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Politinio Kalinio;
Diena

Pereitais metais susiorganizavo 
tarptautinė politinių kalinių sąjun
ga, kuriai priklauso visų tautų 
šios rūšies organizacijos, apjun
giančios nacių, bolševikų ir kitų 
totalitarinių režimų kalintus ir 
persekiotus žmones dėl jų politi
nių įsitikinimų. Šios sąjungos na
rys yra ir lietuvių politinių kali
nių — rezistentų organizacija.

Lapkričio 7 d. visame pasaulyje 
minima kaip Nežinomojo politinio 
kalinio diena, kurios metu prisi
menami milionai kalintų ir nukan
kintų kovotojų prieš moralinę 
priespaudą, persekiojimą Ir paver
gimą.

Šios dienos reikšmė yra labai di
delė: jeigu vokiškasis nacizmas, 
itališkasis fašizmas, ar kito kurio 
krašto diktatūrinis režimas po II- 
jo Pasaulinio karo sugriuvo, ir 
tuose kraštuose politinis — dvasi
nis teroras, syku ir fizinis poli
tinių priešų naikinimas, pasibaigė, 
tai dar tebėra kraštų, kur dvasi
nė maltretacija tebevykdoma pla
čiausiu mastu. Ir tai yra, pirmiau- I 
šiai, komunistų pavergtuose kraš
tuose.

Milionai žmonių Sovietų Sąjun
goje, Kinijoje, kaip lygiai Rytų 
ir Vidurio Europoje, kartu ir mū
sų tėvynėje, kenčia žiaurią pries
paudą ir persekiojimus; naikina
mi priverčiamųjų darbų stovyklo
se, žudomi kalėjimuose. Prieš rau
donąjį totalitarizmą tad ir nuk- ( 
relptas šios tarptautinės politinių 
kalinių — rezistentų protesto bal- ' 
sas, šaukiąs visam pasauliui apie 
didžiąją neteisybę ir smurtą, apie, 
žmgaus nuvertinimą ir sutryptą 1 
laisvę. j

Jeigu paskirų tautų, tegul ir 
skaitlingos grupės, protestas ne-' 
daug sveria tarptautinėje rinkoje,1 
tai organizuotas sąjūdis jau at
kreipia dėmesį, nes jo balso ne-1 
girdėti negalima. Juo labiau, kad I 
šiame sąjūdyje esama žmonių, ■
garsiais vardais ir plačiai žinomų 
toli už savo valstybių sienų: buv. 
valstybių prezidentai, ministerial, 
parlamentarai, rašytojai, žurnalis
tai, įtakingų partijų, šiandien ap
sijungusių į tarptautines sąjun
gas, vadai.

Didžiausiam pasaulio Istorijoje 
agresoriui, imperialistiniam komu
nizmui Nežinomojo politinio kali
nio diena yra rakštis vis naujų 
aukų bejieškančioje akyje. ši 
rakštis pradeda graužti akis ir 
tų, kurie Ikšiol į komunistinį pa
vergimą ir Jo vykdomą tautų nai
kinimą žiūrėdavo prisimerkę, tar
si viso to matyt nenorėdami.

Kova Vyksta. Ir ji greitai nesu 
baigs, šioje kovoje, dėl laisvės ir 
išsilaisvinimo, nevienam dar nu
svirs pavargusi galva, daug kovo
tojų ir kris, ir gretos politinių ka
linių — rezistentų negreit tesuma- 
žės. Tai yra tiesa, kurios, nežinoti 
negalime. Bet tiesa yra ir tai, kad 
niekada nelaimi tas, kas nekovoja.

J. STARKUS.

— Sov. Sąjungoje įsteigtos dvi 
naujos ministerijos, būtent — "są
junginė — respublikinė tekstilės 
pramonės ministerija”, kuriai va
dovauti paskirtas N.S. Ryžovas, ir 
"sąjunginė — respublikinė leng
vosios pramonės ministerija”, ku
rios minlsteriu paskirtas N. Ni- 
rasmončilas.

— Portugalijos prezidentas, ge
nerolas Craveiro Lopes, lankėsi D. 
Britanijoje. Oficialiai jis yra ka
ralienės svečias.

SUNKI PRADŽII
KETURIŲ VALSTYBIŲ UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIŲ 
KONFERENCIJA GENEVOJE TEIKIA MAŽA OPTIMIZMO 
PIRMIEJI “NIET”.

Pereitą savaitę Genevoje pradė
jo posėdžius Jungtinių Amerikos 
Valstybių, D. Britanijos, Prancū
zijos ir Sov. Sąjungos užsienių 
reikalų ministerial. Svarbiausi šios 
konferencijos uždaviniai yra Vo
kietijos sujungimas, nusiginklavi
mo, arba ginklavimosi sumažini
mo, Europos saugumas ir pageri
nimas santykių tarp Rytų ir Va
karų.

Sov. Sąjungos užsienių reikalų 
ministeris Molotovas, prieš išvyk
damas Genevon, pareiškė, kad jis 
turįs vilties pasiekti teigiamų 
sprendimų. Tokių pat vilčių turėjo 
ir kiti ministerial. Bet tai vis ofi
cialūs pareiškimai.

Sovietų Sąjungos delegacijoje 
dalyvauja raud. armijos štabo vir
šininkas maršalas Sokolovsky, 
Gromyko Ir daugybė kitų vyriau
sybės ir partijos šulų.

4 užs. reikalą ministerial. Ii kairės dešinėn: Prancūzijos — Antoine 
Pinay, Sov. S-gos — M. Molotovas, D. Britanijos — H. Macmillan, 
JAV — J.F. Dulles.

ALB KRAŠTO 
VALDYBA

i
Savo posėdyje svarstė ALB 

■ Adelaidės Apylinkės Valdybos pa
siūlymą organizuoti informacijos 
biurą, kurio tikslas būtų tiekti ak
tualią medžiagą australiškiems 
laikraščiams ir opiais Lietuvai 
k'ausimais, liečiančiais laisvinimo 
kovą, informuoti Įtakingus 
visuomenininkus ir politikus. Kraš
to Valdyba nutarė tokį biurą or
ganizuoti. Planą paruošti pavesta 
valdybos vicepirmininkui Vyt. Do- 
nielai.

ki šiol tokios informacinės tar
nybos buvo labai dažnai pasiges
ta. Atskirais atvejais, jeigu kas 
ir būdavo daroma, tai išplaukdavo 
paprastai iš privačios iniciatyvos. 
Adelaidėje šis klausimas kiek pa
judėjęs, nes žurnalistas V. Radze
vičius karts nuo karto parūpina 
adelaidiškiams australiškiems laik
raščiams informacinės medžiagos, 
todėl juose ir galima rasti lietuviš
kus reikalus liečiančių žinių.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KAIP PARDAVINĖJAMAS

A. Varkulevičius “Tiesoje” už
sipuolė “atsitiktinių daiktų par
duotuvę Nr. 31, priklausančią 
Kauno Pramprekybai ir esančią 
Ožeškienės gatvėje. “Tiesos” ko

respondentas, matyti, pritrūko drą
sos parduotuvę teisingai pavadin
ti. Reikia manyti, kad ne vien jam, 
bet ir Lietuvoje esantiems komu
nistams gerai žinomas tikrasis 
parduotuvės vardas: kauniečiai ją 
vadina “į Sibirą ištremtųjų lietu
vių atimtų daiktų parduotuvė”.

Parduotuvės vaizdas nepapras
tai niūrūs. Namas tamsus, parduo
tuvės patalpos — pasibaisėtinos. 
Žmogui atėjus ko nuslpirkit, jį 
slegia ne tiek patalpų niūrumas, 
bet ypač ten esančių daiktų atsl- 
ardimo istorija. Norėdami apiplėš
ti lietuvius, rusai ne vieną ištrė
mė i Sibirą, o konfiskuotą turtą 
patys pasigrobė. Pasmerktų lietu
vių turtas su vežamas į Ožeškie
nės gatvėje esančią parduotuvę. 
Rusai tuoj puola pusvelčiui įsi
gyti konfiskuotą turtą. Rusai, to
je parduotuvėje įsigiję daiktų, pi
nigus įmoka Maskvos bankui. Taip 
jie palaiko “tautų bičiulystę”...

Ištremtųjų turtui parduoti rusai 
yra sudarę ištisą organizacijos

DEPARTUOTŲJŲ TURTAS
tinklą. Vieni rūpinasi turtu besi
domintiems savo laiku pranešti, 
kiti, dar į parduotuvę bevežant, — 
nupirkti ir išsiųsti į Rusiją, žod
žiu, griebia kas tik gali — pagal 
praktikoj vykdomą bolševikinį 
“principą”: nežiopsok...

KAS VERČIAMA į LIETUVIŲ 
KALBĄ

"Tiessa” š.m. Nr. 208 skelbia, 
kas verčiama.iš svetimų kalbų ii' 
leidžiama lietuviškai. jie abejo, 
pirmoj eilėj verčiafni bolševikiniai 
propagandiniai veikalai. Lietuviš
kai išleisti raudonosios Kinijos ra
šytojo Lu Sinio “Apsakymai”. Iš 
viso lietuviškai išleistos 7 kinų 
kom. rašytojų knygos 53.000 egz. 
tiražu. “Lenkų novelėse” šalia len
kų klasikų įdėti ir kai kurie da
bartinių kom. Lenkijos rašytojų 
kūriniai. Bulgarų kom. rašytojo I. 
Vozovo išleistas romanas “Junge”; 
be to, “Vengrų apsakymai”,- ku
riuose “vaizduojama Vengrijos 
darbo žmonių kova prieš Horthy 
fašistinę diktatūrą ir parodomi di
džiuliai socialistiniai pertvarky
mai”, T. Acelio romanas “Laisvės 
prieglobstyje”, ruošiamas Ž. Mo
riso romanas "Giminaičiai”. Iš-

Vakarų valstybių ministerial, 
prieš posėdžius Genevoje, turėjo 
pasitarimą Paryžiuje.

Jau pirmąją dieną, svarstant 
darbotvarkę, Molotovas užsispyrė, 
kad pirmiau būtų aptarti Europos 
saugumo sistemos klausimai, o tik 
paskui einama prie Vokietijos su
jungimo problemos. Vakariečiai 
pasisakė už Vokietijos problemos 
sprendimą pirmoj eilėj, arba abie
jų klausimų svarstymą kartu. Mo. 
lotovas betgi griežtai laikėsi savo 
nusistatymo. Dvi valandas trukę 
ginčai, pirmininkaujančiam Pran- 
cūzjos užs. reik, ministeriui Pinay 
pasiūlius, buvo atidėti vėlesniam 
laikui.

Foster Dulles pareiškus, kad 
Amerika yra pasirengusi dalyvauti 
kaip garantas, Vokietijos sujungi
mo atveju, prieš galimą vokiečių 
mllitarizmą, Molotovas pasakė,

• kad Sov. Sąjunga siūlanti likvi
duoti karinius blokus, kurie ir esą 
pagrindinė kliūtis Europos saugu
mui. Jeigu tokių karinių grupi- 
ruočių negalima panaikinti staiga, 
tai Sov. Sąjunga, kaip toliau pa
reiškė Molotovas, sutinka kad jos 
būtų panaikintos palaipsniui.

Kitame posėdyje, trukusiame 
4 valandas, Europos saugumo ir 
Vokietijos suvienyjimo klausimais, 
tepasiekta to, kad šių klausimų 
svarstymas atidėtas vėlesniam lai
kui. Šitame posėdyje JAV užs. 
reik. min. Dulles kaltino sovietus 
dėl nesilaikymo 4 didžiųjų — val
stybių vyriausybių galvų Genevoje 
sutartų principų, o Molotovas kal
tino Vakarus mėginimu sujungtą 
Vokietiją pastatyti prieš Sov. 

! Sąjungą. Vakarų valst. ministerial 
I nurodė, kad sujungta Vokietija 
pati nuspręs savo sąjungininkus, 
gi Jeigu ji įstotų į šiaurės Atlanto 
Sąjungą, tai Amerika ir kitos Va
karų valstybės garantuotų bet ku
riai Europos valstybei saugumą, 
prieš galimą Vokietijos užpuolimą. 
Molotovas ir čia buvo nesukalba
mas.

Posėdžiai vyksta toliau.

AUSTRALIJA PASIGAMINS
PAKANKAMAI PLIENO

Tiekimo ministeris, Howard Bea
le, pareiškė, kad po penkerių įnik
tų, 1960 m., Australija pasiga
mins tiek plieno, kad jo pilnai 
užteks vietos pramonei. O kai ku
rių plieno gaminių, pav. galvani
zuotos geležies, būsią perteklius.

