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KOVOS Gyvieji Liudininkai
EGIPTO — IZRAELIO 

pasienyje

GENEVOJE
PARVEŽĖ NAUJAUSIŲ ŽINIŲ APIE IŠTREMTUOSIUS MOŠŲ 

TAUTIEČIUS
Pereitą savaitę tarp Egipto iri, Friedl8ndo 8t0vykl, yra suvažiavę šimtai mašinų. Tvarką palaiko 

Izraelio [vyko rimtų susldunmų
Gazos rajone. Izraelis pareiškė, |aple balal,Jonas vokiečių policijos. Pavyko sužinoti dviejų pasižymė- 
kad egiptiečių daliniai, pagal iš’jusiu kauniečių šeimų likimą ir surinkti vertingos naujausios med- 
anksto paruoštą planą, įvykdė už- 1 
puolimą, įsiverždami j neutralią 
zoną ir paskui užpuolė Izraelio 
karinį sargybos punktą. Egipto 
vyriausybė skelbia, kad užpuolimą 
pradėjęs Izraelis. Egiptiečiai te- 
vykdę tik kontra ataką. Kaip ten 
bebūtų, kovos 
Jose dalyvavo 
Egiptiečiai iš 
Izraelio kariai
timų kautynių, kurios vyko nakti
mis, dažnai vyrui prieš vyrą kovo
jant durtuvais, vėliau tęsė artile
rijos dvikovę.

Egiptiečiai skelbiasi nukovę 200 
Izraelio karių, o patys netekę 70 
vyrų užmuštais ir dingusiais be ži
nios. Izraelis skelbia kautynių lau
ke žuvus 50 egiptiečių ir 49 pa
tekus į nelaisvę, o Izraelio karių 
težuvę tik 5 ir 19 sužeista.

Į konfliktą įsikišo Jungtinių 
Tautų Organizacija. Amerika ly
giai kaltina Egiptą ir Izraelį. Iz
raelio vyriausybei įteiktas protes
tas dėl suvaržymų neutraliems 
stebėtojams lankantis kautynių 
rajone (Palestinoje).

vyko dvi paras ir 
apie 2.000 vyrų, 
savo teritorijos, o 
iš savosios, po ar-

DĖL NAUJŲ VYSKUPŲ 
LIETUVOJE

Ryšium su spaudoje paskelbto
mis netiksliomis žiniomis apie 
naujus vyskupus Lietuvoje, Lietu
vos Pasiuntinybė prie Šv. Sosto 
praneša sekantį:

Š.m. rugsėjo mėn. 11 d., Pane
vėžio katedrjoe vyskupas Kazimie
ras Paltarokas konsakravo titu- 
liariniu Antarado vyskupu, Vil
niaus arkidiocezijos kunigą JULIŲ 
STEPONAVIČIŲ, kuris yra pas
kirtos Panevėžio vyskupu pagelbi- 
ninku.

Toje pat ceremonijoje buvo kon- 
sakruotas ir kun. prof. PETRAS 
MAŽELIS Celenderi tituliarlniu 
vyskupu. Jis ir toliau eis Telšių 
kapituliarinio vikaro pareigas.

Vyskupas Julius Steponavičius 
gimė 1911 m. ir buvo įšventintas 
kunigu 1936 m. Jis ilgą laiką dirbo 
Gardino miesto parapijoje.

Vyskupas Petras Maželis gimė 
1894 m., buvo įšventintas kunigu 
1923 m. ir ilgus metus profesoria
vo Telšių kunigų seminarijoje tuo 
pat metu eidamas kalėjimo kape
liono pareigas.

Roma, 1955 m. spalio mėn. 24 d.

žiagos apie lietuvius tremtinius Sibire. Taip pat surinkta nemaža 
duomenų apie gyvenimo sąlygas priverčiamųjų darbų stovyklose, 
kokių ligi šiol neturėta. Apie tai plačiau — vėliau.

Tarp grįžusiųjų vok. karo be-'maistą ir tučtuojau išsiųsta, be
laisvių yra kai kurie lietuviškomis leista Jai net atsisveikinti su sū- 
pavardėmis, pvz. vyr. Įeit. Maxas 1 numi. Dirbti turėjo su kitomis mo- 
Kupiias, kareivis J. Lipus ir A. i terimis 70 laipsnių šaltyje netoli 
Mankus, Hary Putra ir V. Tama- šiaurės iedjūrio, kur gavo tiesti 
scheit. VT atstovui paVyko už- j geležinkelio liniją arba dirbti ply- 
megzti ryšį su vienu Tilžės lietu- ‘ tinėje. "Nebijau jokio darbo — 
vių ir vienu Lietuvos vokiečiu iš svarbu, kad galiu gyventi laisvėje", 
Kybartų, kurie suteikė vertingos' 
medžiagos apie deportuotuoslsus 
mūsų tautiečius.

Kartu su grįžtančiais buvo pa
leistas ir žymus Vokietijos komu
nistų veikėjas Kurtas Muelleris. 
Jo dingimas buvo kadaise sukėlęs 
didelį susijaudinimą, o jo žmona 
Vokietijos komunistų vadui M. 
Reimanui mėgino iškelti bylą už 
žmonių grobimą. Muelleris, vokie
čių komunistų atstovas federalinia- 
me Vokietijoš parlamente, 1950 
m. kovo mėn. buvo netikėtai suim
tas, kai jį klastingai iškvietė į 
Berlyną — Gruenau padaryti pra
nešimo. Sovietų kp jį apkaltino, 
kad “palaikąs ryšius su užsieninė
mis žvalgybomis”. Jį MGB "trijų 
kolegija”, vadovaujama paties 
Abakumovo, už akių Maskvoje nu
teisė 25 metams. Tik šių metų 
kovo mėnesį jam buvo leista pir
mą kartą paštu susisiekti - su savo 
žmona.

Dabar Muelleris pareiškė, kad 
jis ir ateityje manąs toliau daly
vauti politinėje veikloje — ir 
skleisiąs tokių dalykų, kuriais 
ti nenorėtų tikėti.

Transportai iš
Sverdlovsko

at- 
ki-

nuoširdžiausius 
galų gale išrū- 
grjžti j tėvynę, 
lagerių komen-

siuntiniukų, kuriuos gavo iš tėvy
nės.

Tarp grįžusiųjų yra ir Berlyno ' 
žurnalistas Dieter Friede, 1947 m. JAV, D. BRITANIJOS, PRANCO 
klasta pagrobtas ir vad. “Maskvos ZIJOS IR SOV. SĄJUNGOS UŽ- 
taikos” (trijų komisijos) už ta-.STENIŲ REIKALŲ MINISTERIŲ 
riamą špionažų bei terorą nubaus- | KONFERENCIJA DAR NEI 
tas 10 metų darbo vergų stovyk- I VIENU KLAUSIMU NEPASIE

KĖ SUSITARIMO. KĄ PARVEŠ 
MOLOTOVAS IŠ MASKVOS?

kalbėjo grįžusioj!.
Friedlando pereinamojoje sto

vykloje kasdien pasitaiko grau
džių scenų. Prie barakų ir aikš
tėje susirenka gausybė žmonių, ku
rie su tam tikrais užrašais sten
giasi atkreipti paleidžiamųjų dė
mesį, ar jie ko nors nežiąo apie 
jieškomus Jų artimuosius. Pasitai
ko Ir tokių atvejų, kaip vienas 
paleistas karys, pasiskaitęs pana
šų užrašą, iš jo atpažino savo mo
tiną ir krito jai į rankas.

Grįžusieji teigia, kad tik par- 
vykę į vokiečių žemę jie gerai 
žino, ką reiškia tikroji laisvė ir 
tikroji tėvynė, kuri juos pasitiko 
su tokia meile. Tos laisvės išsi
ilgę, beveik visi Rytinėj zonoj tu
rintieji palikti vėl bėga j Vakarus 
— nes bolševikinę tikrovę jie pa
žįsta net per gerai.

Kai pakeliui rusai ir lenkai grą
žinamiems linkėjo geriausios ke
lionės, tik Rytinėje zonoje komu
nistų pareigūnai ir policija nepa
judino nė piršto ir nerodė jokių 
džiaugsmo žymių. Grąžintųjų mo
terų daugelis pareiškė, kad jei 
jos išliko gyvos, tai tik dėl tų

visus viršuti-

žinių ii' apie 
veikėjų dr.

Reuterio diplomatinis korespon
dentas iš Genevos praneša, kad po 
keletos posėdžių šioji- konferenci
joje Vakarai ir Sov. Rusija Vo
kietijos sujungimo klausimu yra 
toliau nuo susitarimo, negu buvo 
prieš dvejus metus Berlyno konfe
rencijoje.

Pereitos savaitės penktadienio 
posėdžiuose JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos užsienių riekalų minis
terial mėgino paveikti rusus, kad 
šie sutiktų su Vokietijos sujungi
mu per laisvus rinkimus ir būtų 
visos Vokietijos viena vyriausybė, 
o sujungtoji Vokietija laisvai nu
tartų jungtis prie Vakarų ar Rytų 
valstybių bloko, arba pasiliktų ne
utrali.

Molotovas tačiau kietai laikėsi 
savo ankstesnio pareiškimo, kad 
būtų sudarytas visos Vokietijos 
jungtinis komitetas, kuris paruoš
tų Vakarų ir Rytų Vokietijos su
jungimą, gi sujungta Vokietija ne
turėtų teisės dalyvauti jokioje ka
rinėje sąjungoje.

Visi 3 Vakarų užsienių reikalų 
ministerial šį Molotovo planą grū'ž-

los.
Grįžo taip pat kitas Berlyno 

žurnalistas, Horst Nemez, kurį 
bloševikai buvo pagrobę 1950 m. 
rugsėjo 20 d. Jį nubaudė 25 me
tams, o Berlyno kalėjime per tar
dymą išmušė jam 
iiius dantis.

Gauta naujausių 
pagrobtąjį vokiečių
Linse. Vienas iš grįžusiųjų papa
sakojo, kad dr. Linse 1953 m. bu
vo laikomas kalėjime Berlyn — 
Karlshorste. Tačiau 1954 m. jį ma
tė jau Brest-Litovske su trans
portu, pasiųstu į Sibirą.

Sovietai taip pat sulaiko kaip 
tariamai “be pilietybės” kilusius 
iš Rytprūsių vokiečius.

Sovietinė “Pravda” Rytinėje Vo
kietijos zonoje įvestąjį bolševikinį 
režimą stato pavyzdžiu, kaip tu
rėtų tvarkytis visa Vokietija. Ta
čiau grąžintieji iš Sibiro ir kitų 
stovyklų vokiečių karo belaisviai 
duoda puikiausią atsakymą, ko gali 
“koegzistencijos” šalininkai tikėtis ■ 
iŠ visokių nuolaidų bolševikams ir 
kokia yra tikroji sovietinė realy
bė.

•Paleidžiami austrai, vokiečiai, 
dalis japonų ir kitų. Bet kada bus 'tai atmetė, nurodydami, kad “jung- 
paleisti lietuvai, latviai, estai, taip tinis komitetas” įgalintų Jame da- 
pat kiti ištremtieji ir kalinamieji lyvauti Rytų Vokietijos vyriausy- 
— kada jie galės grįžt kaip laisvi bės delegatus lygiomis teisėmis su 
piliečiai į laisvas savo tėvynes? laisvai žmonių išrinktas Vak Vo- 
Ir koks tada būtų visų džiaugs- kietljos parlamentarais.
mas, jei juos panašiai, kaip da- . „Daily Maj]„ Genevos korefJpon_ 
bar 10 ar daugiau metų nemačių- dpntas kad Molotovas davęs 
sius tėvų žemės vokiečlūs, galėtų I aiškiaj suprastii j()g Sov Rusija. . v ; aisKiai suprasti, jog oov. nusija
pasitikti nepriklausomoj tėvų ša-1 prirfinsig mėginjmui
lyja laisvi mūsų tautiečiai - tik- dė] Vokietljos sujunglmo per lai8. 
r> savosios valstybės šeimininkai. rinkimlls

ARBATA IR POLITIKA

LIETUVOS DIPLOMATINIAI 
ATSTOVAI ĮTEIKĖ NOTAS
Kaip pirmosios Genevos konfe

rencijos metu, taip ir dabar ketu
rių užsienio reikalų minlsterių 
derybų Genevoje proga, Lietuvos 
diplomatiniai atstovai Vašingtone, 
Londone, Paryžiuje ir prie šv. 
Sosto įteikė vyriausybėms, prie 
kurių jie yra akredituoti, atitin
kamas notas, atkreipdami tų vy
riausybių dėmesį į Lietuvos teises 
ir Interesus.

Genevos derybos yra Lietuvos 
diplomatinių atstovų sekamos vie
toje.

š.m. spalio mėn. 24 d., Lietuvos 
ministeriui prie Šv. Sosto buvo pa. 
daryta rimta operacija. Ligonis 
taisosi.

Sužinojęs apie mlnisterio S. 
Girdvainio ligą, popiežius teikėsi 
atsiųsti telegrafu prieš pat opera
ciją palaiminimą ir nuoširdų lin
kėjimą kuo greičiausiai pasveikti.

