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Kreipimasis
Teisės Ir Tiesos Vardu

• Ženevos konferencijos proga 
Sovietų Sąjungos užvaldytų kraš
tų atstovai įteikė trijų didžiųjų 
valstybių užsienio rekalų ministe- 
riams raštą, kuriuo priminė rei
kalą atstatyti tų kraštų nepriklau
somybę. Iš Lietuvos pusės raš
tą pasirašė ministeris Stasys Lo
zoraitis. Kalbamas raštas yra pa
skelbtas šveicarų ir kitų kraštų 
spaudoje.

štai to rašto tekstas:
“Primesta Rytų ir Centro Eu

ropos tautoms tyla negali sukliu
dyti jomSį dvasioje būti šioje kon
ferencijoje.

Jos yra sąžinėje visų, kurie 
tikrai rūpinasi taikos atstatymu.

Jos sudaro pačią taikos proble
mos esmę, su kuria jų byla yra 
neatmezgamai surišta.

Ši byla buvo Prezidento Eisen- 
howerio pateikta pirmajai Žene
vos konferencijai ir, vistiek ar ji 
įrašyta ar neįrašyta derybų die- 
notvarkėn, ji reikalauja išspren
dimo, kuris yra būtinas tvarkai 
bei saugumui Europoje atstatyti.

Daugelio metų kančių pamoky
tos, Rytų ir Centro Europos tau
tos atskiria pastangas, daromas 
įvairiems kraštams suartinti, nuo 
pastangų, kuriomis siekiama nuo
latinio suskaldymo ir nerimo. No
rėdamos savo laisva valia tinka
mai prisidėti prie bendrosios sau
gumo sistemos išplėtimo, tos tau
tos nenustos priešinusios tam tik
riems pavojingiems sumanymams 
pridengti iliuzorinio saugumo 
skraiste dar atdaras Europos žaiz
das.

Tos tautos yra įsitikinusios, jog 
tiesioginis kiekvienos tautos nu
sistatymo atsiklausimas laisvųjų 
rinkimų keliu yra geriausia prie
monė tam, kad visi kraštai prisi
dėtų prie Europos tvarkos nus
tatymo, sudarančio vienintelį tei
singos bei pastovios taikos pa
grindą.

Tokios tvarkos nustatymas ir 
įsitvirtinimas yra būtinas Europos 
gerovei, tiek Rytų, tiek Vakarų 
gerovei.

Šitos dvasios vedama, Paverg
tųjų Tautų Asamblėja kurią su
daro šių kraštų: Albanijos, Bul
garijos, Estijos, Vengrijos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos, Rumuni
jos ir Čekoslovakijos kvalifikuoti 
atstovai, susirinkusi New Yorke, 
šių metų spalio mėnesio šeštą 
dieną pasiuntė trims Vakarų už
sienio reikalų ministariams raš
tą, kuris užbaigtas šiuo pareiški
mu:

Asamblėja tiki, jog stengdamo- 
sios pašalinti tikrąsias tarptau
tinio įtempimo priežastis, Vakarų 
demokratijos visu rimtumu reika
laus mūsų tautų laisvės bei ne
priklausomybės atstatymo ir ne
priims jokios rūšies saugumo pak
to, kuriuo galėtų būti pripažintas 
ar sustiprintas devynių kadaise 
laisvų bei nepriklausomų Centro 
ir Rytų Europos kraštų pavergi
mas.

Pakartodami čia šitą pareiškimą, 
mes pabrėžiame, jog tai yra rim
tas bei iškilmingas šimto milionų 
europiečių balsas, kreipiamas į 
dalyvaujančius Ženevos konferen
cijoje valstybės vyrus”.

šį raštą pasirašė be ministerio 
S. Lozoraičio, Estijos, Lenkijos ir 
Rumunijos buv. užsienio reikalų 
ministerial ir Latvijos bei Veng
rijos atstovai.

• Norvegijos premjeras Eina- 
ras Garhardsonas atvyko į Mask
vą. Sov. Sąjungoje jis išbus apie 
10 dienų.

FORMOZA
PLANAS PARUOŠTAS IR INVA
ZIJA į FORMOZĄ BUS VYK
DOMA.

Komunistinė Kinija užims For- 
mozą, jeigu pasitarimai dėl šios 
salos su Amerika nepavyktų — 
pareiškė kom. Kinijos ministerio 
pirm, pavaduotojas Chem Yi.

Jis šitą pareiškimą padarė duo
tame pasikalbėjime Ryt. Berlyno 
kom. jaunimo laikraščiui.

Toliau Chen*Yl pažymėjo, kad 
kom. Kinija ruošiasi invazijai į 
Formozą ir tam reikalui statomas 
Fukien provincijos geležinkelis.

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Lietuvos diplomatijos šefas S. 

Lozoraitis Ženevoje kartu su 
pasiuntinybės patarėju dr. A. 
Geručiu sekė trijų didžiųjų 
valstybių ir Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministerių konferen
cijos eigą.

Visi Šveicarijos laikraščiai pa
žymėdami ministerio Lozoraičio 
atvykimą į Ženevą, paskelbė ofl- 
cialinės šveicarų telegramų agen
tūros žinią, kad ryšyje su Žene
vos konferencija Lietuvos atsto
vai Vašingtone, Londone ir Pary
žiuje yra įteikę tenykštėms vy
riausybėms notas Lietuvos neprik
lausomybės atstatymo reikalu.

Pastarosiomis dienomis lietuviš
kųjų bendruomenės namų įsigiji
mo klausimo svarstyti buvo susi
rinkę tautiečiai Melbourne ir Ade. 
laidėje, Sydnėjuje ir Bankstowne. 
Geelongas toliau vykdo pernai 
pradėtąją savų namų statybą.

Adelaidėje
Darbas pradėtas bene prieš tre

jus metus. Jis platesnėn srovėn 
išsiliejo tik šiemet. Ir jau žymios 
pažangos matyti: priimti įstatai, 
surinkta pradžiai ir keli šimtai 
svarų. Prieš keletą dienų steigia
majam Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos (Ine.) susirinkime dalyvavo 
per 40 asmenų, kurie ir pasirašė 
steigėjais — spec, namams įsigy
ti sukurtos organizacijos nariais.

Susirinkimas nustatė įstojamo
jo mokesčio £ 1.0.0, ir metinio £ 
2.12.0. Susirinkime darydamas 
pranešimą Organizacinio komite
to pirm. V. Raginis apžvelgė at
liktus parengiamuosius darbus, iš 
kurių vienas svarbiausiųjų buvo 
įstatų paruošimas ir jų įregistra
vimas valdžios įstaigoje, bei lė
šoms telkti buvo suruoštas balius, 
davęs per 60 svarų pelno. Kasoje 
susirinkimo dieną buvo per 220 
svarų, bet pradėjus mokėti įstoja
mąjį ir nario mokestį, ši suma ge
rokai padidėjo. Organizacinio ko
miteto veikla užgirta ir susirin
kimas Komitetui ir talkininkams 
pareiškė padėką.

Organizacinis Komitetas pa
prašytas toliau tęsti darbą ir pir- Į 
mąją Sąjungos Valdybą sudaro: 
V. Raginis — pirm., J. Kalvaitis 
— vicepirm., J. Pyragius — sekr., 
A. šliužas — ižd., S. Čibiras — 
teisinių reikalų, o inž. K. Relso- 
nas ir Inž. L. Garbaliauskas — 
techniškųjų reikalų tvarkytojai. 
I Sąjungos Valdybą įeina ir vie
nas ALB Apylinkės Valdybos ats
tovas.

Adelaidiškių pastangas ir ryž
tą rodo ir tai, kad Jau pirmąją 
dieną susirado organizacijų ir pas
kirų asmenų, kurie savo stambiais 
įnašais gerokai praturtino namams 
įsigyti Sąjungos kasą: amžin. 
nariu įstojo ir įmokėjo £ 100 Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdis, J. Pyra-

gius — 50. Tai tik pradžia. Tiki
masi, kad atsiras ir daugiau as
menų bei organizacijų, stambes
niais įnašais paremsiančių savųjų 
namų statybą.

Po £100 yra pasižadėję įmokėti: 
ALB Apyl. V-ba, “Vyties” sporto 
klubas, reikia tikėtis j šią grupę 
įstos Ir Moterų sekcija, kuri iš 
bufeto pelno paskyrė per 60 svarų. 
Susirinkimas pareiškė padėką už 
talką kun. dr. Jatuliui, Moterų 
Sekcijai, “Mūsų Pastogei” ir 
“Australijos Lietuviui”, (ej)

Sydnėjuje
Sydnėjuje lietuvių namų įsigi

jimo reikalais pradėta rūpintis be
ne prieš penkerius metus. Bet rei
kalas buvo užmestas. Bene prieš 
dvejus su puse metų klausimas 
vėl išjudintas Ir per tą laiką buvo 
paruošti įstatai, kurie galutinai 
priimti š.m. lapkričio 13 d. įvy
kusiame Sydnėjaus Lietuvių Na
mų susirinkime.

Iš Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Tarybos pirmininko V. Šliogerio, 
iždininko S. Jarembausko ir vece- 
pirmininko R. Venclovos praneši
mų paaiškėjo, kad per pastaruo
sius metus rūpintasi lėšų telkimu 
ir jieškota sklypų, ar tinkamų 
namų įvairiose miesto vietose. Dėl 
augštų kainų tekę atsisakyti la
bai gerų objektų, nes neturime pi
nigų depozitui.

Susirinkime dalyvavo 64 nariai 
su 147 balsais (£5 įnašas suteikia 
vieną balsą). Išviso narių yra 
192, su 293 balsais. Pasižadėjimų 
yra už £ 2364. Ne visi nariai yra 
savo įnašus įmokėję. Revizijos 
Komisijos pranešimą perskaitė 
Čelkys. Atskaitomybė rasta tvar
koj. Knygos vedamos pavyzdin
gai. Lėšų telkimą vykdę Tarybos 
nariai ir iš jų Grosas surinkęs 
daugiausiai — per £ 300.

Susimkimas pavedė Tarybai rū
pintis namų įsigijimu ir paliko 
laisvas rankas parenkant vietą ir 
objektą. Leista užtraukti pasko
lą iš finansavimo įstaigų Ir paski

PJAUNA IR DAINUOJA
Šiuo metu Indijoje lankosi So

vietų Sąjungos vadai: ministeris 
pirmininkas Bulganinas ir kom. 
partijos I-sis sekr. Kruščiovas. 
Jie pasakė keletą kalbų ir pasi
naudojo proga pamokyti' indus bei 
duoti jiems “gerų” patarimų, nu
rodydami pavyzdžiu Sovietų Są
jungą.

Kremliaus viešpačiai buvo nu
vykę į Poonos vietovę, kur aplan
kė ryžių ūkius ir bandymo stotį. 
Čia Kruščiovas pademonstravo, 
kaip sovietuose pjaunami javai su 
pjautuvu. Jis pjaudamas ryžius 
dainavo: “Mes privalome dirbti 
visi drauge”. Maršalas Bulgani
nas pasodino “atsiminimo” medį, 
paskui jis žingsniavo paskui jau
čių traukiamą plūgą tapšnodamas 
artojo nugarą. Kruščiovas ta pro
ga pareiškė, kad jam labai patin
ka jaučiai ir jis dar atsimenąs 
tuos laikus, kada šitais gyvuliais 
Rusijos valstiečiai arė. Bet tai 
buvę senai, kol dar nebuvęs me
chanizuotas Sovietų žemės ūkis.

Bombėjuje Bulganinas ir Kruš
čiovas susitiko su Indijos vaikais, 
kurių buvo apie 100.000 surinkta 
pasveikinti “didžiosios” tautos va
dus. Vaikai buvo aprūpinti Indi

jos ir sovietinėmis vėliavėlėmis. 
Jie jomis mojuodami šaukė: “Hini 
Rusi Bhalbhai” — indai ir rusai 
yra broliai.

