gele
žinę. Taip, net daugelis Vakarų 
laikraščių, kuriems negalima pri
kišti simpatijų komunizmui, pa
sakojo apie gerai apsirengusius, 
net laimingus kiniečius, kurie “vi
sur” sutinkami. Bet gi kiekvienas, 
kuriam leidžiama įvažiuoti tan 
kraštan, ar tatai būtų turistas ar 
prekybininkas, yra komunistinės 
Kinijos valdovų svečias, ir dar nė 
vienam jų nepasisekė pasižvalgyti 
be ružavųjų akinių, kurie jiems 
uždedami, peržengiant sieną.

Prieš skaisčiai raudoną laimin
gosios Kinijos paveikslą, kurį 

j kasdieną pasauliui rodo komunis
tinė vyriausybė, daug niūresnę 
realybę atskleidžia tie žmonės, 
kurie buvo pakliuvę į komunis
tinį malūną ir kuriems vis dėlto 
pasisekė iš jo išsprukti.

Pasikalbėjimai su tūkstančiais 
pabėgėlių iš įvairių krašto dalių 
(vidutiniškai iš raudonosios Ki- 
sijos per mėnesį pabėga 5000 
žmonių) vaizdžiai papildo liudiji
mus pirklių ir keleivių iš Azijos 
kraštų, kuriems retkarčiais pasi
seka, nors ir trumpam laikui, at
sipalaiduoti nuo “valstybinės glo
bos”.

Jie visi, kiekvienas atskirai, pa
tvirtina, kad visoje Kinijoje vieš
patauja aštri maisto produktų sto
ka. Kantone, tik vieną pavyzdį 
minint, nuo 1959 metų pavasario 
visiškai negaunama mėsos. Tik 
viename iš visų miesto restoranų 
kartais jos atsiranda užsienio sve
čiams — žinoma, už atitinkamą 
kainą.

Visur trūksta “azijinės duonos” 
— ryžių. Kaimiečiai daugely vie
tų bando savo maistą “paįvairin
ti” žievėmis, šaknimis, žolėmis. 
Pagaliau ir vyriausybės reikalavi
mai rinkti uogas ir laukinius au
galus, auginti daugiau vištų ir 
kiaulių, rodo, kad viskas nėra taip

tus, sovietiniai organai tikisi vie
ną kitą tokių turistų užverbuoti 
savo pogrindžio užsimojimams Va
karuose.

Vitai kita kategorija "turistų”* 
tai atskiri pabaltiečiai, kurie at
vyksta pastaruoju metu iš Rytų 
į Skandinaviją ir ten lankosi pas 
pabaltiečius. Jų privilegijuota pa
dėtis matosi jau iš to, kad jie tu
ri teisę pavieniui keliauti po sve
timus kraštus ir miestus, tuo tar
pu eiliniai turistai, atvykę iš Pa
baltijo, yra vedžiojami būriais ir 
stropiai saugojami, kad neieškotų 
kontaktų su “vietiniais buržujais”.

gera, kaip oficialioji propaganda 
bando įtikinti. Vienas Pekino laik
raštis siūlė “kietus valgius” pa
keisti skystu maistu. Tuo būdu 
būsią galima sutaupyti javų. Net 
komunistų medicininiuose laikraš
čiuose nuolat randami straipsniai 
apie ligas, kurias gali sukelti vien 
tik maisto stoka.

“Guardian” neseniai paskelbė 
pasikalbėjimą su kiniete, kuriai 
pasisekė pabėgti į Macao. Pa
klausta apie pabėgimo priežastis, 
ji pareiškė: “Aš negalėjau žiūrė
ti, kaip mano kūdikis pamažu sil
po. Pažiūrėkite, jis jau 13 mėne
sių, ir vos begali pašliaužti. Ko
munoje nebuvo nei žuvies, nei 
daržovių, tiesiog nieko.”

Net Pekine šį pavasarį buvo 
galima pastebėti maisto produktų 
stoką. Sausio mėnesį visame mies
te nebuvo nė riebalų, nekalbant 
jau apie sviestą, nė kiaušinių, nė 
bulvių; vienintelės daržovės krau
tuvėse buvo kopūstai ir runkeliai. 
Darbininkas per mėnesį gavo: 200 
gramų mėsos, 250 gramų valgo
mos alyvos.

Bet kaip, galima klausti, badas 
įsiviešpatavo krašte, kuris, pagal 
vyriausybės panegirikas, jau stovi 
ant komunistinės laimės įsikūniji
mo slenksčio?

Pirmiausia, Kiniją pastaraisiais 
metais ištiko eilė katastrofų, ku
rios nebuvo komunistinio planavi
mo klaidos. Nepaprastos sausros 
kaitaliojosi su patvynių katastro
fomis, taifūnai ir epidemijos pa
statė komusistus prieš tokias pro
blemas, kurios kiekvienai vyriau
sybei sukeltų sunkius galvosūkius.

Tačiau Pekino kaltė buvo ta, 
kad jis visai nesuko galvos. Nepai
sant vis ryškėjančios katastrofos, 
eksportas, ypač maisto produktu, 
buvo vis didinamas, ir didinamas 
politiniais sumetimais. Raudono
sios Kinijos vyriausybė praeitais 
metais į Sovietiją eksportavo dau
giau, negu iš ten įsivežė. Ekspor
tuojamų produktų 70% sudarė že
mės ūkio gaminiai, ypač kiaulie
na, maisto produktai, kurių trū
ko savame krašte, {vežamos buvo 
mašinos ir ginklavimosi reikme
nys, ginklai ir lėktuvai, žemės 
ūkio mechanizacija toli atsiliko 
nuo ginklavimosi pramonės.

Tačiau didžiausioji raudonosios 
Kinijos vyriausybės kaltė buvo 
atkaklus stalinistinių metodų tai
kymas ūkininkams — metodų, ku
riuos, pvz., Sovietiją jau atmetė. 
Tironiška kolektyvizacija ir Kini
ją privedė prie sunkių katastrofų.

Dirr. inf.

REIKŠMINGI PATIKINIMAI IR 
SVEIKINIMAI

VLIKo sesija New Yorke, įvy
kusi lapkričio 12-13 dienomis, su
silaukė svarbių sveikinimų ir pati
kinimų iš Valstybės Departamen
to ir JAV ambasadoriaus prie 
Jungtinių Tautų.

Douglas Dillon, JAV Valstybės 
Departamento pasekretorius sa
vo telegramoje VLIKo sesijai pa
reiškė :

“Dvidešimties metų sukaktie* 
proga, kai Sovietų Sąjunga pagro
bė Lietuvą, yra gera proga parei
kšti Amerikos Jungtinių Valsty
bių vyriausybės ir jo* žmonių pa
ramą Baltijos tautoms, kurio* kar
tą buvo nepriklausomos ir dabar 
siekia tautinių nepriklausomybių 
ir laisvų vyriausybių. JAV ir to
liau laiko Pabaltijo valstybių pri
verstinį įjungimą į Sovietų Sąjun
gą biauriu imperialistiniu aktu, 
pažeidžiančiu sutartu* tarptauti
niu* pasižadėjmu*. JAV pasilieka 
tvirtai įsitikinusos, kad Pabaltijo 
kraštai vieną dieną vėl džiaugsi* 
teise gyventi laisvėje.”

James J. Wadsworth, JAV am
basadorius Jungtinėse Tautose, 
savo r&šte VLIKO sesijai rašo:

“Džiaugiuosi galėdamas šia pro
ga pareikšti sveikinimus jūsų kon
vencijai. Amerikos Jungtinė* Val
stybė* daugelyje atvejų Jungtinė
se Tautose protestavo prie* So
vietų Sąjungos neteisėtumo ak
tus, padarytu* Lietuvai ir kitom* 
Rytų Europo* pavergtom* tau
tom*. Amerikos Jungtinės Valsty
bės yra tvirtai nusistačiusios, kad 
kai tik kolonializmo klausima*, 
Sovietų Sąjungos iškeltas, bu* 
pradėta* svarstyti, kalbėti apie 
pačio* Sovietų Sąjungos kolonia
lizmą. Jūs galite būti tikri, kad 
tai, ką mes pasakysime Jungtinė
se Tautose laike debatų, geriausia 
pasitarnaus palaikyti viltį ir pasi- 
ryžimą siekti laisvė* visų tų, ku
rie nekenčia priespaudos ir prie

POLITIKOS
LIETUVIAI IR LENKAI 

BENDRAI PAMINĖJO ŽALGIRI
Lapkričio 4 New Yorke Lenkų 

Kultūros Instituto patalpose įvyko 
to Instituto bendrai su Lietuvos 
Tyrimo Institutu organizuotas 
Žalgirio mūšio 550 metinių minė
jimas. Dalyvių prisirinko pilnutė
lė, tiesa, nelabai erdvi instituto 
salė. Daugiau lenkų, bet nemaža 
ir lietuvių. Buvo vienas kitas ir 
kitų tautų bei amerikiečių atsto
vas.

Po trumpą įvedamąjį žodį tarė 
Lietuvos ir Lenkijos delegacijų 
Pavergtųjų Seime pirmininkai: V. 
Sidzikauskas ir S. Korbonskis, abu 
pabrėždami Žalgirio posūkį toles
nei šios Europos dalies istorijai.

Pagrindinius pranešmus padarė 
dr. K. Jurgėla r prof. O. Halec- 
kis. Pirmasis išryškino Žalgirio 
priežastis ir vadas, antrasis dau
giau jo pasekmes. Abu pabėrė 
naujų minčių. Dr. Jurgėla argu
mentuotai paneigė pastaruoju lai
ku sovietinės propagandos ypa
tingas pastangas Žalgiryje suteik
ti rusams kuone lemiančio povei
kio, tuo tarpu kai faktiškai ten 
rusų visai nebuvo ir negalėjo bū
ti. .

Kadangi net ir tarp istorikų pa
sitaiko nuomonė, kad Žalgirio 
laimėjimas nebuvo politiškai iš
naudotas, abu pranešėjai — Jur
gėla ir Haleckis — paryškino po 
Žalgirio nusidariusią tarptautinę

šinasi tironijai.”
Senatoriai Thomas J. Dodd (de

mokratas iš Conn.) ir Kenneth B. 
Keating (respublikonas iš New 
Yorko), o taip pat New Yorko gu
bernatorius Nelson Rockfeller, sa
vo padrąsinančiais linkėjimais su
teikė VLIKo sesijai dar daugiau 
ryžto tęsti savo darbą nenuilsta
mai.

Ypatingą entuziazmą VLIKo se
sijai sukėlė Kanados ministerio 
pirmininko John Diefenbakerio 
atsiųstas pasveikinimas, ypač pri
siminus, kad Diefenbakeris buvo 
vienas iš pirmųjų, kuris iškėlė 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valsty
bių pavergimo klausimą šioje 
Jungtinių Tautų sesijoje pačiam 
Chruščiovui ten esant.

Prieš VLIKo sesiją prezidiumas 
pasikeitė laiškais ir su Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos nariais. Iš 
visų gauti sveikinimai VLIKui. 
Dipl. Tarnybos šefo ministerio S. 
Lozoraičio sveikinimas:

“Aukštai Gerbiama* Pone Pir
mininke,

Labai dėkodama* už malonų 
XI.1. laišką, linkiu Vyriausiajam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, 
susirinkusiam į savo metinę sesi
ją, pasisekimo darbe Lietuvos 
laisvei bei nepriklausomybei at
statyti.

šie mano nuoširdūs linkėjimai 
išplaukia iš solidarumo jausmo, 
kuri* jungia Lietuvos Diplomatinę 
Tarnybą su Vyriausiuoju Komite
tu ir užsienio lietuvių visuomene 
mūsų bendrose pastangose padėti 
mūsų tautai atsikratyti jai smur
tu primesto svetimo, barbariško, 
bolševikinio jungo.

Prašau priimti mano gilios pa
garbos jausmus ir geriausiu* svei
kinimus”. —

Taip pat gauta sveikinimų ir iš 
kitų tautų žymių politikų in ins
titucijų.

ĮVAIRUMAIt
padėtį. Krikščioniškieji Vakarai 
ordino pralaimėjimą laikė savo 
pralaimėjimu ir telkė koaliciją 
prieš Lietuvą ir Lenkiją. Iš ant
ro šono, rytuose Maskva smarkiai 
kilo ir jos grėsmė Vytautui su 
Jogaila kėlė naujų rūpesčių.

šis bendras lietuvių-lenkų mi
nėjimas parodė du gerus požy
mius: (1) minėjimui suteikė ben
dresni požiūrį į patį objektą (Žal
girį), sakyčiau europinį požiūrį 
vietoj lokalinio; (2) Žalgirio rei
kšmei suteikė platesnį tarptauti
nį charakterį.

Kor.

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS 
PAVADUOTOJAS FRANCIS C. 
WILCOX PRIĖMĖ PET SEIMO 

DELEGACIJĄ
Penktadieni, lapkričio 4 d., 

Valstybės Sekretoriaus pavaduo
tojas ir JAV Delegacijos Jung
tinėse Tautose narys, Francis C. 
Wilcox, priėmė Vaclovą Sidzikaus
ką, PET Seimo pirmininką, ir 
dar du to Seimo narius.

Pet delegatai išdėstė p. Wilcox 
Sovietų pavergtųjų tautų nusi
statymą ir pageidavimus ryšium 
su būsimais debatais Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblėjoje 
kolonizmo panaikinimo klausimu. 
Paliestas buvo ir Vengrijos klau
simo svarstymas Jungtinėse Tau
tose.

ŠIS IR TAS
PARAMĄ ŽADĖJO 

ŽODŽIAIS
Maskvoje lankėsi Algerijos eg- 

zilinės vyriausybės premjeras Fer- 
hat Abbas ir paprašė iš sovietų 
vyriausybės karinės ir kitokios 
paramos laisvės kovai prieš Pran
cūziją. Tačiau rimti stebėtojai 
praneša, kad Maskva Algerijai pa
ramą pažadėjo tik žodžiais, nes 
Kremlius vis dar tikisi kaip nors 
susitarti su de Gaulle tokiu pa
grindu: Kremlius nerems aktyviai 
Algerijos, bet de Gaulle už tai 
atsipalaiduos iš NATO.

DANCIGO DARBININKAI 
PRIEŠ CHRUŠČIOVĄ

Kai Chrufščiovas nuvyko į New 
Yorką, Dancigo komunistų parti
ja sušaukė visų laisvų statyklos 
darbininkų mitingą, tikslu išreikš
ti Chrušiovui simpatijas ir pasiųs
ti jam telegramą. Tačiau darbi
ninkai parengimą boikotavo, at
vyko tik labai mažas skaičius. Ir 
tie patys sušuko: “Mums reikia 
geresnio apdaro, geresnių gyve
nimo sąlygų. Po velnių su visu 
Chruščiovu”. Tuoj prisiątatė spe
ciali “pramonės policija” ir sten
gės triukšmaujančius numalšinti.

PAVERGTŲJŲ SEIMAS PRIEŠ 
NAUJĄ UŽDAVINĮ

Natūralu, rodos, būtų, kad iŠ 
koloninio jungo iškinkytos ir ne
priklausomybę gavusios Afro-Azi- 
jos tautos rikiuotųsi prieš kolo- 
nizmą, nepaisydamos, kokios jis 
pats ar jo aukos yra spalvos. Fak
tiškai betgi taip nėra. Ir Jungti
nėse Tautose susidaro paradok
sas: Juo daugiau ateina JT na
riais buvusiųjų kolonijų, juo sun
kiau darosi JT plotmėje pasirei
kšti prieš sovietinį kolonizmą. 
Daugumas buvusiųjų kolonijų, ta
pusios nepriklausomomis valsty
bėmis, sovietinio kolonizmo atž
vilgiu rikiuojasi su vadinamais 
neutraliaisiais, šioks naujųjų Af- 
ro-Azijos valstybių nesiorientavi- 
mas kelia susirūpinimo ne tik so
vietinio kolonizmo aukoms, bet ir 
Jungtinių Tautų blaiviai galvojau
tiems delegatams.

