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LAIŠKAI LONDONAN
Gautomis informacijomis re

miantis, galima tvirtinti, kad Aus
tralijoje gyvenų lietuviai, Bulganl- 
no ir Chruščevo vizito proga, ga
na stipriai pasibeldė j D. Britą-
nijos ministerio pirmininko ir laik
raščių redakcijų duris, pareikšda- 
ml protestą dėl Sov. Sąjungos vyk
domo Lietuvos pavergimo ir ge
nocido, prašydami šluos klausi
mus priminti atvykusioms Krem
liaus valdovams.

Melbourne, Kultūros Fondo 
spaudos baliuje, idėja pasiųsti ati
tinkamą raštų D. Britanijos mi- 
nisteriul pirmininkui rado visuo
tinį pritarimų. Raštų pasirašė vi
si baliaus dalyviai.

Sekmadienį, balandžio 8 d., šio 
rąšto tekstų kun. Pr. Vasseris pa
garsino bažnyčioje, gi po pamaldų 
visi skubėjo jį pasirašyti.

Melboumiečiai savo rašte D. 
Britanijos ministeriui pirmininkui 
Edenui primena, kad Bulganinas 
ir Chruščevas yra artimiausi Sta
lino draugai bei bendradarbiai, to
dėl jie niekuo nesiskiria nuo savo 
pirmtakūno, kurį jie šiandien kal
tina. Primenama taip pat, kad 
Trečiojo Reicho aktai, po šio karo 
palaikyti negaliojančiais, išsky
rus vieną, kuriuo Trečiasis Rei
chas susitarė su Maskva dėl Pa
baltijo perleidimo Sovietinės Ru
sijos valdžion. Toliau prašoma pa
daryti žygių, kad būtų atstaty
tas Lietuvos ir kitų Pabaltijo val
stybių suverenumo vykdymas, t. 
y. kad komunistinė Rusija pasi
trauktų Iš Lietuvos. O kol tatai 
bus padaryta, D. Britanijos mi- 
nisteris pirmininkas ir Jo vyriau
sybė prašoma imtis žygių, kad bū
tų sustabdytas Pabaltijo tautų 
naikinimas: 1. kad būtų panaikin
ta šio šimtmečio žmonijos gėda 
— koncentracijos ir priverčiamų
jų darbų stovyklos, 2. kad lietuviai 
nebūtų persekiojami gimtajame 
krašte dėl tautinių Ir religinių nu
siteikimų, 3. kad laisvame pasau
lyje esą lietuviai galėtų, be pavo
jaus likusiems, suisiekti su savo 
giminėmis ir pažįstamais, 4. kad 
būtų leista tų kraštų žmonėms 
laisvai vykti j Vakarų pasaulio 
kraštus, 5 kad būtų atidaryta “ge
ležinė uždanga”, skirianti mūsų 
Tėvynę nuo laisvojo pasaulio, ir 
6. kad Vakarų pasaulio žurnalis
tams būtų leista reziduoti Pabal- 
tyje ir išten laisvai teikti žinių 
apie žmonių gyvenimą.

šį pareiškimą pasirašė veik 500 
melbourniškių lietuvių kilmės žmo
nių, radusių laisvame Australijos 
krašte svetingą pastogę.

Iš Canberros pranešama, kad 
šio miesto lietuviškos organizaci
jos: ALB Canberros Apylinkės 
Valdyba, šviesos Sambūris, Spor
to Klubas Lithuanians, Canberros 
Soc. Globos Moterų Sekcija, o taip 
pat ir paskiri tautiečiai, pasiuntė 
laiškus D. Britanijos ministeriui 
pirmninkui ir kai kurioms Londo
no laikraščiams.

Organizacijos ir paskiri asmenys 
laiškus pasiuntė iš Geelongo, Syd- 
nėjaus, Adelaidės, Wollongongo, 
Newcastlio ir kitų vietovių. ALB 
Krašto Valdyba protesto pareiški
mą pasiuntė min. pirm. Edenui ir 
“Times” redaktoriui.

LORDAS MOUNBATAN’S 
AUSTRALIJOJ

Australijoje lansėsi britų laivy
no pirmasis lordas Mountbantan’s. 
Jis apžiūrėjo Australijos karinį 
laivyną, uostų įrengimus, turėjo 
pasitarimus su augštaisiais kari
ninkais ir vyriausybės nariais. 
Lordas Mountbatan’s vizitavo ir 
N. Zelandiją.

SIBIRO TREMTYJE
Naujausios Žinios. Aleksandras Stulginskis 

Tebėra Gyvas
Grįžusieji Iš Sov. Sąjungos vo

kiečiai karo belaisviai ir civiliai 
internuotieji, kurie yra susitikę su 
lietuviais darbo vergų stovyklose, 
o kiti ilgesnį laiką gyvenę Lietu
voje, patiekia vertingų žinių apie 
nuteistuosius ir prievarta įkurdin
tuosius mūsų tautiečius Sibire, 
įdomių žinių apie padėtį Lietuvo
je patiekia iš Klaipėdos krašto at
keliavusieji, kurių šiomis dienomis 
į Vak. Vokietiją atvyko 20 šeimų. 
Laisvuosius Vakarus yra pasiekusi 
ir viena mūsų tautietė iš kitos 
Lietuvos dalies, kuri taip pat at
vežė vertingų žinių.

čia duodame naujausias infor
macijas apie mūsų tautiečius Si
bire, kurias patiekia Elta.

Paskiausiomis žiniomis, agr. A. 
Stulginskis, buv. Respublikos Pre
zidentas, esąs gyvas ir pakenčia

mos sveikatos. Dirbąs viename kol
choze agronomu. Buvo parvykęs 
į Lietuvą, bet turėjęs vėl grįžti į 
Rusiją. Leista grįžti iš Sov. Są
jungos ir kan. V. Vizgirdai, kuris 
dabar esąs jau 84 metų. Gyvas 
Lietuvoj dr. kun. P. Blelskus. Si
bire tebėra gyvas Ir agr. Vladas 
Tiškus, buv. Žemės Ūkio Rūmų 
direktorius. Jis yra Novojerudos 
vietovėje, kur eina sovehozo lyg 
sandėlininko pareigas, taip cat iš
duoda drabužius, įrankius, pade
da kai kuriais susirgimo atvejais 
ir kita. Smulkesnių žinių galima 
gauti iš VT. Adv. B. Grėbliūnas, 
buv. švietimo Ministerijos juris
konsultas, Krasnojarsko krašte 
yra vienoj iš aukso kasyklų nor
mų apskaičiuotojas darbininkams. 
Meninikas Vytautas Ciplijauskas 
buvo parašęs Vorošilovui, Š. Są
jungos lyg ir “prezidentui”, kad 
leistų jam meną studijuoti Vilniu
je. Bet prašymas buvo atmestas, 
ir jis dabar tegali- meną studijuoti 
Irkucko meno akademijoj. Cipli
jausko sesuo Janulevičienė yra 
perkelta į Novojerudą ir ten dirba 
laborante.

LIETUVOS KLAUSIMAS TARPTAUTINĖJE 
ORGANIZACIJOJE

Min. Lozoraitis Lietuvos vardu 
padėkojo Komisijos pirmininkui Ir 
nariams.

šis Europos Tarybos Specialios 
Komisijos posėdis yra mums ne
paprastas įvykis, nes jame pirmų 
kartą nuo 1940 metų Lietuvos ats
tovas kalbėjo Lietuvos reikalais 
tarpvalstybinėje organizacijoje.

Ryšyje su Specialios Komisijos 
posėdžiu Lietuvos Diplomatijos še
fo kalbą Am. Balsas Palerme įre
gistravo transliuoti į Lietuvą.

VIETNAMO 
PROBLEMA

Ženevos sutartimi Indo-Kinija 
padalinta į dvi dalis. Pagal tą pa
čią sutartį, Vietnamas .turėjo bū
ti sujungtas pravedus rinkimus į 
parlamentą, šios sutarties tačiau 
nėra pasirašiusi Pietų Vietnamo 
vyriausybė, kuri dabar ir atsisako 
tokius rinkimus pravesti. D. Bri
tanijos vyriausybė, Sov. Sąjungai 
reikalaujant Vietnamo sujungimo, 
pareiškė, kad šitai negalės, bent 
šiuo metu, įvykti, nes Žene
vos sutartis nesaisto jos nepasi
rašiusio Pietų Vietnamo.' Tačiau 
britai nepraranda vilties, kad atei
tyje, pravedus laisvus rinkimus, 
Vietnamas galės būti sujungtas.

Kaip jau buvo pranešta, Euro
pos Tarybos Speciali Komisija, pa- 
,vesta rūpintis interesais tų tau
tų, kurios neatstovaujamos Tary
boje, buvo oficialiai pakvietusi 
Lietuvos Diplomatijos šefų S. Lo- 
zoratį padaryti pranešimų Lietu
vos reikalais.

Kovo 24 d., Specialiai Komisijai 
laikant savo sesijų, Italijos vy
riausybės pakvietimu Palermo mie
ste, Sicilijoje, min. Lozoraitis pa
darė pranešimų, išdėstydamas Lie
tuvos suverenumo ir nepriklauso
mybės pažeidimoe istorinę bei dip
lomatiniai — teisinę pusę ir nu
šviesdamas Lietuvos padėtį Sovie
tų okupacijoje.

P<> pranešimo, kuris susilaukė 
Komisijos narių gyvo pritarime, 
min. Lozoraičiui buvo patiekta 
daug klausimų, liečiančių tiek 
Lietuvą, tiek Sovietų Sąjungą, ir 
sekė diskusijos.

Posėdis tęsėsi pusantros valan
dos ir vyko labai palankioje Lie
tuvai nuotaikoje. Komisijos pirmi
ninkas, Švedijos senatorius K. 
Wistrand, šiltais žodžiais prista
tęs Diplomatijos šefą Lozoraitį, 
vėliau, posėdžiui baigiantis, tokiu 
pat būdu pareiškė jam Komisijos 
padėką už pranešimą ir pareikš
tas diskusijose pažiūras ir apibū
dino pranešimo reikšmę.

Krasnojarsko krašte Razdolnoje 
yra 3 kauniškės Augaitytės: Ja
ne, Genė, o trečiosios vardo grį
žusieji neatsimena; be to, yra Sta
sys Jakubėnas nuo Biržų, kokių 
50 metų, Matygine — Kuša, Ko- 
marienė — šinauskaitė su dukte
rim Paulina Komaraite. Jos vy
ras miręs Matygine. Pačiam Kras
nojarske yra J. Sasnauskienė su 
sūnumi Sigitu. Sūnus išbuvo 7 
metus darbo stovykloj. Vyras buvo 
laikomas atskirai. Kai tik gavo Iš 
Maskvos leidimą jį aplankyti — 
tuoj pat atėjo ir žinia, kad jis 
esąs miręs. Krasnojarsko krašte 
Abakano, Menusinsko ir kitose 
vietovėse prie Mongolijos sienos 
esama taip pat nemaža lietuvių. 
Jie verčiami kasti įvairius metalus, 
o kai kurie dalyvauja geologinėse 
ekspedicijose. Dalis jų ten buvo 
pasiųsta iš Krasnojarsko. Klima
tas ten kiek geresnis, taip pat 
darbo sąlygos.

Paleckis vietoj 
Vorošilovo

LNA. — Paleckis pavadavo Vo- 
rošilovą: kovo 13 d. jis palydėjo 
į Vnukovo aerodromą (Maskvoje) 
buvusį Prancūzijos prezidentą 
Auriolj, kuris lankydamasis So- 
vietijoj buvo Vorošilovo svečias. 
Vorošilovas yra kaip ir preziden
tas'visoj Sovietijoj. J. Paleckis 
panašias pareigas turi Lietuvoj ir 
drauge yra vienas iš Vorošilovo 
pavaduotojų. Vilniuj, kai Paleckis 
esti išvykęs, jo pareigas atlieka 
M. Junčas — Kučinskas.

* LNA. — Rašytojai S. Čiur
lionienei neseniai suėjo 70 metų. 
Kaune ta proga buvo surengtas 
pagerbimo vakaras. Dabartinė 
valdžia jau anksčiau yra paskel
busi ją “LTSR nusipelniusia meno 
veikėja,” o dabar dar apdovanojo 
ir “garbės raštu”.

REIKALAVIMAS ATMESTAS
AUSTRALIJA RAUDONIESIEMS NEIŠDUOS TREMTINIUS ..

Pereitame numeryje rašėme apie 
Jugoslavo Bogoljub Ranclc bylą, 
kurioj balandžio 20 d. bus sprend
žiama šio žmogaus grąžinimo į 
Jugoslaviją klausimas.

Jugoslavijos komunistinė vy
riausybė reikalauja Rancico už 
kriminalinį nusikaltimą. Ranclcas 
šį kaltinimą griežtai atmeta. Jis 
sakosi esąs politinis pabėgėlis, .ko
vojęs prieš Tito režimą. Ryšium 
su šia byla, kaip pareiškia B. Ran- 
cic, kaikurios tremtinių grupės 

I kreipėsi j Australijos vyriausybę, 
prašydąmos atmesti Jugoslavijos 
valdžios nepagrįstą kaltinimą. B. 
Rancic prieš keletą mėnesių yra 
priėmęs Australijos pilietybę.