Indijos ministeris spirmininkas, 
Sovietų vadams suruoštame pri
ėmime pareiškė, kad Indija nėra 
karinėmis sutartimis susirišusi nė 
su viena valstybių grupe ir ji šito 
nepadarys. Vienintelis blokas, ku
riam Indija priklausanti — tai
kos ir geros valios tautų blokas. 
Ir Indija nori, kad šitas blokas 
apimtų kiek galima didesnį skai
čių valstybių.

Reuterio korespondentas sam
protauja, kad Indijos “nukrypi
mas” į kairę Sovietų vadų viešė
jimo metu, jiems Išvykus bus 
greitai atitaisytas, nes Indija nori 
užsitikrinti Amerikos draugystę ir 
gauti iš jos Indijai taip reikalin
gą ūkinę paramą. Tačiau Indijos 
spauda rodo susirūpinimo. New 
Dehli dienraštis “Times of India" 
rašo, kad jeigu reikalai eis taip, 
kaip šiandien, ir jie riedės tokiu 
sparčiu, kaip šiandien, tai po pen- 
kerių metų Indija bus komunistų. 
Dienraštis klausia, ar Nehru su
prantąs savo atsakomybę prieš 
indų tautą.

Savi Namai
rų asmenų, bet namo kaina neturi 
prašokti £ 12.000.

Susirinkimas padėkojo Tarybai 
už atliktą darbą ir patvirtino apys
kaitą.

Išėjusių narių vieton Tarybon 
darinkti 2 nariai ir 7 kandidatai. 
Dabar Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Tarybą sudaro: V. Šliogeris, R. 
Venclovas, Jarambauskas, B. Dau- 
kus, E. Kulakauskas, Grosas, J. 
Kalakonis, M. Petronis, A. Dudal- 
tis, F. Sipavičius, V. Simniškis, 
P. Alekna, Jonaitis ir Valiulis.

Kandidatai: Kutka, Kapočius, Šim
kūnas. Kedys, Ilčiukas, Keraitls 
Ir Šablevičius.

Susirinkimas priėmė rezoliuciją, 
kviečiančią visus Lieetuvių Namų 
narius padidinti savo įnašus iki
15 svarų ir suaktyvinti narių 
verbavimą iki 1956 metų vasario
16 d., kad jau kitų metų prad
žioje būtų galima užpirkti tinka
mus namus.

Susirinkimas praėjo darnioj nuo
taikoj ir, reikia tikėtis, kad ūpas 
neatslūgs, lėšos plauks sparčiau, 
bus pritraukta daugiau tautiečių.

Šia proga pažymėtina, kad Syd
nėjuje yra trys ALB apylinkės. 
Lietuvių namams gauta iš Sydnė
jaus (centrinės) apylinkės £ 940 
(64 procentai), Bankstowno — £ 
205 (14 proc.), Cabramattos — 
£ 170 (11 proc.), St. Marys (sen.) 
— £ 115 (7) ir kitų vietų £ 35.

įmokėjus papildomus nario įna
šus, šiuo metu Sydnėjaus Lietu
vių namų kasoje yra per 1400.

Susirinkimui gerai pirmininkavo 
inž. Daukus, padedamas inž. Jo
naičio. Sekretoriavo Karitonas ir 
Šimkūnas. (k)

Bankstowne
Lapkričio 13 d. įvykusiame 

Bankstowno Apylinkės lietuvių 
susirinkime dar kartą vieningai 
pasisakyta, kad Bankstowno lie
tuvių namai būtų nedelsiant pra
dėti statyti.

Susirinkimui buvo patiekti 3 
numatomo pastato projektai. Pa- |

sirinktas projektas, pagal kurį 
namai turėtų 105x35 pėdų. Bal
suojant dauguma pasisakė už mū
rinius namus.

Lėšų klausimą numatoma spręs
ti savitarpio paskolos būdu. Su
sirinkimas pritarė ALB Apyl. 
Valdybos pasiūlymui, Jog dirban
tieji, ar paskiros šeimos, Banks
towno lietuvių namams įsigyti 
suteikia po £ 50.0.0 paskolą, kuri 
įmokama per vienerius metus. Su
sirinkime pasižadėjimus pasirašė 
25 asmenys. Vienas pasirašė di
desnei sumai, o kiti žadėjo pasira
šyti vėliau, pasitarę su kitais šei
mos nariais. Tikimasi, jog pasi
seks surasti visą 100 asmenų, ku
rie paskolins po £ 50.0.0, ir, to
kiu būdu ateinančiais metais bus 
surinkta £ 5000. Už šią sumą nu
matoma (ūkio būdu) 1956 m. pa
statyti sienas, uždėti stogą, įsta
tyti langus, duris, sudėti grindis. 
Kai kuriuos darbus tikimasi at
likti talkos būdu, kitus reiks ati
duoti specialistams — statybinin
kams.

Namų statutui paruošti pakvies
ti. teisininkai: Rusa, Mauragis ir 
Karvelis. Susirinkime statuto pro
jektą pejskaltė Mauragis.

Susirinkimas įgaliojo Apylinkės 
Valdybą sudaryti pagalbinį komi
tetą spec, namų reikalams.

Susirinkimas, kurį pravedė iš
vykstu į Ameriką buv. Valdybos 
nariai P. Stakauskas ir K. Pik
turna, praėjo didelio vieningumo 
ir ryžto nuotaikoj.

(r)

KITAIP IR BŪTI 
NEGALI!

“SOVIETŲ SĄJUNGOS PA
VERGTOS TAUTOS NESUSI
TAIKO SU PAVERGIMU”,—SA
KO WILLIAM BENTON.

Buv. JAV senatorius, “Encyc
lopedia Britanica” leidėjas, Will
iam Benton, nepersenai grįžęs iš 
kelionės po Sov. Sąjungą, ta pro
ga aplankęs Rytų Europą — Če
koslovakiją, Lenkiją ir kitas ša
lis, pareiškė, kas Sov. Sąjungos 
satelitiniai kraštai nesusitaiko su 
sovietiniu pavergimu. Jis pabrė
žia, kad tarp šių kraštų ir rusų 
esąs didelis skirtumas. Satelitinių 
kraštų žmonių nepasitenkinimas 
labai ryškus ir šitai lengva paste- 
bėti.

Vengrija, kadaise buvęs kviečių 
aruodas Europoje, dabar neužten
ka duonos ir turi grudus impor
tuoti iš Švedijos. Lenkijoje dabar 
žmonės daugiau eina į bažnyčias, 
negu jie tai darė prieš karą. Če
koslovakijoje, kur prieš septyne
rius metus daug žmonių balsavo 
už komunistus, dabar jau šito ne
darytų, — rašo Benton.

Vak. Vokietijos 
Armijos Vadai

Iš Bonnos pranešama, kad ge-
nerolas Adolf Heusinger, buv. Hit
lerio gen. štabo operacijų skyriaus 
viršininkas, o po karo Vak. Vokie
tijos karinio planavimo departa
mento šefas, dabar paskirtas nau
jai įsteigtos karinės tarybos vir
šininku. šiai tarybai priklauso že
myno kariuomenė, karo laivynas ir 
aviacija. Gen. Heusingeris dabar 
yra 58 metų amžiaus.

Gen. Hans Speidel, 58 metų am
žiaus, buv. maršalo Romelio štabo 
viršininkas, po karo buvęs Vak. 
Vokietijos atstovas šiaurės Atlan
to Organizacijos vyriausioje būs
tinėje Paryžiuje, dabar paskirtas 
Vak. Vokietijos karinių pajėgų 
departamento šefu krašto apsau
gos ministerijoje.

Atominis lietus
Iš Vašingtono pranešama, 

kad pereitą savaitę Sovietų Są
jungoje išsprogdinta nauja vande
nilio bomba. Duomenys rodo, kad 
ši bomba yra didžiausia iki šiol 
Sovietų išsprogdinta . vandenilio 
bomba.

Pereitą savaitę, kaip pranešama 
Iš Tokio, Japonijoje krito radio
aktyvus lietus. Manoma, kad tai 
yra pasėka Sov. Sąjungoje tuo 
metu išsprogdintos galingos van
denilio bombos.

Britų mokslininkai teigia, kad 
Sov. Sąjunga per pastarąsias 14 
d. yra išsprogdinusi bandymo tiks
lais 6 atomines ir vandenilio (H) 
bombas, kurios savo galingumu 
prilygstančios didžiausiomis šios 

rūšies Vakarų bomboms.
Sov. Sąjungos kom. partijos I- 

sis sekr. Kruščiovas Indijoje pa
reiškė, kad Sovietai atominius 
ginklus gaminasi apsigynimo tiks, 
lams.

• Pereitą savąitę Sydnėjuje. 
streikavo valdinių autobusų ir 
tramvajų šoferiai ir konduktoriai, 
žmonėms į darbovietes nugabenti 
uvo panaudoti sunkvežimiai, leng

vosios privačios mašinos ir kitos 
susisiekimo priemonės.

Streikas kilo dėl to, kad nori-, 
ma įvesti tvarką, kad autobusų 
šoferiai surinktų iš keleivių ir pi
nigus.

Ginčas dar nebaigtas.
• š.m. lapkričio 7 d. į Gottlan- 

do salą Švedijoje iš Estų Saaremo 
salos laiveliu atbėgo 3 estai: vy
ras, žmona ir uošvė, pabėgę iš 
privėrė, darbo stovyklos. Laiveliu 
paspruko pasinaudodami rūku ir 
vadovaudamiesi senu mokyklos 
kompasu.

• Iš New Yorko pranešama, 
kad Amerika svarsto galimybę 
priimti į Jungtines Tautas 17 rau- 
jų narių. Skelbiama, kad Amerika 
palaikys Italijos, Austrijos, Airi
jos, Suomijos, Portugalijos, Ispa
nijos, Kombodijos, Ceilono, Japo
nijos, Jordano, Laos, Lybijos ir 
Napalo kandidatūras. Sov. Sąjun
ga reikalauja, kad į Jungtinių 
Tautų Organizaciją būtų priimta 
Mongolija, Albanija. • Bulgarija, 
Vengrija ir Rumunija. Už šias 
valstybes Amerika nebalsuosianti, 
pareiškė JAV atstovas Jungtinėse 
Tautose.

• Žymus sovietų architektas 
Aleksander Vlasov pašalintas iš 
pareigų, kadangi lankydamasis 
Amerikoje padarė vizitą žinomam 
amerikiečiui architektui Frank 
Loyd Wright ir su juo . kalbėjosi 
“prie 4 akių”.
• Londone lankėsi Jugoslavi

jos užsienių reikalų ministeris 
Kardeli. Jis turėjo pasikalbėjimus 
su D. Britanijos ministerių pir
mininku Edenu, užsienių reįjcalų 
ministerių Macmillanu ir kitais 
vyriausybės nariais.
• Iš Maskvos pranešama, kad 

nuo ateinančių metų Maskvoje vėl 
bus pradėtas leisti anglų kalba 
laikraštis “News”, kuris buvo už
darytas prieš penkerius metus.
• Sovietų Sąjunga ambasado

rium į Vak. Vokietiją siunčia Zo
rina. Vokiečiai Jam pranašauja 
liūdną galą, nes jo pirmtakai, bu
vę ambasadoriai Vokietijoje: Mer
kulovas, Krestlnskls, Chinčukas, 
Skvarcovas ir Dekanozovas — ar
ba sušaudyti, arba dingę “be ži
nios”.
• Krokuvos mieste dar vis kas 

penktas gyventojas aprūpinamas 
vandeniu iš statinių ir šulinių, 
nors komunistinė propoganda skel
bia apie “milžiniškas” statybas ir 
technikos laimėjimus Lenkijoje.

1
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Kaip sovietinamas okup. Lietuvoje jaunimas
Sovietai, okupavę kurį nors 

kraštą, ypatingą dėmesį kreipia į 
jaunimą, stengdamiesi ypač jį su- 
komunistintl ir surusinti. Todėl 
ir pavergtoje mūsų tėvynėje šiuo 
metu eina įtempta, kova tarp oku
pantų ir krašte palikusių mūsų 
tautiečių dėl to jaunimo įsitikini
mų, dėl jo “perauklėjimo”. Bolše- 
vkai visokiais būdais stengiasi 
jaunimą pritraukti j savo eiles ir 
jį susoyje.tinti. Tam tikslui turi 
įsteigę pionierių ' ir' komjaunimo 
organizacijas, kurių tinklą sten
giasi kiek galėdami Išplėsti tarp 
veikiančių 380 vidurinių, 970 sep
tynmečių mokyklų su visa eile 
technikumų, specialiųjų mokyklų 
ir augštųjų, taip pat 2.415 prad
žios mokyklų. Mokslus einant bol
ševikai skelbia per pusę miliono 
jaunuolių ir merginų.

