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DU ŽODŽIAI 3 DIDIEJI BERMUDOJE
LAIKRAŠTIS ir KNYGA — štai 

tie du žodžiai, apie kuriuos ir vėl 
kalbėti REIKIA, nes lietuviška 
knyga ir lietuviškas laikraštis 
pradėta nustumti į pamestinuko 
vietą, nežiūrint į tai, kad laikraš
tis ir knyga yra beveik vienintelis 
ginklas kovoje su nutautėjimu ir 
kitais neigiamais reiškiniais, pra
dedančiais apvaldyti mūsų emigra
cinę masę Australijoje ir kituose 
kraštuose.

Amžių patirtis rodo, kad laik
raštis ir knyga prikelia tautas, su
kelia revoliucijas, šitai žinojo se
nosios Rusijos valdovai 1865 me
tais uždraudę spausdintą lietuviš
ką žodį. Bet tautinė sąmonė kilo 
— ją žadino “Aušra”, kėlė “Var
pas”, kurstė “Ūkininkas”. Del lie
tuviško spausdinto žodžio nužymė
ti lietuvių kaulais keliai į Sibirą. 
Dėl to paties rašto šimtai šviesuo
lių keliavo per kalėjimus ir kny
gnešiai rizikavo savo gyvybe ir 
laisve.

Užtat Tauta kėlėsį ir laisva gy
veno.

Paskui užgriuvo okupantai.
Lietuviška spauda ir vėl buvo 

užsmaugta. Tautos aspiracijos ir 
kovos ugnis kilo per pogrindžio 
spaudą. Ta kova Krašte tebevyks
ta ir šiandien. IiJ tol, kol okupan
tas nebus iš Krašto išvytas-nai- 

kinamos tautos dvasią žadins ir pa
laikys pogrindyje spausdintas lei- 
tuviškas laikraštėlis. Taip yra Lie
tuvoje.

O čia, emigracijoje? Ar ne
pradedame galvoti, kad mums jau 
užtenka svetima kalba laikraščio? 
Juk daugelis paskaityti, ypač jau
nesnieji, jau ir angliškai pramo
ko.

Neneigiant reikalo skaityti šio 
krašto kalba leidžiamus laikraš
čius — pabrėžiame būtinumą skai
tyti savąją spaudą, nes tik lietu
viškas spausdintas žodis prikėlė 
tautą nepriklausomam gyvenimui, 
tik savos spaudos pagalba ir da
bar mes galime puoselėti laisvės 
idėjį. Rimtai pagalvokime kas at
sitiktų, jeigu šiandien sustotų ėję 
lietuvių kalba laikraščiai, knygos, 
žurnalai; jeigu neturėtume lietu
viškų leidyklų, spaustuvių? Atsa
kymas, atrodo, visiems aiškus, — 
mes, kaip tauta, savanoriškai nu
eitume dvasinės ir tautinės savi
žudybės keliu. Bet ar mes dėl sa
vo tingumo ar padėties neįverti
nimo palengva nesukame į šitą 
kelią? Faktai tokios prielaidos ka- 
tegoriškai nepaneigia, štai pavyz
džiai^ Australijoje gyvena arti 
9000 lietuvių. O kiek čia nuperka
ma lietuviškų knygų ir prenume

ruoja laikraščių? A.L.B. laikraš
tis “Mūsų Pastogė”, daugiausiai 
skaitomas lietuviškas laikraštis 
Australijoje, prenumeratorių te
turi tik truputį per 1000. O ga
lėtų būti mažiausiai dvigubai. Ta
da ir turinys ir pulapių skaičius 
būtų kitas. Gera knyga grobstoma, 
bet tik pasiskaityti. Vidutiniškai 
išplatinama naujos knygos dešim
timis egzemplorių. Retai pasise
ka platintojams iškišti ir geros 
knygos daugiau 100 egz. Supran
tama, laikraščiai neturėdami pre
numeratorių, o knygos — pirkėjų 
vieną dieną gali paliauti ėję. O 
tada?!

štai kaip apie šituos reikalus 
kalba žurnalistus Jaronimas Cicė
nas: “Jei po amžių kada istori
kas stabtels ties tremties chronika 
(Anno Christi 1953), šitaip apibu
dins mūsų strategiją: — plito pul
kininkų (nuo proferanso “pulke”) 
sambūriai, augo karininkų (nuo 
“care”) kadras, vis naujos lakū
nų (nuo - lakti) eskadros, rikia
vosi ties barų pakilimo takais, vi
sur, visur skardėjo kovos (į dolerį, 
vyrai, į dolerį) šūkiai ir atvira dur
tuvų atoka (cash, ginklo draugai), 
ar partizaniniais puolimais iš 
sparnų (“antraisiais morgičiasi”) 
diena dienon buvo laimima terito
rija (sklypai) ir užimama priešo 
tvirtovės (saviniai ar parapijiniai 
namai, grosernes, bučernes ir ki
tokie ekonominiai atsparos punk
tai....

“... Ten, anapus kalnų ir van
denų, broliai niekina mirtį. Jie 
partizanai, gyvi pluta ir ko^a. O 
šiapus? Gerovė lyg dumblas gniau
žia orą, ir klaikus griaučių šokis 
naktovidyje: — dvi kolonijos: 
1120 ir 945 gyventojų. Dveji tuš
tumom rikiavimosi metai. Lietuviš
kų laikraščių prieš dvejis metus 
prenumeravosi 24 ir 23, dabar pre- 
numeruojasi 1 ir 13. Knygas pirk
davo 23 ir 21, dabar perka 4 ir 2, 
bet televizijos aparatų pašoko iš 
4 į 47. Buvo chorai, nėra chorų”...

Taip Amerikoje. O pas mus? Gal 
Į truputį geriau, pasakysite. Neat- 
1 rodo.

Artėja Kalėdos ir Nauji Metai 
— laikas prenumeruoti savo lai
kraštį. Pagalvokime. Kaimynas 
kaimyną paraginkime. Prie alaus 
stiklo, prie vaišių stalo, susirinki
muose, suvažiavimuose, šokių sa
lėse — kiekviena proga judinkime 
savos spaudos reikalus. Lietuviš
kas laikraštis ir knyga — kuo da
žniau šie du žodžiai bus vartoja
mi mūsų kasdieninėje kalboje, tuo 
glaudesniais ryšiais jungsimės su 
gimtuoju Kraštu.
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PRENUMERUOKIME, SKAITYKIME IR
INFORMUOKIME

EILĘ METŲ TVĖRUSI DRAUGYSTĖ TIK LABAI RETAIS 
ATVEJAIS NUTRŪKSTA. AR GALI, GERB. SKAITYTOJAI, NU
TRŪKTI JŪSŲ RYŠIAI SU “MŪSŲ PASTOGE”, KURI JUS JAU 
PENKTI METAI KAS SAVAITE LANKO? NE. “MŪSŲ PASTO
GĖ” YRA AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES LAIKRA
ŠTIS — VISŲ ŠIAME KRAŠTE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ NUO
SAVYBE. TAD AR REIKIA AIŠKINTI, KAD MUMS VISIEMS TU
RI LYGIAI RŪPĖTI SAVOJO LAIKRAŠČIO REIKALAI? O JEIGU 
VISI SUTARSIME — "MŪSŲ PASTOGĖ" DIDĖS PUSLAPIŲ SKAI
ČIUMI IR GERĖS TURINIO ATŽVILGIU

KĄ GI REIKIA DARYTI, KAD LAIKRAŠTIS AUGTŲ IR TO
BULĖTŲ? ATSAKYMAS LABAI AIŠKUS: PRENUMERUOKIME, 
SKAITYKIME IR INFORMUOKIME SAVO LAIKRAŠTĮ; PARA
GINKIME KAIMYNĄ TAI DARYTI, NEPASLANKESNIEMS PADE- 
KIME PRENUMERATOS PINIGUS IR UŽSAKYMĄ PASIŲSTI.

SUTELKTINĖMIS PASTANGOMIS GALIME KALNUS*NUVEK- 
STI. TAD VERSKIME “NESKAITYMO LIGOS KALNĄ” — PRE
NUMERUOKIME “MŪSŲ PASTOGĘ”

PRENUMERATOS UŽSAKYMAI IR PINIGAI SIUNČIAMI: 
“MŪSŲ PASTOGĖ”, BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

Trys Didieji susirinko į Bermu
dų konferencijai, kuri užtruks iš
tisą savaitę. Prez. Eisenhower, 
Min. Pirm. Churchill ir Min. Pirm. 
Laniel, užsienių rekalų ministerių 
ir patarėjų lydmi susirinko ne vien 
Vakarų politinio fronto sustiprin
ti, bet siekti ir tam tikros pažan
gos tarptautiniame susipratime.

Iš Trijų Didžiųjų konferencijos 
dalyvių padarytų pareiškimų prieš 
išvykstant į Bermudų galima su
sidaryti vaizdą, kad bus svarstomi 
svarbiausia šie klausimai:

Sovietų Sąjungos užtikrinimas, 
kad Vakarai turi tik taikingas už
mačias,

Ištyrinėti galimybes tiesioginiam 
kontaktui tarp Sov. Sąjungos ir 
Vakarų,

Sustiprinti gynimąsi prieš komu
nizmą,

Pašalinti trinties tarp Vakarų 
sąjungininkų priežastis,

Apsvarstyti Rytų-Vakarų san
tykius Europoje, ypač kiek tai 
liečia Vokietijos klausimą,

Šiaurės Atlanto Pakto (NATO) 
gynybos klausimas ir Jungt. Eu
ropos Armijos ateitis,

Tolimųjų Rytų klausimai, ypač 
liečiantieji Indo-Kiniją ir Korėją.

Konferenciją organizuojant buvo 
manyta, kad Sov. Sąjunga neno
rinti dalyvauti Keturių Didžiųjų 
pasitarimuose sprendžiant Euro
pos problemas. Tokiu atvėju pa
grindinis šios konferencijos tiks

AUSTRALIJOJE
AUSTRALIJOJE * SURASTI TURTINGI 

ALYVOS LAUKAI
Prieš keletą dienų Australiją 

žaibu apskrido žinia apie suradi
mą naujų alyvos šaltinių Vakarų 
Australijoje.

Alyva stipria srove pradėjo ver
žtis prie Exmouth Gulf, apie 
650 mylių į šiaurę nuo Perth.

Jau pirmą dieną per i colio 
storumo vamzdelį alyva tekėjo 
apie 840 galionų per valandą sro
ve. Alyva veržiasi iš 3605-3620 
pėdų gilumos. Surastoji alyva yra 
privataus savininko žemėje, kuris 
prieš I Pasaulinį karą už šios dy
kumos akrą mokėjo 2 šil. Mr. 
Frank Lefroy tada nupirko 200. 
000 akrų. Dvidešimtyje akrų gali 
išsimaitinti 1 avis.

Naftos jieškojimas šitame rajo
ne pradėtas prieš dvejis metus. 
Darbą vykdė jungtinės amerikie
čių ir australų bendrovės. Ame
rikiečiai turi 80% akcijų.

Alyvos suradimas turės didelės 
reikšmės Australijos ūkiui. Mano
ma, kad jos pilnai pakaksią netik 

VLIKas KREIPĖSI
VLIKas, patyręs, kad Jungt. 

Tautos greitu laiku visapusiškai 
nagrinės įrodymus dėl priverčia
mojo darbo sistemos, nes Ad Hoc 
Komiteto teikimu šis klausimas 
įtrauktas į darbų planą, pasiuntė 
atitinkamą raštą, pasirašytą pirmi
ninko M. Krupavičiaus, dabarti
nės JT sesijos pirm-kei’ Indijos 
atstovei Pandit Neru ir JT gen. se
kretoriui.' Savo rašte VLIKas pab
rėžė, kad visos tos priv. darbo są
lygos, kurios aprašytos JT Ad Hoc 
Komiteto ilgame raporte, ryškiai 
pastebimos ir Lietuvoje, vienoje 
iš pirmųjų komunistinės agresijos 
aukų. Primenamos masinės Lietu
vos gyventojų deportacijos į toli
mas TSRS sritis. Nurodoma, kad 
priv. darbo sistema paliečia visus 
Lietuvos gyventojus, šimtai tūks-

las būtų buvęs padaryti sprendi
mą dėl Vokietijos ateities be Sov. 
Sąjungos dalyvavimo. Praėjusią 
savaitę Sov. Sąjunga staigiai su
tiko dalyvauti Keturių Didžiųjų 
pasikalbėjimuose ir tuo pakeitė 
Bermudos konferencijos pagrindi
nę liniją ir Truputį sujaukė Vaka
rų politinius planus.