Būdinga šia prasme Australijos 
delegato Jungtinėse Tautose W.C. 
Wentworth Pavergtųjų Seimui su
gestija.

“Jungtinės Tautos, — sako jis, 
— trūksta trijų dalykų: (1) so
vietinių siekimų visumos supra
timo...; (2) iniciatyvos...; (3) 
valios savo politikai vykdyti iki 
galo...”

“Kol mes neperprasime sovieti
nės strategijos pagrindinių užda
vinių ir jiems vykdyti vartojamos 
lenininės taktikos, — mūsų (JT) 
politika negali būti paveiki. Deja, 
aš esu pritrenktas fakto, — sako 
Wentworth, — kad šiuo atžvilgiu 
yra (tarp JT delegatų) labai di
delis trūkumas teisingo suprati
mo.”

Wentworth manymu Pavergtųjų 
Seimas turėtų įsteigti specialų in
formacijos ir tyrimų centrą, kuris 
JT delegatus aprūpintų teisingais 
objektyviais duomenimis JT svars
tymuose iškilusiais klausimais, 
ypatingai JT pilnaties svarsty
muose iškilusiais klausimais.

Kr.

Ta proga jie įteikė Valstybės 
Sekretoriaus pavaduotojui PET 
Seimo pilnaties š.m. spalio 24 d. 
priimtą rezoliuciją ir memoran
dumą Sovietų Rusijos kolonistinių 
užmačių, ypač Centro ir Rytų 
Europoje, klausimu.
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NAUJIEJI RUBLIAI KELIA

NEPASITIKĖJIMĄ

Sąskaitininkai dirba dieną naktį. — Ką sovietą 
finansą minisferis pasak?, ką nepasako. — Ar reika
laus įrodyti pinigą kilmę?

Kaip jau žinoma, Lietuvoje ir 
kituose sovietų valdomuose kraš
tuose 1961 m. sausio 1 d. įvedami 
nauji rubliai. Nuo tos dienos se
nieji rubliai bus keičiami santy
kiu 10 senųjų rublų į vieną nau
ją. Šiuo metu visoje Lietuvoje 
ir visoje Sovietų Sąjungoje atlie
kamas milžiniškas darbas visose 
įstaigose, įmonėse, kolchozuose ir 
sovchozuose perskaičiuojant senus 
rublius į naujus. Laisvojo pasau
lio ekonomistai krato galvas ir ste
bisi, kad tas perskaičiavimas iš 
viso reikalingas. Juk santykis 1:10 
yra visiems aiškus ir be ypatingų 
formalumų. Bet sovietinis biuro
kratizmas yra toks išbujojęs, kad 
be to formalaus apskaičiavimo 
sutriktų visa sąskaityba, ypač dėl 
kapeikinių trupmenų.

Sovietų Sąjungos finansų mi- 
nisteria Garbusovas neseniai laik
raštyje “Ekonomičeskaja gazeta” 
gyventojus patikino, kad neturi
ma galvoje rublio pagrindinę per
kamąją galią pakeisti, o tik įvesti 
naujus rublių banknotus ir mo
netas. Banknotai ir monetos jau 
atspausdinti ir atmušti ir dabar 
išsiuntinėjami į atskiras respub
likas. Rublių keitimas į naujuo
sius prasidės sausio 1 d. ir truks 
3 mėnesius. Nuo tos dienos visos 
kainos, visi uždarbiai, visi mokes
čiai, geležinkelių ir kiti tarifai 
bus 10 kartų mažesni — skaitme
niškai žiūrint čia pateikiama ke
letas pavyzdžių:

200 gramų saulėgrąžų aliejaus 
kaštavo 3,44 rb. ateityje 0,34 rb.

i kg. smulkaus cukraus kašta
vo 5,15 rb., ateityje 0,51 rb.

100 gr. karamelinių saldainių 

kaštavo 1,05 rb., ateityje 0,10 rb.
Buvusios iki šiol išpūstos kainos 

daugeliui prekių ateityje išoriniai 
nebeišrodys taip “baisios”. Bet, iš 
kitos pusės, ir uždarbiai atrodys 
pernelyg menki. Juk kas iki šiol 
uždirbo 500 rublių į mėnesį, gaus 
jau tik 50 rublių, o uždirbusia
1.500 rublių, gaus 150 rublių. Ati
tinkamai sumažės, žinoma, ir vi
sos santaupos. Ypač kolchozinin- 
kai po Naujų Metų pasijus dirbą 
savo “ponui” už pernelyg men
kutį atlyginimą.

Kaip pranešama iš Lietuvos ir 
kitų sovietų valdomų kraštų, gy
ventojai naująją rublio formą su
tinka su nepasitikėjimu, nes visos 
teisybės apie būsimą reformą nė 
finansų ministeris Garbusovas ne
paskelbė. Pvz., ar pinigus keičiant 
nebus reikalinga įrodyti jų kilmę, 
išpildyti anketas ir panašiai?

Vienu atžvilgiu naujoji rublių 
reforma Lietuvos gyventojams ir 
Lietuvos gyvenimo stebėtojams 
bus parankesnė. Naujųjų rublių 
skaičiai palengvins palyginti so
vietinio ūkio lygį su prieškarinės, 
nepriklausomos Lietuvos ūkiu. Sa
kysim kad ir Lietuvos valstybinis 
biudžetas, kuris dabar viršija 4 
milijardus rublių. Kai iš jo pasi
darys maždaug 400 milijonų rub
lių, bus bent paviršutiniai panašu 
į prieškarinį Lietuvos valstybini 
biudžetą litais. Bet ir kitas kraš
to ūkio pozicijas bus galima pa
prasčiau palyginti, žinoma, vis tu
rint galvoje, kad ir naujojo rublio 
perkamoji galia yra reliatyviai 
menka. Sovietinės valstybės gy
ventojų išnaudojimo metodai juk 
ir prie naujųjų rublių nepasikeis.

POLITIKA IR KASDIENYBĖ
RUSŲ KALBOS LIETUVOJE GALIMA IR 

NEBESIMOKYTI...

REFORMIMAI KEBLUMAI 
LIETUVOS MOKYKLOSE

Šįmet visos Kauno miesto mo
kyklų devintosios klasės jau pa
verstos “gamybinėmis”. Tai reiš
kia, kad devintosios klasės moks
leiviai žymią savo mokymosi pro
gramos dalį vykdo dirbdami Kau
no fabrikuose: “Drobėje”, “Kau
no audiniuose”, “Litekse”, šilko- 
pliušo kombinate (prieš keletą 
metų įsteigtas fabrikas Viliampo- 
Įėję), “Koton” kojinių fabrike 
ir kt.

Devintosios klasės atitinka an
ksčiau Lietuvoje buvusias penktą
sias gimnazijos klases. Normalus 
mokinių amžius tose klasėse yra 
15 metų. Vyresni tik tie, kurie yra 
kartą kitą pasėdėję žemesnėse 
klasėse po dvejus metus.

“Gamybinių klasių” tikslas yra 
išmokyti mokinius praktinio dar
bo, ne vien teorijos. Bet šiam iš 
esmės geram tikslui nėra tinkamų 
priemonių. Fabrikai nėra mokyk
los. Jie, partijos ir vyriausybės 
įsakyti, įsileidžia moksleivių bū
rius ir prileidžia juos prie savo 
staklių, parodo, kaip dirbti, bet 
tai yra grynai “gizeliškas” siau
ros specialykės mokymas.

Pernai Kaune daugumas moki
nių (kurių mokyklose jau buvo 
suorganizuotos “gamybinės kla
sės”) ėjo tos gamybinio mokymo
si programos atlikti į tekstilės 
fabrikus. Tokių buvo apie 200. 
Tik 53 mokiniai panoro eiti mo
kytis šaltkalvių-tekintojų darbo. 
Šįmet jau kilo klausimas: “argi 
mergaitės, kurios mokosi VI, XII 
vidurinėse mokyklose, turės pasi
rinkti tik audėjų specialybę?” 
Toks klausimas kyla todėl, kad 
tuo tarpu tik tekstilės fabrikai 
teįsileidžia mokines.

Mokymas fabrikinio darbo turi 
palinkimo virsti “kapitalistiniu 
vaikų darbo jėgos išnaudojimu”. 
Švietimo ministerijos inspektorė 
S. Maceikienė patenkinta pažymi, 
kad Kauno IV vidurisės mokyklos 
mokiniai (pernai) labai rūpestin
gai dirbo prie staklių, ir kad “net 
devintųjų klasių mokiniai per pus
metį įsisavino kaikuriuos proce
sus”. O VII vidurinės mokyklos 
mokinės per pusmetį “Koton” ko
jinių fabrike tiek išmoko susiūti 
kojinių siūles, kad jau pralenkė 
reguliarias darbininkes. Norma 
esanti susiūti 220 puskojinių siū
les per dieną, o mokinės susiuvan
čios po 150-160 porų per dieną. 
Prisimintina, kad moksleivija už 
savo darbą gamybos įmonėse atly
ginimo negauna, kadangi jie skai
tomi ne dirbą, o tik besimoką.

Fabrikų vadovai ir meistrai mo
ksleivius įsileidžia be entuziazmo. 
Jie jaučiasi, kad tie mokiniai jiems 
tik trukdo normalų darbą. Toki 
meistrai, kurie noriai pamoko 
darbo, tuo tarpu išimtys. Paga
liau, meistras, kuris ir norėtų pa
mokyti, ne kiekvienas turi atitin
kamų sugebėjimų mokyti iš vaikų 
amžiaus težengiančius jaunuolius. 
Mokyklose tas pats trūkumas jau
čiamas iš kitos pusės: mokytojai 
teoretikai patys nenusimano apie 
gamybą ir jos technologiją, su 
kuria mokiniams tenka susidurti, 
kai jie nueina į fabrikus. Taigi, 
“gamybinį apmokymą” jau įve
dus, tebėra neišspręsti du pagrin
diniai klausimai: vienas — kaip 
padaryti, kad mokiniai turėtų įvai
resnį gamybos specialybių pasirin
kimą, antras — ką daryti, kad bū
tų toje srityje nusimanančių mo
kytojų mokyklose ir įmonėse... 
Tų klausimų neišsprendus, “ga
mybinių klasių” įsteigimas dar ne

PASLAPTINGAS
DULKIŲ LIETUS

Šių metų pavasarį (kovo m.) 
ir rudenį (rugsėjo m.) smėlio ir 
dulkių tiršti debesys užgulė Bul
gariją, Rumuniją, Vengriją, Ju
goslaviją, pasiekdami net Triestą 
ir šiaurės Afriką. Vietomis tie de
besys buvo toki tiršti, kad dieną 
pasidarė tamsu kaip naktį. Vieto
mis jie pratrūko dumblo lietumi. 
Ilgai tylėjusi, pagaliau prabilo ir 
sovietinė informacija apie dumblo 
lietų Ukrainoje, Krime, Moldavi
joje.

Atitinkamos mokslp įstaigos tą 
gamtos reiškinį pradėjo tyrinėti 
ir išaiškino, kad tai padaras Chruš
čiovo plėšinių Kazakstane. Savo 
laiku Kazachstano stepes nuo smė
lio audrų saugojo žolė. Stepes pa
verčiant arimais, nėra kas jas sau
gotų nuo smėlio audrų, nes prieš 
sėją ir derlių nuėmus ilgesnė saus
ra tokioms audroms sudaro labai 
palankias sąlygas. Savo laiku 
Amerikos atitinkami specialistai 
buvo perspėję Chruščiovą apie to
kį pavojų, bet, žinia, Kremlius 
tokį kapitalistų perspėjimą laikė 
tik kapitalistų propaganda.

Kr.

įvykdo siekiamos reformos iš es
mės. Ir formaliai ta reforma 
“įvykdyta” dar tiktai Kaune, kur 
yra palyginti tiršta gamybos įmo
nių koncentracija.

Vykdant Chručiovo įsakytą mo
kyklų reformą, Lietuvoje (ir ki
tose nerusiškose bolševikinės im
perijos vietose) rusų kalbos mo
kyklose mokytis nebeprivaloma. 
Žinoma, neprivalomų rusų kalbos 
pamokų skaičius pasilieka, koks 
buvęs, tai yra nepalyginti dides
nis, negu kitų svetimų kalbų pa
mokų skaičius.

Prisimintina, kad kai Chruščio
vo reforma buvo dar ką tik pa
skelbta ir buvo leista ją svarsty
ti, Lietuvos net kompartijos cen
tras (net sekretorius Niunka) aiš
kino, kad rusų kalba Lietuvos mo
kyklose turėtų likti privaloma, 
nes tik taip mokiniai galės jos ge
rai išmokti, bet kad užtat Lietu
voje mokymo laikas būtų bent 
vieneriais metais ilgesnis, negu 
Rusijoje, kur šalia gimtosios kal
bos nereikia mokytis kitos kalbos 
taip, kaip kitiems reikia mokytis 
rusų kalbos. Lietuvos komunistų 
samprotavimas buvo bent kiek 
“nacionalistiškas”, būtent, jie 
nuogąstavo, kad Lietuvos jaunoji 
karta, nepakankamai išmokusi ru
siškai, bus visiškai rusų užguita ir 
jai nieko kita neliks, kaip tik varg
ti kolchozuose. Bet Chruščiovas 
nerusiškoms mokykloms metų pri
dėti neleido, o rusų kalbą tose mo
kyklose paliko neprivalomą.

Tuo būdu rodomas didelis rusų 
liberalumas (“jokių rusifikacijos 
pasikėsinimų!”) ir kartu bando
mos sudaryti patogesnės sąlygos 
kolonizacijai. (Rusifikacija ne vi
sai paranki kolonizaciniams užsi
mojimams. Prisiminkime nacių SS 
organe keltą klausimą dėl “rytinių 
žemių”: “Germanizacija ar kolo
nizacija?”).

Bet Lietuvoje, bent tuo tarpu, 
nesiskubinama naudotis lengvato-

mis dėl rusų kalbos mokymosi. G. 
Zimanas “Tiesoje” sako, kad “Nie
kam ir į galvą neateina atsisakyti 
mokymosi. Savanoriškai rusų kal
bos mokosi tiek pat žmonių, kaip 
kad ir tuo laiku, kada šis moky
masis buvo privalomas”. G. Zima
nas čia įžiūri sėkmingą “didžiosios 
rusų tautos kultūros” plitimo reiš
kinį Lietuvoje. Iš dalies jis gal 
ir teisus. Bet žymia dalimi to uo
lumo rusų kalbai priežastis glūdi 
kaip tik tame bolševikams ramy
bės neduodančiame “buržuazinia
me nacionalizme”, tai yra, tauti
niame sąmoningume, patariančia
me griebtis visų priemonių, rei
kalingų bei tinkamų išsilaikyti to
kiame lygyje, kuriame būtų įma
noma atsispirti prieš slopinimą.

LNA

A. ZUBRAS

SOCIALINIS SKYRIOJIMASIS TAUTOJE

LENTELE NR. 1 — ŪKIS

m
Naujųjų laikų nepriklausomos 

Lietuvos socialinė struktūra ma
žai kuo tesiskyrė nuo visų kitų 
pažangių kraštų socialinės sudė
ties, išskyrus intensyvios pramo
nės kapitalistinius kraštus ir bol
ševikinę Rusiją. Ir taip mūsų so

cialinis skyrio j imąsis buvo labai 
artimas lenkų, čeko-slovakų, da
nų, švedų bendruomenių pasiskirs
tymui. Būdingas bruožas mūsų 
socialinei struktūrai tai žemės 
ūkio ir kaimo kul
tūros dominavimas. Reikalo 
paryškinimui patiekiame naujųjų

draugų ratelis, kur svečiuojama-
LENTELE NR. 3 — KULTŪRA si ar svečiuotasi, su kuriais pra

Poskyriai Žemė* ūkia Pramonė ir prekyba Amatai

1. Vadovaujantis slugosnis Stambieji žemvaldžiai Ūkinio gyvenimo vadai: vyr. direk., įmonių savin., bankų val
dytojai

Unijų gen. sekretoriai

2. Savarankis sluogsnis Ūkininkai ir nuomininkai, 
šeimininkės

Direktoriai, augštesni tarnau
tojai, inžinieriai, rangovai

Prekybininkai, koper. vedė
jai, buhalteriai

Savarankiai amatininkai

3. Nesavarankiai vykdytojai Bernai ir tarnaitės, padieniai 
darbininkai

Žemesnieji tarnaut., techni
kai, darbininkai

Žem. tarnaut., pardavėjai, 
darbininkai

Padėjėjai ir darbininkai

4. Jaunuoliai Prieauglis ir pasiuntiniai

5. šiaip kiti Pensininkai, atsitiktiniai padėjėjai, bedarbiai, valkatos, kaliniai, psichiniai ligonys

LENTELE NR. 2 — POLITIKA
laikų pažangios bendruomenės so
cialinio skyriojimosi lenteles, ku
rios sudarytos sekant E.J. Walter,

Poskyriai Valstybės Vadovybė Partijos Kariuomenė ir policija
Grundlagen der gaschichtlichen u. 
socialen Entwicklung, Zuerich, 
1947.

