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SAVI NAMAI
Bendruomenės namų klausimas 

Australijoje iškilo kuone pirmai
siais metais mums iš Vokietijos 
atvykus. Pradžioje galvota statyti 
vienerius namus — Sydnėjuje. 

Vėliau šios minties atsisakyta, nes 
vieneri namai Australijoje, nors 
jie ir didžiausi būtų, klausimo ne
būtų išsprendę.

Adelaidėje konkretūs rezultatai 
išryškėjo tik šiemet: adelaidiškiai 
šiandien stovi prie pirksimu na
mų slenksčio. Įvyksiančiame susi
rinkime jie galutinai tars, ar nu
matyti namai pirktini. Ir jei tars 
taip — namus turės už savaitės 
ar kelių. Melbourniškiai per dve
jus metus pažengė tiek toli, kad 
drąsiai gali tarti, jog namus įsi- 
gys dar šiemet. Jeigu žmonės 

per vieną vakarą sudėjo veik 2000 
svarų, tai jie suras ir trūkstamą 
sumą. Geelongo namai jau. po sto. 
gu.

Ant seklumos yra užplaukę syd- 
nėjiškiai. čia nelemtas susiskaldy
mas bendrajam reikalui padarė 
sunkiai atitaisomos žalos. Iki šiai 
dienai vis neiššsprendžlamas vie
tos klausimas. Ir vis kalbama 
apie dviejų namų statybą. Patir
tis rodo, kad dvejus namus įsigy
ti bus labai sunku, jeigu iš viso 
įmanoma. Centrinė taryba turi 
2000 svarų. Apie tiek pat ir Ban- 
kstowno apylinkė. Vienerius na
mus perkant — suma veik pakan
kama depozitui. Paskirai — gara
žams teužtenka. Gi abeji nori ge
rų namų. Tokiems namams dar 

, daug trūksta.' Ir tai žino kiekvie
nas. Eilinis žmogus tad ir klausia: 
reikia lietuviškų namų Sydnėjuje 
mums visiems, ar reikia Jų tik pa
skiriems asmenims? Eilinis žmo
gus jaučia, kad plyšys nesiseka 
užlopyti dėlto, kad užsispyrimo ir 
ambicijų pleištas į tą plyšį _ vis 
giliau kalamas, šitaip elgiantis 
plyšys nemažės, o tautiečių dos
numas nedidės. Yra pavojaus, kad 
daugis, ir šiaip sunkiai prišneki
namų prie bendrojo darbo, visai 
nusigręš.

Sydnėjuje, kaip ir kituose mies
tuose, labai reikalingi lietuviški 

bendruomenės namai ir netaip jau 
svarbu, kuriame priemiestyje jie 
■bus nupirkti ar pastatyti. Todėl 
negirtinas bankstowniškių užsi
spyrimas, kad namai turi būti tik 
Bankstowne, kaip lygiai ir tų, ku
rie mano, kad lietuviški namai 
gali būti“ statomi visur, bet tik ne 
Bankstowne. Patirtis rodo, kad 
lietuviški parengimai, kur jie be- 
įvyksta, visados pasiekiami tų, 
kurie pajėgia iki geležinkelio sto
ties ar autobuso sustojimo vietos 
nueiti.

Pavyzdžiai rodo, kad mūsų žmo
gus ir nešykštus ir nėra užkietė
jęs “aukso veršio” garbintojas: 
kai reikalas rimtas ir darbas rei
kia atlikti, jia ateina į talką, jun
giasi į bendrą darbą ir svaru tą 
darbą paremia. Bet mūsų žmogus 
yra atsargus ir pradeda trauktis, 
kai mato, kad laivas, į kurį ir jis 
kviečiamas sėsti, nesiseka nukel
ti nuo seklumos. J.K.

Gerb. Skaitytojams 
pranešame, kad šiame laikraštyje 
spausdintas A. Zubro “Marksizmas 
ir rusiškasal komunizmas”, užbaig
tas pereitą savaitę poskyriu apie 
rusų tautą, netrukus bus išleis
tas atskiru, papildytu ir praplės
tu leidiniu, kuriame bus dar 3 
nauji poskyriai: TSRS ir užsienis, 
Tarptautinis komunizmas ir Ko
munizmas Lietuvoje.

“M.P.” Red.

“DIGHENIS” SAKO 
“NE”

A.A.P. žinių agentūra iš Nico- 
sios praneša, kad Kipro naciona
listų vadas “Dighenis”, spėjama 
buv. Graikijos armijos pulkinin
kas George Grivas, už kurio gal
vą yra paskirta £ 10.000, pasklei
dė su savo parašu atsišaukimus, 
kuriuose atsakoma j Kipro salos 
gubernatoriaus Sir John Harding 
pareiškimą. Gubernatorius buvo 
paskelbęs atsišaukimą, kviesdamas 
Kipro salos sukilėlius pasiduoti 
šioms sąlygoms: visi sukilėliai, 
kurie norės ir bus priimti, galės 
vykti į Graikiją. Tie, kurie norės 
pasilikti Kipro saloje, bus teisia
mi tik už nusikaltimus prieš as
menį ir jie galės būtį amnestuo
jami, kai Kipre padėtis nurims.

“Dighenis” savo atsišaukimuo
se sako: “Mano atsakymas yra 
“Ne!" Ateikite ir paimkite mus”. 
Toliau savo atsišaukimuose jis ra
šo, kad kipriečiai pasilieka laisvę 
imtis tokių priemonių prieš Kiprą 
okupavusias britų pajėgas, kokios 
jiems pasirodys tinkamos, jeigu 
nebus pradėtos derybos, kurias 
pereitą savaitę pasiūlė ištremta
sis archivyskupas Makarios.

Ir vėl nepavyko derybos
Į Maskvą buvo nuvykus japo

nų delegacija, vadovaujama užsie
nių reikalų ministerio Sigemitsu, 
aptarti taikos pasirašymo sąlygų 
su Sov. Sąjunga. (Iki šiol Japo
nija formaliai dar tebėra karo 
padėtyje su Sov. Sąjunga, nes dar 
nepasirašyta taikos sutartis). De
ryboms besibaigiant, Japonijos vy
riausybė savo delegacijai įsakė 
sutarties nepasirašyti, nes Sovie
tai atsisako grąžinti Japonijai už
grobtas Jos žemes, esančias Pietų 
Kurilų salų srityse.