1950-51 metais Australija įslve- 
žė plieno 926.000 tonų, 1963-54 
m. plieno importas krito iki 240. 
000 tonų, nors plieno suvartoji
mas tais metais ir buvo didesnis, 
negu anksčiau.

leistas rumuno M. Sadovian apsa
kymų rinkinys ir apysaka “Mit
ra Kokoras". Čekoslovakijos ra
šytojas M. Puimanovos leidžiama 
trilogija, o I. Olbzanchto — roma
nas “Ana proletarė”. “Išvaduo
tosios Korėjos liaudies gyvenimui 
pavaizduoti” išleista eilėraščių 
knyga “Iš korėjiečių poezijos”. 
Pernai buvo iššleistas Korėjos ko- 
mun. rašytojo Li Gi Jono roma
nas “Žemė”. Argentinos kom. ra
šytojo Varelio knygą “Tamsioji 
upė” išvertė į lietuvių kalbą iš 
ispanų leidimo prieš kiek laiko 
grįžęs j Lietuvą iš P. Amerikos A. 
Valvuckas.

Elta.

TERORAS NESILIAUJA
BOLŠEVIKAI INTENSYVINA 'SNIEGO” OPERACIJĄ

Sovietai akciją prieš pabėgėlius, 
kad juo daugiau šių “grįžtų j tė
vynę”, dar daugiau stipriną. Olan
dų “De Telegraf” aprašo, kaip 
toji akcija buvo varoma Olandijo
je. ‘Grįžęs į tėvynę” rusas Katia 
Borisenko Amsterdame goriau gy
venęs už visus kitus — matyti, 
būta užverbuoto agento. Su kai 
kuriais rusais ar rusėmis į Sov. 
Sąjungą iškeliavo taip pat jų vy
rai ar žmonos olandai. Tik jie, 
prieš išvykdami į tą “darbo žmo
nių tėvynę”, Haagoje Sovietų am
basadoje turėjo pasirašyti tam 
tikrą dokumentą, kuriuo pareiškė 
išsižadą visų teisių j olandų pilie
tybę. Ką.tat reiškia išsižadėti sa
vosios pilietybės ir tapti Sovietų 
piliečiais arba bent kandidatu j 
jį, gerai savo kailiu patyrė rotter- 
damietis van der Zalm, kuris ne
seniai atsilankė Olandijos diplo
matinėj atstovybėj Sovietų Są
jungoje, prašydamas jam padėti ir 
aiškindamasis, kad jam tėvynėje 
nupasakojo visai klaidingą vaizdą, 
negu iš tikro yra. Tačiau kadangi 
jis yra jau tapęs Sovietų piliečiu 
tai, savaime suprantama, ir olan
dų įstaigos nieko negalėjo jam 
padėti.

Panašią akciją, viliodami savuo
sius tautiečius “grįžti namo”, pra
vedė ir satelitiniai bo’ševikų kraš
tai Rytų ir Vidurio Europoje, pvz. 
atsišaukimą į lenkų tremtinius 
paskelbė net 45 lenkų profesoriai, 
rašytojai, dvasininkai, profesinių 
sąjungų veikėjai ir kt., ragindami 
visus grįžti namo dirbti “atstato
mojo darbo”. Iš viso komunistinė 
propaganda stengiasi sudaryti 
vaizdą, tarytum į bolševikines 
“tėvynes” grįžtų pabėgėliai tie
siog masiškai. Tačiau taip iš tikro 
toli gražu nėra, nors bolševikams

TRUMANO 
PAREIŠKIMAS

APIE NAUJO KARO PAVOJŲ
Buv. Amerikos prezidentas (H. 

Trumanas) spalio 29 d. savo kalbo
je pareiškė, kad 3-čiojo pasauli
nio karo pavojus esąs labai dide
lis. Karas galįs prasidėti labai 
grietai, jeigu nebus tinkamai iš
spręstos Vid. Rytų opios proble

mos, pastaruoju metu užaštrinu
sios politinius santykius tarp Grai
kijos — Turkijos ir Egipto — Iz
raelio.

Trumanas davė suprasti, kad 
Sov. Rusijos, kuri dedasi “taikos 
čempionu”, ginklų tiekimas Egip
tui, galįs priartinti naują karą, 
į kurį bus įveltas visas pasaulis.

Trumanas pabrėžė, kad karas 
galįs prasidėti daug greičiau, ne
gu tikimasi.

: yra pavykę, kaip pažymi “OsU 
probleme” Nr. 38-1955, įsprausti 

I savo agentus net tarp emigrantų 
įvairių komitetų, radijo siųstuvų 
ir atskirų laikraščių redakcijų, iš
plečiant ten subversyvinį ardomąjį 
darbą. Prahoje yra sudarytas spe
cialus biuras emigrantų veiklai 
sekti ir “koordinuoti”. Taip pat 
prie lenkų užsienio reikalų minis
terijos ir Jos padalinių bei atsto
vybių svetur veikla saugumo biu
ras, kuris "prižiūri emigrantinę 
veiklą” ir “rūpinasi lenkų grįžimu 
į tėvynę”. Visi tie duomenys tik
tai rodo, kad komunistams jau 
vienas pabėgėlių buvimas laisvuo
siuose Vakaruose yra labai nema
lonus, nes šie atskleidžia tikrąją 
tiesą apie bolševikus.

Vokiečių žurnalas .“Der Euro- 
paeische Oaten” Nr. 9-1955 plačiai 
aprašo, kaip Sovietai stengiasi, 
išnaudodami visus “koegzistenci
jos” galimumus, kiršinti pabėgė
lius vienus prieš kitus ir vesti 
tarp Jų bolševikinę infiltraciją. 
Gen Michailovo centrinis komitetas 
veikia rytiniame Berlyne, Behren- 
strasse 65. Komitete jau š.m. ge
gužės mėnesį buvo šnekama, kad 
numatyta paskelbti, idant toji ak
cija būtų efektingesnė, bolševiki
nę amnestiją. Komitetui į pagalbą 
ateina jo pagalbinės grupės, ku
rios veikia Muenchene, Augsburge, 
Frankfurte, Ingolstadte ir Ham
burge. Centrinis komitetas su sa
vo agentais Vak. Vokietijoje pa
laiko tamprius ryšius ir rūpinasi 
“susekti” ir “suregistruoti” visus 
Sovietų piliečius”. Tam tikslui vi
soje eilėje vietovių įvykdytos as
menų kartotekų vagystės. Jei bol
ševikams pavyktų nors kiek žy
miau pralaužti antibolševikinį 
frontą, kur nesibaidomą net fizi
nio teroro, nekalbant jau apie psi
chinį, tai bolševikai tokį savo žy
gį galėtų laikyti dideliu laimėji
mu. Jau pats pabėgėlių buvimas 
laisvajame pasaulyje ir supažindi
nimas su bolševikine realybe su
daro jiems didelę rakštį akyse.

Egipto — Izraelio 
pasienyje

Žinios iš Egipto rodo, kad pa
dėtis Egipto — Izraelio pasienyje 
yra labai netikra. Egiptas skel
bia, kad Izraelio kariniai daliniai 
užpuolė ir nužudė 5 ir į nelaisvę 
paėmė 20 egiptiečių karių, buvu
sių viename pasienio sargybos pos- 

1 te. Pagyvėjo Egipto kariuomenės 
judėjimas pasienyje. Izraelio vy
riausybė praneša, kad susidūrimą 
išprovokavę egiptiečiai.

• Sovietų — Egipto sutartis 
dėl ginklų tiekimo pradėta vyk
dyti. Čekoslovakija pasiuntė 15 
MIG sovietinių karo lėktuvų nai
kintuvų. Juos į Aleksandrijos uos
tą atgabeno Rumunijos laivas. 
Šiame transporte, kaip praneša 
Reuteris, buvę tankų ir kitokių 
ginklų. Kartu atvyko 6 rusai ir 
8 čekai technikai, kurie pamokys 
egiptiečius šiuos ginklus vartoti.

• Argentinoje paleista peronis. 
tų partija. Dabartinis Argentinos 
prezidentas Eduardo Lonardi pa
reiškė, kad ši partija turėjo būti 
likviduota, kadangi ji siekė tota- 
litaristinių tikslų ir organizavo 
perversmą prieš dabartinę vyriau
sybę, norėdama sugrąžinti Pero,

1 ną. Daug žmonių areštuota,

1
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Mirusius Prisimenant vblinbsšiandien . JKiizys Binkis Sydneiuje
Gražus mirusiųjų prisiminimo u —

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMAS
O kada tu pas mus pareisi ir kada 

aplankysi?
1* katro kraitelio ai tavęs sulauk

siu?
Ii katro kampelio ai tave pasitik

siu?
Dieną naktį vaikščiosiu,
Tavęs niekur nesutiksiu, nerasiu.

(Rauda)
Pačios primityviškiauslos tau

tos tikėjo, kad žmogus turi sielą, 
ir žmogaus aktyvumas aiškinamas 
sielos esimu. O miegas arba mirtis, 
aiškinama sielos kūne nebuvimu. 
Miegas, tai laikinis sielos nebuvi
mas; mirtis gi — visiškas sielos 
išsiskyrimas su kūnu. Atsiskyrusi 
iš kūno siela, tikėta, turinti susi
rasti sau kitą buveinę. Gyvieji 
tam tikromis apeigomis mirusie
siems padeda susirasti klaidžio
jančioms sieloms tą naują buvei
nę; sielą maitina bei aukomis ir 
maldomis užsitikrina sau Jos pa
lankumą.

Sevovės lietuvių dar tikėta, kad 
siela apsigyvena medyje. Raudoje 
klausiama:
Mano vėlių martele, mano ledų 

lytele,
Augitų kalnų palydėtojėle, 
Kokiais žiedeliais pražydės!? 
Kokiais lapeliais laposi?

Tokie medžiai, kuriuose, buvo 
manoma, prosenių v,ėlės apsigyve
nusios, buvo laikomi šventais ir 
niekas jų kirsti nedrįso. Po tais 
medžiais būdavo paliekama mais
to prosenių vėlėms pamaitinti ir 
po jais melstasi, prašant prosenių 
globos Ir gerovės. Gilus tikėji
mas, kad su mirtimi nesibaigia 
bendravimas, buvo pagrindas to
kio mirusiųjų garbinimo.

žinios Iš 16 amžiaus kronikų 
rodo, kad mirusiųjų paminėjimas 
buvo daromas trečią, šeštą, devin
tą ir keturiasdešimtą dieną po 
laidotuvių. Tomis dienomis susi
rinkdavo paprastai tik mirusiojo

KOLŪKYJE
UŽRAŠYTA SEKANT VILNIAUS RADIJO VALANDĖLES ŽEMĖS 

OKIO DARBUOTOJAMS
Kūlėjas Jakaitis, buvęs Lietu

vos gusarų pulko liktinis puskari
ninkis, punktualiai, kaip sutarta, 
septintą valandą, atvažiavo netai
sytą kolūkio kelio dumblą tašky
damas prie sodybų , geriau sa
kant, prie buvusio buožės Jančiu- 
ko kluono.

Kūliamojl, kaip žvėris, nors ir 
ne nauja, bet gerai įtepta, visi 
mazgai apžiūrėti ir privaržyti—Ja
kaitis vyras drausmingas, varosi 
ant normų ir kovoja už darbo na
šumą.

Kolūkio pirmininkas Janonis, 
prieš karą buvęs galūlaukių skly
pininkas, stovi kieme ir leidžia 
dūmą iš mozerinės pypkės.

— Na, taigi ir atvažiavai, drau
gas brigadininke, — pasveikina 
pirmininkas ir pasitraukia į šalį, 
kad besisukdamas traktorius ne
užkabintų. (Reikia pastebėti, kad 
pirmininkas nusprendė pirmą die
ną pats dalyvauti prie kūlimo 
darbų).

— Kur tavo brigada, draugas 
pirmininke, juk penkiolika po sep
tynių pradedam, taip kaip Instruk
cijoj numatyta, — klausia vieton 
pasisveikinimo Jakaitis.

— Kol susitvarkysi — susirinks
— pasakė ramiai pirmininkas.

Tik apie aštuntą atslenka pa
kluonių keturi, ir nė labas rytas 
nesakę, padeda kūliamąją įstumti 
į kluoną.

— Ar žinai, draugas, kas tai 
yra sabotažas? — užrėkia ant vie
no senyvo amžiaus kolūkininko 
Jakaitis, mosuodamas po nosim 
tepaluotu atsuktuvu.