Naujųjų laikų Lietuvos sociali
nis pasiskirstymas įtelpa šiose tri
jose lentelėse. Skirstant atsi
žvelgta dirbamo darbo, pajamų, 
amžiaus ir įtakos visuomenėje. 
Antros eilės požymiais skirstymui 
laikyta išsimokslinimas, profesinis 
patyrimas, inteligencijos laipsnis, 
(šioje vietoje jis reiškia gyveni
mišką sugebėjimą) ir draugiją,

1. Vadovaujantis sluogsnis Valstybės galva, vyriausybės 
nariai, seimo nariai, teisėjai, 
augštieji valdininkai

Partijos vadovybė Gen. štabo nariai, policijos 
augštoji vadovybė

2. Savarankiai vykdytojai Augštieji valdininkai Redaktoriai, partijos skyrių 
vadovai

Karininkai, policijos vadai, 
puskarininkiai

3. Nesavarankiai vykdytojai Žemieji valdin. bei tarnauto
jai

Patikėtiniai Kareiviai ir eiliniai polici
ninkai

leidžiama ar praleista laisvolaikis. 
Sprendžiant tenka remtis viešąja 
nuomone ir intuityviniu socialinio 
skyriojimosi suvokimu. Tiksles
niam ir smulkesniam suskirstymui 
tektų turėti eksperimentinės me
džiagos, o jos nėsant ir sąlygoms 
neleidžiant jos parūpinti, tenka 
nuo to susilaikyti.

Mūsų nepriklausomo gyvenimo 
socialinių sluogsnių laipsniuose 
pirmavo augštosios laisvosios pro
fesijos, labai iškili vieta teko 
aukštiesiems tar
nautoj ams. Dalinai 
tat palikimas rusų valdymo laikų, 
kur valstybės tarnautojas, būda
mas okupacinės valdžios atstovas, 
labai daug lėmė bendruomeniniam 
gyvenimui. Tam tikru atžvilgiu ir 
netolimos baudžiavos liekana. Be 
to, laisvųjų profesijų žmonės ir 
augštesnieji valstybės, savivaldy
bės ir ekonominių institucijų tar
nautojai savo pajamomis žymiai 
pranešdavo vidutinį ū k i n i n - 
k ą , ypač antrąjį nepriklausomo 
gyvenimo dešimtmetį, nekalbant 
jau apie darbininką. Savotiška 
vieta teko mūsų socialinėje struk
tūroje trobelninkui — 
kaimo ir mažo miestelio menko 
žemės sklypelio savininkui. Lai
kydavo jis karvę, paukščių, augin
davo kiaulę, sėdavosi daržovių. 
Darbymečiu padėdavo ūkininkams 
ir užsidirbdavo grūdų ir pinigų 
(kiti vertėsi dar amatu). Toks 
trobelninkas jautėsi pakankamai 
saugiai ir nedrebėdavo netekti 
darbo ir pažvelgti badui į akis. 
Jų vaikai dažniausiai tarnaudavo 
pas ūkininkus (piemenimis, pus-

Poik,rial Religija Mokslas Menas Mokykla & Sanitarija

1. Vadovaujantis sluogsnis Vyskupai ir jiems lygūs Rektoriai, dekanai Mokyklų ir ligoninių direkto
riai

2. Savarankis sluogsnis Prelatai, dekanai, klebonai Mokomasis personalas, asis
tentai, gydytojai, juristai, 
technikai

Teatrų ir filmų direk., tapy
tojai, skulptoriai, rašytojai

Augštesniųjų mokyklų moky
tojai ir ligoninių gydytojai

3. Nesavarankiai vykdytojai Kunigai vikarai Studentai Artistai, techniškasis perso
nalas ir kt.

Pradinių mokyklų mokytojai, 
gailesting. seserys, san. per
sonalas

4. Kiti Bohema

bernais ir bernais)-. Neprofesinės 
ištekėjusios moters socia
linė padėtis apspręsta buvo vyro 
socialinės padėties. Moteris, tu
rinti profesiją ar būdama tarnau
toja, naudojosi tuo pačiu respek- 
tu, kaip tos pačios padėties vy
ras. Vedybos, su mažomis išimti
mis, vykdavo to paties ar artimo 
socialinio sluogsnio rėmuose. Vi
suomeninės reikšmės nuopelnai 
turėjo didelės reikšmės socialinė
je pakopoje: dažnai buvo prie
žastis augštesnei vietai gauti ar 
į augštesnio socialinio sluogsnio 
draugiją patekti.
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KALBUOSI SU p. V. UOGINTIENĖ
Papasakotu įspūdžių santrauka

NEGERU KELIU EINAME

Vilnius-Maskva-Amsterdamas- 
Frftnkfurtas-Sydnėjus — tai oro 
linija, kurion norėtų papulti ne 
vienas tautietis-ė, šiuo metu gy
veną už geležinės uždangos, ši 
kartą laimė nusišypsojo 71 metų 
poniai Veronikai Uogintienei, ku
ri prieš savaitę atvyko į Sydnėjų 
pas p.p. Jaudegius — dukterį ir 
žentą. Gaila, kad nepataikė i savo 
anūkės vestuves, kuri ištekėjo 
prieš maždaug mėnesį.

Jūsų korespondentas, nuvykęs 
vieną ankstyvą rytą, rado p. Uo- 
gintienę besiruošiančią pirmajai 
išvykai Sydnėjaus apylinkių pa
sižiūrėti, o po to manė dar pasi
svečiuoti pas senus pažįstamus. 
Tačiau p. Uogintienė tiek buvo 
maloni, kad praleido porą valandų 
pasakodama savo įspūdžius iš ke
lionės ir Lietuvos, čia ir pateikia
ma keletas bruožų iš to pasikalbė
jimo.

Atvyko ji iš Pasvalio. Lietuvoje 
po karo daug keliauti jai netekę, 
išskyrus vieną-kitą vizitą pas arti
mus pažįstamus, dėlto apie kitas 
vietoves daug papasakoti ir nega
lėjo. Kaune tekę tik “kojas pail
sinti” — miestas esąs švarus, gra
žus. Karo griuvėsių liekanų nie
kur nesimatą. Vilniuje netoli Žvė
ryno tilto, kur anksčiau buvę pri
statyta pašiūrėlių, dabar esąs 
įrengtas gražus parkas. Gražiai 
atrodanti ir buvusioji Lukiškio 
(dabar Lenino) aikštė, visur esą 
prisodinta gėlių. Statyba vykstan
ti, bet butų trūkumas visur dide
lis. Dabar galima esą įsigyti ir 
nuosavus namelius, kurie trijų 
mažų kambarėlių ir virtuvės, be 
jokių vonios, skalbyklos ir kitų pa
togumų, kainuoją 10.000 rublių, 
tuo tarpu mėnesinė darbininko 
alga esanti 300 — 500 rublių. Sa
vaime aišku išsimokėjimo sąly
gos, prie kurių mes esame čia pri
pratę, tenai neegzistuojančios.

Tekę matyti ir iš Amerikos at
vykusių “turistų” priėmimą. Ko
lūkis, kuriame turėjo lankytis 
amerikonai, jau prieš porą savai
čių buvęs pradėtas šiam reikalui 
ruošti: visur pagrindiniai valyta, 
gyvuliai, kiaulės ir kt. plauta 
ir su šepečiais trinta. Iš Vilniaus 
buvęs atvežtas choras, kuris sve
čių dieną skaitęsis vietiniu kolū
kio choru. Taip pat buvę svečiams 
parodyta, kaip kolūkiečiai neva 
baliavoja. Po amerikonų išvykimo, 
vėl viskas grįžę į vėžes seno gy

JUOZAS ALMIS JORAGIS

ŽALGIRIS-DVIEJŲ AMŽIŲ
LAISVĖS KOVU VAINIKAS

I
(Tęsinys iš “M.P.” 47 Nr.)

MINDAUGAS NESUPRATO 
LIKIMINĖS KOVOS PRASMĖS

Tuo tarpu Lietuvos karalius 
Mindaugas, neseniai apsikrikšti
jęs ir vokiečiams tarpininkaujant 
gavęs iš popiežiaus karaliaus vai
niką, laikėsi neutraliai. Jis nesu
prato likiminės laisvės kovų valan
dos. Ordinas, visai pakirstas, jau 
svyravo. Tereikėjo jį tik stipriau 
pastūmėti ir jis būtų galutinai 
žlugęs. Kryžiuočių grėsmė Lietu
vai būtų buvusi baigta. Lietuva 
būtų susilaukus ilgų taikos ir ra
maus gyvenimo laikų. Visa lietu
vių tautos valstybinio ir kultūri
nio vystymosi raida -būtų buvusi 
kita — laimingesnė. Žalgirio mū
šis būtų buvęs nereikalingas. Kry
žiuočių grėsmę Pabaltijui panai
kinus, būtų buvęs vienų lietuvių 
nuopelnas — nugalėjimo garbe 
mums nebūtų reikėję dalintis nei 
su lenkais, nei su rusais. Karalius 
Mindaugas, žemaičių vadų spiria
mas įsijungti į sukilėlių ir žemai
čių vedamą karą prieš vokiečius, 
delsė ir abejojo. Pagaliau, neno
rėdamas nustoti žemaičių palan
kumo, nei draugystės Livonijos 
Ordino vadovybės, su kuria buvo 
padaręs taikos sutartį, pasirinko 
keistą kompromiso kelią —• ka
riauti su kryžiuočiais taip lyg vi
sai nekariautumei. 1262 metais jis 
išsiruošė į karo žygį Livonijon. 

venimo, kuris esąs visai kitas, nei 
buvęs sudarytas ekskursantams 
pademonstruoti.

Kolūkiečiai gauną maždaug apie 
15 arų žemės saviems reikalams. 
Prie dabartinio gyvenimo jie pra
dedą apsiprasti. Kaikurie jau pra
dedą įsigyti ir motociklus bei dvi
račius. Esą matyti ir skrybėlėtų 
merginų. Stachanovietiškas darbo 
principas bandomas kelti visur, 
skiriant įvairias premijas.

Pasvalio miestelyje tesą tik po 
vieną krautuvių rūšį: batų, mėsi
nė, kepykla, kooperatyvas. Eilės 
susidarančios gana didelės, nes 
mėsą iš Panevėžio atvežą tik 2 — 
3 kartus į savaitę. Nors Sydnė
jaus krautuvių dar netekę jai ap
lankyti, bet matytos Riverwoodo 
priemiesčio krautuvėlės, sako, 
esančios geresnės ir gražesnės už 
pačios Maskvos krautuves.

Buvo pateikta keletas kainų: 
juoda duona (2 kg.) — 3 rbl.; py
rago kepaliukas — 2.20 rbl., ma
žesnis — 1.20 rbl.: miltai 2.60 
iki virš 4. rbl.; aviena — 14 rbl.; 
kiauliena — 16.60 rbl.; jautiena 
— 8 — 11 rbl.; dešra nuo 9 iki 
30 rbl.; kumpis žalias — 18 rbl.; 
dešrelės (kurių gaunama tik ret
karčiais) — 16 rbl.; lašiniai — 
22 rbl.; silkės 6 — 13 rbl. Kai
nos skaitomos už 1 kilogramą. 
Motociklų keliuose esą matoma 
gana daug, kurie kainuoją apie 
8,000 rbl.; pigus radijo aparatė
lis 700-800 rbl.; cukrus — 8.30 
rbl.

Nors p. Uogintienė sako, kad 
dabartinis gyvenimas Lietuvoje 
gerėja, tačiau, aišku, dar netu
rėjo progos jo palyginti su mūsų 
gyvenimo sąlygomis. Skirtumas 
jau matomas iš gyveninio reikme
nų kainų. P. Jaudegienė priminė 
man atsitikimą, kad kai ji, paliku
si savo mamą vieną namuose, iš
vyko į darbą (p. Uogintienė labai 
mėgstanti gerti arbatą), tai grį
žus užsimezgęs šis pokalbis:

— Ar tu nepyksi ant manęs, 
kad aš taip daug arbatos geriu?

— Kodėl mama? — nustebusi 
p. Jaudegienė.

— Kad aš cukraus daug suvar
tosiu gerdama...

Daugumas Pasvalio gyventojų 
auginą savas daržoves, gyvulius. 
Tat labai palengviną gyvenimą. 
Tačiau ne kiekvienas galįs, nes 
daug priklausą nuo namų šeimi
ninkų: vieni leidžią, kiti — ne.

Tenai Mindaugas pajodinėjo kiek 
su savo kariuomene ir, nesulau
kęs atvykstant sąjungininkų — 
Naugardo pulkų, nepadaręs vokie
čiams jokių nuostolių, nepaėmęs 
nei vienos pilies, grįžo atgal na
mo ir išsiuntė savo pulkus ka
riauti į Rusiją. Sunku paaiškinti 
tokį Mindaugo elgesį. Greičiausiai 
tai buvo tik Mindaugo politinis 
manevras — apraminti besišiau- 
šiančius žemaičius ir nepakenkti 
Livonijos kryžiuočiams, kurių tar
pe jis turėjo gana gerų draugų. 
Kada sukilėliai ir Prūsuose ir Li
vonijoje palyginant silpnomis jė
gomis sugebėdavo užimti kryžiuo
čių pilis, negalima tikėti, kad ga
lingos valstybės, kokia buvo Min
daugo Lietuva, kariuomenė, nors 
ir nesulaukusi pažadėtos naugar- 
diečių paramos, nebūtų įstengusi 
užimti Livonijos Ordino pilių. 
Mindaugas, apsikrikštydamas ir 
užrašydamas Ordinui dalį Žemai
čių, buvo pasidaręs žemaičių pat
riotų ir senosios lietuvių religijos 
šalininkų tarpe labai nepopulia
rus. Toks gyvybinių tautos reika
lų nesupratimas, kokį jis parodė 
visa širdimi neprisidėdamas prie 
kryžiuočių sunaikinimo ir išsiųs
damas kariuomenę į Rusiją, visiš
kai pakirto mažesnių kunigaikš
čių pasitikėjimą juo. Mindaugo 
žlugimas buvo neišvengiamas 
(1263).

Bažnyčios esą lankomos mažai, 
nes daugumas, ypač tarnautojai, 
nenorį pakenkti savo ateičiai. Ki
tur esą net reikalaujama: bažny
čia ar darbas, taigi reikią rinktis 
darbą, jei norima gyventi.

Taip pat ir Lietuvos lietuviuo
se paskutiniu laiku pradedama esą 
pasigesti vieningumo bei nuošir
dumo. Maskvoje kartais net rusai 
esą mandagesni už lietuvius. Jau
noji karta pradedanti įsigyventi 
į dabartines sąlygas ir ne visi tikį 
apie “senąsias gerąsias dienas”, 
nors tai pasakotų pati motina ar 
tėvas.

Rusai trukdą visas užsienio ra
dijo transliacijas, nors žmonės ir 
bandą paslapčia klausytis. Visur 
esą įvesti garsiakalbiai, kuriuos 
žmonės vadina “tašku”. Veikią 
tik du taškai: vienas — Vilnius, 
kitas — Maskva.