Jaunimui iki 14 metų amžiaus 
yra skirta pionierių organizacija. 
I Ją priimami vaikai maždaug nuo 
7 metų amžiaus — tiek berniukai, 
tiek mergaitės. Pionierių vadovės 
dažniausiai esti moterys — parti
nės ar komjaunuolės. Tačiau yra 
ir vyrų. Pionieriai veikia pagal 
specialius nuostatus. Jų politinio 
lavinimo programą sudaro pasako
jimai apie Leniną, Staliną, visokie 
pamokymai, kaip reikia būti ge
rais komunistais ar gerais kariais, 
etc. Ne visi vaikai yra pionieriai. 
Kiti arba patys užsispiria ir neina, 
arba jų neleidžia į pionierius įsi
rašyti ir jų praktikas atlikti tė
vai.

Išbuvus nustatytą laiką pionie
rium, vieni stoja j komjaunimo 
organizaciją, kiti — ne. Griežtos 
prievolės stoti nėra, leidžiama lyg 
ir "patiems apsispręsti’!, nors 
normaliai Ir daromas tam tikras 
spaudimas. Į komjaunimo orga
nizaciją stojant reikia paduoti pa
reiškimą, kuriame atžymima pa
vardė ir vardas, tėvo vardas. Be
velk' kiekvienas norįs įstoti pri
imamas. Mieštuose ir miesteliuose 
komjaunimo yra daugiau'negu kak 
niuosė. Komjaunuoliai dėvi specia
lius ženkliukus. Komjaunimo įs
tatų knygelės galima gauti pigiai 
visur nusipirkti. Priimamieji turi 
duoti iškilmingą įžodį. Turi pasi
žadėti būti ištikimi "tarybų liau
džiai”, klausyŲ savo vyresnybės, 
išsižadėti "religinių prietarų” etc. 
Iš komjaunimo normali*! “kelio 
atgal nėra” — nebent išmestų, 
bet tada reikštų, kad “viskas la
bai blogai”.

Politinio apmokymo programa 
pravedamą per uždarus ir atyjrus 
komjaunimo susirinkimus, specia
lius kursus ir “saviąąoką”. Per 
uždarus susirinkimus daugiausia 
klausinėjama, kas ką kalba, ko
kios žmonėse vyrauja nuotakos 
etc. Komjaunuoliai, pasiunčiami 
taip pat slankioti aplink bažny
čias ir sekti, kas jas lanko, nors 
Ir Iš pačių komjaunuolių yra to
kių, kurie lankei bažnyčią, bet, ži
noma, taip, kad kitiems nekristų 
i

Išbuvus nustatytą laiką kom
jaunuoliu, galima stoti į kom. 
partiją. Tik reikia rekomendaci
jos iš dviejų partinių, kurie yra 
išbuvę partijoje ne mažiau kaip 
trejuss metus. Pusmetį reikalinga 
išbūti kandidatu.

Tėvai reaguoja įvairiai — vieni 
sutinka, ypač atsižvelgdami į .
medžiaginius sumetimus ir į vaikų pakalnes, sodus ir talętninkus. Dar 
ateitį, kad stotų j pionierius ar 
komjaunuolius, ki'ti tam yra prie-' 
šinAf r 7" ‘...........................
krašte ir Žemaičiuose, sieniniuose I dies kolionijos... 
laikraščiuose ne kartą rasime pa-, 7.^ 
vardes tokių "silpnos moralės kan- ( beslp^ačiuodami pasistatė sau tris 
didatų”, kuriuos komjaunimo va- ( naujas pirkias, bet klojimas taip 
dovybė papeikia, kad pasidavė tė- jr įįį^ yigjem3 bendras, senybinis, 
vų "spaudimui” ir neįstojo 1 
komjaunimo eiles.

Komjaunuoliai taip| pat yra ak
tyviausi padėjėjai partiniame ko
munistų ■"savišvietos” tinkle. Tiek 
jie patys turi uoliai išeiti nusta
tytąją politinę programą, tiek ir 
padėti “šviesti kitus”, ateiti par
tiniams agitatoriams ar “švietė
jams” į talką. Tačiau šiaip stojan
čių į komjaunuolių eiles iš įsitiki
nimo procentas nėra jau toks di- ant drangų, nudardėjo pakalnėmis Kai įsidainuodavo untilgiškiai užu

i Maskvos universitetas. Net ir mi
nėjimui praėjus nuolatos kalama 

! kiekvienai kiaulių augintojai ir 
karvių melžėjai, kad Maskvos un- 

! tas yra išleidęs daugybę mokslo 
žmonių, kad jis taip pat nusipel
nęs komunistų, partijai ir kad da
bar jame mokosi suvažiavę jau
nuoliai iš visų kraštų. O svar
biausia, visos tos žinios taip nu-

delis. Ypač maža komjaunuolių I smailinamos, jog, atrodytų, Mask, 
yra kolchozuose, nes kolchozinin- ■ vos universitetas įsikūrė vienas iš 

pirmųjų pasaulyje. Bet argi jau 
taip iš tikrųjų ir buvo?

štai, visuose tuose kraštuose, 
kuriuos turi dabar užgrobę sovie
tiniai okupantai, universitetai, 
augštojo mokslo įstaigos, įsikūrė 
kelis šimtmečius pirmiau negu Ru
suose. Pvz. Karaliaučiaus un-tas 
buvo atidarytas 1544 m. Dabar tą 
sritį valdo Sovietai ir un-tas nu
stojo veikęs. Jame mokėsi Kristi
jonas Donelaitis dar tais metais, 
kai Rusuose nebuvo jokio univer
siteto. Krokuvos un-tas pradėjo 

veikti 1364 m. Estijoje un-tas vei
kė jau 1632 m. čekų Prahos un-to 
įkurtuvės buvo 1347 m. Vilniaus 
un-tas Lietuvoje įsikūrė 1578 m., 
o kai carų vedami rusai pavergė 
Lietuvą, Vilniaus un-tas buvo už
darytas. Tad Lietuva pora šimtų 
metų anksčiau už rusus įsteigė 
savąją augštąją mokyklą. Mask
vos un-tas buvo įkurtas 1755 m.

Į Maskvos Lomnosovo vardo 
un-to 200 metų įkūrimo sukaktį 
buvo taip pat pasiųsta delegacija 
iš Lietuvos. Bolševikai skelbia, 
kad Maskvos un-tas, “išvadavus 
Lietuvą iš hitlerinių grobikų”, 
ėmėsi “šefuoti” Vilniaus un-tą. 
Maskvos un-tą baigę 62 specia
listai dabar dėsto bolševikinėse 
Lietuvos augštosiose mokyklose. 
Ir 28 Vilniaus un-to dėstytojai 
yra baigę "asplriantūrą” Mask

vos unte. Ta proga Vilniaus un-te 
buvo atidaryta paroda, skirta 
Lomnosovo vardo un-to sukakčiai 
atžymėti. Būtų buvę visai vietoje, 
jei Maskvos valstyb. Lomansovo 
vardo un-te būtų 
ta Vilniaus un-to 
taip pavadinta: 
erškėčių keliais j 
je parodoje turėtų būti parodyta, 
kiek kartų Lietuvos Vilniaus un- 
tas buvo barbarų iš Rytų apiplėš
tas, kur tas turtas dingo ir pa
galiau, kaip tų pačių okupantų 
tas un-tas 1832 m. buvo uždary
tas, kam atiteko jo visas turtas, 
knygynas, archyvai ir kiek tada

yra Koįvuozuose, nes KOicnozinm- į 
kai drįsta smarkiausiai pasisakyti 
prieš bolševikinį režimą. Kolcho
zuose esą komjaunuoliai dažniau
siai esti panašūs į rusų “bespri- 
zominkus” — arba esti ką nors 
pavogę, arba nusukę etc. Tokie 
tarp žmonių gero vardo neturi.

Iš Lietuvos mokyklinių progra
mų, vadovėlių ir jaunimui skirtų 
leidinių bei “savišvietos” tinklo 
išnyko visokios žinios ir aprašy
mai apie Lietuvos valstybės kūri
mąsi, didžiuosius kunigaikščius, 
jų valstybinius žygius, kovas su 
rusais ir kitais tautos priešais. 
Vytautą Didįjį, Kęstutį. Basana
vičių, Kudirką ir kitus turi ats
toti Leninas ir Stalinas. Lietuviai 
mokyklose, komjaunimo organiza
cijose, partinėje veikloje ir šiaip 
visur viešajame gyvenime savo 
istoriją turi pradėti ne nuo Min
daugo ar Gedimino, bet svarbiau
sia nuo Lenino ir Stalino. Jauno
ji karta stengiamasi visais bū
dais auklėti nulietuvlnta, nepažįs
tanti savo tautos praeities, tik 
prieš 15 metų įsijungusi į “did
žiąją tarybinių tautų šeimą’’ ir 
nuo čia stvertųsi “patį didįjį sa
vo istorijos lapą”.

Sovietuose jaunimas iš tikro ne
turi progos pasinaudoti nei bol
ševikų taip garsinama “laisve”, 
nei “laime”. Niekas ten nežino, 
kada šis “tautos žiedas” ir jos 
pažiba gali atsidurti Sibiro darbo 
vergų stovyklose ar nesibaigian
čiose taigose. Tuo pačiu metu, 
kai bolševikiniai propagandininkai 
tiek pačioje Sov. Sąjungoje, tiek 
už jos ribų visiems šaukia apie 
laimingą jaunystę Sovietuose, di
delis jaunimo skaičius deportuoti 
turi viliai žiauriausią nedalią ka
lėjimuose ar priverčiamose 
yyklose.

sto-

buvusi atidary- 
paroda, kad ir 

Lietuvių tautos 
mokslų. Tokio-

visokia Šviesa is 
Maskvos...

Pavergtosios Lietuvos jaunimas 
su kitais gyventojais dar nespėjo 
atsikvošėti nuo Lomonosovo, Le- ....„ —, -----, . — - ----- —
niuo ir kitų bolševikinių idolų mi- auklėtinių ir dėstytojų buvo iš- 
nėjįmų, ’ kaip, štai, ir vėl jiems I tremta Sibiran, klek jų sušaudy- 
buvo priminta, jog šiemet suėjo i ta ir už ką. 
porą šimtų metų, kaip gyvuoja Į Elta.

PULGIS ANDRIUŠIS

Kiekvienais metais lapkričio 18 
d. (Venciam a broliškosios Latvijos 
nepriklausomybės sukaktį, ir šie
met dalis latvių tautos ją švenčia 
toli nuo savo tėvynės: vieni Si-1 
biran ištremti, kiti po įvairius pa- :

tų trūkumas yra tiesiog katastro
fiškas. Latviai dominuoja provin
cijoje. žurnalistas pabrėžia: reta 
kuri kita tauta tiek nuo karo nu
kentėjo, kiek paba'.tiečiai. Apie 
tai, kad būtų pakilęs pragyveni-

saulio kraštus išsklidę. > nlo lygmuo, negali būti nė kalbos,
Čia patiekianti danų žurnalisto' nors tuo okupantai ir giriasi. Net 

Bent Renius įspūdžiai iš šiandie- i ir patys darbininkai atvirai pla
ninės Rygos rodo, kad Latvijos , pažįsta, kad darbo žmogaus buitis 
sostinė, kaip ir visas kraštas, yra nė kiek nepagerėjusi. Žurnalistas
žiauriai rusinamas, norint Latvi
ją padaryti rusiškąja Sov. S-gos 
respublika.