Pora didesnių transportų į Vo
kietiją atvyko tiesiog iš Sverdlovs
ko. Vieną transportą sudarė dau
giausia 1946 m. iš Sovietinės zo
nos pasiųsti į Sov. Sąjungą suim
tieji. Grįžusieji pasiuntė kancl. 
Adenaueriui savo 
sveikinimus, kad 
pino jiems teisę 
Kai kurie soviet,
dantai mėgino išreikalauti iš pa
leidžiamųjų patvirtinimą jų para
šais, kad su jais buvę elgiamasi 
labai gerai ir kad jie galėję “vi
sur laisvai vaikščioti”. Tie, kurie 
atsisakė po tokiu reikalavimu pa
sirašyti, buvo išbraukti iš sąrašų. 
Iš satelitinių kraštų kilusieji vo
kiečiai turi su MVD smarkiai gin
čytis, kad jų nepasiųstų pvz. į 
Rumuniją arba Vengriją, bet kad 
leistų jiems Išvykti į Vokietiją. 
Per Rytinę zoną transportai su 
parašais, kaip “Tegyvuoja Aden- 
aueris” arba "Tegyvuoja sujungta 
Vokietija,,bet be Pieckol”, leidžia
mi naktimis — matyti, kad “ne
erzintų” vietinių gyventojų, kurie 
grįžtantiems taip pat nori sukelti 
ovacijas.. .

17 grįžusiųjų , kurie turėjo bū- 
ti įkurdinti Rytinėje zonoje, vis
ką palikę, perbėgo į vakarinį Ber
lyną. 10-tį iš jų atlydėjo ir jų 
šeimų nariai. Į Stuttgartą grįžu
si Karia Arnold, kilimo dancigie- 
tė, buvo 1952 m. įskųsta ir per
duota bolševikams savo paties vy
ro, kuris dirba Rytinės zonos sau
gume ir yra įskundęs visą eilę ki
tų moterų, taip pat išsiųstų j Si
birą. JI buvo suimta beperkant

Ceilono arbatos augintojų ats
tovas H. W. Amarasurija pereitą 
savaitę viešėjo Sydnėjuje. Jis pa
siūlė Australijos pirkliams pirkti 
Ceilono arbatą tiesiog iš auginto
jų, bet ne per tarpininkus. Tie
siogiai perkant arbatos kaina būtų 
žymiai žemesnė. Manoma, kad ati
tinkamas susitarimas bus padary
tas artimiausiu laiku.

Šiuo metu Australijoje viešįs 
Ceilono mlnisteris pirmininkas, Sir 
John Kotelawala, kuris yra Aust
ralijos vyriausybės svečias, pareiš
kė, kad komunistinė ekspansija 
Ceilone ir kituose Azijos kraštuo
se susilpnėjusi. Jis mano, kad 
augštos gumos ir arbatos kainos 
čia turi didelės reikšmė, nes Azi
jos tautos už savo žaliavas gau
nančios geresnes kainas ir Jų gy
venimo lygis kyla. Gi komunizmas, 
pasak Kotelawalos, galįs augti tik 
ant tuščių pilvų.

“Jeigu Amerika jieškos pirkti 
pigiai gumos ir jūs norėsite pirk
ti pigiai arbatą, tai jūs nepadė
site mums sulaikyti komunizmo 
plitimą” — pareiškė spaudos kon
ferencijoje Ceilono premjeras.

Jis nurodė, kad Ceilone darbi
ninko “basic wage” Australijos 
valiutos kursu yra £ 1.10.0 per 
savaitę, gi jeigu tiek uždirbtų 
žmonės Australijoje, tai jie arba
tą gertų ne iš puodukų, bet iš 
likerio stiklelių.

Prieš komunizmą Azijoje, esą, 
negalima kovoti jėga. Ceilone ko
munizmas nykstąs, kadangi kyla 
gyvenimo standartas ir žmonės

vus rinkimus.
Nesutariama ir kitais klausimais. 

Europos saugumo problema, nega
lint susitarti dėl Vokietijos su
jungimo, taip pat darosi neišspren
džiama.

pradeda suprasti laisvės vertę. Ši- Vakarų ministerial prikišo Mo
tai parodę ir rinkimai Indijoje, lotovui, kad jis atitolęs nuo "Ge- 
kurie aiškiai rodo, Jog niekas ne- | nevos dvasios” ir nesilaikąs inst- 
nori komunizmo, Jeigu tik žmo- | rukcljų, duotų toje pačioje Gene- 
nėms suteikiamas sotesnis ir ge- 
resnis gyvenimas, kalbėjo Kotela- 
wala.

Elta.

YRA KARININKŲ — TROKŠTA 
KAREIVIŲ

Iš Canberros pranešama, kad i 
iPREZIDENTAS EISENHOWERIS 

numatoma netrukus galės išvyk
ti iš ligoninės, nes Jo sveikata 
žymiai sustiprėjo. Pereitą savaitę 
ligoninėje prezidentą ap’ankė bri
tų maršalas lordas Montgihneris.

laike senato diskusijų, liberalų 
partijos senatorius Wordswordt 
(Tas.), pareiškė, kad Australijos 
reguliari armija turi 13.000 kari
ninkų ir kitų laipsnių kadrų, Ir 
tik 11.000 eilinių. Jis nurodė se
natui, kad Australijos kariuomenė 
labai reikalinga naujų vyrų, bot jų 
sunku gauti, kadangi privačiame 
sektoriuje darbų yra pakankamai. 
Jis pasakė, kad jauni vyrai gali 
būti labai patriotiški, bet taikos 
motu patriotizmas didžia dalimi 
nusveriamas kišenės. Jis siūlė pa
didinti kariams atlyginimus.

Senatorius Wordworth buvo ka
riu I ir II pasauliniuose karuose 
Ir kaip majoras-generolas vadova
vo pirmajai Indijos šarvuotai di
vizijai Vid. Rytuose per II-rą Pa
saulinį karą.

• Pereitą savaitę Honululuose 
susirinko apie 120 karinių planuo
tojų iš Amerikos, Australijos, 
Prancūzijos, D. Britanijos, N. Ze
landijos, Siamo, Pakistano ir Fili
pinų aptarti gynybos reikalų prieš 
komunistinę agresiją Pietų — Ry
tų Azijoje.

PRINCESĖS 
PAREIŠKIMAS

Pastaraisiais mėnesiais tiesiog 
karštligiškai kalbėta ir rašyta, 
ypač angliškuose laikraščiuose, 
apie D. Britanijos karalienės se
sers, princesės Margaret draugys
tę ir numatomas vedybas su II-jo 
Pasaulinio karo pasižymėjusiu la
kūnu, grupės' vadu — kapitonu 
Peter Townsend.

Grįžęs atostogų iš Belgijos, kur 
jis yra karo atašė, Peter Town
send dažnai susitikdavo su prince
se jos namuose Londone, arba pas 
pažįstamus bei gimines. Būriai 
reporterių sekiodavo šiuos žmo
nes, stengdamiesi patiekti skaity
tojams mažiausias jų gyvenimo 
smulkmenas. Vis buvo laukiama, 
kada bus paskelbtos sužadėtuvės. 
Deja, jos neįvyko. Princesė Mar
garet lapkričio 1 d. paskelbė sa
vo asmeninį pranešimą, kuriame 
sakoma, kad ji nutarusi netekėti 
už kap. Peter Townsend, nes vedy. 
bų su išsiskyrusiu žmogum negali 
palaiminti Bažnyčia, gi civiliniai 
susituokus ji negalėtų atlikti sa
vo pareigų Britų Tautų Bendruo
menei.

šioms vedybomss nepritarė di
džioji dalis princesės artimųjų, 
ypač buv. priešinga dvasiškija, 
nors keletas kunigų ir reiškė nuo
monę, kad santuoka su išsiskyru- 
siu, bet nepakaltintu asmeniu, ga
lima ir bažnyčioje.

Princesė Margaret dabar jau 
yra 25 metų, o kap. Peter Town
send 41 metų amžiaus. Jis yra 
išsiskyręs ir jo buv. žmona yra 
ištekėjusi už dail. Laszlo. Iš pirmo
sios santuokos P. Townsend turi 
du valkus.

• Iš New Yorko pranešama, 
kad Sovietų Sąjungos žurnalistai, 
ekskursuoją šiuo metu po Ameri
ką, buvo priversti susilaikyti nuo 
išvykos j Clevelandą. Jie buvo įs
pėti, kad lietuviai, latviai ir kitų 
komunistų pavergtų kraštų žmo
nės, rengia demonstracijas Ir juos 
žada pasitikti su plakatais, ant 
kurių užrašyta: Ivanai, spauskite 
namo!

___ ________ ____* Japonijos smulkioji ginklų 
voje "4 Didžiųjų” konferencijoje. Į pramonė tiek išsiplėtė, kad japo- 
Molotovas pareiškė, kad jis laiką
sis instrukcijų. Jis išvyko į Mask
vą. Iš Genevos išvyko ir Vakarų 
valst. užs. reik, ministerial. Po
sėdžiai bus tęsiami.

ŠIURPI LĖKTUVO AVARIJA
Iš New Yorko pranešama, kad 

keleivinių! lėktuvui sudužus žuvo 
visi 44 juo skridę žmonės. Avari
ja įvyko prie Longmont, šiaurinia
me Colorado. Lėktuvas sprogo ore 
ir nukritęs į cukrinių runkelių 
plantacijas užsidegė.

SULTONAS GRĮŽTA
Iš Paryžiaus pranešama, 

prieš dvejus metus nušalintasis 
Maroko sultonas, Ben Jusef Ara- 
fa, kurį prancūzai buvo ištrėmę į 
Madagaskarą, Prancūzijos vyriau
sybei leidus atskrido į Paryžių. 
Įsteigtoji Maroko sosto taryba pa
reiškė pasitraukianti, kad Ben Ju
sef turėtų laisvą kelią į sostą. 
Manoma, kad Ben Jusef Arafa 
perims valdžią laike dviejų — tri
jų savaičių.

ka<i

nai siūlo didelius kiekius ginklu 
pietryčių Azijos tautoms: Siamui, 
Vietnamui, Filipinams, Formozai 
ir kt.

• Saaro krašte įvyko balsavi
mai ir gyventojai pasisakė už pri
sijungimą prie Vokietijos. Tokiu 
būdu ginčas tarp Bonos ir Pary
žiaus išspręstas demokratišku bū
du — Bonnos pasitenkinimui ir 
Paryžiaus nusiminimui. Prancūzai 
tačiau guodžiasi tuo, kad turi ge
rus santykius su Vak. Vokietija 
ir tai esą svarbiau nei Saaras.
• Iš Varšuvos pranešama, kad 

Lenkijoje įsteigtos spec, institu
cijos "Polonia” komiteto vicepir
mininku paskirtas nesenai į Lenki
ją grįžęs buv. lenkų egzilinės vy
riausybės premjeras Hugonas 
Hanke, šios organizacijos tikslas 
vilioti tremtinius lenkus į tėvynę.

• Čekoslovakijos pasiūlymą 
pirkti iš jos ginklų, nors sąlygos 
buvo labai viliojančios, Austrijos 
vyriausybė atmetė.

• Iš Vašingtono pranešama, 
kad vagys įsibrovę į stropiai sau
gomą atominę stotį Alburquer- 
que, New Mexiko, pagrobė 46.000 
dolerių iš kasos ir dingo pėdsakų 
nepalikę.
• Iš Madrido pranešama, kad 

j vykstanti Ispanijoje cheminės 
pramonės kongresą atvyko 6 Sov. 
Sąjungos mokslininkai.
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SYDNEJUJE STATOME

Lietuviu Namus
I

Neperseniai teko skaityti angliš
kojoj spaudoj, kad prancūzų tau
ta yra ypatingai ryški savo augš- 
tu patriotiškumu. Prireikus, veik 
kiekvienas prancūzas nedvejoda
mas aukotų tėvynei net savo gy
vybę. Bet tas pats patriotas — 
prancūzas su didžiausia neapykan
ta žiūri j valstybinių mokesčių 
mokėjimų; Jis netgi laiko dorybe 
įžūliausiu būdu klastoti savo tikras 
pajamas ir vengti mokesčių mo
kėjimo. Tai, rašoma, liečia visus 
prancūzus: neturtingus ir turtuo
lius, prastuosius ir augštos kultū
ros, mokslo , meno bei laisvų pro
fesijų žmones.

★
Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta

ryba š.m. lapkričio mėn. 13 d. 
šaukia narių metinį susirinkimų. 
Čia nenoromis kyla jausmas pa
lyginti mūsų patriotiškumų su 
anuoju pavyzdžiu. Kiekvienų mū
sų kruvinai užgautum prikišęs jam 
patriotiškumo štokų. Tačiau dide
lė dalis mūsų nemažiau užsigauna, 
kai juos pakviečiama materialinei 
prisidėti bendron talkon tokiam 
darbui, kuris skiriamas savim pa
triotiškumui stiprinti ir tautišku
mui ugdyti. Tai ypač ryškiai krito 
akysna, kai suskatome lietuviškus 
namus kurti.

KAIP ŠIUO METU ATRODO 
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ 

REIKALAS?