Federalinės vyriausybės Imigra
cijos ministeris Koltas savo vy
riausybei rekomendavo atmesti 
Jugoslavijos reikalavimą, šitą re
komendaciją padarė jis po pasita
rimo su ministeriu pirmininku.

Imigracijos ministeris pareiškė, 
kad pažįstant komunistinių kraš
tų metodus, o taip pat tų kraštų 
santvarką Ir kitus faktus, būtų 
labai sunku surasti aplinkybes, 
kurios galėtų paveikti Australijos 
vyriausybę Ištremti žmogų ir ati
duoti jį teismui už “geležinės už
dangos”.

Australijos užsienių reikalų mi
nisteris Casey parlamentui savo 
pareiškime nurodė, jog sutar
tis, taip vadinama Extradition 
Convention, pagal kurią Jugosla
vija reikalauja išduoti Bogoljub 
Ranclc, yra labai sena ir apima 
toli siekiančias galimybes, kurios 
įgalina Australijos federalinę vy
riausybę panaudoti savo galią ir 
pareikšti galutinę nuomonę pana
šiais atvejais.

Po šių pareiškimų, pereitos sa
vaitės penktadienio vakare, fe
deralinės vyriausybės ministeriu 
kabineto posėdyje buvo svarstomas 
Bogoljub Rancic deportacijos klau
simas. Kabinetas Jugoslavijos vy
riausybės reikalavimą atmetė.

Ministeris pirmininkas Menzies 
oficialiame pareiškime nurodė, kad 
Australijos vyriausybės nuomone 
žmogus, gyvenąs Australijoj, ar 
jis yra šio krašto pilietis ,ar ne, 
pagal deportacijos aktą, kuris yra 
pasirašytas tarp Australijos ir 
Rytų Europos valstybių labai se
nai, negali būti grąžintas prievar
ta į kilmės kraštą, jeigu nėra ab
soliučiai tikra, kad. reikalaujan
čioji jo grąžinimo valstybė neturi

NORI KARO, BET NEGALI KARIAUTI
Egipto — Izraelio konfliktas 

šios savaitės pradžioj, kaip pra
nešė Jungtinių tautų gener. sekre
torius Hammarskjoeld, pasisekė iš 
kautynių lauko perkelti prie de
rybų stalo.

Egiptas, kuris turi nesibaigian
čius kivirčus su Izraeliu ir jaučia 
stiprų spaudimą iš Jordano ir Sy- 
rijos, reikalaujančių “griežtų 
priemonių” prieš Izraelį, šiuo me
tu negali kariauti, nors ir labai 
norėtų. Egipto diktatorius pik. 
Nasser turi sunkumų viduje, tad 
karas gali kalnuoti jam valdžios 
netekimą. Jis, nuo kurio ir priklau
so įvykių rutuliojimasis, aiškina 
karingiems kaimynams ir savo ka
rininkams, Jų tarpe Ir Egipto ka
ro ministeriui, kad šiuo metu ka
ro išplėtimas būtų naudingas tik 
Izraeliui, kadangi arabų kraštai 
būtų pripažinti agresorium. Be to, 
Arabų Lygos Taryba yra priėmu
si nutarimą, kad politiniais klausi
mais svarbiuosius nutarimus daro 

politinių tikslų.
Toliau ministeris pirmininkas 

pabrėžė, kad Australijos vyriausy
bė yra pasiėmusi milžinišką atsa
komybę už miliono naujųjų aust
ralų ateitį, kurie, prieš įsileldžlant 
iš Europos, buvo gerai patikrinti. 
Australija todėl turinti budėti ir 
jų, kaip savo gyventojų, laisvės 
Ir saugumo sargyboje.

Rancico atvejis įrodo, kad komu
nistinių kraštų vyriausybės vis 
tebemėgina surasti spragas, per 
kurias galėtų pertraukti politinius 
emigrantus ir pastatyti juos prieš 
“liaudies teismą”. Ir dar svarbu, 
kad toks bandymas padarytas 
Australijoje, kur generolo Michai- 
lovo akcija neturi pasisekimo. 
Tačiau Australijos vyriausybė aiš
ki laikysena rodo, kad šiame kraš
te gyveną politiniai tremtiniai ga
li jaustis saugūs.

Prancūzai vyksta 
Alžyran

Prancūzijos ministeriu kabinetas 
nutarė pašaukti į kariuomenę 200. 
000 rezervistų, kad nesutriktų pa
ramos siuntimas Alžyran, kur jau 
dabar apie 150.000 prancūzų ka
rių kietai kovoja prieš 15.000 ara
bų sukilėlių. Iš 9 prancūzų divizi
jų Europoje, kurios turėtų būti 
šiaurės Atlanto Pakto vyriausios 
karinės vadovybės žinioje, tėra pa
liktos tik dvi. Kitos kovoja pran
cūzų kolonijose.

Užsienio spaudos žinios rodo, 
kad prancūzai š. Afrikoje turi di
delių sunkumų. Arabai veda pa
salų, partizaninį karą ir prancū
zams padaro žymių nuostolių.

• Iš Londono pasiekusios in
formacijos kalba apie galimą D. 
Britanijos ministerio pirmininko 
atsistatydinimą dar šiais metais. 
Esą Anthony Eden susilaukiąs 
kritikos ne tik iš opozicijos — jis 
dažnai neranda savo politikai pri
tarimo ir savosios partijos narių 
tarpe.

PADIRBTI PENKSVARIAI

Prie keletą dienų Melbourne ir 
kituose Australijos miestuose ban
kai pastebėjo padirbtus £ 5 bank
notus. Jų, atrodo, gana dideli kie
kiai paleisti apyvarton.

Padirbtų banknotų apyvartoje 
kasdien didėja.

Arabų Lyga, o ne kuris paskiras 
jos narys — valstybė.

Šiuo metu Vld. Rytuose esąs 
Jungtinių Tautų generalinis sel^ 
retorlus Hammarskjoeld ir tarp
tautinė komisija, kurių uždavinys 
neleisti Išsiplėsti gaisrui, mano, 
kad ginčas pasiseks išspręsti de
rybų keliu.

• Jordano ir Syrijos valdovai 
prisiekė, kad jie darys viską, kad 
išlaisvinus nuo žydų Palestiną.

PASITRAUKIA NATO VADAS

Iš Vašingtono pranešama, kad 
šiaurės Atlanto Sąjungos vyriau
sias karinių pajėgų vadas Europo
je generolas Greunther pasitrau
kia iš aktyvios tarnybos. Jį pa
keis generolas Norstadt, 49 metų 
amžiaus gabus strategas. Šis pa
skyrimas esą yra ženklas, kad 
NATO kariuomenėje pirmenybė 
bus telkiama oro pajėgoms.

ATSILIKUSI 
ŠIMTINĖ

Už pereitus metus “Mūsų Pas
tigęs” prenumeratos nėra susimo
kėję apie 100 skaitytojų. Tiems, 
kurie iki š.m. balandžio 15 d. ne- 
prisiuntė skolą už praeitą laiką, 
laikraščio siuntinėjimas su šiuo 
numeriu nutraukiamas.
Kiekvienam paskiram prenumera

toriui tai reiškia vidutiniškai vie
nos dienos uždarbį, gi 300 svarų 
laikraščio leidimui yra labai reikš, 
minga suma.

Gali kitam bendruomenės laik
raštis ir nepatikti, gali toks jo ir 
neskaityti, neprenumeruotl, bet 
reikalinga pranešti laikraščio ad
ministracijai, prašant toliau laik
raštį nębesiuntinėti ir, žinoma, su
simokėti skolą.

“Skola, ne rona, neužgis”, — 
sako priežodis. Argi panorėsime 
vaikščioti su atvira žaizda — sko
la bendruomenės laikraščiui!?

“M.P.” Administracija.

Ceilonas Siekia* 
Nepriklausomybės 

šiomis dienomis įvykusiuose 
Ceilono parlamento • rinkimuose lai
mėjo Jungtinis liaudies frontas — 
socialistai, kurių vadas Solomon 
Bandaranalke į rinkimus ėjo šū
kiu “Nepriklausoma Ceilono res
publika”.

Manoma, kad naujasis ministe
ris pirmininkas, kuriuo bus Solo
mon Bandaranalke, bekompromi- 
sinlai kovos už Ceilono visišką 
nepriklausomybės įgyvendinimą. 
Dabar Ceilonas yra Britų domini
ja.
• Iš Vašingtono pranešama, 

kad Amerika, kaip pareiškęs pre
zidentas Eisenhoweris, pasiprie
šinsianti kiekvienai agresijai Vid. 
Rytuose, panaudodama savo įta
ką ir, reikalui esant, karines pajė
gas.

šį pareiškimą prezidentas pada
rė išklausęs užsienių reikalų mi
nisterio Dulles pranešimo apie 
vykstančias kautynes tarp Egipto 
ir Izraelio.

• Iš Hongkongo pranešama, 
kad komunistinė Kinija yra pasi
ryžusi išplėsti eksportą konser
vuoto maisto, kurio pernai ekspor
tavo 36.000 tonų, gi šiais metais 
eksportą nori padidinti iki 56.000 
tonų. Prekyba bus plečiama ir su 
Austsralija.
• Savo laiku pagarsėjęs Ma

roko sultonas Abdel Krim, dabar 
jau 70 metų amžiaus, Kaire, kur 
su šeima tebegyvena kaip tremti
nys, pareiškė spaudai, kad netru
kus grįšiąs j Maroką ir šį kartą 
tikrai išvysiąs prancūzus iš savo ’ 
tėvų žemės.

• Amerikos prezidentas pa
prašė kongresą padidinti ginkla
vimosi Išlaidas 547 milionais do
lerių. Apie 376 mllionai šios su
mos būtų skirta sustiprinimui 
aviacijos, 65 milionai lavynui, 55 
milional žemyno armijai ir kt.
• Iš Londono pranešama, kad 

Vak. Vokietijos vyriausybė papra
šė iš Amerikos naujos paramos — 
Vokietija nori gauti iš JAV papil
domai už 500 mllionų svarų gink
lų Ir karinių medžiagų. Be šios 
paramos esą Vak. Vokietija neįs
tengsianti laiku parengti savo 12 
divizijų.

• Indonezijos prezidentas dr. 
Soekarno priėmė Maskvos kvieti
mą atvykti vizito į Sov. Sąjungą, 
tačiau data nenustatyta. Dr. Soe
karno šiais metais lankysis JAV, 
ręvizituodamas užsienių reikalų 
minister! Dulles.

1
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įii®KUPUOTQJE
LIETUUOJE

OKUP LIETUVOJE LAISVĖS 
ESĄ NET DAUGIAU NEI 

VAKARUOSE...

Štai kaip bolševikai mėgina įro
dinėti, kad okup. Lietuvoje vei
kianti “sąžinės laisve”, o religi
nis gyvenimas tiesiog “žydįs”: 
“Už sugrįžimą į tėvynę” Nr. 3- 
1956 rašo: "T. Lietuvoje dabarti
niu metu veikia 812 maldos na
mų, tikinčiuosius aptarnauja 952 
dvasininkai, tame tarpe 3 vysku
pai, 12 pralotų, 29 kanauninkai. 
Kunigų paruošimui Kaune veikia 
tarpdiacezinė kunigų seminarija, 
kuri kasmet išleidžia naujus ku
nigus. .. 1955 m. T. Lietuvos baž
nyčiose pakrikštyta 43.491 nauja
gimis, birmavota 56.648 jaunuoliai, 
sutuokta 32.628 jaunavedžiai ir 
palaidota su religinėmis apeigo
mis 17.381 mirusiųjų... Kasmet 
išeina “Katalikų kalendorius” ti
kintiesiems ir liturginis kalendo
rius “Calendarum liturgicum” dva
sininkams. Pernai išleista katali
kų maldaknygė, o šiemet tos mal
daknygės išeina dar 50.000 papil
doma laida. Be to, šiais metais 
pradėjo eiti stambus mėnesinis 
tikintiesiems skirtas ’ žurnalas, pa
vadintas “Katalikų žurnalas”... 
Girdi, net per Kalėdas Lietuvos 
bažnyčiose lankęsi užsienio sve- 

_ čiai — katalikų dvasininkai “tie
siog netikėjo savo akimis, jog 
bažnyčias lanko toks didelis skai
čius tikinčiųjų, ko, girdi, nesąs 
net jų šalyse”... Tuo būdu mėgi
nama sudaryti įspūdis, lyg okup. 
Lietuvoje būtų teikiama net di
desnė sąžinės laisvė, negu “bur
žuaziniuose Vakaruose”... Taip 
tegali rašyti tik bolševikai. 1939 
m. Lietuvoj buvo tik kat. 1.202 
bažnyčios ir koplyčios, 1.646 dva
sininkai, 1.586 vienuoliai, o kat 
periodikos tiražas siekė 7.030.200 
egz. Elta.