Jeigu Sovietų nota yra tik triu
kas, nieko kito nelieka, kaip tai 
išsiaiškinti sėdant prie bendro* 
stalo. Gi jeigu Sovietų intencija 
yra nuoširdi, tokia Keturių Di
džiųjų konferencija padėtų suži
noti, ką Maskva šiuo metu iš ti
krųjų galvoja.

Prancūzų vidaus ir užsienio po
litikos sunkumai taip pat turi rei
kšmės Bermudo konferencijai. Ka
dangi visomis jėgomis Prancūzija 
stengiasi pasiekti susitarimo In- 
do-Kinijoje, jie, spėjama, sutiktų 
ir su Kom. Kinijos dalyvavimu 
Keturių Didžiųjų konferencijoje, 
kam iki šiolei priešinosi JAV ir 
Britanija.

Trys Didieji viename iš pirmų
jų posėdžių sutarė, kad jie turi 
išnaudoti kiekvieną progą nuošir
diems pašnekesiams su Sov. Są
junga, kur būtų liečiami svarbiau
si klausimai.

Sovietai, labai santūriai komen
tuodami konferenciją, “Pravdos” 
lūpomis kalba, kad Rytai ir Vaka
rai galėtų vieningai veikti Euro
pos saugumui užtikrinti. “Pravda” 

vidaus rinkai, bet bus galima ir 
eksportuoti. Pereitais metais Aus
tralija importavo už £ 71 milijoną 
benzino ir įvairių kitokių naftos 
produktų. Iš surastosios alyvos, 
kaip praneša ekspertai, būsią ga
lima gaminti įvairių rūšių benzi
ną.

Jieškojimai tęsiami toliau. Ga
limybės surasti naujus šaltinius 
esą beveik tikros.

PRIVALOMAS PRIKLAUSYMAS
( UNIJOMS

NSW valstijos parlamentas jau 
paskutiniu skaitymu priėmė pri
valomo priklausymo unijoms (com
pulsory unionism, tiksliau The In
dustrial Arbitration (Amendment) 
Bill) įstatymą, kurį teturi pasira
šyti dar valstijos Gubernatorius. 
Numatoma, kad įstatymą Guber
natorius pasirašys dar šią savai
tę. įstatymui pradėjus veikti kiek
vienas dirbantysis privalės prik
lausyti vienai ar kitai unijai.

I. UNO
tančių gyventojų išvežimas į sun
kaus darbo stovyklas tolimose 
TSRS vietovėse ir visa eilė kitų 
akivaizdžių faktų pakankamai liu
dija apie vergų darbo sistemos 
naudojimą Sov. Sąjungoje ir jos 
pavergtuose kraštuose.

VLIKas, laisvuose kraštuose at
stovaudamas kenčiantiems Lietu
vos byventojams, savo minimaja
me rašte ir kreipėsi į Jungt. Tau
tas, prašydamas priv. darbo prob
lemą svarstyti viešame posėdyje. 
Ponia Pandit Neru, kaip JT šios 
sesijoj pirmininkė, paprašyta, kad 
šį klausimą paremtų.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE. 

toliau sako, kad Sovietų kvieti
mas Berlyno konferencijon nuro- 
dąs ir kelią į šių svarbių tikslų 
atsiekimą.

Reikia tikėtis, kad konferenci
jos motto bus prez. Eisenhower 
žodžiai pasakyti Sir Winston Chur
chill tik ką konferencijai prasidė
jus: “Aš netikiu Sovietų užsienių 
politikos nuoširdumu. Aš netikiu, 
kad ji pasikeitė. Sovietų Sąjunga 
stengiasi suskaldyti jos taip vadi
namą kapitalistinį pasaulį.”

Trys Didieji jau susitarė dėl no- 
tos-atsakymo Sov. Sąjungai teks
to ir nuorašą pasiuntė į Vokietiją 
Dr. Adenauer klausdami jo nuo
monės. Gavus ųtsakymą iš Aden
auer nota bus tuojau pat pasiųsta 
į Maskvą.

Manoma, kad Bermudos deklara
cijoje bus akcentuoti šie punktai:

Vakarų Valstybių garantijos So
vietams Rytų Europai prieš agre
siją.

Atominių ginklų išvystymas da
rąs pasaulinių problemų taikų iš
sprendimą dar daugiau reikalingu,

Vakarų militarinės pajėgos ir 
organizacijos yra grynai defenzy- 
vaus pobūdžio ir bus laikomos tol, 
kol bus atsiekta klausimų išspren
dimo pasitarimuose.

Trys Didieji rems viens kitą, 
jei vienas iš jų taptų agresijos au
ka.

Vyt. R.

TRUMPAI
AUTOSTRADOS — MIRTIES 

KELIAI

Susisiekimo nelaimėse Vakarų 
Vokietijoje žūsta daugiau žmonių, 
negu kur nors kitur pasaulyje. 
Per 10 mėnesių, šiais metais įvyko 
375.000 nelaimių ir žuvo 7600 
žmonių. Kasdien žūsta 27 žmonės 
ant plentų ir autostradų.

Katastrofų skaičius didėja kas
met. V. Vokietijos valdžios parei
gūnai įspėja, kad šitokia padėtis 
gali tęstis dar 10 metų, nes nėra 
lėšų susisiekimo tinklui plėsti.

★ Amerikoje pilotas Scott Cros
sfield, skrisdamas experimentiniu 
Douglas Skyrocket lėktuvu, pasie
kė greitį dvigubai didesnį negu 
garso, ko iki šiolei joks žmogus 
dar nebuvo pasiekęs.

★ Jungt. VaJlst. karinis patarė- 
Vakarų Europa su mažomis išim- 
jas Harold Stassen preiškė, jog 
timis esanti jau pajėgi išsiversti 
be J.A.V. karinės paramos. Vaka
rų Europos kraštų ekonominė pa
dėtis žymiai .pagerėjusi ir stabili
zavusi, todėl tie kraštai pilnai įs
tengs ateityje padengti savo gy
nybos biudžetus iš savų lėšų. Iš
imti yra Ispanija, Graikija ir Tur
kija.

★ Per šiomis dienomis įvyku
sius rinkimus Jugoslavijoje Marš. 
Tito vėl perrinktas prezidentu.

šiomis dienomis Lietuvos Minis- 
teris prie šv. Sosto S. Girdvainis 
pasikeitė oficialiais vizitais su nau
jai prie Vatikano akredituotais 
Belgijos, Libano ir Domininkos 
Respublikos Ambasadoriais.

PRANEŠIMAS
Dėl pavienių asmenų pareiški

mų, kad VLIKas mano statytis ar
ba pirktis namus, turiu pranešti, 
kad nei VLIKas, nei jo Vykdomo
ji Taryba nėra nutarę pirkti arba 
statyti VLIKui jokių namų.

Informacijos Tarybos
Valdytojas.

MELBORNE .
TAIKA

Ilgą laiką užtrukusi nesantaika 
valdybos su katalikų parapijos ka
pelionu pagaliau pasibaigė. Tai 
tikrai malonus įvykis, pragiedri
nantis apsiniaukusią Melboumo 
lietuvių visuomeninio gyvenimo 
padangę. Kad pagaliau prieita su
sitarimo pirmoje eilėje tenka dė
koti kun. P. Bačinskui ir p. A. 
Mikailai. Nesusipratimo paliestos 
šalys parodė suprantą nesantaikos 
žalą bendram reikalui ir, pamir
šę praeitį, ištiesė pagaliau ran
kas. Kitaip, žinoma, ir būti nega
lėjo. Pagaliau, rimtų priežasčių 
kivirčui ir nebuvo.

Iš visų tų įvykių yra ir pamoka 
ateičiai. Visuomeniniame gyveni
me visad nelemtų pasekmių turi 
nepakantrumas, neapdairus žodis, 
stoka respektor pagaliau ir perdi- 
delis jautrumas. Kad tarp įvai
riausių viena greta kitos dirban
čių institucijų, turinčių ir kilniau
sius tikslus, retkarčiais kelią pra
bėga “juodoji katė”, tas visiems 
gerai žinoma. Visiška ramybė kar
tais net gali būti ženklas dvasinio 
susnūdimo. Reikalingas tat ir su
sikirtimas, pasiryškinimas, paga
liau ir rekolekcijos. Tik kilus nuo
monių skirtumui, pagaliau susi
kirtus, dalyvis iš šalies sprendžia, 
ar įvykis yra pakankamai rimtas, 
ar priemonės atatinka įvykio svo
riui, ar reikalas išlieka kultūrin
gai bendruomenei deramose ribo
se. Tokie įvykiai yra lyg viešojo 
darbo egzaminas. Paliestieji tokio
mis progomis visad laukia prita
rėjų. Jų ir būna. Pasitaiko ir taip, 
kad sudrumstame vandenyje atsi
randa ir norinčių pažvejoti ar pa
pramogauti. Tokios situacijos yra 
egzaminas ir plačiai visuomenei. 
Jei kyla asmeniškumai, šmeižtai, . 
tai turime reikalo su menko kul
tūrinio laipsnio bendruomene.

Reikia dar kartą pasidžiaugti, 
kad pasiekta santaikos ir, būtent, 
konstruktyvios: nutarta ne tik re
spektuoti, bet šalims ir bendra
darbiauti. Bendradarbiavimas tik 
naudos atneš ir bendruomenei ir 
religijos reikalui, juoba kad esam 
čia Australijoj tokie silpni nauja
kuriai. Gal iš šių įvykių būsim 
pasimokę ir supratę visuomeninio 
reikalo svarbą? Mūsų pasingumas 
neapsaugo mūsų nuo nemalonių 
įvykių. Jei Melboumo lietuviškie
ji susirinkimai pagausėtų, tai pra
eities įvykius reikėtų, palaikyti 
teigiamu reiškiniu. Tik neduok 
Dieve, jų vėl susilaukti! Yra vais
tų, kurie gerai tik kartą.

Nemo

KALTINIMAS 
VISINSKIUI

J.A.V. Kongreso Komitetas ap
kaltino Jungt. Tautų atstovą Vi
šinskį, pareikšdamas, kad Višins
kis esąs “dabarties žymiausias ne
nubaustas kriminalinis nusikaltė
lis” vadovavęs tūkstančių žmonių 
žudynėms Sovietams okupuojant 
Latviją.

Komitetas Višinskį buvo laišku 
paprašęs atsakyti į jam daromus 
apkaltinimus, bet Višinskis atsi
sakė ką nors šiuo klausimu parei
kšti,

To paties komiteto apklausinėja
mas buv. Latvių teisėjas GRANT- 
KALNS apie Latvijos okupaciją 
pareiškė, kad jis matęs tą pati Vi
šinskį Rygoje, kuris dabar yra 
Jungtinėse Tautose. Jis tvarkęs 
Sovietų slaptą policiją Latvijos 
okupavimo metn, kuri išžudė tūks
tančius latvių.

1
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m. Augsburgo stovyklose gyvenusių 
tremties metams atminti, ir per 
aštuonis^ metus savo išvaizdų labai 
pakeitęs. Buvo kreiptųsi į seniau 
Augsburge gyvenusius tautiečius, 
kurie daugumoje dabartiniu metu 
randasi Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, ir prašyta paramos šį taip 
brangų atminimų atnaujinti. Atsi
šaukimas susilaukė greito reagavi
mo ir iš buvusių augsburgiečių, per 
Kan. V. Zakarauskų, ir Inž. J. Mu- 
lokų, buvo tuojau gauta 61 dole
ris. Pinigus gavo p. J. Balsys, ku
ris juos tuojau ir perdavė PLB Au
gsburgo Apylinkės Valdybai. Ne
mažai prie šio kryžiaus globos ir 
atnaujinimo prisidėjo ir vokietis 
kunigaikštis Fuger, kuris jau ank
sčiau su vietiniais lietuviais palai
kė artimus ryšius.

Iškilmės buvo atidarytos trumpu 
Apylinkės Valdybos pirmininkės 
Augustaitienės žodžiu, o išsami šio 
kryžiaus istorija buvo nupasakota 
seniausio apylinkės gyventojo J. 
Balsio.

Trys tautiškais rūbais apsiren
gusios lietuvaitės padėjo prie kry
žiaus vainikų, o kun. Bunga tarė 
žodį, primindamas, kad kryžius per 
visus amžius buvo kančių ir mir
ties simbolis.

Po iškilmių buvo sugiedotas Tau
tos Himnas.