Teisiniu atžvilgiu tas darbas 
remiamas “Lietuvių Klubo” įsta
tais, sudarytais pagal vietos įs
tatymų reikalavimus. Klubo pava
dinimas — “Lietuvių Namai” (1 
str.). Klubo tikslas yra tarnauti 
savo narių kultūriniams, religi
niams ir socialiniams reikalams 
(3 str.). Klubo pelnas naudojamas 
tik klubo tikslams siekti (4 str.,). 
Asmuo, norįs būti klubo nariu, pa
duoda Klubo Tarybos nustatytos 
formos pareiškimų, pasižadėdamas 
įmokėti ne mažiau kaip vienų na
rio {našų £A 5.0.0 (7 str.). Narys 
atsako už dali klubo skolų ir 
nuostolių ir toji dalis neviršija jo 
pasižadėtų įmokėti nario įnašų 
(9 str.).

Iš pacituotų kelių esminių strai
psnių aiškiai matyti, kad tais įs
tatais nėra kuriama kokia vienos 
grupės žmonių Interesams skirta 
organizacija. Tai yra visų lietuvių 
bendruomenės narių junginys spe
cialiam — ūkiškam reikalui orga
nizuoti ir tvarkyti (namų įsigiji
mas ir jų administravimas), vei
kiantis pagal ašikial nustatytas 
taisykles, atitinkančias bendruome

IŠ VILNIAUS
Vilniaus radijo š.m. spalio 5 

d. pranešimu, Vilniuje buvo su
šauktas “respublikinis pasitarimas 
gyvulininkystės produktų gamybos 
ir pristatymų valstybei padidini
mo klausimais”. “Pasitarime” bu
vo išklausyta M. Gedvilo praneši
mo “apie mėsos gamybos ir pris
tatymų valstybei padidinimų Ir apie 
gyvulių priėmimo bei perdirbimo 
respublikos mėsos pramonės įmo
nėse pagerinimų”. Kalbų “atski
rais gyvulininkystės produktų ga
mybos Ir pristatymų valstybei 
klausimais” pasakė Sov. Sųjungos 
žemės ūkio min. pavaduotojas Lu- 
cenko, o į galų — Sniečkus. Po 
diskusijų dalyviai “vieningai pri
ėmė kreipimųsi į visus kolūkių ir 
tarybinių ūkių gyvulių augintojus, 
žemės ūkio specialistus, mėsos 
pramonės ir paruošų organizacijų 
darbuotojus, ragindami per trum
pų laikų žymiai padidinti gyvuli
ninkystės produktų gamybų”. Tuo 
būdu okupantai spaudžia, kad 
jiems valstybės vardu būtų pri
statoma dar daugiau mėsos gami
nių ir kitų gyvulininkystės pro
duktų.

nės siekius ir vietos įstatymus.
Šiuo metu iš mūsų bendruomenės 

namų talkon kol kas stojo apie 
300 narių, pasirašiusių nario įna
šo pasižadėjimus. Dalis savo pasi
žadėjimus jau apmokėjo, iš jų su
rinkta per £ 1.200. Maždaug tokiai 
pat sumai dar yra neapmokėtų
pasižadėjimų; tikimasi, kad Iki 
metinio narių susirinkimo tie pinu 
gai bus sumokėti. Narių sųrašus 
bevartant klek stebina trūkstant 
juose žinomų mūsų bendruomenė
je asmenybių, neretai žodžiu ir 
raštu mus mokiusių gerais lietu
viais būti. Tikimasi ir juos grei
tai išvysti pereinant nuo žodžių 
prie darbų. Gražų pavyzdį šiame 
reikale parodė kai kurios mūsų 
organizacijos, stojusios bendron 
talkon ir įmokėjusios nario įna
šus. Tai Liet. Katalikų Kultūros 
D-ja, Studentų D-ja Sydnėjuje, 
Liet. Rezistencijos buv. Politinių 
Kalinių K-tas, Sydnėjaus Apyl. 
V-ba įmokėjusi 3 įnašus; Liet. 
Inž. ir Arch. D-Ja taip pat ruo
šiasi netrukus įstoti nariu. Labai 
būtų gražu, kad šiais pavyzdžiais 
pasektų mūsų jaunimo organiza
cijos — sportininkai, skautai, o 
taip pat teatro grupės ir choras. 
Juk jiems pirmiausiai bus reika
lingi lietuviškieji namai, jų bus 
didžiausioji pareiga kurstyti lie
tuviškąjį židinėlį tuose namuose.

Apie visus namų įsigijimo ir 
kitokius reikalus Išgirsime smul
kius ataskaitnius ir informacinius 
pranešimus metiniame narių susi
rinkime, tad jų čia nė neliečiame. 
Ten pat visi susirinkę pasitarsi
me, kas darytina tiems reikalams 
greičiau ir sėkmingiau išspręsti.

Tad 13 lapkričio 1 vai. p.p. Cam- 
perdowno parapijos salėje laukia
ma susirenkant didžiausio kiekio 
atviros širdies lietuvių. ’ Dar nesą 
nariais, gali ten pat vietoje prieš 
susirinkimų atlikti įstojimo mažus 
formalumus ir dalyvauti susirinku 
me pilnomis teisėmis. Jaunimo, 
daugiau jaunimo, senimas ir taip 
vsur eina klupdamas, Jau nespėja, 
nepajėgia. Kada tai jaunimas mus 
tikino, kad jei kils tikras reika
las, jie ir vadovavimo vadžias ims 
j savo rankas. Dabar pats laikas. 
Namų vadovybėj būtinai turėtų 
būti gera dalis jaunimo.

Mūsų, atutos veteranai ne kartų 
mums kalė galvon, sakydami — 
“Tauta yra gyva tik nuolatiniu 
savo narių bendravimu”. Lietuviš
kieji namai yra vienas stipriau
sių ramsčių tokiam bendravimui. 
Tų idėjų remdami, remsime ir 
mūsų tautos gyvybę tremtyje.

L.K.

KALBA IR PROTĖVYNĖ
A. ZUBRAS.

Kalba yra įgimtas dalykas, lyg 
tas atsineštinis kraitis. Gal būt 
perdrųsu taip sakyti — naujagi
mis kūdikis juk nekalba. Ir tai 
netiesa. Pasaulį pasvlekina jis su 
klyksmu bei verksmu, o tuo jau 
jis kalba, nes pareiškia alkį ar 
nepatogumų savo padėtimi. Kalba 
yra toji priemonė, kuri įgalina 
mus susižinoti su kitais, pareikš
ti mintis, Jausmus. Be jos žmo
gus negalėtų gyventi sąmoningo 
bendruomeninio gyvenimo, negalė
tų visoje grožybėje pažinti gimi
nystės, draugystės ir meilės ry
šių. Sakome nebylį nekalbant, o 
gyvenant ir džiaugiantis gyveni
mu, draugaujant, net mokyklas 
lankant. Ir jis kalba. Jo kalba yra 
ženklų ir neaiškių garsų kalba. 
Kas su nebyliu artimai bendrauja, 
išmoksta jo kalbų suprasti, žino
ma, jo kalba nėra tokia tobula 
kaip sveikų žmonių. Yra moksli
ninkų, kurie mano, kad ženklų 
kalba bus buvusi pati pirminė 
primityvaus žmogaus susižinojimo 
ir bendravimo priemonė, šiuo klau
simu tačiau nėra vieningumo, nes 
niekam nėra tekę sutikti laukinių 
žmonių, kurie nebūtų turėję gar
sinės susižinojimo, bendravimo 
priemonės, t.y. kalbos. Nėra abe
jonės, kad ■ primityvių laukinių 
žmonių, pav. Australijos juodųjų

MENO ŠVENTĖ MELBOURNE
Prieš pirmąjį Pasaulinį karą, 

kai mūsų Tėvynę valdė svetimieji 
ir stengėsi mus visokiais būdais 
nutautinti, Juozas Vaičkus lankė 
su savo sukurtu teatru mūsų tė
vų žemės kaimus ir miestelius. 
Be valstybinės globos, pirmuosius 
lietuvių teatro dirvonus plėšda
mas, kėlė savo brolių tautinį są
moningumų. Kluonuose, menkose 
salėsi* ir po atviru dangum matė
me J. Vaičkaus statomus veika
lus: Genovaitę, Amerikų Pirtyje 
ir kt. Vaidinimo pasižiūrėti su

plaukdavo iš plačios apylinkės dau
gybė žmonių. Tai būdavo lyg tau
tinės šventės nepriklausomybės 
priešaušrio laikais. Tie vaidinimai 
žadino tautinę pavergtos tautos 
dvasių ir prikėlė laisvam gyveni
mui.

•
šiandien, būdami išblaškyti po 

visus pasaulio kampelius, stengia
mės išlikti gyvi savo tautai. Ku
riame savus chorus, savaitgalio 
mokyklas, tautinių šokių grupes, 
organizuodami meno parodas ir 
mėgėjų teatrus, bei kitais būdais

P. VAIČIŪNAS
Tremties Scenoje

reiškiame savo tautos gyvastingu
mą. Visi šie veikimai turi nepap
rastos reikšmės lietuvybės išlaiky
mui.

Spalio mėn. 29 d. Lietuvių Teat
ro, Grupė Melbourne pakvietė tau
tiečius Karmelitų salėn pasižiūrė
ti naujos premjeros — P. Vaičiūno 
4-rių veiksmų komedijos “TUŠ
ČIOS PASTANGOS”. Melbourniš- 
kial rinkosi lyg į atlaidus ir pri
pildė visą salę. Tai penkerių metų 
M.L.T.M. Grupės sukakties proga 
vaidinimas.

•
Petras Vaičiūnas gimė 1890 m. 

Ukmergės apskr. Piliakalnių kai
me. Mokėsi Ukmergėje, Vilniuje, 
Petrapilyje. Nuo 1920 metų kasmet 
lietuviškai scenai parašydavo bent 
po vieną veikalą. Tai bene pro
duktyviausias mūsų dramaturgas. 
Daugumos veikalų turinys paim
tas iš lietuvos gyvenimo: kaimo

kalba palyginus su kultūringųjų 
tautų kalbomis, yra neturtinga, 
menko žodingumo. Mat kalba au
ga, šakojasi, tuo būdu turtėja. 
Kuo didesnis žmonių praktinis ir 
teoretinis patyrimas, kuo augš- 
tesnis tautos išsilavinimo laipsnis 
tuo žodingesnė kalba. Jei prikel
tumėm iš kapų mūsų prieš kalis 
šimtus metų mirusį sentėvį, tai 
su juo nebūtų lengva susikalbėti. 
Nežinotų jis tokių žodžių kaip 
batai, skrybėlė, nosinė, apsiaus
tas, kaklaraištis, cukrus, bulvė, 
kopūstas, pyragas, tortas, dešra, 
omletas, mišrainė, kompotas, svies
tainis, o ką jau bekalbėti apie to
kius žodžius kaip kinas, radijas, 
teatras, meksfaltas, filmas ir t.t. 
Mūsų sentėvis tačiau vartotų to
kių žodžių, kurių ir mes nesupras- 
tumėm, kuriuos kalba yra pamir
šusi. įrankiams dingstant, moder
nesniems juos pakeičiant, pamirš
tami ir jų vardai. Yra ir kitų psi
chologinių, socialinių ir kultūrinių 
istorinių priežasčių žodžiams pa
miršti bei naujiems jų pakaita
lams atsirasti. Senųjų žodžių su
tinkame žemės vardyne ir pavar- 
dėse, kurių prasmė šiandien mums 
nebesuprantama (kalbame tik apie 
tokius), kurie tačiau seniau yra 
turėję prasmę — žmonėms buvo 
suprantami.

įgimta žmogui yra sugebėjimas 
garsinės kalbos išmokti, ją plėsti, 
lygiai kaip sugebėjimai protauti 
bei jausti, kurie taip pat pasi
duoda ugdomi.
Kūdikystės bei vaikystės kalbą 
vadiname motinos kalba, papras
tai ji yra ir sentėvių kalbos tę- 
sianys. Tik Ja kalbėdamas žmogus 
gali atverti įvairiaspalvius jaus
mų niuansus (poetinė priemonė), 
tik ja kalbėdamas žmogus pajau
čia sieloje palengvėjimą, nes at
siveria slapčiausios, net žmogui 
pačiam nežinomos sielos užtvan
kos (gydomoji kalbos reikšmė). 
Yra psichologų ir pedagogų, ku
rie mano nėsant gera kūdikį pra
tinti kalbėti keliomis kalbomis, nes 
nė viena nepasdaranti jo sielos 
pirminė kalbinė pasireiškimo for
ma, nei viena tų kalbų negaunan
ti muzikinio reiškimosi spalvingu
mo bei žodingumo. Kūdikis turįs 
būti pratinamas kalbėti tik moti
nos kalba, nes tik motina Ir tik 
savo sentėvių kalba ugdanti kalbi
nę priemonę pažadinančiai jaus
mų gamą. Vėliau išmoktos sveti
mos kalbos, iimoktinės kalbos yra 
labai reikšmingas dalykas, reika
lingas praktiškam reikalui — emi
gracijoje bendrauti su gyvenamo
jo krašto aplinka, duonai pelnytis, 
moksl orelkalams, apskritai tarp
tautinei komunikacijai; išmoktinės 
kalbos tačiau niekad neteikia tos 
šilumos dvasiai, kaip tai geba kū
dikystėje pasisavintoji motinos 
kalba. (Lituanicum Nr. 7)

ir miesto. Populiariausi yra: “Nau
jieji žmonės”, “Tėviškės pastogėj”, 
’’Patriotai", ’’Liepsnojančios šir
dys”, “Sulaužyta priesaika”, “Pri. 
sikėlimas”, ’’Nuodėmingas ange
las”, ’’Sudrumstoji ramybė” ir kt. 
Jo veikalų yra išversta į latvių, 
lenkų, rusų ir čekų kalbas, žino
mas P. Vaičiūnas ir poetas: išleis
ta bene šešetas eilėraščių'knygų.