Tuo nusiskųsta sausio mėnesį įvy
kusiame švietimo ministerijos va
dovų posėdyje. Ten pat kalbėta, 
kad Anykščių Ir Ukmergės rajonų 
vidurinių mokyklų 80% direkto
rių neturi reikiamo Išsilavinimo. 
O ypatingai bloga tuo požiūriu 
padėtis esanti Vilniaus zonos ra
jonuose (zona apima 19 rajonų, 
t.y., beveik ketvirtadalį Lietuvos).

Daug kur esąs užvilkinamas 
mokytojų paskyrimas ir mokslo 
metams jau prasidėjus daug mo
kytojų dar nežiną, kur jiems tek
sią dirbti, 
dalis visų 
tą rudenį 
noti.

švietimo ministeris S. Pupeikis 
pareiškė, kad apie 3% visų Lietu
vos mokyklinio amžiaus vaikų vi
siškai nelanko mokyklų, čia ne
įskaitomi tie vaikai, kurie pradeda 
lankyti mokyklą, bet vėliau “nu- 
bira”. Iš paskirų rajoninių švieti
mo skyrių vedėjų pasisakymų ma
tyti, kad tas “nublrėjimas” yra 
viusotinis reiškinys visoje Lietu
voje, bet jo statistikos nevedama. ■.

Kelmės rajone net treč- 
rajono mokytojų perei- 
buvo paleisti ar perkil-

piešimo, bražybos, chemijos ir bio
logijos mokymų, o taip pat ir įvai
rius žemės ūkio bei mechanikos 
—■ technikos praktikos darbus. Dėl 
mokytojų, vadovėlių ir ypač prie
monių bei patalpų stokos tų su
manymų vykdymas tuo tarpu dau
giau reiškiasi tik nutarimais, pra
kalbomis ir paraginimais spaudoj. 
Tik vienur kitur (miestuose) įmo
nės duoda vietos keletui mokinių 
pasipraktikuoti kurio technikinio 
darbo srityje, tuo jau verbuoda
mas sau būsimus darbininkus. Ko
vo mėnesį mokyklos buvo ragina
mos įsigyti žemes ūkio invento
riaus, trąšų, sėklų ir ruoštis že
mės ūkio darbų praktikai. Tačiau 
tų raginimų įvykdymas priklauso 
nuo rajonų administracijos.

Be to, reikalaujama, kad moki
niai būtų išauklėti geri komunis
tai (“pedagogų kolektyvo darbą 
reikia vertinti iš mokymo Ir ko
munistinio auklėjimo rezultatų”, 
— rašo švietimo ministerijos or
ganas “Tarybinė Mokykla”, 1956 
m. 1 nr.) ir kad mokiniai reikštųsi 
sportinėse varžybose, ekskursijo
se, organizuotai lankytų kinus ir 
teatrus, rengtų “meninės saviveik
los” pasirodymus, dalyvautų mi- 
čiurininkų, aviomodellstų ir kito
kiuose- rateliuose, skaitytų daug 
knygų, bei kad tuo pačiu metu 
... nebūtų perkrauti užklasiniu 
darbu.

Tie reikalavimai iš tikrųjų per
krauna darbu mokinius ir ypač mo-

1 kytojus. Nespėdami visko įvykdyti 
iki gilumos, vieni ir kiti “plaukia 
paviršium”, švietimo ministerijos 
organas konstatuoja, kad mokyk
lose vyrauja “kreidinis” dėstymo 
metodas, ir kad daugelyje viduri
nių mokyklų (ypač Molėtų, Alun
tos, Ignalinos, Daugėliškio rajo
nuose) “tik kas penktas mokslei
vis aplanko biblioteką ir per me
tus teperskaito vieną kitą knygą".

KREMLIAUS TŪZAI LONDONE
VIZITO SVARBA

ŠVIETIMO REIKALAI
LNA. — Lietuvoje veikiančios 

augštosios (ir daugelis speciali
ųjų) mokyklos yra valdomos Iš 
Maskvos. Vilniuje esanti Švietimo 
ministerija (ministeris S. Pupei- 
kls) tvarko tik bendrojo lavinimo 
mokyklas. A. Sniečkus Maskvoje 
kritikavo tik tai, kad dvylika Lie
tuvoje veikiančių augštųjų mokyk
lų yra net penkių įvairių Maskvos 
ministerijų žinioje. Jis siūlė, kad 
tos mokyklos būtų perkeltos vie
nos Augštojo mokslo ministerijos 
žinion, ši ministerija jau kuris lai
kas yra nutarta decentralizuoti, 
tai yra paversti Sųjungine-respub- 
1 i kine ministerija, tačiau ligi šiol 
Vilniuje dar tokio paties vardo 
ministerijos (maskvinės ministeri
jos padalinio) vis dar nėra. Tad 
net ir mokslo planai iki smukmenų 
Lietuvos augštosioms mokykloms 
nustatomi Maskvoj. Sniečkus prie
kaištavo, kad tie planų nustatyto
jai labai susiaurinę agronomų, 
zootechnikų ir veterlnorių rengi
mų Lietuvoje, kurių čia kaip tik 
esą permaža. Esąs nutrauktas ir 
pramonės bei ekonomikos specia
listų rengimas. Pernai rudenį esąs 
nutrauktas studentų priėmimas j 
Vilniaus universiteto geologijos 
katedrų, nors katedra turinti visas 
priemones ir profesorius. Ta pati 
Augštojo mokslo ministerija bu
vusi įpareigota pastatyti rūmus 
Žemės ūkio akademijai šalia Kau
no, bet ilgai delsusi ir pagaliau 
visai atsisakiusi statyti. žemės 
ūkio akademija dabar naudoja bu
vusias Žemės ūkio ministerijos pa
talpas Kęstučio (dabar Gorkio) 
gatvėje, 15 nr., Kaune.

Šis maskvinės Augštojo moks
lo ministerijos elgesys atrodo prie
šingas "nacionalinių kadrų stipri
nimui”, kuris buvo propaguojamas 
trumpai tetrukusio “Berijos vieš
patavimo” metu.

Mokytojai neturi cenzo
VAIKAI NELANKO MOKYKLŲ

LNA. — 1718 mokytojų dėsto 
Lietuvos vidurinėse mokyklose 
(gimnazijose) patys būdami bai- 
bę tik vidurines mokyklas ir nei' 
nesirūpindami toliau besimokyti.

“PLAUKIMAS
PAVIRŠIUM”

vl~LNA, kovo 27. — Lietuvos 
dūrinėse mokyklose tebėra vienuo
lika klasių (pirmos keturios ati
tinka pradžios mokyklų). Nors nuo 
1954 metų rudens mokyklos per
tvarkomos į dešimtmetes, ligšioli
nėms vyresniosioms klasėms leid
žiama baigti programų senųja 
tvarka.

Su persitvarkymu į dešimtmetes 
yyksta ir programos pertvarky
mas politechninio mokymo linkme. 
Per dešimtį metų norima išeiti ne 
tik bendrojo lavinimo programų 
iki brandos atestato (pradėjus nuo 
skaitymo — rašymo mokymo), bet 
Ir pamokyti žemės ūkio bei tech
nikos darbų. Tam tikslui siekiama

Dabartinių Rusijos vadų Bulga- 
nino ir Khruščevo viešėjimas Ang
lijoje bene bus svarbiausias įvykis 
šio pokario Vakarų — Rytų san
tykiuose. Tai, ko nebuvo pasiekta 
per dešimtmetį įvairiose konferen
cijose su Sovietais, bus bandoma 
gvildenti šioje anglų — rusų vieš
nagėje. Reikia žinoti, kad rusų 
vadams bus suteikta ypatinga pa
slauga Anglijoje. Jie pietaus su 
karaliene Vindsoro pilyje, lankys 
britų pramonės parodų Birming- 
Kame, dalyvaus parlamento posė
dyje, viešės Londono miesto rotu
šėje ir lankys kai kurias pramo
nės įmones. Neabejotina, kad tarp 
rusų vadų bei Anglijos ministerio 
pirmininko Edeno įvykis rimtos 
diskusijos Vakarų — Rytų toles
nių santykių klausimu. Edenas 
jau yra aiškinęsis parlamento ats
tovams, kad jis kalbėsiąs su ru
sais labai paprastai. Vienok dar- 
biečių vadas Gaitskell labai abe
joja, kad šie pasikalbėjimai būtų 
vertingi. Esą iš rusų reikia reika
lauti, kad jie pirmiausia paleistų 
daug milionų žmonių iš Sibiro 
darbo vergų stovyklų, o paskui, 
žiūrėtų ne Stalino praeities nuo
dėmių, bet siektų susitarimo dėl 
laisvų rinkimų Vokietijoje, nekir
šintų kitų valstybių ir suteiktų 
laisvę Rytų Europos tautoms.

klausimas, ar šiam vizitui bus ir 
revanšas. Esu tikima, kad bus pa
kviesta Anglijos karalienė ir jos 
vyras į Maskvą po sėkmingai pa
sibaigusio Bulganino ir Khruščevo 
laknymosis Londone.
PROTESTUOJA IR SMERKIA 

RUSŲ VIZITĄ

yra Maskva. Diagnozas šiuo metu 
jau esąs aiškiai nustatytas. De
mokratinės valstybės arba gali 
laisvai leisti tos ligos bakterijoms 
plisti po laisvąjį pasaulį, ar pa
kelti Laisvųjų Tautų rankų su 
chirurginiu įrankiu ir padaryti 
taip baisiai rekalingų operaciją.

NAUJA ERA ANGLŲ
— RUSŲ SANTYKIUOSE

LNA. — Juodkrantė žiemos me
tu paštų gauna tik kartų per sa
vaitę ar dar rečiau. Norint nuvyk
ti i Klaipėdų, tenka laukti atvyks
tančio sunkvežimio, kuris lankosi 
kartų per mėnesį arba irgi rečiau. 
Administraciniu požiūriu Juodkran
tė, kaip ir visos kitos Neringos 
vietovės, Imtinai su Nida, yra ...ninus uaiuų. xuiii unoiui aieniuina vivuuves, liutniai su iniu< 

sustiprinti finikus, matematikos, Klaipėdos miesto ribose.

Sibire
VIETOVeS, kuriose apgyvendinti 

LIETUVIAI
Abest, Altai, Ačinsk, Bagačansk, 

Inta, Irkutsk, Jarcova, Jakutsk, 
Abakan, Kamčatka, Karaganda, 
Kazačinsk, Kingir, Kolyma, Kras- 
nojarsk Liesozavod, Mamotov, 
Matygin, Molačica, Mordovija, Na- 
silsk, Norilsk, Novo čerkask, No
vo Slbirsk, Omsk, Pečiora, Perebo- 
ry, Potma, Razdolnoje, Snašišk, 
Spassk, Solikamsk, Tasvesk, Tai- 
šet, Uchta, Udereisk, Vologodsk, 
Vorkuta.

Kai kurios iš jų yra ir priver
čiamojo darbo stovyklos kaip pvz. 
Inta, Kolyma Mordovija-Potma, 
Norilsk, Solikamsk, Taišet, Vor
kuta, o kai kurios — vien “priva
lomos gyvenvietės”.

Lietuviai, laikomi Sovietų Są
jungoje, skirstytini į šias katego
rijas: kaliniai, paleistieji ir trem
tiniai.

Kaliniais laikytini tie, kure nu
bausti priverčiamaisiais darbais 
ir yra laikomi stovyklose. Grąžin
tieji pasako tik, kur jiems teko 
sutikti juos, kurie buvo tardomi 
daugiausia ir kurie tardymo metu 
buvo mušami ar kitaip kankinami 
tiek fiziškai,' tiek ir dvasiškai. 
Pastarose yra daugiausia jaunimo, 
apkaltinto partizanine veikla bei 
nedraugiškumu Sovietų Sąjungai. 
Yra vyrų ir moterų. Bet pastarų
jų mažiau.

Jaunimo daugiausia atgabenda
vo 1947-1953 metais. Kartais atga
bendavo ištisas mokinių klases.

Visi jie nubausti arba mirties 
bausme, kuri buvo pakeista 25 m. 
priverčiamu darbu, arba tik pri
verčiamu 5-10-15-20-25 ir Ilges
niam laikui — 25 plius 5 bei ke
lis kartus po 25.

Paleistųjų grupei priskirtini at- 
likusieji bausmes bei dėl kitų prie
žasčių — amnestijų ir pan, Iš pri
verčiamųjų darbų paleistieji. 1955 
m. rudens amnestija negalės pasi
naudoti tie lietuviai, kuriemss, be

bendradarbiavimo su vokiečiais, 
buvo primesti ir kiti apkaltinimai. 
Jų yra dviejų rūšių — su teise 
grįžti Lietuvon ir be tokios tei
sės. Prie pirmosios kategorijos 
priklauso visi tie, kurių nubaudi
mo sprendimuose buvo įrašyta 
priverčiamojo darbo bausmės su 
ištrėmimu. Be to, neleidžiama 
grįžti ir tiems, kuriuos stovyklos 
administracija įtaria esant pavo
jingus saugumui, ir kurie dėl savo 
šeimos nario ar narių, suimtų ir1 
nubaustų, buvo ištremti, nors at
likęs bausmę nubaustasis ir turi 
teisę grįžti Lietuvon.