Krautuvėse esą ir šaldytuvų ir 
mažų ekranų T.V. aparatų ir skal
biamų mašinų, bet šiuos dalykus 
teturį tik pasiturintieji (kas tie 
— mes žinom — ab). Krautuvėse 
tegalima esą gauti tik naujus da
lykus. Senų nemaino, juos reikia 
parduoti privačiai.

“Komiso” krautuvės — tai tik 
daiktams parduoti, kurie gauti iš 
užsienių, čia imama palūkanos 
nuo atneštos prekes ją pardavus, 
o nepardavus — imama procen
tas už daikto laikymą krautuvėje. 
Panašiu bizniu esą verčiasi ir ne 
viena moterėlė miesteliuose.

Kelių esą naujų. Pavyzdžiui, iš 
Pasvalio į Panevėžį nutiestas es- 
faltinis plentas.

Pasvalys dabar gaunąs elektrą 
iš naujosios Kauno hidroelektri
nės. Po šios jėgainės įrengimo 
elektra atpigusi ir esąs geresnis 
aptarnavimas. Dabar jau esą įves
ti ir skaitliukai. Paskutinis elekt
ros mokestis siekęs tik 2 — 3 
rbl., o anksčiau susidarydavę iš
laidų už elektrą nuo 25 iki 40 
rublių mėnesiui.

Kad sudarytų sąlygas vyrui su 
žmona dirbti, visur esą įrengta 
vaikų darželiai, kurie tarnautojų 
prižiūrimi gana gerai. Bet už prie
žiūrą iš vyro ir žmonos algų esąs 
išskaitomas tam tikras nuošimtis.

Po karo buvę renkamos pasko
los, kad atstatytų valstybę. Nors 
buvę pažadėta paskolas grąžinti 
po keleto metų, bet, deja, jos ne
sančios grąžintos nė dabar.

Seno amžiaus pensija mėnesiui

NEPASTOVŪS LAIKAI

Po Mindaugo mirties iš eilės 
atėjusių į valdžią trumpalaikių 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
nuolatinis keitimasis (žemaičių 
kunigaikštis Treniota 1263-65, 
Mindaugo sūnus Vaišvilkas 1266- 
68, Mindaugo žentas švarnas 1268 
-69) silpnino Lietuvos padėtį ir 
trukdė teikti pagalbą sukilėliams. 
Galimybė sunaikinti Ordiną buvo 
praleista. Kryžininkų iš Europos 
remiami kryžiuočiai atsikvėpė nuo 
patirto Durbės mūšyje pralaimėji
mo bei sukilėlių jiems suduotų 
smūgių ir, sukaupę jėgas, pradė
jo laimėti kovose prieš sukilėlius. 
Vienas po kito žuvo sukilimo va
dai. Vokiečiai kraujo upėse pa
skandino didvyrišką prūsų ir lat
vių laisvės kovą. Ir pati Lietuva 
dar 150 metų turėjo kęsti nuo
latinius karus ir užpuolimus iki 
Žalgirio mūšio, po kurio karinė 
kryžiuočių galybė daugiau galvos 
nebepakėlė.

Nuo Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Traidenio (1270-82) iki 
Vytauto laikų Ordinas dėjo visas 
pastangas užkariauti Žemaičius 
ir savo dvi valstybes — Prūsų ir 
Livonijos — sujungti į vieną teri
torinį vienetą. Narsiai kovodami 
žemaičiai ir lietuviai neužleido 
kryžiuočiams nei vienos savo že
mės pėdos. Savo kraujo ir begali
nių aukų kaina lietuviai sutrukdė 
vokiečių riteriams įkurti Pabalti
jyje vienalytę, galingą Ordino 
valstybę kaip prietiltį tolimesnei 
vokiečių ekspansijai į rytų erdvę. 
Ilguose karuose lietuvių sudėtos 
kraujo aukos ir medžiaginiai nuo
stoliai buvo labai dideli. Livoni
jos ir Prūsų Ordinų pagrindinės

Apsvaigimas yra žalingas. Ap
svaigęs žmogus nebegali normaliai 
mąstyti, jausti ir elgtis.

Daugiausiai žinomas apsvaigi
mas yra nuo gėrimo svaigalų. Bet 
yra ir kitokių rūšių apsvaigimų. 
Rūkymas irgi svaigina, žmogus, 
būdamas dažnai tabako smarvėje 
paskendęs ir dar labiau, jei pats į 
plaučius įtraukia per degančią 

tesanti tik 110 rublių.
Rusai savo valiutą vertiną. Iš

vykstant į Australiją, Maskvoje 
ji iškeitusi 700 rublių ir už juos 
banke tegavusi tik £ 25. Anks
čiau banke tekę už £ 5 gauti 56 
rublius. Juodoje rinkoje, kuri dar 
tebeegzistuoja, svaras ar doleris 
skaitomi lygiais ir už juos moka
ma po 25 rublius.

Gydymas Lietuvoje esąs nemo
kamas, bet daktarai visai kitaip 
prižiūri pacijentą ir geresnius 
vaistus prirašą, kai iškviečiami į 
namus ir jiems duodamas kyšis. 
Daktarų Pasvalyje netrūksta, da
bar esą 10, anksčiau tebuvę tik 2.

Nuo naujų metų pradžios Ru
sijoje bei visuose satelitiniuose 
kraštuose būsianti pakeista valiu
ta, mokant 10:1 santykiu. Anks
čiau reformos neliesdavusios pini
gų taupomose kasose, bet dabar 
viskas būsią keičiama, žmonės su
sirūpinę laukią reformos, nes 
sklindą gandai, kad daug kas pa- 
brangsią.

P. Uogintienė turėjo laukti nuo 
1956 metų, kol galutinai buvo su
tvarkyti išvykimo dokumentai. Ne 
vieną kartą vis iš naujo vykdavu- 
si į įstaigas ar rašydavusi laiškus 
su užklausimais, kodėl jos neiš- 
leidžią. Pagaliau gavusi vizą spa
lio 14 d. ir iš Pasvalio išvykusi 
jau po keturių dienų. Kelionė lėk
tuvu buvusi gera, tik bėdos turė
jusi gauti kambarį Maskvoje, kur 
visi viešbučiai buvę užimti. Mais
tas viešbučiuose irgi esąs brangus 
ir patarnavimo nėra, kitaip sakant 
— pačiam reikia maisto įsidėti. 
Vieną porciją suvalgius žmogus 
nesąs sotus. Guliažo porcija ir ar
batos stiklas kainuoja 6 rubliai. 
Nesą lėktuvuose to aptarnavimo, 
kokį duodą vakariečių lėktuvų 
bendrovės.

Susitarėm, kad po mėnesio vėl 
pasimatysim ir tuokart bandysime 
pasikalbėti, palyginant Australi
jos ir Lietuvos gyvenimus.

kronikos duoda gana gausių ži
nių apie kasmet ruoštus karo žy
gius į Lietuvą. Tačiau tų žinių 
neužtenka, kad galėtume suvesti 
nors apytikslį Lietuvos karo su 
kryžiuočiais aukų ir nuostolių ba
lansą. Negalime sužinoti kiek daug 
per tuos šimtmečius žuvo gyvybių, 
kiek daug moterų ir vaikų buvo 
išvesta į nelaisvę. Negalime ap
skaičiuoti taip pat, kiek daug bu
vo sudeginta sodybų ir kaimų, 
kiek išgrobta ir sunaikinta tur
to.

Ankstyvesnieji mūsų istorikai 
daugiausiai yra iškėlę kovų su 
kryžiuočiais atskirus didvyriškus 
epizodus: Pilėnų kunigaikščio 
Margio ir jo karių herojišką pasi
ryžimą geriau mirti, negu patek
ti į kryžiuočių nelaisvę, kunigai
kščio Vaidoto narsų degančios 
Kauno pilies gynimą, Kęstučio 
riterišką būdą, Vytauto priesaiką 
amžinai keršyti kryžiuočiams — 
vienu žodžiu senovės lietuvių tau
rų būdą, laisvės meilę, narsumą 
kovoje iki mirties. Lietuviai tokie 
ir buvo, nes be minėtųjų savybių 
jie nebūtų įstengę tokį ilgą laiką 
kryžiuočių spaudimui priešintis ir 
juos būtų ištikęs kaimynų prūsų 
likimas. Vėlesnės kartos mūsų is
torikai, giliau išnagrinėję mūsų 
tautos istoriją XIII ir XIV am
žiuose, nurodo, kad nuolatinės ko
vos su kryžiuočiais įrėžė gilius 
pėdsakus į visas Lietuvos gyveni
mo sritis, visai Lietuvai uždėjo 
militarinį antspaudą. Prof. Z. 
Ivinskis rašo: “Iš kartos į kartą 
einantis kruvinas “palikimas” iš 
visų išgalių kovoti prieš riterį su 
kryžiumi, kuris lietuviui reiškė 
tik kraują ir jungą, nukreipė Lie
tuvą labiau militarinės kultūros

Rašo: Jonas Normantas

pypkę ar cigaretę sugadintą orą, 
taip pat, kaip ir gerdamas svai
galus, kenkia savo kūno ir dvasios 
sveikatai.

Kartais atsitinka tačiau, kad 
žmogus, negeriąs svaigalų ir nerū
kąs, vistiek būna apsvaigęs.

Mokslininkai bandymais įrodo, 
kad neigiami jausmai kelia virpė
jimus — bangavimus, labai ken
kiančius jų kėlėjams ir mažiau 
tiems, ast kurių jie nukreipiami. 
Taigi neapykantos, pykčio, pavy
do ar išdidumo — puslumo jaus
mai veikia neigiamai žmogaus or
ganizmą ir žmogus, kaip girtas, 
nebegali visai normaliai mąstyti, 
jausti ir elgtis.

Teigiami jausmai, kaip meilė, 
gailestingumas, tolerancija — taip 
pat reiškiasi virpėjimais — ban
gavimais, kurie plačiai sklinda ir 
daugiau liečia tuos, į kuriuos krei
piami ir gaivinančiai, stiprinan
čiai veikia.

Pradėkime viens kitą mylėti, 
viens kitam tik gera linkėti ir 
viens kitą gerbti, būti tolerantin
gais ir visas mūsų gyvenimas 
pakryps iš blogos pusės į gerą — 
jausimės laimingesni, sveikesni ir 
visas mūsų gyvenimas bus turi- 
ningesnis — prasmingesnis.

Kada gyvenome savoje lietuviš
koje valstybėje ir patys kūrėme 
nuostatus, kaip tvarkyti valstybi
nį gyvenimą, tada turėjo prasmės 
prieš Seimo rinkimus ir rinkimų 
metu skirtingų partijų susirėmi
mai ir buvo galima teisinti parti
nius ginčus. Bet gyvenant trem
tyje, nėra prasmės nei tikslo jo
kiems partiniams ginčams. Kas 
nori politikuoti, tegul įsijungia į 
sau atatinkamas šio krašto politi
nes partijas (o jų yra pakanka
mai iki parlamentų durų — nepa 
kankamai pačiuose parlamentuo
se) ir tegul ten aktyviai veikia.

Mūsų savaitgalio mokyklų ir 
patrijotinės spaudos rezultatai 
menkinami, jei ne nuo svaigalų ar 
dūmų, tai nuo neigiamų jausmų 
apsvaigusių žmonių, kurie neva 
savo partijom didindami pilitinį 
aktyvą visokiom progom niekina 
tuos laikotarpius Lietuvos valsty
bės gyvenimo, kada ne jų partijos 
žmonės buvo valdžioje.

Visi žinome pasaką apie vieny
bę. Vienybėje mūsų galybė. Jei 
būsime vieningi, būsime daugiau 
atsparesni nutautėjimui. Darnioje 
vienybėje gyvenant, būtų žymiai 

kryptimi. Likiminė kova reikala
vo ieškoti atramos plačiuose ryti
niuose plotuose, kur nuostabiai 
sėkmingai buvo nešamas Lietuvos 
valstybingumas. Ta — dabar sa
kytume — totalitarinė kova įsta
tė valstybę į tą neišvengiamą ke
lią, kuriame nuo Vytenio (1295- 
1316) ir Gedimino (1316-41) laikų 
svarbiausi valstybinio gyvenimo 
rūpesčiai buvo sutelkti šimtų šim
tus rankų gausioms pilims statyti, 
gerus ginklus bei karo žirgus tu
rėti ir apskritai visas krašto jėgas 
ir išteklius mobilizuoti karui.

Karas tačiau visada yra tikro
sios kultūros stabdis. Ir Lietuvo
je tai buvo jaučiama materiali
nės ir dvasinės kultūros srityje. 
Per karus su Ordinu, kuris supo 
Lietuvą iš trijų šonų, ji negavo 
progos sueiti į pastovų kultūrinį 
sąlytį su Vakarais. Miestai vidu
rinių amžių pabaigoje buvo pasi
darę kultūros nešėjai. Lietuvoje 
tačiau jie galėjo kurtis tik po ka
rų. šitas miestų kūrimosi didelis 
pavėlavimas buvo viena iš prie
žasčių kodėl Lietuvoje, išskyrus 
keletą centrų, neatsirado daugiau 
miestų, kur būtų telkęsis ekono
minis bei kultūrinis gyvenimas. 
Vadinasi karai užkirto natūralų 
kelią į Vakarus, atstūmė nuo 
krikščionybės; jie alino Lietuvą 
ekonomiškai, nuolat lašino kraują 
iš gyvo tautos kūno, mažino prie
auglį, skurdino dvasiškai. Ir ko
kia buvo laimė, kai Vytautas ga
lutinai sėkmingai išsprendė tą 
nuolatinį Vakarų pavojų.“ (Mer
kelis Giedraitis arba Lietuva dvie
jų amžių sąvartoje, Aidai Nr. 3, 
1951, 115-116 pusi.)

(Bus daugiau) 

mažiau kuriama mišrių šeimų, ku
rios labai žalingos lietuvybės išlai
kymui.

Kam Australijos lietuviams rei
kalingi du savaitraščiai? Užtektų 
vieno bendrinio lietuviško savait
raščio. O grynai religiniams rei
kalams prie bendrinio savaitraščio 
turėtų būti pridėtas atskiras reli
giniams reikalams lapas. Kadangi 
lietuvių tauta yra ne tik katali
kiška, o tik daugumoje, tai ir re
liginiams reikalams lapas turėtų 
būti per mėnesį sykį paruoštas 
liuteronų — reformatų žmonių ir 
jų religijos reikalams, žinoma, tų 
religinių priedų redaktoriai ir jų 
bendradarbiai turėtų laikytis ben
drinės krikščioniškos moralės.

Kam statydintis ar pirkti po 
dvejus namus vienoje bendruome
nės apylinkėje? Ir vyskupas Briz- 
gys, kada vizitavo Melburno lie
tuvius, prašė būti vieningais — 
abiejus namus parduoti ir įsigyti 
vienus didesnius.

Mieli tautiečiai, blaivėkime! Ge
riantieji ar rūkantieji be saiko 
pradėkime prisilaikyti saiko, o ge
riantieji ar rūkantieji atsitiktino
mis progomis pasidarykime visiš
ki abstinentai. Išsižadėkime ra
ginimo papročio. Be raginimo bū
tų žymiai mažiau geriama ir žy
miai mažesnis prieauglis naujų 
girtuoklių.

Raginimas — prievartavimas, 
tai jau netolerancijos ir žemo kul
tūros laipsnio požymis.

Ginčų objektai, dėl kurių senai 
ginčijamasi Melburne ir dabar 
pradedama Adelaidėje, nėra verti 
išgriaužto kiaušinio arba, kaip 
mėgstąs gerti tautietis išsireiškė, 
išgertos bonkos. Jie atrodo labai 
dideli ir vertingi tik apsvaigu- 
siems. Tik apsvaigusieji neapy
kanta ant kitaip galvojančių tau
tiečių gali gaminti ir skleisti 
šmeižtų lapelius. (Melburnas)

Dėl visokeriopo prablaivėjimo 
mes esame reikalingi vieni kitų 
moralinės paramos bei patarimų 
— pamokymų. Organizuota para
ma visada yra efektyvesnė kaip 
pavieniui teikiama. Organizuotai 
paramai teikti savo tautiečiams 
dėl prablaivėjimo reikia prie kiek
vienos bendruomenės apylinkės 
susiorganizuoti blaivininkų sekci
jas.

