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DOVANOS
Gyvename krašte, kur do

vanos duodamos vestuvių, gi
mimo dienos, Motinos Die* 
nos, Tėvo Dienos, Ka/lėdų ir 
kitokiomis progomis. Net iš fabri
ko išeinančiam darbininkui kartais 
įteikaima dovanų. Yra dar daug 
atvėjų, kada dovanos duodamos, 
bet negi visus čia suminėsi.

Mūsų tautiečiai šį gražų papro
tį taip pat palaiko. Labai dažnai 
mūsiškiai, paprastai sakant, šio
je srityje su senaisiais vietos gy
ventojais tiesiog į varžytynes lei
džiasi. O kam pavyksta didesnius 
kiekius dovanų gauti, arba kas iš
gali jų stambesnėmis sumomis už
pirkti — net į laikraščių kronikas 
prasimuša. Tačiau ne apie tai 
čia noriu rašyti, šį kartą noriu 
panagrinėti, kiek dovanos yra tiks
lingos tautiniu, ūkiniu ir sociali
niu požiūriu.

Jei pradėti nuo mūsų tautos pa
pročių, tai dovanos mums nėra 
svetimas dalykas. Jos aiškiai už
akcentuojamos vestuvėse, vaišėse 
ir pan. Deja, mūsų papročiuose 
dovanos nedavė pagrindo varžy
boms nei prieš šeimininkus, nei 
prieš pažįstamuosius ar visuome
nę. Daugeliu atvėjų dovanų ob
jektu būdavo parenkami valgomi 
ar geriami dalykai: įvarus pyra
gai, kimštas paršiukas, keptas 
paukštis, koks kmyninės buteliokas 
ar pan., nes turėta tikslo pinsidė- 
ti prie vaišių ruošimo, palengvin
ti šeimininkams, bet nesijausdavo 
varžybų ir svečiai nebūdavo ver
tinami pagal atsineštas dovanas.

Visai kitą charakterį turi šio 
krašto dovanos, kurį jau ir mūsiš
kiai pradeda savintis. Ir taip: ve
dybų, vardinių, ar kitomis progo
mis nešami radijo aparatai, skal
biamos mašinos, įvarus drabužiai, 
avalynė ir t.t. šeimininkas Visus 
suneštus daiktus išstato aiškiai 
matomoj vietoj, suprantama, pri
dėdamas ir aukotojų korteles. Va
dinasi, brangesnes dovanas atnešu- 
sieji tarsi išskiriami iš tų, kurių 
dovanos t|k šilingus tekastuoja. 
Ir jau pradžioj, dar nesusėdus 
prie vaišių stalo, ne vieno gerklėje 
atsiranda kartelis, šeimininkas gi, 
laikydamasis dienos logikos, sve
čius nejučiomis pradeda vertinti 
pagal atneštų prekių kainą ir so
dina neatsižvelgdamas amžiaus 
ar kitų asmens savybių, čia, mano 
galva, ir yra šios rūšies dovanų 
silpniausioji vieta, nes žmogus pra
dedamas vertinti šilingais. Dėl 
šito tik motyvo ir rašau šitą 
straipsnį.

Tačiau yra ir daugiau motyvų. 
Jokios kritikos neišlaiko brangių 
daiktų parinkimas dovanoms ir 
ūkiniu požiūriu. Taip jau yra, kad 
dovanas parenkant nei dėl jų 
spalvos, nei bendros išvaizdos, nei, 
pagaliau, išmieros (turiu galvoj 
drabužius) jų būsimo savininko 
neatsiklausiama. Taigi, praktiškai 
kartais labai brangios dovanos tik 
dėl to, kad jos jų gavėjui nepatin
ka, išmiera netinka ar kitų prie
žasčių yra visai nenaudojamos. O 
kadangi dovanos neparduodamos, 
tad išeina, kad jų pirkėjas tik pi
nigą beprasmiai išmetė.

Varžybos dovanas teikti prekė
mis turi ir socialinį aspektą, nes 
ne visada turtingesnis perka 
“stambesnes” dovanas ir .taetjur- 
tingesnis daugiau jų gauna. Daž
nai esti kaip tik priešingai todėl 
dovanomis soc. skirtumai toli gra
žu nelyginami, o netgi gilinami.

šitokio pobūdžio dovanos ardo 
draugiškumo ir net giminystės 
santykius, nes tautietis kartais 
savo pažįstamo, kaimyno ar bičiu
lio tik todėl nepasikviečia ar ne
aplanko, nes išanksto jaučia, kad 
dovanų varžytynėse vistiek pralai
mės. Be to, nekiekvienas ir ištenka

Sovietai Daro Nuolaidas
Po ištisą savaitę užtrukusių kar

štų debatų Prancūzijos parlamente 
dėl Jungtinės Europos Armijos 
sudarymo, Prancūzijos vyriausy
bė 31 balso persvara gavo pasiti
kėjimą. Nors šie debatai Prancūzi
jos vidaus reikalas, bet išdavos 
liečia ir tarptautinę politiką ir turi 
didelės reikšmės Europos ateičiai. 
Visų pirma, Prancūzų parlamento 
nepasitikėjimo vyriausybei parei
škimas būtų automatiškai prive
dęs prie vyriausybės griuvimo, kas 
būtų apsunkinę netrukus įvyksian
čios Bermudos konferencijps spren
dimus. Iš kitos pusės Prancūzų 
parlamente įvykęs balsavimas nu
lėmė, ar sunkiai gimstanti Euro
pos Gynybos Bendruomenė (E.D. 
C.) netolimoje ateityje virs rea
lybe. Jeigu Prancūzija nebūtų su
tikusi ratifikuoti EDC sutarties 
būtų reikėję jieškoti naujų kelių 
įjungti Vokietiją Vakarų Europos 
gynybon. Maskvai nieko maloniau 
nebūtų buvę, kaip matyti Vakarų 
Europos gynybos organizavimą 
sugriautą. Maskvos propaganda 
ištisus mėnesius žaidusi prancū
zų baime matyti Vokietiją stipriai 
apginkluotą, atrodė pasiseks, nes 
Prancūzijos vyriausybės pasitikė
jimo klausimas parlamente buvo 
labai abejotinas.

K et uri faktoriai 
padėję Prancūzijos 
vyriausybei laimėti. 
Visų pirma, Prancūzijos maršalo 
Juin dekflaracija, kad Vokietijos 
ginklai yra būtini Europos saugu
mui. Antra — Vakarų Vokietijos 
balsavimu pabrėžtas Europos Gy
nybos Bendruomenės (EDC) pat
virtinimas, užkirtęs kelią populia
riam prancūzų pasiteisinimui sa
kant: “palauksime, ką vokiečiai 
galvoja”. Trečia-Britų pasiūlymas 
būti artimame sąlytyje su EDC 
(kaip žinome, Britai neprisideda 
prie bendros Europos Armijos) ir 
.garantija staigiai neatitraukti sa
vo' karinių pajėgų iš Europos. Pa
skutinysis ir, reikia manyti, le
miamas faktorius, tai aiškus Va
šingtono politikų nusistatymas, 
kad jeigu/ sugriūtų planas sukurti 
Europos Gynybos Bendruomenę, 
Vokietija bus pakviesta kaip ly
gus ir pilnateisis partneris į Šiau
rės Atlanto Paktą (NATO). To
kiu atveju Vokiečių ginklavimasis 
būtų neapribotas, gi sudarius EDC 
ir Jungtinę Europos Armiją kiek
vienas kraštas turėtų tam tikrą 
kontingentą, tuo pačiu ir vokiečių 
karinių pajėgų dydis būtų apribo
tas.

¥
Prancūzijos parlamento balsavi

mų išvakarėse Sovietų Sąjunga 
pakvietė JAV, Britanija ir Pran
cūzija dalyvauti Keturių Didžiųjų 
konferencijoje Berlyne. Tai yra 
atsakymas į Vakarų valstybių no
tas pasiųstas Sov. Sąjungai lap
kričio 16 d., kviečiant Sov. Są
jungą konferencijon dėl Vokietijos

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBEI 
PAREIKŠTAS PASITIKĖJIMAS. 
SOVIETAI ĮSIGEIDĖ DERĖTIS. 
KORĖJOS REIKALAI MIRTIES 
TAŠKE.

ir Austrijos suvienijimo. Londono 
diplomatiniai sluogsniai sako, jog 
sovietai, neužsimindami apie tai 
notoje, atsisako ankstyvesnio rei
kalavimo, kad prieš pradedant kon
ferenciją dėl Vokietijos ir Austrijos 
būtų panaikintas Vakarų Gynybos 
planas, ar bandras pasaulio poli
tikos problemas sprendžiant daly
vautų ir komunistinė Kinija.

Sunku patikėti, kad staigus So
vietų noras dalyvauti konferenci
joje yra kas nors daugiau negu 
manevras siekiant išsilaikyti ne 
įvykių stebėtojo, bet dalyvio vaid
menyje, kad Sovietai ilgai ir už
sispyrusiai tokios konferencijos 
kratęsi, patys su dideliu skubotu
mu dabar ją pasiūlė.

Vakarų reakcija dėl notos neti
kėtumo dar nėra pakankamai aiški. 
Greičiausiai atsakymas Sovietams 
bus duotas tik po Bermudos kon
ferencijos. Be abejo Sovietai tiki
si, kad šita jų nota iššauks nuo
monių skirtumus ir padidins ski
limą tarp Vakarų sąjungininkų ir 
sumažins galimumą daryti tvirtus 
politinius sprendimus Bermudos 
Trijų Didžiųjų konferencijoje.

★
Komunistinės Kinijos ir šiau

rės Korėjos “kultūrinės ir ekono
minės” sutarties pasirašymas yra 
smūgis Korėjos suvienijimui. Tu- 

Ū.S. UNIONS FIGHT RED GROUP
America’s two great rival orga

nisations of trade-unions, Americ
an Federation of Labour (8,500, 
000 members) and the Congress 
of Industrial Organizations (5, 
500,000 members) have signed a 
temporary non-aggression pact.

They are combining their stren
gth in an all-out attempt to kill 
off the militant United Electrical 
Werkers’ Union by absorbing its 
members into unions organized 
under their own banners.

There is much more to this si- 
dispute, or rivalry for members, 
tuation than a mere jurisdictional 
The U.E.W. is tainted with Com
munism and, in the.view of ex
ecutives of both the A.F.L. and 
the C.I.O., is bringing the whole 
trade-union movement in America 
into disrepute.

Thus this struggle emphasises 
the determination of union leaders 
to eradicate Communism and also 
to end the feeling, still wides
pread in the United States, that 
trade-unionism is a thinly veiled

dešimtis svarų dovanoms išleisti.
Siekdami išlaikyti savo lietuviš

kus papročius fr jų charakterį tu
rėtume peržiūrėti ir dovanų klau
simą. Gal teisinga būtų grįžti prie 
mūsų senolių praktiško paprastu
mo ir vykstant bet kuria proga į 
vaišes vietoj radiogramos ar batų 
nusinešti savo kepto pyrago, gėlių 
puokštę ar ką kitą, kas dovanos 
gavėją pradžiugintų ir teiktų ma
lonų prisiminimą, bet neapsunkin
tų ir neįpareigotų mus aplankant.

čia pat Kalėdos, Nauji Metai — 
puiki proga įrodyti, kad mes daug 
geriau ir jaukiau jaučiamės besi
svečiuodami savo turtingų tauti
nių papročių atsirėmę.

J. P. Kedys.
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rint galvoje anksčiau pasirašytą 
savitarpio pagalbos sutartį tarp 
JAV ir Pietų Korėjos, galima gal
voti, kad Korėja susilauks Vokie
tijos likimo. Jungtinių Tautų ir 
ypač Amerikos stengimasis pada
ryti Korėjos Taikos Konferenciją 
suvienijimo lopšiu darosi visiškai 
nerealus. O svarbiausia priežastis 
— strateginė Korėjos padėtis.

Amerika bijo, kad komunistų 
dominuojamas Korėjos pusiasalis 
būtų pavojingas Japonijaii gi ko
munistai nepageidauja, kad Ame
rikos įtaka siektų iki Mandžiūri- 
jos sienos, už kurios dirba gailinga 
pramonė, taip svarbi komunistams, 
šiaurės Korėja yra pramonės, gi 
Pietų Korėja žemės ūkio kraštas. 
Išskyrimas padaro vieną komunis
tų, kitą Amerikos pinklausančias, 
nes tegali egzistuoti iš ekonomi
nės paramos. Todėl ir Korėjai tik 
tarptautinės padėties pegerėjimas 
suteiks galimumą susivienyti. Taip 
jau penkta savaitė deramasi pa
ruošiamojoje konferencijoje, ko
kiomis sąlygomis galėtų susirinkti 
Korėjos taikos konferencija ir iki 
šiol nepadaryta jokios pažangos.