Kai kurie iš priverčiamojo dar
bo stovyklų paleistieji be teisės 
grįžti Lietuvon buvo apgyvendina
mi Karagandos, Krasnojarsko ir 
kitose vietovėse. Vėliau imta kur- 
dinti Juos ir pačių darbo stovyk
lų apylinkėse.

Iš Lietuvos labai daug ištrėmė 
1941, 1945, 1946 ir 1947 m.m. Vė
liau kad ir buvo trėmimų, bet 
mažesne apimtimi. Trėmė į visas 
Sibiro sritis.

Anglų pasiuntinys Maskvoje 
šiomis dienomis kalbėjo televizinei 
transliacijai dėl rusų vadų vizito 
Anglijoje. Jis pareiškė, kad šis 
apsilankymas teikia vilties, jog 
prasidės nauja era anglų — rusų 
santykiuose. Anot jo, rusų vadai 
turėsią labai rimtų diskusijų su 
anglų vyriausybe. Naivu būtų gal
voti, kad tėra labai maža klausimų, 
dėl kurių anglų ir rusų vyriausybės 
nesutaria. Vienok rimti pasitari
mai galėtų vesti prie geros pažan
gos tiems klausimams išspręsti. 
Bet nesą nuomonių skirtumo tal
kai išlaikyti žmonijos labui. Bri
tų atstovas Maskvoje labai verti
na kultūrinių santykių plėtimų 
tarp tų kraštų. Anglija, jis sako, 
sveikintų laisvą turistinį judėjimą, 
taip, kad kiekvienas Rusijos gy
ventojas galėtų laisvai lankytis 
Anglijoje, kaip kitų kraštų pilie
čiai. Jis norėtų matyti Anglijoje 
besislankant ne tik organizuotas 
rusų delegacijas, bet paprastus 
vienišus piliečius, suprantama, be 
politrukų.. šiuo keliu, esą, vienas 
kitų pradėtų geriau pažinti.

ir

AR VYKS ANGLIJOS 
KARALIENĖ Į MASKVĄ?

Spėjama, kad Bulganinas 
Khruščevas, be vizito Anglijoje,
greitu laiku taip pat lankysis Da
nijoje, Norvegijoje ir Švedijoje. 
Spaudoje diskutuojamas net jų 
lankymosi galimumas Amerikoje. 
Vienok, nežiūrint saldžios ir mei
lės kupinos Maskvos “taikingos” 
politikos, Eisenhowerio patarėjai 
esą neleis jam rizikuoti, bent prieš 
rinkimus, nes tai sukeltų visuo
menėje nepopuliarumų. Geriausiu 
atveju, toks vizitas galėtų įvykti 
tik 1957 metais. Taip mano Ame
rikos Valstybės Departamento at
stovas. Pakvietimas galėtų įvykti 
tik tuo atveju, jeigu tikrai tokios 
viešnagės metu amerikiečiai galė
tų tikėtis pasiekti kokių vertingų 
susitarimų.

Ryšium su Iškilmingu rusų va
dų priėmimu Anglijoje keliamas

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 
butų, maistų, patarnavimus - £ 6.6.0 savaitei; žiemos metu 
- £5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti arba skambinti. Telęf. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.

KAIP REAGUOS POLITINIAI 
IMIGRANTAI

priekyje to politinio 
tik ciniškiausias ir 
žiaurumas gali tikė- 
ir bujoti. Esą tokių

Anglijos visuomenė ir spauda 
įvairiai reaguoja dėl rusų vadų 
vizito Londone, štai humoristinio 
laikraščio “Punch” leidėjas — red. 
Muggeridge stačiai apibudina mar
šalą Bulganina ir Khruščevą kaip 
“sezoninius, profesionalinius tero
ristus”. Savo kalboje, protesto mi
tinge dėl šio vizito, jis pareiškė, 
kad abu savo laiku buvo Stalino 
patikėtiniai, vykdė terorą ir žmo
gžudystes Rusijoje. Tad jų vizi
tas yra šiurpus bei pavojingas. 
Juk jie esą 
režimo, kur 
klusniausias 
tis gyvuoti
svečių priėmimas Anglijoje yra 
nusikalstamas darbas prieš britų 
visuomenę.

Toliau pasisakoma, kad akyvaiz- 
doje pačių bolševikų dabar kelia
mų, baisių netolimos praeities Sta
lino ir jo bendradarbių teroro ir 
žmogžudžių Rusioje, normaliai Va
karai turėtų dar labiau sutelkti 
savo dvasines jėgas atkakliai ko
vai prieš komunizmą. Tuo tarpu, 
esą, ką mes matome? Malenkovas 
priimtas Anglijoje išskėstomis ran
komis. Ir čia pat jau kelia koją 
jos žemynan nutukėlis Khruščevas 
ir jo gauja su “taikos” planais. 
Ši naivi ir kvaila pažiūra, Mugge
ridge nuomone, ne tik kad paže
mins britų tautų pasaulio akyse, 
bet taip pat suteiks gardaus Juo
ko visiems draugams. Viltis, kad 
po Stalino mirties ir jo pasmerki
mo, laisvas pasaulis gali tikėtis 
taikingo sugyvenimo, būtų pagrin
dinė, fatališka politinė klaida. Ko
munizmo šimtakojis visada siekė 
ir sieks pasaulio viešpatavimo. 
Pasaulinio vėžio skausmų centras

Politiniai pabėgėliai iš anapus 
geležinės uždangos kraštų, gyve
nantieji Anglijoje, taip pat ruo
šiasi rusų vadus sutikti Londone. 
Štai jau senokai prieš rusų preky
binės delegacijos namus pasirodė 
užrašas rusų kalba “Mirtis Kruš- 
čevui”. Po to, gi daugybė vaikiš
kų balionėlių,«su propagandiniais 
lapeliais pasklido aplink visus ru
sų įstaigų ar_jų pareigūnų gyve
namus namus Londone. Lapeliuose 
rusų tarnautojai buvo skatinami 
persigalvoti kokiam labui jie šiuo 
metu dirba. Net rusų atstovybės 
pareigūnas priverstas buvo kreip
tis į birtų vyriausybę agitatorius 
sudrausti. O 160.000 lenkų tremti
nių žada organizuoti “laidotuvių 
procesijų” Londono gatvėmis, ne
šant karstų su užrašu “Laisvoji 
Lenkija”, čekai gi nešios juodų 
raišti ant rankovės. Numatoma, 
kad ukrainiečiai ir pabaltiečiai 
taip pat surengs atitinkamas pro
testo demonstracijas. Bendrai, 
manoma, kad apie 200 įvairių 
prieškomunistinių ateivių organi
zacijų surengs demonstracijas 
prieš rusų vadus. Iš viso britų 
policija tikisi nepaprastai stiprios 
reakcijos iš politinių pabėgėlių 
pusės prieš tų nelemtų vizitų. Juk 
nemaža ateivių šeimų narių, ar 
giminių iki šiol dar tebėra vergų 
stovyklose. Jau kuris laikas tik
rinami visi ateiviai Anglijoje, ži
noma, iš anapus geležinės uždan
gos. Sudarytas sąrašas 3000 as
menų, kurie yra laikomi labiausiai 
pavojingi rusų vadams.

K. KEMEŽYS.

NAUJOS KNYGOS

NEGESTIS

šeima 
išvež- 
likusi 
Gėlai-

Nelė Mazalaitė ne viename sa
vo kūrinyje jau yra nagrinėjusi 
sutuoktuvių sakramentinės šeimos 
ištikimybės klausimą. Ir nauja
me savo veikale “Negestis” ji 
grįžta prie to paties dalyko, per
keldama veikėjus tik į naujas ap
linkybes, kurios, atimdamos nor
malų kasdieninių vyro ir moters 
santykių galimybę, komplikuoja 
gyvenimą ir išstato Juos neištiki
mybės pagundos pavojui, 
prievarta išdraskyta. Vyras 
tas į Sibirą, maža dukrelė 
Lietuvoje, žmona Danguolė
tienė — knygos veikėja — atsi
dūrusi Amerikoje bė jokių žinių 
apie vyrų, be jokios vilties, iš gy
venamos dienos taško žiūrint, kada 
nors vėl susitikti.

Gėlaitienė jautri moteris. My
linti savo vyrą, nuoširdi patriotė. 
Skaudžiai Išgyvena savo asmeniš
ką ir pavergtos tautos nelaimę. 
Devynerius metus pasilieka ištiki
ma jungtuvių priesaikai ir kant
riai neša vienatvės naštą kol vie
ną dienų ateina pagunda pažinties 
su amerikiečiu advokatu pavidale. 
Autorė yra gera psichologė. Ji 
•erai pažįsta visus, net mažiausius, 
gundomos jaunos moters širdies 
krustelėjimus ir jausmų niuansus. 
Ji plačiai vaizduoja kaip toje iš
tikimoje, religingoje ir tvirtoje 
širdyje, lyg saldūs nuodai, pama
žu skleidžiasi naujos meilės pa
gunda ir ją visiškai užvaldo. Gė- 
laitienės garbei pasakyti, kad Ji 
pasiduoda ne iš karto. Ji ginasi, 
naujai sutiktam svetimos tautos 
žmogui pasakodama apie paverg
tą savo kraštų ir gilią savo meilę 
išvežtam vyrui, bet pamažu, ad
vokato kantraus ir pastovaus pri
sirišimo veikiama, praranda savo 
kovos lauko plotą. Jo širdyje ko
voja meilė vyrui su naujai atsi
radusia meile ir pagaliau pasta
roji laimi. Gėlaitienė vienapusiš
kai išsiskiria su savo vyru ir ci
viliniai susituokia su advokatu, 
nes “jokia bažnyčia negali pririš
ti gyvo jauno žmogaus prie kaž
ko, ko niekuomet niekas nebepa-

jėgs grąžinti” (66 pusi.) “Aš pri
pažįstu, kad nusidedu, aiškiai ir 
šaltai žinau — ir vistiek darau 
taip.” (72 pusi.)

Taip 34 metų amžiaus lietuvė 
tremtinė, į Sibirą išvežto karinin
ko žmona, studijavusi Lietuvoje 
teisę ir muzikų, pasidaro augšto
sios amerikiečių visuomenės da
ma. Knyga rodos čia ir galėtų 
baigtis, bet Mazalaitė ją toje vie
toje tik ištikrųjų pradeda.

Ne viską galima laimėti pinigu, 
meile Ir augšta padėtimi visuo
menėje. Ir ne vien tautiniai ir pa
pročių skirtumai užgula naujai iš
tekėjusios moters sielą. Ne tas, 
kad reikia nusikirpti kasas Ir tai
kytis prie naujos aplinkumos. Ir 
ne tas pagaliau, kad naujose są
lygose ir jos patriotizmas nusto
jo savo prasmės. Iškyla nauja 
problema, kurių aš pavadinčiau 
išviętfntos sielos problema. Kaip 
Iš stipraus narkoze pabunda pri
slopinta sąžinė. Gėlaitienė pasi
junta savanoriškai nutraukusi ry
šį su Dievu ir atsistojusi konflik
te su religijos įstatymais. Nusto
jusi teisės gauti atleidimų. Sielo
je atsiranda skaudi tuštuma, ku
rios negali užpildyti nei brangūs, 
vyro dovanoti, minko kailiai, nei 
nuosavas ištaigingas auto. Jos šir
dis skausmingai veržiasi į tai, ko 
anksčiau atsižadėjo. Ir Gėlaitienė 
— naujoji Mrs. Philip 
ton — nuvažiuoja viena 
šių. “Ir aš skubėjau aną 
nio pavakarę, nes man
kad pasivysiu Kalėdas, nes tebėra 
eglės ir Prakartėlėje guli Kūdi
kis. Aš regėjau Jį, Ir moterėles, 
ir kunigus — ir man bažnyčia 
buvo tuščia — o gal man nebuvo 
tenai vietos. Gi prasidėjo taip pa
prastai, kad kunigas perėjo per 
bažnyčių Ir nuėjo į klausyklų. Prie 
Jos stovėjo keletas žmonių, vienas 
kitas pakilo Iš suolų — eiti ten. 
Aš taipgi pakilau — Ir tuojau su
smukau. Kur? Ką pasakysiu? Ši
tų kelių žingsnių man nėra leisr 
ta pereiti, kur kūdikis nurėpliotų

(Nukelta į 3 psl.)

Codring- 
į bažny- 
šeštadie- 

atrodė,

2
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PASTABOS
Kaip du stos, visados daugiau 

padarys.
Tais gražiais žodžiais garbusis 

prel. Al. Dambrauskas (poetas 
Adomas Jakštas) apdainavo seną 
ir giliai prasmingą lietuvių pa
protį — talką.