•
P. Vaičiūnas vaizduoja savo vei
kale sąmojingai, gražiomis spal
vomis Lietuvos kaimo, dvaro ir 
miesto gyvenimą atsikūrusioje tė
vynėje. Štai vaidintojai, suvaidinę 
kalbamą veikalą: V. Bosikis, G. 
Gasiūnienė, V. Lazdauskas, V. 
Baltutytė, P. Platakls, I. Kalady- 
tė, V. Baltutis, I. Verbylaitė, A. 
Bulkaitytė, Petr. Baltutis, H. Paš
kevičius, P. Dranginis, D. Dimida- 
vičiūtė ir P. Malkauskas, pagel- 
binėse rolėse dalyvavo: R. Rubaže- 
vičlūtė, V. Himelraichaltė ir A. 
Dimidavičius. Vaidinimas žiūrovų 
buvo labai šiltai priimtas. Ryškes
nius tipus sukūrė V. Bosikis — 
ūkininko, G. Gasiūnienė — ūki
ninkės, V. Lazauskas — staiga su- 
miesčionėjusio jaunuolio, V. Bal
tutytė — kaimo merginos. Neblo
gai suvaidino ir V. Baltutis daili
ninką Romą Giedrių, I. Verbylaitė 
— dvarininkę Gintautienę, L Kala. 
dytė — Birutę Tautvilaitę. Ne
maža darbo, pasiaukojimo ir mei
lės įdėta režisierės Gailiūtės Ga- 
sianienės ir visų vaidintojų. Žiū
rovai visą laiką gyvai sekė vai
dinimą, nors vietomis ryšys tarp 
vaidintojų ir žiūrovų nutrūkdavo, 
kai kurie savo rolių neišgyveno, 
neįsijautė, pasitaikė ir techniškų 
scenose klaidų. Bet atsižvelgiant 
Ir tai, kad vaidintojai neprofesio- 
nalai, o tik teatro mėgėjai, kad 
sunkios pastatymui sąlygos, tenka 
M.L.T. Mėgėjų Grupės vadovę ir 
režisierę Gailiūtę Gaslūnienę, bei 
visus grupės narius sveikinti ir 
palinkėti teatro bare ateity atsiek
ti dar geresnių laimėjimų. Veika
lui dekoracijas visai vykusias nu
piešė A. Vingis. Po vaidinimo 
vaidintojus sveikino ir įteikė gėlių 
Melbourno Apylinkės pirm. S. Bal
čiūnas, LKF Melbourno Skyriaus 
vardu — J. Motiejūnas ir “Švie
sos” sambūrid pirm. Kochnauskas. 
Mūsų atžalynas, visas -būrys vai
kučių, įteikė ir paklojo po vaidilų 
kojomis visą glėbį gėlių, paskirtų 
atskirų asmenų. Plojimai ilgai ne
siliovė, dėkingumas vaidiloms už 
pasiaukojimą veržėsi iš širdies. 
Režisierė — vadovė padėkojo už 
nuoširdų įvertinimą.

A. KRAUSIĄS.

VAIDUOKLĖ PELĖDA
(PASAKA APIE UŽBURTĄ GEL 
JĄ IŠGELBĖJUSI JAUNIKAITI 
ŠAUNIAS VESTUVES IŠKĖLĖ, 
VĘS IR ŠIĄ PASAKĄ PASEKĘS

. Viename sename dvare, sako prie 
Nevėžio, už sodo tvoros augo dide
lė liepa. Kaip niekas nežinojo, 
kiek ji lapų turi ant debesis mai
šančių šakų, taip niekas negalėjo 
pasakyti, kas ir kada liepą yra 
patvoryje pasodinęs. Tik žinoma 
tiek, kad jos liemenį septyni vyrai 
rankomis vos apjuosdavę — tokia 
didelė ir sena buvo šita liepa.

Jos šakose ir drėvėse gyveno bei 
lizdus suko galybė paukščių, ke
lios šeimos vapsvų ir dažnai už
kliūdavo bičių spiečius. Šitoj lie
poj gyveno ir vaiduoklė pedėda, 
naktimis savo ūkavimais žmonėms 
ramybės nedavusi.

Vos tik pritemdavu, pasakoja
ma, o ypač rudens vakarais, vai
kis ar mergiotė jau nedrįsdavo 
pro liepą praeiti. O tie, kurie drą
siais dėdavosi, ir buvo mėginę nak
tį liepos neišsilenkti, pasakoja, kad 
pelėda, jiems priartėjus, taip su
okdavusi, jog net diegliai per nu
garą nubėgdavę. Šitie paskui lie
pos iš tolo lenkdavosi. Daug kas 
mėginęs pelėdą dienos metu pa
gauti, ar kitaip jai galą padaryti, 
bet visi mėginimai buvę nesėk-

P. PILKALNIS.

I'ONPLAUKĘ BAJORAITĘ IR 
KURIS PASKUI JĄ VEDĖ IR 

KURIOSE, SAKOSI, DALYVA- 
RUDĖNŲ PRANO SENELIS) 

min gi.
Vieną dieną į dvarą užklydo ka

reivis. Drąsaus tai vyro būta: gy
rėsi mušęs turką ir japoną iš kai
rės ir dešinės. Šitas kareivis, su
žinojęs apie visus gąsdinančią pe
lėdą, pasisiūlė ją nušauti. Dvaro 
ponas jam prižadėjo gerai atly
ginti, jei pelėdą nušaus, bet taip 
pat priminė, kad nesigailės jo pe
riamo kailio , jeigu jis pasrody- 
siąs tik pgayrų puodas besąs.

Pavakariop kareivis jau buvo po 
liepa plačiašake ir laukė, šautuvą 
ant kelių pasidėjęs, pelėdos. Ge
rokai sutemus — strikt pelėda ant 
šakos, strikt ant kitos — ir sėdi 
prieš, kareivį. Tupi pelėda, didelė, 
kaip gera žąsis, dvi didelės, kaip 
obuoliai, akis varto ir tarsi šaipo
si iš kareivio. Narsusis vyras 
griebė šautuvą, prisispaudė prie 
peties ir rengėsi dūžiklį nuleisti, 
bet mato — ant šakos jau dvi pe
lėdos, šalia viena kitos, betupin-

' čios.
i — šausiu tą iš dešinės, — mąs
to kareivis, — o paskui antrąją 
numosiu.

I Padrioskėjo šūvis nakties glūdu- 

moję. Kulipka suzvimbė, padarė 
lanką aplink pelėdą ir grįžusi
trenkė kareiviui į kaktą, kad šis 
— keberiokšt ir išvirto. Gi pelėda 
ir toliau paliko ant šakos betu-
pinti.

Po šito nutikimo jau niekas, net 
Ir patys drąsiausi apylinkės vyrai, 
pro liepą naktimis nevaikščiodavo.

Toje apylinkėje, už kilometrų 
gal dvidešimties, gyveno ūkininkas, 
kurio žmona buvo mirusi. Tai ne
buvo koks turčius, šitas ūkininkas, 
bet duonos šeimai užtekdavo. Ir 
darbo ūkyje buvo daug. Tad ne
ilgai našlavęs jis susirado moterį 
ir parvedė pamotę savo vientur
čiui sūnui. Tai būta piktos mote
riškės, bet, tėvui gyvam esant, 
sūnus dar galėjo namuose gyventi, 
nors buvo mušamas ir skriaudžia
mas, sunkiausiais darbais vargina
mas. Bet tėvas mirė ir sūnui ne
beliko vietos tėviškės pastogėje: 
pamotė užgrobė visą turtą ir naš
laitis turėjo eiti į žmones duonos 
j ieškoti.

Eina bernaitis susirūpinęs. Eina 
dieną, eina kitą — išalkęs ir pri
vargęs pagaliau priėjo didelį dva
rą. Atsisėdo po liepa šakota pail
sėti ir užmigo.

Kaip ilgai jis miegojo, nežino 
— pažadino jį pelėdos riksmas. 
Dairosi jaunikaitis, šiurpuliai kū
nu šliaužioja — nieko nematyti. 
Tik liepa ošia. Ir vėl: kad sukauks 
pelėda, kad suriks balsu šiaurpiau- 
slu — net plaukai piestu pasis
tojo. Norėjo jaunikaitis bėgti — 
kojos neklauso. O čia, girdi, pelė
da žmogaus balsu prašneko:

— Nebijok, aš nieko blogo tau 
nedarysiu. Klausyk, aš esu užkeik
ta bajoraitė ir tu, jei ponorėsi, 
gali mane išgelbėti.

— Kaip aš tau galiu padėti, 
kaip aš tave galiu išvaduoti, pats 
būdamas vargšas našlaitis, be
ginklis ir kovoti nemokantis? — 
virpėdamas kalba berniokas.

— Ne jėga, ne kardu mane rei
kia vaduoti. Reikia tik drąsos ir 
ištvermės. Ir jeigu tau užteks 
narsos ir stiprybės atsispirti prieš 
gundymus ir gąsdinimus — aš bū
siu vėl bajoraitė, o jei pabūgsi ar 
susigundysi auksu bei kitokiom 
gėrybėm — visą amžių liksiu pe
lėda ir gązdinsiu žmones.

— O kas tave pavertė pelėda? 
— drąsos kiek atgavęs klausia 
bernaitis.

— Jei išgelbėsi mane, aš tau 
viską papasakosiu. Ar prižadi ma
ne išvaduoti iš pelėdos plunksnų?

Našlaitis, nors dar dvidešimtuo
sius tepradėjęs, buvo vargo matęs 
Ir turėjo jautrią širdį. O pelėdos, 
kurios jam pradėjo gailėti, žod
žiai įkvėpė drąsos ir pasitikėjimo. 
Jis pajuto norą kuo nors pasižy
mėti.

— Taip, aš tave išgelbėsiu! Ką 
aš turiu daryti?

— Tad klausyk, — linksmai 
suūkė pleėda, — gerai klausyk 

.ir įsidėk mano žodžius į širdį ir 
1 galvą.

----Vidurnaktį tu nueisi į dvaro 
kapinaites. Ten atkasi mano tėvo 
lavoną ir numovęs nuo jo piršto 
žiedą kitą vidurnaktį atneši čia, 
po šita liepa, kur aš tavęs lauk

siu. Tik žinok, nelengvas tai dar
bas: tave gązdins šmėklos ir gun
dys įvairiais pavidalais pasivertęs 
piktasis, norėdamas iš tavęs žie
dą išvilioti, tau žadės aukso ir si
dabro kalnus. Ir tu negali niekam 
žiedo parodyti. Tu turėsi daug 
vargo ir pakelsi didelius sunku
mus, <> aš tau nieko net pažadėti 
negaliu. Bet aš tikiu, kad tu esi 
tikras vyras ir žodį tesėsi.

Tai pasakiusi pelėda suūkė ir 
pasislėpė liepos drėvėje.

Bernaitis, saulei iš už kalnų pa
sirodžius, nuėjo į dvarą. Jis atro
dė išvargęs, nusikamavęs, todėl 
prievaizda, kada jaunikaitis papra
šė darbo, jį iš kiemo išvarė: ne
patiko jam nusilpęs vaikinas.

Sugrįžo berniokas po liepa ir 
čia iki vakaro pratūnojo. Alkis 
jį kankino, nes antra diena buvo 
nevalgęs.

Pavakare, susiradęs seną kastu
vą padaržy, nuėjo prie kapinaičių. 
Sutemus persirito per mūrinę sie
ną ir pradėjo dairytis pelėdos tė
vo kapo. Bet kur tu jį surasi naktį 
ir nežinodamas net kurioje kapi
nių dalyje jis yra palaidotas!

Grįžo berniokas pas pelėdą. O 
ši ir sako: — Nežinai kurį kapą 
kasti? Kask visus ir kuriame rasi 
žiedą — tas bus mano tėvo.

Kitą naktį vėl eina vaikinas i 
kapines. Vos pradėjo kasti, gi žiū
ri — katinas juodas, kaip sma
la, beateinąs. Akys blizga ir visas 
pasišiaušęs it šeškas. Baugu pasi
darė jaunikaičiui, bet katinas 
prašneko žmogaus balsu:

— Nebijok, aš tau nieko blogo 

nedarysiu. Jei tu man atiduosi tai 
ko jieškai, tai aš tau pasakysiu 
kuriame kape jis yra palaidotas. 
Kur dabar kasi jo nėra ir tu jo 
nerasi.