¥
Komunistinių šnipų gaudymas 

tebevyksta pilnu tempu ir netgi 
įgauna tarptautinio atspalvio. JAV 
paprašė Kanados vyriausybę leisti 
apklausinėti Gouzenko, buvusį So
vietų ambasados Ottavoje tarnau
toją, kuris prieš 8 metus pabėgęs 
pas kanadiečius išdavė šnipų tink
lą.

Vyt. R.

form of racketeering.
EXPELLED

United Electrical Workers was 
itself a C.I..O. union until four 
years ago. With some 450,000 
members in its heyday it was one 
of the C.I.O.’s Big Three, the 
others being the United Auto Wor
kers (1,400,000 members) and the 
United Steel Workers (1,250,000).

But, because tthe U.E.W. had 
fallen under Communist domina
tion, the C.I.O. formally expelled 
it and set up a new union, the 
International Union of Electrical 
Workers. This is one of the unions 
now nibbling at the strength of 
United Electrical Worker’s which 
is already down to some 200,000 
members.

An official of the C.I.O., speak
ing for its president, Mr. Walter 
Reuther, said: -

“We are determined to get the 
Communists out of the American 
labour movement. The U.E.W. is 
definitely on the downgrade. 
There’s no doubt it will cease to

NEDELSKIME
Sakoma: Ką gali atlikti šiandien — neatidėliok rytojui. Tai 

išmintingi ir gilia patirtimi paremti žodžiai. Bet ar visada mes 
taip elgiamės? Ne. Dažnai esame neprierangūs, delsius ir vėliau 
apsižiūrime dėlto turį nuostolių.

Imkime tokį konkretų pavyzdį — savo laikraščio prenumera
tos atnaujinimą.

Naujieji Metai ranka pasiekiami, bet tik nedaugis esame “Mū
sų Pastogę” 1954 metams užsiprenumeravę. Na, nesakome, kad tai 
bus vėlu padaryti už savaitės ar mėnesio. Bet kodėl atidėlioti? 
Juk vistiek “Mūsų Pastogę prenumeruosime, nes be savo laikraščio 
negalime apsieiti. Tad kodėl neparašyti laiškutį ir nepiųsti £2.10.0 
— 1954 metų prenumeratos pinigus leidėjui.

“Mūsų Pastogės” administracija prieš Naujus Metus turi daug 
darbo ir tas darbas žymiai palengvėtų, jeigu laiku ir tvarkingai 
prenumerata plauktų. Be to, “Mūsų Pastogė” ir šiemet duoda ne
mokamu priedu sieninį kalendorių skaitytojams, bet tik tiems, ku
rie laikraštį laiku užsiprenumeruos 1954 metams ir nemažiau kaip 
šešiems mėnesiams.

Tad neatidėliokime — užsukime į paštą ir užsisakykime “Mūsų 
Pastogę 1954 metams.

Austrijos Ateitis
WALTER LIPPMANN

Po savo vizitų Londone, Pary
žiuje, Bonnoje ir Vienoje, rašo žy
mus politinis komentatorius Wal- 
Iter Lippmann, — susidariau nuo
monę, kad Sovietų politika Euro
poje nesiekia galutinio susitarimo 
konferencijose, bet ji vis dėlto ro
do tendencijos atleisti nervų karo 
vadžias.

Galima beveik tikrai teigti, kad 
Sovietų Sąjunga yra nutarusi ne
pasirašyti Austrijos taikos sutar
ties, nes tai reikalautų atitrauk
ti okupacinę kariuomenę.

Iš patikimų šaltinių esu sužino
jęs Višinskio pareiškimą austrams, 

exist within a couple of years.” 
Similar confidence in the out

come is expected on the A.F.L. 
side.

The U.E.W. has won some minor 
victories at various factory ellec- 
tions but its reverses have far ex
ceeded its successes. 

D. BRITANIJOS — U.S. 
DRAUGYSTĖ TVIRTA

Anglijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Selwyn Lloyd, kalbėdamas 
UN Politiniame Komitete pareiš
kė, kad D. Britanijos ir U.S.A, 
vieningumas yra šiandien tvirtes
nis negu kada nors yra buvęs. Jis 
kreipdamasis tiesiog į Sov. Sąjun
gos delegatą Višinskį pridūrė, kad 
Sovietai gali nesitikėti sulauksią 
Anglijos — Amerikos sąjungos nu
trūkimo. \

¥
★ Komunistinė Kinija ir šiau

rės Korėja pasirašė ekonominį, 
kultūrinį ir bendradarbiavimo pak
tą dešimčiai metų. Pagal paktą 
Kinija pasižada 1954-7 metų laiko
tarpyje “padovanoti” šiaurės Ko
rėjai 114 milijonų svarų sterlingų 
prekėmis ir pinigais.

★ JAV užs. reik. min. Dulles 
pareiškė, jog jis sutinkąs su Vice- 
Prez. Nixon nuomone, kad Japoni
jos nuginklavimas po antro pasaul. 
karo buvusi “klaida”, kilusi dėl 
netikslaus Sovietų vadų intencijų 
vertinimo. Vokietijos ir Japonijos 
nuginklavimas buvęs USA per aš
triai įvykdytas.

★ Suomija ir Sov. Sąjunga pasi
rašė naują prekybos sutartį, pagal 
kurią Suomija tieks Sov. Sąjun
gai laivus, plaukiojančius kranus, 
parengtus statybai namus, popier
malkę, celiuliozę, linus ir kt. Sov. 
Sąj-ga tieks suomiams alyvos pro
duktus, plieną, grūdus, cukrų, med
vilnę, automobilius, pramonės ma
šinas, įrankius, asbestą ir dažus.

kad kol gręsia pavojus įsiliepsno
ti karui, raudonoji armija nepa
sitrauks iš Austrijos.

Iš kitos pusės — sovietai austrų. 
gyvenimą daro nepakenčiamu.

Sovietų zona užima maždaug 
pusę Austrijos. Bet, priešingai Vo
kietijai, čia nėra to griežto pądrtli- 
nimo ir atsirubežiavimo. Geležinė 
uždanga Austrijoje yra panaikin
ta.

Austrija turi vieną vyriausybę, 
kurią sudaro koalicijos pagrindu 
dvi didelės partijos, abi griežtai 
antikomunistinės. Rinkimai yra 
laisvi. Komunistų partija Austojo
je yra nereikšminga, ypač Sovie
tų zonoje. Birželio mėnesį sovietai 
zonos pasienio kontrolę panaikino. 
Kiekvienas gali laisvai be pasų 
keliauti po visą kraštą. Pašto ko
respondencijos ir telefono cenzūra 
panaikinta rugpjūčio mėnesyje, 
radio pereitą savaitę.

Padarytos nuolaidos okupacijos 
išlaidoms mokėti, *daug rekvizuotų 
pastatų grąžinta, 600 austrų pa
tekusių į sovietų rankas amnes
tuoti.

Visų svarbiausia — Sovietų ka
riuomenei įsakyta kuo mažiausia 
viešai pasireikšti. Austrijoje šiuo 
metu yra apie 40.000 sovietų ka
rių. Didesnė dalis gyvena stovyk
lose prie Čekoslovakijos sienos, 
toliau nuo centrų.

Sosvietai stengiasi pašalinti vi
sus okupacijos nepatogumus, įti
kinti gyventojus, kad jie yra lais
vi, nors raudonoji armija ir pasi
lieka krašte. Vienintelės svarbios 
institucijos kontrolę Austrijos vi
daus gyvenime sovietai neišleido iš 
savo rankų — policijos kontrolę. 
Nors toji kontrolė perdaug nepas
tebima, bet atsakingi austrai dėl
to yra susirūpinę, kad sovietai 
kiekvienu metu gali užimti vald
žią.

Sovietų Sąjunga nebegalvoja 
apie Austriją kaip 1945 m., kada 
tikėjosi Austriją galėsią pasiglem
žti vesdami nervų karą. Dabarti
nė padėtis rodo, kad Austrija ne
pasidarys sovietų satelitu ir kad 
Austrija aiškiai linkusi bendradar
biauti su Vakarais.

Br.

KARALIENE PAKE
LIUI I AUSTRALIJA
Anglijos Karalienė ir Edinbur

go KunigaikStis jau pradėjo savo 
6 mėnesių, kelionę, kurios metu 
aplankys visa eilę Britų Imperi
jos kraštų. Ilgiausiai Karalienė 
užtruks Naujojoje Zelandijoj ir 
Australijoj.

Karalienė su vyru Edinburgo 
Kunigaikščiu išskrido gruodžio 24 
d. ir jau aplankė Bermudų, Jamai
ką ir kitas Britų Imperijai prik
lausančias salas.
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Sambūrio šviesa Sydnėjaus sk. 
suruoštame forume: “Trys pažiū
ros į ateities Lietuvą”, referatus 

^skaitė vyresniosios, vidurinės ir 
jaunosios kartos atstovai. Jie 
iškėlė įdomių minčių ir gana pla
čiai pasisakė įvairiais klausimais. 
Trumpas santraukas tų referatų, 
ar bent būdingesnius pasisakymus 
perduodam gerb. skaitytojams, 
turėdami galvoj tai, kad šituo ne
siekiama nustatyti ateities Lie
tuvos gyvenimo tvarką — tai ga
lėtų pasitarnauti tik mūsų, kaip 
būsimos laisvos Lietuvos piliečių 
visuomeniniam auklėjimuisi.

INŽ. B DAUKUS vyresniosios 
kartos atstovas: Laisva ir neprik
lausoma Lietuvos valstybė, tvarko

ma demokratiniais pagrindais, sava 
lietuviška kultūra; laisvas ir kū
rybingas žmogus; krikščioniškąją 
morale grindžiamas visuomeninis 
gyvenimas. Pagrindiniai lietuvio 
požymiai turėtų būti: asmens lai
svė ir pareigingumas, teisingumas, 
solidarumas, tolerancija ir garbė.

Žmogus yra didžiausia visuome
ninė vertybė, todėl valstybė turė
tų jį visapusiškai globoti ir suda
ryti tinkamas sąlygas gyventi. 
Kiekvienas žmogus, pilietis turi 
būti lygus prieš -įstatymus, bet 
ir jis turi gerbti teisę ir teisingu
mą,

Šeima ir motina turi būti ypa
tingoj globoj.

Visi tautos nariai tegali kurti 
tautos ir valstybės gerovę, todėl

PASIKALBĖJIMAI APIE ATEITIES LIETUVA

remti že-
pramoną.

ir laisvų

ateities Lietuvą žiūri praktiko 
akimis ir savo sanprotavimus grin
džia realia patirtimi ir teoriniu 
žinojimu. Jis sako: metai po me
tų bėga ir nejučiomis viskas kei
čiasi. Keičiasi daiktai ir žmonės, 
čia svetur ir ten namie. Ir juo 
daugiau laiko praeis, juo daugiau 
ir tie daiktai ir tie žmonės kei
sis ir mūsų daromi ateities gy
venimo pramatymai vis mažiau 
bus realūs.

Sakykim, kad mūsų viltys iš
sipildys ir sąlygos’ nepriklauso
mam Lietuvos gyvenimui susida
rys dar mums tebegyvenant šioje 
“ašarų pakalnėje”.

Ar Lietuva bus visiškai nepri
klausoma valstybė ar ji bus ko
kios nors Europos valstybių są
jungos narys, ar jungtinių Europos 
valstybių integralinė dalis — 
Lietuvos ribose savo reikalus teks 
tvarkyti patiems lietuviams. Ne
abejotina, kad ateities Lietuva bus 
demokratinė respublika.

Gi demokratinės valstybės gyve
nimo pagrindą sudaro politinės 
partijos, mažiausiai dvi, — kurių 
kiekviena, sudariusi savąją krašto 
rekalų tvarkymo programą, rin
kimų metu stengiasi laimėti balsų 
daugumą.

kad nubrėžti pilnutinį Lietuvos gy- esąs vienu organizuotos visuome- 
venimo planą nesą įmanoma, pasi- į nės vieneto nariu, kuomet jisai 
sako kai kuriais klausimais, už ku
rių įgyvendinimą jis dabar- balsuo
tų.

valstybė turi rūpintis sudaryti tin
kamas sąlygas tautinei' lietuvių 
kultūrai ir tradicijoms tarpti.