Red. 
— * —

Neseniai Sov. Sąjungoje lankė
si didesnė danų turistų delegaci
ja. Su ja buvo nuvykęs vienas 
žurnalistas, kurio įspūdžius ats
paude taip pat švedų dienr. 
“Svenska Dagbladet”. Nuvykęs į 
Rygą, jis pasistengė kiek iš ar
čiau, nors ir bendrais bruožais, 
susipažinti su dabartiniu gyveni
mu Rygoje. Kiek dabar Rygoje 
yra gyventojų, niekas jam tikslių 
duomenų nesuteikė. Tačiau mano
ma, kad joje dabar gyvena 300.000 
latvių ir apie 700.000 rusų. Žur
nalistas sakosi 3 dienas atsidėjęs 
klausęsis gatvėse, kuria kalba

mėgino surasti nors vieną tokį 
latvį, kuris būtų patenkintas Lat
vijos įjungimu į Sov. Sąjungą, 

— deja, nerado nė vieno. Laisvės 
bulvare, dabar perkrikštytame į 
Lenino gatvę, tebestovi Latvių 
Laisvės paminklas su iškaltais 
žodžiais: “Už tėvynę ir laisvę”. 
Statula laiko rankoje 3 žvaigždes, 
vaizduojančias tris latvių provin
cijas: Latgala, Vidžemę ir Kur
žemę. Tačiau prie jo jau nebestovi 
latvių kariai, anksčiau budėję prie 
minimojo paminklo. Prie jo papė
dės nebėra nė sudėtų gėlių ar vi- 
nikų. Dabar gėlės dedamos prie 
didžiulės Lenino statulos. 
»

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

šnekama, — Ir per tas tris dienas

Vokietijos vyriausybė pasiūlė 
naują nacionalsocializmo aukoms 
atlyginti įstatymo projektą, ku
riuo, palyginti su anksčiau pri
imtuoju įstatymu, įnešta visa eilė 
naujų pataisų ir kai kuriais at
vejais padidintos atlyginimo su
mos. Iš viso federalinė Vokietijos 
respublka nacionalsocializmo au
koms už padarytuosius joms žiau
rumus numato atlyginti 13,75 mi- 
liardo DM. iš to skaičiaus tik 
vienam Izraeliui per 14 metų bus 
atlyginta 3,5 miliardo DM. Nau
jasis įstatymas turėtų įsigalioti 
1956 m. balandžio 1 d.

Vokiečių spauda skelbia, kad bu
vusieji politiniai kaliniai iš Sovie
tinės zonos ir Rytinio Berlyno, 
kurie po 1948 m. sausio 1 d. buvo 
ilgiau kaip metus laiko suimti, ga
li gauti tam tikrą pagalbą iš fe
deralinės vokiečių vyriausybės fon
dų. šitas patvarkymas taip pat 
taikomas politiniams kaliniams ir 
iš kitų sričių, kur nebuvo laiko
masi demokratinės santvarkos. 
Tam tikslui pareiškimus gali įteik
ti asmenys, kurių mėnesinės paja
mos per 12 pastarųjų mėnesių vi- 
durkiškai neprašoko 200 DM ir 
kurių turtas siekia ne daugiau 

kaip 10.000 DM.

tik du kartus išgirdo praeivius 
šnekant latviškai. Tat neturi reikš
ti, kad latviškai būtų uždrausta 
kalbėti iš viso, ne: tiek teatre, 
tiek operoje tebevartojama latvių 
kalba, taip pat nešiojami latvių 
tautiniai drabužiai ir dainuoja
mos populiariausios Rainio ir 
Baronio dainos. Tačiau, iš kitos 
pusės, ta proporcija tik rodo, kiek 
Ryga jau yra surusinta, šiandien 
Rygoje visi gatvių ir tramvajų 
užrašai žymimi latviškai ir rusiš
kai. Tuo tarpu centrinėje stotyje 
traukinių tvarkaraštis duotas jau 
tik rusiškai.

Ryga šiandien atrodo kaip di
džiulė karinė stovykla. Iš dešimties 
sutiktų gatvėje žmonių 3 ar 4 vis 
su uniformomis. Visur vis matysi 
žygiuojančius kareivius su gink
lais arba sunkvežimius su karei
viais. Taip pat ir policijoje, iš
skyrus nedideles išimtis, vyrauja 
rusai. Visi žurnalisto sutikti su 
uniformomis policijos pareigūnai 
kalbėjo tik rusiškai. Didelis butų 
skaičius, ypač uosto rajone, tebė
ra rekvizuoti rusų. Statoma visa 
eilė naujų karinių pastatų. Sta
tomas taip pat ąreodromas. Bu-

SOVIETINIS ŽMOGUS

Geras, senas klojimas, žemėn 
jaugusiu stogų, prislėgtai sama
nų duknom, užstumtas sandariais 
yartąis, iš šono dar paspirta? sun
kiu slėgiu, ’iegu tau tenai užsi
raugia lietūs iš vakarų, tegu tau 
tenai tuskina l<t pakarpos grie
bęs beržus Žiotinėse žvidras, te
gu tąu tenai paspringsta bekrlok- 
damos upės pavasariai?, tegu tau 
tenai užkimšta tetervinai savo 
ulb.ėjimuose Pavniduly — žiulių 
senajame klojime vis kaip užanty 
tylu, šilta, tamsu; tik kipšiukas, 
begindamas puodą, sliuogteri nuo 
Ulinės ir perneša prosenelio pi
nigus į šviežią vietą.

Prieš dvejus mętus dar viskas 
čia buvo. Valeiša, kaimo įgalioti
nis, žiulių kluonienoj ant Balt
raus bęrgamotinės kriaušės su va- 
deliapuse parišo noragą šaukti 
vyrams pas matiplnką, nes Žiulių 
vieta buvo pati augščlausia Pa- 
pirčiuose. Plaktuku mušamas no
ragas kas rytą aplėkdavo visas

ne vienam papirtiškiui Ir dabar 
, . skamba ausyse Valeišos noragas,

Provincijoje, ypač Suvalkų nepataikius pasirinkti sau prie šir- 
^nrMoIXinnoo aioninliinnn , rlioa VnlinniLia

Trys broliai Žiuliai kažkuomet

1 niekas nebuvo pajudinęs samani; 
1 nuo želmens, dūmais kvepėjo jau- 

Jo sienojai, juoda burna žiobavo 
durelės. Seniausias kaime kloji
mas, statytas be pjūklo, dar iš sa
vo miško.

Kaimo įgaliotiniui nurišus nora
gą nuo bergamotinės, dar vis m'a- 
tlninkul krapštantis su planais 
Vincaženčio kamaroj, senasis bro
lių Žiulių klojimas,

KLOJIMAS
(FRAGMENTAS 

NAUJOS KNYGOS)
IS

prose- 
visas 
jąujo 

stava- 
cypia

katras Pašilėn, katras Pamėlyna- 
raistėn, katras Pagrabėsna. Te
nai, naujuose vienkiemiuose, gal, 
klojimo pasterblyje, gal pirtelės 
sąsparoje, gal svirno vainike per 
didelį užsipuolimą dar kur atpa
žintum po vieną juodą sienojų, 
kažinkuomet rūgusį dūmuose, kaip 
pačiuosi žiemos dūkimuose 
nelis naktį kursto pečių, 
apsipylęs liepsnomis, kaip 
sienas muša prakaitas, o 
riuose nekrikštytu kaišu 
smala.

Vinca Žiulys išsikėlė ant Pagra- 
blų kalno prie Bobaraisčio. Tarp 
naujos pirkios ir Bobaraisčio py
lėsi alksniokų atžalynas aplink 
dubulę, kuri buvo prižliugusi juo
do vandens ir viksvų. Vinca iškirto 
alksniokus, pasistatė naują kloji
mą, o, kiek pagilinęs dubulę, te
nai paleido antis gyventi. Greito
mis sudurstytas klojimas švyti 
kaip sietas,, matai, nespėjo kaip 
riikiant [samanoti tarpus. Vasa
ros naktimis košiasi mėnesiena 
pro plyšius, rudeniais žvidras pe
šioja šieną bei šiaudus šalinėse. 
Guli žmogus visas atiduotas vėjui, 
sakytum kur naktigonėj.

Gi va Baltrus žjųlyą nusinėrė 
klojimo dalį galan Mėlynraisčio. 
Tokiais žmonių pokylio metais. 
Baltrus, nenusitverdamas geres
nio medžio, neturėjo Iš ko nuleisti 
klojimo stogo iki pat žemės, ne
liko vietos paklojimiams su tam
siom sterblėm, o galulaukės vię-

sukrautas toje net ir dilgynas neįsivelsė.

ežero subatvakariais, rodos, imk 
ir nusinešk klojimą atgal į kai- 
mavietę, — toks čia tau ir poilsis 
ant šieno gulint!

O dięveduodangu Kasčiaus 
Žiulio vaikai Pašilėj surietė nei 
šį nei tą ir pavadino klojimu. 
Žmogau tu mano, tik juokas ima: 
apdengė gontais, sienas apkalė 
lentomis, skersai įsodino perėjinius 
vartus, matai, kad nereikėtų veži
mo gręžti. Karčiaminio žydo sta- 
dala, o ne klojimas

Argi tu tokiuos klojimuos pa
slėpsi pinigų puodą, užkeiksi Jį 
nešvęstojo vardu? Ar jį prisipra
šysi čionai apsigyventi ir saugot 
užkastą, naudą?

Ne. Jam reikia prlskvetusio jau- 
jo, smalkais pripleškinto pečiaus. 
Jam reikia, kad poklojlmė kežė
tų vyšnynai, pilni piktadilgių, 
trainių, varnalėšų, šungrybių. Kad 
pasterbliuose būtų gražiai įplėku- 
si žemė, būtų pririoglinta patrę- 
šusių rastagalių, iškerėjusių ka
ladžių, kirvarpų išėstų kukių, ku
riais naktimis laižo mėlynos lieps
nelės. Kad po samanotais, kerpė
tais akmenimis rausiusi sliekai, 
šimtakojai, atsiknojusiose žievėse 
vlzgėtų auslindos ir sprakšės, o 
vėlybą rudenį jieškotų užuovėjos 
kopūstinis vikšras, prieš susisup
damas į šilkinius vystyklus. Kad 
po prėslais paspaustos grūdinės 
pelytės gailiai cypsėtų, j klojimo 
sienas plaktukais kalentų svirp
liai, peludininke ir jaujaduobėj 
kas skrabentų, spragsėtų, turš- 
kentų nerasdamas ramybės.

Kad prietemėlėje nuo želmens 
atsikabintų šikšnosparnis ir sula- 
psėtų kampais aplink obelų šešė
lius kluonienoj.

Arba kad tylią rudens naktį vi
sais rašytiniais Ir šulais, nup žel-

Sydney Morning Herald redak
cijos atstovas H.G. Kippax vie
name savo reportažų ii kelionės 
po Sovietų Sąjungą rašo apie 

sovietinį žmogų. Čia patiekia
ma to reportažo santrauka.

— ★ —
Kippax sutikęs labai mažai žmo

nių, kurie mokėtų angliškai. Dar 
mažiau jis sutikęs tokių, kurie 
kalbėtų atvirai esant šalia trečia
jam asmeniui.

Pažinti sovietų Rusijos žmones 
nėra lengvas dalykas, rašo Kip
pax. Ir taip yra todėl, kad Sovietų 
Sąjungos pilietis neturi teisės kal
bėtis su svetimšaliu, kadangi jis 
gali pasakyti tai, ko valdžia ir 
partija nenori, kad užsienis ži
notų.

Bet, atsitinka kartais, ir tai pa
tiems žmonėms nejaučiant, kad Jie 
pasako daugiau, negu nori, ir su
žinai apie juos daugiau, negu įs
tatymai numato. Ir tai tik todėl, 
kad sovietinis pilietis yra alkanas 
žinių apie Vakarus, apie gyveni
mą kituose kraštuose. Jis užsie
nietį, progai pasitaikius, klausi
nėja ir iš šitų sugestyvių klausi
mų galima daug ką suvokti.