Blaivininkų sekcijų veikla galė
tų būti net naudingesnė už so
cialinės globos moterų sekcijų 
veiklą, jei tos sekcijos sugebėtų 
žymų skaičių tautiečių, ypač stu
dijuojantį jaunimą, pasukti į blai
vybės kelią.

KAS STATYS KĖDAINIŲ 
CHEMIJOS KOMBINATĄ?

Ties Kėdainiais, Slikių geležin
kelio stoties rajone, pradėtas sta
tyti nauja chemijos gaminių įmo
nė, kuri numatoma baigti ateinan
čiais metais, ši statyba yra pa
skelbta “respublikos komjaunuo
liška statyba”. Tai reiškia, kad 
komjaunimo organizacija telks va
dinamuosius savanorius ir siųs 
dirbti prie tos statybos.

Įsidėmėtina, kad statyba vadi
nama “respublikos”, o ne visasą
jungine komjaunuoliška statyba. 
Tai gali būti reikšminga, nes tai 
gali būti ženklas, kad jaunimas j 
šį darbą bus telkiamas tik iš pa
čios Lietuvos, o ne iš kitur. Tarp 
atvykusių čia dirbti minimi net 
ir toki, kurie yra buvę komjau
nimo organizacijos išsiųsti dirbti 
į Karagandą arba Donbasą. Jie 
sakosi atvykę čia dirbti, kai suži
noję, kad šiam darbui telkiami 
darbininkai. Lapkričio mėses] čia 
dirbs dar tik apie pora šimtų 
jaunuolių “iš visų Lietuvos kam
pelių”. šiuo atveju, bent tuo tar
pu, dar nežada siųsti iš “broliš
kų respublikų”. LNA
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KNYGŲ IŠDAVIMAS IŠ

MUSU GYVENIMO AKTUALIJOS
MELBURNO LIETUVIŲ KLUBAS 

— LIETUVIŲ NAMAI — 
KREIPIASI Į MELBURNIŠKIUS

CANBERRA

TAUTIETI,
Lietuvių Namai Melburne yra 

atsiradę dėl bendruomenės narių 
supratimo turėti savų pastogę, kad 
įvairus bendravimas vyktų lietu
viškoje aplinkoje.

Melburno Lietuvių Klubas, pa
gal vietos įstatymus įregistruota 
bendruomenės narių organizacija, 
sutelktinėmis MLK narių ir orga
nizacijų lėšomis įgijo bendruome
ninius namus, 12 Francis Grove, 
Thornbury, juos tinkamai sutvar
kė bei pritaikė esamiems reikala
vimams.

Telieka atlikti dar vienas už
davinys: baigti mokėti skolų £1200 
už namus, šis uždavinys, lygiai 
kaip ir atliktieji, tegalimas įvyk
dyti visiems dedantis, panašiai, 
kaip kad dėtasi namus įgyjant, 
juos įrengiant.

Skola už namus ligi šiol yra la
bai nežymiai sumažėjusi, nes MLK 
pajamos buvo sunaudotos namų 
remontui, palūkanoms mokėti ir 
namų laikymo išlaidoms dengti. 
Skola, palyginti, nėra tokia jau 
neįveikiama, ypač turint galvoje 
ligi šiol dėtąsias pastangas. Mo
kamos už skolų palūkanos (£80 
per metus) nutraukia bendram 
reikalui brangų skatikų.

Reikalas išmokėti skolų — ir 
dar šiais metais — yra bendras, 
visiems rūpimas. Skola padengti 
tegalima talkos būdu, būtent, tuo 
keliu, kuriuo Lietuvių Namų rei
kalai ligi šiol buvo rūpinami. An
tai, žymi MLK narių dalis prisi
dėjo namus įgyjant, paskolindami 
M.L. Klubui £2900. Toji suma nė
ra vienodai pasiskirsčiusi, taip, 
kad paskolintos individualinės su
mos įvairuoja nuo £ 1 ligi £ 140. 
MLK Taryba tikisi, kad bus su
prastas reikalas prisiimti bendrų
jų naštų kiek lygiau.

MLK Taryba šiuo kreipiasi į 
visus lietuvius ir prašo paskolinti 
ar paaukoti M.L. Klubui pinigų 
Lietuvių Namų skolai sumokėti. 
Paskola priimama bet kuriomis 
sumomis. Jeigu kiekvienas pasko
lintų bent po £ 10 — o tokia su
ma atskiram tautiečiui investuoti 
į Lietuvių Namus, atrodo, netu
rėtų būti sunku, — tai M.L. Klu
bas sumokėtų visų skolų. Tada 
galima būtų pradėti galvoti apie 
naujus kelius Lietuvių Namams 
gerinti, kad jie galėtų pilniau 
patenkinti beaugančius lietuviš
kus reikalus.

Taryba, kreipdamasi į visus 
tautiečius, kviečia dar nesančius 
nariais stoti į M.L. Klubų ir tuo 
prsidėti prie bendruomeninių Lie
tuvių Namų tvarkymo bei išlai
kymo. (Įst. mok. £ 5, nario mok. 
metams £ 1).

Paskolas, aukas, mokėjimus pa
sižadėjimus išpirkti priima MLK 
iždininkas p. J. Valys ir visi kiti 
MLK Tarybos nariai, taip pat jos 
talkininkai.

Čekius, Postal Notes, Money 
Orderius prašoma siųsti šiuo ad
resu: Mr. J. Valys, Lithuanian 
House, 12 Francis Grove, Thorn
bury, Vic.

MLK Tarybos nariai ir MLK 
talkininkai yra ryžęsi aplankyti 
tautiečius namuose, ir jie tikisi, 
kad jų krepimasis neliks be atgar
sio.

Lietuvių Namai yra mūsų visų 
namai, tad dėl jų bendrai tenka 
ir rūpintis. Lietuvių Namų durys 
yra atviros: kiekvienas lietuvis 
Lietuvių Namuose mielai laukia
mas ir vienodai branginamas.
1960.11.12.

MELBURNO LIETUVIŲ 
KLUBO TARYBA

DAR DĖL VASAROS STOVYKLŲ

GIMNAZISTAI LAIMI 
MEDALIUS

St. Joseph gimnazijos lietuviai 
moksleiviai — R. Keraitis, V. La
butis ir V. švedas — šios gimna
zijos ruoštose sporto varžybose 
kiekvienas laimėjo po medalį. 
Spalio 8 d. šie moksleiviai daly
vavo ir tarpmiestinėse gimnazi
jų sporto varžybose Goulburne.

BALIUS PASISEKĖ
Canberros apyl. dešimtmečio 

balius laikomas pasisekusiu, nes 
jame dalyvavo per 100 tautiečių 
ir valdyba turėjo £25 gryno pel
no. Visi canberiškiai ypač susi
žavėję “Rožyčių“ dvigubo kvar
teto, vad. A. Pluko, dainomis.

BRISBANE
LIETUVIŠKOS SUTUOKTUVĖS

Lapkr. 5 d. Red Hill R.K. Baž
nyčioje susituokė Adolfas Šteinar- 
tas ir Gražina Reutaitė.

Sutuoktuvių apeigose dalyvavo 
gausus būrys giminių, artimųjų 
ir draugų.

šauni vestuvių puota, suruoš
ta jaunosios tėvelių p.p. Reutų, 
įvyko su lietuviškom piršlio (P. 
Mališauskas) ceremonijom svetin
gųjų p. Ruzgių buveinėje, Petroe 
T-ce.

Prie gėrybėm apdėtų stalų bu
vo pasakyta ir nuoširdžių sveiki
namųjų kalbų — linkėjimų jau
najai porai, reiškiant džiaugsmų 
“savo su savu“ jungtuvėmis.

Jaunosios tėveliai Brisbaneje 
gražiai su tautiečiais sugyvena, 
yra draugiki ir nuoširdūs, tad ir 
sukvietė daug jaunimo ir senimo. 
Sunešta puikių dovanų.

Mieloje draugijoje ir labai jau
kioje pastogėje buvo taip gera 
pabūti, kad nebenorėjome skirs
tytis nė giliai nakčiai atėjus.

Corindas Povei*

ADELAIDE
Rašo: Matas Gailius

Savo straipsniu “Stovyklavimo 
laikui artėjant“ sukėliau platesnį 
visuomenės susidomėjimų. Dėl jo 
iškilo diskusijų ir kritikos.

Pripažįstu, kad lietuvių skautų 
organizacija Australijoje atliko 
ir atlieka labai didelį bendro ir 
tautinio auklėjimo darbų. Mano 
asmeniškas troškimas, kad kiek
vienas jaunuolis — jaunuolė savo 
brendimo laikotarpyje praeitų 
skautiškųjų mokyklų. Man pačiam 
taip pat teko būti skautu, be to, 
teko lankytis bei pabuvoti Vokie
tijoj ir Australijoje ruošiamose 
skautų stovyklose ir šiuo reikalu 
ne kartų diskutuoti su tėvais, ku
rių vaikai jau senai yra lietuvių 
skautų eilėse.

Iš minėtųjų diskusijų susidariau 
įspūdžio dėl tėvų pageidavimo, 
išreiškiančio vieningų nuomonę, 
iog vasaros stovyklose reikėtų 

reipti daugiau dėmesio į litua
nistinius dalykus, kurių vaikams 
tikrai trūksta. Tatai, suprantama, 
buvo daroma ir iki šiol, bet ypa
tingos išeivijos sąlygos reikalauja 
L lituanistinių dalykų mokymų at

lipti žymiai didesnį dėmesį.
Tautinių stovyklų uždavinys — 

tautiškumo ir asmenybės auklėja
mas. Nestatant tautinio auklėji
mo pirmąja vasaros stovyklų pa
skirtim, vaikai būtų galima leistibKlLUlIII, VtlliUtl UULU gUllIIlU ICISLl UV1VU 1' 
ir į australų skautų stovyklas.! dėmesį.

Jose jie nė kiek neblogiau išmoks 
skautavimo ir užsigrūdins gamto
je. Juk ne mes, o anglų pasaulis 
yra skautybės kūrėjai ir mokyto
jai.

Man oponuodamas p. V. Dei- 
kus “M.P.“ rašė, kad platesnei 
tautinio auklėjimo programai 
įvykdyti esąs per trumpas stovy
klavimo laikas. Laiko trumpumas 
ir finansiniai sunkumai jau yra 
kita šios problemis dalis, kuri, 
jei ateitų į talką kitos lietuviškos 
organizacijos, manau, būtų taip 
pat nesunkiai išsprendžiama. Tu
rint nuosavas stovyklavietes ir sa
vas jaunimo auklėjimo organiza
cijas, negi negalime prailginti 
stovyklavimo laiko ir prisiderinti 
prie susidariusių tautinio auklėji
mo sąlygų?

Anuoju savo straipsniu aš ne
turėjau nė menkiausios tendenci
jos užgauti skautų organizaciją ar 
jos vadus, bei klaidinti visuomenę 
kaip p. Deikus man “M.P.“ buvo 
prikišęs. Priešingai — skautavi- 
mui ir lietuvių skautiška j ai vado
vybei aš reiškiu nuoširdžių pagar
bų, tačiau ir vėl iškeliu keletą 
minčių dėl lituanistinio auklėji
mo pirmumo, nes tatai yra ne tik 
mano nuomonė, bet ir kitų lietu
vių skautų tėvų. Taigi į tai vis 
dėlto reikėtų atkreipti ypatingų

SUAUKOTA 1060 SVARŲ
Apyskaitiniame ALS talkininkų 

susirinkime spalių 16 d. paaiškėjo, 
kad šiųmetiniame vajuje adelai- 
diškiai suaukojo Lietuvių Namams 
£1060.

ALS VALDYBOS PADĖKA
Adelaidės Lietuvių Sąjungos 

Valdyba nuoširdžiausiai dėkoja 
visiems mieliems aukotojams už 
šitą taip reikšmingą paramų. Kiek
viena, kad ir mažiausia auka, yra 
labai brangi ne tik kaip medžia
ginė parama, bet ir kaip dvasinis 
paskatinimas plėsti ir tobulinti 
bendruomeninę nuosavybę.

BIBLIOTEKOS
Apylinkės Valdybos biblioteka, 

esanti Lietuvių Namuose, nuo š. 
m. lapkričio 5 d. pradeda išdavi
nėti skaitytojams knygas. Jos bus 
išdavinėjamos kiekvienų šeštadie
nį 12 — 13 vai.

Visi, kas iš bibliotekos paimtų 
knygų dar negrąžino, prašomi jas 
grųžinti šeštadieniais nurodytu 
laiku, arba sekmadieniais po lietu
viškų pamaldų prie bažnyčios, kur 
jas priims bibliotekininkas p. 
Strauskas.

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ VAJUS
Visi, kas turi atliekamų lietu

viškų knygų ar lietuviškų žurnalų 
bei laikraščių (pilnus komplektus 
ar dalinai sukomplektuotus), pra
šomi aukoti juos Apylinkės Valdy
bos bibliotekai. Visa tai bus mielai 
priimama Lietuvių Namuose 
12 — 13 vai.

DARBO PAROPINIMAS 
SENESNIEMS TAUTIEČIAMS

Prie Gerųjų Kaimynų Tarybos 
sudarytas pakomitetas parūpinti 
darbo vyresnio amžiaus emigran
tams. Jau 8 firmos sutiko duoti 
darbo tokiem žmonėm. Dabar Ge
rųjų Kaimynų Taryba prašo nu
rodyti, kas iš vyresnio amžiaus 
lietuvių būtų linkęs sudarytam 
galimybėm pasinaudoti. Norintie
ji prašomi suteikti Apylinkės Val
dybai (Box 1296 L, G.P.O., Ade
laide) šitokias žinias: 1) pavardė 
ir vardas, 2) amžius, 3) lytis, 4) 
adresas, 5) išsimokslinimas, 6) 
profesija ar amatas, 7) kitos kva
lifikacijos, 8) kada ir kokį turėjo 
paskutinį darbų, o jei tebedirba — 
dabartinis darbas, 9) anglų kalbos 
mokėjimas ir kitos detalės, nau
dingos parenkant darbų.

“A.L.Ž.”.

MELBURNAS
DĖMESIO MELBURNE 

MOTERIMS!
Socialinės Globos Moterų Drau

gija Melburne praneša, kad š.m. 
gruodžio mėn. 10 d., 2 vai. po 
piet, ruošiama metinė-tradicinė 
popietė-kavutė. Bus įdomi progra
ma.

Prašoma dalyvauti visas nares 
su savo šeimomis ir artimaisiais. 
Maloniai kviečiamos viešnios ir 
prijaučiančios.

Popietė vyks Francis Grove, 
Thornbury, Liet. Klubo Namuose.

Socialinės Moterų Globot D-ja

INŽ A. KABAILA 
PAKEITĖ DARBĄ

Inž. A. Kabaila, vyr. lektorius 
Karališkajam Technikos Kolidže 
Melburne, iš savo pareigų pasi
traukė ir pradėjo dirbti Ciliv & 
Civic statybos bendrovėje Vikto
rijoj vyresniuoju statybos inžinie
riumi. Jis vadovauja projektavi
mo skyriui.

M.P.I.

VIENĄ Iš PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

LAFITTE
ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

M. PETRONIS, 
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-

LAIŠKAS REDAKCIJAI
19 Docker St., Richmond, Vic. 

1960.XI.16.
“MOŠŲ PASTOGĖS“

Ponui Redaktoriui,
Sydney.