Veik prieš 16 metų nustoję sa
vos nepriklausomybės, subruzdo- 
me naujai telkti visas jėgas ne
priklausomybei atgauti ir tam rei
kalui susidarė dar viena lietuviš
ka institucija — Lietuvos Nepri
klausomybės Talka — LNT (žiūr. 
M.P. Nr. 10, 1956. III. 7d.).

Pradžioje buvo Rezistencija ir 
iš jos kilo VLIKas; vėliau prasi
dėjo traukiinasis iš tėvynės ir 
VLIKas drauge su vienodo likimo 
tautiečiais atsidūrė tremtyje; čia 
VLIKas surado Lietuvos Diploma
tijos šefą Ir prasidėjo jų bendra 
talka, iš tos talkos pasidarė ko
vos laukas dėl įtakos ir iš čia at
sirado Lietuvos Nepriklausomybės 
Talka, jieškanti naujų talkininkų 
nenudirbtam talkos darbui patal
kininkauti. ..

Rezultate priėjome prie naujos 
rūšies talkos, kurią geriausiai api
būdina mūsų senolių priežodis: 
Kur du pešasi, trečias naudojasi. 
Mano kaimynai seniau panašiais 
atsitikimais sakydavo — ponai pe
šasi, o mužikams kuodai lekia.

— ★ —
Panašios talkos pavyzdžiu gali

me laikyti Sydnėjaus lietuvių na
mų reikalą.

Bankstowno Apylinkės Valdyba 
turi jau pilnai sumokėtą nuosavą 
didoką sklypą netoli Bankstowno 
stoties, apie £ 500 grynais pini
gais ir gražių vilčių gauti iš savo 
apylinkės narių dar apie £ 2-3000 
paskolos. Sydnėjaus Centrinių Na
mų Taryba turi apie £ 2000 gry
nais pinigais ir gražių vilčių, kad 
Bankstowno Ap. V-ba su savo ak
tyvais ateis Tarybai talkon, o 
Bankstownas — kada ateis cent
rinė taryba talkon. Gi kol tas 
klausimas paaiškės, mūsų sekma
dienio mokyklos, teatro grupės, 
choras, skautai, sportininkai Ir ei
lė organizacijų turi būti kampi
ninkais pas svetimus ir teturi ma
ža vilčių susilaukti lietuviškos 
pastogės.

— ★ —
Pereitų Kalėdų metu Sydnėjuje 

buvo paskleisti anoniminiai šventi
niai pasveikinimai, kuriuose keli 
mūsų žymesnieji spaudos darbuo
tojai buvo pavadinti “Spaudos 
banditais”. “Sveikinimai” buvo 
prisiųsti iš Melbourne.

Jau kuris laikas “kaž kur” 
Australijoje yra susikūręs stip
rus anonimų lizdas, iš kur plinta 
panašios rūšies "artimo meilės” 
pavyzdžiai.

Kokiai banditų rūšiai priklauso 
tų anoniminių raštų autoriai, aiš
kinti nereikia.

L. BITINĖLIS.

KOVA DEL PAJŪRIO
MIELI MAŽOSIOS LIETUVOS 

BIČIULIAI IR PAJŪRIO 
DRAUGAI!

Lietuvos istorijos bėgyje ne 
kartą likimo buvom nublokšti ant 
prarajos slenksčio ar žengėm nepa
prastiems įvykiams į akis. Visas 
mūsų tautos gyvenimas buvo ir 
yra nepaliaujama kova su mirti
nais priešais bei jų metodais. Kar
tais atrodė, jog sustosime prie 
savo tautos skeveldrų. Bet lietuvis 
niekad nepametė lygsvaros ar sa
vo tautinio ir kultūrinio Indivi
dualumo. Jis išsinėrė iš pražūtin
gų mums sūkurių, kas kartą iš 
naujo atsikėlė Ir atsistojo visa sa
vo didybe. O tai tik dėka didelės 
nepalaužiamos vilties, vienybės ir 
pasiaukojimo.

Šiame amžiuje lietuviai vėl sto
vi žūtbūtinėje kovoje prieš savo 
tautos ir valstybės agresorius. 
Okupantai, lyg kirminai, graužia 
ir naikina mūsų biologinį tautos 
kamieną. Senieji lietuvių tautos 
troškimų slopintojai nuginčija bet 
kokias lietuvių teises į jų tėviškę, 
stengdamiesi padaryti juos bena
miais.

Vokiečių vyriausybė po pralai
mėto karo vėl remia germaniza- 
torlus. Vienu mostu pusmilionis ar 
daugiau kasmet skiriamas vien 
propagandai Rytų Europos voklš- 
kumui įrodyti. Per naktį išdygo vi
sokios draugijos, mokslo ir studijų 
rateliai, kurie pradeda leisti leidi
nius apie Mažąją Lietuvą vokiečių 
ir anglų kalbomis.

Klaipėdos, Tilžės, Gumbinės, Is_ 
ruties, Pilkalnio, Stalupėnų, Lab
guvos, Darkiemio, Galdapės bei 
kitos Mažosios Lietuvos sritys 
studijose nušviečiamos kaip gry

nai vokiški kraštai, tikslu būsi- 
mąją Lietuvą visiems laikams at
stumti nuo jūros.

Mažosios Lietuvos Bičiulių' 
Draugijos Centro Valdyba Kanado
je, matydama šią didelę Lietuvai | 
daromą žalą, nori į tai atkreipti 
visų lietuvių ypatingą dėmesį ir 
bendromis jėgomis atstatyti pu
siausvyrą šiame kovos bare. Pa
stebėjusi nepaprastą lietuviškų lei
dinių trukumą Mažosios Lietuvos 
temomis lietuvių ir anglų kalbo
mis, šios spragos užkišimo paska
tinimui M.L. Bičiulių D-jos Cent
ro Valdyba skelbia dr. VYDŪNO 
VARDO 1956 METŲ 1000 DOL. 
VERTES LITERATŪRINĘ PRE
MIJĄ už gerlausį veikalą apie Ma
žąją Lieuvą.

Nors MLBD šiai sumai sutelkti 
įneš didžiausį įnašą, tačiau visgi 
negalime apsieiti be Tamstos as
meniškos ar vadovaujamos organi
zacijos paramos. Todėl MLBD Ka
nados Centro Valdyba drįsta j Jus 
kreiptis ir prašyti, kad bet kuria 
auka paremtumėte šį svarbų bičiu
lių užsimojimą.

Kanados MLBD C. V-ba tiki, jei 
Jums Mažosios Lietuvos ateitis 
Itin svarbi, kad Jūs mielai sutik
site prisidėti prie premijos sumos 
sudarymo.

Aukotojai bus skelbiami spau
doje, o aukojusieji daugiau kaip 
20,00 dol. (dvidešimt penkis) bus 
įrašomi j premijos aktą. 
Montrealls, 1956.3.2.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Centro Valdyba 

Kanadoje.
Pinigus siųsti šiuo adresu: V. 

Peteraičiui, 5155 Bourbonniere, 
Apt 6, Montreal, Que, Canada.

R. LUČINSKAS

ALKOHOLIS

• Stalino paveikslai nepaste
bimai išimti ir iš žymiausios Sov. 
Sąjungos esančių paveikslų gale
rijos — būtent Tretjakovo gale
rijos. š.m. kovo, 12 d. galeriją lan
kiusieji svečiai jo jau neberado, o 
seniau galerijos sienas puošė apie 
25 Stalino paveikslai įvairiausio
mis pozomis. Tas pat padaryta su 
kitais jo “atminais” “Revoliucijos” 
muziejuje ir kitur.

NEGESTIS
(Pradžia 2 psl.) 

ir nusivilktų paralyžuotas ligonis. 
Šitoj ir kitoj bažnyčioj, Amerikoj, 
Afrikoj — visuose kontinentuose 
— nė mano parapijos bažnyčioje. 
Nė mirties patale. Vistiek, kad gy
venu Park Avenue, kad turiu min
ko kailiniukus, kad mano vyras 
gali apginti painiausią bylą. Ne 
mane.

Aš pasilenkiau, suole ir užsiden
giau akis — ir buvau tarytum ak
la —, nes nė mintyje nebuvoto- 
kios vietos, kur mano ir Dievo 
keliai sueitų į vieną. Vistiek, kad 
kalbėjau, jog tai žiauru ir netei
singa, vistiek, kad galėjau kaltin
ti dangų, jog tokios didžiausios 
galybės sukyla prieš žmogų — ir 
už nieką — nieku nenuslkaltusį. 
Tiktai, kad nori gyventi. Taip, 
kaip jis pats nori — kaip žmogus 
nori. O,x Jeigu aš nors galėčiau ti
kėti pati tiems savo kaltinimams.

Ir kai pažiūrėjau vėl — bažny
čia buvo tamsi — man. Prakar- 
tėlė buvo tuščia — man. Ir man 
buvo šalta, ir vistiek. Aš čia ne
turėjau ką beveikti.” (104-105 
pusi.)

Skausminga dvasios kova pa
sunkėja, kada Danguolė, šita vie
niša, paklydusi ir besikankinanti 
moteris, pasijunta nėščia, kada gi
musį sūnų vyras neleidžia pakrikš
tyti katalikų kunigui. Jį pakrikš
tija presbiteri jonų pastorius. Dan
guolė pati slapčia pakrikštija sa
vo sūnų katalikišku būdu. Jos laiš
kas motinai, laukiant kūdikio, ir

slapto krikštijimo scena yra gra
žiausios ir jautrlngiausios knygos 
vietos.

Nenorėdamas užbėgti skaityto
jui už aklų ir atidengti visas ra
šytojos kortas, nepasakosiu kny
gos pabaigos. Ji baigiasi įvykiais, 
kuriais panašios vedybos logiškai 
ir tegali baigtis. “Negestis” yra 
viena geriausių pernai išėjusių 
lietuviškų knygų ir geriausias 

Mazalaitės veikalas tremtyje. Med
žiaga gana ■ tampriai organizuota, 
neišblaškyta pašaliniais pasakoji
mais ,charakteriai ryškiai nupieš
ti ir gyvi. Pasakojimas sklandus, 
stilius be didelių puošmenų — įp
rastai mazalaitlškas. Keliamos 

problemos verčia giliai susimąstyti 
ne vien tuos, kurie yra atsidūrę 
Danguolės Gėlaitienės padėtyje, 
bet ir tuos, kurie manosi esą visų 
pavojų ir panašių gundymų iš
vengę.
..Nelė Mazalaitė — NEGESTIS.

.206 pusi. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas. 1955 m. Aplan
kas dail. Jono Pilipausko. Spau
dė Draugo spaustuvė Chicagoj. 
Kainą. 2 dol.

J.A. JORAGIS.

LAIŠKAS IŠ 
GAUTINGO

SANATORIJOS
Visų gautingiškių lietuvių var

du norėjau pasveikinti Tamstas 
šv. Velykų proga. Norėjau pasi
naudoti pigiu tarifu — Drucksa- 
che, bet paštas grąžino. Dabar

(Pradžia Nr. 15.)
Neteisinga būtų tačiau tvirtin

ti, kad Romos imperija sugriuvo 
vien todėl, kad romėnai daug ger
davo. Alkoholis tėra tik daugio 
blogio šaltinis: pradininkas, pas
katas paleistuvystės, dykaduonia- 
vimo; jis mažina darbingumą ir 
atsparumą. O gyvenime laimi verž
lieji. Gyvenimas kieta kova dėl bū
vio. Gi gerovė susikuriama darbu. 
Tai liečia paskirus žmones šeimas 
ir visą tautą bei tautas.

Būdinga smulkmena. Sovietai 
okupuotuose kraštuose persekioja 
tikėjimą, tautinį reiškimąsi; sten
giasi užgniaužti privačią iniciaty
vą ir asmens laisvę, bet palaiko 
girtavimą. Patys gerai atsimena
me, kada Jie okupavo Lietuvą, mes 
pradėjome stigti įvairių gėrybių, 
krautuvėse dažnai negaudavome 
reikalingiausių prekių, bet nieka
da nestigo alkoholinių gėrimų. Jų 
galėdavai gauti ne tik restoranuo
se ir specialiose parduotuvėse — 
galėjai klek nori pirkti kiekvieno
je maisto krautuvėje. Tas pats 
Lietuvoje ir dabar. Taip yra ir 
kituose sovietų valdomuose kraš
tuose. Okupanto tikslas aiškus — 
pakirsti tautos atsparumą.

Reikia tačiau pripažinti mūsų 
tautos garbei, kad bolševikinės 
okupacijos metu, taip sunkiu tau
tai metu, tik labai nedaug lietuvių 
jieškojo paguodos butelyje. Kitaip 
buvo vokiškosios okupacijos metu. 
Tad gal ir buvo vienintelis atve
jis, kada lietuviai tiek daug alko
holio išgėrė savoje žemėje per to
kį trumpą* laiką. Tačiau bloga 
tai, kad mes, tarsi iš įsibėgėjimo, 
negalime susilaikyti ir dabar, ka
da gyvenimo sąlygos žymiai nor
malesnės, kada pinigas, dažnai 
sunkiai uždirbtas, turi savo vertę 
ir jį galime labai naudingai Iš
leisti.