Valstybė turi tarnauti tautai, 
šeimai ir žmogui. Valstybė saugo 
ir laiduoja pagrindines pijliečio ir 
žmogaus laisves ir teises.

įstatymų lejdėjb, vykdomosios 
valdžios ir teismo institucijos vie
na kitos nepriklauso.

Religijos ir pasaulėžvalgos sri
ty laiduojama įsitikinimų laisvė. 
Valstybė yra lygiai teisinga vi
soms konfesijoms.

Valstybė turėtų itin 
mės ūkį ir skatinti 
Sveikos konkurencijos
kainų pagrindais skatinama priva
tinė ir kooperatinė iniciatyva. 
Amatai turi būti skatinami ir re
miami.

Visuotinės tautos gerovės sume
timais valstybė kuria ir išlaiko 
socialines institucijas.

Auklėjimui ir švietimui vadovau
ja valstybė. Auklėjimo kryptis tau
tinė, krikščioniška. Valstybė turi 
pripažinti šioj srity tais pačiais 
principais pagrįsta privatinę ini
ciatyvą. Pradžios mokslas priva
lomas ir nemokamas.

ST. SKORULIS, mokęsis neprik
lausomoje Lietuvoje, brendęs okupa-, saugumą.
cijose ir tremtyje, į gyvenimą ir | Toliau St. Skorulis pareiškęs,

ŠVIETIMAS
“Privalomas pradžios mokslas 
Ii a, elementarinių mokslo žinių 
teikimo, mano supratimu, turėtų 
daug dėmesio skirti žmogaus, kaip 
visuomenės nario ugdymui. Demo
kratinė santvarka tinka tik tai 
santvarkai priaugusiems žmonėms. 
Visuomeninio gyvenimo filosofija, 
kuri tikrai atstovautų tautos na
rių daugumai, turi iš žmogių iš
plaukti. Tol, kol visuomeniškumo 
jausmas nebus plačiai žmonėse pa
plitęs, tol neišvengiamai visuome
ninio gyvenimo filosofija bus ku
riama pavienių teoretikų, kurie 
labai dažnai yra toli nuo kasdie
nos gyvenimo įtampų, 
skurdo , ir džiaugsmų.
Tik tuomet, kuomet sociologija 
bus kiekvieno jauno žmogaus au
klėjimo programos dalimi, tik tuo
met išsikristalizuos socialinė fi
losofija, kuri atstovaus tautos ir 
plačiau paėmus, žmonijos, kaip vi
sumos viltis ir troškimus. Kuomet 
žmogus suvoks savo tikrąją vietą 
visuomenėje, kuomet jis supras

ša- 
pa-

vargų,

STUDIJA—MĖGĖJAI—REPERTUARAS
Pietų Australijos lietuvio trem- i 

tinio baudžiamoji byla, trukusi su j 
viršum 10 valandų, Adelaidės ben
druomenei davė kažką naujo, ne
tikėto ir nelaukto. Viena teismas 
iškėlė ir išryškino, tai Adelaidės 
lietu.io veidą. Vargu ar kuri kita 
lietuvių kolonija Australijoje sie
lojasi savo kultūrininkais ir meni
niais reikalais tokiu įkarščiu, kaip 
Adelaidė. Bet ne apie teismą aš 
čia noriu kalbėti, nors neabejoju, 
kad jis susilauks vienokio ar kito
kio atgarsio spaudoje. Mane do
mina to teismo eigoje atskleistos 
mažos instrigėlės, kurios iki šiol 
tebuvo pašnibždomis perduodamos 
iŠ patikimos burnos į patikimą au
sį. Teismo žingsnis šiuo keliu bu
vo neabejotinai tikslus tik nepa
kankamas. Iškasę patręšusio me
džio šaknis, apžiūrėjo, bet dėl ko 
jis sutręšo taip ir nepasisakė At
seit, eikite, tyrinėkite ir spręski
te patys. Laimė, kad turime savo 
spaudą, o tai mažiau laiko turįs 
tautietis taip ir būtų paliktas spė
liojimams ir gandams. Kalba eina 
grynai apie meną, šiuo atveju sce
nos meną. Lengva įsivaizduoti dvi 
kaiminkas šnibždantis apie trečią
ją kaiminką, bėt apie kultūrinius 
reikąlus, apie meną kalbama vie
šai. Kalbėkime.

Menas, nežiūrint koks jis bebū
tu, o ypatingai scenos menas nega
li stovėti vietoje ir jei su kiekvie
nu nauju pasirodymu jis neatsisto- 
ja ant aukštesnės pakopos, mes 
sakome, kad tas meninis vienetas 
stovi vietoje. Menas nemėgsta pa
sikartojimų ar barometriškų svy
ravimų. Jis turi augti palaipsniui. 
Teatro menas be bendrų meno sa
vumų at savo pečių dar neša pu
blikos skonio formavimo pareigą, 
nes gal tai viena meno šakų la
biausiai populiari masėje. Kiekvie
no teatro vaikymasis publikos sko-1 bo. Visai ne. Tik ar nereikėjo 
nio būtų klaida. Tiesa, dar nese-! jieškoti. bendro kelio ir tuos darbus 
nai buvo galvojama, kad aktoriaus sugretinti? Bendro darbo reikėtų 

; ba jokio pasiruošmo nereika-
...o<x ir užtenka talento, atseit 

Dievo Dovanos. Tačiau profesiona
linių teatrų pastatymai pastarąją 
nuomonę galutinai sugriovė. Akto- 
rius-menininkas yra sunkaus ir il
go darbo tvarinys. Vien talentu 
pagrįstas menas tėra mėgėjiškas 
menas. Nuo šios vietos ir tektų iš
vesti du ketins: studijinį ir mėgė
jišką.

STUDIJA. Vienas liudytojų teis
me, (galvokime pasikarščiavęs), 
metė repliką studijos’’vardu. Esą 
tai nėra jokia studija, nes tėra 
vieno asmens vedama. Argi? Ver
tėtų žvilgterėti šiek tiek 
Tiesa, Kauno ir Vilniaus 
studijos buvo aprūpintos dideliu 
pedagogų sąstatu. Tačiau, 
rint to, kiekvienas režisierius ve
dė atskiras grupes savo linijos ke
liu, kas ir yra būtina meninio au
klėjime darbe. Tampymas augan
čio aktoriaus tarp kelių padegogų 
yra gana rizikingas. Ne be tikslo 
męs sakome, kad šis ar anas ak
torius yra Sutkaus, Olekos-ži-

linsko, Glinskio, Dauguviečio mo- rasdami nieko šių dienų literatūro- 
kinys. Nesvarbu studija — svarbu je pamažu grįžta prie Elizabetos 
mokytojas. O kokį pagelbinį sąs
tatą turėjo Miltinis — Panevėžyje, 
Juknevičius — Šiauliuose ar Tun
kevičius — Marijampolėje? Tai at
skirų režisierių teatrai, išauginę 
gražią aktorių jaunąją kartą, te
atrą mylinčiam lietuviui už Kauno 
ir Vilniaus ribų. O kaip, pagaliau, 
su mūsų senosios kartos aktoriais, 
kurie scenos meno mokėsi taip pat 
tremtyje-Rusijoje, tokiais nera
miais laikais — revoliucijos lai
kais? Dauguma pavienių režisie
rių studijinio darbo teatrėliuose.

Tenka apgailestauti, kad Teatro 
-Studijos Adelaidėje Vadovui kliū
va didelė darbo našta, bet drįsti 
niekinti šį darbą gaUi tik tie, kurie 
negali ko nors neniekinti.

MĖGĖJAI. Ten pat iškilo, ar 
geriau sakius, paaiškėjo, kad Ade
laidė susilaukė dar vieno naujo te
atro. Puikus ir sveikintinas reiš
kinys, tačiau teisme jis tebuvo tik 
paminėtas. Tiesa, tas pats liudyto
jas vėl bandė įtikinti, esą, tai ne 
teatras, tai tik mėgėjai. Kokie mė
gėjai? Labai aišku — mėgėjų te
atras. Reikalas įdomus visiems 
teatro lankytojams. O gal net opus. 
Tenka džiaugtis, kad be tų mėgė
jų, kurie, jau keli metai vargsta 
ant aktoriaus sąvokos, atsiranda ir 
daugiau mėgėjų iki * šiol nedrįsu
sių įsijungti į teatro* darbą. Ko-> 
dėl nedrįsusių? Iš kuklumo? Atro
do ne. Mūsų parapija per daug ma
ža, kad būti? galima joje pasis
lėpti. Pati blogiausia ypatybė mū
sų menininkų ir meno mėgėjų yra 
ta, kad asmuo kartą užlipęs vienu 
laiptu aukščiau niekad nesutiks 
-nusileisti laiptu žemyn į daugiau 
tinkamą jam vietą. Lai niekas ne
pagalvoja, kad čia bandoma mėgė
jus atkalbėti nuo jų pamilto dar

I laikų dramos veikalų. Vokiečiai 
naudojasi verstiniais veikalais, nes 
pokarinė literatūra labai negausi, 
gi nacinė netinka idealogine pras
me. Prancūzijos teatriniame gyve
nime užtinkame net tokius vardus: 
‘Racinco Teatras”, ‘‘Jean Ananil- 
hi’o Teatras” arba “Jean Poul 
Startre’o Teatras”. Ką tai reiškia? 
Atseit, stipresniųjų Prancūzijos 
dramaturgų vardo paraštėje te
atrai bando išspręsti repertuaro 

problemą ir tuo pačiu išlaikyti me
ninę vertę. Mūsų draminė literatū
ra labai negausi. Dar labiau jos 
stokojame tremtyje, Australijoje. 
Šiame reikale reikalingas glaudus 
teatrų bendradarbiavimas.

Tikslas dirbti yra skirtingas 
tikslui kišti koją į jau besisukantį 
darbo ratą. Pasiimti savo pasta
tymui veikalą, į kurį studija įdė
jusi daug darbo, nepanašu į ben-

dradarbiavimą.
Vėl tas pats liudytojas bando 

įrodyti, esą, nėra draudžiama ope
ruoti tuo pačiu veikalu net keliems 
teatrams kartu. Tiesa, šiam reika
lui nėra rašyto įstatymo, bet yra 
etika. Teigimas, kad nueisime į 
vieno ir kito teatro to pat veikalo 
premjeras eilinio žiūrovo žvilgsniu 
visai netikslus. Beabejo bus ir to
kių, bet kiek? Panašiu keliu gali
me prieiti prie teatrų laidotuvių 
Adelaidėje. Ar mūsų gausūs žiūro
vai — teatro mylėtojai nori to? 
Aš netikiu. Nesijautė to ir teisme. 
Baigiant siūlau visiems meno ži
novams ir mėgėjams susirūpinti 
ne griovimu, bet ramstymu jau 
ir taip griūvančių mūsų kultūri
nių institucijų. Parodykime dau
giau supratimo ir teatro meno rei
kaluose, tada ir pats darbas bus 
našesnis. Aš tikiu, kad tik tada 
visi, tiek teatro mėgėjai — akto
riai, tiek mėgėjai — žiūrovai, ga
lės džiaugtis ir didžiuotis Adelai
dės Lietuviškuoju Teatru.

Z. Kučinskas.

nės vieneto nariu, kuomet 
supras, kad paskiro tot organizuo
to vieneto nario gerovė priklauso 
nuo visų narių gerovės ir kada 
jis išmoks tvarkyti savo gyveni
mą taip, kad jo galvosena jam sa
kys: “man bus gerai tiktai 

tuomet, kuomet visiems bus gerai”, 
tiktai tuomet mes galime tikėtis 
darniai žengti į geresnį rytojų. 
Žmogaus-visuomenės nario ugdy
mas turėtų, todėl, prasidėti prad
žios mokykloje ir tęstis per visą 
jaunuolio mokymosi laiką.
Labai pageidautinas yra žmogaus 
grynųjų dvasinių vertybių ugdy
mas. Ir aš tikrai norėčiau matyti 
visus Lietuvos gyventojus dvasi
nes vertybes statančius augščiau 
materialinių ir girdėti juos kalban
čius daugiau apie literatūrą, ta
pybą ii’ muziką, negu apie duoną 
ir automobilius. Tačiau mūsų gy
venamame laikotarpyje mes sau 
tokios prabangos leisti negailėsime. 
Todėl ir gimnazijų reikšmė, į ku
rias per didelis jaunimo skaičius 
skverbdavosi anais laikais, turė
tų kiek sumažėti. Specialinių mo
kyklų tinklas turėtų būti išplėstas 
ir pradžios mokyklas baigę turė
tų turėti galimybės ruoštis jose 
tapti gerais ūkinių gėrybių ga
mintojais. Gimnazijos turėtų likti 
tik ateities dvasinių vertybių kū
rėjų tarpinėmis ugdymo instituci
jomis, iš kurių išėję žmonės toliau 
specializuotųsi mokytojų institu
tuose, dailės mokyklose ir akade
mijose, konservatorijose, teatro 
studijose ir humanitarinių moks
lų fakulteto įvairiuose skyriuose. 
Kitų šakų . specialistai, mano su
pratimu, turėtų išaugti speciali- 
nėse mokyklose, o tautos dvasinės 
kultūros lygio kėlimas turėtų tęs
tis per teaatrus, koncertus, pas
kaitas ir bibliotekų tinklą. Nemo
kamo mokslo, įvedimas turėtų bū
ti mūsų tikslas, prie kurio turėtu
me pamažu eiti. O prie to tikslo 
prieisime tuomet, kuomet atsisto
sime ant tvirto ekonominio pag
rindo.