GERBIAMAS PONE 
REDAKTORIAU,

Paskutiniuoju laiku Tamstos re
daguojamame laikraštyje vis daž
niau pasitaiko korespondencijų iš 
Melbourno, neobjektyviai palie
čiančių Apyl. Valdybų. Paskuti
niajame (60.XI.il) Nr-je “Mel- 
burniškis“ skundžiasi, kad į spa
lių 15 d. įvykusių Pabaltijo mo
kyklinio jaunimo šventę nebuvo 
pakviesti Lituanistiniai kursai su 
parengiamųjų klase. Kadangi šios 
“šventės šeimininkai šiemet buvo 
lietuviai“ ir “pradinį žodį tarė 
Skyriaus Lietuvių B-nės p-kas p. 
J. Petraitis”, tai išvadoje, sky
riaus valdybai tenka priekaištas, 
kad šios šventės programų iš lie
tuvių pusės atliko “tik dalis iš
rinktųjų“.

J tai turiu pareikšti:
1. šis pabaltiečių mokyklų va

karas buvo suruoštas pačių suin
teresuotų mokyklų estų mokyk
los vadovybės iniciatyva, kaip bu
vo viešai baigiamojoj kalboj pa
sakyta.

2. Prie šio vakaro organizavi
mo nei Apyl. V-ba nei Jungtinis 
Pabaltiečių Komitetas niekuo ne
prisidėjo, todėl nieko ir nekvietė 
ir negalėjo kviesti.

3. Atidaromųjį žodį buvo pra
šytas sakyti Jungt. Pabalt. Komi
teto pirmininkas, kuris tuo laiku 
buvo latvių atstovas, bet kadangi 
jis asmeniškai negalėjo tame va
kare dalyvauti, tų pareigų perda
vė man, kurių aš atlikau to Ko
miteto vardu, pavaduodamas tuo
laikinį p-kų. Pirmininkavimo pa
reigas lietuviai perėmė iš latvių 
š.m. spalių 24 dienų, t.y. gerokai 
pi šios jaunimo šventės.

4. Aš, kaip Apyl. V-bos repre
zentantas, esu taip pat nusivylęs, 
kad pas mus yra “išrinktieji“, ku
rie turi būti kviečiami, ir darbi
ninkai juodam darbui atlikti. Tas 
bendruomenės narys, kuris nuro
dė kelių taikai rezoliucijos for
ma, yra ir Melb. Kultūros Tary
bos narys, ir jo tiesioginė parei
ga būtų buvusi per Kult. Tarybų 
ko-ordinuoti lietuvių mokyklų 
bendradarbiavimų šiame pasirody
me, nes tas pasirodymas nebuvo 
slaptai rengiamas, bet jau iš anks
to skelbiamas. Tada atpultų rei
kalas ieškoti “atpirkimo ožio“.

J. Petraitis,
A.L.B. Melb. Apyl. V-bos P-kas

Pirkite

gMURRAY’S
HEALTH FOOD STORES 

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.) 

TEL.: 21-4254 arba BA-4254 
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) 

Vienintelė firma Australijoj jau 12 metų sudariusi kon
traktą su Inturistu, kuri turi teisę SIŲSTI SIUNTINIUS 
TIESIAI į ESTIJĄ, LATVIJĄ, LIETUVĄ, UKRAINĄ ir VISAS 
KITAS USSR RESPUBLIKAS.

MES PRIIMAME SIUNTINIUS 11 Ibs IR 22 Ibs SVORIO.
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 — 2i mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už į 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., g 
Cabramatta. UB 2082.
Olympic Surplus Store*, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 ft 
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. g 
Bankstown Quality Centre, 5 Kitchener Pde., Bankstown $ 
Tel.: UY 8089. g
K. & N. Disposal*, 107 Wentworth St., Port Kembla, J 1372 ft 
Gringila Disposals, 5 Hand Street, Gringila. Tel.: J 1372 g 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, g 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596. 0
MELBOURNE, VIC.: CONT AL CO. 114 Elizabeth St., Mel- g 
bourne MF 8498 arba 63-8498.
BRISBANE, QLD.: E. JURKA, 10 Vale Street, Red Hill, § 
Brisbane, Queensland.

PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth, $ 
BA 7842 £
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon g 
Tel.: J 2879.

SIŪLO JUMS ĮVAIRIAUSIUS, 
GERIAUSIUS IR PIGIAUSIUS SAVO 

DIRBINIUS:

1. TELEVIZIJOS APARATUS 21” EKRANO, PRADEDANT 99 GNS.
2. PIGIUS ŽOLĖS PJOVIKLIUS
3. 9 KUBIKŲ ERDVĖS ŠALDYTUVUS,

PRADEDANT 119 GNS.

4. PILNAI AUTOMATINES SKALBIMO MASINAS

Viską užsisakykite lietuvių firmoje:
CABRA-VALE HOME FURNISHING CO., 

88 John St., Cabramatta, N.S.W.
Tel. UB 2899

r—r.' ——-------------- ^j|

Lietuviams

speciali nuolaida!
NEW
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fffJPOPTAW
Redaguoja: Antanas Laukaitis 

Adresas: 35 James Str., Fairfield. N.S.W. lei. 72-4864

SPORTO ŠVENTĖS KAMPELIS
Jau senai mane Sp. Sk. Red. 

riečia j ragą, prašydamas paimti 
baigiančią rūdyti plunksną j ran
ką ir parašyti sportines XI-sios 
Sp. šventės, {vyksiančios Sydnė
juje, aktualijas. Gavęs šiame sky
riuje savąjį kampelį, bandysiu 
šiek tiek supažindinti skaitytojus 
su busimaisiais sportiniais įvy
kiais Sydnėjuje.

STUDENTAI IR FILISTERIAI
Štai, aną dieną užkliuvęs į ko

viečių krepšinio treniruotę, visai 
netikėtai išgirdau draugišką gin
čą tarp Studentų S-gos sekreto
riaus ir šventės Krepšinio vado
vo. Pasirodo, Krepšinio vadovas 
išleido gana griežtą potvarkį, ku
riuo nustatoma, kad busimosiose 
krepšinio rungtynėse tarp studen
tų ir likusiųjų šventės dalyvių 
studentų rinktinę gali atstovauti 
tik universitetuose studijuoją stu
dentai. Atrodo viskas aišku, ta
čiau Stud. S-gos sekretorius, net 
sušilęs ir į savo kalbą įtraukęs 
visas moksliškąsias gudrybes, ban
dė įtikinti vadovą, kad, pagal vi
sus įstatymus studentams priklau
so, nors balsavimo teisės ir netu
ri, taip pat ir filisteriai (univer
sitetą baigę žmonės). Išgirdęs šį 
ginčą vienas iš filisterių bandė 
nuraminti S-gos sekretorių, paža
dėdamas kuo greičiausiai vėl pasi
daryti studentu. Mano nuomone, 
krepšinio vadovas turėtų, prisimin
damas sunkias studentavimo die
nas, pasigailėti filisterių, norinčių 
pasidaryti vėl studentais ir leisti 
jiems, bent rungtynių metu, pri
siminti linksmas, nors ir vargin
gas, studentavimo dienas. Kitu gi 
atveju su studentais juokų nėra, 
gali visko atsitikti.

ŠAKNELĖ VĖL ŽAIDŽIA
Kas gi iš Australijos lietuvių 

sportininkų, bent vyresniųjų, ne
žino mūsų žymaus sporto vetera
no šaknelės? štai gi ir aš labai 
nustebau, krepšinio treniruotės 
metu pamatęs šį seną krepšininką, 
bežaidžiantį krepšinį. Tikrai pa
galvojau, kad nors vienas iš buvu
siųjų Kovo krepšinio veteranų su
siprato ir atėjo jauniesiems į pa
galbą. Išsišnekėjus pasirodė, kad 
Šaknis paskutiniuoju metu, be
sukdamas sau galvą įvairiomis 
šachmatų ir... pulkos kombinaci
jomis, pridėjo truputį svorio, taip, 
kad ateinančiai šventei, į kurią 
gal būt suvažiuos ir daug senų 
“meilių”, jau pats aukščiausias 
laikas rūpintis svorio numetimu.

NAUJI VEIDAI
šių metų sporto šventėje syd

nėjiškiai pirmą kartą pas save pa
matys hobartiškius Perkūno spor
tininkus. Matęs juos ankstyvesnė
se sporto šventėse kitur, galiu jau 
iš anksto vietinius sydnėjiškius 
užtikrinti gražia perkūniečių lai
kysena ir pavyzdinga sportiška

elgsena ir manau, kad kaip kitur, 
taip ir Sydnėjuje jie bus šventės 
favoritai žiūrovų tarpe. Nors, tie
sa, šiais metais vėl po ilgokos 
pertraukos pasirodys mūsų sosti
nės Canberros šaunieji sportinin
kai ir svarbiausia — jauniai, ku
riuos dar labai mažai kas pažįs
ta. Sveikinu abu jaunuosius klu
bus — Perkūną ir Vilką ir linkiu 
jiems geros sėkmės.

“BOSO” RŪPESČIAI
šiuo metu labiausiai užsiėmęs 

ir daugiausiai rūpesčių Sydnėjuje 
turįs žmogus yra Sp. Šventės “bo
sas” — Kovo pirmininkas. Dar 
būtų ne taip blogai, jeigu ant jo 
galvos tekristų tik sportiniai rū
pesčiai, bet gi dabar, būdamas ap
gyvendinimo vyr. šeimininkas. 
Apyl. Pirmininkas, Krašto Tary
bos atstovas ir t.t. ir t.t., jis ne
turi laiko nei tinkamai pavalgyti. 
Visa laimė, kad šalia jo raštinės 
yra Sydnėjaus Soc. Globos Mote
rų savaitgalinė virtuvė, kuri jį 
dar gaivina savo valgių skaniais 
kvapais (juos valgyti nėra laiko). 
Kitu gi atveju .— pirmininkas vi
siškai suliesėtų, kas gal būt atsi
lieptų ir į numatomą puikų šven
tės vadovavimą.

RINKTINIŲ KOVA
Neatvykstant Adelaidės teatrui, 

šį vakarą, t.y. gruodžio 29 d., ma
noma surengti draugiškas krepši
nio rungtynes tarp lietuvių rink
tinės ir australų, o, gal būt, ir 
amerikiečių Mormons rinkinės, 
kurios aukštaūgiai žaidėjai šiais 
metais yra miesto ir N.S.W. čem
pionai, ne kartą laimėję prieš
N.S.W. valstijos rinktinę. Visa gi 
bėda yra, kad Kalėdų metu ne 
krepšinio sezonas ir daugumas 
žaidėjų yra išvykę atstogoms. Prie 
viso to gal reikėtų dar padaryti 
ir parodomąsias stalo teniso rung
tynes tarp mūsų ir australų ge
riausių žaidėjų.

VISKAS KARTU
šventės rengėjai bando ir, atro

do, tatai jiems pasiseks, visas 
sporto šakas, išskyrus lauko teni
są, vykdyti toje pačioje salėje, 
kurios antrame aukšte yra paskiri 
kambariai. Tatai sutaupytų daug 
laiko ir neišvargintų nei dalyvių 
nei žiūrovų.

PATARKITE
Kovo merginų treneris tikrai 

yra reikalingas paramos. Kaip te
ko iš kai kurių merginų išgirsti, 
jos sutinka ateiti žaisti krepšinį, 
jeigu treneris jas paims iš namų 
savo mašina ir po treniruotės nu
veš jas į jų pasirinktą “byčių”. Aš 
manau, kad geriau sugalvoti nei 
Marso gražuolės negalėtų. Patari
mas: treneriui pirktis dviratį.

Iki kito karto — Jūsų Rims* 
Gailius.

R. REISONAITĘ ir R. URMONĄ, 

sukūrus lietuvišką šeimos židinį, 

sveikina ir linki daug laimės

A.L.S.K. “Vytis”

VISI SU JAUNIMU
Jau artinasi šv. Kalėdos ir Aus

tralijos lietuvių didieji įvykiai 
Sydnėjuje. Ten suplauks beveik 
visi, kas tik galės. Be senimo, ma
tysime ir galybes jaunimo.

Skaitydamas lietuviškąją spau
dą, susidarau įspūdį, kad Sydnė
juje įvyks dainų šventė, skautų 
stovykla, Krašto Tarybos suva
žiavimas, literatūros vakaras ir 
kt. Apie tai daug rašoma, rekla
muojama, tačiau tarp to viso la
bai mažai apie XI-ją sporto šven
tę... Kodėl?

Iš mūsų veikėjų lūpų dažnai 
galima girdėti nusiskundimų mūsų 
jaunimu, sielojamasi dėl jo ir vis 
kalbama, kaip būtų geriau išlai
kyti mūsų jaunimą kuo lietuviš
kesnių. Įvairiomis progomis tik 
pakalbama tuščiai ir jaunimas vėl 
paliekamas kelių pasiryžėlių glo
boje.

Kaip tik didžiausias įvykis mū
sų sportuojančio jaunimo yra me
tinės sporto šventės. Į tokias 
šventes suplaukia keli šimtai mū
sų rinktinio lietuviško jaunimo iš 
įvairių Australijos vietovių išban
dyti savo sportinių sugebėjimų. 
Sporto eilėse mes matom savo “ža
liukus”, kovojančius dėl lietuviš
kųjų klubų garbės ir girdime juos 
kalbant lietuviškai. Užsimezga 
naujos pažintys, susirandami nau
ji draugai. Atrodo, kad nieko ir 
netrūktų. Bet gi kodėl mūsų įvai
rūs rašeivos vengia daugiau pa
sisakyti spaudoje apie tokius spor
tinio jaunimo sambūrius, kad pa
drąsintų pačius jaunuolius ir pa
skatintų jų tėvus ir visus vyres
niuosius duoti moralinę ir mate
rialinę paramą pačiam jaunimui 
ir jų vadovams. Kodėl gi šalia ki
tų būsimųjų įvykių Sydnėjuje, ne
galima būtų duoti didesnį atgarsį 
ir didžiausiam metiniam jaunimo 
įvykiui. Gražus vyresniųjų žodis

jų, o tą geriausiai gali padaryti 
tik per sportą. Tokias žuvytės su
gaudyti į lietuvišką tinklą būtų 
labai lengva, jei turėtume daugiau 
į tai dėmesį kreipiančiųjų.

Į XI-ją sporo šventę Sydnėju
je, manau, atsilankys didžiulis 
sydnėjiškių būrys, matysime daug 
svečių iš visos Australijos, nepa- 
būgs sportuojančio jaunimo ap
lankyti dainoriai ir teatralai, o 
ypatingai visi Krašto Tarybos ats
tovai, kurie čia pat galės pamaty
ti savojo jaunimo dirbamą darbą 
ir atsiektus vaisius. Tat visi su 
jaunimu!

A. Merūną*

Melburne
VARPAS I — METRO 57 — 36
Varpas gana vykusiais metimais 

ir geresniu gynimu laimi prieš 
Metro, kurie bandė greičiu laimė
ti šias rungtynes. Taškai: V. So- 
ha 16 š. Urbonas 12, A. Plečkaus- 
kas 10, A. Vaišutis 9, V. Kuncai- 
tis 6, R. Baikauskas 4, R. Vaišutis 
ir G. žvinakis 0.

VARPAS I — BRENNANS 
21 — 24

Rungtynės gana žemo lygio, nes 
abi komandos vienodai blogai mė
to. Mažas taškų skirtumas šiose 
rungtynėse parodo komandų pa
jėgumą. Taškai: V. Soha 9, š. 
Urbonas 5, A. Vaišutis 4, R. Vai
šutis 2, A. Plečkauskas 1, R. Bai
kauskas ir J. Valiukevičius 0.

VARPAS (mot.) — THORNBURY 
19 — 24

Varpo merginų komanda perė
jo į C klasę, čia komandų žai
dimo lygis augštesnis ir Varpui

spaudoje tikrai padrąsintų jau
nuosius ir parodytų, jog ir jais 
yra jdomaujamasi.

Kaip ten bebūtų ir kaip ten mū
sų šviesuomenė begalvotų apie 
sportą, tačiau mūsų jaunimas, vis 
dėlto buriasi prie savųjų lietu
viškųjų sporto klubų. Nei viena 
organizacija negali prilygti sporto 
klubams jaunimo gausumu, ką ga
li ir aklas pastebėti. Kodėl gi mū
sų visuomenės vadovaujamieji or
ganai to nemato ir neatkreipia į 
tai didesnio dėmesio? Kam tos vi
sos valdybos aimanuoja, o neieško 
glaudaus bendradarbiavimo su 
jaunimo vadovais. Ar ne laikas 
prie Krašto Valdybos sudaryti 
sportuojančio jaunimo ryšininką, 
kuris galėtų daugiau rūpintis 
sportinį jaunimą liečiančiais rei
kalais?