RUSAI LIETUVOJE
RUSAI PAVERGTOSIOS
LIETUVOS ĮSTAIGOSE

Pavergtosios Lietuvos planavi
mo, statistikos ir kontrolės įstai
gos yra vadovaujamos rusų. Pa
vyzdžiui :

Lietuvos valstybinio plano komi
sijos tarybos pirmininku yra 
Aleksiejus Petrovas.

Lietuvos Statistikos Valdybos 
viršininkas — Dubasovas.

Valstybės Kontrolės ministeris 
— Aleksiejus Jefromovas.

Vadovaudami nurodytoms žiny
boms, rusai savo rankose turi ne 
tik Lietuvos ūkio planavimą, bet 
taip pat gamybos duomenis ir 
kontrolę.

Eilė Lietuvos ministerijų, — 
ypač pramonės, komunalinio ūkio 
ir statybos bei statybinių med
žiagų, — vadovaujamos rusų.

Tekstilės pramonės ministeris 
Nikalojus Teriošinas,

Komunalinio ūkio ministeris Ja
kovas Svisčiovas,

Statybinių medžiagų pramonės 
ministeris Georgijus Molotokas,

Kaimų ir miestų statybos mi
nisteris Ufincevas.

Pastarąsias dvi ministerijas — 
Statybinių medžiagų ir Kaimų bei 
miestų statybos — pati bolševiki
nė spauda gana vaizdžiai apibu
dina. Statybinių medžiagų pramo
nės ministerijos rangovu skaito
ma Kaimų ių miestų statybos mi
nisterija.

Visa eilė šių ministerijų (Staty
binių medžiagų ir Kaimų ir miestų 
statybos) žinioje esančių įstaigų 
vadovais taip pat yra rusai. Ypač 
pavergtosios Lietuvos statybų pa

Sueso Problema .
SUSITARTI NEPASISEKĖ. SPECIALI DELEGACIJA DAR 

MĖGINS TARTIS SU NASSER, BET POLITINIAI STEBĖTO
JAI MANO, KAD PADĖTIS AŠTRĖJA IR KARO GRĖSMĖ 
NĖRA PAŠALINTA .

Dvidešimt dviejų jūrinių vals
tybių konferencija Londone, kurio
je iš pakviestųjų valstybių neda
lyvavo Graikija ir Egiptas, baigėsi 
nepasiekus susitarimo. Amerikos 
planas, kad Sueso kanalo admi
nistravimas būtų pavestas tarp
tautinei kontrolei, susilaukė griež
to pasipriešinimo iš Sov. Sąjun
gos užsienių reikalų ministerio 
Shepilov. šiam planui nepritarė 

Indijos atstovas, kuris pasiūlė sa
vo planą, pagal kurį Sueso kana
lo adminisstracija priklausytų 
Egiptui ir tik patariamuoju bal
su dalyvautų Jungtinių Tautų, pa
skirta tarptautinė komisija. JAV 
planą remia 17, o Indijos 4 vals
tybės. Sudaryta spec, delegacija, 
kurios pirmininku išrinktas Aust
ralijos ministeris pirmininkas Mr. 
Menzies, toliau tartis su Egipto 
prezidentu Nasser. Nuo šių pasi
tarimų priklausys ir tollmessnė 
įvykių raida.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
krizė tebėra labai aštri. Sakoma, 
kad karo pavojus dar nėra pra
ėjęs. Laikas čia, kaip praneša 
Reuterlo korespondentas iš Lon
dono, turi lemiamos reikšmės, nes 
kiekvieną dieną gali įvykti gaisrą 
užžiebiančių incidentų.

Menzies vadovaujama, delegaci
ja, kurią sudaro JAV užsienių rei
kalų vicemin. Loy Henderson, 
Švedijos užsienių reikalų min. Un- 
den, Persijos užsienių reikalų min. 
dr. Ardalan ir Abisinijos užsienių 

navimas pavestas išimtinai, ru
sams:

Lietuvos žemės ūkio statybos 
projektavimo instituto direktorius
— Todesas,

Lietuvos miestų tipinio projek
tavimo instituto viršininkas — Be
lousovas,

Lietuvos valstybinio kaimų sta
tybos projektavimo vyr. inžinie
rius — Podvarskis,

Lietuvos statybinių medžiagų 
pramonės ministerijos gamybinio 
skyriaus viršininko pavaduotoja — 
Kramarenko.

Taigi, tiek Lietuvos miestų, tiek 
kaimų statyboms projektai yra 
ruošiami vadovaujant rusams.

Susisiekimas pavergtoje Lietu
voje patikėtas ne lietuviams, bet 
atsiųstiems rusams, šių metų ge
gužio mėnesį buvo įsteigta Lie
tuvos . geležinkelio valdyba, šiai 
valdybai priklauso Lietuvos teri
torijoje esąs geležinkelių tinklas, 
o taip pat ir Karaliaučiaus sri
ties (Kaliningrado) geležinkeliai. 
Lietuvos geležinkelio valdybos 
viršininku paskirtas Kožuchovskis.

Lietuvos ryšių ministeriu yra 
Belianinas, Klaipėdos prekybos 
uosto viršininkas — Fominas, 
Klaipėdos motorinės žvejybos sto
ties viršininkas — Barinovas, 
Klaipėdos laivyno valdybos virši
ninkas — Kleščiovas, Lietuvos ra
dijo transliacijų tinklų viršininkas
— Svistelnikovas.

Visa pavergtosios Lietuvos pra
monė yra Sovietų Sąjungos kont
rolėje. Šitai kontrolei vykdyti 
įsteigta TSRS prekybos ministeri
jos Lietuvos pramoninių prekių 
kokybės inspekcija. Inspekcijos 

reik. ruin. Ato Wold, atstovauja 
Londono konferencijos daugumos 
valią, ši delegacija tačiau patieks 
ir Indijos plano rėmėjų (Indijos, 
■Sov. Sąjungos, Ceylono ir Indo
nezijos) nusistatymą. Ispanija pa
reiškė savo atskirą nuomonę.