ŪKINIS GYVENIMAS
Neturėdama natūralių žemės 
turtų, Lietuva yra žemės ūkio 
kraštas. Produktai, kuriuos mes 
galėsime gaminti ir už kuriuos 
mainais gausime kitų mums reika
lingų gėrybių buvo ir bus žemės 
ūkio produktai. Todėl vyriausias

Lietuvos ūkinio gyvenimo vysty
mo dėmėsys turės būti skiriamas 
žemės ūkiui ir žemės ūkio pro
duktų apdirbainająi pramonei. 
Persitvarkius iš valstybinių ir ko
lektyvinių ūkių sistemos į priva-’ 
čios nuosavybės ūkius, ateities 
Lietuvos ūkininkui turėtų būti 
teikiama visokeriopa krašto, vy
riausybės parama ir jis turėtų bū
ti pastatytas ant tvirtų kojų, 
žemės ūkiui kelti didelės reikš
mės turi gerų kelių tinklas, kraš
to elektrifikacija ir žemės dirbimo 
mechanizacija. Tiems dalykams 
sukauptiniai krašto ištekliai ir tu
rėtų būti visų pirma skiriami. Ag
ronomų kadras turėtų įsilieti į 
žemės ūkio gyvenimą ir virsti 
Lietuvos ūkininko protingu patarė
ju ir draugišku vadovu. Koope
ratinis judėjimas ūkininkų tarpe 
turėtų būti skatinamas. Koopera
tinės pieninės ir kooperatinės že
mės ūkio mašinų stotys- turątų 
virsti kasdienišku gyvenimo reiš
kiniu.
Tautinio mąsto viešiems darbams, 
kaip tai kelių ir tiltų statybai, 
elektros tinklų pravedimui paga
liau ir elektros jėgainių statybai 
galėtų būti įvesta privalomo darbo 
tarnyba, kuri turėtų pakeisti ka
riuomenę.
Aš dažnai galvoju, kokiu būdu ga
lėtų būti pakeltas Lietuvos žemės 
ūkio našumas. Mišrūs ūkiai, ku
riuose ūkininkas augina truputį 
rugių, truputį miežių, bulvių, po
ra karvių ir kiaulių, mūsų toli ne
nuves. Ūkio specializacija, atro
do, galėtų išspręsti šį klausimą. 
Kokiu keliu toji specializacija ga
lėtų vystytis, ką ir kokiuose ra- 
jonuose ūkininkai turėtų būti ska- 
tinami auginti, mūsų agronomai 7’ •, 
ir žemės ūkio ekonomistai ture- 
tų pagalvoti.
Spaudoje užtinkamomis žiniomis r 
Lietuvoje dar 1951 metais veikė 
apie 150 vidutinių ir stambių pra- 
monės įmonių, kurių kiekvienoje • 
dirbo nuo 100 iki 2000 darbininkų.
Valstybinės pramonės įmonės tu- ..į 
retų grįžti į teisėtų savininkų pri- 
vačias rankas, o teisėtiems savi- ,'jį 
ninkams neatsiradus, turėtų būti J 
perleidžiamos naujiems savinin- :į 
kams. Patogiausias būdas, atrodo, 
būtų akcinių bendrovių organizą- i 
vimas ir akcijų paskeleidimas pla
čiai tarp gyventojų. Surinkti už 
akcijas pinigai įgalintų naujų val
stybinio mąsto projektų vykdy- ’ į' 
mą.
šalia ypatingos paramos žemės 
ūkiui turėtų būti remiama staty- 
bos medžiagų pramonė (plytų, ce- 

(nukelta į 4 psl.) . •
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J. lininis

SMUIKININKAS

toliau, 
teatrų

nežiū-

jieškoti dar ir del to, kad neiš- 
sklaidytų bendrą teatrinį kapita
lą. Mėgėjams, jei jie to nori, nebū
tina užsikrauti tokia pat darbo naš
ta kokių turi studija dirbdama 10- 
15 valandų per savaitę. Iš mėgėjų 
to nereikalaujama, nes ir pats jų 
tikslas nėra kūrybinis. Mėgėjai 
jieško kelio sueiti į sąlytį su žiū
rovu, atseit, pasirodyti ir popu
liarinti savo gabumus, kas tikram 
menininkui reikštų kūrybinę mir
tį.

Atrodo, kad tiek studijai, tiek 
mėgėjams ir vietos ir darbo po 
vienu stogu užtektų.

REPERTUARAS. Teatro darbe 
labai svarbu repertuaro sudary
mas. Tai problema sunkiai iš
sprendžiama net didžiųjų teatrų. 
Dramaturgija šių dienų literatū
roje menka ir reta. Anglijos te
atro kritikai baiminasi savo teat
rų ateitim. Kad ir kaip stipins 
Šekspyras, tačiau negalima rei
kalauti iš žiūrovo lankyti tuos pa
čius spektaklius daugiau nei 10 
kartų. Taigi, Anglijos teatrai, ne-

— Aš noriu smuiko. Atneškite 
man smuiką! Išklausykite paskuti
nį priešmirtinį mano prašymą!

— O kas per daiktas, tas tavo 
smuikas? — atsiliepė žvėržmogio 
balsas už rūsio durų.

Smuikininkas išsiaiškino žvėr- 
žmogiui, kokio daikto prašąs ir 
kur jį vakar palikęs.

— Kam tau to nieko reikia? — 
vėl pasigirdo balsas.

— Smuikas buvo geriausias ma
no draugas per visą mano gyveni
mą, visuose mąno džiaugsmuose 
ir nuliūdimuose, štai kodėl aš no
riu ir paskutiniąsias savo gyveni
mo valandas praleisti drauge su 
juo.

Praėjus valandėlei, subildėjo rū
sio durys ir įėjo, žvėržmogis, saky
damas:

— štai tas tavo prašomas daik
tas.

— Vargšas mano smuikelis! Man 
bus lengviau šiose tamsybėse su 
tavimi laukti mirties, — guodėsi 
jis.

Paskui jis užgriežė. Smuiko bal
sas suvirpino rūsio orą ir veržėsi 
lauk pro angą lubose.

Nežinia, kiek ilgai jis griežė, bet 
kai atitraukė smuiką iš po smak
ro, jo ausys išgirdo atsiveriančių 
durų girgždesį. Prieš jį pasirodė 
du žvėržmogiai ir tarė:

— Mes gavome įsakymą nuvesti 
tave pas deivę.

Smuikininkas nustebo, bet ne
išsigando. Jis tuojau buvo nuves
tas į rūmų salę, kur vėl išvydo 
deivę, sėdinčią soste. Ant jos vei
do žaidė vos pastebima šypsena. 
Ir ji dabar tarė:

— Mano ausis pasiekė nuosta-

būs garsai iš požemių. Aš noriu 
juos iš arčiau išgirsti. Pakartok 
man juos.

Ir smuikininkas dabar užgriežė' 
pačią gražiausią melodiją, kokią 
tik mokėjo, stengdamasis ją išpil
dyti ko tobuliau. Deivės veidas 
suspindo džiaugsmu. Ji klausėsi 
tol, kol smuikininko ranka pavar
go. Tada ji tarė:

— Žmogau, tu nesi paprastas 
mirtingasis, jei sugebi iš šio me
džio gabalo išgauti tokius nuosta
bius garsus, švelniai glamonėjan
čius mano ausį. Tikriausiai tu esi 
kilęs iš dieviškos giminės. Už ta
vo sugebėjimą žaviai griežti aš 
tau dovanoju mirties bausmę. Tik 

| vieną dalyką turi atsiminti: nie
kam nepasakok apie amžinos jau- 

' nystės šaltinį. Jei kam nors tik 
prasitarsi apie jį, tą pačią akimir
ką pasidaiysi senas ir neteksi at
minties.

— Aš prisiekiu saule ir mėne
siu, kad mano lūpos niekam neiš
duos šios paslapties, — atsakė 
smuikininkas ir nusilenkė taip 
mai, kad jo kakta pasiekė patį 
miausią sosto laiptelį.

Paskui deivė dar pridūrė:
— Mano tarnai išves tave* iš 

šio miško, ir tu laimingai sugrįši 
iš kur atvykęs.

Smuikininkas ■ dabar padėkojo 
deivei pačiais gražiausiais žod
žiais ir dar kartą jai nusilenkė. 
Nebeturėdamas baimės, kuri dar 
tik neseniai stingdė jo sąnarius, 
smuikininkas išėjo iš salės. Abu 
žvėržmogiai išsekė iš paskos. Jie 
išlydėjo nudžiugusį smuikininką 
per mišką ir paleido. Tik dabar 
jis pajuto savo gyslose atjaunė
jusį kraują ir vikriai nešėsi per 
laukus.

Po daugelio dienų keliavimo jis 
priėjo žalių vandenų ežerą. Jam 
besikeliant per jį laiveliu, atpluk
dytu paklusnaus jo žodžiams vė
jelio, sutemo. Dabar iš ežero gel-

ze-
že-

mių išniro graži undinė ir, plauk
dama šalia jo laivelio, nuolat kar
tojo:

— Kur tu plauki, gražuoli? Aš 
nenoriu, kad tu plauktum toliau? 
Pasilik su manimi. Aš padarysiu 
tave šito ežero vandenų karaliu
mi. Mes abu naktimis žaisime su 
bangomis ežero paviršiuje, apiber
ti mėnulio spindulių, o dienomis 
ilsėsimės puikiuosiuose mano rū
muos ežero dugne. Apsigalvok ir 
pasilik su manimi, gražuoli, kol 
dar laikas.

— Negaliu. Aš palikau savo kra • 
šte mylimąją ir badai- skubu pas 
ją, — atsakė smuikininkas.

Undinė užsikorė ant laivelio 
krašto, ir smuikininkas negalėjo 
atitraukti akių nuo jos, nes ji bu
vo nuostabiai graži. Jam kilo no
ras ją apkabinti ir išbučiuoti, bet 
staiga jis prisiminė burtininko 
įspėjimą, kad undinių bučiniai ne
ša mirtį, ir jį nukrėtė šiurpas.

Tuo tarpu laivelis atsimušė į 
paplūdinį, ir smuikininkas skubiai 
iššoko į krantą. Jam buvo nepap-loovnu f oam Mvivvj iicpcip- vy. jkui j,

rastai gaila skirtis su gundančio j tuojau jų sutikti.

ir tu pati, bet ilgiau pasilikti ne-. ; 
galiu, nes aš turiu sugrįžti namo.

Ir jis išėjo. Kelionė atgal nuo 
šaltinio jam užėmė daug laiko, nes ? j 
kur tik jis užeidavo, ten prabūda- 
vo po kelias dienas ar savaites, <- 
vis negalėdamas taip greit atsis
kirti nuo užburiančių savo gro
žiu merginų. Jis tik tada palikda
vo svetingus jų kiemus, kai prisi- -,,į. 
mindavo savo mylimąją, paliktą 
ties savo kaimo tėviške.

Pagaliau po daugelio metų jis 
pasiekė savo tėviškę ir tuojau nu
skubėjo į tuos namus, kuriuose 
gyveno jo mylimoji, kadaise ne
norėjusi už jo tekėti dėl jo senu- 
mo. Nors jis daug metų buvo pra- 
leidęs kelionėje, bet jam atrodė, 
kad jis sugaišo joje tik kelias 
dienas, šiuose namuose jis rado 
kažkokią seną moterį ir tuojau ' 
paklausė:

— Aš esu tas smuikininkas, ku- 
ris prieš kiek laiko čia paliko sa
vo mylimą mergaitę, vardu Elenu- ''į 
tę. Kur ji dabar yra? Aš noriu ■ :*

grožio undine, bet jis nugalėjo sa-l 
ve ir tęsė kelionę toliau.