— Nesikarščiuok draugas, nėra 
čia ko, dienos dar marios, spėsim,
— pastebi ramiai užpultasis pa
traukdamas smunkančias kelnes.

— Sakyk, pirmininke, kokia čia 
pas tave, kiaulinyčla, kad tvarkos 
nėra. Brigada turi jau punkt sep
tynios stovėti kluone, o kur tavo 
žmonės? — pradeda Jakaitis jau 
net keiktis.

Pirmininkas išsitraukia iš už
ančio taukuotus sąrašus, sklaido 
lapus Ir aiškinasi:

— ’š mano pusės viskas pada

AMŽIŲ BĖGYJE
artimieji ir įvykdavo puota, ku
rioje vaišintas! visiems tylint. 
Kiekvieno valgio būdavo metama 
po stalu, o taip pat papilama ir 
gėrimo, kartu tariant ir linkėji
mus mirusiajam. Tuo būdu būda
vo atiduodama auka žemynai (že
mės deivei) ir jai pavedamas miš
rusis, o kartu pamaitinama ir jo 
vėlė.

Pasibaigus vaišėms, kunigas 
šluodamas aslą kalbėjo; “Jūs, mie
los vėlelės, pavalgėt ir atsigėrėt 
— eikit lauk, eikit lauk!" Ir po 
to, išprašius lauk vėles, pradėda
vo gerti, daug kalbėti, triukšmau
ti ir šokti.

Bendras savo mirusiųjų tėvų ir 
giminaičių paminėjimas būdavo 
daromas spalio mėnesį — Vėlinė
se. Plačiai buvo tikėta, kad Visų 
šventų naktį visos vėlės gali grįž
ti į žemę ir laisvai klajoti. Tikėta, 
jog jos aplanko savo giminaičius 
bei klaidžioja po tas vietas, kur 
anksčiau gyveno.

Iš 15 amžiaus išlikusių kronikų 
yra žinoma, kad Vėlinėse buvo ke
liamos puotos vėlėms pamaitinti. 

Tokios apeiginės puotos, įnirusiems 
prisiminti, vykdavo kapinėse, pir
tyse ir jaujose.

šiose puotose, visiškoje tyloje, 
pirmiausiai vaišindavosi gyvieji. 
Po to kaimo burtininkas kviesda
vo visų mirusiųjų giminaičių vė
les pasimaitinti. Joms pasimaiti
nus, burtininkas jas su maisto li
kučiais iššluodavo laukan. Tada 

Jau prasidėdavo triukšmingas gy
vųjų valšinimasis.

Katalikų Bažnyčios įtakoje šis 
vėlių maitinimas puotose ėmė nyk
ti. Vietoj to, mirusiųjų puotai pa
ruoštas maistas pradėta dalinti el
getoms.

Šiandien, kaip ir senovėje, Vėli
nių diena yra skirta mirusiųjų 
prisiminimui.

V. SAUDARGIENĖ

ryta: dvylika vyrų prie kūlimo, 
septynios žagrės eina kartoti. Nor. 
kaus brigada runkelius rauna, na 
ir taip toliau ir taip toliau, — 
užbaigia badydamas pirštu į są
rašus.

Apie devintą prisistato, rūkyda
mi bankrutkes, dar keturi vyrai. 
Jakaitis pradeda Jau iš širdies 
keiktis:

— Sakykit po... — norėjo sa
kyti ponai, taigi mieli draugai, tai 
vadinasi kdlūkinė tvarka. Kulk su 
tokiu elementu, kad nori, stenkis, 
išvaryk normas, o čia renkasi po 
vieną, kaip žydai griekų skandyti! 
Dar norėjo pasakyti, kad turbūt 
nė vienas nė kariuomenėj netar
navę, bet susigriebė, mat dar ki
tas pagalvos, jog jiems nori čia 
smetoninę kariuomenę pavyzdžiu 
statyti, taigi nusispjovė ir nutilo.

Pradėjo kulti aštuoniese. Kūlia- 
moji ūžia, šiaudus spjaudo, dulkes 
kelia, bet kad grūdai labai birtų, 
tai ne. Mašina porą kartų nusi- 
kosti, kaip dūsullngas arklys, 
trinktelėjo ir užspringo.

Jakaitis velnius leisdamas, net 
sušilęs, trauko spragiluose prisivė
lusius, šlapius kaip žlugtas šiau
dus. Žinoma, tas jam nenaujlena, 
bet vis tik gaišatis.

— Nerūkykit ten ant šalinės 
dat1 uždegsit, gyvatės, — bara jis 
pėdų padavėjus.

— Nebijok, nors ir benzino pilk 
ir tai nedegs, — kuris tai sukike
na ožio balsu. Ar nematai, kad 
per stogą visos žvaigždės matyt, 
— taigi stovim, kaip linų marko
je.

— Na, ką veikia, o velnių, jūsų 
kolūkio brigada? — klausia Ja
kaitis, įkišęs ranką į kuliamosios 
gerklę.

— Stato draugei Katiliūtei na
mus, toks parėdymas buvo iš augš- 
čiau, — paaiškina stovėdamas po 
mašina pirmininkas, kimšdamas 
savo mozerlnę.

— Na, ar nežinai, tai garšiai 
kiaulių brigadininkei, — papildo 
vienas nuo viršaus.

— Sakyk geriau paršų karalio-

ir pagerbimo paprotys Lietuvių 
tautoje žinomas iš seno. Jis gy
vas ir šiandien. Tik tremtyje, kur 
mūsų mirusiųjų kapai išmėtyti 
tarp svetimųjų, Vėlinių naktį ne
jaučiama tos gilios mistiškos nuo
taikos, kokia būdavo Kaune, Vil
niuje, ar kuriame kitame mieste, 
net kukliose bažnytkaimių kapinė
se.

O atsimename tuos vakarus, ka
da tūkstančiai žvakučių, kaip žvai
gždės dangų, savo liepsnelių ple
venimu nušviesdavo mirusiųjų ka
ralystę. Minios žmonių, susikau
pusių Ir tylių, tardami amžiny
bėn iškeliavusių artimųjų vardus 
ir maldos žodžius, dažnai tik šir
dimi, gilioje Vėlinių vakaro rimty
je užtvlndavo kapines.

Vienur, žiūrėk, motina priglau
dusi prie savo vaiko kapo graud
žiais atodūsiais šildo drėgną že
mę. Kitur, vėl, Juodu šydu užden
gus veidą, sielvartauja mylinio vy
ro netekusi našlė. Čia tėvo atves
tas būrys vaikų gailiai žvelgia į 
motinos gimdytojos šaltą antkapį. 
Prie kovoje dėl tėvynės laisvės 
krltusiems kuklių kryželių, prie 
savanorių ir partizanų kapų, prie 
Dariaus — Girėno paminklinio 
antkapio buriuojasi seni tėvai, bro
liai, seserys, giminės, pažįstami 
ir kiti, šį vakarą prisiminę anų 
sudėtas kraujo ir gyvybės aukas 
ant tėvynės aukuro—gula ant šių 
kapų rudeninių gėlių puokštės, 
vainikai ar subliksl žvakutės.

It šiandien, nors okupantas 
mindžioja mūsų tėvų žemę, nors 
jis ir draudžia, ir persekioja, ir 
niekina tuos, kurie Vėlinių vaka
rą renkasi į kapines, su mirusiais 
savo artimaisiais pabendrauti, bet 
lapkričio antrąją ir Kauno, ir Vil
niaus, ir Šiaulių, ir Marijampolės, 
ir Telšių ir kitų miestų kapuose 
nedrąsiai plevena mažos liepsne
lės — paslapčia lietuviškų rankų 
uždegtos žvakelės paženklina kovo
je dėl šalies laisvės kritusiųjų ka
pus, gėlės sudedamos ant myli
mųjų kapų.

Ir čia, toli nuo tėvų žemės gy
vendami, mes prisimename tylia
me susikaupime savo artimuosius 
tėvynėje, prisimename gyvuosius, 
kurie stovi prosenių kapų Ir gim
tosios žemės sargyboje.

VARGONAS

Kazys Binkis gimė 1893 m. Bir
žų apskrityje. Lietuvių literatū
rom atėjo jaunas, puikiai užsire
komendavęs savo liaudiškų motyvų 
eilėraščiais (“Gėlės iš šieno”, 
“Ūtos” ir kt.), paties autoriaus 
kukliai pavadintais “bandymų są
siuviniu”. Gi iš tikrųjų jo eilės su
skambo tokia švelnia, jautria ly
riška gaida, kokios neparodė nie
kas anksčiau ir dabar.

Stiprus ir lakus Binkis pasirodė 
ir vėlesnėje savo kūryboje — fu- 
tūristinių eilėraščių rinkinyje “100 
pavasarių”. Dar vėliau Binkis mū
sų literatūroje užėmė visai naują 
barą — jo kaimiškos poemos (“Ta
mošius Bekepuris” ir kt) buvo 
populiariausia mūsų literatūroje 
poezija, kurią skaitė šimtai tūks
tančių žmonių kaimuose ir mies
tuose. Neginčijamas Binkio nuo
pelnas ir mūsų kaimo spaudos 
(“Mūsų rytojus”) paplitime.

Scenai kurti Binkis pradėjo ga
na vėlai ir paliko 5 veiksmų pje
sę “Atžalynas”, kuri, dar jam gy
vam esant, buvo atspausta perio
dinėje spaudoje, Ir rankraštyje 
“Generalinę repeticiją”. Daugiau 
jis nebaparašė, nes 1942 m. poeto 
širdis paliovė plakusi ir nesunau
doti pilnumoj dideli gabumai su 
velionies kūnu nukeliavo į Kauno 
kapus.

"Atžalynas” yra vienas stipriau
sių ir sceniškiausių mūsų drama
turgijos veikalų, tinkantis profe
sionalų ir įveikiamas mėgėjų teat
rui. Pirmą kartą jis buvo pasta
tytas Kauno Valst. Teatre 1938 
m. Režisavo B. Dauguvietis, šven- 

i tęs savo 25 metų scenos darbo 
| sukaktį. Vėliau, “Atžalynas" bu
vo statomas Vilniaus, Šiaulių, Pa
nevėžio ir Telšių teatruose. Buvo 
išverstas į latvių kalbą ir vaidin
tas Latvių nacionaliniame teatre 
Rygoje, žydų kalboje “Atžalynas” 
buvo statomas Kauno žydų teatre.

Trmetyje "Atžalyną” atgaivino 
to paties vardo teatras Hanau ir 
vaidino dar kelios stovyklų teatro 
mėgėjų grupės.

Australijoje “Atžalyną” pastatė 
Adelaidės Lietuvių Teatro Mėgė
jų Grupė ir Sydnėjaus Lietuvių 
Teatras Aažala.

nei, — pataiso kitas iš palėpės.
— Nugi Katiliaus Juzei, žinai 

tai, ką vasarą piemens užtiko su 
agronomu kūgy, — kitas balsas 
atsiliepia ir visas kluonas nusi
kvatoja.

— Argi negirdėjot per ataskai
tinį susirinkimą, net komparitjos 
sekretorius, žinot tas ruselis Ba
ranov, kaip išsijuosęs Katiliūtę 
gyrė, — aiškina pats pirminin
kas.

— Už tai ji taip dabar įsivaiz
duoja. Aną dieną mačiau, eina 
per Kriukus krūtinę atstačius, 
kaip kokius durtuvus, ir nė mirkt, 
kaip koks brigados generolas, — 
pastebi ir pats Jakaitis dėdamas 
ant mašinos diržą.

— Matyt, draugai, blogai seka
te radijo pusvalandžius žemės 
ūkio darbuotojams, — aiškina tas 
pats ožio balsu nuo šalinės. Ar 
negirdėjote, kai pereitą trečiadie
nį agronomas Katiliūtę per radi
ją ant šakių kėlė, net dainą sudė
jo: aš kolūkiui paršelius, man ko
lūkis namelius. Ir vėl visas kluo- 
jias žvengia.

— Matote, draugai, kiaulių far- 
ma, taip sakant, pas mus kaip ir 
išimta iš bendro gamybos plano. 
Einant paskutiniu kompartijos nu
tarimu, kiaulių, taip sakant, par
šelių, prieauglį, ir kas su tuo su
rišta, na ir taip toliau ir taip to
liau, tvarko pats ogronomas ne
priklausomai. Jis Katiliūtę į bri- 
gadinlnkes pasiūlė. Sako, jis iš 
augščiau įparegotas bandymus pra
vesti su šėrimu, su paršelių prie
augliu, na ir taip toliau. Taigi, 
vyrai, dalykas tame — taria bai
giamąjį žodį pirmininkas Janonis, 
kratydamas pelus.