Menzies delegacija turėjo posė
dį, kuriame dalyvavo ir JAV už
sienių reikalų ministeris Dulles. 
Jis, skubių reikalų verčiamas, Iš
skrido į Vašingtoną, perdavęs at
stovavimą savo pavaduotojui, ši 
delegacija su Nasser nori susitikti 
kurios neutralios valstybės sosti
nėje ir vyks į Egiptą tik tuo at
veju, jei Nasser griežtai atsisakys 
kitur posėdžiauti. Delegacijos pir
mininkas (Menzies) mano, kad 
susitarimo pasiekti būsią sunku.

Iš,Nasser padarytų pareiškimų 
galima spėti, kad jis nesutiks su 
tarptautine kontrole. Manoma, 
kad jis uždels tiesioginį atsakymą, 
vengdamas kategoriškai atmesti 
JAV planą, kadangi jį remia ga
lingų valstybių vyriausybės. Fak
tiškai šį planą remia valstybės, 
kurių transportai' per Sueso kana
lą sudaro 95 procentus viso tona
žo.

Indonezijos užsienių reikalų mi
nisteris Abdulgani, po konferen
cijos Išvyko į Kairą ir kalbėjosi 
su Nasser. Jis vėliau pareiškė, kad 
Egiptas numato sušaukti Afrikos 
— Azijos bloko valstybių konfe
renciją ir Sueso problemos spren
dimui patieks savo planą.

valdybos viršininku paskirtas Da- 
nilčik.

Nors pavergtosios Lietuvos že
mės ūkio ministeriu yra paskir
tas komunistų partijos patikėtinis 
agr. Vazalinskas, tačiau šioje mi
nisterijoje, lygiai kaip ir kitose, 
gausu rusų pareigūnų. Vienas iš 
Vazalinsko pavaduotojų yra rusas 
Konivščinskis. Toliau seka:

Lietuvos žemės ūkio ministeri
jos vyr. agronomas augalų ap
saugai — Z. Riabceva,

Lietuvos žemės ūkio ir lininin
kystės vyr. inspektorius — A. 
červiachovskis,

Lietuvos žemės ūkio ministeri
jos kolchozų organizacinės valdy
bos viršišninkas Romanovičius,

Grūdų paruošų valdybos vyr. 
agronomas Deverenskis,

Kauno elevatoriaus direktorius 
Pomaskinas.

Vadovaujančiuose postuose ru
sų yra ne tik pavergtosios Lietu
vos ministerijose, stambesnėse 
įmonėse. Jų įtaka metai po metų 
stiprėja Lietuvos komunistų par
tijos centro komitete ir rajonų 
vykdomuose komitetuose, o taip 
pat komunistų partijos rajonų ko
mitetuose. Jau visoje eilėje rajonų 
komunistų partijos komitetų sek
retoriais yra rusai.

Pavergtosios Lietuvos prokura
tūra patikėta ne lietuviui, bet at
siųstam rusui Bachrovui.

šiais metais vasario 3 dieną 
Lietuvoje įsteigta gynybos minis
terija. Tačiau iki šiol nėra skel
biama, kas paskirtas gynybos mi
nisteriu. Kol pavergtoje Lietuvo
je nebuvo gynybos ministerijos, 
gynybos reikalams atstovu buvo 
Gorbatovas.

Pateiktieji duomenys rodo, kad 
pavergtosios Lietuvos pagrindinė-

TEISYBE
Apie Chruščevo šypsenas

JAV Valstybės Sekretoriaus pa
vaduotojas, Mr. Walter S. Robert
son, neseniai aiškiai pasakė, ką 
jis, kaip JAV užsienio reikalų vi- 
ce-ministeris, galvoja apie komu
nistus. Jo pasisakymai įsidėmėti
ni visiems tiems, kurie gali kar
tais manyti, kad amerikiečiai ne
pažįsta komunistų ir jų tikslų.

štai kelios jo kalbos Ištraukos:
Liu Shao-chi, kiniečių kompar

tijos vadas Nr. 2, neseniai Peki
ne pasakė: “Sovietų kelias, tai 
kelias, kuriuo turi eiti anksčiau 
ar vėliau visa žmonija. Mes visa
dos tikėjome ir tikėsime, kad mark, 
sizmas ir leninizmas yra visuotinė 
tiesa”.

Gi Leninas apie tą “visuotiną 
tiesą” rašė taip: “Visų pirma mes 
užimsime Rytų Europą, paskui 
perimsime Azijos mases ir tuomet 
apsupsime Ameriką, paskutiniąją 
kapitalizmo tvirtovę. Mums ne
reiks jos pulti; ji pati įkris į 
mūsų rankas, kaip persirpęs vai
sius”.

Kalbėdamas apie sovietų pasi
ryžimą sekti tuos principus Ro- 
bertsonas priminė Chruščevo žod
žius, pasakytus 1955 m., rugsėjo 
17 diėną Maskvoje: “Klysta visi 
tie, kurie mano, kad mūsų šypse
nos yra paneigimas Karlo Markso 
ir Lenino mokslo. Tie, kurie taip 
mano, galės palaukti kol vlštšoms 
pradės dantys augti”...

Robertsonas pabrėžė, kad nei 
rusai nei kiniečiai komunistai ne
paneigia Lenino tikslų — užka
riauti pasaulį, nepaisant to, kad 
jie Stalino ir išsižadėjo.

Pagal Robertsoną, sovietai pa
keitė savo taktiką todėl, kad įsi
tikino, jog šiandien laisvojo pa
saulio Įbauginti neįmanoma ir kad 
jis atsakys jėga j jėgą. Naujoji 
komunistų politika yra užliūliuoti 
laisvąjį pasaulį, ypač JAV ir su
mažinti jų dvasinį ir fizinį atspa
rumą.

Eisenhower ar 
Stevenson?

Pereitą savaitę Amerikos res
publikonų partija Eisenhowerj Iš
rinko kandidatu į prezidentus atei
nančiai kadencijai. Richard Nixon, 
dabartinį viceprezidentą, kandida
tu toms pačioms pareigoms.

Demokratų partija kandidatu į 
prezidentus išrinko Adlai Steven
son.

Rinkimai š.m. lapkričio mėn.
Manoma, kad Eisenhoweriul 

kandidatuojant, šiuos rinkimus 
laimės respublikonai.