Pakeliui jis priėjo kažkokį vien
kiemį, kurio vartuose stovėjo dai
li mergiųa ir šypsojosi. Jis atsa
kė jai savo šypsniu ii* tarė:

— Aš labai išvargęs ir ištroš
kęs.

— Užeik ir atilsėk mano kieme: 
aš tave pagirdysiu skaniausiu van
deniu, — atsakė mergina.

Ir jis užėjo. Jis pasiliko čia 
vieną dieną, bet kadangi mergina 
buvo labai graži, tai jis dar pri
dėjo ir antrą dieną, o paskui ir 
trečią. Jis griežė jai smuiku ir 
dainavo apie meilę. O kai po trijų 
dienų rengėsi' išeiti; mergina nu
liūdo ir tarė:..

— Dar pasilik. Ar tau nepatin
ka mano kiemas?

— Aš esu ta, kurios tu jieš- 
kai, — atsakė moteriškė.

Smuikininkas, atidžiai įsižiūrė
jęs į jos veido bruožus, atpažino 
joje savo mylimąją. Tačiau jis 
nieko dabar jai nesakė ir susimąs
tęs išėjo iš jos kambario,, kuriame 
ji pasiliko viena 
ėjo, nežinodamas 
mas:

— Anuomet aš 
dabar tu man persena: aš pasijieš- 
kosiu merginos pagal savo amžių-

Ir šis smuikininkas iki šiai die
nai vaikšto po pasaulį, nešiodama- 
sis savo širdyje amžinos jaunys
tės šaltinio paslaptį; jis griežia 
nuostabiu savo smuiku žavingiau
sias melodijas visiems tiems, ku
rie tik jį paprašo, ir vis dar na- 
gali išsirinkti sau gyvenimo drau-

beverkianti. Jis 
kur ir galvoda-

buvau persenas,

f

— Man patinka ir tavo kiemas I ges.
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Maskva ir Vakarai
Vakarų — Sovietų Sąjungos ne

sutarimų priežastis, glūdinti ko
munistinės ideologijos siekime vie
špatauti pašalyje, atrodo, kiekvie
nam yra aiški. Ultimatyviniai ti
kslai nulemia Sovietų Sąjungos 
laikyseną, kuri šiuo metu, atrodo, 
stengiasi išlaikyti padėtį, kur tai
kingas reikalų sprendimas yra ne
įmanomas, tačiau tuo pačiu metu 
neduoda pagrindo ir kariniam su
sirėmimui. štai pastarųjų mėnesių 
to politinio žaidimo fazės.

Po Stalino mirties Vakarų val
stybės atnaujino savo pastangas iš
spręsti Vokietijos taikos sutarties 
sudarymą vilkinančius klausimus. 
Tiek Sovietų Sąjunga, tiek Vakarų 
valstybės sutinka, kad Vokietija 
turi būti atstovaujama taikos su
tarties paruošime, tačiau jų nuomo
nės skiriasi Vokietijos dalyvavimo 
formos klausime. Vakarų nuomone 
Vokietijos atstovai turi būti paskir
ti neutralių valstybių priežiūroje 
išrinktos suvienytos Vokietjios vy
riausybės. Sovietų Sąjunga sako, 
kad atstovus į taikos konferenciją 
turi paskirti laikinė Vokietijos vy
riausybė, sudaryta iš dabartinių 
Rytų ir Vakarų vyriausybių pas
kirtų asmenų. Toji laikinė vyriau
sybė turėtų taip pat pravesti ir pri
žiūrėti suvienytos Vokietijos vy
riausybės rinkimus.

Mėgindami užsikirtusią padėtį 
pajudinti, Vakarai spalio 18 dieną 
pasiūlė keturių užsienio reikalą mi- 
nisterių konferenciją Lugane (Švei
carijoje), kurioje turėjo būti spren
džiamas ir-Vokietijos ateities klau
simas. Kvietimas buvo suredeguo- 
tas labai atsargioje formoje, sten
giantis išvengti ankstyvų politinių 
priešingybių. Lapkričio 4 d. Sovie
tų Sąjunga savo atsakyme Vaka
rų valstybių kvietimą atmetė iš sa
vo pusės pasiūlydama sušaukti pen
kių (JAV, Anglijos, Prancūzijos, 
Sovietų Sąjungos ir komunistinės 
Kinijos) užsienio reikalų ministe- 
rių konferenciją bendriems pasau- 

lio politikos reikalams aptarti ir 
keturių užsienio reikalų ministe- 
rių konferenciją Vokietijos klausi
mui spręsti. Kuri tų dviejų konfe
rencijų turėtų įvykti pirma, nebu
vo pasakyta. Užsimenant apie Va
karų pasiūlytą konferenciją tame 
atsakyme buvo pastebėta, kad pa
sitarimai Vokietijos Mausimais bus 
bergždi tol, kol Vakarai neatsisa
kys minties apginkluoti ir įtrauk
ti Vokietiją Europos Gynimo Ben
druomenėm Taip pat tame atsaky
me buvq pasmerktas karinių dali
nių ir karinių bazių organizavimas.

Lapkričio 16 dieną JAV, Ang
lijos ir Prancūzijos pasiuntiniai 
Maskvoje įteikė Sovietų vyriausy
bei atsakymą į paskutiniąją Sovie
tų Sąjungos notą. Londono diplo
matiniai sluogsniai mano, kad 
šios Vakarų valstybių notos už
baigs po Stalino mirties prasidė
jusią diplomatinių susirašinėjimų 
seriją Vokietijos reikalu. Iš tų pa
čių šaltinių pranešama, kad Vaka
rų notose yra iškreikštos ' tokios 
pažiūros:—

Vakarų valstybės negalinčios 
sutikti su komunistinės Kinijos 
dalyvavimu konferencijoj, sprend
žiančioj tarptautinius klausimus, 
tol, kol pastaroji neįrodė savo ge
ros valios Korėjos klausime.

Anglija, Prancūzija ir JAV yra 
pasiruošusios susitikti su Sovietų 
Sąjunga užsienio reikalų ministe- 
rių konferencijoje Vokietijos klau
simams spręsti tuoj pat, kai So
vietų Sąjunga atšauks sąlygas ku
rias ji tokiam susitikimui pastatė, 
rinės jėgos Rytų Europoje.

šiaurės Atlanto Pakto organiza
vimą iššaukia didelės Sovietų ka-

Oficiali JAV pažiūra yra ta, kad, 
jeigu Sovietų Sąjunga nepakeis 
savo laikysenos, keturių valsty
bių užsienio reikalų ministerių 
konferencija pramatomoj ateity tik
rai neįvyks.

V.R.

Pasikalbėjimai...
(Atkelta iš 2 psi.)

mento, stiklo), o miestų ir vals
čių savivaldybės turėtų teikti ne
mokamus kvalifikuotų statybos 
specialistų patarnavimus visiems 
naujų statybų vykdytojams. Tokia 
specialistų paslauga ypatingai bū
tų reikalinga žemės ūkio trobe
sių statyboje.
Pramonės darbininkų dalyvavimas 
įmonės pelno paskirstyme ir jų 
aktyvus dalyvavimas įmonės vi
daus reikalų tvarkyme turėtų bū
ti įpatingai skatinamas.” 
Baigdamas savo pastabas St. Sko- 
rulia pažymėjo, kad šios ir pana
šių temų analizavimas nesiekia 
ateities Lietuvos gyvenimo tvar
kymo nustatymo, bet turi pasitar
nauti mūsų, kaip būsimos Lietu
vos piliečių, visuomeniniam auk- 
lėjimuisi.

VYT. DONIELA, augęs Lietu
voje, gimnaziją baigęs Vokietijoje 
susipažinęs su fabrikais Australi
joje, šiemet laikąs baigiamuosius 
egzaminus (filizofijos) Sydney 
Universitete. Jo referato kvinta- 
senciją:

Busimoji Lietuva bus demokra
tinė respublika. O demokratija eti
niu ir socialiniu atžvilgiu yra kol 
kas sveikiausia valdyinosi forma. 
Tobula demokratija yra, be abejo, 
mitas ir turi tik reguliuojančio 
principo statusą. Praktiškai, de
mokratijos esmė sjypi ne valdžios 
perdavime daugumai, bet morali
niame daugumos įsipareigojime 
respektuoti mažumą. Demokrati
jos silpnybė glūdi tame, kad ją 
negalima užsitikrinti visam laikui. 
Židinys, kuris paverčia visokerio
pą prigimti demokratiška lieps
na, turi būti be paliovos kursto
mas. Iš čia ir išplaukia auklėjimo 
demokratijai svarba.

Jei sakoma, kad demokratijai 
dar nesame priaugę, kartais galvo
jama apie kasdienines nėsantaikas, 
pasireiškiančias mūsų bendruome
niniame gyvenime. Bet šitie reiški
niai demokratijos neatstumia ga
lutinai: ko neturime šiandien, ga
lime įsigyti lytoj. Jei sakome, kad 
nesame priaugę demokratijai ir 
galvojame, kad mūsų oponentai 
nesupranta, kad mūsų partija ne
ša geriausią rytojų, patys neturi-

AUSTRALIJOJE
AUSTRALIJA 5-TOJ VIETOJ

Austrdlijoj kiekvienam gyvento
jui (įskaitant vaikus ir senelius) 
per metus pajamų tenka £ 362. 
10.11. Pagal tyrimų duomenis pir
moje vietoje stovi Amerika, kur 
kiekvienam gyvento juį tenka ;£ 
680.19.1., antroj vietoj yra Švei
carija — £ 424.8.1-., toliau Naujoji 
Zelandija — £ 416.11.6; Kanada 
— £ 300.12.1; Švedija — £ 359. 
8.6; paskui eina Danija, D. Brita
nija, Norvegija, Prancūzija ir Ita
lija. Paskutinėj vietoj stovi So
vietų Sąjunga, kur kiekvieno gy
ventojo pajamos vidutiniškai yra 
£ 80. 16. 0.

11000 VYRŲ KARINIAM 
APMOKYMUI

Darbo ir Tautinės Tarnybos De
partamentas praneša, kad sausio 
mėn. bus pašaukta 11.000 18-me- 
čių vyrų karinei prievolei atlikti. 
Pagal departamento pranešimą į 
laivyną ir aviaciją bus pašaukti 
sausio 4 d. į sausumos kariuomenę 
sausio 6 ir 7 d.d.

DIDELI NUOSTOLIAI 
QUEENSLANDE

Iš Brisbanės pranešama, kad 
dėl susrų Queenslandas turėjo apie 
£ 600.000 nuostolių. Vien ėriukų 
žuvo per 200.000. Avys maitinamos 
sausu pašaru ir daugelyje rajonų 
galvijai dėl vandens ir žolės sto
kos dvesia. Kai kuriose vietose ne
buvo lietaus jau ištisus metus.

ŠVEICARIJOS PASKOLA 
AUSTRALIJAI

Australijos valdžia praneša, apie 
užbaigtas derybas sa Šveicarijos 
bankininkais dėl paskolos suteiki
mo Australijai. Šveicarija Aus
tralijai paskolina £ 6. milijonus 
15 metų.

KOVOJE PRIEŠ T. B.
Australijos vyriausybės pastan

gos kovoje prieš džiovą duodančios 
gerų rezultatų. Federalinės vy
riausybės sveikatos ministeris pra
neša, kad nors susirgimų skai
čius padidėjo, bet mirimų nuošim
tis žymiai kritęs. Pereitais metais 
džiova mirė 14.9 iš 100.000 gyven
tojų, o 1949 mirę 25 iš 100.000.

me demokratinės dvasios.
Dabartinė studentija jau prade

da praregėti sociologines tiesas. 
Pastebima, jog nuomonių skirtu
mas yra svarbus faktorius; jau
čiama, jog reikia vadovautis šū
kiu "vienybė įvairybėje”, o ne 
juokingu solidarizmu, kuris kiek
vieną nuomonės skirtumą laiko 
tautos, valstybės, krašto, ar net 
kultūros priešu. Būsimoje Lietu
voje pabrėžtina susitarimo, o ne 
besąlyginio nuomonės pravedimo 
vertė. Partijos, kurios remiasi kir
viu atskeltais principais, naudos 
nedavė ir neduos. Pabrėžtina ir 
teoretinių politinių studijų reika
lingumas.