—< Ne, — atsakė jaunikaitis, — 
žiedo tu negausi. Ir tuoj pradėjo 
kitoj vietoj kasti.

— Na, ir čia jo nerasi. Prižadėk 
žiedą ir aš tau parodysiu kapą, — 
murkia katinas Juodasis.

— Bėk, rlestauodegi, neurzgęs, 
vistiek nieko nepeši, — atrėžia 
jaunikaitis. Jis pradeda kasti ki
toj vietoj.

— Bereikalo vargsti, prakaitą 
lieji, nes ir čia nieko nerasi. Ot, 
prižadėk žiedą, tai aš tau parody
siu tikrą vietą ir dar gausi rieš
kutes auksinių pinigų. O kur da
bar kasi irgi nėra ta vieta, ku
rios jieškai.

— Bėk šalin, arba gausi per 
uodegą, žiedo negausi, girdėjai?!.

Jaunuolis šoko kitoj vietoj kasti, 
o kai atsisuko, kur katino stovė
ta, tepamatė nubėgančio žvėrelio 
tik nudegos galiuką.

Kasa suplukęs, prakaitą nuo 
kaktos braukia, o čia juodas šuo 
beateinąs takučiu. Jaunikaitis 
tvirčiau suspaudė kastuvą, nes 
šuo buvo didelis ir iš pažiūros pik
tas atrodė. Bet šis tuoj prabilo:

— Žiedo jieškai? Nerasi. Ne ten 
kasi. Prižadėk jį man...

Bet jaunikaitis toliau nebekasė 
ir pradėjo naujoj vietoj raustis.

— Ik ne čia. Va, prižadėk tą 
žiedą man, tai aš tau aukso kap-

(N ūkei ta į 8 psl.)
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Pastabos MELBOURNO

MELBOURNO ESTŲ NAMAI...

Daugelio melbourniškių veidai pa- Į 
tyso, kai išgirdo ir estus nusipir- • 
kus bendruomenės namus: pirko 
Coburge £ 5000 sumai 2-jų augš- 
tų gyvenamą namų, kur iš dides
nio kambario mano įruošti nedide
lę saliukę. Tai mažiausia politi
nių išeivių — tremtinių kolonija. 
Ir taip visdėlto lietuviai būsime 
paskutinieji — lenkai, ukrainie
čiai ir latviai jau anksčiau yra 
įsigiję namus.
Tenka prisipažinti, kad ir šių ei
lučių autorių ši žinia sudrebino, 
nors šiaip jau ir linki estams ge
riausio pasisekimo. Negi mes to
kie ištižę atsilikėliai? Nebelaikąs 
kaltininkų jieškoti, o kuo greičiau
siai tenka visa padaryti, kad lie
tuvio vardas ir kitataučių ir mūsų 
priaugančios kartos akyse atgautų 
vertę. Tikrai, su didžiausiu pasi
tikėjimu ir džiaugsmu tenka su
tikti naująją Melbourne lietuviui 
Namų Fondo Valdybą ir linkėti 
greito sėkmingo darbo. į valdybą 
įėjo energingi žmonės, tesiekią 
mus visus sujungti po lietuvišku; 
stogu. Padėka ir buvusiai komisi
jai, padariusiai realią pradžią. 
Beviltininkama reikalas sukelia 
vilties: tiems, kurie lietuviško ke
lio yra išsižadėję dėl klystkelių, 
siekėjams lietuvius galutinai su
skaldyti, besiklausantiems griovė
jų šnabždėsiu ir patarimų, 
tiems ir krenta po kojomis 
paniekos pirštinė, nes tie ir 
dom pažeisti lietuvių tautos
bę. J mūsų namus buvo net atėję 
pasiūlyti lietuvių namų akcijų, o 
mes tik pamokslus išdrožėme. Pas
kutinė valanda parodyti, kad Lie
tuva yra ne tik mūsų lūpose, bet 
ir širdyse, kad lietuvis nėra joks 
ištižėlis — jis gal tik ilgai mąsto, 
bet visdėlto padaro darbą.

Bet' 
toji 
iei- 

gar-

NAUJAS LAIKRAŠTIS

Ateinančių metų pradžiai menka 
Australijos lietuvių kolonija susi
lauks net trečio visuomeninio po
būdžio laikraščio. Leis Melbourne 
lietuvių katalikų aktyvas. Skaldy
mosi kelyje tikrai būsime pralen
kę visus kitus žymiai skaičiumi 
gausesnius emigrantus. Ar nege
riau buvo leisti 2-jų puslapių re
liginis katalikų priedas bendruo
menės laikraštyje, prisidedant pa
dengti ir išlaidas? Tada tikrai bū
tų siekiama bendruomenės organo 
sustiprinimo. Turime, berods, pa
kankamai pavyzdžių, kad 
klaidžiusios 
nebesudaro, 
mus tik su 
atitolina.

bitės Šeimos 
"Išsiryškinimo” 

kiekviena diena

išsis- 
kelmo 
kelias 

labiau

KVIETIMAS MIRČIAI

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE 
KETVIRTUOSIUS DARBO METUS 

PRADĖJUS
. Jau treji metai Melbourne vei

kia skautų vadovaujama Lietuvių 
Tautinių šokių Grupė. Tai tikrai 
pagarbos vertas vienetas Melbour
ne, kuris taip gražiai ir tiek daug 
kartų lietuvius išeivius ir Lietuvę 
atstovavo kitataučių tarpe, o taip 
pat reta lietuviška šventė, retas 
minėjimas apsiėjo be Grupės tal
kos. Dažnai matomi šio vieneto 
dalyviai, džiaugiamasi jūjų dar
bais, laimėjimais, bet ar daug kam 
žinomas jų nueitas kelias, juos 
spaudžiantys vargai? Ir koks di
delis pasišventimas gludi jųjų 
jaunose krūtinėse, kuomet po pen
kių mokslo dienų — šeštų paski
ria repeticijoms, atvykdami net iš 
tolimiausių priemiesčių! Ir taip 
kiekvienų šeštadienį. 0 kiek laiko 
pašvęsta kitomis dienomis? Kas jį 
besuskaičiuos! Jie dirba tylėdami, 
rasdami savo darbe praleistam lai
kui pateisinimų.

Šiai grupei vadovauju nuo pat 
jos įsikūrimo, todėl gal man ge
riausiai žinoma ir jos istorija.

Tie trys metai, rodos, toks trum
pas laiko tarpas, tačiau grupėje 
daug kas pasikeitė. Pasikeitė vei
dai, pasikeitė darbo sąlygos, kaip 
pasikeitėm ir mes visi. Džiaugtasi 
laimėjimais, pasisekimais; tyliai 
ir kantriai priimti pralaimėjimai, 
nedateklai. Bene didžiausias neda- 
tekllus, kad šiam' atžalynui trūks
ta tikrų lietuviškų tautinių dra
bužių. Ir tai kasdien darosi aktua
liau. Stengiamasi, kad įvykstan
čios 1966 m. Olimpiados atidary
mo iškilmėse Melbourne galėtų 
dalyvauti įvairių tautybių tauti
nių šokių grupės, jų tarpe Ir lietu
viai. Tai būtų didelis laimėjimas, 
geriausia proga parodyti pasauliui, 
kad išblaškyti tėvynės vaikai, ir 
tolimajame Australijos krašte, dar 
nemirė, bet žengia tvirtai, augš- 
tai iškėlę garbingų trispalvę. Tad 
nelaukime paskutinės dienos. Ruoš
kimės.

Kiekvieno koncerto metu, man 
tonka rūpintis ne tik repertuaru, 
bet ir trūkstamais tautiniais dra
bužiais, kas sudaro bereikalingų Iš
laidų, tenka skolintis, neapseina-

ma ir be pykčio. Skolinamas! iš 
visur ir kas gaunama, kas šokėjus 
padaro dažnai panašius į... škotus, 
latvius ar kitokius... O taip ne
turėtų būti. Esame lietuviai, lietu
vių tautinius šoškius šokame, tu
rime ir lietuvių tautinius drabu
žius dėvėti.

Nuoširdi padėka priklauso ma
žai geradarių saujelei, kuri daž
nai į pagalbą grupei atskuba, pa
skolindama tautinius drabužius ar 
juostas: p.p. Balčiūnienei, L. Bo- 
nckauskienei, M. Bulakienei, E. 
čypienei, M. Eimutienei, S. Eimu
čiui, D. Giedraitytei, A. Jovaraus- 
kienel, J. Jovarauskui, I. Kalady- 
tei, I>. Kunčiūnienei, B. Makulle- 
nei, J. Makuliui, Meillūnienei, J. 
Petrašiūnienei, B. Pranaitytei, R. 
Pranaltytei, Rėderienei, Savickie
nei, švambarienei, A. Uknevičiū- 
tei. Jeigu šis Jaunimas pašvenčia 
laiką, savo mažas moksleiviškas 
santaupas paskiria repeticijų ir 
gastrolių kelionėms, tai jau labai 
daug. Visur grupė atstovauja lie
tuvius, atstovauja kenčiančią tė
vynę Lietuvą, taigi jų rūpesčiai 
yra bendri visų mūsų rūpesčiai: 
tėvų, organizacijų ir visų lietuvių.

Jei šiandien Melbourne Lietuvių 
Tautinių šokių Grupė taip augš- 
tai iškilo ir taip sėkmingai ats
tovauja lietuvius kitų tautybių 
tarpe, tai didelis nuopelnas prik
lauso ir šios grupės akordeonis
tėms: pskltn. Mildai Lalsvėnaitoi- 
Strelienei ir vyr. skautei Danguo
lei Krausaitel. šios dvi nepails
tančios skautės visuomet dalinasi 
bendrais grupės rūpesčiais ir lai
mėjimais, nuošaliai palikdamos, 
kartais net laba svarbius, asme
niškus reikalus. Prie jų tenka pri
skirti ir Sigitą Stravinską, kuris 
taip pat ilgesni laiką grupei talki
ninkavo.

Negalima prabėgti nepaminėjus 
ir grupės vadovo pavaduotojos 
vyr. ekltn. Kristinos Brėdikytės, 
kuri didžiai sielojasi grupės rei
kalais Ir daug laiko paskiria eida
ma gastrolių vadovės pareigas.

Nuoširdus grupei talkininkas 
yra buv. "čiurlionies” ansamblio

i dalyvis Juozas Petrašiūnas, kuris | 
I retkarčiais atsilanko j grupės re

peticijas, duoda naudingų ir pamo
kančių nurodymų iš savo neišsen
kamo “bagažo".

ALB Melbourne Apylinkės Val
dyba, suprasdama, kokią svarbią 
misiją atlieka grupė, apmoka pa
talpų nuomą, kuriose vyksta repe
ticijos, tuo sumažindama taip di
deles grupės išlaidas.

žengdamas su grupe į ketvir
tuosius darbo metus, grupės var
du kreipiuosi į Jus, brangūs tėve
liai, lietuviškos Melbourne organi
zacijos, mieli tautiečiai: įgalinki
te mus, savo mažute auka — 
raina, kad ateinančiais metais 
lėtume dar sėkmingiau, dar 
šiau dirbti mūsų kenčiančios 
vynės gerovei ir garbei.

ALG. KARPAVIČIUS 
GRUPĖS VADOVAS1

pa- 
ga- 
na- 
tė-

Su Kremliaus Vyrais
THE SYDNEY MORNING HE-.binio aparato elitas.
RALD REDAKCIJOS NARYS, Į Tiesa esą ir tai, kad vadai, ypač 
H.G. KIPPAX', TOLIAU RAŠO Khruščiovas, kartais daro praneši- 
APIE SAVO KELIONĘ PO SO-' 
VIETŲ SĄJUNGĄ.
Čia patiekiame jo reportažų sant
raukas.

H.G. Kippax pastebi, kad užsie
nietis žurnalistas Sovietų Sąjungo
je turi daugiau progų pamatyti 
valdžios ir partijos vadovaujan
čius asmenis, negu sovietų šalies 
žmonės.
Vadai pasirodo “Raudonojoj aikš

tėj” paradų Ir kitokių švenčių me
tu, bet daugumas į “Raudonąją 
aikštę” ssusirinkusiųjų žmonių to
kiais atvėjals esti gerai patikrinti 
ir atrinkti partiečiai bei valsty-

dar- 
daž- 
ma-

jau- 
akys 
žan- 
kle-
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ALFONSAS GRICIUS

RUDENS SAPNAS

Nervingai blaškos spalio ugnys
Padangėse naktų gilių
Ir šviečia vedančius rudens bedugnėn 
Per negrįžimo lygumas kelius.

Jau vasaros džiaugsmų sudužusi gitara 
Gulėdama ant žemės ilgis pailsėt;
Veltui, nes šiaurės sūkuriai atvaro
Lietaus pulkus, ir, nesibaigia jos giesmė;
Ir belsdamas j paskutinę stygų
Lašų įniršusiom bangom,
Kai krūpčioja laukai primigę,
Galingai skambina ruduo.