KANADA.
KLB krašto valdybos pirminin

ku vėl perrinktas J. Matulionis. 
Sudaryti spec, komisijų, kuri rū
pintųsi Lietuvos' laisvės kovai tal
ka Kanadoje, nutarta pasiūlyti 
Montrealyjo apylinkės valdybai 
kartu su ten gyvenančiais krašto 
tarybos nariais.

Lietuvių bankelis {auga ir stip
rėja. Kanadon nuvykę lietuviai tu
rėjo daug drąsos, kad ryžosi To
ronto įsteigti net savo bankelį. 
Kaip rašo Kanados laikraščiai, ban
kelis auga ir stiprėja ir susilaukia 
vis naujų narių ir indėlių. O iš 
suplaukusių indėlių gali padėti 
tiems' lietuviams, kurie nori pasi
reikšti ekonominiame gyvenime. 
„Nepriklausomoje Lietuvoje” skai
tome: „Bankelio geram vardui 
daug padėjo ir tas, kad į jo valdo
muosius organus buvo išrinkti 
trys Lietuvoje buvę bankų direk
toriai, būtent P. šernas, J. Ma
tulionis ir F. Senkus”. Kaip visi 
gerai atsimena, čia minimas P. 
šernas prieš karų buvo žemės Ban
ko direktorius Klaipėdoje.

VOKIETIJA
Baigtas naujųjų Vasario 16 gimna
zijos namų remontas

Visi remonto ir perstatymo dar
bai naujuose gimnazijos namuose 
Rennhofo pilyje jau baigti ir pa
talpos išvalytos. Atlikti mūro ir 
tinkavimo darbai, dailydžių, įstik
linimo ir instaliacijos darbai bei 
jvestas centrinis šildymas.

Perstatymo darbai įvykdyti tik 
šalutinėse, iki šiol nenaudojamose 
patalpose, kur išlaužti langai, įtai
sytos durys bei įvestas šildymas, 
kad tos patalpos galėtų būti apgy
vendintos.

Vasario 16 Gimnazijos kėlimo pa
rengimai.

Kadangi gimnazijos perkėlimo 
išlaidos, vien tikj žmonių ir daiktų 
transportui, sudarys kelis tūkstan
čius DM., tai Vokietijos Krašto 
Valdyba rūpinasi gauti iš vokiečių 
įstaigų lėšų kėlimosi išlaidoms pa
dengti. Krašto Valdybą prašo fe
deralinės Vokietijos vyriausybės 
laikinų kreditų tiems reikalams, 
kol bus apsvarstyti ir išspręsti jos 
prašymai skirti tam tikslui pašal
pų. i

Krašto Valdyba taip pat prašo 
federalinės vyriausybės kreditų 
naujiems mokykliniams baldams 
įgyti, kad nereikėtų vežti skolin
tuosius baldus, kurie gali transpor
to neišlaikyti arba kurių transpor
tas neišsimoka, šiuos žygius KV 
daro, norėdama dar šiemet praves
ti gimnazijos perkėlimų į naujuo
sius rūmus.

Didelės dovanos Lietuvių Gimna
zijai.

Šveicarijos Raudonasis Kryžius 
(Vaikų pagalbos skyrius) padova
nojo Lietuvių gimnazijai Vokietijo
je 20.000 DM baldams bendrabu
čiui ir gimnazijai nupirkti. — Švei
carijos evangelikų pagalba (Ev. 
Hilfswerk) Lietuvių gimnazijos 
reikalams paskyrė 10.000 DM, o 
Šveicarijos organizacija „Europos 
Pagalba” paskyrė 15.000 DM. To
kių Šveicarijos žmonių prielanku
mų lietuviams reikia minėti dide
liu dėkingumu. Dori ir dosnūs švei- 
carlečiai nori, kad mūsų jaunimas 
užaugtų į gerus lietuvius.

Lietuvių paminklinis kryžius Au
gsburge

Spalio 3 d. 15 vai. Augsburge 
įvyko iškilmingas lietuvių pamink
linio kryžiaus atidengimas. Šis 
kryžius buvo pastatytas dar 1945

SAVIŠALPOS
Mūsų tėvynės kančia yra gyva 

mūsų visų širdyse. Okupanto vyk
domas genocidas mums pagrįstai 
kelia didelio rūpesčio dėl tautos 
išlikimo ir tolimesnės egzistenci
jos. Bet negalima akių užmerkti 
ir nesirūpinti tais, kurie svetimuo
se kraštuose, šiapus geležinės už
dangos yra atsidūrę, nes tai tau
tos dalis, kuri turi išlikti ir gali
mai skaitlingiau į išlaisvintą 
Kraštą sugrįžti.

Daug tautiečių dėl senatvės ar 
ligų negalėjo iš Vokietjos ar Aus
trijos išvažiuoti. Kiti ir išemigra
vę pateko į vargą. Taigi, soc. ir 
šalpos klausimas darosi kasdien 
aktualesnis ir jis derėtų rimtai pa
svarstyti.

Geraširdingumas ir laiku sutei
kta pagalba saviesiems nelaimės 
atveju, tautiečius labiau suartina, 
broliški ryšiai sustiprėja, auga 
tarpusavis supratimas ir vargan 
patekusis tautietis, pajutęs tą glo
bojančią brolių ranką ir šilimą, sie
la ir kūnu pradeda jausti, kad jis 
netik priklauso Lietuviškajai Ben
druomenei, bet kad jis į šią ben
druomenę ir tegali atsiremti ir ja 
pasikliauti.

Gyvendami ūkimai nors ir pajė
giame krašte, bet dar nesuspėjo
me tvirtai įsikurti, tačiau dosni 
ranka ir užjaučianti širdis, kaip ir 
įprasta lietuviui, visad pasireiškia. 
Tai yra džiugu, šita graži tradi
cija ir toliau, turėtų remtis šūkiu: 
“Visi už vieną — vienas už vi
sus”.

Laikraščiuose skaitome apie su
rinktas aukas varg&n patekusiems 
sušelpti, čia Australijoje ir ten 
Vokietijoje pasilikusiems. Ir štai 
Vasario 16 gimnazijos III kl. mo
kinė Rūta Juodsnukytė savo padė
kos laiške rėmėjams Australijoje 
rašo:... aš nerandu žodžių išreikš-

U. S. A, 
NAUDINGAS JAV ĮSTATYMO 

PAKEITIMAS LIETUVIAMS 
— ALT prašymu JAV kongre

sas pakeitė federalinių išlaidų — 
atlyginimų išmokėjimo įstatymų, 
kuriuo atvėrė duris JAV-se pasto
viai įsikūrusiems Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos piliečiams į fėdera- 
lines tarnybas, į kurias ligi šiol 
jiems nebuvo galima patekti nesant 
JAV piliečiais. Naujuoju pakeiti
mu Lietuva, Latvija ir Estija pas
kelbtos JAV sąjungininkėmis. Pir
moji tų reikalų pradėjo judinti 
Lietuvių Veterinorių Sąjunga, ku
rios narių daugumų sudarė dar ne
turintieji JAV pilietybės. Paskum 
juos parėmė ALT, ir JAV kongre
sas priėmė lietuviams bei kt. pa- 
baltiečiams palankų įstatymo pa
keitimų. Anksčiau tokie darbai pa- 
baltiečiams buvo neprieinami.
..— Olis — kandidatas į Čikagos 

burmistrus? Kadangi dabartinis Či
kagos miesto burmistras M. Ke- 
nelly toliau nebenori eiti tų parei
gų, tai daug įtakingų respubliko- 
ninkų ir amerikiečių laikraščių re
mia A. Olio kandidatūrą į Čika
gos burmistrus. Kaip Čikagos sa
nitarinio distrikto prezidentas, A. 
Olis yra pasižymėjęs gražia inicia
tyva ir sumanumu. Jis brangina
mas ne tik musų tautiečių, bet ir 
plačių amerikiečių masių.

— Tarptautinėje parodoje, su
ruoštoje New Yorke Moterų Nacio
nalinio Instituto, gražiai pasiro
dė Pabaltijo Moterų Tarybos Lie
tuvių Klubas New Yorke ir Mote
rų Vienybė. Jų parodoje išstatyti 
eksponatai’ ir lietuvių moterų me
ninė programa buvo tinkamai įver
tinta amerikiečių spaudos. Ang
liškai išleistoje programoje buvo 
nupasakota Baltijos Moterų Tary
bos ir jos lietuvių sekcijos, taip 
pat Moterų Vienybės veikla ir duo
ta trumpa jų istorija.

— Lapkričio 6 d. Harwarde įvy
ko JAV ir D. Britanijos archeolo
gų konferencija, kurioje lietuvė 
archeologė Dr. M. Alseikaitė-Gim
butienė taip pat aktyviai dalyva
vo, pareikšdama įvairiais klausi
mais savo nuomonę apie Rytų Eu
ropos proistorės duomenis. Ateity
je norima ją kviesti dėstytoja per
imti kursui ‘'Azijos archeologija” 
ir “Rytų Europos archeologija”.

J. A. Stiklorius, teisininkas, ži- 
namo veikėjo Jokūbo Stikloriaus 
sūnus (kitas sūnus mirė sovietų 
išvežtas Sibire), teisės studijas bu
vo baigęs jau Europoje. Bet nuvy
kęs į Ameriką, kur veikia kita tei
sinė santvarka, ėmė savo teisės 
mokslus papildyti ir neseniai baigė 
teisės studijas Temple universite
te, Philadelphijoje. Dabar dirba 
vienoje teisininkų įstaigoje. Jam 
dabar jau kelias atviras į Ameri
kos teisininko karjerą.

MŪSŲ PASTOGE 1958 m. gruodžio 9 d.

KLAUSIMU
ti savo padėkai visiems tiems ge
riems žmonėėms, kurie, patys sun
kiai dirbdami, nepamiršta ir mū
sų likusiųjų Voketijoje. Kai mūsų 
brangi Tėvynė bus laisva, aš vi
sas savo jėgas paskirsiu jai, kad 
tuo galėčiau nors kiek atsiteisti 
visiems tiems geradariams, kurie- 
mane globoja ir duoda man mo
kslą.” Šie nuoširdūs jaunos lietu
vaitės žodžiai primena mums šai
pos darbą plėsti ir spartinti.

Patiriama, kad šalpos darbas 
sėkmingiau vyksta ten, kur jis yra 
centralizuotas ir apjungia visą 
bendruomenę. Kaip gižų pavyzdį 
reikia paminėti Kanados Lietuvių 
Bendruomenės šalpos Fondą, tu
rintį keliolikoje apylinkių savo ko
mitetus.
Australijoje šalpos darbą (be Syd- 

nėjaus Lietuvių Savišalpos Fondo) 
vykdo Soc. Moterų globos Komi
tetai, dideliu triūsu ir pasišventimu 
sušelpę jau daug tautiečių. Šito
kie Komitetai sėkmingai veikia 
Melbourne ir Adelaidėje. Jų atlik
tas ir tebeatiliekamas darbas yra 
labai aukštai vertintinas. Bet iš 
kitos pusės — Soc. Moterų Globos 
Komitetai, dirbą daugiau caritaty- 
vinį darbą, negali aprėpti funkci
jų, kokias vykdo, pav., toks Kana
dos šalpos Fondas.

Kada kalbu apie šalpos fondą, 
tai turiu galvoje plačios apimties 
bendruomeninę instituciją, kurioje 
dalyvautų pastoviais įnašais bend
ruomenės nariai ir, reikalui esant, 
kiekvienas galėtų susilaukti para
mos, tam tikrais atsitikimais net 
paskolos formoj.

J. Rimas (Melboumas)
P. J. Rimas iškedia klausimą, 

kuris nors ir nėra naujas, bet rim
tai svarstytinas, todėl gerb. skai
tytojai kviečiami parekšti savo 
nuomones ir samprotavimus. Red.

ĮSIGYDAMAS LIETUVIO PASĄ IR PIRKDAMAS TAUTOS 
FONDO ŽENKLIUKUS, PAREMSI LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBĄ.

KNYGOS BARE
Šiomis dienomis išėjo iš spau

dos Lietuvybei išlaikyti Tarnybos 
išleistas V. čižiūno “Tautinis au
klėjimas šeimoje”. Šis veikalas, 
kaip K. Žalkauskas savo žodyje į 
skaitytoją pažymi, turi uždavinį 
“palengvinti tėvams išauklėti žmo
gų ne tik žinantį savo vietą, bend
ruomenėje, bet ir suvokiantį savo 
tautinį priklausomurflą”. Kitais žo
džiais tariant, šios knygos pas
kirtis yra padėti tėvams svetingo
je aplinkoje išugdyti lie
tuvį. Turėdamas šį tikslą 
prieš akis, autorius nesivaikė įvai
rių teorijų ir nesigilino į moksli
nes studijas, bet rėmėsi daugiau 
savo paties ilga mokytojo ir tėvo 
patirtimi mokykloje, namuose, iš
eivijoje.