Vis dėl to patirtis rodo, kad ne 
įvairios organizacijos sujungia 
jaunimą, bet paprasčiausias ka
muolys. Vaikai, baigę mokyklas, 
turi kur nors išlieti savo energi-

reikės daugiau pasispausti, norint 
laimėti. Nesant abiejų Kalvaity- 
čių, Varpas rungtynes pralaimi, 
bet buvo gerai kovota ir žaidimas 
įdomus žiūrovams. Taškai: A. La- 
zutkaitė 11, A. šilvaitė 5, D. Ur
bonaitė 3, G. Kaladienė ir N. 
Grincevičiūtė 0.

Adelaidėje
vytis į — WEST 

44-47 (12-24)
Vasaros turnyrą vytiečiai pra

dėjo be Petkūno (išvykęs į pro
vinciją) ir su mažokai treniruo
čių. Kaip ir žiemą, blogai žaista 
pirmas puslaikis, antrame puslai
kyje žaista gerai ir prieš galą 
rungtynių rezultatas buvo lygus. 
Su penkiomis baudomis apleidus 
aikštę Gumbiui su L. Urmonu, 
priešas įgijo persvarą ir pajėgė 
laimėti trimis taškais. Taškus pel
nė: Ignatavičius 17, Gumbys 10, 
Lapšys 8, Visockis, Alkevičius ir 
L. Urmonas po 3. B.N.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ, SIBIRĄ IR KITUS 
KRAŠTUS

Sąžiningiausia*, patikima* ir garantuota* 
patarnavimai, aukščiausio* rūšie* prekės 

už žemiausią kainą.

| Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Te). SHO 8734.

Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė.
MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, VAISTAI, MAISTAS.

$ Akordeonai, siuvamosios mašinos, rašomosios mašinėlės, 
motociklams ir dviračiams dalys, įvairios lempos 

sporto įrankiai ir visa kita.

Geriausio* atsiskaitymo sąlygos.

Kiekvienam siuntiniui asmeniška priežiūra!

NAUJI 1960 m. kainoraščiai ir įvairios 
informacijos pareikalavus teikiama visiems 

nemokamai.

Pasiunčiame ir pačių klientų supirktąsias prekes.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS

4-4-444-4+4-44444444-4-4444I 4 4444 4 444444 4 4 4I4444444444; 
LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

A. C.T. Builders Pty. Ltd. : 
i Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia • 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus. ’
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T. 3

Telef. J 40Š4. ’

ARTINASI KALĖDOS...
Siųskite savo siuntiniu* į USSR ir į Pabaltijį.

Siuntiniai gali būti pačių pokuoti ar standartiniai, už kuriuos 
nereikia primokėti. Tarpininkauja Jums

NYMAN & SCHULTZ
SWEDEN,

100 metų senumo ir patyrimo firma.
44 lb. siuntiniai saugiai pristatomi ir pilnai apdraudžiami. Už 
persiuntimą imami žemiausi mokesčiai Australijoje.
Australijos skyrius:

56 Cooper Street, Surry Hills, Sydney, N.S.W. TeL 31-3335.
Noriai pasiunčiame paštu katalogu* susipažinimui.

i 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. (Priešai* Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokė ji m ui. Mes kalbame vokiškai.

BROWNEJONES LTD, 1, NORFOLK PLACE, LONDON W. 2, ENGLAND.

VISIEMS LABAI SVARBI INFORMACIJA
KAS UŽSAKYS IKI 1961 METŲ VASARIO MEN. 10 DIENOS MŪSŲ FIRMOJE SIUNTINĮ, NEMAŽESNI KAIP 25 SVARŲ VERTĖS, 
— GAUS IŠ FIRMOS NEMOKAMAI 31 YDS. MEDŽIAGOS VYRIŠKAM KOSTIUMUI, ARBA 3 YDS. MEDŽIAGOS MOTERIŠKAM 
KOSTIUMUI, DVIGUBO PLOČIO, BE JOKIŲPRIMOKEJIMŲ.
KAS UŽSAKYS SIUNTINĮ, NE MAŽESNĮ KAIP 19 SVARŲ VERTES, GAUS TĄ PAČIĄMEDŽIAGĄ KAIP PRIEDE, TIK TURĖS 
APMOKĖTI MEDŽIAGOS SOVIETŲ MUITĄ.

KALĖDINIŲ DOVANŲ SIUNTINIAMS REKOMENDUOJAME
1 komplektas vyriškų storų, šiltų fleecy apatinių 

baltinių — ilgos kelinės ir baltiniai su 3/4 ran
kovėmis A£ 2.18.3

1 komplektas moteriškų šiltų fleecy apatinių bal
tinių — kelnaitės ir ilgi baltiniai 2. 8.0

1 pora šiltų feltinių kambarinių šliurių (slippers) 
su auliukais, užsegamos zip’u, guminiais padais, 
tinkamos moterims ir vyrams 2.15.0

Vaikams iki 4 metų amžiaus — 1 pora feltinių šliu
raičių, užsegamų zip’u 1. 2.6

Mergaitėms nuo 5 — 10 metų amžiaus — 1 šiltas

PRIEINAMOMIS KAINOMIS, VERTINGAS IR NAUDINGAS
fleecy megstinis, cardigan, užsegamas su sago
mis, su gražiais raštais, žaliame ir citrinos spal
vos dugne 1. 3.3

Berniukams — 1 šiltas fleecy Wincheater su kiše- 
niais, užsegamas su zip’u — nuo 5 — 7 metų 
amžiaus 1.11.3
nuo 8 — 10 metų amžiaus 1.18.3

Ir daugelį kitų prekių pigiomis kainomis galite rasti mūsų kai
noraščiuose.
Į visas išvardintas kainas įeina ir sovietų muito mokesčiai.

Pasiskubinkite pasinaudoti šia privilegija.

PREKES SEKANČIAI;

PATS LAIKAS SUSIRŪPINTI KALĖDŲ DO 
VANŲ SIUNTINIAIS SAVO ARTIMIE

SIEMS.
Įsitikinkite mūsų firmos skubiu ir patikimu aptarnavimu.

SIUNTINIO GAVIMAS YRA SAUGUS IR 
GARANTUOTAS.
Prašykite prekių kainoraščių, medžiagų pavyzdėlių, kuriuos 
siunčiame klijentams nemokamai.
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MELBURNAS

ŠAUKIAMA MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA MELBURNE

š.m. gruodžio mėn. 4 d. (sek
madienį) 16 vai. šaukiama lietu
vių mokytojų konferencija Lietu
vių Namuose, 12 Francis Grove, 
Thornbury. Vykstama E. Preston 
tramvajum iš Bourke iki Darebin 
Rd. Jon kviečiami visi lietuviai 
mokytojai, mokytojavę bet kurio
je mokykloje Lietuvoje, Vokieti
joje ir čia, Australijoje. Todėl 
visi mokytojai, gyveną Viktorijos 
valstybėje, nuoširdžiai kviečiami 
kalbamoje konferencijoje daly
vauti. Nežinodami visų adresų, 
kviečiame per spaudą. Dalyvauki
me ir visi nebaigusieji mokytojų 
seminarijų ar kitų pedagoginių 
mokyklų, bet ilgesnį ar trumpesnį 
laiką dirbusieji savaitgalio ar ki
tose mokyklose. Kviečiame ir stu
dentus, studijuojančius pedagogi
ką, būsimus mokytojus bei tuos 
tautiečius, kurie sielojasi mūsų 
jaunimo lituanistiniu švietimu ir 
auklėjimu.

Programoje pedagogė Elena ži- 
žienė skaitys paskaitą tema “Lie
tuvos ir Australijos Mokykla”, 
Antanas Krausas — “Savaitgalio 
Mokyklos ir jų paskirtis”. Be to 
konferencijoje bus keliama min
tis susiburti lietuviams mokyto
jams į ratelį, bus svarstoma pe
dagoginių kursų ir visa eilė kitų 
klausimų, susijusių su lituanisti
niu švietimu bei auklėjimu.

Laukiame kolegų mokytojų ir 
kitų skaitlingai atsilankant.

ALB KRAŠTO KULTŪROS 
TARYBOS LITUANISTINĖ 

SEKCIJA

ĮSPŪDINGAS ĮŽODIS
š.m. spalio 21 d. Melburno 

priemiestyje Black Rock, jau su
temus, ant jūros kranto susirinko 
būrelis vyresniųjų skaučių. Stip
raus vėjo blaškomos pakilo laužo 
liepsnos, prie kurių keturios se
sės — Birutė Antanaitytė, Rūta 
Krausaitė, Jūratė Normantaitė ir 
Audronė Paragytė — davė vyr. 
skautės įžodį. Trumpoje, bet įspū
dingoje įžodžio iškilmėje, be jau 
minėtų sesių, dalyvavo, psktn. B. 
Pankevičienė, psktn. D. Giedrai
tytė, skltn. K. Bredikytė, psklt. 
A. Lazutkaitė, vyr. skltn. B. Pra- 
naitytė ir Melburno skaučių sky
riaus vedėja psktn. D. čižauskie- 
nė, kuri įžodį davusioms sesėms 
įteikė prisiminimui adresus su vi
sų dalyvaujančių parašais.

Sesė

MELBURNE SKAMBA 
DAINOS...

Po Adelaidės lietuvių choro 
viešnagės visu smarkumu sukru
to melburniškiai ruoštis Pirmajai 
Australijos Lietuvių Dainų šven
tei, kuri įvyksta š.m. gruodžio 28 
d. Sydnėjuje.

Sumanymas ruošti pirmąją Dai
nų šventę suteikė akstino Mel
burno dainoriams ir su nauju už
sidegimu buvo pradėta dirbti. Ty
liai ir be nusiskundimų buvo lan
komos repeticijos ir mokomasi 
programoje numatytų dainų. Ne
maža laiko buvo pašvęsta, kol dai
nos įgavo savo charakterį ir savo 
skambesiu patenkino dirigento ir 
pačių dainininkų klausą.

Malonu buvo stebėti, kai 30 
balsingų melburniškių, kad ir gy
venančių tolimuose Melburno 
Eriemiesčiuose, neatsižvelgiant

logo oro, pamaininio darbo, ne
tikusios nuotaikos ir įvairių kito
kių priežasčių, tvarkingai prisi
statydavo į repeticijas ir visu at
sidavimu bandė paklusti dirigen
to reikalavimams. Ir nebe reikalo 
buvo dirbama ir aukojamasi, nes 
tik mėnesiui likus iki Dainų šven
tės, jau galima džiaugtis darbo 
vaisiais. Išmoktos visos šventės 
programoje numatytos dainos ir 
norima parodyti Melburno lietu
vių visuomenei kokios dainos bus 
dainuojamos Sydnėjuje ir kaip 
jos skambės.

Šiam sumanymui įgyvendinti š. 
m. gruodžio 16 d. organizuojamas 
ataskaitinis koncertas, kurio metu 
bus dainuojamos Dainų šventėje 
numatytosios dainos, šis koncer
tas bus lyg ir generalinė repetici
ja, kurios metu bus galima įsiti
kinti ar melburniškiai yra tinka
mai pasiruošę Dainų šventei. Ka
dangi dalyvavimas minimoje Dai
nų šventėje nėra tik Dainos Sam
būrio, bet ir visos Melburno lie
tuvių visuomenės garbės reikalas, 
tai tikimasi, kad melburniškiai 
stengsis nepraleisti šios progos 
ir skaitlingai atsilankys į ataskai
tinį koncertą, įrodydami daino
riams, kad visuomenė nėra abejin
ga jų darbui ir pasiaukojimui.

Ataskaitinio koncerto metu 
melburniškiams bus suteikta pro
gos išgirsti ir kitą chorą, kuris 
yra vadovaujamas latvių dirigen-1 
to — muziko Nunavo. Tai gar-1 
bus Marningtoni gimnazijos mer-

gaičių choras, kuris šį pavasarį 
Viktorijos aukštesniųjų mokyklų 
chorų festivalyje laimėjo pirmąją 
vietą, šis įdomus koncertas įvyks 
Coppin Hali koncertų salėje, Punt 
Rd., Prahrane.

{rodykime mūsų dainoriams, 
kad mėgstame lietuvišką dainą ir 
savo atsilankymu į jų koncertą 
suteikime jiems bent moralinės 
paramos.

L.B.

PIGIAUSIAS BODAS PATEKTI 
I DAINŲ ŠVENTĘ SYDNĖJUJE

Melburno lietuvių Dainos Sam
būris vyksta į Dainų Šventę ats
kiru išsinuomuotu autobusu, ku
riame dar yra dvylika laisvų vie
tų. Jas gali gauti bet kuris tau
tietis, susimokėjęs tik šešius sva
rus už kelionę ten ir atgal. Ke
lionėje numatoma išbūti tris die
nas (įskaitant buvimą Sydnėju- 
je). šiuo reikalu kreiptis į L. Balt
rūną (Telef. JA 3284).

SYDNfiJUS
SVEČIŲ APGYVENDINIMO 

REIKALU
š.m. lapkričio 20 d. Svečiams 

Apgyvendinti Komisija peržiūrė
jo iki šiam laikui gautus pasiža
dėjimus suteikti nakvynę atvyks
tantiems svečiams į Sydnėjų. Cab- 
ramattos, Bankstowno ir Sydnė
jaus apylinkių valdybų pastango
mis surasta patalpos 132 asme
nims, kas nesudaro nė pusės rei
kiamo skaičiaus. Paskutinėmis sa
vaitėmis Apylinkių Valdybos na
riai ir jų talkininkai aplankė dau
gelį tautiečių. Reikia pripažinti, 
kad Cabramattos apylinkės tau
tiečiai parodė didžiausią šio rei
kalo supratimą. Apylinkės pirmi
ninkui J. Petniūnui pavyko suras
ti nakvynes 48 asmenims. Cabra
mattos apylinkės lietuvis p. An
tanas Statkus priima net 16 asme
nų. Bet turime pranešti, kad ne 
visi mūsų tautiečiai parodo geros 
valios šiame reikale. Yra atsitiki
mų, kad atvykus prašyti nakvy
nės mūsų svečiams buvo parody
tos durys, nors šeimininkas tikrai 
galėtų, turėdamas noro, priimti 
net keletą asmenų. Gailą, kad to
kie lietuviai taip greitai pamiršo 
tas gyvenimo sąlygas, kuriose mes 
gyvenome Vokietijoje ir anuo me
tu buvome vienas kitam brolis ir 
sesuo.

Kitas gražus pavyzdys: vienas 
tautietis, kuris buvo prašytas ap
gyvendinti sportininką, pareiškė, 
cad savo name neturi vietos, bet, 
suprasdamas šio reikalo svarbu
mą, pasižadėjo ir jau užsakė 
dviem asmenim kambarius vieš
butyje, apmokėdamas viską savo

lėšomis. Ir jeigu ten būsią paskir
ti sportininkai, tai kiekvienam 
skiria dar po £ 10 svarų kelionpi
nigių, kad nereikėtų jiems važinė
ti traukiniu, bet galėtų pasisam
dyti taksi. Kuomet šiam tautie
čiui buvo norėta padėkoti, tai jis 
pareiškė, jog čia yra visų mūsų 
bendras reikalas ir net nesutiko, 
kad jo pavardė būtų minima spau
doje.

Svečių apgyvendinimo komisija 
kreipiasi į visus Sydnėjaus tau
tiečius ir prašo ateiti į pagalbą, 
parūpinant mūsų svečiams nakvy
nes. Kas dar iki šiam laikui ne
pasirašė pasižadėjimo, maloniai 
prašome skubiai tatai įvykdyti, nes 
liko tik kelios savaitės, ir be Tams
tų pagalbos šis darbas negalės bū
ti įvykdytas.