Vėl sustaugia kuliamoji ir pra
sideda darbas. Neužilgo pirminin
kas paskelbė pietų pertrauką. Ir 
kluonas laikinai ištuštėja.

Po pietų pirmininkas su kūlė
ju Jakaičiu jau gerokai išmetę, 
įraudę ir linksmi. Mat, pavyko su
sitarti ir kai ką išsiaiškinti.

Mat pirmininkas dar tuoj iš 
rudens laido geresniems kaimy
nams, kaip jis sako geresniems 
priešakiniams darbuotojams, šiek 
tiek prasiblokšti, kur sausesni ja
vai. Mat, vienam buvo jau duona 
pasibaigusi, kitam reikėjo ir išsi
virti", taigi buvo taip sakant, iš
duotas avansas. Galų gale valdžiai 
bus geri Ir tie pusiau sudygę. Juk 
ar taip ar taip nekažinką gauni už 
centneri, o savam žmogui negi 
duosi sudygusį grūdą. Su tais dar
bininkais irgi tas pats: kas gi la
bai skubinsis, gaudamas pusantro 
rublio už darbo dieną. Po antro 
pusbonkio pirminiiikas prižadėjo 
kūlėjui daugiau valandų užrašyti 
ir pakelti iškultą normą. Juk šian. 
dien dar kūlimas nesibaigia, tai
gi Išsilygins, o Jakaitis iš savo 
pusės prisižadėjo tylėti galvoda
mas: pasiuskit jūs su savo Javais, 
ne mano kiaulės, ne mano pupos, 
kas man.

Po pietų atsiranda švilpaudami 
dar du Jauni vyrukai. Pirminin
kas, per pietus energijos įgavęs, 
jau pats pradeda bartis, bet tuodu 
pasiaiškina, kad turėję užduoti iš 
komjaunimo būtinai šiandien ligi 
pietų nuvažiuoti į Vilkiją dvira
čiais ir parvežti saviveiklos rate
liui dainų repertuaro gaidas.

Vakare, po darbo , namo einant 
kalbasi keli kolūkinlnkai:

— Taigi, agronomas buvo ap
skaičiavęs ant lauko net dvide
šimtą grūdą, o čia kažin ar šeštas 
bus ar ne?

— Nesuk perdaug galvos, ar 
tavo, praslmuliavai dieną tai ir 
džiaukis, juk vistiek pirmininkas 
su visomis savo giminėmis vagia, 
o agronomas kasmet lupa premi
jas ir lakioja mašiną mergų prisi
sodinęs. O tu, kaip buvai prastas, 
taip ir būsi, — priduria kitas.

Baloje, prie beržyno, rėkia lau
kinė antis. Gerai įsiklausius at
rodo, kad ji vis kartoja: ne sau, 
ne sau, ne sau...

(Bernardas)

“ATŽALYNAS ”

1955 m. spalio 15 d.

“Atžalynas” yra auklėjantis 
veikalas. Jis iškelia gedimo baci
lomis apsikrėtusios inteligentijos 
tuštumą ir priaugančios kartos 
idealizmą bei mokslo troškulį. Čia 
parodyta, kad kartais paprasti, 
neišsimokslinę žmonės, esti, arba 
gali būti, daug kilnesni, žmoniš
kesni, tauresni už tuos, kurie de
dasi inteligentais.

Veiksmas prasideda sumiesčio- 
nėjusloje inž. Keraičio šeimoje, 
paskui žiūrvoas vedamas per gim
nazijos klasę, siuvėjo dirbtuvę, 
mokytojų tarybos posėdį Ir gegu
žinę miške, kur galutinai išryš- 
ki charakteriai, triumfuoja kilnus 
pasiaukojimas, įvertinama drau
gystė ir šviesių vilčių telkiantis 
Lietuvos atžalynas — jaunimas.

— ★ —
Grįžkime į “Atžalyno” spektak

lį Sydnėjuje.
Keraičių svetainė. (Naujagimis 

Sydnėjaus Lietuvių Teatras Atža
la inž. Keraičiui parūpino labai 
kuklius baldus, — todėl kiekvienas 
žiūrovas, pagal savo skonį ir fan
taziją, vaizduotėje galėjo susikur
ti jam patinkamą salono “apsta
tymą”).

Inž. Keraitls (O. Motuzas), tru
putį "dramblavotas”, plačiapetis 
vyras, ramus, be polėkio ir emo
cijų, iš išvaizdos panėšėjo į gerai 
uždirbantį inžinierių.

Petras Keraitis (A. Giniūnas), 
inž. Keraičio globojamas sūnėnas, 
gimnazistas, teikė įspūdį į ne savo 
batus įšokusio bernioko — atkilu
sio iš kaimo į jam svetimą ir kiek 
nejaukią aplinką. Dėdės ir sūnėno 
pokalbis buvo klankokas, o inži
nierius kartais, tarsi žodžio nesu
rasdamas, (gal rolės nemokėta?!), 
vaikštinėjo lyg ko laukdamas, lyg 
ką būtų pametęs.

Keraitienė (K. Dauguvietytė — 
šniukštienė) inžinieriaus žmona, 
traški, energinga, kiek tuštoka po
niutė, vos įžengusi salonan nukir
po dėdės ir sūnėno šnekeles ir 
buvo aišku, kad ji yra šio namo 
ir padėties valdovas, savo stuob
rį vyrelį laikanti po “pantapliu”, 
jį tevertinanti tik kaip pinigų mal-- 
šą.

K. Dauguvietytės Keraitienė, 
nuo pirmo žingsnio scenon, nuo 
pirmo jos ištarto sakinio, iki pas
kutiniam veiksme uždangai nusi
leidžiant, buvo tikra, išlaikyta ir 
ryški.

Tijūnas (St. Skorulls), klasės 
auklėtojas, geras mokytojas ir 
taurus žmogus, kiek išsiblaškęs ir 
užuomarša, kartais bereikalingai 
gestikuliavo, tarsi rankų judesiais 
norėdamas savo senatvę pabrėžti. 
Šiaip Skorullo sukurtas Tijūnas 
buvo giliai išgyventas. Aktorius 
turi vidinės kultūros ir sugebėjimo 
charakteringoms rolėms.

Žiogas (Jonas Tlčiukas), simpa
tingas seniokas, tikras meistras, 
— siuvėjas, kuris, atrodė, atėmus 
iš jo adatas ir siūlus, nebežinotų 
ką toliau bepradėti. Žiogas buvo 
viena iš stipriausių ir ryškiausių 
figūrų šiame spektaklyje.

Jasius (R. Stakauskas), gimna
zistas, Petro Keraičio draugas, 
pradžioje kiek netvirtai Jautėsi, 
bet vėliau, save paėmęs į rankas, 
pasirodė tinkąs šiai sunkiai rolei 
ir vykusiai išreiškė vidaus išgy
venimus bei konfliktus, kas nesi
sekė Petrui Keraičiui.

Tai ir visi pagrindiniai persona
žai, ant kurių pečių didžioji našta 
buvo užkrauta.

liį epizodinių veikėjų buvo ne
blogas Barzdžius Ged. (H. Šlite- 
ris), turtingų tėvų sūnelis, gim
nazistas. Tik režisierius galėjo su
rasti Barzdžiaus rankai vietą ki
tur. .. draugijoje apie priekines 
kelnių sagas nesičiupinėjama.

Klasė — masinė scena nėra 
lengvai padaroma. Ypač su jaunais 
ir neprityrusiais aktoriais. Bet ji 
nebuvo bloga. Tik vietomis gal 
kiek statiška. Pakankamai triukš
mingi buvo paskiri gimnazistai, 
ypač kalbant. Paskui jie vėl bas
liais sustingdavo. Klasėje buvo ge
ras “Istorikas” — J. Baikovas, 
“bandelis” (K. Protas), Andriušis

I (Lašaitis). Ir visas atžalynas: V. 
Osinaitė, N. Penkauskaitė, D. 
Petnlūnaltė, O. Francaitė, A. Jur
kūnaitė (ji buvo ir tarnaitė Zo
sė), N. Ivinskaitė, V. Stasiūnaitis, 
L. Zarembaitė, A. Kapočius, net 
pirmokas V. Gilandis — buvo sim
patingi. Iš šio atžalyno, iš šitos 
klasės, įžvalgus režiseirius galėtų 
perliukų pasirinkti. Studijiniam 
darbui medžiagos apstu.

Gimnazijos direktorius (J. Kapo
čius) buvo kiek monotoniškas, bet 
esama ir tokių pedagogų. Tik mo
kytojų tarybos posėdyje jis kiek 
griežtesnis galėjo būti, nes paski
rų asmenų pokalbiai rodė pirmi
ninkaujančio nesugebėjimą. O čia 
fizikos mokytoja (J. Daudarienė) 
ir psichologijos mokytojas (J. šli- 
teris) pakuždu šnekomis visą lai
ką užsiiminėjo. Gimnastikos mo
kytojas (K. Bičiūnas) taip pat 
bereikalingai maivėsi — svarstant 
mokinio iš gimnazijos pašalinimo 
klausimą — elgiamasi rimčiau. 
Tai, žinoma, režisūros reikalas, 
šiaip mokytojų tarybos posėdis 
buvo visai neblogas. Čia ir inspek
torius (V. Šarauskas) pasijuto sa
vo kėdėje sėdįs. (Klasėje buvo 
pražudyta, dėl jo paskubėjimo, 
jaudinanti scena — Jasiaus apkal
tinimas vagyste).

Istorijos mokytojas (G. Umbra- 
žiūnas) buvo truputį perdaug su
šaržuotas ir galėjo būti mažiau 
triukšmingas. Visai nebloga buvo 
gamtininkė (O. Motūzienė), psi
chologijos mokytojas, fizikė Ir ti
ko geografės rolė V. Osinaitei.

Šioje scenoje vėl sublizgėjo Ke- 
raitlenės nemeluotas charakteris, 
o ir Petras, kada jam pranešė 
apie jo pašalinimą iš gimnazijos, 
savo veidu ir žvilgsniu atspindėjo 
vidinio išgyvenimo tragiką.

Genys gimnazijos sargo švarke 
jautėsi gana gerai.

V. Rauličkis, doro siuvėjo Mo
tiejaus vaidmenyje, parodė papras
tą žmogų, bet ištroškusį žinių ir 
knygose jų j Ieškantį. Motiejus bu
vo nuoširdus ir tikras.

Juzė (J. Dambrauskas), siuvė
jas, tuščiagalvis bernas, tegul ir 
gerokai sušaržuotas, pagyvino nuo
bodoką žiogo siuvyklą. Dambraus
ko Juzė buvo įdomus tipas, tik re
žisierius per anksti jį "nužudė” 
— gegužinėje kepurę užsimaukš
linęs, suplyšusiu švarku, svirdu
liuojantis, žmonių kliūvantis pijo- 
kėlis galėjo būti kas tik nori, bet 
ne tuščias frantas siuvėfukas, 
kuris jau Iš vakaro kalbėjo apie 
savo mėlyną kostiumą, kurį jis ir 
turėjo užsidėti eidamas geguži
nėm Atrodo, kad režisierius turi 
palinkimo pigiems efektams.

Gegužinėje sublizgėjo dvi drau
gės: Keraitienė ir Pliuškienė (G. 
Renigerienė). Juodviejų susitiki
mas buvo toks natūralus ir tikras, 
kad tiktų kiekvieno teatro scenai.

Graži kompanijėlė buvo siuvėjas 
Žiogas, jo žmona (O. Motūzienė) 
ir Senis (K. Bičiūnas). Tik ar ne
vertėjo šiuos žmones su kelmeliu 
truputį giliau miške pasodinti. Ta
da gal Ir Bičiūnui būtų geriau 
“senio” vardas tikęs.

Čigonė (I. Daudarienė) gerai 
“varažijo” ir gabiai “nušvilpė” 
pijokėlio (vadinkim jį Juze) pini
ginę. Tarp žmonių Ir medžių Ji 
jautėsi it žuvis vandenyje. Atro
dė, kad ji ir po medžio šaknim 
paslėptą kiaušinį būtų sugebėjusi 
surasti,

Gegužinėje beveik visi : Tijū
nas, Ir Žiogas ir kiekvienoje si
tuacijoje tikra Keraitienė, ir gim
nazistai — atžalynas su siuvėju 
Mote — buvo įtikinančiai nuošir
dus.