Kur gen. Neguib?
Karininkų sąmokslui prieš Egip

to valdovą Faruką oficialiai va
dovavo gen. Neguib. Jis kurį lai
ką buvo Egipto prezidento parei
gose. Vėliau pik. Nasser jį iš vald. 
žios išstūmė ir nuo 1954 m. laikė 
namų arešte. Dabar gen. Neguib 
staiga dingo. Informuoti sluogs- 
niai skelbia, kad Nasser, bijoda
mas Neguib popularumo, jį įsa
kęs ištremti į dykumos pakraštį, 
kur jis saugomas skaitlingo būrio 
Nasser ištikimų sargų. Spėjama, 
kad Nasser ausį pasiekė gandas, 
jog amerikiečiai su anglais pla
nuoja jį nušalinti Ir į valdžią grą
žinti Neguib.

se įstaigose ir įmonėse ,o taip pat 
ir komunistų partijoje yra iš Mas
kvos atsiųsti patikėtiniai, kurie 
vadovauja visai eilei žinybų. Ta
tai sudaro sąlygas Kremliui turėti 
viso Lietuvos gyvenimo kontrolę.
' Elta.

300 LIETUVIŲ

"UŽSIENIO TURISTŲ”

Vilniaus radijas paskelbė, kad 
ir ’’daugelis T. Lietuvos piliečių 
praleido savo atostogas užsienyje. 
Apie 300 turistų šiemet pabuvoję 
Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijo
je, Suomijoje ir kitur”. Taip pat 
apie 20 ’’Lietuvos darbo žmonių” 
išvyko į kelionę aplink Europą 
motorlaiviu ’’Pobeda”, 35 turistai 
— susipažinti su Čekoslovakijos 
įžymybėmis. Vasarą , skelbiama, 
buvo suorganizuotos kelionės i 
Švediją ir Norvegiją, i ’’liaudies 
demokratines šalis,” o metų pa
baigoje numatoma kelionė į Indi
ją. Grupė Kauno projektavimo ins
tituto inžinierių antroje liepos mė
nesio pusėje pasiųsti į Suomiją, 
taip bent skelbiama per Vilniaus 
radiją. Tik klausimas, klek tarp 
tų visų tariamųjų “turistų” iš Lie
tuvos yra tikrųjų lietuvių, o ir 
tarp tų pačių ar yra nors vienas 
“neatrinktas”... Tuo būdu, maty
ti, bolševikai mėgina sudaryti įs
pūdį, jog dabar jau esą galima 
laisvai ir iš Lietuvos su “turistinė
mis kelionėmis” vykti visur į lais
vąjį pasaulį...

NUMUŠĖ JAV LĖKTUVĄ
Iš New Yorko pranešama, kad 

kom. Kinijos priešlėktuvinė arti
lerija numušė JAV laivyno lėktu
vą, kuriuo skrido 16 žmonių. Lėk
tuvo likučiai surasti, bet įgulos 
nariai yra dingę. Prileidžiama, 
kad Juos galėjo pagrobti kom. Ki
nijos pakrančių laivai. JAV vy
riausybė kreipėsi į Anglijos vy
riausybę, kuri palaiko doplomati- 
nius santykius su kom. Kinija, 
prašydama išsiaiškinti, ar Pekino 
vyriausybei nėra žinomas ameri
kiečių lakūnų likimas.

Ąmerikiečiai skelbia, kad lėktu
vas skridęs virš tarptautinių van
denų, o kiniečiai teigia, kad lėk
tuvas skridęs per kom. Kinijai 
priklausančias salas.

• Britų karo vadovybė nau
doja naujo tipo “Britania” turbo 
reaktyvinius lėktuvus kariuome
nės transportams į Artimuosius 
Rytus. Toks lėktuvas veža 100 ka
rių ir skrenda 350 mylių greičiu 
per valandą “Britania” lėktuvu 
netrukus pradės naudoti anglų 
keleivinio transporto linijos.
• Vienuolika Anglijos Lordų 

Rūmų narių išvyko į Pekiną. Kom. 
Kinijoj jie išbus 3 savaites kaip 
užsienių reikalų ministerijos sve
čiai.

• Sovietų Sąjungos vyriausy
bė, atsakydama į JAV notą, kurio, 
je buvo prašyta suteikti žinių apie 
Amerikos lakūnus ir jūrininkus 
sulaikytus ir kalinamus Rusijoje, 
pareiškė, kad nei JAV jūrininkų, 
nei lakūnų Sov. Sąjungos terito
rijoje nėra.
• Anglija pašaukė 20.000 at

sargos karių. Beveik visi jau pa
siųsti į D. Britanijos bazes Vi
duržemio jūroje. Taip pat mobili
zuojamos ir transporto priemonės.
• Iš Varšuvos pranešama, kad 

Poznanės sukilimo dalyvių tardy
mas būsiąs baigtas šį mėnesį.
• Maskva paskelbė žinią, kad 

vidaus reikalų ministeriu vieton 
Kruglovo paskirtas pagarsėjęs 
NKVD generolas Serovas. Stali
no žiaurumai pasmerkti, bet vy
riausias jo piktadarybių vykdyto
jas keliamas į augščiausią vietą.

• Prieš prasidedant Londone 
Sueso kanalo konferencijai, į Ang
liją dviem keleiviniais lėktuvais 
atvyko būrys sovietinių žurnalis
tų.

1
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;&®KUPUOTCŪE
Vt+ LIETUUOJE

GIMIMŲ SKAIČIUS LIETUVOJ 
BUVO SUMAŽĖJĘS 50 %

Pavergtoje Lietuvoje 1955 me
tais buvo išleista S. Pupeikio ir 
J. Kavaliausko knygelė “Liaudies 
švietimas Lietuvoje”. Toje knyge
lėje pateikiami duomenys, kiek 
jaunimo lanko bendrojo lavinimo
si mokyklas, o taip pat kiek mo
kosi augštosiose mokyklose.

Iš minėto leidinio patiriama, 
kad 1955 metais Lietuvos pradi
nėse mokyklose mokėsi 93.902 mo
kiniai, o V — XI klases lankė 
320.097 moksleiviai.