Visą medžiagą padabino į dvi da
lis. Pirmoje — vaiko psichologijoj . 

— autbrius vaizduoja įvairius žmo
gaus brendimo laikotarpius su jo 
specifiniais jausmais ir protavi
mais. Antroje dalyje, pavadintoje 
šeimos pedagogija, apimančioje 
apie 70 puslapių, autorius svarsto 
būdus ir priemones, kuriais galė
tų vykti vaiko tautiškas auklėji
mas, taip pat duoda praktiškų pa
tarimų tėvams apie jų pritaikymą 
šeimoje, ši knyga savo gražia, gy
va ir lengva kalba patraukia skai
tytoją, supažindina jį Su tautinio 
auklėjimo klausimais ir verčia jį 
veikale iškeltus ir rekomenduoja
mus metodus taikyti savo šeimoje.

Veikalo apipavidalinimu ir spau
dos priežiūra rūpinosi “Tremtes” 
leidykla Vokietijoje. Veikalas bus 
platinamas per PLB kraštų bend
ruomenes. Neabejojama, kad ši 
rimtų pedagogų rekomenduota 
knyga susiras kelią į kiekvieną 
lietuvišką šeimą.

Dr. A. Šapoka yra parašęs nau
ją “Lietuvos istoriją”, kuri bus ne
trukus išleista. Terra perspausdi
no Dr. V. Sruogienės 1938 m. lai
dos “Lietuvos istoriją”. Dabar ji 
rašo populiarią Lietuvos istoriją, 
skirtą platesniems gyventojų sluo- 
gsniams.

Lietuviškosios Enciklopedijos I-jo 
tomo išleidimas buvo iškilmingai 
atžymėtas lapkričio 8 d. Bostone 
Liet Kultūros Klubo. Tai didelis 
lietuvių kultūrinis laimėjimas. Da
bar atsidėjus ruošiami kiti tomai. 
Dr. M. Alseikaitė-Gimbutienė šiuo 
metu baigia ruošti Harwardo un-to 
užsakytą didžiulį veikalą apie Ry
tų Europos proistorę. Spausdina
mo veikalo bus du ar trys tomai. 
“Bendrijos” leidykla Vokietijoje 
leidžia Dr. A šešplaukio paruostą 
“Pratiminę lietuvių kalbos grama
tiką”, pritaikytą lituanistinėms 
•vargo ir namų mokykloms. J. Ais
tis JAV-se baigė tvarkyti knygą 
“Apie laiką ir žmones”.

»»
DR. STEPONAS KOLUPAILA.

Šiuo vardu išleista prof. Stepo- dies dainose ir minima poetų kū
no Kolupailos knyga yra jo ilgų riniuose, dažniausiai kaip Nemunė- 
studijų rezultatas. Prof. St. Kolų- lis, yra Lietuvos šiaurėje: kartu 
paila daug metų studijavo Nemu-j su Mūša jis sudaro Lielupės Au- 
ną, daug juo keliavo rinkdamas kštupį.
hidrologinę medžiagą. Jo paliki- Nemunas su visais savo inta- 
mas būsimiesiems Lietuvos hidra-! kais renka vandenį nuo 98102 
logams — neįkainuojamas. Bet ši ’ kvadr. km. baseino ploto. Nemuno 
knyg? parašyta taip įdomiai ir ilgis, matuojant nuo Atmatos žio- 
gyvai, kd ją statydamas tarsi kar-| čių ligi versmių, 937,4 km; hidra
tu su prof. Kolupaila mūsų Nemu-! grafinis ilgis, t.y. ilgiausias ba
rni keliauji ir negali akies paso- • seine, ligi Usos versmių, būtų 1016
tinti neužmirštamais vaizdais, j 
Kiekvieno panemunės piliakalnio, 
plies, kaimo ar dvaro — net miš-1 
kelio ir akmens istoriją jūs sužino-; 
te iš savo bendrakeliaivio prof. 
Kolupailos, kuris Nemuną pažinti 
paskyrė keletą savo gražiausių 
metų.

Skaitydami “Nemuną” mes ne
galėsime nesutikti su poetu Faus
tu Kirša, kai jis rašo:

Daugel upių apdainuota dainių 
išrinktų,

Tik, vingusis Nemunėli, nėr to
kio kaip tu.

Pilys amžinos ant kranto rodo 
daug laikų

Milžinų kovom jos kalba: nėr 
tokio kaip tu.

Red.
—- ★ —

Tos žemės, kur gyvena lietuviai, 
hidrografiniu atžvilgiu priklauso 
didžiumoje prie Nemuno basei
no, tik nedideli plotai šiaurėje — 
prie Dauguvos, Lielupės; Ventos 
ir Bartuvos baseinų, o Mažoji Lie
tuva siekia Prėgliaus baseiną

Nemunas — žymiausia Lietuvos 
upė, plačiai apdainuojama liau- 

tan.
Nemunas prasideda Rytuose, gu

dų žemėje, Červenės, seniau Ihum- 
no, apskrityje, 6 km. atstume nuo 
Losos bažnytkaimio. Dar mažas 
upokšnis, ties Pesočnos miesteliu 
jisai susitinka su dviem žymia! di
desnėm upėm — Usa iš dešinės ir 
Loša iš kairės: mažytis Nemunė
lis primeta toms galingesnėms 
upėms savo vardą, padarydamas 
jas savo intakais ir virsdamas iš 
karto reikšminga upe.

Nemunas turi per 100 intakų, 
žymesnieji kairieji intakai, einant 
nuo aukštupio: Loša, Turi ja, Uša, 
šervečis, Maučedis, ščėra, Zelva, 
Rosis, SvisUotis, Lososna, Juodoji 
Ančia, Baltoji Ančia, Peršėkė, Jie
sia, Šešupė, Tilželė. Dešinieji in
takai: Usa, Sula, kita Usa, Bereza, 
Gauja, Dzitva, Lebeda, Katra, 
Merkys, Strauja, Verknė, Strėva, 
Neris, Nevėžis, Dubysa, Mituva, 
Jūra.

Įdomi vietovardžių logikos smul
kmena: visomis kalbomis Nemuno 
vardas — gudiškai. Nioman, ru
siškai Neman, lenkiškai Niemen, 
suvokietintas der Njemen — yra

vyriškos giminės; tiek vokiečių 
die Memel — moteriškos. Viši Ne
muno intakai, išskyrus smulkučius 
upelius, kaip Girstupis ar Švent
upis, turi moteriškos giminės var
dus. Neris, aukštupyje Vilija, 
talm. Neries, yra aiškiai moteriš
kas vardas. Lyg įšimtį sudaro Ne
vėžis ir Merkys. Nevėžio vardas 
dar neseniai buvo laikomas mote
riškos giminės: K. Jaunius 1898 
metais nurodo kilmininką Nevė- 
žies. Tą geriausia patvirtina Pa
nevėžio miesto vardas: kaip žino
me, paupių ir paežerių vietovarž- 
žiai keičia giminę, pvz. Nemunas 
— Panemunė, Neris — Paneriai, 
Dubysa — Padubysis, Jūra — Pa
jūris, Baltija — Pabaltijis. Mer
kio vardas seniau taip pat turėjo 
būti moteriškos giminės; lenkai 
dabar dar vadina jį Merečanka, 
kaip Nevėžį — Niewiaža.

Nemuno krantuose gyventojai 
pastatė dau gmipstjų, miestelių, 
bažnytkaimių ir kaimų. Žymiau
sieji miestai: Gardinas, Kaunas ir 
Tilžė. Miesteliai: Stolpcai, Liub- 
čia, Bielica, Arlia, Mastai, Luna, 
Druskininkai, Merkinė, Alytus, 
Balbieriškis, Prienai, Birštonas, 
Darsūniškis, Zapyškis, Vilkija, 
Seredžius, Veliuona, ' Jurbarkas, 
Smalininkai, Trapėnai, Ragainė. 
Kitos pažymėtinos vietos: ščėrsų 
dvaras, seniau garsus kultūros 
centras, meno įžymybė Pažaislio 
vienuolynas, senovėje šventas 
Rambyno kalnas.

žemiau Tilžės Nemunas skirsto
si į šakas: į kairę teka Gilija, į 
dešinę — Rusnė. Ties Rusnės mie
steliu Rusnė dalijasi į Skirvytę, 
Atmatą ir smulkesnes šakas. QilP 
ja jungiasi su Nemunynu, kurio 
vaga, kaip spėjama, seniau tekė

jo pats Nemunas.
Visos Nemuno žiočių šakos įteka 

į Kuršių Marias — seklią Balti
jos jūros įlanką, siaura Užmario 
kopų juosta atskirtą nuo jūros 
ir su ja turinčią ryšio tik ties Klai
pėda. Svarbiausia žiočių šaka sąly
giniai laikoma Atmata^ kuri įteka 
į Kuršių Marias ties Uostadvario 
švyturiu. Į Atmatą įteka daili 
žemaičių upė Minija, kuri tik iš 
dalies laikoma Nemuno intaku, 
nes turi kitas žiotis stačiai į Kur
šių Marias.

Nemunas yra žilos Lietuvos se
novės liudininkas. Jo krantus puo
šia daugybė piliakalnių. Tai yra 
ypatingos formos kalnai, iš dalies 
supilti ir aplyginti aukštų slėnio 
šlaitų- iškyšuliai, su pripiltu vir
šuje kupstu. Priešistoriniais lai
kais-jie tarnavo kaip gynimosi ir 
sargybos vietos, kartais kaip šven
tovės. Būdinga, kad panemunių pi
liakalniai sudaro lyg ištisą gran
dinę: nuo kiekvieno viršūnės pa
prastai matyti du kaimyniniai.

Daugelį piliakalnių laikas apnai
kino, kiti visai išnyko. Dar gerai 
laikosi Merkinės, Alytupip ties 
Alytum, Rumbonių, Punios, Mar
girio arba Raudonkalnio, Vytau
to kalnas Birštone, Pelekonių, Jie
sios ties Kaunu, Pyplių, Jundos 
ties Riogliškiu, Palemono kainas 
Seredžiuje, Gedimino kalnas Ve
liuonoje, Norkūnų ir Tusainių ties 
Ragaine piliakalniai.

Lietuvių kovų su priešais, dau
giausia rusais ir vokiečiais, liu
dininkai —tai senų pilių liekanos. 
Jos teliko Liubčioje, Gardine, Liš
kiavoje, Kaune; Vytėnuose — Gel- 
gudųpilis arba Zomkus. Kitur pa
liko tik pilių vietos pav., Merki

nėje, Lopšiniuose, Seredžiuje, že
miau Veliuonos ir t.t.

Daug įdomių faktų galėtų mums 
papasakoti senasis Nemunas. Jo 
vardas dažnai minimas istorijos 
puslapiuose: karai, karalių žygiai, 
sutartys, kelionės, prekyba, gam
tos nelaimės. Plačiai išgarsėjo 1336 
metų Pilėnų gynimas, tačiau tos 
pilies vieta tikrai dar nenusta
tyta. Kryžiuočiai dažnai mini pa
nemunes ir čia statytas pilis sa
vo žygių kronikose ir kelių marš
rutuose: Nauenpille, Marienwer
der, Ritterswerder, Gotteswerder, 
Bayerburg, Chistmemel, Junigeda, 
Georgenburg, Bispile... Nemuno 
salynuose buvo surašomos Jogai
los bei Vytauto sutartys su kry
žiuočiais. Ties Bayemburgo pili
mi 1341 metais buvo pašautas di
dysis kunigaikštis Gediminas.

'Nepaprastai turininga Gerdino 
pilies praeitis. Ją pastatė Erdvi
las. Vėliau ji buvo daug kartų 
griaunama ir atstatoma, čia gy
veno Vytautas Didysis, čia mirė 
karalius Steponas Batoras, čia at
sisakė nuo sosto paskutinis Lenki
jos karalius Stanislovas Augus
tas Poniatovskis.

Ir Merkinė buvo labai žymi vie
tovė. Ją dažnai lankė karaliai — 
Jogaila, Žygimantas Augustas, ca
ras Petras Didysis; 1648 metais 
čia mirė karalius Vladislovas IV.

Nemuno vingyje ties Birštonu 
buvo garsus “Žvėrynas” — kara
liškąją. medžioklių vieta, kur iš 
aplinkinių miškų būdavo suvaro
mi žvėrys karaliams ir jų svečiams 
pasismaginti.