Kai idealistas Tijūnas ir nuo- 
širdusis žiogas gerais žvilgsniais 
palydėjo miškan nudainavusį jau
nimą, žiūrovas pamatė, kad auga, 
tikrai gražus atžalynas Lietuvai 
auga. Ir Kaziui Binkiui, už jo 
“Atžalyną”, ir režisieriui Damb
rauskui, ir visiems aktoriam^, Ir 
dailininkui Vincui Stanevičiui, sa
vo puikiomis dekoracijomis, ypač 
miško, nukėlusiam žiūrovą į gim
tosios šalies paupį, širdyse išsine
šė kiekvienas gilią padėką už šį, 
tremtiniškas dienas praskaidrinusį, 
vakarą.

ZIGMAS VĖTRA.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
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ELTOS KRONIKA
— Vliko pirmininką M. Krupa

vičių trigubos sukakties proga te
legramomis ir specialiais laiškais 
sveikino vienas iš žymiausių italų 
krikščionių demokratų šulų Don 
Sturzo, italų kd. gen. sekretorius 
Fanfani, pasidžiaugdamas galįs pa
sveikinti žymų Lietuvos krikščio
nių demokratų šulų ir pasigėrėti 
jo darbais Lietuvos laisvinimui, 
Rytų ir Vidurio Europos krikščio
nių demokratų sąjungos pirminin
kas A. Prochazka, vyskupai V. 
Brizgys ir V. Padolskis, prel. K. 
Šaulys, min. B.K. Balutis, dr, S. 
A. Bačkis, gen. kons. V. Gylys,
L. Valstiečių Liaudininkų S-gos 
pirm. J. Audėnas, MLT prezidiu
mo pirm. E. Simonaitis, Alto pir. 
min. L. šimutis ir sekret. dr. P. 
Grigaitis, LLK pirm. V. Sidzikaus
kas, Pasaulio Lietuvių Dailininkų 
ir Architektų Sąjungos vardu dail. 
A. Varnas, Ateitininkų Federacijos 
vardu S. Sužiedėlis.

— "Tėv. žiburiai" 1965. 1X.29. 
paskelbė: "Paprastai gerai infor
muotas lietuvių politikas New Yor
ke užtikrino, kad dr. P. Karvelis 
atsivežąs Vliko pirmininko prel.
M. Krupavičiaus atsistatydinimo 
p. Turausko naudai pažadą, tuo 
būdu išlaikant šį postą kr. demo
kratų partijai”.

Vilko pirmininkas prašo praneš
ti, kad jis nėra atsistatydinęs ir 
nei Turauskui, nei kam kitam nėra 
davęs pažado užleisti Vliko pir
mininko vietą. Vilko pirmininko 
vieta nėra paveldima. Jei jis at
sistatydins, tai tą klausimą spręs 
ne jis, bet Vilkas.

— Vilniuje rugpjūčio 13 d. Ge
dimino kalno papėdėje buvb ati
darytas skulpt. Vyšniausko ir ar- 
chit. Nasvyčio sukurtas pamink
las Puškinui. Puškinų šeima, skel
biama, yra artimai susieta su Vil
niumi. Gorkio gatvėje esanti ne
didelė cerkvė, kurioje caras Pet
ras I krikštijo poeto protėvį Ha
nibalą. Vilniaus priemiestyje Ma- 
kučiuose palaidotas jaunesnysiss 
poeto sūnus Grigorijus. Ten pat 
yra Ir Puškino muziejus.

— Vilniuje palaidota V. Valsiū- 
nienė, viena iš daugiausia subol- 
ševikėjusių “raudonųjų poečių”.

ffifrlK-TUUlAl—
PMAULYK

ARGENTINA | vykusio į Kanadą kun. dr. F. Ju
cevičiaus paskirtas kun. J. Petro
šius.

URUGVAJUS

100.

vie- 
yra 
turi

— Lietuvių Centro salono sta
tybos projektas nepaprastame Ar
gentinos Lietuvių Centro narių su
sirinkime priimtas vienu balsu. 
Rūmų statybai suaukota apie 
000 pezų.

— Argentinos Patagonijoje 
nas iš žemės ūkio pirmūnų 
lietuvis Jonas šlapelis, kuris
ten apie 20.000 ha žemės ir kelio
lika tūkstančių avių. Jis yra ka
rakulinių avių ūkių savininkas, 
Patagonijos eksporto bendrovės vi
cepirmininkas.

— šv. Cecilijos choras, pasižy
mėjęs Argentinoje, mini 25 metų 
sukaktį.

— Lietuvių salėje spalio 29 d.
lietuvių vyrų kvartetas “Aitvarai” Montevideo lietuviui rašydamas,

— Komunistinis “Darbas” pra
neša norintiems galimybes masiš
kai grįžti j "tarybinę tėvynę”. Pa
aiškinama, kokius formalumus rei
kia atlikti S. Rusijos konsulate 
Montevideo ir kad įvairios kliūtys 
iki šiol trukdžiusios grįžimo doku
mentų sutvarkymą. Dabar tas dar
bas einąs sklandžiai...

Iš Urugvajaus “tarybinėn tėvy
nėn” pastaraisiais metais išvyko 
keliolika šios kolonijos lietuvių. 
Kai kurie jų jau nekartą prideng
tai iš ten rašė apie savo nusivyli
mą. Senelis T. neseniai vienam

jaunimui, skirdami visą dė- 
kovai su ta negerove gryni- 
kalbą bei patelkiant lituanis- 
dalykų šito liedinėlto rėmuo-

suruošė koncertą, kuriame buvo 
duotos ištraukos iš operų, lietuvių 
tautinės ir kitokios populiarios 
dainos.

KANADA
— Kanados lietuvė Magdalena 

Raskevičiūtė — Eggleston nese
niai atidavė spaudai savo kitą ro
maną anglų k. "Kalnų šešėliai”. 
Ji Kanados enciklopedijoje reda
guoja skyrių apie Lietuvą, o jos 
vyras yra Otavos un-to 
tikos katedros dekanas.

matyti, su intencija, prašo perduo
ti sveikinimus keletui tautiečių. 
Bet to grjžusiojo laiškutyje išvar
dintieji yra vieni Jau seniai mirę, 
o kiti — bepročių ligoninėje. Iš 
besirengiančių sugrįžti minimi trys 
smarkūs raudonųjų veikėjai.

i NAUJI LEIDINIAI
LITHUANICUM Nr. 7 (Kores- 

pondencinis lituanistikos kursas, 
26 psl. Leidžia LKF Australijos 
Valdyba, Melbourne, 1955 m. spa
lio mėn.).

“Gyvenant mums tarp svetimų 
ir mokantis svetimose mokyklose 
prastėja ir mūsų kalba.” Turėdami 
tatai galvoje, Melbourne lituanis
tiniai kursai ateina į pagalbą 
moksleiviams ir ypač studijuojan
čiam 
mesį 
nant 
tinių 
se.

šiame numeryje apstu įdomių 
straipsnių, kaip antai: Kalba ir 
protėvynė, Kiek mūsų kalba turi 
žodžių? Indoeuropiečių kalbų šei
ma, Prokalbė, Mūsų protėvynė, 
Dar dėl Baltų Ir Baltijos vardo.

Toliau, “Tautiniai ir socialiniai 
motyvai mūsų poezijoje” ir A. 

Zubro “Lietuvos Himnas” bei “Kal
binės įvairenybės”.
“Lithuanlcum” redaguojamas Ko

misijos: A. Zubras, 
nė, kun. J. Kungys 
tis.

Administracija ir
Janulaitis, 4 Grandview Ave., Ma- 
ribymong, W. 3 Vic., Australia.

A. Karazijie- 
ir J. Janulai-

adresas:

žurnalis-

VOKIETIJA UŽSISAKYKITE VERTINGAS 
KNYGAS

Kiekviena lietuvių šeima turėtų 
įsigyti mūsų žymaus pedagogo V.

PRANCOZIJA
sulaukęs

MOTERYS PASAKOJA
APIE SAVO GYVENIMĄ IR DARBĄ SOVIETŲ DARBO 

STOVYKLOSE SIBIRE
Bulganinas savo . pažadą vykdo. Daugumas grįžusių Vorkutos ir 

Iš Sovietų Sąjungos paleidžiami kitose darbo stovyklose yra išbu-
kolnio.tln. . XT'svL’-t a4* t v a VUS1OS 10 DlCtUkaro belaisviai grįžtą į Vokietiją. 

Kai kuriuos jų dar paterorizuoja 
Rytų Vokietijos valdžia, nenorė
dama leisti vykti į tėviškes Va
karų Vokietijoje. Su grįžtančiais 
karo belaisviais vyrais, sugrįžta 
ir moterų. Jos pasakoja apie sa
vo darbą ir gyvenimo sąlygas dar
bo stovyklose. Situos jų pasipasa
kojimus plačiai spausdina Vaka
rų pasaulio laikraščiai. Tokių ap
rašymų apstu ir 
spaudoje.

Grįžusių yra 
esančios toliausioj 
tų Arktikoje, Sibire, keliolika my
lių nuo vandenyno, nuo kur žvar
būs vėjai numušdavę temperatū
rą iki 70 laipsnių žemiau nulio.

Moterys buvę apgyvendintos me
diniuose barakuose, kiekviename 
po 150. Barakai tačiau buvę gerai 
apšildomi. Miegoti tekdavę lenti- į jjjyer 
nėse lovose, kuriose tebuvęs plo- .. s 
nas šiaudinis čiužinys, — po vieną 
paklodę ir vieną antklodę. Keltis 
reikdavę 4 vai. ryto. Pusryčius 
valgydavę 5 vai. Tai būdavę daž
niausiai kruopų sriubos dubenėlis.

Australiškoje

iš stovyklos, 
šiaurėj — ry-

— Netoli Tulūzos mirė 
84 m. amžiaus prancūzų 
tas ir publicistas Henry de Cham- 
bon. Jis Jau nuo 1919 metų visą 
laiką rašė apie' Lietuvą ir kitus 
Pabaltijo kraštus bei Rytų Euro
pos problemas. Paskutinis jo vei
kalas, išleistas 1946 m., tai “Pa
baltijo tautų tragedija”. Dr. S. 
A. Bačkis pareiškė jo šeimai užuo
jautą.

— Lietuvių katalikų misijos di
rektorium Prancūzijoje vietoj iš- '

— Amerikos lietuvių veikėjai J. 
Bačiūnas, dr. S. Biežis ir A.S. 
Trečiokas su žmonomis š.m. spa-J 
lio 7-8 d.d. lankėsi VLIKe, Vasa- iCižiOno veikalą “TAUTINIS AUK- 
rio 16 d. gimnazijoj, kur buvo LĖJIMAS ŠEIMOJE ’. Knyga 220 
gražiai sutikti, susipažino su LB ’ Pusl-> gražiai drobėn įrišta. Kal- 
Voklettjos Kr. Valdybos veikla ir 
išvyko į Paryžių.

žurnalls-' — Lietuvių spaudoj šiltai prisi
menamas Lietuvos prekybinio lai
vyno organizatorius Martynas Rei- 
šys, kuris gyveno Berlyne, bet mi
rė P. Vokietijos kurorte Bad-Rei- 
chenhall. Nepr. Lietuvos laikais 
turėjo 3 prekyb. laivus: "Nerin-

na tik 13 šil. 6 penai. Tėvai, mo
kytojai, dvasininkai ir visi kiti, 
kuriems rūpi mūsų tautos išliki
mas, raginami tuoj užsisakyti 
augštos vertės tautinio auklėjimo 
vadovą. Pinigus gavus, tuoj iš
siunčiama knyga.

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
Amerikoje dar šiais metais išleid-

gą”, “Ventą” ir "Nidą”. Ta proga M* dr. Vandos Sruogienės, mūsų 
pareikšta užuojauta Reišlo dūk- , žymios istorikės, plačią, įdomiai 
roms Irmai Relšytel ir Onai — parašytą “LIETUVOS ISTORIJĄ”. 
Marijai Sadauskienei ir sūnui dr. ' Autorė patiekia toje knygoje daug 

naujų žinių ir Iliustracijų iki šiol 
nepanaudotų. Veikalas populiariai,

Gintarui Reišiui.

12 VALANDŲ DARBE BE 
PERTRAUKOS

Moterys dirbdavę nuo 6 vai. ry
to iki 6 vai. vakaro be pertraukos 
pietums. Jos valydavusios sniegą 
nuo geležinkelių ir kelių, bet taip 
pat turėdavusios atlikti įvairius 
kitokius darbus: keisdavusios pa
bėgius ir nešiodavusios geležinke
lių bėgius. Darbo įrankiai — pa
tys primityviausi.