Pavergtoje Lietuvoje pradinės 
mokyklos yra keturių skyrių. Tai
gi jei visose pradinėse mokyklose 
1954-55 mokslo metais mokėsi 
93.902 mokiniai, tai kiekvienai 
klasei teko apie 23.400 mokinių. 
Apytikriai skaičiuojant, maždaug 
toks mokinių skaičius pastarai
siais metais atėjo į pirmuosius 

pradinių mokyklų skyrius.
Lietuvos laisvės laikotarpyje 

kiekvienerių mokslo metų pradžio
je į mokyklų pirmuosius skyrius 
ateidavo mokinių, kurių skaičius 
svyravo tarp 47.000 ir 50.000. šis 
skaičius siejosi su atitinkamų me
tų gimimų skaičiumi, atėmus iš 
gimimų skaičiaus vaikų mirimus 
iki mokyklinio amžiaus.

Pavergtosios Lietuvos pradinė
se mokyklose 1955 metais mokėsi 
gimusieji 1948, 1947, 1946 ir 1945 
metais.

Taigi jei j pirmuosius pradinių 
mokyklų skyrius atėjo, apytikriai 
skaičiuojant, apie 23.400 mokinių, 
tai augščiau nurodytais metais gi
mimų skaičius ribojosi tarp 27.500 
Ir 29.000, arba pokariniais metais 
gimimų skaičius pavergtoje Lie
tuvoje buvo sumažėjęs apie 50%; 
palyginus su Lietuvos laisvės meto 
gimimų skaičiumi, šioje išvadoje 
galėjo rastis paklaida, kurios dy
dis yra lygus apimčiai ištremtų 
lietuvių su valkais, gimusiais 1945 
-1948 metais.

GRĮŽUSIŲ LIETUVIŲ BŪTIS
Kaune Ir Vilniuje su nusistebė

jimu sutinkami pasitaiką “repat
riantai”, kurių viena kita grupė

, pastaruoju metu grįžta, ypač iš 
Pietų Amerikos. Kursuoja kalbos, 
jog šitų sugrįžėlių, patyrusių so
vietinio gyvenimo tikrovę paverg
toje Lietuvoje, yra nusižudžiusių.

Nėra abejonės, jog susipažini
mas su gyvenimo sąlygomis galėjo 
privesti prie nusivylimo, nes ry
tiniame Berlyne praėjusiais me
tais kovo mėnesį pradėjusio veik
ti komiteto “Už sugrįžimą į tėvy
nę” vedamoji propaganda visiškai 
yra priešinga gyvenimo tikrovei 
pavergtoje Lietuvoje.

Vaizdo pilnumui pateikiama 
būtiniausių kasdieninio vartojimo 

reikmenų pavergtoje Lietuvoje len
telė:
Sviesto kg. 27-30 rbl.
Rūkytos kiaulienos 35-40 rbl. 
Jautienos 1 kg. be kaulų 15-18 rbl. 
Duonos kg. 1,3-1,4 rbl.
Cukraus kg. 9-10 rbl. ,
Kiaušinis 1-0,6 rbl.
Bulvių kg. pavasarį per 1 rbl.

Tai oficialios kainos. Vadina
moje laisvoje rinkoje kai kurių 
maisto produktų, ir tam tikrais 
metų laikotarpiais, kainos būva 

. žymiai augštesnės. Gi norimų 
maisto produktų parduotuvėse ne 
visuomet galima gauti. Nors kor
telių Ir nėra, bet yra nustatytos 
normos. Pavyzdžiui mėsos vienam 
asmeniui teparduodama tik po ki
logramą, duonos po vieną kepaliu
ką.

Augštos kainos ir aprangos reik
menų. Pavyzdžiui:
Viena pora brezentinių batų gu
miniais padais kainuoja 40 rublių. 
Pora batų odiniu viršum su gu
miniais padais — 150 rublių.
Geros rūšies odinių batų pora 
300 — 400 rublių.
Medvilninis kostiumas 360 rbl. 
Pusvilnonis kostiumas *600 rbl. 
Vilnonis kostiumas 1500-1700 rbl.

Atsižvelgiant į darbininkų už
darbius, kainų augštumas dirban
tįjį įstumia j nesibaigiančius trū
kumus. Šituos trūkumus ypač greit 
pastebi iš laisvųjų šalių į paverg
tąją Lietuvą sugrįžėlial.

Keli pavyzdžiai apie sugrįžusių- 
jų gaunamą atlyginimą.

Prieš kiek laiko iš Kanados, To
ronto, į Lietuvą grįžo Skeberdis.

Mintis sujungti Viduržemio jū
rą su Raudonąja jūra vandens 
keliu buvo kilusi labai senai. Jau 
1380 metais«pr. Kr., viešpataujant 
faronui Sėti I, egiptiečiai buvo 
iškasę kanalą, jungiantį Nylo upę 
su Raudonąja jūra. Tas kanalas 
buvo siauras ir negilus, bet tiko 
to meto laivams ir buvo naudoja
mas iki 770 metų po Kr. 640 me
tais po Kr. Egiptą užėmę arabai 
nesirūpino Sėti I-jo kanalo prie
žiūra ir kanalas buvo smėlio už
piltas ir ilgainiui visai užmirš
tas. Naujais laikais Napoleono 
žygis į Egiptą sukėlė Europos su
sidomėjimą šia pasaulio dalimi ir 
vėl iškilo mintis sutrumpinti jūrų 
kelius j Aziją ir Australiją. 1846 
metais Prancūzijoj buvo įsteigta 
draugija vardu “Societe d’Etudes 
pour le Canal de Suez", kuri atliko 
visą eilę parengiamųjų tereno, 
klimato ir kitų tyrimų. Tuo laiku 
Egiptas buvo turkų okupuotas ir 
jį valdė turkų paskirtas Said Pa
ša. Jis buvo palankus kanalo idė
jai. 1854 metais jis suteikė pran
cūzų inžinieriui F. de Lesseps ko- 
cesiją kasti kanalą ir jį eksplo- 

l tuoti. Koncesija buvo duota 99 
metams. Koncesijai pasibaigus ka
nalas turėjo pereiti Egipto nuo
savybėn. Kanalo statybai vykdyti

Jis sakosi Toronte turėjęs plauti 
indus ir už darbo valandą gavęs 
75 centus atlyginimo. Grįžęs l 
Lietuvą, buvo paskirtas sargu 
Kauno Politechnikos institute. Per 
mėnesį uždirba 400 rublių.