1807 metais ante plausto vidury
je Nemuno ties Tilže susitiko ru
sų imperatorius Aleksandras I su

Napoleonu ir čia pasirašė vad. 
Tilžės taikos sutartį. Savo nelai
mingą žygį į Rusiją Napoleonas 
pradėjo netikėtai žengdamas su 
savo kariuomene keliose vietose 
per Nemuną. Ties Dvareliškių iš- 
liko prancūzų apkasai. Pats Napo- 
lonas sekė tą kėlimąsi ties Kaunu 
nuo Jiesios piliakalnio, kuris nuo 
to laiko vadinamas jo vardu.

Ir Nemuno ledas stengėsi patek
ti į istoriją. Švedų karalius Karo
lis XII, keldamasis per Nemuną 
ties žaludku, įlūžo ir peršalo. 1853 
metais keliavo į Vokietiją rusų 
imperatorius Mikalojus I; ties 
Kaunu jo karieta įlūžo į Nemuno 
ledą, caras išsimaudė, išsigando 
ir toliau nebekeliavo.

Sunkus buvo Nemunas tiems 
žmonėms, kuriuos jisai maitino. 
Vytininkai, nuplukdę vytines su 
grūdais ir kitais ūkio gaminiais, 
turėjo vilkti atgal laivus su drus
ka ir kitomis prekėmis prieš sro
vę. Keli vyrai, prikabinę lyną prie * 
drobinio diržo per krūtinę, lėtu 
žingsniu, basi, atsiremdami ilgo
mis lazdomis, ėjo jie Nemuno at
krantės taku ir vilkei laivus. Taip 
žingsniavo jie šimtus kilometrų, 
gausiai apšlakstydami taką prakai
tu ir ašaromis.' Pragėrę uždirbtus 
pinigus, alkani ir apiplyšę, dažnai 
peršlapę ir peršalę, nelaimingieji 
nepakeldavo sunkaus darbo ir bai
gdavo čia skurdžias savo dienas. 
Dar prieš 100 metų Nemuno kran
tai buvo sužymėti ištisa kuklių 
medinių kryželių eile...

(Bus daugiau)
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Gyvuok,TU LIETUVOS ŽEME
SENUTĖ VOKIETĖ PASAKOJA

MŪSŲ PASTOGĖ

Senutė vokietė, 1947 m. besigin
dama1- nuo bado, iš Eylau, (Prūsi
jos), nukeliavo į Lietuvą ir elge
taudama atėjo iki Šiaulių. Dabar 
sugrįžusi j Vokietijų, parsinešė 
gražiausius prisiminimus ir apie 
Lietuvą pasakoja.

“Lietuviai tikrai mases atbėgan
čių vokiečių šelpė maistu, pinigais 
ir* drabužiais. Nežiūrėdami griež
čiausios bausmės, mus slėpė ir ra
mino. Nuo 1947 iki 1951 m. pės
čiomis apkeliavau veik visą Lietu
vą. Kur nors ilgiau apsistoti ne
galėjau, nes buvau sena ią darbui 
netikau. Tokiu būdu ilgu savo bu
vimu nenorėjau žmones varginti. 
Labiausiai man patiko lietuviai 
apio Šiaulius — ten daugiausiai 
ir prisilaikiau. Mane visuose kai
muose pažino ir laikė savo šeimos 
nariu, čia moterims padėdavau 
adyti, megzti ir siūti. Labiau
siai pamėgau mokytojo seimų iš 
Gruzdžių. Tai buvo labai nuošir
dūs' ir malonūs* žmonės, kurių visi 
giminės jau buvo;* ištremti Sibiran. 
Jis pats buvo geras- agronomas, 
todėl jį dar vis palikdavo, nes be 
jo negalėjo apsieiti sovehozas ir 
jame veikianti žemės ūkio mokyk
la.

Apie lietuvius, pabėgusius j 
vakarus, buvo žinoma. Kartų viena 
moteris gavo laiškų iš Amerikos, 
kuriame buvo rašoma, kad jos gi
minaitis, buvęs tremtinys, rengiasi 
grįžti Lietuvon, žmonės apgailes
tavo^ kad vis dar esama kvailių, 
kurie nori parvykti “Sovietų ro- 
jun”, kai iš čia milijonai žmonių 
viską atiduotų, galėdami pabėgti j 
vakarus...

Gruzdžiai nuo karo nenukentėjo. 
Kuršėnuose veikia cukraus fabri
kas, Kužiuose tik bažnyčia yra nuo

" Vyresnysis mokytojas Meuleris“
IŠAIŠKINTA ŠNIPINĖJIMO 

IMTAS GAUJOS VADAS.
Vokietijoje, ypač tarp rusų pabė

gėlių organizacijos NTS ir jai arti
mų sferų, sukėlė didelį susijaudi
nimų buv. raud. armijos kapitono 
Georgijaus Horunžio, seniau TSRS 
-oj.dar Chersonskio vardu, o Vo
kietijoje pasivadinusio “vyr. mo

kyt: Meuleriu'rir gyvenusio Frank
furte, Jordanstr. 13, suėmimas. 
Dabar jo laukia teismas. Tačiau 
kai kas baiminasi, kad vėl jam ne
pavyktų iš teismo ištrūkti “sau
sam”, kaip yrapvz. pavykę išnešti 
sveiką kailį — žinoma, ne be Mas
kvos įsikišimo — jau visai eilei 
Maskvos šnipų. Vieni jų buvo iš
teisinti dėl įrodymų stokos, nes lig 
laiku pavyko pašalinti svarbiausius 
liudininkus, kaip kad vad. “raudo
nosios Olgos”, laikytos viena iš 
gabiausių agentų Vokietijoje, at
veju, “netikėtai suvažinėjus”' Kai- 
serslauteme gyvenusį leitenantų, 
ypač daug apie jų žinojusį. Kiti, 
kaip Ludmila Severiną, prie ku
rios buvo rastai drabužiuose įsiūta 
5.000 DM, pasisakiusi pažinojusi 
NTS centre Sidorenkovą, neišaiš
kintomis aplinkybėmis pasikorė ka
lėjime.

Mulleris laikomas visų bolševikų 
šnipų Vokietijoje galva. Apie jo 
aferą rašė “Abendpost”, “Deut
sche Illustriete” ir kt. Vokiečių 
žurnalui “Deutcshe Illustiderte”, 
kuris anksčiau yra rašęs apie Lie
tuvos partizanus, įdėjęs Iljos Mo
lino atsiminimus apie Kremliaus 
užkulisius ir tikruosius Pabaltijo 
užgrobimo bei deportacijų kalti-' 
ninku® ir atspausdinęs daugiau pa
našių dalykų, buvo “tarpininkų” 
net pasiūlyta 10.000 DM, kad tylė
tų. Tačiau žurnalas netylėjo ir net 

.per kelis numerius visų tų aferą 
išvilko į viešumų.

Mulleris-Horunži, 1948 m. perbė
gęs į Vakarus ir tapęs amerikie
čių bei vokiečių kai kurių įstaigų 
patarėju, vadovavęs Hamburge 
agentų mokyklai etc., kaltinamas 
išdavęs bolševikams visas paslap
tis apie Vakarų už geležinės už
dangoj esančius žmones, visus ten 
nuvykusius kovotojus, perteikęs vi
sas žinias apie įtvirtinimus, kariuo
menės dislokacijų, atominius ir kt. 
naujuosius ginklus, žymiausius re
zistencijos’veikėjus etc. Jis per sa
vo patikėtinius buvo pasidaręs ir 
perdavęs bolševikams visų Vaka

ruose esančių žymiausių Vokietijos 

karo nukentėjusi.
Visos bažnyčios apie Šiaulius 

veikia, tik evangelikų bažnyčia 
pačiuose Šiauliuose yra uždaryta, 
joje padaryta arklydės. Tik kartą 
per metus ar du iš Rygos atvyks
ta evangelikų kunigas vaikų įšven
tinti.

Ne tik man, bet ir visiems Ryt
prūsių vokiečiams.

Lietuva— šventas vardas
Šį vardų mes kiekvienoje mal

doje minėjome su pagarba ir pra
šėme jai Dievo laisvės už mūsų 
išgelbėjimų iš bado mirties ir slė
pimų nuo azijatinių pavergėjų. 
Dar ir dabar prisimenu vienų mal
dų, kurių kasdieną kartojo tūks
tančiai vokiečių atbėgėlių Lietu
voje.

“So leb Du vvohl,
Litauerland,

Uns Ostpreussen so 
wohlbekannt!

Wir kamen zu Dir krank, 
hungrig und nackt,

Jetzt sindf wir gesund, 
jetzt sind wir satt....
In spaeteren Tagen werden

Enkel Dir sagen
Was Du uns warst in

’ unsren Plagen...”
(Gyvuok tu, Lietuvos žeme, 

mums iš Rytprūsių tokia pažįsta
ma.

Atėjom į tave ligoniai, alkani, 
nuogi, o dabar esam sveiki, esam 
dabar sotūs.

Ateities dienomis mūsų vaikai 
tau sakys, kas tu mums buvai mū
sų priespaudoje.)

Taip baigia savo prisiminimus 
senutė vokietė, šluostydama per 
raukšlėtus veidus riedančias prisi
minimų ašaras.

AFERA V. VOKIETIJOJE. SU- 

ir egzilų politikų priv. butų durų 
užraktų vaškinius atspaudus, va
dovavo “balionų akcijai”, gabenu
siai į Rytus- balionais antikom, li
teratūrą, ar organizavo antibolše- 
vikinius sąjūdžius, tuo pačiu skal
dydamas emigrantus, maišėsi NTS 
centre Frankfurte, rusų emigran
tų naujai sukurtame ZOPE centre 
Munchene ir kitur. Į jo “aktyvą” 
taip pat įrašyta, kad jis išdavęs 
nuleistus į Ukrainą laisvės kovoto
jus, kurie, aprūpinti naujausiais 
radijo įtaisais ir net ciano kaliu, 
kad prireikus nusižudytų, nespėję 
juo net pasinaudoti, visi bolševi
kų buvo ten pat Ukrainoje suirųti, 
o rytojaus dieną Višinskis baisiau
siai užpuolė Jungt. Tautose ame
rikiečius, kad tie “kišasi į Sovietų 
vidaus reikalus”, vykdo “diversi
nius aktus” etc. Tada bolševikų bu
vo sušaudyti emigrantai iš Vak. 
Vokietijos Vasilijus Vasilevičius 
Vasilčokovas, Leonidas Nikolajevi- 
čius Maikovskis, Sergijus Gorbuno
vas ir Dimitrijus Romyga, bolševi
kų teigimu, apmokyti Bad Wiessee 
mokykloje. Bolševikai skelbė, kad 
tokios agentų mokyklos esančios 
sukoncentruotos prie Frankfurto, 
Bad Worishofeno ir Kaufbeuerno. 
žodžiu, tas “puikiausias rusas”, 
kaip jį vadino amerikiečiai, o iš 
tikro — labai gudrus bolševikų 
šnipų galva, taip puikiai; sugebėjo 
užsimaskuoti, jog daug kur jam 
buvo pavesta net vadovauti visai 
antibolševikinei akcijai....

VISHINSKY SILENT ON SOVIET 
BUDGET MYSTERY ..

“In the 1952 Soviet budget over 
43 billion rubles went for purposes 
entirely unnamed. And in 1953 the
se mysterious items are nearly 
edoubled. It is now 83.7 billion rub
les. Do these extra billions go for 
guns or butter?”

This question was put to Soviet 
delegate Andrei Vishinsky during 
the disarmament debate in the U.N. 
Assembly Political Committee last 
Thursday. U.S. delegate James J. 
Wadsworth said he did not expect 
a clarification from Vishinsky. And 
true to past performance, no ex
planation was forthcoming from 
the Russian delegation.

PASAULIO LIETUVIU
ARCHYVAS

Kiekvienam lietuviui žinotina, 
kad Chicago mieste veikia VLIKo 
išlaikomas PASAULIO LIETU
VIŲ ARCHYVAS, kuris renka ir 
saugo viso pasaulio lietuvių isto
rinę medžiagą. Todėl kiekvienas 
lietuvis prašomas siųsti šiai įstai
gai archyvinę, bibliografinę ir mu
ziejinę medžiagą.