Einant prie socialinio klausimo, 
pažymėtina, jog skambios frazės 
paprastai nedaug tepasako. Val
džia netarnauja tautai, jei ji pra
deda paneigti vienos ar kelių gru
pių interesus kitų naudai. Prieš 
socialines ligas, pvz., komunizmą, 
pirmoji kova turi prasidėti tauto
je,. užkertant kelią skaldymui*! į 
luomus. Atrodo, jg Australija šį 
klausimą yra pusėtinai išsprendu
si, sureguliuodama atlyginimų san
tykį. Busimoji Lietuva irgi turėtų 
vadovautis panašiu principu.

Liečiant kultūrinius klausimus, 
pageidautina, kad busimosios Lie
tuvos valdžia ir toliau globotų kul
tūrinį gyvenimą, skirdama stipen
dijas ir premijas kultūros darbuo
tojams. Čia kaip tik atmestinas 
Australijos pavyzdys, nes čia val
džia yra šykšti kultūrininkams. 
Linkėtina, kad lietuviškoji kūry
ba "išplauktų į tarptautinius van
denis”. Kartu norisi, kad veika
lai nebūtų vertinami ideologiniais 
matais, kaip tai dažnai atsitika. 
Ideologinė atmosfera, gniaužianti 
rašytoją, niekuomet nepasitarnaus 
kultūrinių vertybių kūrimui. Rei
kia tikėtis, busimoji Lietuva bus 
šiuo atžvilgiu liberali.

Užbaigiant, busimoji Lietuva su
sidurs su demokratinio auklėjimo 
problema, 'čia norisi sutikti su Vy
dūnu, ji parafrazuojant: Lietuvos 
išsilaikymas gali būti grįstas ne 
militarine jėga, bet sąmoningais 
individais.

GRIME AND 
PUNISHMENT

At a meeting of farmers in Eas
tern Germany, the Soviet official 
threatened:

"Those who fail to deliver their 
full quota of produce as taxed, 
will be deported to Siberia.”

After his speech, one of the 
farmers arose and said in all se
riousness.

"I know Siberia very well from 
Soviet films. It is a remarkable 
country. To live there is to live 
in paradise. And we are to send 
our wreckers and saboteurs to 
such a place? ! I protest ! 1 de
mand real punishment.

"Let us send the scoundrels 
where they will suffer hunger and 
misery and privation. Let us . send 
them to the Western Zone. I have 
seen Soviet pictures. I know that’ 

Western Germany is hell on earth!”'
The farmers gave the proposal 

unanimous support —• and the So
viet official hastely closed the 
meeting.

REDS WON’T HAVE U.S. FOOD

Washington. — Four Iron Curt
ain countries have turned down 
an American offer of thousands of 
Christmas food packages.

The U.S. State Department six 
weeks ago asked its diplomatic en
voys to present the free food plan 
to the Foreign Ministers of Poland, 
Hungary, Czechoslovakia, and Ru
mania.

Hungary and Poland rejected the 
offer outright.

Czechoslovakia and Rumania 
have ignored it. — U.P.

ANTI-SEMITISM IN WEST 
GERMANY REDUCED

Dr. Norman Sal it, president of 
the Synagogue Council of Ameri
ca, said anti-Semitism'in West Ger
many "has been reduced to small 
proportions and that in this new 
Germany it will one day disappear 
entirely.”.

He arrived at Bonn, Germany, 
recently with a delegation of U.S. 
Catholic and Protestant clergy
men who are guests of the West 
German government.

ELEVEN YEARS IN SOVIET PRISON CAMPS
She stood in the cell like a 

sleepwalker. She was unable to 
understand the questions of the 
other prisoners. She did not noti
ce anyone in the throngNThe sce
ne of wretchedness all around her 
was banished by the terrible vi
sion of her abandoned children.

When she was given her spoon 
and cup, like all newcomers, she 
took them quickly and sat down 
on the goards close to the bars of 
the open window, with her back 
to the others, in search of a little 
privacy. Then she pressed the milk 
out of her bursting breasts into 
the tin cup. One of the women em
ptied the cup into the stinking 
kucket near the door.

Next day the examining judge 
interviewed her again.

"Sign this statement that you 
talked over his seditious activity 
with your husband and I will tell 
you about your baby.”

"You want me to be my innocent 
husband’s murderer. I cannot sign 
this lying statement. But have 
mercy on my helpless child!”

She pleaded, wept, moaned. She 
did not know that an examining 
judge of the NKVD cannot be 
moved to pity. Instead of answer
ing her, he shrugged and had her 
taken out.

After a few months, without any 
charge being made against her 
personally, she was sentenced to 
eight years’ loss of freedom "as 
a member of the family of a trai
tor.”

She never found out what hap
pened to her children.

THE TRIAL
During my 14 months of pre

trial imprisonment I was called 
out for interrogation three times. 
The first time just personal data 
were taken. The second time a 
statement of my case was drawn 
up. Facts which anywhere else in 
the world would have seemed al
together harmless were to the So
viet judges deeply incriminating. 
My record contained the suspi
cious item that I came from a 
bourgeois family, that 1 had liv
ed in Holland and Switzerland as 
a child, and had studied in Ger
many and Italy.

At the third hearing they read 
me the testimony of a prisoner 
who alleged that she had spoken 
with me in my hotel room concer
ning my "counterrevolutionary” 
activities which were not other
wise defined. Later on I learned 
from prisoners who had shared 
the cell with her that she had 
been kept standing, face to a wall, 
for 18 sleepless days and nights; 
then she had signed whatever 
they asked.

In the 14th month I was infor
med of the charge against me: 
support of a foreign state against 
the Soviet Union. They told me 
that this crime entailed death by 
firing squad. A few weeks later 
the slot in the door opened and 
a dozen names, including mine, 
were called out. "Get ready with 
all your things,” the guard grow
led, and closed the slot.

We were taken to a new cell, a 
kind of waiting room, empty ex
cept for several stone benches 
against the walls. Some hundred 
women stood or sat around in it.

We waited. One hour, 
two, three. Then a guard told us 
to fornu a line at the door. After 
a long wait the door opened slig
htly again and the first woman 
was let out. Ehe returned in three 
minutes and the next went. The 
procedure was marvelously effi
cient. Every three minutes a wo
man came and another went, and 
each one returned with her sen
tence: "Ten years... eight years.”

We waited to see whether any
one would be set free, but there 
were no exceptions; all were con
victed.

Then a soldier led me down the 
corridor to a room where an NK 
VD officer sat at a long table. 
I was told to sit down in a chair 
facing him. (The chair was there 
because prisoners tended to faint 
when they received their senten
ces.)

He asked my name, moistened 
the forefinger of his right hand, 
then thumbed through a pile of 
small slips. When he found the 
right one, he repeated my name,
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cleared his throat and intoned:
"Prisoner Elinor Lipper, has 

been convicted by the special com
mission of jidges of the NKVD 
in Moscow for counterrevolutiona
ry activity and has been senten
ced to five years’ loss of freedom, 
to be served in a. corrective labor 
camp. Sign here.”

As I signed my name to the 
slip of paper, the officer shouted, 
"Next!”

Such was our sentencing.
We were marched out of the 

prison gate, a silent, motley lot 
of unhappy women, all still, wea
ring the clothes we had'on when 
we were arrested. Toward even
ing we were loaded into a cattle 
car in the freight yards — 100 
women in one car. All the other 
28 cars in the train were crammed 
with male prisoners.

Sometime during the second 
night the train began moving 
slowly. We traveled for days and 
none of us knew where we were 
going. We were given hard-frozen 
bread to eat and a daily teaspoon 
of sugar. Water was a precious 
luxury, although it was usually 
swamp water and handed around 
in filthy pails. Sometimes we were 
so thirsty wetried licking the round 
iron platen set in the wall, which 
were encrusted with hoarfrost be
cause of the cold. The train ran 
only ą few hours in 24. But alt
hough it stood on sidings for half 
a day at a time and we often 
shouted, "Water, water, we want 
water!” nobody paid any atten
tion. After ten days of traveling 
almost every one of us suffered 
from diarrhea from the diet and 
the unclean water. -

Once every three days we re
ceived coal or coal dust for the 
little iron stove. Then we eager
ly filled the stove with our bare 
hands, since we had no shovel, 
and crowded around the fire, ex
cited and talkative. The fire lasted 
only an hour. Then we crawled 
silently back on our planks, each 
one of us alone, a helpless, aban
doned creature with too few blan
kets, too few clothes, too thin 
blood to combat the icy Siberian 
winter wind that whistled through 
the car.

Only one little old woman, a 
former uun, continued to sit on 
the floor in front of the stove. 
She had passed through many 
prisons and most of the camps in 
the country. But neither camps 
nor prisons had persuaded her that 
it would be better for her to re
nounce he religion. In her weary, 
resigned old voice she would say, 
"Now I’ve suffered almost as 
much as Jesus Christ. Now I will 
certainly be redeemed soon.”

VLADIVOSTOCK
On the 35th day the train stop

ped, the door slid open and the 
guards shouted, "All of you, get 
your things and get out!” Blink
ing because our eyes were unac
customed to full daylight, we stood 
on the tracks for a moment. Then 
the guards with their dogs were 
all around us, shouting, "Get down! 
Squat! If anyone stands up, we 
will take it as an attempt to es
cape and shoot instantly.”

The men and women who had 
been spewed forth by the train 
squatted down in dows of five, 
their heads bowed, their limbs 
stiff, keeping their balance with 
difficulty.
The wolfhounds, trained to watch 
prisoners, tugged at their leashes. 
The soldiers counted the rows 
again and again, their rifles with 
fixed bayonets held at ready. In 
the cold November wind the grey
green faces of the prisoners tur
ned blue.

At last we were marched across 
the tracks and down a highway to 
the Vladivostock transit camp. 
Here we spent the entire day in 
the square, in thd midst of a No
vember gale, with nothing to eat. 
Again and again we were counted, 
registered and called up. Later the 
men were led off to the bath in 
small groups.

It was long after darkness be
fore the women were taken to the 
bath which consisted of an unheat
ed shack with undressing room, 
washing room, dressing room and 
disinfection chamber. We had to 
strip naked and hang all our clot

hing on an iron ring which was 
then handed to the disinfector. The 
disinfector was a man, and not an 
old man.

Then we waited, purple with 
cold, until two more men, a barber 
and a medical aid, appeared. The 
medical aid examined our heads 
for lice. Any woman who was so 
afflicted was shaved to the scalp. 
All the women had to line up be
fore the barber to have their pubic 
and underarm hair shaved. When 
some of us protested, the atten
dant in charge of the bath made 
lewd remarks about our modesty, 
and threatened to call the comman
der of the guard. We decided that 
enough thugs had inspected our 
naked bodies and resigned oursel
ves to being shaved. It was done 
with a dull razor which was nei
ther washed nor disinfected bet
ween persons.

Still trembling with cold, we 
bathed in lukewarm water, and got 
dressed. Next we were led along a 
path, illuminated by floodlights 
and edged with barbed wire, to 
the women’s barracks. The guard 
unlocked a wooden gate, opened 
the door of the barracks, and van
ished.

(To be continued)
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RUMANIAN COTTON 
CROP DOWN

The communist tęade union pa
per MUNCA admits that the sta
te farm in Daiga, one of the grea
test cotton producers in Rumania, 
is far behind in its harvest and 
may suffer serious losses.

Skelbimas

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

(3)
Pirmas vilties spindulys

Jėzaus žemiškas tarnavimas bu
vo trumpas, tik trys ir pusė metų. 
Ant Jo peties buvo padėta atsako
mybė įkurti Dievo Karalystę ant 
žemės, bet tinkamam laikui atė
jus nedaugeliems Jo priešams bu
vo leista prikalti Jį ant kryžiaus. 
Kaip keistas atrodė tasai įvykis 
tiems, kurie tikėjo kad Jėzus bu
vo busimasis žemės Karalius. Dar 
labiau jie stebėjosi tuo, kad Jis 
visai nesipriešino tiems, kurie Jį 
sugavo ir užmušė.

Visi žymesnieji pasaulįo valdo
vai kovoja su tais, kurie jiems 
priešinasi. Jėzus gi nem^ino nė 
gintis, nė neleido savo mokyti
niams ginti Jį. Bet tuo nepasibaK. 
gė Dievo planas* Apaštalas Povi
las sako, kad meilė nepaliauja; 
taigi Jėzus noringai atidavė savo 
gyvybę mylėdamas net savo ne
prietelius. — 1 Korint. 18:8.