Ir antiquariume iškimštieji paukščiai 
Atklystančių iš tolumų palšų, 
Rudens oktavų įsiklausę, 
Lyg ima vėjo gūsiuose pašiurpt; — 
Tarytum gąsdintų juos gelmės grąsios 
Akiračių mirties dejonių užgultų, 
Lyg trokštų traukt jie į žemes šiltąsias 
Per degančius dangaus takus.

0 pasakiškos rudenio čigonės 
Laukinių milžiniškų girių vidury, 
Nūn susirinkę po ilgų klajonių, 
Niūniuoja keistą raudą naktimis.

Ir tamsoje liepsnoja jųjų akys, 
Bastydamos šešėliais medžių nutiestais, 
Ir lyg neramios juodos upės plakas 
Lig žemes driekdamles plaukai, 
Kurių bangavime sujunda vėjai — 
Pamišę, nenumaldomi, girti 
Ir spygaudami užlieja 
Pasaulį spalio raudomis.SPAUDOS PUSLAPIUOSE

mus fabrikų ir žemės ūkio 
buotojų konferencijose, bet 
niausiai sovietų šalies žmogus 
to tik savo vadų paveikslus.

šitie paveikslai ir yra svarbiau
sia visų papuošimų, dekoracijų 
dalis. Kaip gi šie paveikslai atro
do? Paprastai jie yra didesni, ne
gu natūralūs žmonės: veidai 
natviški, švelnių bruožų, 
šviesios, tik perdėtai pabrėžti 
dikauliai ir nosys — jėgą ir
tumę išreiškia. Tokie tad yra va
dai, kuriuos mato liaudis.

Užsienio žurnalistai turi progos 
juos matyti iš arti. Ir jie atrodo 
visai kitokie, negu pavieksluose 
piešiami. Užsieniečiai spaudos ats
tovai juos mato ambasadorių pri
ėmimuose, vienintelėse vietose, kur 
pasireiškia augštos formos socia
linis gyvenimas Maskvoje .

H.G. Hippax aprašo priėmimą 
Kanados ambasadoje, kada Mask
voje viešėjo Kanados užsienių rei
kalų ministeris Pearson.

Prieš prasidedant puotai, aplink 
ambasadą susirinko minia žmonių, 
norėdama pamatyti savo vadus. 
Pirmas atvyko maršalas Sokolovs
kis su vienu palydovu. Jis pasi
sveikinęs pasitraukė į šalį ir su
stingęs stebėjo susirinkusius. 
“Pravdos” redaktorius Shapirpv, 
kuris yra ir kom. partijos sekreto
rius, buvo judrus ir gyvai kalbėjo
si su vakariečiais, šis augštas, ' 
energingas vyras dominavo salėje 
tol, kol atvyko vyriausybė.

Jų buvo penki. Visi neaugėto 
ūgio, storoki žmogeliai. Jie ėjo 
palengva, šypsodamies, nerangiai 
linkčiodami besisveikinant. Moloto
vas ėjo pirmas (Bulganinas ir 
Khruščiovas buvo Išvykę atosto
gų), iš paskos žengė Kaganovičius, 
šalia jo Malenkovas Ir Pervukhi
nas su Saburovu — naujai kylan
čiomis figūromis.

Šitame, kaip ir visuose diploma
tiniuose priėmimuose, buvo malo
niai šypsotasi, gertas šampanas, 
kalbėta apie viską ir apie nieką.

Ir šitų sovietinių vadų veiduo
se Kippax neradęs tų malonių, 
švelnių bruožų, kokius mato pa
veiksluose sovietinė liaudis.

Charakteringiausias Jų esąs Ma
lenkovas. Jo plaukai tankūs ir be- 
sigarbanoją, kaip jaunuolio. Bet 
akys seno žmogaus ir 54 metų bu
vęs premjeras atrodąs daug vyres
nis. Jo šypsena laisva ir kai jis 
Juokiasi, paakių raukšlės pusiau 
užveria akis. Malenkovas mažakal
bis, o, kalbėdamas su kuo nors, 
vis žvelgia į šalį, tarsi jis kalbė
tųsi su trečiuoju. Bet to trečiojo 
čia nėra. Jis staiga surimtėja, pa
skęsta melancholijoj, vėl šypsosi, 
ir vėl žiūri į šalį, tarsi žmogus ten 
stovėtų,., bet jo ten ... nėra.

Paskutiniai toastal. Molotovas 
Jį kelia už Sovietų Sąjungos — 
Kanados draugystę, Kaganovičius 
už Sovietų — Britų Commonweal- 
tho draugystę. Pervukhinas, prisi
traukęs j ratą Prancūzijos amba
sadorių, kelia toastę už Sovietų — 
Britų — Prancūzijos draugystę.

Rankų paspaudimai atsisveiki
nant, murmesys j išgeriamus stik
lus... Sovietai... Britai... Pran
cūzija. .. Kanada. .. Nė žodžiu ne
paminėta Amerika. Nė Australi
ja.

Priėmimas baigėsi. Jis tetruko 
apie pusę valandos.

Sovietų vadai, kaip ir ateidami, 
griežtai laikėsi nustatytos tvarkos: 
Molotovas pirmas, paskui Kagano
vičius, Malenkovas ir kiti.

Malenkovas. Jis ir vilkdamasis 
apsiaustą šypsojosi — pavargusia 
ir bereikšme šypsena — jis žvelgė 
j dešinę, tarsi į arti jo stovintį 
žmogų, kurio čia nebuvo.

PelėdaPasaulio spaudoj plačiai nuskam
bėjo respublikonų frakcijos 
JAV senate pirmininko V. Know- 
lando pareiškimas spaudai, kad 
Jungtinės Tautos, baigusios svars
tyti Alžyro problemas, tuoj pat 
turėtų apsvarstyti įjungtų į Sov. 
Sąjungą trijų Pabaltijo valstybių 
klausimą, tų valstybių, kurios, 
"nepaisant Sovietų Sąjungos 1939 
m. duotų iškilmingų pažadų, 1941 
m. buvo jėga įstumtos anapus ge
ležinės uždangos”.

Koks skirtumas tarp bolševiki
nio ir kitokio kolonializmo, labai 
tiksliai išryškino per diskusijas 
Jungt. Tautose Irako atstovas dr.

g Al-Jamali, jau ir anksčiau Sovie- 
’’ | tams priminęs pavergtosios Rytų 
‘ i Europos likimų. Senajame kolonia- 

I lizme prispaustųjų balsą dar gali 
I kas nors Išgirsti, pabrėžė, bet so- 
. vietiniame kolonializme — jų šau
ksmo niekas negirdi.

Plačiai skaitomas Paryžiaus žur
nalas 'Le Revue des Beux Mon
des” 
jos 
1935

Daugelis esam gavę mums 
žjstamų ruselių ir šiaip kitų tau
tybių piliečių (išskyrus p. Daugu- 
vietienę) pasirašytą kvietimą grįž
ti tėvynėn. Namo mes tai norime 
grįžti, tįk kokia teise jūs, sveti
mieji bei įsibrovėliai į mūsų kraš
tą, kreipiatės į mus? Pagaliau 
sutikime: kviečiate mus j vadina-1 
mąją Tarybų Sąjungos respubli
ką, tikriau į "matušką” Rusiją, 
nurodote, mes galėsią gyventi savo 
kilmės kraštuose. Bet kaip jūs 
galite mūsų nepasitikėjimą iš-' 
sklaidyti, jei mesi žinome, kad jū
sų vardu varu vežta ir tebeveža- 
ma žmonės j Rusjios gilumą, į 
Sibiro priverstinų darbų stovyk
las? Ne taip pradėjote. Gaukite 
leidimą iš savo Kremliaus bosų 
nuvykti į užgrobtus kraštus tarp
tautinėms komisijoms, diploma
tams, žurnalistams, atkalkite kars- aP*e Pabaltijo valstybių išlikimą, 
to uždangą nuo Lietuvos, tada' Jame nušviesta pabaltiečių tautų 

istorija, dabartinė okupacija ir 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos juri
dinis statusas. Supažindinta su 
dabartine veikla ir kova už tų 
kraštų laisvę, jų rezistenciją kraš
tuose etc.

Rašytojas Ignas Šeinius vėl ats
kleidė gražiu straipsniu per šve
dų "Dagens Nyheter” skiltis So
vietų klastą ir smurtą Pabaltijo 
valstybėse. Tiek lietuvių, tiek kitų 
pavergtųjų tautų spauda džiaugia
si, kad Pabaltijo reikalas Ameri
kos valstybininkų keliamas kiek-' 
viena proga budinant laisvojo pa
saulio sąžinę. švedų “Svenska 
Dagbladet” skiltyse š.m. spalio 6 
d. Sten Carlson, rašydamas apie 
politines diskusijas per tarptaut. 
istorikų kongresą Romoje ir jame

nepa-

atspaudė buvusio Prancūzi- 
ministerio Lietuvai (1928- 
m.) R. Ristelhueber straipsnį

to uždangą nuo Lietuvos, 
kitaip reikalas atrodytų.
Apskritai, jūsų kvietimas 
naivus. Kas gi jus įgaliavo? Gal 
kiek kitaip teisiniu požiūriu rei
kalas atrodytų, jei šį kvietimą bū
tų pasirašęs Bulganinas. Bet kas 
tikras, kad rytoj ir jį neištiks 
Berijos likimas? Atkurkite pirma 
Rusijoje teisinę valstybę, kur tei
sė ir teisingumas viešpatautų, kad 
pilietis žinotų, kas jam leista ir 
kas draudžiama, kad pilietis ne
būtų baudžiamas vien dėl įtarimo 
bei sapno. Tada ir jūsų ir Rusi
jos valdžios žmonių žodžiai turėtų 
kitos reikšmės. Poniai Dauguvie- 
tlenei: gaila, bet krokodilui pa
tarnauti giedi sirenos giesmę.

NEMO.

pasireiškusius Sovietų istorikus, 
taip pat primena Pabaltijo kraštų 
pavergimų.

“Der Aktuelle Osten” Nr. 24- 
1966, atsakydamas. Sovietams į jų 
melagingus pasigyrimus, kad Sov. 
Sąjunga visuomet gerbianti sve
timų kraštų suverenumą bei teri- 
toriallnį integralumą ir kad jų ne- 
užgrobiantl, duoda sąrašų tų vals
tybių ir sričių, kurias Sovietai nuo 
1989 m. okupavo kariškai. Tai 
Suomių Karelija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Rytinė ir Vakarinė Lenki
ja, Rytprūsiai, Rutenija, Besara
bija su š. Bukovina, Vidurinė Vo
kietija, Čekoslovakija, Vengrija, 
Rumunija, Albanija, Kraštutinė 
Mongolija, Tannu Tuwa, Pietinis 
Sachalinas, Kurilų salos. Iš viso 
18 .kraštų ar sričių su 3.242.000 
kvadr. kil. ir 107,2 mil. gyventojų.

Vokiečių "Volksbote” Nr 40-1965, 
įvertindamas dabartinę bolševikų 
vykdomų "Sniego” operaciją ir jų 
paskelbtą amnestiją, kuria būtų 
amnestuoti tkitai tie sovietiniai 
piliečiai , kurie savo kaltę išpirk
tų vėlesniais “gerais darbais sa
vajai tėvynei”, rašo, kad ir Vak. 
Vokietijoje gyveną sovietiniai pi
liečiai tik tada gali tikėtis būsią

(Atkelta iš 2 psl.) 
šiuką, sidabro kitą — turtingas 
būsi, be rūpessčio gyvensi. Ir pa
rodysiu kur kasti.

— Negausi! Bereikalo ambriji! 
Nešdinkis ir netrukdyk, — atrėžė 
jaunikaitis, jau vėl kitoj vietoj 
kasdamas.

Šuo pabruko uodegą, pašiaušė 
keterą, arčiau priėjo ir sako:

— Prižadėk žiedą, tai parody
siu kur kasti ir dar lobį gausi. 
Jei ne — sudraskysiu. Ne čia ka
si, ir čia nieko nesurasi.

— Traukis, arba gausi kastuvu 
per nosį, — drąsiai atrėžė jauni
kaitis, nors pakinkliai ir virpėjo. 
Ir tuoj įniko kitoj vietoj rausti.

— Nevark jaunuoli! Ir ne čia 
tavo jleškomas kapas. Jei tu man 
prižadi...

Jaunuolis pradėjo vėl kitoj vie
toj kasti, o šuo, apibėgęs ratą, 
pakalenęs dantimis, paspaudęs uo
degą sukaukė ir nėrė j tamsą.

Nusišluostė praktitą ir jau ren
gėsi toliau kasti, kai subraškėjo 
krūmai, sutraškėjo šakos ir juo
das, kaip anglies kalnas, lokys at-

vie-

Ta- 
ne-

labai
uuviai vai* gan LilLCVia UUOit} ,--------• ----r---•.......... ......... ’ - -
nebausti, Jei atliksiu "reikalauja- svyravo. Jaunuolis ne juokais nu

sigando. Norėjo
prisiminė pelėdoi

betmus atitinkamus darbus”. O patys sigando. Norėjo net bėgti, 
"gerieji” tokie darbai bolševikams I prisiminė pelėdos žodžius, kad rei- 
yra, kaip nurodo “Volksbote”, ves
ti bolševikinį šnipinėjimą ir vary
ti Vakaruose sovietinę propagan
dą.