Tautiečiai, norintieji suteikti 
nakvynes, gali tai pranešti telefo
nu kiekvieną sekmadienį vienam 
iš kimisijos narių, kuris budės 
Centriniuose Lietuvių Namuose 
Redfeme — MX 3043, arba su
teikti žinias savo apylinkės val
dybos nariams bei jų talkinin
kams.

V. Augustinavičius, 
Svečiams Apgyvendinti 

Komisijos pirmininkas

PRANEŠIMAS
Cabramattos, Bankstowno ir 

Sydnėjaus apylinkių pirmininkų, 
posėdyje nutarta sušaukti visų or
ganizacijų atstovų pasitarimą dėl 
Parengimų Kalendoriaus nustaty
mo 1961 metams, kuris įvyks š.m. 
gruodžio 4 d. 6 vai. p.p. Centri
niuose Lietuvių Namuose Redfer
ne.

Organizacijų Valdybos prašo
mos prisiųsti savo atstovą į šį pa
sitarimą.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Gruodžio 4 d. 12 vai. Camper- 
downo bažnyčioje pamaldos, ku
rias laikys kun. P. Butkus. Tuojau 
po pamaldų ten pat parapijos sa
lėje vyks minėjimas pagal šią 
programą:

J. Petniūnas skaitys tai dienai 
pritaikytą paskaitą;

p. Slavėnienės globojamas jau
nųjų ateitininkų ratelis suvaidins 
“Patekės Saulutė’' su dainelėmis 
ir A. Pluko “Rožyčių” dvigubas 
kvartetas padainuos gražių dainų.

Pabaigus meninę dalį, visi daly
viai vyksta į Centrinius Lietuvių 
Namus — 20 Botany Rd., Redfer- 
ne, kur šventė tęsis draugiškoje 
nuotaikoje su dainomis ir muzika.

Šventėje dalyvauja visi lietu
viai ir jų bičiuliai.

Ramovės Valdyba

KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

A.L.B-nė* Krašto Valdyba pa
kartotinai prašo Bendruomenė* 
apylinke* ir seniūnija*, kurios dar 
iki šiol neprisiuntė Kr. Valdybai 
išrinktų atstovų į Kr. Tarybą są
rašų bei susirinkimų protokolų 
nuorašų, nedelsiant tai atlikti.

Be to, Apylinkių ir Seniūnijų 
vadovybė* yra prašomo* uoliau 
pildyti Kr. Valdybos bendraraš- 
čius, laiku ir tiksliai suteikiant 
prašoma* žinias, kad Krašto Val
dyba galėtų pilniau pateikti suva
žiavimui Bendruomenė* veiklos 
suvestinę ir sudaryti planu* atei
tie* darbams.

A.L.B. Krašto Valdyba

EKSTRA 
PRANEŠIMAS

Nors Adelaidė* liet, teatras at
sisakė, vistiek numatytasis Lietu
vių Meno Dienose teatro spektak
li* įvyks.

Tą pačią dieną Sydnėjaus liet, 
teatras “Atžala“ stato J.B. Priest
ley dramą “Pavojinga* Posūkis” 
(žiūrėk žemiau skelbimą).

(ėjimui bilietai galioja tie pa
tys, kurie buvo atspausdinti spek
takliui “Žvakidė“.

Kult. Tarybos Inf.

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
LIETUVIŠKI ŠOKIAI PO 

SOVIETINE VĖLIAVA
Keturi švedo ansamblio šokė- 

kai — Emilija Gužinskaitė, Nijolė 
Petrylaitė, Vytautas Buterlevičius 
ir Juozas Gagiškis — yra įjungti 
į 29 asmenų grupę, kurią Sovietų 
Sąjunga išsiuntė maždaug trims 
mėnesiams į Pietų Ameriką “So
vietinės kultūros” reprezentuoti. 
Grupėje yra šokėjų iš Rusijos, Ar
mėnijos, Uzbekijos, Gruzijos, Mol
davijos, Latvijos ir Lietuvos. Mi
šinys sudarytas sąmoningai, sie
kiant pabrėžti Pietų Amerikai, 
kad Sovietiją esanti “daugiatau
tė šalis”, kur atskiros tautos tik 
“vieno vainiko gėlės”, šokėjus pa
rinko ir šoktinus šokius atrinko 
sovietinės kultūros ministerijos 
komisija Maskvoje, švedo ansam
blio šokėjai tenai parodė septynis 
šokius, iš kurių rusai valdininkai 
išsirenka keturis: klumpakojį, len
ciūgėlį, gonkelį ir oželį. Klumpa
kojį valdininkai pavedė šokti ir 
pasauliniame liaudies šokių kon
kurse Argentinoje.

TAUTINĖ SĄMONĖ LIETUVOJ 
TEBĖRA RAKŠTIS 

KOMUNISTŲ AKYSE
G. (H.) Zimanas, kurį Brookly- 

no bimbininkai pernai buvo pava
dinę dzūku, bet kurs buvo ir liko 
žydas, nors kažkodėl stengiasi to 
neminėti, parašė virtinę pasiguo
dimų, kad “nauja nugali”, su
prask, kompartijos idėjos ir Lie
tuvoj pamažu įsišaknija, arba prie 
jų bent jaunimo dalis pamažu 
pripranta, kaikur jomis net ir

karščiau persiima. Bet optimistiš
kai guosdamasis, Zimanas ir “at
gyvenomis” dar gailiai tebesi- 
skundžia, ir dėl jų ragina susirū
pinti.

Pasirodo, kad Lietuvoje esama 
naujos rūšies “recidyvistų”. Zi
manui recidyvistai yra ir tie, ku
rie jau atrodę išgydyti nuo “bur
žuazinio nacionalizmo” nuotaikų, 
bet ir vėl į jas atkritę. Tokių “re
cidyvistų” esama, anot Zimano, 
“dargi ir visiškai tarybinių žmo
nių tarpe, dargi ir tarp tokių žmo
nių, kurie tikrai nieko bendro ne
turi su nacionalistais”. Todėl, esą, 
su tokiais recidyvais reikia kovo
ti, o “kova turi būti nuolatinė, ne
nutrūkstama, turi vis stiprėti”. 
Nes, esą, tos “praeities liekanos”, 
jei netramdomos, tai ne tik ne
nyksta, bet netgi stiprėja: “Jos 
(tai yra, tos “buržuazinio nacio
nalizmo liekanos”) yra kaip pikt
žolės. Palikite jas nedideliame 
sklypelyje, kur nors patvoryje, 
kur jos jums atrodo nepavojingos. 
Jos išbrandins sėklas ir plis ne
sulaikomai”.

Šiuo atveju Zimanas bus pada
ręs stambią taktikos klaidą. Jam, 
kaip nelietuviui, mažiausiai tede
ra lietuviams spausdinamame lai
kraštyje lietuvių tautinę sąmonę 
vadinti naikintinomis piktžolėmis. 
Toki įsišokimai veikia lietuvių 
jaunimo tautinį susipratimą, kaip 
alyvos šiūpsnys ugnį.

PALECKIS BANDO DIDŽIUOTIS 
NUSAVINTA GARBE

Lapkričio 1 dieną Vilniuje J.

IŠNUOMOJAMI 
DU KAMBARIAI

Juose patogiai gali gyventi du 
viengungiai arba vedusi pora.

Kaina — £4.0.0 savaitei.
Dėl smulkesnių informacijų 

skambinti telefonu — 73-4502.

PRENUMERUOKITE 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

METRAŠTI!
Kaina: kietais viršeliais £ >2.10.0; 
minkštais — £ 2.0.0.

KOČIOS 
SYDNĖJAUS LIETUVIAMS

Pereitos savaitės “Mūsų Pasto
gėje” buvo trumpai pranešta, kad 
šiais metais bendras Kūčias su
tarė ruošti Sydnėjaus Lietuvių 
Namų Taryba ir Sydnėjaus Apy
linkės Valdyba. Kūčioms ruošti 
jau sudaryta Komisija iš V. Au- 
gustinavičiaus, M. Cibulskienės, 
M. Boreikienės ir P. Aleknos. Ko
misija savo pasitarime yra nuta
rusi tuojau pradėti norinčiųjų 
Kūčiose dalyvauti registraciją. 
Užsirašyti galima pas Komisijos 
narius, arba telefonu UB 2899 pas 
Alekną. Taip pat galima užsirašy
ti šeštadieniais ir sekmadieniais 
Centr. Lietuvių Namuose pas bu
dėtoją arba telef. MX 3043.

Išlaidoms padengti nustatytas 
mokestis — vienas svaras nuo as
mens, kuris turi būti įmokėtas iki 
š.m. gruodžio 20 d. (mažamečiai 
vaikučiai nieko nemoka).

Kūčiose kviečiami dalyvauti ir 
iš kitų Australijos vietovių at- 
vykstantieji atostogauti į Sydnė
jų tautiečiai. Numatantieji tuo 
laiku būti Sydnėjuje, prašomi iki 
gruodžio mėn. 20 d. laišku pra
nešti pavardes, pridedant po vie
ną svarą nuo asmens, šiuo adre
su: P. Alekna 88 John str., Cab
ramatta, N.S.W.

Kūčios ruošiamos Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose, 20 Botany Rd., 
Redferne. Kūčių vakaro pradžia 
— 6 vai. v.

Kūčioms Ruošti Komisija

CAMPERDOWNO SAVAITGALIO 
MOKYKLOS ĮSKYLA

Iškylavome š.m. lapkričio 13 d. 
Lane Cove National Park. Buvo 
gražus ir malonus oras.

Iškyloje dalyvavo per 20 vaiku
čių ir jų tėvai bei svečiai. Ver
žėmės bėgime, žaidėme. Po sma
gaus sporto, buvo suruošti bendri 
užkandžiai su šaltais ir šiltais gė
rimais. Vaišėms vadovauti buvo 
išrinkta p. Slavėnienė.

Tenka pažymėti, kad iškyla 
praėjo labai puikioje nuotaikoje, 
todėl visi prašė grb. mokytojus 
ir grb. Dvasios Vadą padaryti 
šiais metais daug daugiau tokių 
iškylų. Savaitgalio mokyklos mo
kytojai tatai ir pasižadėjo visų 
iškylautojų džiaugsmui.

Dalyvavę* V.M.

PAJIESKOJIMAS
Antanaiti* Vincas iš Lietuvos 

pajieško savo brolio Juozo, sūnaus 
Juozo, gimusio 1925 m., gyvenu
sio Kudirkos Naumiesčio apskr., 
Kirmiškių kaime, žinantieji ar 
jis pats prašomi kreiptis pas Idą 
Anskaitis, Lot 10, Truskott st., 
Newcomb, Geelong, Vic.

>:

Į SKAITYTOJUS
“Mūsų Pastogės” kalendorius 

1961 metam* jau atspausdintas 
ir greitai bu* siuntinėjama* pi|. 
nai už šiuo* metu* laikraščio pre- 
numeratą apsimokėjusiems.

“M.P.” administracija todėl pra- 
*o paskubinti atsiteisti skolą už 
laikraštį ir jau užsisakyti “Mūsų 
Pastogę“ 1961 metams.

“M.P.” redakcija prašo Kalėdų 
numerin sveikinimu* ir skelbimus 
atsiųsti redaktoriau* adresu vė
liausiai iki š.m. gruodžio 10 d.

Pagal susidariusią tradiciją, 
sveikina lietuviškosios organizaci
jos savo narus, apylinkė* savo 
apylinkių bendruomenė* narius, 
lietuvių prekybos bei pramonės 
įmonė* savo klijentus, o privatūs 
tautiečiai savo artimuosius, bičiu
liu* ir pažįstamuosius.

Nedelskite su prenumerata ir 
kalėdiniais sveikinimais bei skel
bimais, ne* Kalėdų proga leidžia
ma “Mūsų Pastogė”, būdama žy
miai didesnė savo apimtimi, jau 
dabar ruošiama.

“M.P.” REDAKCIJA 
IR ADMINISTRACIJA

LIETUVI £

PATS DALYVAUK IR KITĄ PARAGINK DALYVAUTI

LIETUVI® MENO 
DIENOSE

SYDNEY MIESTE

GRUODŽIO 28 D. 8 VAL. VAK. SYDNEY TOWN HALL

DAINŲ ŠVENTE
Išpildo Adelaide, Melbourne, Newcastle ir Sydney liet, chorai.

Įėjimas: 15/-, 12/- ir 10/-.

GRUODŽIO 29 D. 8 VAL. VAK. LATVIŲ SALĖJE,
32 PARNELL ST., STRATHFIELD,

Sydney Liet. Teatras “ATŽALA” vaidina 
J.B. Priestley dramą

PAVOJINGAS POSŪKIS’
Režisuoja K. Dauguvietytė
Įėjimas: 15/-, 12/- ir 10/-.

GRUODŽIO 30 D. 8 VAL. VAK. LATVIŲ SALĖJE, 
32 PARNELL ST., 

i v y k
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Paleckis dalino iš Maskvos atsiųs
tus medalius. Tarp kitų, medalius 
gavo ir trys sportininkai, iškovoję 
Sovietijai medalius Romos olim
piadoje. Iš Maskvos medalius ga
vo Birutė Kalėdienė (bronzos me
dalis olimpiadoj ieties metimo 
varžybose), Antanas Bagdonavi
čius ir Zigmas Jukna (irkluotojai, 
olimpiadoj gavę po sid. medalį).

Tie trys sportininkai olimpiado
je “uždirbo” Sovietijai dvyliką 
taškų. Paleckis bandė tuos taš
kus iškelti kaip Lietuvos laimė
jimą. Esą, “dvylika taškų, kuriuos 
iškovojo olimpinėse žaidynėse 
mūsų respublikos sportininkai, yra 
gražus pasiekimas. Tarybų Lietu
vos atstovai... iškovotais taškais 
pralenkė eilę kapitalistinių valsty
bių.”

Deja, taip kalbėti Paleckis gali 
tik namie būdamas. Romoj lietu
viai sportininkai buvo pažymėti 
ne “Lietuva”, o “CCCP” raidėmis, 
ir jų iškovoti taškai bei medaliai 
buvo suversti į vieną rusišką mai
šą. Lietuva tenai sau nei garbės 
nei įvertinimo negalėjo gauti, ne
paisant kiek medalių ir taškų lie
tuviai būtų laimėję, nes viešai nie
kam negalėjo būti net žinoma, 
kad rungtyniaujančių sportininkų 
tarpe yra ir lietuvių. Jų vardai 
ir jų laimėjimai būvi nusavinti. 
Dabar Maskva už nusavintus lai
mėjimus atlygina savais meda
liais.

>•

Su savo kūryba dalyvauja: P. Andriušis, A. Gasiūnas, J. Gu- 
čius, J. Janavičius, J.A. J ura gis, 
V. Kazokas, K. Kunca, P. Pilka, E. 
Rataiskienė, M. Slavėnienė, J. 
Mikita*.

Koncertinėje dalyje: solistė A. Binkevičiūtė — Gučiuvienė ir 
pianistė Mis* D. Oldham.

Įėjimas: 15/- ir 12/-.

GRUODŽIO 27 — 30 D.D. LIETUVIŲ DAILININKŲ
DAILĖS PARODA

DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE 
Įėjimas laisvas.

♦; Į visus parengimus moksleiviams ir studentams pusė kai- 
£ nos. Bilietų reikalu tiesiog arba paštu kreiptis pas A. Bučinską,

31 Pyramid Ave., Padstow, N.S.W. Užsakant paštu prisiųsti pi
s’ nigus ir sau adrestuotą voką su 5 penų pašto ženklu.
•į PASTABA: gautas pelnas bus skiriamas lietuvių meno Vie
s’ netams, dalyvaujantiems Lietuvių meno Dienose, paremti ir ke- 
£ lionių išlaidoms padengti.
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A.L.B.
Krašto Kultūros Taryba

NUOSAVUS NAMUS,

įmokėjus maž, depo.il,, 1 
GREITAI, TVARKINGAI ! 

IR GRAŽIAI 
PASTATO JUMS ■

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. J 

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS. J
Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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