Galvodamas apie tremtį ir mū
sų pareigas savo. Tėvynei, pavyzd
žiu norėjau paimti žydus, kurie 
apie 2000 metų išgyveno tremti
niais, bet savo nedalią neskandino 
butelyje. Žydų tauta sugebėjo iš
likti vieninga, neprarado tikėjimo, 
papročių ii- ištvermingai siekė did
žiojo tikslo — Izraelio valstybės 
atstatymo. Ir žydai šiandien turi 
savo valstybę. Ar sugebėtume taip 
ilgai mes išsilaikyti?

Alkoholio vartojimui turi žy
mios įtakos įvairios aplinkybės. 
Štai Vienos universiteto psichiat
rinės klinikos prof. Hoff tvirtina, 
kad netikslus kūno maitinimas 
(perdaug riebalų ir baltymų) pri
veda prie psichologinio alkoholio 
reikalavimo, kadangi alkoholis pa
deda šias medžiagas suvirškinti. 
Toliau nurodoma, kad idealiai tiks
lus maitinimasis, bei saikingas ir 
normalus gyvenimas, beveik visai 
pašalina norą alkoholio ar niko
tino, nes dirbtiniai stimulai orga
nizmui nėra reikalingi.

TRUPUTIS STATISTIKOS
Neplakime mes patys save ir 

nevadinkime vienas kitą girtuok
liu. Taip bus geriau. Tegul kiti 
šitai daro, šį kartą leiskime kal
bėti sausiems skaičiams.

1954-55 metų statistikos duome
nų pluoštelis. Gėrimams Austra
lijoje, įskaitant ir mūsų pinigus, 
išleista (per vienerius metus) £ 
202 milfonai. Per tą patį laikotar-

no “jnirties tašką”, tai yra jie gali 
ramiai gerti, nes niekada “neuž
pils” taurelę virš normos. Nusta
tyta, kad daugelis ‘ mirties tašką” 
peržengia visai nesijausdami tai 
padarę. Klaidinga pažiūra ir aiš
kinimasis, kad pasigeriama dėl 
gėrimų maišymo, arba kad dėl to 
kitą dieną sunkiai sergama. Klai
dina patys save ir kitus tie, kurie 
sakosi žiną kaip “atsipagirioti”. 
Įrodyta, kad tik laikas pagirin
gus ligonius tegali išgydyti. Taip 
pat neteisinga nuomonė, kad įpra
tęs gerti daugiau "pakelia” už 
naujoką. Tai priklauso grynai nuo 
kūno svorio — kubatūros ir orga
nizmo stiprumo.

ALKOHOLIS DEMASKUOJA 
ŽMOGŲ

Dr. Norman Jolliffee (New 
York) po ilgų tyrinėjimų nustatė, 
kad alkoholis tiesiogiai nesukelia 
ligas (skilvio, kepenų, inkstų, silp
nina vaisingumą bei potencialu- 
mą) — jo kaltė yra tame, kad gir
tuoklis dažniausiai tinkamai nepa
valgę, nusimaitina ir jo organiz
mas nusilpsta, darosi neatsparus. 
Daug geriančiam yra sunku išlai
kyti normalų maitinimąsi ir ypa
tingai dietą todėl, kad pats 
alkoholis turi savyje maisto. Pav., 
1 uncija viskio turi tiek pat kalo
rijų, kiek 4,5 arbatinio šaukštelio 
cukraus, arba gera riekė duonos.

Jeigu viena ar dvi mažos taure
lės prieš valgį sužadina apetitą, 
tai didesnis kiekis alkoholio maži
na skonio bei kvapo pajautimą ir 
sulėtina virškinimą.

Visiškai tačiau neglnčyjamas 
faktas, kad alkoholis veikia slopi
nančiai. Stebint kaj kuriuos gir
tus triukšmingus charakterius šis 
teigimas gali atrodyti nesąmonė. 
Bet dr. E.M. Jclneli psichologiniai 
tyrinėjimai Yale universitete pa
rodė štai ką: truputis alkoholio 
padarė šaulius labiau savimi pasi
tikinčius, bet šaudymo rezultatai 
buvo menkesni; mašininkės darė 
daugiau klaidų. Nuvergę žmonės 
truputį išgėrę Jautėsi smagiau, 
bet jų raumenų potenclalumas su
mažėjo 10%. Pradžioje alkoholis 
paprastai veikla žadinančiai, at
palaiduoja liežuvį, tam tikra pras
me kinta elgesys, žodžiu, alkoholis 
nuima žmogui kaukę, kurią jam 
uždėjo kultūra ir gyvenimo sąly
gos. Paskui gi žmogus grįžta vėl 
normalion būsenon ir jaučiasi dau
giau ar mažiau prislėgtas, kartais 
jau vien todėl, kad kitiems pasi
rodė toks, koks tikrai yra.

Taigi, alkoholis, kaipo toks, nė
ra nei girtinas, nei smerktinas. O 
jo įtaka mūsų gyvenime priklauso 
nuo mūsų pačių.

(Paskaitos, skaitytos Newcastlio 
Lietuvių Diskusijų Klubo paren
gime, santrauka).

MĖGINKIME 
NUSIŠYPSOTI

ANEKDOTAS IŠ ANAPUS
Sovietų zonoje, rytų Vokietijo

je, vienam vokiečiui vadinamasis 
liaudies demokratijos režimas įky
rėjo iki gyvo kaulo. Bijodamas 
ką nors apie komunistus bloga 
pasakyti draugams, jis, grįžęs iš 
darbo j namus, užsidaręs langi
nes išliedavo tulžį šaukdama^ — 
Šalin Peką, šalin su Grotveliu, po 
velnių su komunistais!

Šiuos jo žodžius greit išmoko 
kartoti vienintelis liudininkas — 
papūga. Vokiečiui darban išėjus ji 
ir viena šiuos žodžius rėkdavo. 
Suprantama, ilgai netrukus vo
kietis gavo kvietimą liaudies teis
man ir, žinoma, su pastaba, kad 
drauge atsineštų ir papūgą.

Vokietis, supratęs kuo viskas’ 
kvepia, nubėgo pas vietos kleboną, 
klausdamas, kas dabar Jam dary
ti?

— Padėtis sunki, ir bausmė di
delė. Tačiau viena išeitis yra: sa
vo papūgą atnešk man, o teisman 
imk mano, — patarė klebonas ne
laimingajam.

— Prisipažink! — šaukia liau
dies teisėjas pilnutėlėje salėje. — 
Prisipažink, kad ne tik pats iš
drįsai kolioti taikos trokštančią 
darbininkijos valdžią, bet ir šį ne
kaltą paukštį išmokei!...

Vokietis sėdi kiek susijaudinęs, 
bet neprisipažįsta ir nuduoda vi
sai nekaltą avinėlį. Raudonasis 
eisėjas, norėdamas susirinkusiems 
įrodyti, jog jis neklaidingas, pats 
pradėjo šaukti ir Maltlnanfajam 

liepė pritarti, tikėdamasis kad pa
pūga tuoj pakartos. Tačiau ši tik 
kraipė galvą, visai neatsiliepda
ma.

Teisėjas įsiuto ir liepė visiems 
susirinkusiems drauge su juo visu 
choru šaukti: — šalin Peką, ša
lin Grotevelį, po velnių su komu
nistais!.. .

Pagaliau įsidrąsino ir papūga. 
Ji, it prisukta, ėmė kartoti: “Die
ve, išklausyk jų maldas! Dieve, 
išklausyk jų maldas! Dieve, iš
klausyk Jų maldas!...

(Vox populi)

JIS ŽINO
Vilniuje pilietis nori įmesti į paš

to dėžutę laišką, bet palietus dė
žutė nukrenta ir dar pataiko jam 
ant pirštų nuospaudos.

— Tai prakeikta tvarka — nu- 
sikolioja pilietis.

— Pilieti, tamsta įžeidei tarybi
nę tvarką! — prisistato čia pat 
buvęs, piliečio nepastebėtas, mili
cininkas.

Pilietis ginasi:
— Bet, drauge milicininke, aš 

turėjau galvoje hitlerinius oku
pantus, kurie viską sujaukė ir net 
pašto dėžutes sugadino!...

— Pilieti, — rimtai pastebi mi
licininkas — tamsta neišsisukinėk,

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI ‘MŪSŲ PASTOGES”. 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIS- 
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI- 
KAS.

kas tokią tvarką įvedė, aš gerai 
žinau...

KAPITALISTAI IR KOMINISTAL

— Koks skirtumas tarp kapita
listų ir komunistų?

— Taigi kapitalistai myli pini
gus labiau negu bet ką kitą, o ko
munistai vertina žmones.

— Tikrai, todėl kapitalistai už
rakina savo pinigus, o komunistai 
— žmones.

MiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiMniffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS!
(

Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS, rūbus, avalyne.
VAISTUS ‘

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą su kainoraščiu 

IJūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, Jūs SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau. Tuo Geriau!
.............................. ........... ..............

siunčiu paprastu paštu ir noriu 
kelis žodžius parašyti apie Lietu
vius Gautlnge.

šiuo metu Gautingo sanatorijo
je yra 30 besigydančių lietuvių, 
ši sanatorija laikoma didžiausia 
Europoje: pacientų su personalu 
yra 1700 žmonių. Pastaruoju lai
ku ligoniams sąlygos šiek tiek pa
gerėjo, tačiau maistas, ypač jo 
ruošimas — blogas, nes tokiam 
žmonių skaičiui pagaminti mais
tą patenkinamai yra neįmanoma. 
Neretai tenka patiems pirktis Ir 
vaistus, pav. skrandžio, kepenų ar 
širdies ligų kamuojamiems ligo
niams.

Nuo 1951 m. iki dabar iš sana
torijos yra atleisti, kaip pasvel- 
kusieji, 126 lietuviai. Greičiau iš
eina tie, kurie yra geresnėj mate
rialinėj būklėj, kurie gali prisi
pirkti maisto.

šia proga nuoširdžiausiai dėko
jame mus neužmirštantiems. Pa
dėka ALB Krašto Valdybai už ne-

pį mėsai išleista £ 147.500.000. Tai 
vis rekordiniai skaičiai. Taigi, al
koholiui per pereitus biudžetinius 
metus kiekvienas Australijos gy
ventojas išleido apie £ 20, žinoma, 
įskaitant vaikus ir senus senutė
lius. Sutikime, kad daugelis iš 
mūs esame ir daugiau svaigalams 
išleidę.

Kiek alkoholis žalingas ar nau- 
tfingas žmogui, yra įvairių nuo
monių. Betgi pastaraisiais metais 
naujausi tyrimai paneigia daugelį 
tvirtinimų, kurie buvo laikomi tie
somis.

Daug žmonių galvoja, kad jie ži-

S EUROPIETIS SPECIALISTAS
S OPTIKAS
nJ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda 
re akinius. Darbo valandos kasdien 
[n šeštad. 9-13 vai.
S 9th Floor, 109 Swanston St., Melb.
S (Priešais Melbourne Town Hall.) 
re Centr. 1819

C.I. Telef.

visų rūšių
9-18 vai..

PŪKINĖS KALDROS

mokamai siuntinėjamą mums “Mū
sų Pastogę”.

Reikšdamas pagarbą, linkiu 
sveikatos Ir pasisekimo.

Gautingo lietuvių vardu 
J. Vaivada.

13 b., Gauting b. Mūnchen 
Sanatorium, Germany.

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

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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Mūsų PASTOGĖ
SYDNĖJUS
PASIRUOŠIMAS 

CHORO KRIKŠTUI
Pereitu savaitę įvykęs Sydnū- 

jaus lietuvių choro krikštui ruoš
ti komiteto posėdis, dalyvaujant 
choro vadovui ir seniūnams, ga
lutinai sutarė iškilmių tvarkų ir 
programų. Komitetų sudaro orga
nizacijų atstovai.

Į krikšto koncertų — balių, ku
ris įvyks gegužės 5 d. Maccabean 
Hali, Darlinghurste, pakvietimus 
galima gauti pas choristus ir Cam
perdowno spaudos kioske.

Sydnėjiškių susidomėjimas sa
vo choro krikštynomis ir koncertu 
— baliumi yra labai didelis. Susi
rūpinimų kelia tik tai, kad dėl 
vietos stokos dalis norinčių gali ir 
nepatekti j salę. Todėl patartina 
pakvietaimus pasirūpinti iš anks
to. (b).

CAMPERDOWNO MOKYKLOJE
Camperdowno savaitgalio mo

kyklų lankančių vaikų tėvų susi
rinkime išrinktas naujas mokyklos 
tėvų komitetas: p.p. Juraltienč, 
Šidlauskas Ir Sarpalienė.