Amerikiečių žurnalas “US News 
-World Report”, vertindamas bol
ševikų vykdomą repatriacijos ak
ciją, pastebi, kad, daugumos JAV 
atstovų Europoje nuomone, ji tik 

rrodo bloševikų silpnumą, šiąja ak
cija bolševikai patys prisipažįsta 
biją tų žmonių, kurie, gyvenę bol
ševikinėje okupacijoje, dabar gali 
laisvai kalbėti ir pasaskytl tikrą
ją tiesą apie bolševikus ir jų me
todus.

I kia drąsiam būti, ėmė vėl' žemę 
rausti.

Sumaurojo juodasis lokys ir sa
ko:

Jaunuoli, gaila man tavo 
ir prakaito — ne toj vietoj 
Pažadėk tą žiedų man ati-

darbo 
kasi.
duoti, tai aš tau parodysiu kur 
kasti, nieko nedarysiu ir dar pini
gų visų maišą duosiu.

— Nei aš tau žiedą pažadėsiu, 
nei man tavo pinigų reikia. Neš
dinkis, — tvirtai atrėžė jaunikai
tis. Jis tuoj pradėjo kitoj vietoj 
kasti.

— Klausyk, kasi Ir vėl ne ten,

kur reikia. Ot, tark žodį, kad žie
das bus mano, ir viskas bus tvar
koj. O jei ne, tai aš tave sudras
kysiu ir prarysiu, — sumaurojo 
piktai lokys gauruotasis.

Jaunikaitis perėjęs į naują 
tą kasti tarė:

— Negąsdink ir negundyk, 
vęs aš nebijau, nes tu manęs
prarysi. Tik jei dar ilgiau niauro
si, tai būsiu priverstas tavo gau
rus kastuvu pakedenti. Keliauk sau 
sveikas, kol nesupykau.

Sukriokė lokys, arčiau prie jau
nikaičio prilepečkojo ir pradėjo 
maldauti:

— Jaunuoli, būk protingas. Kam 
tau tas žiedas. Aš tau karalystę 
dovanossiu: daug pinigų turėsi, 
gardžiai valgysi, minkštai miego
si. O kas tau ta išverstaakė pe
lėda, kurią dar tu ir už pačią tu
rėsi paimti, jeigu žiedo man ne- l 
atiduosi. Pažadėk man žiedą, aš Į 
tave auksu ir sidabru apipilsiu...

— Atsitrauk nulėpausi, — už
simojęs kastuvu sušūko jaunikai
tis. Bet čia tik oras subangavo 
— lokys tarsi dūmas išnyko.

Nubraukęs rankove prakaitą 
Jaunuolis jau norėjo pradėti kitoj 
vietoj, tik atsiminė, kad lokys šį 
karta jam nieko nesakė, jog jis 
kasąs klaidingoj vietoj. įniko že
mėn gilyn raustis.

Kurį laiką dirbo niekeno netruk
domas, bet kada jo kastuvas atsi
trenkė į ąžuolinio karsto dangtį, 
aplink jį pradėjo ratu suktis pul
kas baidyklių, visaip jį gąsdinda- 
mos. O kai jis pakėlė karsto ant
vožą, tai šmėklų dar daugiau su
gužėjo, ir dar baisesnių, ir visos 
jį, kaip išmanydamos, baugino. 
Jaunikaitis nebežinojo jau ir ką 
bepradėti — baimė jo plaukus pa
šiaušė ir prakaitas čiurkšlėmis vei
du tekėjo. Nebeišmanydamas ką 
beveikti, sviedė į šmėklas kapo 
žemės sasują ir jos toj vietoj pra-

nyko. Tada jis paėmė kastuvu dar 
daugiau žemių Ir plačiu ratu jas 
pažėrė aplink save. Baidyklės iš
nyko. Tada jis nuėmė karsto ant
vožų ir pamatė karste spindintį, 
kaip kokių nuostabių žvaigždę, 
puikų žiedų. Jis jau lenkėsi jį pa
imti, kai paslaptingas balsas ta
rė:

(B. d.)

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

3



4 MŪSŲ PASTOGĖ 1965 m. lapkričio 9 d.

mMk pastogė
Sydnėjus

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Lapkričio 13 d. 1 vai., tuoj po 

lietuviškų pamaldų Camperdowno, 
Sydnėjaus Lietuvių Namų Taryba 
šaukia narių susirinkimą, kuris 
įvyks šios parapijos salėje. Susi
rinkime bus nuspręsti namų įsi
gijimo reikalai, todėl svarbu, kad 
jame dalyvautų visi įnašus įmokė
jusieji, arba tik pasižadėjimus pa
sirašiusieji, kaip lygiai ir tie, ku
rie keta prie namų įsigijimo pri
sidėti. Balsuoti galės tie, kurie bus 
pilną įnašą (£ 5) įmokėję, bet 
įnašą įmokėti bus galima ir prieš 
susirinkimui prasidedant. Todėl 
niekam nėra kliūčių dalyvauti sa
vųjų namų reikalus sprendžiant.

IR BANKSTOWNE

Lapkričio 13 d., įvyks susirin
kimas (Florence Hall, 2 vai. p.p.) 
Bankstowno lietuvių namų reika
lu. Čia bus apsvarstyti planai ir 
ruošiamas statutas. Ta pačia pro
ga įvyks atsisveikinimo pobūvis 
su išvykstančiais į JAV Makaus
kais ir Piktumais, aktyviais šios 
apylinkės nariais.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Spalio 30 d., minint Kristaus 
Karaliaus šventę, po iškilmingų 
pamaldų Camperdowno bažnyčioje, 
pamokslą pasakė kun. St. Gaidelis 
S.J. Pamaldų metu giedojo Syd
nėjaus lietuvių choras.

Kapeliono kun. P. Butkaus ini
ciatyva šios parapijos salėje įvy
ko minėjimas — akademija. Prog
ramoje buvo kun. St. Gaidelio S.J. 
paskaita, savo kūrybos paskaitė 
A.J. Jūragis, deklamavo Lietuvos 
Valst Teatro aktorė p. K. Daugu
vietytė — šnlukštienė, p. M. My
kolaitytės — Slavėnienės eilėraš
tį paskaitė Dalė čelkytė. Gyvąjį 
paveikslą su choro dainomis ir 
deklamacijomis (Dalė Grosaitė) 
davė sporto klubo “Kovo” meno 
grupė, vadovaujama A. Bernotai
tės.

POLITKALINIAI TURI 
KARALIENĘ

Spalio 29 d. Liet. Rezistencijos 
buv. PoCit. Kalinių Komiteto Syd- 
nėjuje suruoštame baliuje buvo 
renkama ir baliaus karalienė. Iš 
šešių kandidačių daugiausiai bal
sų surinko šešiolikmetė Zita Pen- 
kauskaitė. Ji laimėjo baliaus ka
ralienės titulą ir dovaną — bute
lį šampano.

Merginos kviečia
I šiemet įvykstančią Australijos 

lietuvių sporto šventę Adelaidėje 
vyksta iš Sydnėjaus apie 30 spor- 
tininkų-ių. Jų tarpe stalo tenisi
ninkės, tinklinio žaidėjos ir kt. Ke
lionės ir kitoms su šia švente su
sijusioms išlaidoms apmokėti, “Ko. 
vo” merginos lapkričio 13 d., ir 
20 d., 6 vai vak. ruošia šokių va
karus Camperdowno parapijos sa
lėje. Pradžia 6 vai., pabaiga 11.30 
vai. Pranešama, kad šie šokių va
karai bus be alkoholinių gėrimų.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.
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Imigracija Kana don, Amerikon į
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar- ■’ 
bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome- •“ 

nes Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, j! 
advokatas ir notaras •'

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

Canberra
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ IR

‘ŽIVILĖS" PREMJERA

Lapkričio 19 d. ALB Apylinkės 
Valdyba ruošia kariuomenės šven
tės minėjimą, kurio metu įvyks ir 
A. Škėmos “Živilės” premjera 
(III veiksmas). Stato Canberros 
Teatro Mėgėjų Grupė, režisuoja A. 
Gasiūnas. Minėjimas ir vaidinimas 
įvyks Anatomijos Instituto salėje. 
Pradžia 7 vai. vak.

APIE KELIONĘ Į ERDVĘ

spalio 29 d. “šviesos” sambūrio 
parengime kalbėjo Algis Genys. 
Paskaita buvo gerai paruošta, nes, 
norą tai ir mokslinė tema, buvo su 
dideliu susidomėjimu išklausyta. 
Prelegentas klausytojus supažindi
no su astranomijos pagrindais, ra
ketų veikimu, jų tipais, skridimo 
greičiais ir erdvės užkariavimo 
galimybėmis bei tokių kelionių tik
slais ir prasme.

— Lapkričio 12 d., apie 8 vai. 
vak.. Mot. Soc. Glboos Sekcija ruo
šia Turner sporto klubo patalpose 
linksmą pobūvį. Bus bufetas ir 
turtinga loterija.

LITERATŪROS VAKARAS

Lapkričio 20 d. 7.30 vai. vak. 
C.W.A. Salėje, Civic “šviesos” 
sambūrio skyrius rengia literatū
ros vakarą. Dalyvaus vietinės pa
jėgos: Ė, Jarašlenė, E. Rataiskie- 
nė, A. Butavičius, A. Gasiūnas 
ir P. Pilka. Tai pirmas toks pa
rengimas Canberroje.

MOTORIZUOTIEJI LIETUVIAI

ALB Canberros Apylinkės ribo
se gyvena 44 lietuvių šeimos. Au
tomobilius turi 31 ir motociklus 2. 
Iš 11 viengungių 6 turi automobi
lius ir vienas motociklą. Apylin
kėje yra apie 200 lietuvių, tad kas 
4,3 tenka viena motorizuota susi
siekimo priemonė, (p)

Padėka
širdingai dėkojame visiems už do
vanas Ir sveikinimus, kuriuos ga
vome mūsų sutuoktuvių proga.

Irena ir Vytautas Tamošaičiai.

Patikslinimas
Š.m. spalio 19 d., “Mūsų Pas

togės” Nr. 40, tilpo rašinėlis ant
rašte “Pavasasris Geelonge”.

Vienoje šio rašinėlio dalyje ra
šoma apie “ekspertą” iš Melbour
ne, kuris Geelongo lietuviams pa
taręs pradėtus namus nugriauti, 
griuvėsius Iškeisti į trečią sklypą 
ir, Melbourne bei Sydnėjaus pa
vyzdžiu, pradėti ruošti planus ma
žiausiai dvejiems namams.

Geelongo Lietuvių Namų Staty
bos Komitetas praneša, kad minė
toji rašinėlio dalis yra tendencin
ga Ir neatitinka tikrenybės.

Geelongo Lietuvių Namų
Statybos Komit. Pirmininkas.

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.

NUOMONES
STATUTŲ REIKALU

Visuomeninėje veikloje aktyviau 
ar pasyviau dalyvaujant, nevie
nam tenka susidurti su klausi- 

! mais, kurie yra aptarti ir nusta
tyti Australijos Lietuvių Bendruo- 

| menės statute. Tačiau pats statu
tas jau kelis kartus Bendruome
nės Tarybos atstovų suvažiavi
muose yra taisytas bei papildytas 
ir visuomenei, išskyrus valdybų 
narius, sunkiai prieinamas ir ne
žinomas. Manyčiau, kad ALB 
Krašto Valdyba, susitarusi su 
“Mūsų Pastogės” redaktoriumi, 
galėtų dabar veikiantį statutą at
spausdinti “Mūsų Pastogėje”. Siu- 
lyčiau statutą atspausdinti, jei yra 
galimybės, ant atskiro lapo, kurį 
atitinkamai sulanksčius, gautųsi 
maža knygelė, tinkanti ir kišenėje 
nešioti.

Tą patį galėčiau pasakyti ir 
apie mūsų Garbės Teismo statu
tą Ir jo darbo taisykles.

Krašto Vaidyba ir “Mūsų Pas
togė” atspausdinusi statutus tik
rai pasitarnautų visiems Austra
lijos lietuvių bendruomenės na
riams.

Ig. Alekna, Melbournas.

PRANEŠIMAI
PAMALDOS CABRAMATTOJE
Jau pavyko išsirūpinti leidimas 

laikyti atskiras pamaldas Cabra- 
mattos lietuvių kolonijai. Tokios 
pirmos pamaldos bus šio mėn. 13 
d. — sekmadienį 10 vai. 15 min. 
Mt. Pritchard bažnyčioje. Savaime 
suprantama, kad jų pastovumas 
priklausys nuo jų reikalingumo, 
kurį įrodyti galima tik gausiu 
dalyvavimu ir ėjimu šv. Sakra
mentų. Išpažinčių bus klausoma 
pusvalandį prieš pamaldas.

Šio mėn. 20 d., sekmadienį, lie
tuviškos pamaldos Bankstowne, St. 
Brendan’s bažnyčioje, 10 vai. 45 
min. KPB.

BAUKSTOWNO MOTERŲ 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 13 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. šaukiamas Bankstowno 
Apylinkės moterų susirinkimas, 
įvyks Florence Hall (už Regent 
kino), Benkstown.