VAIKŲ DARŽELIO VEDĖJA. 
Jauna, išsilavinusi Maskvos prie
miesčio vaikų darželio vedėja bu
vo tipiška jaunosios kartos komu
nistė: susilaikanti, įtarinėjanti, 
nepasitikinti, .propoguojanti. Ji, 
vedžiodama po jos žinioje esantį 
vaikų darželį, viską mielai aiškino 
ir čia pat pareiškė, labai pabrėž
dama, kad vaikai gali žaisti viso
kius žaidimus, Išskyrus karinio 
pobūdžio.

Besikalbant H.G. Kippax pa
klausęs, ar ji žinanti apie moky
mo sistemą Australijoje. Ji pa
reiškė, kad mažai ką žinanti,, bet 
mielai norėtų sužinoti. Kada žur
nalistas jai papasakojo apie pri
valomą mokslą pradžios mokyk- 

; lose, apie privačias ir valdžios 
mokyklas, apie laisvą mokslą gim
nazijose ir universitetuose, apie 
teikiamas stipendijas, vaikų dar
želio vedėja išplėtusi akis, giliai 
susidomėjusi paklausė: "O kaip su 
darbininkų vaikais, kokį jie gauna 
išsilavinimą?” Kada jai buvo atsa
kyta, kad mokyklos yra lygiai 
laisvos visiems vaikams — taigi ir 
darbininkų vaikams — jos veido 
išraiška pasidarė akmeninė. Ver
tėjas žurnalistą pakvietė pasižiū
rėti vaikų...

Ir taip visur alkis žinių, noras 
pažinti Vakarus, bet akmeninė 
tyla, kada patiekiami faktai.

Kartais tokia tyla gali reikšti

mens iki pačių pamatų imtų ir 
subraškėtų klojimas. Tai jis pat
sai, kipšiukas, šeriasi. Girdi, išsi- 
movęs iš seno kailio, pasirąžo. O 
tokią naktį klojimas, vadinasi ir 
prosenelio pinigai, puse colio su
lenda giliau į žemę.

mandagumą, nes nepatogu juk 
į svečiui į akis drožti, kad jis yra 
melagis, kad jis yra specialiai 
kapitalistų atsiųstas propagandi
ninkas. Bet kartais tokia tyla 
reiškia ir susimąstymą, lėtą naujų 
faktų gromulavimą. Bet niekada 
rusas nekalbės su užsieniečiu at
virai, stovint šalia antram rusui.

AVIŲ AUGINTOJAI. Maskvo
je, žemės ūkio parodoje, ukrai
niečių avių augintoją ekskursijos 
dalyviai, sužinoję esant žmogų iš 
Australijos, atėjo su juo pasikal
bėti. Apie avis, žinoma. ,

Jie klausinėjo apie viską: kaip 
dažnai australiškos avys ėriuoja- 
si. kuriais metų laikais, kokios li
gos avis naikina, ar tiesa, kad 
elektrifikuotomis vielų tvoromis 
atskirta vieno augintojo kaimenė 
nuo kito ir kt.

Susidomėjimas buvo didelis ir 
pokalbiai nuoširdūs. Vienas senas 
ukrainietis prisipažino matęs aus
trališką vilną, kurią jis i laikąs 
geriausia pasaulyje.

“Aš kiek anksčiau buvau sakęs, 
kad Rusija perka vilnų Australi
joje, tad dabar mano vadovė, 
jauna moteris, piktai pareiškė, 
kad šitai yra netiesa, nes Rusija 
pati vilnų turinti pakankamai”, — 
ironiškai pastebi Kippax.

Tolimesnį pokalbį vadovė mėgi
no sutrukdyti ir ukrainiečiai avių 
augintojai turėjo pasitenkinti tuo, 
ką buvo išgirdę. Jie su australu 
išsiskyrė labni draugiškai.

ATVIRUMAS, BAIMĖ. KRI
TIŠKUMAS. Viename provincijos 
mieste Kippax’o vadovas teiravosi 
užsieniečių nuomonės apie Sovietų 
Sąjungą. Ir kada jam buvo atsa
kyta, kad užsienietis norėtų Mask
voje gauti savo krašto didžiuosius 
dienraščius, kaip lengvai gali 
gauti kiekvienas norintis “Prav
da” ar “Izvestijas” Sydnėjuje, 
Londone ar New Yorke, tai vado
vas tegalėjęs atsakyti, jog kada 
nors šitai “ateis” ir į Rusiją.

Paskui jis klausinėjo apie kai
nas, apie atostogas darbininkams, 
apie socialinį gyvenimą ir labai 
lomėjosi, kas atsitiktų, jeigu aust
ralas Sydnėjuje užkirstų žydui... 
Tai būta antisemito.

Vieną vakarą Kippax nuėjęs 
Maskvoje į restoraną. Greta sė
dėjo jaunas vyras, kurio mergina 
šoko su kitu vyru. Rusas, sužino
jęs iš patarnautojo, kad greta Jo 
sėdi anglas, tuojaus pradėjo po
kalbį. Jis mokėjo šiek tiek angliš
kai ir truputį vokiškai. Grįžusi 
jo mergina ir, išgirdusi anglų 
kalba vykstantį pokalbį, buvo tie
siog sukrėsta. Ji mėgino nutrauk
ti pasikalbėjimą, o kai tai jai ne
sisekė, nulėkė pas restorano ve
dėją, kuris nedelsė atvesti į pro
tą "išsišokėlį”: rusas ir jo mer
gina buvo pasodinti prie kito sta
lo.

(Nukelta į 3 psl.)
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| Gyvenimo | 
Iškarpos

Kaip anais gerais laikais Lietu
voje, taip ir šiemet »ia, Austra
lijoje, rudens sezonui prasidė
jus (spalio-lapkričio mėnesiais), 
lietuviškieji teatrai Adelaidėje, 
Melbourne, Sydnėjuje, Canberroje, 
kiek girdėjau ir Geelonge, patie
kė eilę premjerų: Atžalynas, Bu
halterijos klaida. Tuščios pastan
gos, Živilė.

Vienur vaidinta geriau, kitur 
blogiau, bet visos salės buvo piį- 
nos; režisieriai, aktoriai, dailinin-

ALD. PRIŽGINTAITĖ 
j

' SUDŽIŪVUSI GĖLĖ

i Sudžiūvusi gėlė senoje knygoje— 
1 vai-tydama lapus radai...
' ir tau prisiminė vėl vasara,
I jos kvapūs vakarai — —

Kalbėjo meilę jaunos lūpos, 
tikėjo jam širdis tyra-------
ir net sapne nesisapnavo, 
kad liksi tu šiandien viena!

Nuskintas buvo baltas žiedas, 
tau akys juokėsi linksmai, 
kalbėti buvo švelnūs žodžiai, 

. žadėti pažadai — —

' Sudžiūvusi gėlė senoje knygoje,

PIKTI SUGRETINIMAI
Kiek anksčiau “Mūsų Pastogė-

SOVIETINIS...

kai apdovanoti plojimais Ir gėlė
mis, pasveikinti pirmininkų ir ki
tokių veikėjų; laikraščiuose ats
pausti dailūs atsiliepimai. Puiku!

Ar dar gal kas pasakys, kad 
lietuvybė tremtyje “graboriaus” 
šaukiasi?!

Po vienos “Atžalyno” premjeros 
lietuviškų dešrų fabrikas “Mais
tas” režisieriui įteikė dešrelių 
“puokštę”. Tiesa, jos buvo gerai 
užmaskuotos — tik budri akis te
galėjo įsivogti pro “celofano" už
dangų. Žinoma, ir patsai režisie
rius.

Dabar pikti liežuviai šneka, kad 
dešinės gali pražudyti režisierių, 
kaipo tokį, ir teatrų, kaipo šito
kį, nes po “Atžalyno” šitas teat
ras daugiau atžalų nebepajėgius 
išleisti ir gali visai sunykti.

Patarlių ir priežodžių rinkiny
je yra parašyta: susimušė, susi
pešė naginė su autu — bėkit, vy
rai, gelbėkit, kad nepasipjautų!

Betgi čia dėl "dešrelių ir ban
delių", tad gal ir netinka anas 
patarimas? Bet gelbėti reikia. 
“Atžalų” gelbėti reikia, aš galvoju.

Beklijuodamas iškarpas radau 
apglamžytų laiškų. Tautietis ra
šo:

“Didžiai Gerbiamas p. Dauba!
Jau daug vandens nubėgo, kaip 

pirmų kartų Sydnėjaus Dramos 
Mėgėjų Būrelis pastatė komedijų 
“Slidus pusmilionis”. Tuo laiku, 
kai ši ’“juokingoji komedija” bu
vo statoma, man visai nebuvo juo
kinga, nes aš buvau vienas ir vai
dintojų ir buvau netoli ašarų. Bet 
dabar ta komedija man atrodo 
tikrai juokinga. O Tamstai ra
šau todėl, kad Tamsta visados 
mėgsti “juokdarybas".

Juokas yra tame, kad tuo lai
ku, kai statėme “Slidų pusmilionį", 
j salę susirinko žmonių ir mums 
paliko per 300 svarų. Nuo šitos 
vietos ir mane pradėjo imti Juo
kas. Ir štai kodėl.

Prieš keletu savaičių žiūrėjau 
labai gerai pavykusio “Atžalyno” 
vaidinimo. Aš ramia sąžine žiū
rėjau spektaklio Ir nuoširdžiai 
plojau, nes, galvojau, kad "Atža
lai” esu ir aš padėjęs. Bet kaip 
nusivyliau sužinojęs, kad nei pirš
to nesu pajudinęs šio teatro pir
muosius žingsnius palengvinti.

Pasirodo, kad Dramos Mėgėjų 
Būrelio surinkti pinigai iš “Sli
daus pusmilionio” “Atžalyno” pa
statyme nedalyvavo. Nė vienas 
penas, Gerb. Dauba! Ir dar liūd
niau; buvo daroma taip, kad “At
žalynas” nematytų scenos. Vienas 
vyriausiųjų Dramos Mėgėjų Būre
lio, repetavęs “Atžalynų” kelis 
mėnesius, staiga pareiškė (prieš 
pat spektaklį), kad jis nevaidin
siąs. Manyta, kad sugriuvus “At
žalai”, nereikės ir pažadėtų pini
gų duoti. Deja, “Atžalyno” spek
taklis įvyko ir be “jų” ir “jų” 
pinigų.

Todėl ir juokiuos, mielas Dauba, 
kad iš "Slidaus pusmilionio” pa
sidarė nauja komedija “slidi 

trišimtė”.
Ir dabar klausiu: ar nelaikąs 

užbaigti “slidžias” komedijas ir 
likučius iš "Slidaus pusmilionio” 
perduoti pavyzdžiui Vokietijoje 
sergantiems tautiečiams, lietuviš
kiems namams, kur būtų įrengta 
scena, bendruomenės laikraščiui, 
Kultūros Fondui, kur tie pinigai 
būtų naudingai apversti.
Ar Tamsta nesijuoki, p. Dauba?” 
Ne. Nesijuokiu. Perdaug rimtai 

į galų nušnekėjai.

JURGIS DAUBA.

| vartydama lapus radai...
ir tau prisiminė vėl vasara, 
jos kvapūs vakarai.

SAPNAS

Aš sapnavau, kad tėviškėn grįžau, 
auksu liūliuojančiais laukais-------
ir mano rankos buvo pilnos, 
ramunių ir rugiagėlių žiedais.

Prie beržo vienišo pakluonėje 
sustojau, 

už šilo leidos saulė raudona-------
pravertos namų durys vėl man 

mojo, 
laukuos skambėjo šienpjūvių 

daina...
Aš sapnavau...

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

* Liepos mėnesį Lietuvoje mirė 
Jurgis Talmantas, gerai žinomas 
vertėjas ir kalbininkas. Drauge su 
Ignu Malinausku Jurgis Talman
tas pradžios mokykloms buvo da
vęs "Lietuvių kalbos gramatikų”, 
“Mūsų gintarus”, redagavo "Vi
suotinės literatūros chrestomati
jų” ir paliko apie dvidešimt ver
timų, daugumoje klasikus.