Mokykloje, be anksčiau dirbu
sių mokytojų: Bakaičio (vedėjas), 
Savickienės ir Bernotaitės, tėvų 
komiteto prašomas sutiko mokyto
jauti buv. Bankstowno savaitgalio 
mokyklos mokytojas J. Kari tonas.

Mokyklų lanko per 20 vaikų, 
tačiau dar geras būrys mokykli
nio amžiaus lietuviukų, gyvenan
čių mokyklos rajone, vis nesuran
da kelio į Campordownu. Tikima
si, kad tėvai suras laiko savo vai
kams parodyti kelių į lietuviškų 
mokyklų.

ŽYGIS l MASKVĄ

Tokia tema šviesos parengime 
banlandžio 14 d. paskaitų skaitė 
Algis Janavičius. Plačiai nušvies
tos Napoleono, Lietuvos kunigaik
ščiui Hitlerio bei švedų pastan
gos užkariauti Rusijų. Prelegen
tas, įdomiai sugretinęs 'istorinius 
įvykius, aptarė delko žygiai į 
Maskvų baigėsi pralaimėjimais. 
Jis trumpai apžvelgė Ir galimų dar 
vienų žygį, kurį šį kartų vykdytų 
Vakarų demokratinis pasaulis ko
voje prieš komunistinę Rusijų.

Gyvos diskusijos rodė, kad pas
kaitoj iškeltos problemos tebėra1 
aktualios ir šiandien.

Po paskaitos buvo alutis ir šo
kiai. Parengimų pravedė skyriaus 
pirm. St. Skorulis.

MOTINOS DIENA
Skautų ir ateitininkų atstovai 

lankėsi Bankstowne, kur tarėsi su 
apylinkės valdyba dėl šių metų 
Motinos dienos minėjimo. ALB 
Bankstowno Apylinkės Valdyba 
nutarė Motinos dienos minėjimo 
neruošti, kad daugiau tautečių at
silankytų į jaunimo ruošiamų .mi
nėjimų. „

Motinos- dienos minėjimui, ku
rio programų išpildys tik jauni
mas, yra gauta šv. Benedikto pa
rapijos bažnyčia ir salė. Pamaldų 
metu giedos A. Pluko vadovauja
mas Sydnėjaus lietuvių choras. 
Minėjimas įvyks gegužės 13 d.

ATŠAUKIAMAS ŠOKIŲ 
VAKARAS LAKEMBOJE

Bankstowno apylinkės valdyba 
praneša, kad skelbtasis šokių va
karas, turėjęs įvykti balandžio 21 
d. Lakemboje, dėl nenumatytų ap
linkybių tų dienų nebeįvyksiųs. 
Gegužės 19 d. šokių vakaras įvyks 
Bankstowne, Masonic Hall.

Pa.i ieškojimai
★ Juozas VIRBICKAS, gyvenęs 

Vokietijoje Bochholte, emigravęs 
Anglijon ar Australijon, prašo
mas kreiptis: Litauisches Zentral- 
komitee, (17a) Weinheim a.d. 
Bergstr., Postfach 233, Germany. 
Yra svarbus laiškas.

* Juozui PEČIULIUI yra laiš
kas iš Lietuvos. Kreiptis: Anta
nas Baužč, 8 Lambert Rd., Bard
well Park., Sydney, N.S.W.

KUR BUS SYDNĖJAUS 
LIETUVIŲ NAMAI

Balandžio 15 d. Sydnėjaus Lie
tuvių Namų Tarybos ir Banks
towno atstovų bendrame posėdyje, 
buvo svarstomas vienerių Sydnė
jaus lietuvių namų įsigijimo klau
simas. Kadangi bankstowniškiai 
sutinka dėtis prie Sydnėjaus lie
tuvių namų tik tuo atveju, jeigu 
namai bus statomi Bankstowne, 

tad apžiūrėjus naujai surastų skly
pų (netoli Bankstowno pašto), 
Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary
ba nutarė, kad nors šis sklypas 
yra žymiai geresnėje vietoje ir 
tinkamesnis, negu anksčiau ban- 
kstowniškių įsigytas, tačiau galu
tinai nuspręsti, ar Sydnėjaus lie
tuvių namai statytini Bankstowne, 
bus paprašyti namų įsigijimų re- 
miantleji tautiečiai.

Tarybos nutarimu, š.m. gegužės 
mėn. 20 d., šaukiamas nepapras
tas Sydnėjaus Lietuvių Namų da
lininkų ir pasižadėjimus pasira
šiusiųjų susirinkimas, kuriame, iš
klausius Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Tarybos pirmininko V. Šliogerio ir 
technikinės komisijos pirmininko 
inž. B. Daukaus pranešimų, susi
rinkimas pasisakys dėl namų sta
tybos vietos. Tokiu atveju, jeigu 
dauguma pritars namų statybai 
Bankstowne, prie jų įsigijimo su 
savo aktyvais prisijungs Banks
towno lietuviai, šiuo metu grynais 
pinigas turį surinkę apie £ 500 
ir sklypų, kurį pardavę tikisi gau
ti per 1000 svapų. Sydnėjaus Lie
tuvių Namų Taryba savo suskai
tėje turi apie £ 1800, (j).

PRANEŠIMAS SENIESIEMS 
SKAUTAMS

Sydnėjuje iniciatorių grupės yra 
steigiamas senųjų skautų-čių ži
dinys. Židiniui gali priklausyti as
mens davę jaun. skauto-ės, skau- 
to-ės, skauto vyčio, vyr. skautės 
arba skautininko įžodį, ne jaunes
ni 20 metų amžiaus, bet dėl įvai
rių aplinkybių pasitraukę iš ak
tyvaus skautiško darbo, tačiau no
rį prklausyti Skautų Sųjungai. 
Norintieji įstoti į židinį yra kvie- i 
člami į steigiamųjų sueigų šv. 
Jurgio šventės išvakarėse — ba
landžio 22 d. 10 vai. ryto, Cam
perdowno R.K. parapijos salėje.

Iniciatoriai.

CABRAMATTA
ATVYKO IR SVEČIŲ

Balandžio 7 d., apylinkės valdy
bos Iniciatyva, kabramatiškiai, at
velykio proga, Canly-Vale austra
lų atsargos karių salėje turėjo 
šokių vakarų, šokiuose dalyvavo 
kabramatiškiai, gražus būrys iš 
Bankstowno, St. Marys ir net iš 
Wollongongo, viso per 100 asmenų. 
Energingai grojo ukrainiečių ka
pela. Bendrus šokius pravedė N. 
Cinlnas.

MOKINIŲ SKAIČIUS AUGA
Toje pačioje salėje balandžio 

8 d. II vai. Cabramattos savaitga
lio mokykla pradėjo mokslo metus. 
Tų dienų pamokas pravedė J.A. 
Sklrka. Buvo susirinkę 22 moki
niai. Pertraukos metu visi moki
niai, apyl. valdybos lėšomis, buvo 
pavaišinti vaisvandeniais Ir sumuš
tiniais.

ATIDARYTA BIBLIOTEKA

Nuo balandžio mėn. 15 d. vėl 
atidaryta naudotis apylinkėje gy
venantiems tautiečiams bibliote
ka, kuri laikinai patalpinta p. Bi
tinų bute, ten pat prie Canly — 
Vale' ats. karių salės. Biblioteko
je yra per 200 įvairaus turinio 
knygų. Kabramatiškis.

GEELONGAS
SAVAITGALIO MOKYKLA 

PRADĖJO DARBĄ
Geelongo lietuvių savaitgalio 

mokykla š.m. balandžio mėn. 8 d. 
pradėjo naujus mokslo metus. Pir
mųjų dienų atvyko apie 30 vaiku
čių. Tikimasi, kad skaičius dar 
padidės. Kol nebaigta savų namų 
statyba, mokykla naudojasi Bali 
Park parapijos mokyklos patalpo
mis. Pamokos vyksta kiekvienų 
sekmadienį tuoj po lietuviškų pa
maldų (pamaldos 11 va!.), todėl 
patogu tėvams, ateinantiems į 
pamaldas, palydėti ir vaikus į mo
kyklų.

Mokytojai maloniai kviečia vi
sus mokyklinio amžiaus vaikučius 
lankyti lietuviškų mokyklų, gi tė
vus prašo, nežiūrint religinių skir
tingumų, siųsti savo vaikus savait
galio mokyklon. (av).

ADELAIDĖ
APYLINKĖS VALDYBA 

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

ALB Adelaidės Apylinkės nau
jai išrinktoji. valdyba pasiskirstė 
pareigomis: Stasys Čibiras — 
pirmininkas, V. Jankauskas — 
seskretorius, A. Jučius — iždinin
kas, J. Stepanas — kultūros rei
kalų vadovas ir Reivytis — valdy
bos narys. Valdybos adresas: Box 
12961, G.P.O., Adelaide, S.A.

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
Adelaidės universitete studijuo

ja 24 lietuviai. Kiti jų jau yra 
bebaigiu, keli įstojo šiemet.

Australijos Lietuvių Stud. S-gos 
Adelaidės skyriaus, susirinkimas, 
apsvarstęs aktualiuosius reikalus, 
išrinko naujų valdybų, kuri parei
gomis pasiskirstė taip: R. Urmo
nas — pirmininkas, E. Petrikaitė 
— sekretorė, A. Jankauskas — iž
dininkas.

ALBURY
EISMO NELAIMĖJE 

SUŽEISTAS LIETUVIS

Wodongoj (Vic.) automobilis su
važinėjo į darbų vykstantį Bronių 
Leltonų. Nukentėjusia, kuriam nu
laužta virš kelio dešinioji koja, 
paguldytas Alburio apskr. ligoni
nėn, kur turės išbūti keletu sa
vaičių, kol suaugs kaulai.

Br. Leitonas į darbų vyko mo
tociklu. Jį suvažinėjęs automobi
listas buvo pasprukęs, palikda
mas suželstųjį kraujo klane, bet 
vėliau policijos buvo sulaikytas.

R.

PADĖKA
ROMUALDUI ZENKEVIČIUI 

mirus, už suteiktų velioniui pas
kutinį patarnavimų, reiškiame nuo
širdžių padėkų: kun. P. Butkui, 
lankiusiam velionį ligos metu, o 
Jam mirus, už atlaikytas gedulin
gas pamaldas ir atsisveikinimo 
žodį kapinėse, K. Kavaliauskui, 
palydėjusiam gedulingas pamal
das vargonais, P. Bačiulienei, P. 
Masiokui, P. Narbutų šeimai, M. 
JuraitieneL V. ir M. Vasariams ir 
P. Vašaitienei — užjautusiems 
mus ir dalyvavusiems velionį pa
lydint į amžinojo poilsio vietų.

Nuliūdusi velionies žmona, 
sūnūs ir visi artimieji.

Baltiai Pty. Ltd. 
reikalingas kiaušinių, varškės ir 
grietinės pristatytojas.

Kreiptis: 91A Argyle St., 
Parramatta, N.S.W.

»*♦*♦******♦♦¥♦******<■♦♦♦¥*♦♦♦*<**♦*♦♦**♦**♦*¥*¥♦ 

Sydnėjaus Sporto Klubas Kovas 
š.m. balandžio 21 d., Maccabean Hali, Darlinghust Rd., Darlinghurst, 

rengia

TROPINIUS JOKIUS 
įdomi programa, gera muzika, premijuoti šokiai, turtinga loterija, 
šaltas alus, Ir .... ateiti galima be kaklaraiščio.

Tad iki pasimatymo šeštadieny 7 vai. vak 
Sporto Klubo Kovo Valdyba. 

★A***********************************************

KULTŪRINGAI PRALEISTAS SAVAITGALIS
MELBOURNO LIETUVIŲ 
AKADEMINĖ STOVYKLA 

MT. EVELYN.

Jau ne pirmas sykis Melbourne; 
akademikai skautai, susijungę į 
Akademinio Skautų Sąjūdžio Sky
rių, gražiai pasireiškia Melbour
ne lietuvių akademiniame gyveni
me.

Šiemet, per atvelykio savaitga
lį, susikvietę savo narius, mel- 
bourniškius studentus, čia besimo
kantį jaunimų Ir keletu vyresnio
sios kartos akademikų (Mt. Eve- 
lyne National Fitness Camp) pra
vedė labai sėkmingą stovyklų — 
konferenciją.

Stovyklos rajonas ir įrengimai 
miegojimui patalpos, plaukiojimo 
baseinas, sale, aikštė sportui, upe
lis — ideali stovyklavimo vieta. 
Todėl stovyklautojai sykiu turėjo 
puikias sąlygas ir savaitgalio po
ilsiui.

J stovyklą suvažiavo 33 asme
nys. Jų atidarė penktadienio va
kare A.S.S. Melboumo Skyriaus 
pirmininkas senj. E. Pankevičius, 
stovyklai vadovauti pakviesdamas 
senj. Alg. Žilinskų.