Lauke dirbančioms duodavę 
medvilnines kelnes, ilgus švarkus, 
veltinius batus, šiltas kepures ir 
medvilnines pirštines. Taip apreng
tas moteris 
šaltis, neš 
iki akių.

Vakarienei 
kartais kruopų sriubos, gabaliu
ką mėsos arba žuvies ir kavos.

Tarp grįžusiųjų yra ir gen. 
Seydlltz, su feldmarš. Paulum ir 
kt. prisidėję prie bolševikinio 
"Tautinio Vokietijos Komiteto” su
darymo. Grįžęs, jis pareiškė, kad 
priėmimas Friedlande padaręs tie
siog dvasinį šoką. Jis nemanąs 
ateityje reikštis polit. gyvenime ir 
esąs pasiryžęs kiekvienu metu sto- 
ti prięš vokiečių teismą atsakyti 
už savo veiksmus. Grąžintasis vo- 

i kiečių gen. Laschas, kurį Hitlerio 
teismas už “bailumą" buvo pas
merkęs mirti, kam negynęs Kara
liaučiaus "iki paskutinio kareivio”, 
papasakojo, kaip Karaliaučius 1954 
m. balandžio 10 d. kapituliavo: bu. 
vo iššaudyta visa amunicija, toli
mesnis priešinimasis būtų reiškęs 

. beprasmi žmonių žudymą. Buv. 
i Hitlerio asmeninis tarnas Heinz 

„ > su buvusiu Hitlerio asmeni- 
. nio lėktuvo kapitonu gen. maj. 
| Hans Bauru patvirtino, kad Hit- 
| leris su Eva Braun tikrai žuvę Ir 
sudeginti. Jis pats nešęs sude
ginti nusižudžiuslo Hitlerio lavo
ną, o Evos Braun lavoną Hitlerio 
šoferis pasikvietęs išnešti dar ir 
Hitlerio adjutantą Otto Guensch. 
Paskum abu lavonai buvo aplieti 
benzinu ir sudeginti. Baur patvir
tino taip pat žinią, kad negyvas 
yra ir Bormannas.

BALFO PIRMININKAS 
ŠVEICARIJOJE

ne labai varginęs 
apsimūturuodavusios

VASARIO 16 
GIMNAZIJOJ

* Vokiečių kalbos mokytojui 
Wlngerath išėjus mokytojauti į 
Bremeno vokiečių gimnaziją, jo 
vieton, pakviestas C.J. Schubert — 
O’Connor, vokiečių — airių kilmės 
mokytojas, kurio tėvas yra D. Bri
tanijos pilietis, Reading universi
teto profesorius.

Naujasis mokytojas turi didelį 
dėstytojo patyrimą, nes yra buvęs 
anglų instituto ir įvairių vertėjų 
kursų lektorius.

★ Tautinių šokių grupė gauna 
vis naujų ir naujų pakvietimų da
lyvauti viešų parengimų progra
mose. Spalio mėn. dalyvavo Hei
delberge ir Mannheime. Grupei va
dovauja kūno kultūros mokytoja 
Skeivelienė. Tik sunkumų yra no
rint tautinius kostiumus įsigyti — 
trūksta lėšų.
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I
CHRIZANTEMOS

PAS KAIMYNUS
Lenkų ir vokiečių spauda pla

čiai rašo, kaip lenkų tremties or
ganizacijos ir veiksniai nusprendė 
pasiruošti užsienio riekalų minis- 
terių konferencijai Genevoje. Len
kų organizacijos metė į šalį savi
tarpio ginčus ir ėmėsi žygių vie
ningai pravesti plačią akciją, jog 
Genevoje būtų galima pasiekti juo 
geresnių rezultatų. 'Lenkų tautinio 
iždo” vyr. komisijos prezidiumas 
paskelbė j visas lenkų organizaci
jas laisvajame pasaulyje atsišau
kimą, kad kiek galėdami daugiau 
aukotų į specialų fondą, reikalingų 
suplanuotajai politinei akcijai fi
nansuoti. Lenkų delegacija konfe
rencijos metu turės specialią žinių 
tarnybą ne tik lenkų, bet ir pran
cūzų bei anglų kalbomis. Plačiai 
visame pasaulyje mėginama pra
vesti akcija įvairiais leidiniais ir 
spausdiniais, kuriais būtų įrodinė
jamos lenkų teisės į jų žemes.

Rudenį, savo turtingais ir spal
vingais žiedais, chrizantemos pa
traukia žmogaus akį. Chrizantemų 
kilmė Azijoje ir jos jau prieš 
2.500 metų buvo šlovinamos Kon
fucijaus. Apie 4000 dainų buvo su
kurta apie Jas. Japonijoje yra 
švenčiama net Chrizantemos die
na., čia, gi, chrizantemos vadina
mos "Rudens karaliene”.

Chrizantemas dažniausiai augina 
iš atžalų. Baigiant chrizantemoms 
žydėti, reikia jas nukirpti beveik 
prie pat žemės. Tada jos iš šaknų 
išliedžia Jaunas atžalas. Vėliau, 
liepos-rugpjūčio mėn., jas su vi
somis šaknimis iškasti ir atskirti 
jaunas sveikas atžalas. Jaunų at
žalų stambesnius lapus nuskinti ir 
apkarpyti šaknis, jei jos yra per- 
ilgos. Tuomet atžalas apkasti kur 
nors lysvėje, apdengiant gerai že
me šaknis. Tokiu būdu atžalos ge
rai peržiemoja ir pavasary (rug- 
sėjo-lapkričio mėn.) jos sodinamos 
į parengtas lysves.

Chrizantemos auga visokioje že
mėje, tik reikia patręšti mėšlu ar 
kompostu. Neturint jų-duoti pa
kankamai kaulo ir kraujo miltų. 
Keletą savaičių prieš sodinimą, 
lysvę perkasti 2-3 kartus ir gerai 
išpurenti. Lysvę parinkti saulėto
je ir nuo vėjo apsaugotoje vietoje. 
Chrizantemas sodinti 11-2 pėdų 
atstumu. Pasodinus gerai suslėgti 
apie šaknis žemę Ir palaistyti. Be

ir

parašytas pasinaudojant iki šiol 
dar nepaliesta mūsų iątorijos moks
lo medžiaga, šis veikalas bus apie 
900 pusi. Išleidimas Tėvynės My
lėtojų Draugijai kainuos 10.000 
dol. Pinigai jau baigiami telkti 
prenumeratos keliu. Knygai pasi
rodžius, kaina bus augštesnė. Iš 
anksto užsisakiusiems tik £ 2.10.0. 
Garbės prenumerata 5 australų 
svarai.

Abi knygas užsisakoma: A. 
Krausas, 4 Grandview Ave., Ma- 
ribyrnong, Vic.

to, įbesti 6-6 pėdų kuolelį, prie ku
rio vėliau reikės pririšti chrizan
temą. Augančias chrizantemas lai
styti dažniau ir purenti patį žemės 
paviršių, nesužeidžiant šaknų, ku
rios yra prie pat žemės paviršiaus. 
Taip pat patartina aplink chrizan
temas žemę apdengti nupjauta žo
le, šiaudais ir panašiai, kad ap
saugojus nuo saulės šaknis 
vanduo ne taip greit išgaruotų.

Chrizantemoms užaugus iki 6 
colių nugnybti jų viršūnes. Tuomet 
iš šoninių pumpurų pradeda augti 
jaunos šakos, kurias, paaugus joms 
5-6 colius, irgi nugnybti. Tokiu bū. 
du chrizantemos išsikeroja pla
čiau ir turi daugiau žiedų. Viršū
nių nugnybimą galima pakartoti 
dar trečią kartą, bet tai turi būti 
nevėliau vasario mėn. pabaigos. 
Po antrojo apgnaibymo chrizante
mas reikia tręšti skystomis trą
šomis arba trąšų mišiniu (2 dalys 
kaulo ir kraujo miltų, 2 d. zupe
rio, 1 d. amonio sulfato ir 1 d. 
kalio druskos). Norint turėti di
desnius žiedus, reikia pašalinti da
lį žiedų pumpurų.

Chrizantemas irgi puola įvairūs 
kenkėjai. Geriausia purkšti 
ar tabako ekstraktu. Prieš 
donąją erkę (Red Mite ir 
Spider) bei miltligę (Mildew) 
toti sieros miltus (Sulphur dust). 
Apie chrizantemų nematodą jau 
buvo rašyta "M.P.” No. 19 — 
1955.5.11.

DDT 
rau- 
Red 
var-

rga

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

SKUBIAI PARDUODAMA
Paukštininnystės — Daržininkystės Farma

Apie 2.300 vištų, 35 pašiūrės paukščiams, patalpos kiaušiniams 
Ir pašarui. Elektra ir vanduo. 2 viščiukų peryklos. Elektrinis pašaro 
maišytuvas ir pašarui kapoti bei kiaušiniams valyti mašinos.

3-jų miegamųjų lentinis namas su didele veranda. Name tele
fonas. Nauja laistymo sistema. 1 mylia nuo miesto asfaltuoto kelio.

26 akrai žemės. Parduodama dėl nesveikatos. Kaina £ 3000.
KREIPTIS: E. McDONALD, 27 GULLY RD., WESTON, N.S.W.

SKAMBINTI KURRI—KURRI 416.

Balfo pirmininkas prof. kan. J. 
B. KONČIUS neseniai lankėsi Ge
nevoje, kur su atitinkamais Tarp
vyriausybinės Organizacijos Emi
gracijai iš Europos Skatinti (IC 
EM) pareigūnais tarėsi dėl pas

kolų emigrantams lietuviams, vyks-
gaudavusios kopūstų, .t*1“ i Ameriką ir į kitus kraš-

• •• I tus jų kelionei apmokėti.
V V . . ~ , Per konferenciją su ICEM galūnę nitaus uiuu žuvies ir navuo. 1 a

Dirbdavusios 6 dienas per savaitę. It!"ai dėl.81os
Bet jeigu kurį mėnesį būdavę pen- ,kol,»- Balfu. tarpininkaujant, ICEM 
kl sekmadieniai, tai penktąjį jau tuo atžvilgiu vaškai mūsų emig- 
reikdavę dirbti. Visi darbai buvo rantus aprūpins. Ryšium su spec, 
atliekami sargybinių priežiūroje. I įstatymu pabėgėliams į JAV įsi-
Bausdavo dažniausiai sodinimu j 
karcerį — mažą kambariuką be 
lovos, čiužinio ir antklodės, šiek 
tiek mokėdavę už atliktą darbą. 
Bet mokėjimai pradėti tik 1953 m.

Vokietės, kalbėdamos apie savo 
gyvenimo ir darbo sąlygas, pažy
mi, kad jos dažnai geriau gyvenę, 
negu daugelis Sovietų Sąjungos pi
liečių "laisvėje”.

UŽSIPRENUMERUOJANT "MŪSŲ PASTOGĘ” IR SIUNČIANT 
PRENUMERATOS PINIGUS AR AUKĄ LAIKRAŠČIUI, ADRE- 
SUOTI: "MŪSŲ PASTOGĖ" BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

leisti ICEM Balfo emigracinei veik
lai Europoje teiks pagalbą rašti
nėms ir tarnautojams išlaikyti.

Balfas yra narys Standing Con
ference of Voluntary Agencies, 
kurios būstinė yra Genevoje. šioji 
cntrinė organizacija rūpinasi pabė
gėlių reikalas prie UNO Ir tas 
emigracines agentūras Europoje, 
kurios yra jos nariai, kviečia po
sėdžių, informuodama apie šalpos 
ir emigracines problemas , taip 
pat joms tarpininkaudama prie 
UNO pabėgėlių reikalais.

THE IMPERIAL
Street, KATOCMBA, Blue Mountains.Lurline

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.

“TAIKOS KOKTAILIS”
ARBA UŽSIENIEČIO DIPLOMA

TO PASIKALBĖJIMAI MASKVOJ

Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu
tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va
dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu 
- £ 6.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.

reikalų minis-
Zorinas tada 
koktailio sko-

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA

Imigracija Kanadon, Amerikon
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar. 
bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome

nės Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, 
advokatas ir notaras

■
>

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
Įstaigos adresas:

Nepersenai Maskvoje viešėjo 
Kanados užsienių reikalų ministe
ris Lester Pearson. Jis viename 
priėmime Sovietų vadams pareiš
kė, kad yra išradęs "koegzisten
cijos koktailį”. Paklaustas iš ko 
jis susideda, ministeris pasakė: 
“50 procentų vodkos ir 50 proc. 
kanadiško viskio”.