* Tomas žiūraitis, O.P., skaity
tojams patiekė naujų knygų “žo
dį ir gyvenimų”, kurių sudaro re
liginiai pasiskaitymai ir citatos 
įvairioms progoms. įvadų parašė 
A. Maceina.

★ Lietuviškos Knygos Klubas 
Chicagoje išleido Nelės Mazalai- 
tės naujų romanų “Negestį”. Kny
gos siužetas vaizduoja lietuvės mo
ters pergyvenimus ištekėjus už 
svetimtaučio.

★ Čikagos un-to viceprezidentu 
yra paskirtas prof. W. Bartky- 
Bartkus, pasižymėjęs matemati
koje ir astronomijoje, dabar fizi
nių mokslų skyriaus galva. Ten 
jis 1926 m. gavo filosofijos dakta
ro laipsnį ir pradėjo dėstyti ma
tematikų.

GABIJA
Literatūros metraštis
šitokios rūšies knygų nebuvo 

didelis perteklius ir Lietuvoje. 
Greičiau jų buvo pasigendama. 
Išeivijoje šisai reikalas šiek tiek 
pasistūmėjo j priekį. Antai 1947 
m. buvo išleistas Vokietijoje ra
šytojų metraštis TREMTIES ME
TAI ir štai pereitais metais Ame
rikoje pasirodė antras — GABIJ- 
JA. Abiejuose metraščiuose daly
vauja apie 80 proc. tų pačių au
torių. Iš kitos pusės nereikia už
miršti vieno fakto — abi knygos 
yra paminklinės. Pirmoji buvo 
skirta lietuviškosios knygos ke
turių šimtų metų sukakčiai pažy
mėti, antroji — penkiasdešimtme
čiui nuo spaudos atgavimo. Jei
gu nebūtų tokio užsiangažavimo, 
atlaidžiau būtų galima žiūrėti ir 
j silpnųsias puses. Vis tik ir šis 
metraštis vargu pateisina save pa
minkline prasme. Jeigu buvo silp
nas ir perkrautas balastu pirma
sis, tai čia gal būtų galima pasi
teisinti aplinkybėmis ir bandymu 
išleisti tokios apimties bei svorio 
knygų. Tačiau Gabija, pasirodžiu
si bevelk po dešimtmečio, išėjo ne 
stipresnė. Nebūtų lengva atsaky
ti — kodėl? Gali priekaištauti ir 
autoriams dėl jų silpnų kūrinių, 
bet priekaištas tektų ir redakto
riams, kurie dėjo, atrodo, viską, 
kas po ranka pakliuvo. Negalima 
sakyti, kad viskas šiame metraš
tyje taip jau pigu. Yra ir stiprių 
dalykų, tačiau jų ne tiek daug, 
kad atsvertų silpnuosius.

je” buvo atžymėta ir pasidžiaug
ta mūsų sportininkų gyva ir na
šia veikla Australijoje. Buvo kon- 

I statubta, kad sportininkai yra ge
rai susiorganizavę ir pasiekę žy
mių ‘ laimėjimų. Be to, buvo sam
protauta, kad jie, kaip stiprūs 
lietuviški jaunimo vienetai, sunkiai 
bus paveikiami svetimų įtakų. Pa
brėžta buvo ir tai, kad lietuviai 
sportininkai kovoja dėl lietuviškų 
spalvų ir paskiras sportininkas, 
pasiekęs žymesnių laimėjimų, sa
ve užakcentuoja lietuviu.

Vyresniosios kartos atstovas 
arch. V. Žemkalnis pareiškė ki
tokią nuomonę. Jis rašė, jog jau
nimo vieta prie knygos, universi
tete.

Sportininkų vardu A. Laukai
tis pareiškė, kad sportininkų did
žiųjų dalį ir sudaro besimokantis 
jaunmas ir nurodė, kad sporto 
klubai kaip tik skatina savo na
rius mokytis, nes tik išaugę svei
ki kūnu ir išsimokslinę galės ge
riausiai pasitarnauti Liltuvai.

Skaitytojai šiomis diskusijomis 
ir iškeltu klausimu aplamai, labai 
domėjosi, sekė ir komentavo. Dau
gis priėjo išvados: visus nesuva
rysi į universitetus, o prie knygų 
taip pat visas 24 valandas žmonės 
neišsėdės, todėl gerai, kad jauni
mas buriasi į lietuviškus sporto 
klubus ir saugo savitų lietuvišką 
veidų. O. kadangi šiame krašte 
sportas yra labai populiarus, tai 
drausti jaunimų nuo sporto būtų 
bergždžias darbas ir neprotinga 
jaunimų atkalbinėti nuo dalyvavi
mo savuose klubuose. Buvo kalba
ma, kad pasikeitimas nuomonėmis 
laikraštyje, kol diskusijos vyks
ta pakenčiamai kultūringoje for
moje, yra sveikintinas reiškinys, 
nes gali paskatinančiai paveikti 
azartiškuosius sportininkus susido
mėti daugiau knyga, palengvėl 
įsijungti ir j lietuviško kultūrinio 
darbo barų. Taip ir baigtas buvo 
šitas ginčas ir teliko laukti, ko
kias pasekmes diskusijos turės 
ateityje.

Deja, belaukdami pajutome ašt
rų dūrį. Skaudus tai dūris, nes, 
atrodo, jis tik padidinti gali pra
rają tarp sportuojančio mūsų Jau
nimo ir "senimo”. Kartais šitai 
gali būti nesusipratimų priežas
timi ir brandinti net neapykantą.

Štai kanadlškės "Nepriklauso
mos Lietuvos” Nr. 34 434) skai
tome straipsnį: "Senimo” kelias. 
Rašo arch. V. Žemkalnis. Paci
tuosiu šio straipsnio vienų mažų 
ištraukėlę: "Ambasadorium” yra 
kiekvienas lietuvis, tik ne kiekvie
nam tokiam ambasadoriui sekasi 
Lietuvos reikalus išgarsinti. P. 
Laukaitis didžiuojasi, kad šiandien 
paklaustas australas dėl Austra
lijos vidutinio svorio bokso čem
piono visada tuoj atsakys, jog jis 
žino šitą “Lithuanian boy”. Apie 
p. Lublnską (lietuvis Australijo
je, kuris apvogė savo tautiečius 
— apie 10.000 svarų) kriminalinė 
policija irgi gerai žino, kad tai 
yra “Lithuanian boy”, bet iš to 
neseka, kad jie bent ką daugiau 
apie Lietuvą žino.”

Šitos ištraukos užtenka, kad įsi
tikintum “Senimo kelio” str. auto
rių piktai niekinant sportą — su
gretinimas yra daugiau negu šiur
kštus — jis yra įžeidžiantis.

Daug kam daug kas nepatinka,
bet tai dar nereiškia, kad mes tu
rime niekinti viską, kas mums ne
patinka. Vienam nepatinka bok
sas, kitam kriketas, trečiam krep
šinis, ketvirtas nemėgsta futbolo 
ar kurios kitos, betgi daugelio mė
giamos, sporto šakos. Juo labiau 
kultūringas žmogus neturi niekin
ti tas sporto šakas kultivuojančio 
asmens, Jį prilyginti aferistams, 
nusikaltėliams. Ar ne p. arch. V. 
Žemkalni?

Priminsiu netolimą praeitį, kai 
. Šarkis Žukauskas laimėjo pasau

lio sunkaus svorio bokso čempio
no vardą. Tada, visi Lietuvos 
laikraščiai pirmuosiuose puslapiuo
se rašė ir džiūgavo, kad vyras, 
kilęs Iš lietuviškos šeimos, laimė
jo čempionatą, nors jis jau savo 
lietuviška kilme visai nesirekla- 
mavo, lietuviu nebesivadino.

Pagaliau, ar galima reikalauti, 
kad mūsų jaunimas, kuris iš gim
tosios žemės Išvyko vaikiškuos 
marškinėliuos, arba dar mokyklos 
tenai nebaigęs, šiandien čia, Aus
tralijoje, sporto aikštėje pradėtų 
kruvinąją Lietuvos istoriją dės
tyti. Svarbu jau ir tai, kad šie 
jauni žmonės save lietuviais viešai 
skelbia, kad save lietuviais laiko 
ir tarpusavyje bendrauja, lietu
višką laikraštį ir knygą paskaito, 
brandina savo lietuvišką sąmonę.

Kandžios, labai kandžios yra 
yra arch. V. Žemkalnio dilgėlės. 
Ir netik sportininkus jos duria!

Tikėkime tačiau, kad mūsų 
sportininkai į šitokius piktus pa
reiškimus nekreips dėmesio Ir dar 
kiečiau kovos sporto aikštėse ir 
gyvenime dėl bendrojo lietuviško 
reikalo.

J. RIMAS (Melbourne)

* Su nauju novelių rinkiniu pa
sirodė Andrius Norimas (Miro
nas). Knygoje “Naujas veidas” 
telpa 14 beletristikos dalykų.

(Atkelta iš 2 psl.)

Jeigu rusas nori atvirai pasi
kalbėti, jis kalbasi su žmogumi 
atvirame ore, kur niekas kitas ne
gali girdėti. Kippax šitai patyrė 
kelis kartus. Toks pasikalbėjimas 
įvyko ir provincijos mieste su 
anglų kalbos mokytoju, kuris, pa
kvietęs jį apžiūrėti “gražių par
kų”, paskui vaikščiojo nė žodžiu 
apie jų grožį neužsimindamas. 
Jis kalbėjo apie gyvenimą užsie
nyje Ir klausinėjo, ką užsienietis 
randa kritikuotinu Sov. Sąjungo
je, kokie Vakarų darbininkų at
lyginimai, kokios butų, kambarių 
nuomos, drabužių kainos Ir t.t.

Tai buvo pirmasis Kippax su
tiktas žmogus, kuris išdrįso nei
giamai atsiliepti apie Staliną ir

I pareikšti abejonę, jog Berija bu- 
' vęs užsienio valstybių agentas.

Augštoslos mokyklos studentai 
su kurių grupe susitikęs austra
las žurnalistas, nieko nežinoję apie 

' EI Alamein, apie kurį nebuvo gir
dėjęs ir Stalingrado karo muze- 
jaus aiškintojas... Nedaug kas 
žino, kad Australija dalyvavo II 
Pasauliniam kare išviso...

Vienašališkumas, arogancija ir 
kartu ignoracija, bet už viso šito 
slepiasi smalsumas — alkis faktų, 
noras sužinoti kaip kitur gyvepa... 
ir baimė tai sužinojus — labai 
charakteringa sovietinio piliečio 
psichologijai, ypač jaunosios kar
tos, baigia Kippax. (kl.)

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.
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Imigracija Kanadon, Amerikon į
* Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar- jj 
J bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome- 4 
j nės Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, j!
j advokatas ir notaras ji

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B. Į;
įstaigos adresas: j'

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING I j
; 709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA !j

Į (Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos ■[ 
j smulkesnės informacijos). %
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai 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 išsiniokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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THE IMPERIAL
Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.
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 
- £5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.

Kovos kelias
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

TAI YRA

BALSUOTI UŽ LIBERALUS
Remkite Menzies Valdžia

Authorized by J.L. Garrick, 30 Ash St., Sydney

LIETUVOS 
RAUDONASIS

KRYŽIUS
L. R. Kryžiaus veikla dabartinė

mis sąlygomis yra labai ribota. 
Esančių Europoje lietuvių šalpa 
plačiai Ir efektingai atliekama 
Balfo, o L.R.K. gali tai šalpai tik 
išimtinais atvejais talkininkauti, 
kaip antaj: TBC ir kitiems ligo
niams padėti nusipirkti vaistų, 
kurių ligonių kasos neapmoka, in
validams, seneliams ir kitiems i 
Išimtinai sunkią padėtį pateku
siems suteikti piniginę pašalpą.

Tačiau L.R.K. atsargos yra labai 
mažos, o pajamų pastovaus šal
tinio nėra. Vokietijos Raud. Kry
žius, Tarptautinis Raud. Kryžius 
ir Lyga atsisakė suteikti L.R.K. 
bent kokią piniginę paramą. Pa
lieka tad pasitikėti vien gerašird
žių tautiečių aukomis.