Su Skeberdžiu iš Kanados grį
žo Stadalnikas. Dirba “Drobės” 

fabriko stalių ceche. Mėnesinis at
lyginimas: 700 rublių.

Iš Anglijos grįžęs šiauliškis 
Jonas Masiulis dirba “Elnio” ava
lynės kombinate. Per mėnesį už
dirba 900-1000 rublių.

1952 metais iš Montevideo į pa
vergtąją Lietuvą grįžo Juozas 
Donkus. Jo šeima penkių asmenų. 
Dirba Šiaulių "Elnio” odos-avaly- 
nės kombinate. Per mėnesį uždir
ba apie 1000 rublių. Atskaičius 
mokesčius, visą mėnesį dirbęs 
Juozas Donkus, ir nieko neval
gęs, už gautąjį mėnesio atlygini
mą gali nupirkti apie pusę vilno
nio kostiumo.'

Grįžusiųjų gaunami uždarbiai 
sudaro sąlygas įžvelgti, ką dir
bantysis už gautąjį atlyginimą 
gali pajėgti pirkti. Ir kokias pra
gyvenimo sąlygas sudaro tasai 
įpirkimo pajėgumas. E.

SUESO KANALAS
PRIEŠ 85 METUS, BAIGUS SUESO KANALO STATYBĄ, BU

VO SUJUNGTOS DVI JŪROS IR TŪKSTANČIUS MYLIŲ SU
TRUMPINTAS LAIVAMS KELIAS IŠ EUROPOS Į AZIJĄ ir 
AUSTRALIJĄ. DABAR ŠIS KANALAS, LABAI SVARBI LAIVI
NINKYSTEI ARTERIJA, YRA TAPĘS TARPTAUTINIŲ GINČŲ 
OBJEKTU IR GALI BŪTI NAUJO KARO PRIEŽASTIMI.

ir jį eksplotuoti buvo sudaryta 
akcinė bendrovė, vardu “Compag- 
nie Universelie du Canal Mariti
me de Suez”, su pradiniu kapita
lu £ 8.000.000, kuris turėjo būti 
surinktas platinant £20 vertės ak

, ro laivai ir transportai nebuvo 
trukdomi. Tačiau I Pasaulinio ka
ro metu anglai Sueso kanalą už
darė priešo laivahis, motyvuoda
mi tai Egipto saugumo sumeti
mais. Tas pats pasikartojo ii- II 
Pas. karo metu. Po I Pas. karocijas. Akcijų platinimas sunkiai 

sekėsi, ypač Anglija nesidomėjo 
kanalo statyba. Padėtį išgelbėjo 
tas pats sSaid Paša nupirkdamas 
neišplatintas £ 3,5 mil. vertės ak
cijų.

Sueso kanalo statyba pradėta 
1859 metais ir baigta 1869 metais.

Kanalo sstatybos darbus įpusė
jus mirė Said Paša ir jo įpėdinis

KOVA — KOVALSKIS 
RAŠO

(Ismail Paša) nenorėjo sutikti su 
kaikuriomis lengvatomis, Said Pa
šos suteiktomis Kanalo Bendro
vei. Tai sutrukdė darbus. Ginčą 
išsprendė Napoleonas III taip, 
kad Egiptas turėjo sumokėti £3,5 
mil. nuostolių ir parūpinti darbo 
jėgą. 1875 m. Ismail Paša Egip
to akcijas pardavė Anglijai 
už £ 4 mil. ir nuo to laiko ang
lai dalyvauja kanalo administra
vime.. Turkų valdomas Egiptas 
buvo ekonomiškai visai nusmukęs 
ir 1876 m. nebepajėgė mokėti 
tarptautinių skolų. Svetimų vafs- 
tybių interesams apsaugoti buvo 
sudaryta tarptautinė komisija 
Egipto finansams tvarkyti. Tai’ 
buvo pradžia Europos kišimosi į 
Egipto reikalus. Kartu su ekono
mine suirute susilpnėjo turkų įta
ka į vietinius gyventojus, kurių 
masę sudarė arabai, susimaišę su 
senaisiais egiptiečiais. 1879 me
tais arabai mėgino sukilti prieš 
turkus, o tuo pačiu ir preš eu
ropiečius. Tuo pasinaudodami ang
lai okupavo Egiptą, pašalino tur
kų valdininkus ir įsteigė Angli
jos protektoriatą.

1888 metais sudaryta konvenci
ja garantuojanti visų tautų lai
vams laisvą kanalo naudojimą tiek 
taikos, tiek ir karo metu. Ir tiesa, 
Rusų — Japonų ir Italų — Abi- 
sinų karų metu rusų ir italų ka-

Egiptas pradėjo reikalauti nepri
klausomybės ir 1922 metais Angli
ja suteikė Egiptui nepriklausomy
bę, rezervuodama sau teisę laikyti 
kariuomenę Sueso kanalo apsau
gai. 1936 metais sudaryta nauja 
sutartis, pagal kurią egiptiečiai 
perėmė anglų karinius įrengimus 
Kaire ir Nylo deltoj, Anglija ir 
Egiptas pasikeitė ambasadoriais 
ir anglams palikta teisė laikyti 
karines įgulas tik Kanalo zonoje. 
II Pas. karui kilus anglai vėl per
ėmė Egipto valdžios kontrolę, nors 
nominaliniai Egiptas ir toliau li
ko nepriklausomas.

1947 metais sudaryta dar viena 
sutartis, kuri baigė britų karinę 
Egipto okupaciją, tiksliai nustatė 
Kanalo zonos ribas ir leido ang
lams turėti ribotą kariuomenės 
kiekį Kanalo zonoje tol kol Egip
to kariuomenė bus pajėgi pati ap
saugoti Sueso kanalą, šiais me
tais Egipto spaudžiami anglai pa
sitraukė ir iš Kanalo zonos. Dar 
anglams saugant kanalą, 1948 m. 
egiptiečiai konfiskavo karinius 
transportus skirtus Izraeliui, o 
1950 m. Išleido įstatymą, draud
žiantį Sueso kanalu vežti žibalą 
ir ginklus, siunčiamus į Izraelį.