Jėzaus Mirtis Reikalinga
Po trijų dienų, kuomet, Dievas 

pavartojo savo galybę ir prikėlė 
Kristų iš kapo, du Jo mokytiniu 
kalbėjosi apie tragiškąjį įvyjcį,.kaip 
jų Viešpats, jų Karalius, jų Me
sijas, ir jų vilties vainikas, buvo 
žiauriai išplėštas iš jų ir nužudy
tas, jiems nepažįstapiąs keleivis 
pasivijo juos ir teiravosi kodėl jie 
taip nuliūdę. Tasai nepažįstamasis 
buvo jų prikeltasis Viešpats. Kuo
met jie paaiškino Jam kas atsiti
ko ir kodėl jie nustojo vilties, Jė
zus išdėstė jiems pranašystes, ku
rių jie iki tąrn ilaikui. negalėjo 
suprasti. — Luko 24:13-32.

Kuomet Jo mokytiniai buvo nu
liūdę, Jėzus aiškino jiems, kad 
pirma negu galėjo būti įkurta pa
žadėtoji Kristaus Karalystė, Jis 
turėjo kentėti ir numirti kaipo 
žmogaus Atpirkėjas. Palaiminimai, 
kuriuos Dievas buvo žadėjęs, bu
vo amžini. Ramybė, kurią Mesijos 
Karalystė suteiks žmonijai, bus 
ilgai pasiliekanti ramybė. Tai bus 
ramybė ne vien tarp tautų ir tarp 
asmenų, bet bus ramybė tarp Die- 
vo ir žmonių. Norint prirengti ir 
garantuoti žmonėms tokius toli 
siekiančius palaiminimus, pirmą 
buvo reikalinga Jėzaus mirtis, 
kaipo atpirkimo kaina.

(Bus daugiau)

Norėdami gauti daugiau pana
šaus turinio spausdinių, gausite 

veltui, kreipkitės: Lithuanian Bible 
Student Association, 3444 S. Litu- 
anica Ave., Chicago 8, III.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1958 m. gruodžio 3 d.

Htay PASTOGĖ
SYDNĖJUS

—Dėl laiko stokos ir persikro
vimo kitokiais bendruomeniniais 
reikalais, Lietuvos Miškininkų fi
gos Iš-joje Australijos Sk. V-bos 
p-kas dipl. ekon. mišk. J. P. Kedys 
iš p-ko pareigų pasitraukė, pasi
likdamas vice-p-ku. P-ko pareigas 
perėmė dipl. mišk. R. Venclovas.

— Gyvenančių Sydnėjuje ir 
NSW lietuvių teisininkų registra
cija eina prie pabaigos. Netrukus 
tikimasi šaukti lietuvių teis-kų 
visuotinį susirinkimą, kuriame nu
matoma Sydnėjaus teis-kų Seniū
niją perorganizuoti į Liet. Teis. 
D-jos Užs. NSW skyrių. Teisinin
kai dar nesuteikę apie save regis
tracijos žinių, prašomi tai skubiai 
atlikti.

Rašyti: Mr. • L. Karvelis, 27 
Prairie Vale Rd., Bankstown, 
NSW.

— J. Vaičaitis su žmona išvy
kimą į ŪSĄ keletui dienų atidėjo 
— išplaukia gruodžio 8 d., laivu 
“Pioneer Isle”. '

— Sydnėjaus Lietuvių Plunks
nos Klubo pirmininkas praneša, kad 
Plunksnos Klubo narių svarbus 
pasitarimas įvyksta gruodžio 5 d., 
šeštadienį, 5 vai. p.p., 64 The 
Avenue, HURSTVILLE.

— Br. Kiverio oktetas daug dir
ba repetuodamas naujas dainas. 
Sporto klubo Kovas N. Metų suti
kime oktetas pasirodys naujame 
repertuare.

ŠVIESOS NARIAMS
Pranešama visiems Sambūrio 

Šviesa Sydnėjaus sk. nariams, kad 
tradicinis N. Metų sutikimas įvyks 
gruodžio 31 d., Milson’s Point, En
nis Rd. 12-14.

Kiekvienas narys apie savo 
svečių dalyvėvimą praneša iki 
gruodžio 15 d. collg. Vyt. Rimui, 
63 Maclay St., Potts Point, NSW, 
arba bet kuriam valdybos nariui, 
kartu įmokėdamas 10 šiflg. avanso 
už asmenį. Sutikimo pradžia 20 
vai.

Skyriaus Valdyba.

TRADICINIS LIETUVIŲ BALIUS
TROCADERO

Šiais metais įvyksta gruodžio 29 d.
80% pelno skiriama ligoniams ir seneliams Vokietijoje.

Programoje sutiko dalyvauti lietuvių tautinių šokių grupė.
Pradžia 7,30 vai. vak.
Įėjimas 12 šilingų. Ruošia Sydney Lietuvių Savišal

pos Fondo Komitetas.

L.K.F. Australijos Apygardos Valdybos, suvažiavimo 
proga, rengiamas Melbourne, gruodžio 30 d. muzikos, li
teratūros, dainos ir išraiškos šokių

| VAKARAS KONCERTAS
♦į* Dalyvauja žymiausios meno pajėgos iš Adelaidės, Syd-
X nė jaus i Melbourno. Nepraleiskite progos ir sekite vėly- 
*:* besnius pranešimus spaudoje.

Sporto klubas Kovas gruodžio 31 d. 
STATE BALLROOM, 

Market St., City renkia įspūdingą

N. METU SUTIKIMA
Vakarienė, gera muzika ir įvairūs netikėtumai laukia Jūsų. 
Garantuojant sau geresnes vietas, pakvietimai iš anksto 
gaunami pas “Kovo” valdybos narius.
Pradžia 8 v.v. “Kovas”

Sporto Klubas

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
Savininkas

PRANAS AVIŽIUS
600 Bondi Janction, telef. F.W. 3245 

(Važiuojama nuo C. stoties tramvajumi į Bondi Janction 
ligi pasisukimo į Bondi Beach)

Jus aptarnaus prityrę europiečiai kirpėjai.
Įvairūs kirpimo stiliai. Mandagus patarnavimas ir sąži
ningas darbas. Garantuojame būsite patenkinti.

Gaunami įvairiais kiekiais australiški ir užsienietiški 
rūkalai.

Jums reikalingus elektrinius reikmenis pigiausiomis 
kainomis ir geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis gausite, 
pas mus.

Kviečiame apsilankyti ir įsitikinti.

i

BANKSTOWNAS, NSW.
— Vokietijoje likusiems lietu

viams sušelpti ddiktų vajus Bank
stowno Apylinkėje prašoko lū
kesčius: aukojama ne tik labai 
gausiai, bet sunešama ne mažai 
visai naujų drabužių ir kitokių 
vertingų daiktų.

— Bankstowno Apyl. V-bos su
ruošti du šokių vakarai suteikė 
gausiefns svečiams keletą gražių 
valandų kultūringai ir jaukiai pra
leisti laiką savųjų tarpe. Ap-kės 
nariai pageidauja, kad tokios pra
mogos būtų dažniau rengiamos.

— Jau antri metai Bankstowne 
sėkmingai vykdo namų statybos 
darbus Albinas Kutka. Jo pavyz
dys rodo, ko galima pasiekti tu
rint ryžto ir sveikos iniciatyvos.

— Lapkr., m. 7 d. kun. P. But
kus pakrikštino Bartkų dukrelę. 
Jauni tėvui lietuvišku papročiu su
ruošė tūriui bičiulių gražias kri
kštynų va-‘šes savo namuose Mi
mosa Rd., Bankstown.

— Prieš kiek laiko pradėtas 
Bankstowno Apylinkės, nuosavų 
patalpų įsigijimo vajus vyksta ga
na sėkmingai. Jau yra surinkta 
apie £ 600.0.0 pasižadėjimais ir 
grynais pinigais. Greitu laiku nu
matoma šaukti susirinkimą ir ga
lutinai nuspręsti: vykdyti Banks
towno Apylinkės namų statybą, 
ar surinktas lėšas perduoti Sydnė
jaus centrinių namų statybos komi
tetui ir tuo paspartinti bendrąjį 
reikalą. Pastaroji nuomonė vyrau
ja.

— Kas antrą sekmadienį Sydnė
jaus lietuvių katalikų kapelionas 
kun. P. Butkus laiko pamaldas 
Bankstowne vietos lietuviams. Pa
maldos vis daugiau sutraukia lan
kytojų. Per pamaldas visi susirin
kusieji sutartinai gieda bažnyti
nes giesmes, p. žygaičiui pritariant 
vargonėliais.

Rep.

SKELBIMAS
Jieškau Sydnejuje vedusiai porai 

nakvynės tarp 24-to ir 28-to gruod
žio.

Leonas Geštautas,
112 Grey St., E. Melbourne,

Victoria.
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MELBOURNAS
— L.K.S. “Ramovės” Melbour

ne sk. iniciatyva buvo gražiai pa
minėta Lietuvos kariuomenės 35 
metų sukaktis. Minėjimas įvyko 
lapkričio 22 d. Po pamaildų šv. Jo
no bažnyčioje, kurias atlaikė kun. 
J. Kungis, parapijos salėje įvyko 
iškilmingas aktas — minėjimas.

Minėjimą atidarė J. Janulaitis. 
Pagerbud žuvusius už Lietuvos lai
svę, pik. J. Kuncaitis skaitė pas
kaitą apie karinės dvasios pasi
reiškimą lietuvių tautoje.

Meninė dalis: J. Zobiela akorde
onu pagrojo maršą iš Lengvosios 
Kavalerijos, E. Nagulevičiūtė pa
deklamavo J. Mikšto “Krauju įam
žinti vardai”, V. Budrevičiūtė — 
B. Brazdžionio “Lietuvos Motina” 
ir V. Bosikis paskaitė J. Krūmi
ne poezijos. Morkūno vedamas vy
rų choras padainavo Lietuva Bran
gi, Romuvėnų Maršą, Gaudžia Tri
mitai ir Jūreivių Maršą, kurį tu
rėjo kartoti.
— L.K.S. “Ramovė” Melbourno ir 

Adelaidės skyriai jungtinėmis jė
gomis išleido 35 metų Lietuvos 
kariuomenės sukakčiai atžymėti 
gražų, spaustuvėje spausdintą lei
dinį. Redagavo žurnalistas VI. Ra
dzevičius. Viršelį puošia dail. A. 
Marčiulionio iliustracija. — Alb.P.

— Lietuvos Skautų Sąjungos 35 
metų sukakties minėjimą Melbour
no skautai pradėjo pamaldomis 
šv. Jono bažnyčioje o parapijos 
salėje įvyko iškilminga Tunto su
eiga.

Pasaulio Lietuvių Skautų Są
jungos Australijos rajono vadui 
vyr. skautininkui A. Krausai, Vik
torijos tuntininkui Makuliui ir 
dvasios vadui kun. Vaseriui pasi
sveikinus su gražiai išsirikiavu
siais skautais, prasidėjo oficialio
ji dalis.

Po gausių sveikinimų ir pakar
toto skautininkų ižodžio bei Tunto 
įsakymų, sekė laužas, kurį suma
niai pravedė jūrų skautas, vyr. 
valt. A. Gabecas, į lietuviškų dai
nų sūkurį įtraukdamas ir svečius.

Linkėtina, kad į šios garbingos 
organizacijos eiles įsijungtų visas 
lietuviškas Melbourno jaunimas. 
— Alb. P.—

MELBOURNE, Kensingtone, ar- 
tigeležinkelio stoties, parduodamas 
medinis namas — jauki rezidenci
ja; šeši kambariai, virtuvė, įdau 
ja, rūsis, patogumai; garažas. 
Sklypas 40’ x 108’. Sodas. Depo
zito norima 1450 svarų. Dėl są
lygų susitarti; lengvas išsimokė- 
jimas. Namas įrengtas — baldai, 
kilimai ir t.t.

Kreiptis: P. V. Raulinaitis, 4 
The Ridgeway, Kensington, W. 1, 
Victoria.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
š. m. gruodžio 26 d., šeštadienį, 
KALĖDŲ ANTRĄ DIENĄ

Newtowne, jaukioje Masonic Hall 
salėje 34-40 Station St. (3 min. nuo Newtowno stoties 
einant Enmore Rd.) rengia

v A K A R A
Pradžia 6,30 v. v. Turtingas bufetas.

MELBOURNO LIETUVIŲ MĖGĖJŲ TEATRAS
š. m. gruodžio 12 d. (šeštadienį,) vaidins H. Anderseno 
3-jų veiksmų pasaką “KELIONĖS DRAUGAS”. Spektak
lis įvyks

CARMELITE HALL, Middle Park.
Bilietus galima įsigyti sekmadieniais bibliotekos sa

lėje pas p. Antanaitį, /arba vaidinimo dieną prie įėjimo.
Pradžia 7,30 vai. vak.