L.R.K. Vyriausia Valdyba bū
tų labai dėkinga, jei lietuviškų 
laikraščių D.G. Redakcijos šį pa
reiškimą savo laikraščiuose teik
tųsi paminėti ir drauge paskatin
tų ypač tuos mūsų tautiečius, ku
rie gyvena ne Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir prie Balfo šal
pos neprisideda, kad jie bent ma
ža pinigine auka paremtų L.R. 

Kryžių ir tuo palengvintų sunkią
kai kurių mūsų tautiečių tremties 
naštą.

L.R.K. adresas laiškams: Dr. L.
Gronis, Litauisches Rotes Kreuz,
Bonn 1, Postfach, Germany, pi
nigams: Badische Bank, Mann
heim, Germany, Konto: Litaui
sches Rotes Kreuz Nr. 3824. L.R.K. 
V Y R. VALDYBA

J. PODERIS — GERIAUSIAS 
BEISBOLO ŽAIDĖJAS 

PASAULYJE
Amerikiečių spauda plačiai ra

šo apie geriausią amerikiečių ko
mandą, Brooklyno Dogers Klubą, 
šiemet laimėjusį beisbolo čempio
natą. Per rungtynes lemiamą vaid
menį suvaidino Amerikos lietuvis 
J. Poderis, dabar laikomas geriau
siu beisbolo žaidėju pasaulyje. 
“Life” žurnalas rungtynėms ap
rašyti ir komandos gyvenimui pa
iliustruoti paskyrė net 7 pusla
pius.

3
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M MSiSit
Sydnėjus

GRAŽIAI PAMINĖTA 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dybos suruoštas Kariuomenės šven
tės minėjimas įvyko lapkričio 27 
d. Po pamaldų, kurias atlaikė Ir 

’ pamokslą pasakė kun. P. Butkus, 
Camperdowno parapijos salėje mi
nėjimą atidarė Apyl. Valdybos 
pirm. V. Miniotas. Gerai paruoš
tą paskaitą skaitė kūrėjas — sa
vanoris V. Šliogeris. Paskaitinin
kas vaizdžiai nušvietė mūsų ka
riuomenės kūrimosi istoriją ir ko
vas dėl Lietuvos nepriklausomy
bės. Paskaitininkas prisiminimais 
ir netolimos praeities faktais nu
pasakojo sunkumus, su kuriais 
teko susidurti atkuriant Lietuvos 
valstybę ir pabrėžė, kad ateityje 
taip pat turėsime dėl savo šalies 
laisvės kovoti su ginklu rankose.

Meninė programos dalj iš
pildė choras, Vilnonis, palydint 
pianinu Ir. Vilnonytei, padainavęs 
dvi solo dainas, trombono solistas 
Lenigas ir pianistas Br. Kiveris 
išpildė keletą muzikinių dalykų, 
Grosaitė padeklamavo eilėraštį 
skautai A. Pūkas ir A. Mikutavi
čius padeklamavo ir pianinu pa
skambino.

Pasiųstas sveikinimas pirmajam 
Lietuvos kūrėjui — savanoriui 
pik. K. Škirpai.

Minėjimas baigtas tautos him
nu.

STEIGIAMOJO SEIMO 
MINĖJIMAS

Australijos Liet. Katalikų Kul
tūros Draugijos suruoštas Steigia
mojo Seimo trisdešimt penkerių 
metų sukakties minėjimas įvyko 
lapkričio 19 d. Dulwich Hill para
pijos salėje. Kazio Griškevičiaus 
paskaita, gerai Ir objektyviai pa
ruošta, išryškino ano meto politi
nę. Lietuvos padėtį ir davė ryškų 
Lietuvos atsikūrimo vaizdą.

Po paskaitos buvo šokiai.

RUOŠIASI ADELAIDĖN
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu

bo Kovo krepšininkai, stalo teni
sininkai, šachmatininkai kruopš
čiai ruošiasi Australijos lietuvių 
sporto šventei, kuri šiais metais, 
Kalėdų atostogų metu, įvyksta 

Adelaidėje. Numatoma, kad iš Syd
nėjaus vyks apie 30 sportinlnkų- 
klų. "Kovo” krepšininkai, kurie 
trejus metus iš eilės yra laimėję' 
krepšinio varžybas, ir šį kartą ti
kisi laimėsią, bet labai rimtai ver
tina savo varžovus Ir todėl sstro- 
piai ruošiasi susitikimui sporto 
aikštėje Adelaidėje.

Šių metų sporto šventės šeimi
ninkas yra Adelaidės Lieetuvių 
Sporto Klūbas Vytis.

KREPŠINIO TURNYRAS
Sydnėjaus Jungtinis Pabaltiečių 

Sporto Klubas ruošia pabaltiečių 
krepšinio turnyrą. Gruodžio 3 d. 

7 vai. vak. susitinka latvių "Spars” 
ir lietuvių "Kovas”. Tą pat die
ną 8 vai. vak. susitinka estų rink
tinė su latvių "Dauguva.”

Gruodžio 4 d. 7 vai. vak. susi
tinka pirmosios dienos spralaimė- 
tojai išaiškinti 3 ir 4 vietą. Tą pat 
dieną 8 vai. vak. susitinka pirmos 
dienos laimėtojai dėl 1 ir 2 vietos.

MEZLIAVOS
Lapkričio 26 d. Protų namuose 

(Canterbury), švenčiant Cecilijos 
vardines, J. Gaižauskui pasiūlius, 
į Sydnėjaus lietuviiĮ namus įmū-» 
ryti "Cecilijos plytą” ir paremti 
bendruomenės laiMraštį, p. K. 
Narbutienės pravesta mezliava 
Sydnėjaus lietuvių namams davė 
£ 5.0.0 ir "Mūsų Pastogei” £3.5.0.

Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
ryba ir "Mūsų Pastogė” aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja.
♦^^r^*^*****^*****'******'******* | 

Išnomojamas kambarys 
su baldais ir visais patogumais 
vyrui — viengungiui.
Tartis savaitgaliais. Adresas:

4 Macquarie St., Fairfield.
♦^rsr#^**#^*******^********^*1*^*

ŽODIS IR DARBAS
Bankstowno Apylinkės susirin

kime 13.11.55 buvo nutarta ir 25 
asmenų ten pat pasirašyta pasi
žadėjimas duoti Bankstowno L.

■ Namams paskolą po £ 50.0.0. Da
bar šis skaičius pakilo Iki 50, nors 
didelė dalis apylinkės lietuvių dar 
neaplankyta.

Anksčiau, renkant pinigus skly
pui išpirkti, buvo gauta labai 
skirtingos sumos. Dabar yra nu
matyta anksčiau įmokėtus £5.0.0 
skaityti įstojamuoju mokesčiu, li
kusią sumą skirti prie paskolos. 
Kas nieko nejmokėjo ar mažiau 
davė, dabar papildo ar įmoka, iš 
karto ar dalimis, tuos £ 5.0.0, ir 
toliau moka paskolą. Paskola dau
gumos, su Apyl. Valdyba prieky
je, pradedama mokėti nuo lapk
ričio m. pradžios po £ 1.0.0 per 
savaitę, kiti mėnesinį £ 5.0.0 įna
šą skiria, o kai kurie tautiečiai 
£ 50.0.0 sumą pasiryžę įmokėti iš 
karto, neatidėliodami. Jaunimas 
pradedąs dirbti, irgi pasiryžęs 
skirti mūsų namams 2-5 šilingų 
savaitini įnašą.

Atsiranda ir iš toliau tautiečių, 
kurie, įvertindami šios apylinkės 
lietuvių didelį pasiryžimą, pasiža
da remti didesne ar mažesne su
ma Bankstowno lietuvių užsimo
jimą kuo greičiau įsigyti lietuviš
ką židinį.

Kaip numatytas sklypo išpirki
mas pasisekė įvykdyti bevelk per 
pusę laiko, atrodo, ir namams nu
matyti pinigai bus surinkti ne
laukiant 1956 m. galo. Statybą 
pradėsim, kaip tik formalumai bus 
sutvarkyti, bet neužmiršklm, kad 
anksčiau surinkti pinigai anksčiau 
įgalins mus įeiti i Lietuvių Na
mus.

Namų kasą tvarko A. švedas, 
142 Rose St., Yagoona, N.S.W.

Bankstowno Apyl. Valdyba.

Sydnėjaus Lietuvių Teatras

Atžala
•

1955 m. gruodžio mėn. 11 d. 

sekmadienį, 4 vai. p.p.

INDEPENDENT THEATRE

269 Miller St., North Sydney

• -
ATŽALYNO
Spektaklis

KAZIO BINKIO 5 V. PJESĖ

Rež. Julius Dambrauskas

Dek. dail. Vincas Stanevičius

Bilietai po 10/-, 8/-, 6/- ir 4/- 
Gaunami po lietuviškų pamaldų 
Camperdowne, prie įėjimo ir ad
ministracijoj 166 Banksia Rd., 
East Bankstown.

Važiuojant elektriniu traukiniu 
16 peronas iš centrinės stoties iki 
North Sydney stoties (sekanti sto
tis už Mllson’s Point). Nuo pat 
stoties vieną sekciją tramvajais: 
The Spit, Mosman, Balmoral. Tie 
patys tramvajai tinka ir iš Wyn- 
yard stoties. Taxi iš North Sydney 
stoties 2 šil., 6 penai.
MWMtUMMWWWHMMWWW

REDAKCIJOS
PRANEŠIMAS

šiais metais ‘‘Mūsų Pastogės” 
' paskutinis numeris bus Išleistas 
• gruodžio 19 dieną. Tą pat dieną 
1 laikraštis bus atiduotas ir j paš- 
j tą. Tikime, kad visi skaitytojai 
I šventinį numerį gaus dar prieš 
' Kalėdas.

Šia proga primename, kad skel
bimai šiam numeriui Redakciją 
turėtų pasiekti iki gruodžio 9 d., 
o informacinės žinios iki gruod- 

j žio 15 d.
i Organizacijos, verslo įmonės ir 
paskiri asmenys kalėdinius svei- 

' kinimus savo nariams, klijentams 
ir bičiuliams prašomi prisiųsti iki 

' gruodžio 15 d., bet pageidaujama, 
kad sveikinimai Redakciją pasiek-

I tų galimai anksčiau.

T. CHODECKAITĘ 
IR

V. SIMNIŠKį
jų vestuvių proga sveikina Ir 
laimės linki

F. Sipavičius.

Sukūrusius šeimos židinį
TATJANĄ CHODECKAITĘ 

Ir
VYTAUTĄ SIMNISKI 

sveikina, daug džiaugsmo ir lai
mės ateities gyvenime linki 

P. ir C. Protai.

VYTAUTĄ SIMNISKI 
ir

TATJANĄ CHODECKAITĘ 
šeimyninin gyvenimai! įžengusius, 
sveikina ir visokiariopos sėkmės 
linki

Simas Grina.
^~v7siMNIšKl

' ir
N. CHODECKAITĘ

jų vedybų proga sveikinu ir linkiu 
gražios ateities

M. Petronis.
VYTaVtUI^SIMNISKIuT-

Ir
TATJANAI CHODECKAITEI 

sukarusiems šeimos židinį daug 
laimės linki

Vyt. Doniela.

VYTAUTUI SIMNIŠKIUI
ir

TATJANAI CHODECKAITEI 
vedybų proga gražios ateities 
linki

St. Pačėsa.

VYTAUTUI SIMNIŠKIUI 
ir 

TATJANAI CHODECKAITEI 
vedybų proga daug džiaugsmo ir 
laimės linki

P. ir E. Nagiai.

PADĖKA
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų 

— Savanorių Sąjungos Sydnėjaus 
Skyrius, atsižvelgdamas į sunkią 
Sydnėjaus lietuvių choro finansinę 
būklę, paaukojo chorui repeticijų 
salei apmokėti £ 1.0.0. Skyriaus 
Valdyba apgailestauja tegalėjusi 
tik vieną svarą skirti, nes tiek pi
nigų ir teturėta kasoje.