Sueso kanalo bendrovė yra re
gistruota Egipte ir, nors jos val
dybos būstinė yra Paryžiuje, ji 
jokių eksteritorialumo teisių netu
ri. Jai taikomi Egipto įstatymai, 
lygiai kaip ir kitoms pramonės

bendrovėms, esančioms Egipto te
ritorijoje. Faktas, kad dalį akci
jų turi svetimos valstybės, tos ju
ridinės padėties nekeičia. Taigi, 
Egiptas tiek pat teisės turėjo na
cionalizuoti Sųėso kanalo bendro
vę, kiek ir anglų vyriausybė tu
rėjo teisės nacionalizuoti priva
čius geležinkelius ar kasyklas 
Anglijoje, čia galėtų kilti tik 
kompensacijos klausimas, kuris 
nesukeltų ypatingų sunkumų. Ta
čiau iš kitos pusės žiūrint, Sueso 
kanalas yra gyvybiniai svarbus 
tarptautinei laivininkystei. 1948 
m. kanalu perplaukė 55 mil. tonų 
laivų ir tonažas kas metai auga. 
Todėl laisvas Sueso kanalo naudo
jimas tampa tarptautine proble
ma, kuri, jei ne dabar, tai kon
cesijai 1968 m. pasibaigus, turėtų 
iškilti ir būti šiaip ar taip išspręs
ta. Anglija ir Prancūzija yra la
biau už kitas Europos valstybes 
užinteresuotos, nes per Sueso ka
nalą jos susisiekia su savo teri
torijomis Rytuose. Be to, Egipto 
žygis padrąsina kitus arabų kraš
tus, kur anglai turi žibalo šalti
nius. Anglų reikalavimas sutarp- 
tautinti Sueso kanalą, nėra be 
pagrindo. Jei šiais laikais galima 
nusavinti privatų turtą bendram 
valstybės labui, tai nėra negali
ma suvaržyti kurios nors valsty
bės suverenumą jos teritorijoj 
tarptautiniam gerbūviui užtikrin
ti. Toks aktas galėtų būti teisė
tas, jei jį vykdytų tarptautinė 
organizacija, kuriai tautinės vals
tybės būtų perleiduslos reikiamą 
suverenumo dalį. Tuo tarpu tokių 
teisių neturi net Jungtinių Tautų 
Organizacija. Jeigu kuri paskira 
valstybė, ar valstybių grupė, per
imtų Sueso kanalo valdymą be 
Egipto sutikimo, tai būtų papras
ta Egipto teritorijos okupacija, o 
ne tarptautinis teisėtas aktas.

Kuo baigsis Londono konferen
cija, sušaukta Sueso kanalo klau
simui išspręsti, sunku įspėti. Bet 
atrodo, turės surasti kompromisą.

PŪKINES 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 išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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MR. PEVERILL PAREINA 
PASIIMTI SAVO SKRYBĖLĖ

CH. A. PETERSON
Iš anglų kalbos vertė L. K.

Kai Mr. Pęverill pirmą kartą išvydo vartus, jis tarė juos esant 
kokių penkių mylių atstume. Tačiau jis nebuvo visai tikras dėl šio 
atstumo, nes aplinkui nesimatė jokio daikto, kuris jam pagelbėtų 
palyginti tolį — stačiai, ten tolumoje buvo berioksą vartai. Jie kilo 
iš beribės mėlynės ir siekė nepaprasto augščio, skaisčiai apšviesti 
iš kažkur sklindančios šviesos. Tačiau Mr. Peverill į visa tai kreipė 
nedaug dėmesio. Jis buvo begrįžtąs iš savo laidotuvių ir jo mintysi 
stengėsi įžvelgti naują būklę.

Tai buvo puikios laidotuvės. Gausybė gėlių; minia dalyvavusių 
draugų iš Advokatų Sąjungos pasakė nemaža gražių kalbų; dr. 
Thornberry atliko laidojimo apeigas, o Myra... Mr. Peverill nepa
tenkintai suraukė antakius. Myros elgesys jam buvo kiek mįslingas. 
Tiesa, ji vilkėjo atitinkamus tokiai progai drabužius, jos veide ryš
kėjo liūdesys, tačiau jos poelgiuose matėsi nemaža dirbtinumo.

Mr. Peverill susimąstė ir pakasė užausį, ką jis paprastai dary
davo teisme, kai susidurdavo su kebliu klausimu. Tik dabar pirmą 
kartą, atsidūrus jam dvasių pasaulyje, jis pradėjo stebėtis, kokiu 
būdu jis čia pakliuvo.

Kai jis vėl dirstelėjo į priekį, Jis pamatė beesąs vos keli žings
niai nuo vartų, kurių stebėtinas dydis nustelbė visas kitas jo min
tis. Jis pasijuto toks menkutis greta didžiulių vartų atsparų, kurių 
žibančios viršūnės slypėjo kažkur neaprėpiamoj augštybėj. Kai Mr. 
Peverill užvertė galvą augštyn, jis pasigedo neturįs skrybėlės.

Mr. Peverill — mažo ūgio, gyvų judesių, juodplaukis, apie 50 
m. amžiaus vyras, — vilkėjo gražią vizitinę eilutę, net su gvazdiko 
žiedu kairiajame atlape, Ir jis jautėsi labai jaukiai, bet jam stigo 
skrybėlės.

“Kvailas daiktas laidoti žmones be skrybėlių”, murmėjo jisai.
Apsidairęs, Mr. Peverill pastebėjo vienoje vartų atsparoje dide

lį sidabrinį mygtuką, su anglišku užrašu apačioje “For Service”. Jis 
spustelėjo mygtuką ir tuojau pasigirdo ilgas skardus, lyg auksinių 
varpelių skambesys, o virš jo galvos pradėjo sklisti, lyg iš nemato
mo žibinto, skaisti šviesa. Ir štai jis Išgirdo balsą; balsą gilų, rezo
nuojantį ir nepaprastai švelnų, kuris klausė:

“Kas toks būsite?”
“Peverill”, atsakė Mr. Peverill, mėgindamas įžiūrėti, kas kalba. 

“Gerald K. Peverill, advokatas iš New York City”.
"Lukterėkite truputėlį”, tarė balsas ir atrodė betikrinąs kokius 

sąrašus. “Peverill, Peverill... Ar jūs būsite Geoffrey J. Peverill iš 
Liverpoolio?”

"Ne”, pyktelėjo Mr. Peverill. "Aš sakiau Gerald K. Peverill iš 
New Yorko.”