Apylinkės Moterų Soc. Globos 
Sekcijos Valdyba.

LAUKIAM ADRESO
“Mūsų Pastogės” prenumerato

rius iš Wagga — Wagga, š.m. 
spalio mėn. 30 d. siuntęs1 Postai 
Note £ 3.0.0 ir nepažymėjęs ad
reso, maloniai prašomas adresą 
pranešti: “Mūsų Pastogė”, Box 
4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

DAIKTAI JIEŠKO SAVININKŲ
R.B.P.K. Komiteto ruoštame ba

liuje (spalio 29 d.) rastas pilkas 
moteriškas paltas ir rašomųjų 
priemonių komplektas.

Kreiptis: Pr. Sakalauskas, 137 
Wilbur St., Eas Bankstown, N.S.W.

Padėka
Vilniaus Vietininkijos skautų tė

vai ir rėmėjai patys pirmieji pa
rėmė lietuvių reprezentacinį vie
netą, vykstantį Lietuvą atstovauti 
į Pan-Pacific jamborę, paskirdami 
tam reikalui 10 svarų. Be to, jie 
paskyrė pp 5 svarus Rajono Vado 
Ir Vadeivos reikalams. Tai gražus 
pavyzdys ir kitiems vienetams. 
Pasaulio Lietuvių Skautų Sąjun
gos vardu širdingai dėkoju už di
delę paramą šauniai Vilniaus Vie- 
tinlnkljai, rėmėjams ir energin
gam vadovui sktn. V. Stasišklui 
Adelaidėje!

Vyr. sktn. A. Krausas, 
PLSS Australijos Rajono Vadas.

Lietuviškos plokštelės
120 LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
Gausite parašę: D. Daunoraitė, 

49 Thronton Ave., London W 4, 
England.

PAREIŠKIMAS
Savo posėdy spalio 20 d. Vasa

rio 16 Gimnazijos Kuratorija ap
svarstė eilę su gimnazija ir jos 
mokinių auklėjimu susijusių klau
simų.

Ypatingą dėmesį Kuratorija at
kreipė j kai kur spaudoje pareikš
tas nuomones dėl tariamų gimna
zijos vidaus nesugyvenimų. Kura
torija nuodugniai ištyrė reikalą 
ir apklausnėjo įvairius suintere
suotus asmenis.

Kuratorija priėjo Išvados, kad 
praeityje yra buvę gimnazijoj ne
pageidaujamų reiškinių, inspiruo
tų iš šalies, bet jie yra dabar pa
šalinti.

Kuratorija įsitikino, kad dabar 
gimnazijoje nėra nesklandumų ar 
nesugyvenimo mokinių ar mokyto
jų tarpe tarp katalikų ir evange
likų ir nepastebima, kad gimnazi
joje veiktų kokie partiniai būre
liai.

Kuratorija pavedė gimnazijos 
vadovybei daboti, kadir ateity bū
tų išlaikyta visiška lygybė abiejų 
konfesijų atžvilgiu ir jokiu būdu 
neleisti į gimnaziją jokių partinių 
ar politinių įtakų.

Vasario 16-tos Gimnazija turi 
būti lietuviška mokslo ir auklėji
mo įstaiga ir Kuratorija yra įsi
tikinusi, kad ji tokia ir išliks, jei 
viso pasaulio lietuviai ją kaip mo
raliai taip materialiai parems.

VASARIO 16-TOS GIMN. 
KURATORIJA.

Pasirašė:
,..M. Bajorinas — Europos PLB 
atstovas, T. Alf. Bernatonis — 
Lietuvių Katalikų Misijos Direk
torius, E. Simonaitis — Vokietijos 
L. B-nės Krašto Valdybos atsto
vas, Pr. Zunde — PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos Pirmininkas, Dr. 
V. Litersskis — Gimnazijos Direk
torius, Kun. P. Šimukėnas — 
Evangelikų Bažnyčios atstovas, 
Dr. A. Damijonaitis — Tėvų Ko
miteto atstovas.

Adelaidės L.S.K. Vytis 
ruošiama šiais metais pirmoji 

GEGUŽINE 
įvyks lapkričio 13 d. 12.30 vai. 

BLACKWOODE 
Klubo Valdyba.

J. STEPONAITIS
569 MERRYLANDS RD., MERRYLANDS, N.S.W.

Jums patarnausime pristatydami į namus: europietiškas kaldras, 
paklodes, užvalkalus; sukneles, bliuzes, įvairius drabužius vaikams; 
marškinius, kelnes ir kitas reikmenes vyrams; įvairių rūšių plunks
nas ir pūkus.
Priimame spec, užsakymus. Prekes pristatome sutartomis datomis. 
Kainos visiems prieinamos ir už išsimokėjimui paimtas prekes ne
imamo nuošimčių.

NUO DVASINIO IR FIZINIO NUOVARGIO, NERVIŠKUMO, 
NEMIGOS BEI PERSIDIRBIMO NAUDOKITE

ANTIFATIGUE
KONCENTRUOTŲ VITAMINŲ TABLETES

Efektyvios ir visiškai nekenksmingos. Tinkamos ir vaikams.
26 dienų vartojimui reikalingas kiekis> 10/- (50) tablečių, 

šeimos pakietas tik 20/- — (120) tablečių.
Užsisakykite jau šiandien, 
prisiųsdami teisingą sumą. 
Persiuntimas nemokamai.

I
 EUROPIETIS SPECIALISTAS

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.L Telef.

Centr. 1819
^Priešais Melbourne Town Hall.)rj2Sa525a52SE52SB5HSa52S25aS25a5aSH5JSa5aS25a5HS2S2S2SB5252SaS2^

tiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

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

BOSE
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.

LIETUVIAI BOKSININKAI
LONDONE
S.m. spalio 12 d. Londone įvyko i jęs rusų “dirigentas” be paliovos

bokso rungtynės tarp Anglijos ir 
Sov. Sąjungos boksininkų. Rung
tynės tuo mums įdomios, kad jo
se pirmą kartą pasirodė šioje ge
ležinės uždangos pusėje pavergto
sios Lietuvos sportininkai, įjungti 
į Sovietų ekipą ir tik jų vardu 
visur iškišami. Rungtynės vyko 
erdviuose Wembley sporto rūmuo
se, kurie buvo perpildyti. Nesu
tilpę į salę galėjo rungtynių eigą 
stebėti per televiziją.

Rungtynėse dalyvavo 10 porų 
boksininkų, tarp jų lietuviai Algir
das Šocikas, sunkaus svorio, ir Ro
mualdas Murauskas, pussunkio 
svorio. Pirmasis yra laimėjęs Sov. 
Sąjungos bokso čempiono titulą, o 
antrasis, kaip atrodo, didesnių lai
mėjimų dar nebuvo pasiekęs. Jis 
esąs 21 m. amžiaus ir šiuo metu 
atliekąs karinę prievolę Kaune.

Kaip pripažino visa anglų spau
da, geriausiai rungtynėse pasiro
dė A. Šocikas, nugalėjęs anglų 
P. Jamesą knock-outu. Jis buvo 
pranašesnis už visus šiose rungty
nėse dalyvavusius boksininkus. Ne
minėdami, kad jis yra lietuvis, 
anglai žavėjosi jo išorine išvaizda 
ir laikymusi. “ Daily Telegraph” 
įdėjo čempiono Šociko fotografi
ją, kurioje šis kaunietis atrodo kaip 
tikras milžinas. Britų “The Star” 
skelbė, kad Iš visų atvykusių bok
sininkų geriausiai atrodė Šocikas. 
Nepaisant savo ūgio ir svorio, Jis 
esąs greičiausias ir turįs baleti- 
ninko grakštumą. Per televiziją 
buvo pranešta, kad Murauskas yra 
kilęs Iš Lietuvos. R. Murauskas 
turėjo kiek sunkiau kovoti prieš 
anglą R. Redrupą, bet buvo pri
pažintas laimėjęs taškais. Prieš 
rungtynes Šocikas ir Murauskas 
gavo daug telegramų bei laiškų, 
kuriais lietuviai jiems linkėjo pa
sisekimo. Pasikalbėti tačiau su 
jais niekam iš Anglijos lietuvių 
neteko. Jie buvo visą laiką se
kami rusų palydovų.

Rungtynių metu salėje taip pat 
jautėsi bolševikinė atmosfera. Ru
sų mažuma, susitelkusi aplink are
ną, kėlė tokį triukšmą Jog atrodė, 
kad jie nori inkorporuoti Wembley 
į Sov Sąjungą. Prie arenos sėdė-

HABERFIELD PHARMACY, 
66 DALHOUSIE ST., 
HABERFIELD, N.S.W. 

šaukė ankavedistišku balsu įsa
kymus savo boksininkams. Ypač 
skaudu buvo girdėti “rabotai’ ra
batai” šūkis, nukreiptas į sunkiai 
kovojantį Murauską. Suprantan- 
tieji rusų kalbą ir žinantieji šių 
dienų lietuvių tautos padėtį galė
jo tik pasipiktinti šiuo vergijos 
viešu demonstravimu civilizuotos 
tautos sostinėje.

Būdinga smulkmena, kad Sovie
tų boksininkų tarpe Londone ne
buvo nė vieno darbininko. Oficia
liame sąraše boksininkų kasdieni
nės profesijos pažymėtos: studen
tas, mokytojas, tankistas, raudon
armietis, studentas, mokytojas ir 
1.1. Tuo tarpu anglų ekipoje visi 
buvo fiziniai darbininkai: pieno 
išvežiotojas, lifto mechanikas, san
dėlio prižiūrėtojas, grindikas, sta
tybos darbininkas ir pan. Iš čia 
galima padaryti išvadą, kad “dar
bininkų rojuje” sportas darbinin
kui Iš tikro yra neprieinamas. 
Darbininkas yra tiek išvargintas 
ir užguitas darbe, kad jokių pra
mogų nemato. Apie kolchozininką 
ir kalbėti nebetenka.

PAS KAIMYNUS
— Š.m. rugsėjo mėnesį pabėgo į 

laisvę vienas estų jaunuolis, daly
vavęs rezistencinėje antibolševi- 
kinėje veikloje.

— Pabaltiečių spaudoj šiltai at
siliepiama apie lietuvį kunigą, ku
rį Vorkutos darbo vergų stovyk
loje laikomi sulmteiji vadina “Vor. 
kutos šventuoju". Nuosatbus jo pa
siaukojimas ir visais rūpinimasis. 
Kai jis laiko pamaldas akmens 
anglių kasyklose, tai ten altorių 
atstoja anglies gabalas.

— Suomių dienraštis “Helsln- 
gin Sanomat” paskelbė žinią, kad 
115 danų turistų iš Kopenhagos 
buvo įsileisti į okup. Latviją. Tai 
buvo pirmieji užsieniečiai svečiai 
Latvijoje po karo. Turistai pralei
do tris dienas Rygoje. Kelionės 
metu jiems buvo aprodyti vaikų 
darželiai, mokyklos, ligoninės, bib
liotekos, Rygos universitetas ir 
įvairios laboratorijos. Be to, jie 
buvo nugabenti į provinciją, kur 
Jiems aprodė žemės ūkį ir pieni
nes. Spalio 9 d. danai iš Rygos 
išvyko toliau j Leningradą.

— “Helsingin Sanomat" š.m. 
spalio 15 d. numeryje paskelbė 
žinią, kad sovietinės Latvijos tu
rizmui skatinti ir ekskursijoms 
organizuoti vadovybė neseniai 
pasiuntė atitinkamos literatūros 
į Tokio ir Amsterdamą. Turistinės 
brošiūros buvusios pasiųstos prof. 
Takaisi iš Japonijos ir vieno olan
dų valdininko pageidavimu. Jose 
pavaizduojama Sigulda, Kemeriai, 
Jūrmala ir kitos gražios Latvijos 
vietovės. Tos pačios brošiūros taip 
pat siunčiamos) turistams į Vokie
tijos Rytinę zoną, Lenkiją, Alba
niją ir JAV.

— Sovietiniai geologai prie Bu- 
go, iš Lenkijos atitekusiose Sovie
tams srityse, rado akmens anglių 
naujus klodus. Nuo 1960 m. ten ti
kimasi gausiant kasmet po 18 mil. 
tonų.

LEDAI
PADARĖ DAUG NUOSTOLIŲ
Pereitą savaitę Miltono rajone 

iškrito ledai, kokių ne dažnai pa
sitaiko Europoje ir kituose “šaltuo
se” kraštuose. Todėl nenuostabu, 
kad australai, ir dar šiuo metu, 
“pavaišinti” vištos kiaušinių didu
mo ledais buvo gerokai sukrėsti.

Ledai krito apie 4 minutes. Į 
žemę atsitrenkę jie sprogdavo ir 
prie tvorų bei namų sienų ledo 
sluogsnis susikrovė Iki 7 colių sto
rumo. Į skardinius stogus" atsi
daužę ledai kėlė tokį triukšmą, 
kad namuose esantiems žmonėms 
atrodė, Jog iš dangaus i jų namus 
pila akmenis. Ledai padarė dide
lių nuostolių sodams ir daržams.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 

, Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškis, as 
President of the Australian — 

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