Vienas tautietis, nepasirašęs pa
vardės, chorui paaukojo £ 1.0.0.

Sydnėjaus lietuvių choras auko
tojams nuoširdžiai dėkoja.

SPORTO KLUBAS KOVAS
Kviečia Visus Sydnėjaus Lietuvius

NAUJUS METUS
sutikti sportininkų ruošiamame tradiciniame 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUJE, 
įvyksiančiame States Ballroom salėje

Senuosius metus palydės ir naujuosius sutiks skambiomis 
lietuviškomis dainomis

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ CHORAS.
Pakvietimus bus galima gauti ir staliukus užsisakyti gruodžio mė
nesio pradžioje.

STOVYKLA MELBOURNO JAUNIMUI
Ir šiais metais Victorijos — 

Tasmanijos Skautų Tuntas ruošia, 
per Kalėdų atostogas, vasaros sto
vyklą Melbourne ir jo apylinkių 
lietuviškam jaunimui.

Pastaruosius dvejus metus dide
lis skaičius Melbourne jaunimo, 
stovyklavo gražiose Morningtono 
apylinkėse, didelio lietuvių bičiu
lio McDowd sklype. Tai tikrai ža
vi vieta, o dar žavesnis pajūrys 
su savo auksiniu smėliu, putojan
čiomis bangomis.

šiais metais dalis Melbourne 
vyresniųjų skautų dalyvaus Pan- 
Pacific Jamborėje, todėl ir teko 
liekantiems savo stovyklos dairy
tis kur arčiau jamborės, kad vie
ni kitus galėtų aplankyti, vieni ki
tiems padėti. Vieta surasta bemaž 
kaimynystėje, prie Yarros upės, 
kurios pakrantėse skambės lietu
viška daina. Vieta tikrai graži. 
Kalnai, kalneliai, apaugę miškais; 
didžiulė ūkininko sodyba, su ne
apžvelgiamais plotais, čia pat te
ka Yarra, kurios vandens čiurle
nimas ir pakrantėse stovinčių pu* 
šų ošimas primena Šešupę.

Stovykla įsikurs Mr. H.T. Oek- 
well sodybos laukuose, ‘‘Yarra 
View”, Woori Yallock, Vic. ir vyks 
nuo š.m. gruodžio mėn. 28 dienos 
iki 1956 metų sausio mėn. 10 d.

Stovyklos mokestis, visam sto
vyklavimo laikui, kaip ir praeitais 
metais, £ 4.0.0, įskaitant ir kelio
nės išlaidas. Negalintieji stovyk
loje būti visą laiką, galės sto
vyklauti trumpiau. Dienos mokes
tis — šeši šilingai.

Skatinami tėveliai šios progos 
nepraleisti ir duoti savo vaiku

ALB Krašto Valdybos Vicepirmininką

VYTAUTĄ SIMNISKI

ir
TATJANĄ CHODECKAITĘ

sukūrusius šeimos židinį sveikina ir 
laimingo gyvenimo linki

ALB Krašto Valdyba.

Gera proga
Dėl išvykimo iš Australijos skubiai parduodama “Maisto” mėsos ga
minių įmonės dalininko teisės — įnašas (£ 1000). Kreiptis: Tel. 
LM 3718. Sekmadieniais — 8 Church St., Marrickville, Alg. Umbra- 
žiūnas.

| M. LUCAS & CO. |
| Builders & Contractors (Reg.) |
| (SAV. M. LUKAUSKAS) į

•į; 56 Yarrara Rd., Pennant Hills, Tel. WJ 2272
•į- Atliekanji įvairūs statybos darbai ant Jūsų ir mūsų žemės į
X sklypų. Tik l-mos rūšies medžiaga. Skubus ir užtikrintai geras £
Y darbas. Parūpinamos paskolos. Trūkstant pinigų — galima ir t
f ipoteka (second mortgage). . į
L Telefonu kreiptis iki 9 vai. ryto arba po 7 vai. vakarais. j?

“MAISTAS” PRANEŠA
Pranešame Gerb. tautiečiams, kad dar galima užsisakyti Kalėdų šven
tėms "Maisto” kumpius.
Mes siūlome nedelsti su užsakymais ir jau dabar pranešti klek ir 
kokio svorio “Maisto” kumpių norėsite šventėms. Užsakymai priimami 
tik iki gruodžio 7 d. Mes negarantuojame, kad galėsime patešikinti 
vėlesnius užsakymus.
šia proga primename Gerb. tautiečiams, kad "Maisto” gaminius pirk
dami tiesiog iš įmonės, gausite iki 20% nuolaidą, palyginus su kai
nomis, kokias jūs už tokias pat prekes mokate krautuvėse. 
Susitarus prekes pristatome į namus.
"Maisto’’ adresas: 464 New Canterbury Rd., Dulwich Hill, N.S.W. 

Telefonas LM 3718.
"MAISTAS”

ŽINOKITE, KAD
Knyga ir laikraštis namuose — 
Kultūringumo požymis šeimose.

Tarp radiogramų, “vošerių” ir “frydžių” 
Tikras papuošalas yra lentyna knygų. 

Nudžiuginti giminaitį ir kaimyną, 
Nupirk jiem Kalėdoms gražią knygą!

Melbourne Liet. Parapijos Kioskas
greitai tikisi gauti Iš Temis, Gabijos, Draugo, Bendrijos ir kitų, 

leidėjų siuntinius naujų knygų, kurios jau yra pakeliui'-------
Neužmirškite prieš ar po pamaldų užeiti į Kioską — įsitikinsit! 

čia galėsit užsisakyti ateinantiems metams "Mūsų Pastogę” ir kitus 
Australijos Ir Amerikos laikraščius ir žurnalus, čia dar galima užsi
sakyti gen. Raštikio Atsiminimus hiž £ 4.11.0 (vėliau kaštuos £ 5. 
9.0), taipogi Lietuvių Kalbos Žodyną, kapitalinį leidinį, už £ 4. (vė
liau bus £ 6.). žodyno prenumeratoriai bus skaitomi garbės prenu
meratoriais ir bus surašyti žodyno gale.

Negalį Melbourną pasiekti, rašykite: N. Butkūnas, 9 Cowper St.. 
St. Kilda South, Vic.

čiams pastovyklauti po atviru 
dangum.

Smulkesnės Informacijos bus iš
kėstos atskiru lapeliu, bet nedels
dami registruokime jaunuolius pas 
v.s. vyr. skltn. Danutę Lazutkai, 
tę, 10 Robb Str., Essendon ir pskt. 
Algirdą Karpavičių, 192 Leicester 
Str., Carlton, arba sekmadieniais 
prie bažnyčios. Greitesnė regis
tracija palengvins stovyklos vado
vų darbą.

ALKA.

PRANEŠIMAI
BANKSTOWNO LIETUVIAMS
š.m. gruodžio mėn. 4 d. šaukia

mas Bankstowno Apyl. lietuvių 
susirinkimas išrinkti įgaliotinius, 
kurie atstovautų ir pasirašinėtų 
įsigyjamo turto dokumentus bei 
atliktų įvairius forma'omus. Ten 
pat bus apsvarstyta ir kiti klausi
mai.

Pradžia 12 vai., po lietuviškų 
pamaldų, skautų salėje, Banke
to wne.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba.

KOVO” PARENGIMAI 1956 M.

Vasario 25 d. Vaikų teatras ir šo
kiai Maccabean Hali.
Balandžio 2 d. šokiai Newtowne. 
Balandžio 21 d. Tropiniai šokiai 
Maccabean Hali.
Birželio 30 d. šokiai Newtowne. 
Rugpjūčio 4 d. šokiai Newtowne. 
Rugsėjo 29 d. Kaukių Balius Mac
cabean Hali.'-
Spalio 6 d. šokiai Newtowne. 
Lapkričio 24 d. šokiai Newtowne.

Canberra
KAil.UOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Canberroje šiemet j kariuomenės 

šventę susirinko per 100 tautio- 
lė,;.

Minėjimą atidaręs pik. K. La ■ 
būtis si.vo trumpoje kalboje pa
brėžė, kad Lietuvos kariuomenė 
nėra nugalėta ginklu, bet tik 
smurtu ir apgaule priešas pavergė 
Lietuvą.

Meninėje dalyje eilėraščius dek
lamavo p.p. A. Shaferienė, Ge-, 
nienė ir Pilka. Be to, buvo pagrob
ta lietuviškos muzikos iš plokšte
lių.

Antroje minėjimo dalyje buvo 
suvaidinta A. Škėmos “Živilės” 
III veiksmas. Vaidino A. Gašlū
nas, Ii. Misevičiūtė, N. Volkas, K. 
Miniotas, B. Jarašius. Režisavo A. 
Gasiūnas.

Sunkios darbo sąlygos, netinka
ma scena ir stoka apšvietimo ne
leido pilnumoje sužibėti mūsų ak
toriams, bet už jų padėtą vargą 
ir gražią iniciatyvą canberriškiai 
režisierių ir visus vaidintojus ap
dovanojo gėlėmis, (p.p.)

JAUKUS POBŪVIS
Lapkričio 12 d. Canberros Mo

terų Soc. Globos Komitetas suruo
šė pobūvį, kurio pelnas (apie 50 
svarų) paskirtas Vokietijoje pasi
likusioms tautiečiams sušelpti.

Pobūvis vyko gražiai išpuoštoje 
saslėje, buvo turtingas bufetas, 
gausi fantais daiktinė loterija. 
Tik kitą kartą reiktų pasirūpinti 
geresne muzika.

Bankstownas
NAUJA BIBLIOTEKA

ALB Bankstowno Apylinkės 
steigiamai bibliotekai pagal anks
tesnį pasiūlymą St. Pačėsa pa
aukojo komplektą "Mūsų Pasto
gės” nuo pirmo Iki paskutinio 
išėjusio numerio, 10 knygų ir ke
letą įvairių, žurnalų.

P. Stakauskas, išvykdamas į 
JAV, perdavė kuriamai bibliotekai 
savo knygynėlį iš 59 atskirų pa
vadinimų knygų.

Daugelis yra pasižadėję remti 
steigiamą biblioteką, aukojant 
knygas.

Aukojusiems knygas nuoširdžiai 
dėkojame.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba.

Religinė informacija
DVASINIS SUSITELKIMAS

Kun. dr. P. Bašinskas atvyksta 
pravesti prieškalėdinį dvasinį su
sitelkimą Sydnėjaus lietuviams.

Camperdowne St. Jozeph’s bažn. 
gruodžio 10 d., šeštadienį, 5 vai. 
p.p. konferencijos, palaiminimas 
ir išpažintys. Gruodžio 11 d. sek
madienį, išpažintys nuo 8 vai. 12 
vai. šv. Mišios ir bendra Komuni
ja, užbaigiamoji konferencija.

Bankstowno St. Felix bažn. 
(Chapel Rd., ant kalno) gruodžio 
10 d., šeštadienį, nuo 8.30 Iki 10 
vai. išpažintys mokyklų jaunimui 
ir tiems, kurie negalės atvykti j 
Camperdownq. Tik išpažintys Ir 
konferencija (šv. Komunija sek
madienį)

Wollongonge W. katedroj — 
gruodžio 9 d., penktadienį, nuo 6- 
7 vai. išpažintys ir konferencija.

St. Marys. St. Marys parapijos 
bažnyčioje gruodžio 10 d., šešta
dienį, nuo 3-4 vai. p.p. išpažintys 
ir konferencija. Visur tuo laiku 
išpažinčių klausys svečias kun. dr. 
P. Bašinskas ir Sydnėjaus lietuvių 
kapelionas.

Maloniai prašau šia gražia kun. 
svečio teikiama proga pasinaudoti 
ir šv. Sakramentų malone papuoš
ti sielas, kad juose galėtų suspin
dėti tikrasis Kristaus Užgimimo 
džiaugsmas.

Kun. P. Butkus.

LIETUVIŲ NAMAI — BUSIMO
JI MŪSŲ TAUTINĖS KULTO. 
ROS TVIRTOVĖ. TAD PASKU
BĖKIME SUDĖTI PINIGUS SA
VIEMS NAMAMS ĮSIGYTI.

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

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