Važiuoti iš Collins St. tram. Nr. 9 ar 10 iki 26 sustojimo.

GAUTA NAUJŲ LIETUVIŠKŲ GRAMAFONO 
PLOKŠTELIŲ

Didelis pasirinkimas europietiškų gramafono plokšte-
Hų.

Lenkiškos, Rusiškos, Vokiškos, Prancūziškos.

O a r i n i a Co.
Dakin House, Floor 3, Room 35,
Rawson Place, Sydney, N.S.W.

Pageidaujant siunčiamas katalogas.

AKTAS
1953 metų lapkričio mėn. 14 d. 

Melbourno Lietuvių Katalikų Ka
pelionas kun. Pr. Vaseris iš vienos 
pusės ir ALB Melbourno Apylin
kės Valdybos Pirmininkas ir Įga
liotinis Ad. Vingis iš antros pusės, 
dalyvaujant susitarimo tarpinin
kams — Australijos Lietuvių Ku
nigų Sekretariato Įgadiotiniui kun. 
Dr. P. Bačinskui ir ALB Melbour
no Apylinkės Garbės Teismo Pir
mininkui A. Mikailai, St. John’s 
East Melbourne, parapijos patal
pose, išsiaiškinę buvusį bendradar
biavimo nutraukimą tarp Kapelio
no ir Valdybos, sutarė:

1. šalys apgailestauja bendra
darbiavimo nutraukimą, įvykusį 
dėl skirtingo vienas antro funk
cijų supratimo.

2. šalys pripažįsta, kad kiekvie
na, jų yra savarankiška savo dar
bo plotmėje.

3. Bendradarbiavimas bus vyk
domas abipusio susitarimo, pagar
bos ir pasitikėjimo principais.

šalių parašai:
Kun. Pr. Vaseris

Melbourno Lietuvių Katalikų 
Kapelionas

Ad. Vingis
ALB Melbourno Apylinkės V-bos 

Pirmininkas ir Įgaliotinis 
Kun. dr. P. Bučinskas

Australijos Lietuvių Kunigų 
Sekretariato Įgaliotinis

A. Mikaila
ALB Melbourno Apylinkės 

Garbės Teismo Pirmininkas

REGINAI PANKEVIČIENEI 
mirus, didžioje skausmo ir 

liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime kartu 
su artimaisiais.

J. Andziulienė ir Linutė.
isasKan»BsaKRmsMHMai

BANKSTOWNO SA
VAITGALIO MOKYK
LA UŽBAIGIA MOKS

LO METUS
Bankstowno lietuvių savaitgalio 

mokykla gruožio 12 d. rengia iškil
mingą mokslo metų užbaigimą.

Diena bus pradėta 11 vai. pamal
domis. Vėliau klasėje mokyklos 
vedėjas mok. Bakaitis padarys pra
nešimą. Bus įteiktos mokiniams 
dovanos. Apžiūrima mokinių dar
bų parodėlė. Bendras mokytojų ir 
tėvų pasitarimas.

Dalyvauti kviečiami visi moky
tojai, mokinių tėvai ir tėvai, ku
rie numato savo vaikus leisti į 
savaitgalio mokyklą ateinančiais 
metais, bei visų organizacijų ats
tovai.

Iškilmingas mokslo metų užbai
gimas įvyks mokyklos patalpose 
(australų katalikų mokykloj, prie 
Liverpulio kelio).

Tėvų Komitetas.

GENĘ ir ALFREDĄ
NAGULEVIČIUS

sūnaus gimimo proga svei
kina ir linki laimės

Narbutų šeima.

liet, enciklopedi
jos [REIKALU.

Jau atspausdintas L.E. pirmasis 
tomas. Išperkamai į Australiją 
leidykla negali atsiųsti. Todėl vi
si prenumeratoriai raginami siųs
ti nedelsiant kiekvienas atskirai, 
po tris australiškus svarus 10 ši
lingų money orderiu per paštą 
šiuo adresu: Letuvių Enciklopedi
ja, 366 W. Broadway, So. Boston 
27, Mass., U.S.A. Įmokėjus pini
gus, gautąjį orderį nepasilaikyti, 
bet tuoj aukščiau nurodytu adresu 
išsiųsti oro pašto, registruotu (ge
riausia) laišku. Norintieji pasinau
doti platintojų paslauga, atsiunčia 
jiems 3 australiškus svarus 10 ši
lingų ir dar penkis šilingus pini
gų persiuntimo išlaidoms padeng
ti. Turint kokių neaiškumų ar kliū
čių, kreiptis į savo platintoją.

N.S.W. platintojui J. Vaičaičiui 
į Ameriką išvykus, kreipiasi į L.E. 
platintoją J. Rugelį, 25 John St., 
Petersham, N.S.W.

Pagal bendruosius Australijos 
pašto žinybos nuostatus negali 
būti kliūčių išsiųsti prenumeratos 
mokesčio, lygiai kaip ir už laik
raščius, žurnalus. Jei kurioje val
stybėje vietinis paštas darytų kliū
čių, prašoma kreiptis tuo atveju į 
generalinį atstovą: A. Krausas, 24 
Grandview Ave., Maribyrnong, 
Vic.

Dar nevėlu užsisakyti L.E. šis 
didis leidėjų sumanymas virsta ti
krove. Prisidėkime išleisti taip ver
tingą leidinį užsisakydami L.E. Nė 
vieno -lietuviško namo be Lietuvių 
Enciklopedijos!

A. Krausas, 
L.E. Generalinis Atstovas 

Australijai.

Padėkime vargau 
patekusiems

Juozas Šeštakauskas (Sth. Mel
bourne) laiške redakcijai rašo apie 
sunkią būklę mūsų tautiečių pasi
likusių Vokietijoje. Jis paduoda ir 
konkrečius pavyzdžius, kada ligos 
kamuojami du jauni vyrai, netu
rėdami artimųjų, kenčia didelį var
gų-

Vytautas Bernotas ir Jurgis Ra- 
mejis dar 1946 m. pateko į Gau- 
tingen svetimšaliams skirtą džio
vininkų sanatoriją. Sanatorijoje 
maistas niekada nebuvo pakanka
mas. Paruošimas ir kokybė kartais 
labai menka, kad ligoniai negali 
valgyti. Ligonių nuomone taip esą 
todėl, kad sanatorijos vadovybė 
vokiška, o ligoniai visi svetimša
liai.

Toliau laiške autorius nurodo 
sunkias medžiagines ir moralines 
sąlygas, į kurias patenka iš sanato
rijos išėjusieji. Vienas aukščiau 
suminėtų vyrų iš sanatorijos kaip 
“pasveikęs” prieš kiek laiko buvo 
išrašytas ir pakliuvo į svetimšalių 
bedarbių stovyklą. Kitas tikisi iš 
sanatorijos išeiti apie N. Metus ar 
pradžioj ateinančių metų. Abu yra 
silpni ir reikalingi gerų sąlygų ir, 
svarbiausia, gero maisto, kad su
stiprėtų ir galėtų emigruoti. J. 
Šeštakauskas juos šelpi®, bet vie
nas nepajėgia efektyvesnės para
mos suteikti, todėl kviečia tautie
čius padėti šiems vyrams, pasiun- 
Čiant nors ir po mažą sumą pini
gų ar siuntinėlį. Adresai: Vytau
tas Bernotas, Gautingen b. Muen- 
chen, L.V.M. Sanatorium D. 3, Z 5, 
Germany, ir Jurgis Ramelis, Karls
ruhe, Veilchen Str. 16, Germany.

SYDNĖJAUS LATVIAI 
NUSIPIRKO NAMUS

Sydnėjaus latvių bendruomenė 
neanksčiau už mus pradėjo rūpin
tis nuosavus namus įsigyti. Iš 
pradžių buvo ir nepritariančių, bet 
įsitikinus, kad po svetimas pakam
pes bastantis nieko doro neišeis, 
sukruto ir suaukojo pakankamai 
pinigų geriems namams nupirkti. 
Prieš keletą dienų už £6000 nupir
ko didelius namus Strathfielde. 
Padarius remontą namai tiks kino- 
teatrui, galės būti įrengta krau
tuvė, bus didelė salė ir keletas 
kambarių.

VYTIS — SOUTH AUSTRALIA 
52 — 40

Adelaide. Vytis revan- 
šinėse rungtynėse prieš South Au
stralia pasirodė, ypač pradžioje^ 
labai kovingai ir puikiu dengimu 
neleido priešui pasireikšti. Jau pir
mose minutėse Umevičius ir Py
ragius gražiais metimais santykį 
pakėlė 12—2.

Antras puslaikis buvo apylygis 
— vytiečiai turėdami žymią per
svarą sulėtino tempą, silpniau den
gė ir tai įgalino australus puslai- 
kį užbaigti 1 taško persvara. Taš
kus laimėjo: Urnevičius 18, Pyra
gius 12, Petkūnas ir Visockis po 
7 Gurskis 6, Karia 2.

VASAROS TURNYRAS
S.A.A.B.A. vasaros krepšinio 

turnyras prasidėjo lapkričio 30 d. 
Goodwood stadione. Turnyre da
lyvauja Vytis ir laimę bandys 
Tauras. Turnyras truks 8 savai
tes.

VYTIS FUTBOLO TURNYRE
Vyties komanda vasaros futbo

lo turnyre “A” klasėje užima II 
vietą ir yra rimtas kandidatas 
išeiti nugalėtoju. Vyties komando
je žaidžia visa eilė tikrai iškilių 
futbolininkų, dar Vokietijoje ko
vojusių lietuvių rinktinėje: Lan- 
gevičius, Sadauskas, Ciplys, Sida
bras. Toliau — Pietų Australijos 
rinktinės puolikas Kitas, buv. rin
ktinės žaidėjas Generi, kylanti 
žvaigždė Virbickas, Karstedas, Be- 
tteli, Armonas, jaunas bet kovin
gas Petruška.
STALO TENISO TURNYRAS
Sydnejus. Sporto klu

bas Kovas pradėjo stalo teniso 
vasaros turnyrą. Dalyvauja vyrų 
ir moterų grupės. Turnyras vyks
ta Camperdowne, bažnyčios salė
je trečiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 5 vai. Norintieji dalyvauti 
turnyre kreipiasi į sekcijos vado
vą S. Karpavičių.

PERTHAS
1953. II. 19, 16 metų lietuvaitė 

Vanda-Marijona Lagunavičiūtė bu
vo apdovanota “Royal Humane 
Society” bronzos medaliu už drą
są išgelb^jant 25 m. skęstantį ita-'

Vanda, kuri atvykusi prieš 4 me
tus Australijon' nemokėjo plaukti, 
prieš 2 metus Boddingtone išgelbė
jo vieną plaukikę.

Vandos pirmasis žygdarbis la
bai sujaudino jos motiną, nes vie
na duktė prieš 10 metų nuskendo 
Lietuvoje. Vanda paskutinį savo 
žygį laikė paslaptyje ir jos tėvai 
apie tai sužinojo tik dabar, kai 
buvo paskelbtas medaliaus įteiki
mas.

Apie V.M. Lagunavičiūtę, kaip 
šaunią lietuvaitę, rašo “Border 
Morning Mail” ir kiti laikraščiai.

Tautietis.

PADĖKA
Rengiant lietuvio tremtinio tei

smą Adelaidėje, nuoširdžią padėką 
reiškiame: p.p. Teisėjams Požėlai, 
Kun. Dr. Jatuliui, Navakienei, Gar- 
baliauskui, inž. Kmitui, gynėjams 
p.p. Reisonienei ir P. Andriušiui, 
kaltintojui p. Stasiškiui, visiems 
liūdytojams bei Adelaidės skau
tams.

Jūsų visų pasišventimas yra lie
tuviška nauda.

Lietuvių Teisininkų D-ja 
Australijoje

PADĖKA
Su gražiu ir maloniu prisimi

nimu nuoširdžiausiai dėkojame vi
siems mus sveikinusiems vedybų 
proga.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. kun. 
P. Butkui, atvykusiam iš Sydnė
jaus atlikti vedybų apeigas. Mū
sų gili padėka pamergėms ir pa
broliams ir visiems svečiams, ki
tiems maloniai sutikus atvykti ir 
iš tolimesnių -vietų.

..Eugenija ir Albertas Alytai.

PRENUMERUOKITE MUSŲ 
PASTOGĘ.
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4


	1953-12-03-MUSU-PASTOGE_0001
	1953-12-03-MUSU-PASTOGE_0002
	1953-12-03-MUSU-PASTOGE_0003
	1953-12-03-MUSU-PASTOGE_0004