Pirmųjų paskaitų, tema: “Tau
tinių mažumų problema”, skaitė 
Danutė Žilinskienė, Dipl. Soc. 
Stud., šiemet, šalia savo profesi
nio darbo, pradėjusi dėstyti Mel
bourne universitete. Prelegentė 
nagrinėjo kultūrines ir psichologi
nes problemas, iškylančias tauti
nių mažumų grupėse ir ypatingai 
jų įtakų tautinių mažumų jauni
mui. Diskusijoms pirmininkavo t. 
n. J. Laisvėnaitė. Po turiningų 
diskusijų vyko pasikalbėjimai ir 
arbatėlė.

šeštadienio rytų atvyko kiti pre
legentai.

Prieš pietus buvo E. žižienės 
paskaita, tema: “Tarpgeneraciniai 
nesutarimai ir lietuvybės išlaiky
mas". Prelegentė iškėlė daug ak
tualių klausimų šių dienų jauni
mo ir vyresniosios kartos santy
kiuose. E. žlžienė, dėstydama gim
nazijoje, galėjo palyginti besimo
kantį jaunimų Australijoje ir Eu
ropos mokyklose. Atkreipė dėme
sį, kad reikalinga daugiau dvasi
nio auklėjimosi, lavinimosi, o ne
sitenkinti vien tik specialybe. Pa
brėžė, kad santykiai tarp mūsų 
jaunimo ir vyresniosios kartos, 
turėtų būti sprendžiami’ idealinėje 
tautinėje plotmėje. Diskusijoms 
vadovavo senj. Alg. Žilinskas.

Tų pačių dienų paskaitų skaitė 
Ir dipl. ekon. VI. Jakutis, tema: 
* Lietuvybės išlaikymas tremtyje”. 
Plačiai teoretiniai nagrinėti fak
toriai, apeprendžią tautinį reiški
musi bendruomenėje, ypatingai 
išeivijoje, Ir analizuota bendruo
menės sųvoka aplamai. Diskusi
joms pirmininkavo fil. A. Bakai
tis.

Vakare suruoštus šokius, žaidi-

skaitė 
praei- 
Prele-

Buvęs.

IR NEWCASTLIO KULTŪRININKAI DIRBA
Newcastlio Lietuvių Diskusijų 

Klubas yra subūręs veikliuosius 
šios apylinkės lietuvius kultūrinin
kus.

Klubo nariai per 15 veiklos mė
nesių išklausė 8 paskaitų ir re
feratų, kuriuos lydėjo gyvos dis
kusijos, buvo suruoštas platesnis 
literatūros — meno vakaras, ku
riame savo kūrybą skaitė sydne- 
jiškiai poetai V. Kazokas Ir Juo
zas Almis Jūragis Klubas auko
mis yra parėmęs kult, lietuviškas 
organizacijas ir prenumeruoja lie
tuviškus kult, žurnalus iš Ameri
kos.

Referatų lituanistiniais klausi
mais ruošimas ir jų diskutavimas 
bus tęsiamas ir toliau. Tai yra, 
galima sakyti, pagrindinis klubo 
veiklos bruožas. Š.m. rugpjūčio 
mėn. 11 d. numatyta suruošti me
no vakarų — koncertų. Jam jau 
dabar stropiai ruošiamasi.

Newcastlio Lietuvių Diskusijų 
Klubo valdybų 1956 metams suda
ro: M. šeškus — vedėjas, S. Žu
kas —sekretorius iri B. Liūgą — 
kasininkas. H. Lučinskas yra klu
bo revizorius.

Kaip šis klubas atsirado?
Lietuviai mėgsta politikuoti Ir 

duskutuoti, nes mūsų žmogui rūpi 
ir jis gyvai domisi įvairiomis gy
venimo problemomis. Dažniausiai 
tačiau tokios diskusijos vyksta 
visokiuose1 pobūviuose, kur esti 
tam palanki atmosfera. Tik kar
tais pobūviuose, prie “stikliukėlio

mažučio", nuotaikai įkaitus, at
mosferai sutirštėjus, diskusijos pa
sidaro labai karštos, kur nusveria 
argumentai tvirtabalsio, nes logiš
kam protavimui nėra vietos. To
dėl ir kilo mints lietuvių pamėgi
mų padiskutuoti “aprėminti”, pa
lenkti jį kultūringo nuomonių pa
sikeitimo formai. Taip tat grupės 
kultūrininkų pastangomis Ir atsi
rado nepolitinis diskusijų klubas 
Newcastlio lietuvių benruomenėje, 
į kurį atdaros durys kiekvienam 
protaujančiam tautiečiui. (Klubo 
tikslas — pažinti, nagrinėti ir ug
dyti kultūrines lietuvių tautos ver
tybes. Klubo sueigose alkoholiniai 
gėrimai nevartojami.)

Diskusijų klubo įsteigimu dar 
turėta tikslo ištraukti bent dalį 
tautiečių iš tvankių alaus barų, 
suteikti jiems progos praleisti 
laisvalaikį sveikai ir kultūringai, 
besvarstant opiąsias lietuvių tau
tos problemas bei kitus klausimus. 
Ar šis bandymas pavyko? Gaila, 
tik iš dalies, nes, pakeliui į susi
rinkimus dar vis didelį skaičių su
vilioja alaus kvapas.

Klubas turi daug draugų. Nuo
širdžiai jam pritariančių eilės au
ga. Bet yra ir tokių, kurie į klu
bo veiklos ratus nesidrovi kaišio
ti baslius. Kartais koks "visuome
nės veikėjas”, varydamas paraus- 
tinį antibendruomenlnį darbų, 
griebiasi ir šmeižtų, insinuacijų. 
Deja, laikas ir darbas išryškina 
žmones ir Jų veiklą! Tad ir klubo

mus ir dainas pravedė stovyklau
tojai V. Baltutis, stud. A. Stau- 

, gaitis, stud. L. šeštakauskaitė ir 
I D. Butkeviciute. Vakaro nuotaika 

buvo pulki: po šokių ir žaidimų 
svetainėje dar ilgai skambėjo dai
na, kad miegas, tarsi išsigandęs 
ligi vėlumos nedrįso paliesti dai
noje savo ilgesį išsakančio lietu
vio akis.

Ir nakties likutis nepraėjo ra
miai. Mat, atsirado “sųmokslinin- 
kų”, susigalvojusių pagrobti sesę 
Irmų, budriai saugojusių visų 
mergelių būrį viename miegoti 
skirtame barake. Nors sumoksiąs 
nepasisekė, bet kitų rytų būta gra
žaus juoko.

Sekmadienio saulėtų rytų atvy
ko kun. dr. Bašinskas. Didžiojoje 
salėje, prie mažo gėlėmis papuoš
to altoriaus, atlaikytos šv. Mišios. 
Kun. dr. Bašinsko pamokslas apie 
jieškojimų tiesos ir kova dėl jos, 
bei dedikavimas mišių už Lietuvos 
akademikus, nevienam paliko gilų 
įspūdį ilgam laikui.

Po pietų dr. A. Zubras s 
prisiminimus iš netolimos 1 
ties: “žvilgsnis į praeitį”. 1 
gentas nagrinėjo pastarųjų 
priklausomybės metų politinius 
įvykius. Diskusijoms pirmininka
vo senj. E. Pankevičius.

Po diskusijų, senj. E. Pankevi- 
šiaus pakviestas, fil. A. Bakaitis 
uždarė savaitgalį. Jis dėkojo pre
legentams, kviesdamas stovyklau- sižaidę “Kovo” futbolininkai šie- 
tojus jų patiektas mintis apmuš- met pasieks vertų laimėjimų, 
tyti, stengiantis susidaryti savo 
nuomonę ir išvadas.

Arch. Vyt. Žemkalnis, sykiu ( 
stovyklavęs, pasidžiaugė gražia 
stovyklos tvarka, kultūringai pra
leistu savaitgaliu ir puikia nuo

taika — prisipažino, kad momentui 
buvo pamiršęs esąs ne Lietuvoje.

Kun. dr. P. Bašinskas, pagyręs 
stovyklų ir stovyklautojų dvasi
nį reiškimąsi, pasakė, kad lanku
sis pirmoje tokioje stovykloje 
Australijoje.

Stovyklos vedėjas, senj. Alg. 
Žilinskas, dėkojo visiems stovyk
lautojams, ypatingai arch. Vyt 
Žemkalniui, Bakaičių šeimai ir at
vykusiam kun. dr. P. Bašinskui, 
už prisidėjimų prie stovyklos nuo
taikos sudarymo ir akademinę 
dvasių, kurios dalį kiekvienas sto
vyklautojas išsiveža su savimi.

Po vakarienės stovyklautojai, 
daugelis labai nenoromis, pradėjo 
skirstytis, klausdami, kada ir vėl 
bus surengta šitokia stovykla, 
tuo parodydami, kad mums reikia 
daugiau tokių stovyklų, kur lais
valaikiais mūsų jaunimas galėtų 
tarpusavy pabendrauti, kur šalia 
sporto ir žaidimų būtų progos sa
vo žinojimų ir dvasių praturtinti.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Melbourne Skyriui, suorganizavu
siam šių savaitgalio stovyklų, pri
klauso gili padėka.

FUTBOLAS SYDNĖJUJE
*‘Kovo” futbolininkai šių metų 

sezonų pradėjo sėkmingai. Jie 
įveikė Padstow rinktinę rezultatu 
3:2. Gražius (varčius įmušė Karu
lis (2) ir Vasaris (1).

Rungtynės pradžioje buvo įtem
ptos, nors persvara ir buvo mūsiš
kių pusėje. Ypatingai pirmasis 
puslaikis buvo gražiai sužaistas. 
Antrame koviečial (gal dėl nuo
vargio) spaudimų kiek atleido.

Iš koviečių, kurie gerai kamuo
lį valdė ir parodė gražų žaidimų, 
išsiskyrė šie: Norvilaitis, Rusa, 
Vasaris ir Burokas. Kovingiąusi 
buvo Nlurnaitis, Burokas, Ruša. 
Gynyboje buvo pastebima silpnų 
vietų, pro kurias priešo “solistai” 
prasiverždavo iki mūsų vartų. Var
tininkas dirbo neblogai tik dau
giau reiktų drąsos ir tvirčiau ran
kose laikyti kamuolį.

“Kovo” futbolo komandų dabar 
sudaro: puolimas — S. Norvilai
tis, M. Vasaris, A. Ruša, J. Ka- 
ralis, Lašaitis, L. Baikovas; gy
nyba — A. Niurnaitls, A. Kapo
čius, V. Burokas, V. Gilius, J. 
Baikovas, V. Bernotas ir varti
ninkas H. šlyteris.

Tikėkime, kad gražiai pradėję, 
rjmtai treniruodamles ir geriau su-

V.B.
* šiemetinį Lietuvos ledo rutu

lio čempiono vardų Iškovojo “In
karo” ledo rutulininkai. Buvusia 
čempionas “Kauno Audinių koman
da” netikėtai pralaimėjo Vilniaus 
“Dinamo” komandai. Lietuvos tin
klinio žiemos čempionate pirmų 
vietų iškovojo Vilniaus “Sparta
ko” tinklininkės. Lietuvos šach
matų “čempiono vardų kolūkiečių 
tarpe” Iškovojo žagarietis. Uogelė, 
surinkęs 8,5 taško iš 11 galimų. 
O kaimo šaškių čempiono vardas 
teko Sinkevičiui Iš Kybartų, ku
ris nepralaimėjo nė vienos parti
jos. Stipriausia respublikos' slidi
ninke laikoma Birutė Saklauskai- 
tė yra Iškovojusi Lietuvos čempio
nės vardų 5 ir 10 km. pirmenybė
se. Ir 1956.III.8 ji laimėjo 5 km. 
pirmenybėse. Vyrų slidžių pirme
nybėse respublikos čempiono var
dų iškovojo šikailovas.

* Prancūzai laimėjo krepšinio 
rungtynes prieš Sovietų rinktinę 
61:55 (25:29) pasekme. Geriausias 
žaidėjais prancūzai laiko Lauri- 
tėnų ir latvį Valdmanį. Tarp kitų 
žaidėjų buvo Petkevičius, Lauri- 
tėnas, Radikas Ir estass Tarbane. 
Apie rungtynes rašė prancūzų 
sporto laikraštis “L’Equippe”, “Le 
Monde” Ir kt.

Dr. Alfred Cymerman,
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL

SERVICE
134 King St, Sydney.

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

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

organizatoriai, nekreipdami dėme
sio į paraustiniu darbu užsiimi
nėjančius “veikėjus”, eina tiesiu, 
aiškiai užsibrėžtu keliu, kuris ve
da mūsų tautinių vertybių pažini
mo pei puoselėjimo keliu, kviesda
mas visus geros valios Newcast
lio lietuvius klubo veiklų remti ir 
dalyvauti jo parengimuose.

M.

PATIKSLINIMAS
Atitaisoma korektūros klaida: 

straipsnio “Alkoholis” autorius 
yra ne R. bet H. Lučinskas. Str. 
autorių už šių klaidų atsiprašome.

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

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