Sovietų užsienių 
terio pavaduotojas 
paklausė, koks šio 

| nis.
"Stiprus, Aš bijau, kad net ne

taikingas,” — atsakė Kanados mi
nisteris.

čia įsikišo Sovietų Sąjungos 
elektrinių ministeris Malenkovas:

"Norint, kad koegzistencija bū
tų pastovi, koktailis privalo būti 
imamas dideliais kiekiais.”

Paskui Sov. Sąjungos ministerlo 
pirm, pavad. Kaganovičius kreipė
si į Pearson su klausimu: “Ar jūs 
matėte geležinę uždangą perženg
damas sieną?”

Pearson: “Mes skridome 16.000 
pėdų virš jos.”

Sovietų užsienių reikalų minis
teris Molotovas: "Gal jūs atkrei
pėte dėmesį, kad mes geležinę už
dangą pakeitėme aliuminine, ku
rią lengviau pakelti?"

Pearson: “Aš tikiuosi, kad aliu- 
minijų jūs pirkaite Kanadoje.”

3
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NAUJA LIETUVĖ

HUSU PASTOGE
GYDYTOJA PAS SKAUTUS

Sydnėjus Melbournas PRANEŠAME
BANKSTOWNO MOTERŲ 

SEKCIJOS V-BA PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Pranešama, kad nesenai išrink
toji ALB Bankstovno Apylinkės 
Moterų Soc. Globos Sekcijos Val
dyba pasiskii'stė pareigomis: E. 
Badausklenė — pirmininkė, V. 
Ramanauskienė — vicepirmininkė, 
ž.ygaitienė — sekr. Ir G. Kaspe- 
raitienė — iždininkė.

Sekcijai planuojant ateities veik
lą, pasirodė, kad esama daugybės 
degančių reikalų, todėl nutarta 
kooptuoti Valdybon žygaitienę.

POLITINĖ PASKAITA
D. Britanijoj žinomo žurnalo 

“Punch” vyr. redaktorius, televizi
jos ir radijo populiarus kalbėtojas, 
Malcolm Muggeridge lapkričio 6 
d. Sydnėjuje, Merrickville Town 
Hall, skaitys politinę paskaitą 
Vakarų — Rytų klausimais, pa
liesdamas ir komunistinį pavergi
mą.

Malcolm Muggeridge yra pats 
gyvenęs Sov. Sąjungoje, kur dir
bo kaip užsienio spaudos atstovas, 
puikiai pažįsta šį kraštą ir valdy
mo sistemą. Jis yra apkeliavęs 
daug kraštų ir kurį laiką lekto- 
riavo Kairo universitete.

Australijon jį iškvietė ir pas
kaitų organizavimu rūpinasi Aust
ralian Committei for Cultural Free
dom. Į paskaitą kviečiami austra
lai ir naujieji ateiviai. Pradžia 2.30 
vai. {ėjimai su pakvietimais, ku
rių bus galima gauti pas V. Sau
dargą.

ĮDOMI PAMOKA
Vilnietė pedagogė Elena žiž- 

maraitė buvo pakviesta Maribyr- 
nongo savaitgalio mokyklon pakal
bėti apie mūsų sostinę Vilnių. Bū
dama Vilniaus krašto dukra, ji 
uždegė meile ir susižavėjimu vai
kučius mūsų brangiam Gedimino 
miestui. Būtų gražu, kad Ir kitos 
Melbourno mokyklos ją pasikvies
tų. Jos adresas: Elena žižmaraitė, 
317 Toorak Rd., Sth. Yarra, Vic.

(k)

kad šis “Mūsų Pastogės” numeris 
yra paskutinis tiems skaitytojams, 
kurie nėra susimokėję prenumera
tos mokesčio už šiuos metus, 

bendruomenės laikraštis 
bus siuntinėjamas visą sko- 
praeitą laiką sumokėjus.

Jiems 
mielai 
lą už

PRAŠOME
skaitytojus prisiųsti savo 

adresus,

DARBAS TĘSIAMAS TOLIAU

š.m. spalio mėn. 9 d. įvykusiame 
Lietuvių Namų akcininkų susirin
kime išrinkta nauja valdyba, pa
reigomis pasiskirstė taip: J. Mo
tiejūnas — pirmininkas, Alg. Ži
linskas — vicepirmininkas, J. An
tanaitis — sekretorius, K. Lyni- 
kas — iždininkas ir Z. Samuolis 
— valdybos narys.

Naujoji valdyba energingai tęsia 
pradėtąjį darbą ir tikisi greitu lai
ku sutelkti reikalingas lėšas 
tuvių namams įsigyti, (a).

MELBOURNO 
LIETUVIAI!

lie-

Gerb 
kaimynų ir pažįstamų 
kurie iki šiol “Mūsų Pastogės’’ 
nėra prenumeravęsi. Jiems nuo 
lapkričio 15 d. iki gruodžio 15 d. 
laikraštis bus ssiuntlnėjamas ne
mokamai, kad susipažinę galėtų 
apsispręsti dėl jo prenumeravimosi 
kitais metais.

Pluoštą tokių adresų jau turi
me, bet būtų labai gražu, kad 
dar šiemet galėtume kiekvienam 
tautiečiui pasiųsti bendruomenės 
laikraštį.

Laukiame atsiliepiant visus lie
tuviškos spaudos bičiulius.

“Mūsų Pastogės” 
Administracija.

Sydnėjuje
Sydnėjaus skautų vietininkijoje, 

yra įvykę kai kurių pasikeitimų: ; __
“Margio” draugovės (Cabramat- va, 1954 m. pradžioje buvo {steig-

TARPTAUTINĖJE
SKAUTŲ SĄJUNGOJE

Estų skautininke Sorev iniciaty-

Prieš keletą mėnesių N.S.W. 
! parlamentas priėmė vyriausybės 
patiektą įstatymo pakeitimą, pa
gal kurį sutelkta teisė europie
čiams gydytojams (be papildomų 
studijų universitete) laikyti egza
minus gydytojo tiesėms įgyti.

Jūsų bendradarbis kreipėsi į 
Medical Board, kur jam buvo su
teikta informacijų apie vykusius 
egzaminus ir jų rzeultatus.

Egzaminus laikyti buvo užsirašę 
apie 50 gydytojų. Keliolika, gavę 
egzaminų programas, pareiškė da
bar jų nelaikysią. Egzaminus lai
kė 32 gydytojai, keli dabar stu
dijuoją Sydnėjaus universitete. 
Išlaikė 12. Jų tarpe ir lietuvė dr. 
Valentina Barkauskienė — Bar
tais.

Egzaminų komisiją sudarė 6 
Sydnėjaus universiteto medicinos 
profesoriai. Buvo egzaminuojama 
(žodžiu ir ligoninėje praktiškai) 
iš chirurgijos, bendrosios medici
nos ir ginekologijos. Egzaminai 
truko apie 2 mėnesius.

Egzaminus išlaikiusieji gydyto
jai penkerius metus turės dirbti 
valdžios nurodytose ligoninėse. Po 
to galės verstis med. praktika 
laisvai pasirinktoje vietoje.

Egzaminus išlaikiusioji mūsų 
tautietė, dr. V. Barkauskienė — 
Barkus, mediciną studijavo Kauno 
V.D. Universitete, Pragoję ir Tue- 
bingeno universitete įsigijo dakta
ratą.

Vokietijoje kurį laiką dirbo 
Schwaebisch Gmuendės stovyklos 
ligoninėje, paskui gydytojos darbą 
dirbo Bathursto pereinamosios sto
vyklos ligoninėje, <> pastaruoju 
metu — laborante ligoninėje Syd
nėjuje.

Dr. V. Barkauskienei linkime 
sėkmės.

toje) draugininkas, skautas vytis 
Teodoras Rocas, iš pareigų pasi
traukė. Sydnėjaus vietininkijoje 
Rocas, kaip skautas vytis yra daug 
dirbęs ir ėjęs įvairias pareigas: 
skautų vyčių būrelio vadovas, 
draugininkas, pereitų metų stovyk
los viršininkas. Be jo neapsieida
vo nėvienas didesnis skautiškas 
parengimas. Tikėtina, kad T. Ro
cas, nustūmęs degančius asmeniš
kus reikalus, vėl grįš į skautiškąjį 
darbą.

“Margio” draugovės drauginin
ko pareigas perėmė prityręs skau
tas vytis Algis Dudaitis. Linkėtina 
broliui Dudaičiui ištvermės i£ ge
ro vėjo.

“Kęstučio” dr-vės draugininkas, 
skautas vytis R. Jaselskis, iš 
pareigų pasitraukė, bet liko drau
gininko pavaduotoju. Naujuoju 
draugininku paskirtas skautas vy
tis Br. Žalys. Linkime sėkmės. 
“Kęstučio” draugovė Sydnėjuje yra 
stipriausia ir jos veikla reiškiasi 
labai plačiai.

Skaučių "Šatrijos” draugovės 
veikla yra klek silpnoka. J ją yra 
susibėgę skautės Iš viso Sydnė
jaus. Veiklą apsunkina nuotoliai, 
nes ir j sueigas renkantis reikia 
mylių mylias keliauti. Draugovės 
vadovėms M. Osinaitei ir Ivins- 
kaitel iki šiol viss dar neateina 
pagalbon skautininkės, kurių čia 
yra geras būrys.

ta egzilyje esančių skautų sąjun
ga, kurios tikslas: suteikti progos 
vieniems kitus pažinti, bendradar
biauti, ruošti bendrus vakarus, 
sporto šventes, iškilas bei varžy
bų susibėgimus. Jau yra paruoš
tas sąjungos statutas, kurį dabar 
peržiūri tautybių skautų vadovy
bės. Į sąjungą, kaip aktyvūs vie
netai, Įeina estų, lietuvių, latvių, 
čekų, rusų, ukrainiečių ir vengrų 
skautai. Konferencijos ir pasitari
mai šaukiami vieną kartą per mė
nesį. Pirmininkauja iš eilės tau
tybių atstovai. Sąjungoje jaučia
ma šiltas bendradarbiavimas ir 
draugiška nuotaika.

Canberra
Ig. Pr.

STEIGIAMAS SKAUTŲ 
VIENETAS

Psktn. P. Pilka pradėjo organi
zuoti skautus Ir buvo jau sušaukęs 
skautų ir skaučių sueigą, šiuo me
tu jis ruošia naujai steigiamam 
vienetui vadovus — skiltininkus. 
šiuo metu Australijoje' veikia lie
tuvių skautų vienetai šiose vieto
vėse: Melbourne, Sydnėjuje, Ade
laidėje, Brisbanėje ir Geelonge. 
Rajono vadovybė linki psktn. P. 
Pilkai geros sėkmės suorganizuoti 
pirmai pradžiai judrią skiltį, (k)

BANKSTOWNO SAVAITGALIO
MOKYKLOS PRANEŠIMAI .
1. Šių metų gruodžio 10 d. 

Bankstowno Savaitgalio mokyklo
je laikomi baigiamieji egzaminai.

Tėvai, kurie nori, kad jų vaikas 
baigtų šiais metais savaitgalio 
mokyklą, privalo iki lapkričio 15 
d. mokyklos vedėjui įteikti pareiš
kimą raštu, kuraime būtų nurody
ta vaiko vardas, pavardė, gimimo 
data ir vieta. Tik pareiškimus pa- 
davusiems bus leista laikyti bai- 
giaumuosius egzaminus. Egzami
nus išlaikiusiems įteikiami mokyk
los baigimo pažymėjimai. Egza
minuose vadovaujamąsi Kultūros 
Fondo nustatytom taisyklėm.

2. šių metų gruodžio 4 d. Banks
towno Savaitgalio mokykla rengia 
ekskursiją į National Park. Eks
kursijoje kviečiami dalyvauti visi 
Bankstowno mokyklos mokiniai, jų 
tėvai ir mokytojai. Taip pat kvie
čiame dalyvauti Cabramattos, Ry- 
des, Camperdowno ir St. Marys 
savaitgalio mokyklų mokinius, jų 
tėvus ir mokytojus.

Iš Sydenham stoties išvažiuosim 
10 vai. Į National Park važiuo
jama gel. linija: Central, Syden
ham, Hurstville, Sutherland. Iš 
Sutherland yra atskira linija Iki 
National Park.

Maloniai kviečiami ir tie vaikai, 
kurie iki šiol jokios savaitgalio 
mokyklos nelanko.

Užkandžiais apsirūpinama iš 
namų. Vietoje galima pirkti vais
vandenių. National Park yra gra
ži sydnėjlškių iškilų vieta.