Kad būtų lengviau orientuotis, 
ką reikia- siųsti, žemiau patiekia
mas siųstinų dalykų sąrašas:

Archyvinė medžiaga: Organiza
cijų protokolų knygos, kongresų, 
konferecijų ir kitų suvažiavimų 
protokolai ir kt. Vienuolynų, para
pijų, organizacijų, įstaigų, įmonių 
ir pavienių asmenų archyvai ir kt. 
Iš laikraščių iškarpos. Rengtų pa
rodų, vaidinimų ir minėjimų — 
akademijų plakatai, bilietai, kvie
timai, programos, katalogai ir kt. 
Laimėjimų moksle, sporte ir kitur 
pažymėjimai. Pasakytų kalbų, gie
smių, dainų ir./muzikos plokštelės 
(rekords) ir magnetiniu būdu už
rašymai (tape recordings, wire re
cordings). Įvairių įvykių filmos, 
fotografijų negatyvai ii’ klišės. 
Rankraščiai. Laiškai. Laiškų blan
kai ir vokai su lietuviškais vaizde
liais ir lietuviškais įrašais. LietUr 
viškos atvirutės. Parašyti atsimi
nimai, veiklos istorijos ir kt.

Bibliografinė medžiaga: Lietu
vių parašyta bet kuria kalba spau
da. Apie lietuvius kitataučių pa
rašyta spauda. Spauda lietuvių 
išleista bet kuria kalba.

Pastaba: Renkama anksčiau iš
ėjusias ir dabar einančias knygas 
ir laikraščių komplektus ar jų da
lis (rimto turinio ir juokų, spaus
dinti ir ranka rašyti).

Muziejinė medžiaga: Bažnytinės 
ir organizacijų vėliavos, antspau
dai, ženklai, šarfai, uniformos ir 
kt. Įvairiomis progomis gauti or
dinai medaliai ir kiti pasižymėjimo 
ženklai. Iš Lietuvos atsivežti su
venyrai : gintaras, žemė, pinigai 
ir kt. Drožiniai, audiniai ir kt. 
Fotografijos, paveikslai, žemėla
piai, planai, modeliai ir kita vaiz
dinė priemonė.

Istorinę medžiagą galima siųsti 
ir dideliais kiekiais nes Šv. Kazi
miero Seserų Vienuolyno šiai įstai
gai duotose erdviose patalpose 
vietos yra. Adresas: Pasaulio Lie- 
tuvių Archyvas, 2601 W. Marquet
te Rd., Chicago 29, Ill., U.S.A.

PLA Direktorius

WARNING ON POWER 
OF CHINA

BRISBANE, — The Minister for 
the Army, Mr. J. Francis, said 
that Communist China had emer
ged, in a comparatively short 
time, as a great military power.

He said the Korean war had 
shown that China was capable of 
equipping and putting into the 
field an army of a milion men.

Despite the U.N. Command’s 
latest equipment, superior fire 
power and air superiority, no de
cisive result had been achieved af
ter three years of bitter fight
ing.

“We should remember that the 
reputed strength of the Cinese 
Army is four million, backed by 
an almost inexhaustible reservoir 
of manpower,” Mr. Francis ad
ded.

MOVE ON ATOMIC
EXCHANGE

LONDON. — British, U.S., and 
Canadian experts are to meet to 
exchange information on the f- 
fects of atomic explosions.

The Foreign Office announced 
today that the experts would pro
bably meet within a few weeks.

A Foreign Office spokesman 
said that experts would not deal 
with questions of atomic policy 
nor with problems of devising 
atomic weapons.

He added that the three count
ries had agreed to pool their infor
mation on the effects of atomic 
bomb explosions.

In Richmond (Virginia) last 
night, the chairman of the U.S. 
Atomic Energy Commission (Ad
miral Strauss) said America was 
arranging a new and broader ex
change of atomic information with 
Britain and Canada. — A.A.P.

ELEVEN YEARS IN SOVIET PRISON CAMPS
KOLYMA

The Kolyma region of Siberia is 
bounded on the north by the Arc
tic Ocean,'on the east by the Sea 
ofOkhotsk, an arm of the Pacific, 
on the south and west by impen
etrable virgin forests (taiga). Two 
weeks of spring are followed by 
three hot summer months when 
stinging gnats are present in 
clouds; then two weeks of aut
umn and eight months of winter 
with its terrible cold.

To mine the vast treasure of 
gold in this country, whither no 
one would go voluntarily, the NK 
VD uses the one inexhaustible 
supply of labour in the Soviet 
Union — prisoners.
Each prisoner gets more bread 
or less according to whether he 

fulfills, overfulfills or fails to meet 
his quota. But it is impossible for 
a man unaccustomed to physical 
labor to fulfill the quota. Such a 
person quickly falls into a vicious 
circle. Since he cannot do his full 
quota of work, he does not receive 
the full bread ration; his under
nourished body is then still less 
able to meet the demands, and 
so be gets less and less bread, 
and in the end is so weakened that 
only clubbings can force hinr to 
drag himself from prison camps 
to gold mine. Once he reaches the 
chaft he is too weak to hold the 
wheelbarrow, let alone to run the 
drill; he is too weak to defend 
himself when a criminal punches 
him in the face and takes away 
his day’s ration of bread. He em
ploys his last remaining strength 
to creep off to an out-of-the-way 
corner where neither the curses 
of the guards, the fists of the 
of “Davai, davai” (Get going!) 
brigadiers, nor their eternal cry 
can reach him. Only the fearful 
cold finds him out and mercifully 
gives him his sole desire: peace, 
sleep, death.

THE TAIGA
I was shipped of to Eigen, the 

punishment camp for women. This 
was not a punishment for anyth
ing I had done, but because I 
was a foreigner.

At the. entrance to the small 
settlement we were greeted by a 
wooden, green-painted arch, a kind 
of arch of triumph, on which in 
huge red letters was the inscrip
tion: “Long live the great Stalin.” 
That made us feel at home im
mediately. We might be ragged, 
hungry, lousy and frozen, but the 
great Stalin was with us wher
ever we went.

There were no trees, shrubs, or 
any other greenery inSide the 
camp. Not that w missed them. 
Living as close to nature as we 
prisoners did, spending, for exam
ple, 12 hours a day chopping wood 
in the forest, quite stiated our de
sire for the beauties of nature, 
and our need for fresh air as well. 
It did not disturb us at all that 
the windows in the barracks were 
fixed so that they could not be 
opened. During the three short 
summer months an open window 
would only admit the mosquitoes; 
enough of them got in anyway 
through the door] And in winter 
we were always hunting for rags 
and bits of paper to stuff the 
cracks in the panes; for the tem
perature dropped to 80 below ze
ro.

The towel you received from the 
camp administration had either 
become tattered long ago or you 
had cut it up for a foot-rag. It 
is impossible to realize what foot
rags mean until you worked 12 
hour^in the rain and snow, swam
ps and woods, wearing shoes that 
scarcely deserve the name.

How we blessed the Americans 
for delivering their flour in such 
splendid white bags! I don’t ima
gine the American flour manufac
turers had any idea what luxury 
articles were made out of those 
bags — from brassieres to emb- 

‘ roidered blouses. (We still went 
on wearing brassieres out of a 
silly sort of habit, and for the 
sake of additional warmth they 
provided, altough we were so ema
ciated that there was not much 
for them to support.)

j I should also mention that all 
our drinking cups and eating bowls 
were made out of* American tin 
cans, the contents of which, na-

By
ELINOR LIPPNER

(Continued from No. 243) 
turally, had been eaten by the 
free citizens. While we gulped our 
cabbage soup with salted fish
heads, we would thoughtfully spell 
out: “Chopped pork, to be served 
with...”

At Eigen, a so-called straw mat
tress went with each prisoner’s 
narrow plank bed. There was no 
straw in it; instead it contained 
wood shavings or extra clothes, 
if a prisoner still owned any ex
tra clothes. In addition there was 
a woolen blanket and a pillowcase 
which you could stuff with what
ever you had, for there were no 
pillows.

In summer the day in Eigen be
gins at 5 a.m., in, winter at 5.30. 
An iron rod is beaten several ti
mes in succession against a dang
ling length of iron rail. There is 
such a length of rail in every 
camp in Kolyma, and everywhere 
it gives out the same wailing, ha
teful sound that so tears at one’s 
insides that probably no prison
er ever forgets it for the rest of 
his life.

the cold, silent and resigned. 
They do not know the individual 
prisoners and do not want to know 
them. They know only that there 
are a certain number of prisoiF 
ers who have to work until they 
collapse. If they collapse- there 
will be others to replace them, 
and these others will be equally 
unknown, except as statistical 
units.

The guards, who are addressed 
as “Citizen” (the prisoners are 
not allowed to address a free per
son as “Comrade”), come up. in 
their long, warm soldier’s cloaks 
or sheepskins, their bayonet* fi
xed to their rifles. The prisoners 
wait. They have no furs or felt 
boots; they have only the patien
ce of despair. Most of the cases 
of frostbite among prisoners do 
not occur during work, but in 
waiting to leave and to enter 
camp.

Finally the big wooden gate is 
thrown open. The soldiers line’ up 
on both sides and the first briga
de of field workers is marched 
out. Usually it takes more than 
an hour before the camp gate 
closes behind the last prisoner. 
Although we have been up since 
five o’clock, the work day is re

ckoned as starting at seven o’clock. 
We work from seven o’clock un
til 12; then there is an hour’s 
rest att noon, and we work again 
from one until eight.

In the fields of the Eigen farm, 
cabbage is the principal crop. In 
winter the prisoners cut the peat, 
which is used along with manure to 
prepare the soil. In the spring they 
do the sowing, which must not take 
more than two weeks. Soaked by 
rain and eaten by mosquitoes, they 
tend the cabbage through the sum
mer; then, with hands and feet 
numbed by cold, they harvest it.

(To be continued)

At the sound, the uniformed wo
men guards are at the side of our 
cots, pulling the blankets away 
from us. “Come on, come on, get 
up, faster, faster.” When all are 
ready, the guards march us to the 
dining room, were we line up in 
front of the counter for our bread. 
The bread is distributed by a 
grey-haired old invalid with sharp 
eyes and a sharp tonque. In front 
of her lies a book listing the na
mes of all the prisoners by briga
des. You give her your name and 
she begins thumbing through the 
pages while 70 women wait. She 
pushes back her glases, stares at 
you to make sure you really are 
the person you claim to be, sets 
her glasses back on her nose, and 
hands you the ready-cut seven 
ounces of bread.

It is a middle section, of cour
se; not everybody can have an 
end of bread. Ends are for her 
special friends. It is impossible 
to explain to someone who has 
not been in prison what the end 
of a loaf of bread means. The end 
is crisper, it looks more attracti
ve and it seems to be heavier. 
But more than that, ary end mys
teriously fills you more than the 
middle section of the bread.

After the bread is taken care 
of, the same line forms at the 
next counter. Our - breakfast ration 
ticket is torn off and our drink
ing cups are filled, with a slightly 
sweetened, faintly tinted, luke
warm liquid, which is supposed 
to contain the third of an ounce 
of sugar we are entitled to every 
day. Then half a herring is salp
ped down on the counter.

Good Lord, are these herrings 
all head? What has happened to 
the tail ends? Of course you really 
know. The cooks have their favor
ites too. The tail end of a her
ring is alriiost all edible.

As the regulations require, we 
eat our breakfast in the cold din
ing room, crowded together on a 
bench. Strengthened by our hear
ty meal, we rash back to the bar
rack, finish dressing, perform the 
sacred duty of putting our cots 
in order, and then the clanging 
rail signals that it is time to lea
ve for work.

Once again we line up in rows 
of five in front of the barrack, and 
after a suitable wait the guard 
leads us to the square in front of 
the gate. There are 600 women 
waiting to go out. The soldier 
guards are not here yet, so the 
prisoners wait.

Sometimes our departure for 
work was supervised by the camp 
commander or the chief of labor 
distribution herself; in this case 
a few lockup sentences would cer
tainly be handed out for unautho
rized talking or lateness. Wrap
ped in warm furs and, felt boots, 
these wellnourished officials per
formed this burdensome duty a 
few times every month. They havd 
long since stopped seeing the thin, 
mournful faces erf the wretched 
creatures who stand huddling in

Skelbimas

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

(4)
Dievo Ranka žmonių 

Reikaluose
Daugiau kaip per devynioliką 

šimtų metų žmonės širdingai mel
dėsi į Dievą kalbėdami Viešpaties 
maldą -r— “Teateinie Tavo Kara
lystė; tebūnie Tavo valia kaip dan
guje, taip ir žemėje.” Iki , šiam 
laikui tebuvo nedaug, arba’ visai 

nebuvo jokių įrodymų, kad Sutver- 
tojas išklausė šią maldą. Atrodė, 
lyg kad Jis nenorėjo atsiliepti į 
šią maldą. Todėl didžiuma tų, ku
rie dar tebesimeldžia,. turi visai 
maža tikėjimo. Jiems tai atrodo 
tarsi jokios reikšmės neturį žod
žiai. Kuomet visos žemės, tautos 
tarpu savęs nesutinka ir rengiasi 
prie kitos pražūtingiausios pasau
linės kovos, tai tinkamas laikas 
ištirti Krikščionijos- tvirtinimus, 
palyginant juos su Viešpaties mal
da. Kuomet pasaulyje įvyksta žu
dynės ir sielvartai, kaip mes ga
lime žinoti, kad dangaus Dievas 
rūpinasi savo sutvėrimais?