Bankstowno Savaitgalio 
Mokyklos Vedėjas

Š.m. spalio mėn. 9 d. Melbour
ne įvykęs pirmasis Lietuvių Na
mų akcininkų susirinkimas, pra
ėjęs labai sklandžiai ir darbingo
je nuotaikoje, pavedė naujajai 
Melbourne Lietuvių Namų Fondo 
Valdybai dėti visas pastangas lie
tuvių namus įsigyti.

Naujoji valdyba nuoširdžiai 
stengiasi pavestą darbą atlikti ir 
artimiausiu laiku tautiečius su- 
kvesti į NUOSAVUS NAMUS.

Susirinkimo metu akcininkai pa
siryžo padvigubinti surinktas lė

šas — patys įsigyti daugiau akcijų, 
arba surasti naujų akcininkų. Or
ganizacijos, norėjusios statydintis 
nmaus savo reikalams atskirai 
(Sporto Klubas Varpas, Skautų 
Globos Komitetas), atsisakė šito 
sumanymo ir už surinktus pinigus 
įsigijo Melbourno Lietuvių Namų 
akcijų.

Šiuo metu Melbourno Lietuvių 
Namų Fondo Valdyba ruošia lietu
vių namų pirkimo ir valdymo sta
tutą (yra susitarusi su australų 
advokatu Mr. Anderson) Ir dairosi 
tinkamo objekto. Jau yra sutelkta 
per £ 1.700, bet tai dar per maža. 
Todėl valdyba kreipiasi į visus 
tautiečius^ kviesdama:

1. Visus, neturinčius akcijų, kuo 
skubiausiai jų įsigyti. 2. Visas or
ganizacijas per 6 mėn. visų pa
rengimų pelną skirti Lietuvių Na
mų akcijoms pirkti. 3. Visus buv. 
akcijų platintojus ir toliau tęsti 
akejų platinimą. 4. Visų privačių 
pobūvių metu pravesti rinkliavas 
lietuvių namų reikalui, surinktus 
pinigus pervedant kuriai nors orga
nizacijai, kad ši galėtų įsigyti nau
jų akcijų. 5. Visi ir visur skleid
žia Lietuvių Namų reikalui palan
kią mintį, kad mumyse įsižiebtų 
tikėjimas mūsų pastangų vaisin
gumu.

Latviai, estai, ukrainiečiai ir 
lenkai jau turi Melbourne nuosa
vus namus.

Valdyba tikisi 
šiltos ir skubios paramos.

Neužilgo MLN Fondo Valdyba ’ mas, kuris pasisakys dėl 
ruoš viešą pobūvį lėšoms telkti,' plano, statuto Ir reikiamų lėšų, 
iš kurių bus apmkoamos išlaidos 
advokatui, susirašinėjimo ir kt.

Valdybos nariai budi kiekvieną 
sekmadienį bibliotekos salėje ir 
priima pinigus Melbourno lietuvių 
namams įsigyti.

Tad, kietai pasiryžę, stokime į 
darbą visi ir tuojau pat, o greitu

STOVYKLA

Sydnėjaus Lietuviams
GERBIAMAS TAMSTA,
Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary

ba kviečia Tamstą atvykti į me
tinį narių susirinkimą, kuris įvyks 
1955 m. lapkričio mėn. 13 d. 1 
vai. p. p. (sekmadienį) Camper, 
down parapijos salėje.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Mandatų Komisijos sudėties 

paskelbimas,
3. Prezidiumo sudarymas,
4. Mandatų Komisijos praneši

mas ir atpalaidavimas jos nuo pa
reigų,

5. Susirinkimo darbotvarkės pri
ėmimas,

6. Balsams skaičiuoti komisijos 
rinkimas,

7. Pranešimai: a) Namų Tary
bos pirmininko apie Tarybos veik
lą, b) Namų Tarybos iždininko apie 
finansinių reikalų tvarkymą,

8. Revizijos Kom. pranešimas,
9. Diskusijos dėl pranešimų,
10. Darinklmas Klubo Tarybos 

Narių vieton atsisakiusių ir 7 kan
didatų rinkimai,

11. įsigytinų namų aptarimas: 
a) vieta, b) dydis, c) medžiaga.

12. Įgaliojimas Tarybai įgyti 
Klubui namus iki bendros sumos 
£ 12.000.

13. Lėšų surinkimo klausimo ap
tarimas,

14. įgaliojimas Tarybai užtrauk
ti Liet. Namų nejudomojo turto 
įsigijimo paskolas iš finansavimo 
įstaigų ar iš savo narių,

15. Paskelbimas narių ir kandi
datų išrinktų į Liet. Namų Tarybą,

16. Tarybos paruoštų “Klubo 
Lietuvių Namai” įstatų pataisų 
projekto skaitymas ir aptarimas 
bei patvirtinimas.

17. Sumanymai.
Susirinkime galės balsuoti tik 

tie asmenys, kurie yra įmokėję 
pilną nario įnašą, nemažesni kaip 
5 svarai, arba kurie dar prieš su
sirinkimą paduos nustatytos for
mos pareiškimą priimti į narius. Į laiku rinksimės nuosavuose namuo- 

šiame susirinkime bus galutinai1 8®* *r’ nors nuo dvynės, Jau- 
nuspręstas Lietuvių Namų reika
las, todėl kiekvieno nario dalyvavi
mas yra būtinas. Negalint pačiam 
dalyvauti susirinkime, prašoma 
įgalioti raštu kitą narį, kuris galė
tų atstovauti..

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMŲ TARYBA.

Pajieškojimai
Ida Kaunienė, gimusi 1909,8.19, 

Kazys Gečas bei jo seserys Alek
sandra ir Juzė iš Vilniaus, arba 
jų adresus žinantieji, prašomi sku
biai susisiekti su PLB Vpkletijos 
Krašto Valdyba adresu: Litauisches 
Zentralkomitee, Weinheim a.d. 
Bergstr. 28, Postfach 233, Germa
ny.

šiais metais skautų ir skaučių 
stovykla prasidės 27.12.1955 ir 
truks iki 6.1.1956. Stovyklai rūpes
tingai ruošiamasi: tikrinamas ir 
peržiūrimas inventorius, kaupia
mos lėšos, peržiūrimos pereitų me
tų stovyklos klaidos, kad jų nepa
kartojus šiemet. Pereitais metais 
stovykla buvo labai sunkiai pasie
kiama, toli nuo stoties, blogas su
sisiekimas. šiemet jieškoma sto
vyklai vieta arčiau miesto. Sto
vyklos vadovu paskirtas, skautų 
vyčių būrelio vadovas Vyt. Deikus.

Geelongas
APLANKĖ SKAUTUS

PLSS Australijos Rajono vadas 
vyr. sktn. A. Krausas, su skaučių 
vadove vyr. skltn. Danute Lazut- 
kaite,.lankėsi Geelongo Vietininki
joje. Abu vadovai susipažino su 
broliais ir sesėmis, pasidalino veik
los pagyvinimo klausimais Ir pra
vedė pašnekėsj. šiuo metu psktn. 
R. Norvydui iš vietininko pareigų 
pasitraukus, skautų reikalais Gee- 
longe rūpinasi s.v. F. Jarinkevl- 
čius (k)

SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAI

Dr. Alfred Cymennan, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St, Sydney.

Telef.: BW 8597 ir BW 1186
Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais iš Aus
tralijos ir į Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
Ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame .ir susikal
bame lietuviškai.

I 

už-

Bankstownas rengiąsi
STATYBAI

Bankstowno Apylinkės Valdyba 
pagal ankstesnio visuotinio susi
rinkimo nutarimus išmokėjo
pirktą sklypą, ir žymiai anksčiau I 
negu buvo numatyta. Yra sudaryti 
numatomo statyti namo plano pro
jektai ir rengiamas statutas.

Š.m. lapkričio mėn. 13 d., 2 vai. 
p.p. šaukiamas Florence Hall (už 

viąjĮ tautiečių Regent kino), Bankstown, Banks
towno apylinkės lietuvių susirinki-

namo

sime savo gimtų namų ramybę ir 
šilimą.
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMŲ 

FONDO VALDYBA
( J. Motiejūnas, A. Žilinskas, J. 
Antanaitis, K. Lynikas, Z. Sa
muolis).
Melbournas, 1955 m. spalio 20 d.

Vietininko sktnk. Kišono siūly
mu ir vietininkijos štabui pritarus, 
pereitais metais buvo organizuo
tas skautų tėvų rėmėjų komite
tas. Vėliau buvo sudarytas orga
nizacinis komitetas, kurio pirmi
ninku buvo skautų bičiulis VI. 
Miniotas. Po metų šis komitetas 
priėjo išvados, kad praktiško dar
bo jis negali atlikti ir atsistaty
dino. štabo posėdyje nutarta VI. 
Miniotui ir A. Skirkai, kaip dau
giausiai pasidarbavusiems org. 
komiteto nariams, išreikšti padė
ką. Vietininkijos štabas nutarė 
tėvų rėmėjų komitetus bei būrelius 
organizuoti prie draugovių.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
KREPŠININKAI PIRMAUJA

Cabramattoje f
4 Broomfield St. — prieš pat gelež. stotį y

ATIDARYTA MODERNIŠKA LIETUVIŠKA MAISTO |
PRODUKTŲ PREKYBA T

"R Ū T A” |
Europiteiški ir ^australiški maisto produktai. įpakuotos ir pa- .».
laidos prekės. X
Apsi.ankę įsitikinsite, kad * Rūtoj” geriausios prekės ir pi- )£ 
giausios kainos. Pristatome į namus. y

§ EUROPIETIS SPECIALISTAS

I
 OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. 
Centr. 1819

(Priešais Melbourno Town Hall.)

Po susirinkimo bus pobūvis, at
sisveikinimui narių ir aktingų ban- 
kstownišklų Stakauskų ir Piktur
nų šeimų, vidury lapkričio mėn. 
išvykstančių į Ameriką.

ALB Bankstowno Apyl. Valdyba.
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiMiiiiiiiiHiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiirauuiiim

Ir vėl Lietuva bus laisva. Tu čia, 
o Jie ten gyvena ta pačia viltimi. 
Jis aukoja viską, ką turi brangiau
sią. O Tu? Aukok Tautos Fondui.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškls, as 
President of the Australian — 

Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telef. MX 2120

Vasario 16 Gimnazijos krepši
ninkai ir vėl laimėjo eilę susiti
kimų. Pažymėtinos varžybos tarp 
Vasario 16 Gimnazijos ir Frank
furto “Einracht" — vieno didžiau
sių ir turtingiausių Vokietijos 
sporto klubų. Kova buvo labai 
įtempta. Laimėjo Gimnazija 84: 
68. Laimėtojai buvo geriau kondl- 
ciniai pasiruošę ir taikliau mėtė. 
Rungtynes stebėjo daug žmonių, 
suvažiavusių mašinomis 
vietovių.

Už gimnaziją žaidė 
vienetas: Barkauskas, 
Linge, Blreta, Valteris 
T. Gailius.

Gimnazijos krepšinio
dalyvauja Hesseno Sporto Apygar
dos pirmenybėse. Po trijų susiti
kimų stovi pirmoje vietoje. Taškų 
santykis 6:0, krepšių — 228:142.

iš tolimų

pirmasis 
Venclova, 
Timpa ir

rinktinė

PROFESIONALŲ KREPŠINIO
SĄJUNGA MELBOURNE

organizatorius 
Victorijos fut- 
klubams, vasa- 
kada futbolas

Žinomas įvairių profesionalinių 
sporto parengimų 
Waterford pasiūlė 
bolo (australiško) 
ros sezono metu,
yra nežaidžiamas, įsijungti į pro
fesionalinę krepšinio sąjungą ir 
patarti futbolo žaidėjams pereiti 
j krepšinį, idant iššlaikius kondi- 
cinį pajėgumą.

Beveik visi futbolo klubai šiai 
idėjai pritarė Ir jau neužilgo 
(Essendono Board Track salėje), 
prasidės profesionalinės krepšinio 
pirmenybės, kuriose žais patys 
garsiausi australų futbolo žaidė
jai. P. Waterford mano, kad šios 
krepšinio pirmenybės turės didelį 
pasisekimą Ir todėl jau šiandien 
pažadėjo žaidėjams mokėti už 
rungtynes Iki £ 5. Komandas pa. 
ruošti ir supažindinti žaidėjus su 
pagrindiniais krepšinio žaidimo 
reikalavimais yra pakviestas Leo
nas Baltrūnas.
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