šiandien mūsų gyvenimui gręsia 
daug visokių pavojų, Bet pažiūrėję 
į žmogaus praeities istoriją pas
tebime, kad nuo pat jos prasidėji
mo kiekviena gentkartė buvo kri
kštijama ašarose ir kraujuje. Tai
gi, jei mes šiose kentėjimų ir siel
vartų dienose teiraujamės apie 
Dievo apveizdą žmonių, reikaluose, 
tai neabejotina, kad ir praeityje 
gyvenusieji žmonės turėjo panašių 
klausimų.

Dievas Myli Pasaulį
Biblija-pasakoja mums apie Die

vo meilę link visos žmonijos, ir 
šita Dievo meilė taikoma į visus, 
kurie gyveno vakar ir kurie šian
dien tebėra gyvi ir kurie bus dar 
gyvi ytoj. Suradę tikrąjį atsaky
mą Dievo Žodyje, mes galėsime 
suprasti kodėl Dievas, mylėdamas 
žmones, leidžia jiems kentėti. Ką 
tat šventasis Raštas sako apie 
Dievo ranką žmogaus reikaluose? 
Kame pasirodo Jo susidomėjimas 
žmonijos gerbūviu? Ką jis darė ir 
ką Jis darys žmonių naudai, ir 
kaip Jis yra pasirengę* atsilygin
ti už jų kentėjimus?

^4 Bus daugiau) '
Norėdami gauti daugiau pana

šaus turinio spausdinių, gausite 
veltui, kreipkitės: Lithuanian Bib
le Student Association* 3444- S. 
Lituanica Ave., Chicago 8, Ill.
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1963 m. gruodžio 9 d.MŪSŲ PASTOGĖ

Mirai msro6t
OKUPUOTOJE

LIETUVOJE

SYDNĖJUS
— Sydnėjaus Lietuvių Namams 

įsigyti Komitetas tuoj po Naujų 
Metų šauks akcininkų susirinkimą, 
kuriame bus patiekta Komiteto 
veiklos apyskaita būsimų namų 
planas ir susirinkimas pasisakys 
dėl rajono, kur lietuvių namai 
turėtu būti statomi ar perkami. 
Namams įsigyti pasižadėjimus ak
cijoms pirkti galima gauti pas 
Komiteto ir Sydnėjaus, Bankstow
no, Cambamattos Apylinkių narius.

— Spaustuvės “Mintis” akc. su
sirinkime spaustuvės reikalų ve
dėju išrinktas Pr. Nagys. Pastaruo
ju metu šias pareigas ėjęs Dr. Al. 
Mauragis grįžo prie ankstesnio 
darbo. Be “Mūsų Pastogės” “Min
tis” spausdina dar slovakų ir ven
grų laikraščius ir atlieka įvairius 
smulkius spaudos darbus. Kurį lai
ką spausdintas latvių savaitraštis 
“Pasaule” dėl finansinių sunkumų 
sustojo ėjęs.

— Sydnėjaus Lietuvių Plunks
nos Klubo pasitarime, įvykusiame 
gruodžio 5 d., aptarus aktualiuo
sius tremties spaudos reikalus su
tarta auaktyvinti bendradarbiavi
mą laikraščiuose. Malonu konsta
tuoti tai, kad visi Klubo nariai 
nuoširdžiai pažadėjo visokeriopai 
remti Australijos lietuvių bendruo
menės -laikraštį. Ta proga padisku
tuota “Mūsų Pastogės” turinio ge
rinimo ir platinimo talkos klausi
mai. Į Klubą priimta naujų narių: 
Vyt. Doniela, St. Skorulis, Leonar
das Karvelis, Vyt. Rimas, Julius 
Veteikis, M; Apynis ir A. Laukai
tis. (rk)

— St. Joseph’s bažnyčioje, Cam
perdown spalio 10 d. pakrikšty
ta Vytenis — Algimantas — An
tanas Jokantas, sūnus Antano ir 
Meilutės Vilimaitės Jokantų. Lap
kričio 21 d. pakrikštyta Aladar — 
Leonas Saaghay, sūnus Tibor ir 
Marijos Jansewskaitės Saaghay.

Lapkričio 29 d. pakrikštyta Vik
toras — Jurgis Bagdonavi ius, sū
nus Kosto ir Irenos Gumeninkai- 
tės Bagdonavičių.

Spalio 24 d. pakrikštyta Danu
tė — Marija Dulinkskaitė, duktė 
Viktoro ir Angelės Mickevičiūtės 
Dulinskų.

— Lapkričio 14 d. susituokė 
Camperdowno bažnyčioje Stasys 
Abramavičius ir Ona Beniušytė.

St. Felix bažnyčioje Bankstown, 
spalio 17 d. pakrikštytas Sigitas 
— Nikodemas Bernotas, sūnus Ni
kodemo ir Teresės Martinkaitytės 
Bernotų.

Krikšto ir jungtuvių apeigas at
liko kun. P. Butkus. —k.p.—

— Sydney katalikų radijo sto
tis 2 SM Kalėdų Dieną — gruod
žio 25 d. transliuos kalėdinį pa
sveikinimą įvairiomis kalbomis, 
tarp kurių bus ir lietuviškas pa
sveikinimas Sydnėjaus lietuvių ka
peliono kun. P. Butkaus.

— Gruodžio 5 d. Sydnėjuje bu
vo renkama miesto taryba ir vyr. 
burmistras. Į balsuotojų sąrašus 
pirmą karią buvo įrašytas didelis 
skaičius ir mūsų tautiečių, kurie 
yra įsigiję nuosavybes prieš 
metus miesto ribose.

MELBOURNAS
— Lietuvių Kultūūros Fondo 

Australijos Apygardos suvažiavi
mui, kuris įvyks gruodžio 29 d. 
Melbourne, ruošiamasi labai rūpes
tingai L.K.F. Apygardos Valdyba 
daro viską, kad suvažiavimas pra
eitų sklandžiai. Rūpinamasi nakvy
nėmis tiems suvažiavimo daly
viams, kurie nenumato pas savo 
pažįstamus apsistoti. Suvažiavimo 
užbaigai rengiamas didelis vaka
ras — koncertas.

— ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba gruodžio 31 d. ruošia Nau
jų Metų sutikimą, kuris įvyks jau
kioje Empress salėje.

— Maironio minėjimo aprašyme 
“M.P.” 242 nr. įsibrovė klaida: bu
vo parašyta: paskaitą skaitė J. 
Grybas, o turėjo būti: paskaitą 
skaitė J. Gylys,' P.J. Gylį atsipra
šome.

MOUNT GAMBIERE
— Katalikų sąskrydžio procesi

joje dalyvauti buvo pakviesti ir 
lietuviai. Grupė tautiniais drabu
žiais apsirengusių lietuvių eiseno
je dalyvavo nešdami gražų didžiu
lį lietuvišką kryžių, kuris buvo pa
darytas Janušaičių rūpesčiu. Lie
tuvių kryžius patraukė visų dėme
sį ir lyškiai skyrėsi eisenoje. Ade
laidės vyskupas savo kalboje spec, 
pabrėžė lietuvių puikų pasirodymą 
ir labai šiltai * atsiliepė apie lie
tuvius aplamai.

Mount Gambiere lietuvių tėra 
vos keliolika šeimų, bet visi gra
žiai sutaria bendruose reikaluose 
ir yra gerai susiorganizavę. Daž
nais atvejais lietuviai ir austra
lams būva statomi pavyzdžiu.

Organizaciniam darbui suma
niai vadovauja ponia Janušaltie- 
nė. (Biau.)

reikalai

du

PASKAITA
Sekmadienį, gruodžio 13 d., tuo

jau po liet, pamaldų, Camperdow
no parapijos salėje bus skaitoma 
paskaita apie Kražių skerdynes. 
Prelegentas — JA.. Jūragis. Visuo
menė maloniai kviečiama dalyvau
ti.

A.L.K.K. Dr-ja.

PRANEŠIMAS
Gruodžio 27 d., tuoj po pamaldų, 

Camperdowno parapijos salėje šau
kiamas buv. polit. kalinių (kalintų 
bolševikų ir nacių kalėjimuose) 
susirinkimas.

Tikslias: įsteigti skyrių ir pra
vesti polit. kalinių registraciją 
Australijoje.

Iniciatoriai.

DIDELI DARBAI TIK SUTEL
KTINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGKI- 
MĖS I LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. ĮSIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN
KLIUKŲ.

lie- 
ba-

St.

Pamaldos
Gruodžio ^13 d. Cabramattos 

tuvių kolonijai Mt. Pritchard 
žnyčioje 8,30 vai.

Gruodžio 20 d. Bankstowne
Brendan’s bažnyčioje 8 vai. ryto.

Kalėdų Dieną, — gruodžio 25 
d. lietuviškos pamaldos Bankstow
ne St. Brendan’s bažnyčioje 10 
vai. 30 min.

Iškilmingos lietuviškos pamal
dos Kalėdose Camperdown 12 vai.

Gruodžio 26 d. antrą dieną Ka
lėdų lietuviškos pamaldos Went- 
worthville St. Columba’s bažnyčio
je 11 vai. 30 min.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS
(T.S. Gaidelio S.J. informacija) 

Newcastlio ir apylinkės lietuviams 
sekančios pamaldos bus laikomos 
Broadmeadove šv. Lauryno bažny
čioje gruodžio 20 d. 11 vai. ryto. 
Visi kviečiami pasiruošti Kalėdoms 
— išpažinčių bus klausoma prade
dant 10. vai. ryto iki 11 vai. Po 
pamaldų bus dalinamos pašventin
tos aplotėlės kūčių vakarui.

ITALŲ SPAUDA APIE PERSE
KIOJIMUS PABALTY

IŠPAŽINTYS.
Norėdamas suteikti kuo daugiau 

progos ir galimybių atlikti Kalėdi
nę išpažintį, skelbiu šią išpažinčių 
klausymo tvarką:

Gruodžio 19 d. — šeštadienį, 3 
vai. p.p. išpažintys ST. MARY’S 
lietuvių kolonijai, St. Marys baž
nyčioje.

C a m p e r d o w n St. Jo
seph’s bažnyčioje:

Gruodžio 19 d. — šeštadienį nuo 
5 vai. iki 8 (vai. vak. (Kun. St. 
Gaidelis, S.J. ir kun. P. Butkus. 
Gruodžio 20 d. prieš pamaldas 
nuo 10 vai. (kun. P. Butkus) 
Gruodžio 24 d. —< Kūčių rytą nuo 
8 iki 10 vai. (kun. St. Gaidelis 
S.J. ir kun. P. Butkus). 10 vai. 
šv. mišios ir bendra šv. Komunija. 
(Pirmą Dieną Kalėdų prieš pamal-’ 
das nebus laiko išpažinčių klau
symui.)

Bankstown. St- Bren
dan’s bažnyčioje:

Gruodžio 20 d., — sekmadienį 
prieš pamaldas nuo 7 iki 8 vai. ry
to. Gruodžio 25 d. Kalėdų Dieną 
prieš pamaldas nuo 9 iki 10,30 
vai.
Wollongong. Kated

roje:
Gruodžio 22 d. — antradienį va

kare nuo 6 vai. konferencija ir iš
pažintys. Gruodžio 23 d. — trečia
dienį, nuo 7-9 vai., išpažintys. 9 
vai. šv. mišios ir bendra šv. Ko
munija. Kviečiami visi Wollong
ong apylinkių lietuviai.

S c h e y v i 1 1 e — šeimų 
stovykloje išpažinčių bus klauso
ma gruodžio 23 d. — trečiadienį 
nuo 6 !val. vak. stovyklos koply
čioje. Labai nuoširdžiai prašau 
visus lietuvius atitrūkti bent va
landėlei nuo kasdienių darbų ir 
sau patogesniu laiku šv. Sakra
mentų malonėm paruošti savo šir
dis ir sielas Kristaus Užgimimui.

Kun. P. Butkus
Sydney Lietuvių Kapelionas.

Lapkričio 15 d. Vatikano laikraš
tis “L’Osservatore Romano” įsidė
jo platų oficialų straipsnį apie Ka
talikų Bažnyčios persekiojimus Pa
baltijo kraštuose. Puslapio vidury
je atspausdintas didelis lietuviškas 
kryžius su parašu: “Vienas iš dau
gelio kryžių, kurie puošia kraštą 
ir liudija apie Lietuvos tikėjimą”. 
Straipsnio skyriuje apie Eletuvą 
plačiai aprašoma Kat. Bažnyčios 
padėtis, persekiojimai, kankinimai 
deportacijos ir kt. Straipsnis ilius
truotas vysk. Borisevičiaus .ir Ma
tulionio nuotraukomis. Pažymėtina, 
kad Vatikano laikraštis aiškiai pa
rašė, jog Lietuva buvo Sov. Sąjun
gos užpulta, nepaisant nė paskuti
nio 1939 m. spalio 10 d. pakto, šia 
proga ir kiti Romos dienraščiai at
žymėjo katalikų persekiojimus Pa
baltijo kraštuose, kaip Italijos Kat-

Kaip okupantai plėšia Lietuvą. 
Per Muncheno, Romos ir Vatikano 
radijų lietuviškąsias transliacijas 
paskelbti V. Rastenio ir J. Aisčio, 
dirbančių Laisvosios Europos spau
dos ir žinių skyriuje, apskaičiavi
mai, kokiu tiesiog neįtikimai pla
čiu mastu pavergtoje Lietuvoje 
vykdomas gyventojų apiplėšimas. 
Pvz. 1952 m. okup. Lietuvoje viso
kiais mokesčiais ir pelnais nuo įmo- < 
nių, neskaitant geležinkelių, pašto 
pajamų ir mokesčių, kuriuos lietu
viai kolūkininkai sumokėjo už sa
vo daržiukų sklypus, surinkta ir 
įnešta į Sov. 'Sąjungos iždą dau
giau kaip 4.000 milijonų rublių, ar
ba, išvertus doleriais oficialiu kur
su 4 rubliai už vieną dolerį, — per 
1.000 milijonų dolerių. Iš tos su
mos Sov. Sąjungos iždas grąžino 
LTSR respublikos reikalams, kaip 
1952 m. biudžetas rodo, arti 1.500 
milijonų rublių. Tuo būdu iš Lietu
vos išplėštų pinigų Sov. Sąjunga 
pasisavino 2.500 milijonų rublių, ar
ba 625 milijonų dolerių. Tik per 
vienus 1952 metus! Kitaip tarus, 
per praėjusius metus Sov. Sąjun
ga iš kiekvieno Lietuvos gyventojo, 
jei skaitysime krašte 3 mil. žmo
nių, išplėšė po 840 rublių, t. y. 
tiek, kiek vidutiniškai vienas kolū- 
kininkas per metus uždirba. Ta
čiau 1952 m. Sov. Sąjungai po 840 
rublių Tarybų Lietuva turėjo su
mokėti ne tik už suaugusius ir dar
bingus piliečius, beti ir už kiekvie
ną ką tik gimusį kūdikį, už kiek
vieną moterį, kiekvieną mokslei
vį ir kiekvieną mirties patale gu
lintį senelį. Po tokią pat sumą, t. 
y. po 2.500 milijonų rublių arba po 
625 miL dolerių, okupantas išplėšė 
iš Lietuvos ir 1951, ir ankstyves
niais metais, tokią pat sumą jis 

| išplėš pagal jau priimtą biudžetą 
ir šiais, ir ateinančiais metais. O 
geriau to dalyko nežiną įtikinami, 
kad tai reiškia “nesavanaudišką 
broliškų respublikų paramą lietu
vių tautai”....

VOKIETIJA.
Vasariu 16 gimnazijos rėmėjams 

informuoti apie gimnaziją, jos vei
klą etc. leidžiamas spaustuvėje 
spausdintas periodinis leidinys “Va
sario 16' gimnazija”.

KOLUMBIJA.
Lietuvių Komitetas Kolumbijoje 

tebeveikia ir toliau. Komitetas yra 
davęs pasižadėjimą Kolumbijos val
džiai, kad prisiima atsakingumą 
už lietuvių elgesį Kolumbijoje, kiek 
jis apima pavienius asmenis ir lie
tuvių bendruomenę. Komitetas Va
sario 16 d. gimnazijai paskyrė 
1000 DM. Tiek pat pažadėjo pa
aukoti Medellino ir Bogotos lietu
vių bendruomenės.

Noras gimdo darbus
VAIKŲ TEATRO STUDIJA 

BANKSTOWNE
Sąlygos savaitgalio mokyklą ar 

teatro studiją suorganizuoti ir iš- < 
laikyti nėra palankios. Kliūtys da- ; 
žnai esti sunkiai įveikiamos. Bet 
tvirtas noras gimdo darbą. Taip 
yrą ir su Bankstowno vaikų teat
ru. Keli Sydnėjaus entuziastai pa
siryžo suburti lietuvius vaikus 
mėgėjiškam teatro darbui ir, ka

dangi Bankstowne gyvena daugiau
siai lietuvių vaikų, tai čia ir pra
dėta “mažųjų teatralų medžiok
lė”.

Ponia Reizgienė, ilgą laiką šia 
idėja puoselėjusi, vieną dieną pra
dėjo kelionę aplink lietuvių namus 
Bankstowno parapijoje. Ji šnekė
josi su tėvais ir vaikais, aiškin
dama tokio teatro reikšmę ir agi
tuodama tėvus leisti savo vaikus 
pasimokyti tautinių šokių, ritmi
kos, žaidimų ir dainų. Kai kurie 
tėvai entuziastingai tam pritarė, 
kiti rezervuotai, abejodami reika
lo prasmingumu, bet beveik visi i 
sutiko vaikus pasiųsti į tą mažų
jų teatrą.

Teatras, tegul ir vaikų, bet rei
kalingas patalpos, kur galėtų visi 
draugėn susirinkti ir mokytis. Šiuo 
atveju bent .erdvus kambarys rei
kėjo surasti. Padėtį ryžosi gel
bėti p.p. Glionertai, pasiūlydami 
savo namų svetainę.

Nauja problema — kas galėtų ir 
sutiktų mažuosius scenos mėgė
jus tų visų teatrinių gudrybių pa
mokyti. atseit teatro studijai va-

■ dovas reikalingas.
Pagalvota, pasidairyta ir nutar

ta kreiptis į ponią Saudargienę, 
' buvusią organizatorę ir režisierę 
1 didžiausio vakų teatro Vokietijo-
■ je. Sutiko. Prasidėjo darbas.
1 Jau pačioje pradžioje, susirin-
■ kus 12 mergaičių, Glionertų sve

tainė pasirodė ankštoka. Atrodė,
’ kad ilgesnį laiką sėkmingai dirbti
■ nebus įmanoma. Be to, negalima 

buvo ir šeimininkų svetingumą iš
naudoti neribotą laiką, nes susi
rinkęs būrys, tegul ir labai ramių 
mergyčių, kartais ir gerokai pat-

1 riukšmaudavo.
j Bet čia ir vėl sukruto tėvai en- 
. tuziastai: Pikturna, Glionertas ir 

kt., užgriuvo A.L.B. Bankstowno 
Apylinkės Pirmininką Pranulį, ki
tus valdybos narius ir Bankstowno 

' lietuviškoji “valdžia” nutarė pag

loboti mažųjų teatrėlį. Surado er
dvesnes patalpas (australų skautų 
salę) ir visai arti gelež. stoties.

Darbas eina toliau. Mokomasi 
elementarinės ritmikos, tautinių 
šokių ir žaidimų. Pradžia sunki, 
bet jau geras žingsnis pažengtas 
į priekį. Pamokos vyksta penkta
dieniais nuo 5 ligi 7 vai. vakaro. 
Kai kurios mergaitės atvyksta iš 
gana toli. Su dideliu entuziazmu, 
nepraleisdama pamoki, sesutės 
Dalės lydima, iš Arncliffe atva
žiuoja devynerių metų Laimutė 
č e 1 k y t ė . ir vienuolikme
tė Malvina P u t v i n y t e . 
Didelį ryžtumą rodo Judita Ko- 
lakausjk^aitė, atvyk- 
dama iš Auburn. Iš Punchbowl — 
Rita Glionartaitė ir 
šešiametė Dalė K i š o n a i t‘ė 
ir Dalė Abarauskaitė. 
Iš Chulloros pėsčios atžygiuoja se
sutės Regina ir Johana Slon- 
s k y t ė s . Toiiau šaunios mer
gaitės iš Bankstowno: Gražina 
R e i z g y t ė , 
m a n a u .s k a i t ė , 
K u b ;e r Į a i t ė ir

Dalėj R a - 
Irena 

Geinutė

Jeigu pasikalbėsite apie teatro 
darbą su šitomis merginomis, tai 
visados išgirsite nedrąsiai, bet 
tvirtai "tariamą — "patinka”. Ir 
aš nemačiau niekada mergaites 
laukiančias ko nors labiau, kaip 
penktadienio popietės, kada jos 
žino galėsiančios vykti į savo teat
ro repeticijas.

O tėvai? Jie nemažiau už savo 
dukras patenkinti, nes aiškiai ma
to teigiamus rezultatus.

Tuo tarpu dar sunku pasakyti, 
kada pamatysime vaikiškąjį spek
taklį, bet tiek mokytoja, tiek mo
kinės tiki, kad netrukus, bent tė
veliams ir kviestiesiems svečiams 
galės parodyti savo darbo vaisius.

Betgi svarbiausia yra tai, kad 
šiuo keliu vaikai suburiami vienam 
darbui ir palenkiami aiškiam tiks
lui, kalbasi tarp savęs lietuviškai, 
vienas kitą arčiau pažįsta, susi
draugauja ir kartu džiaugiasi ir 
gėrisi tautiniais šokiais^ dainomis, 
eilėraščiais, žaidimais.

Ateity ’ numatoma vaikų teatrą 
praplėsti, priimant į ratelį ir ber
niukus. šiuo metu yra priimamos 
naujos mergaitės.

OEOOGE »T.

V.R.S.

- 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
A.L.B. MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA, 

1953 m. grbodžio. mėn. 31 d. 8.30 vai vak., EMPRESS 
Restorano patalpose 109 Swanston St., City, ruošia

NAUJU METU SUTIKIMO BALIU
Soc. Globos Moterų Draugija paruoš turtingą lietu

višką bufetą.
Vietos iš anksto užsisakomos pas Valdybos narį p. 

Vladą Bosikį sekmadieniais prieš ir po pamaldų Spaudos 
Kiosko patalpose, kitu laiku — 295 Hod&e St., Colling
wood, telef. JA 3284.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

Sydney Lietuviu Savišalpos Fondo 
Komitetas

s maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į šalpos naudai ruo
šiamą

į VAKARA — BALIU
į kuris įvyks š. m. gruodžio mėn. 29 d. didingoje Sydney
■■ salėje George St., „
•: T R O! C A D E R O
■■ Programoje — Tautinių šokių grupės pasirodymas.
į Turtingas bufetas, alus ir puiki muzika.
į įėjimas 12 šilingų.
5 Pradžia 7,30 vai. vak.
iwWWVAWVW

GAUTA NAUJŲ LIETUVIŠKŲ GRAMAFONO 
PLOKŠIĘLIŲ

Didelis pasirinkimas europietiškų gramafono plokšte
lių.

Lenkiškos, Rusiškos, Vokiškos, Prancūziškos.

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

Pageidaujant siunčiamas katalogas.

Pradžia 6,30 v. v. Turtingas bufetas.

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 Oxford Str., Bondi Junction, telef. F.W. 3245 

(Važiuojama nuo C. stoties tramvajumi į Bondi Junction 
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.

Prašoma atsiliepti.
“M.P.” redakcijai yra persiųs

tas laiškas iš Vokietijos adresuo
tas: Mr. R. KURAUSKAS, K.M.B. 
Narrabura Rd. 505, TEMORA, 
NSW. R. Kurauską prašome laiš
ką atsiimti ar pranešti savo adre
są.

PRENUMERUOKITE 
PASTOGĘ.

MŪSŲ

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert str., Leichhardt, Sydney, 
for the Publisher, Justinas 
Vaičaitis, as President of the 
Australian—Lithuanian Com- ( 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W.
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