“Šitaip”, nustebusiai numykė balsas. “Taip, taip”.
Mr. Peverill nekantraudamas laukė, pagaliau paklausė:
“Na, tai kaip gi?”
“Matote, jūsų vardo nėra Atvykstančiųjų Knygoje”, lyg atsi

prašydamas tarė balsas. “Ar jūs esate tikras, kad jums čia derėjo 
atvykti”.

“Mielas Pone”, užsigavusiai atsiliepė Mr. Peverill. “Tai kurgi, 
jei ne čia?”

“Eh, eh”, kostelėjo balsas. "Yra dar Kita Vieta.”
“Tai kurių galų mane siuntė šičion”, nerimo jisai.
Balsas atrodė susimąstęs ir vėl prabilo: “Mes patikrinsime pa-’ 

grindines knygas... O, štai kur jūs: Gerald Kraft Peverill, 52 metų 
amžiaus, advokatų b-vės Peverill, Peabody, Forsyth ir Levy vyresny
sis bendrininkas, 1934 metais vedęs Myra Watson 35 m. amžiaus. 
Bevaikis. Nužudytas 1947 m. rugsėjo mėn. 6 d...”

“Eh, ką jūs ten šnekate”, nustebęs šūktelėjo Mr. Peverill.
“Jūs to nežinojote?” tarė balsas. "Mus tas nestebina, gyveni

mas toks yra. Jūsų byla tvarkoj, žinios puikiausios. Bet vistik jūsų 
pavardės nėra Atvykstančiųjų Knygoje. Tai labai nemalonu. Mūsų 
raštinė kiek netvarkinga. Mes juos pabarsime. Tokia pat klaida įvy
ko lygiai prieš šimtmetį ir mes turėjome daug painiavos ir nemalo. 
numų. Atrodo, truputėlį užtruksime, kol viską patikrinsime. Gal tai 
truks visą valandą.”

Minkšta patogi kėdė atsirado greta Mr. Peverill.
“Bet kaip aš turiu suprasti, jog esu nužudytas”, nedrąsiai pa

klausė Mr. Peverill.
“Nesirūpinkite”, ramino balsas, "užmirškite tai. Pagaliau, tai 

nesudaro jums dabar jokio skirtumo.”
“Bet kas galėjo tai padaryti? Aš neturėjau jokių priešų.”
“Labai atsiprašome, bet tuos dalykus mes laikome griežtoje pa

slaptyje”, paaiškino balsas. “Malonėsite lukterėti?”
Mr. Peverill galvojo. “Vieną valandą, sakote?”
“Tiek užtruks. Matote, šiuo metu mes truputį stokojame tar

nautojų.”
“Aš norėčiau grįžti pasiimti skrybėlę” tarė Mr. Peverill.
“Atsiprašau, ką jūs pasakėte?
“Ašatėjau pas jus be skrybėlės”, aiškinosi jisai. “Aš norėčiau 

grįžti ją pasiimti.”
“Manau, jums nebus leista tai padaryti”, protestavo balsas.
“Bet tai principo dalykas”, karščiavosi Mr. Peverill. “Taip, kaip 

aš dabar apsirengęs, nedera būti be skrybėlės. Leiskite grįžti ją pa
imti, aš užtruksiu tik kelias minutes.”

Balsas abejojo: “Tai būtų labai netaisyklinga... Hm, bet mes 
kalti jus trukdydami. Aš tikiuos mums pavyks tą reikalą sutvarkyti.”

šviesa palengva pradėjo blėsti, dingo kėdė. Staiga balsas šūkte
lėjo: "Galite eiti, bet tik vienai valandai, neužmirškite.”

Vėl pasigirdo gražiųjų varpelių skambesys ir Mr. Peverill staiga 

pasijuto esąs savo New Yorko kabinete.
XXX

Mr. Peverill žvalgėsi aplink, kiek nustebęs, matydamas kambarį 
esant nepasikeitus. Viskas buvo taip, kaip jis paliko prieš savaitę, iš
vykdamas svečiuosna pas Tomą O’Brieną. Tai buvo pas O’Brieną, kai 
jis pasijuto nesveikuojąs, tuojaus grįžo namo, o kitą dieną mirė. Jis 
prisiminė, ką jam pasakė balsas: “Užmuštas 1947 m. rugsėjo mėn.
6 d.”

“Hmm!” numykė Mr. Peverill.
Gretimame svetainės kambary girdėjosi švelnūs balsai. Jis pri- _ 

ėjo prie durų ir tyliai jas pravėrė. Vidury kambario stovėjo aistrin
gai apsikabinusios dvi būtybės. Tai buvo Tomas O’Brienas — augš- 
tas, lieknas,gerai atrodąs, 38 m. vyras, bepradedąs garsėti rašyto
jas. Moteris — patraukli brunetė, juodai apsivilkusi, buvo Mr. Pe- 
verillio našlė Myra. Mr. Peverill su įdomumu stebėjo tokią gedulo 
apraišką.

Tomas prabilo pirmas.
“Taigi, brangioji Myra, pagaliau tu esi laisva. Kaip tau tas 

patinka?”
Myra atsisėdo patogiai kėdėn ir tarė: “Nuostabiai! Nuostabiai 

puikiai. Išsilaisvinti nuo Geraldo po tiekos metų!”
Tomas šypsojosi: “Aš maniau, derėtų šį įvykį tinkamai at

švęsti.”
Patapnojęs jos petį, jis priėjo prie indaujos ir paėmė šlifuoto 

krištolo roputę ir tokius pat du stiklus.
“O kas gi čia”, nustebęs sušuko Tomas, "kaip tai čia pakliuvo?”
Myra, pažvelgusi per petį, pamatė Tomą belaikantį mažą, dai

liai žvilgantį pistoletą.
“O, šitai”, patraukusi pečiais tarė Myra. “Prieš kelerls metus, 

kai pagausėjo plėšikavimų, Geraldas nupirko tai, bet niekada netu
rėjo progos panaudoti. Dek jį atgal, brangusis, kai matau ginklus, 
aš daraus nervinga.” Myra pasisuko atgal ir pasipurtė: “Kokios bu
vo nuobodžios laidotuvės.”

“Man atrodė, tu bodėjais: jomis”, pastebėjo Tomas. “Gedulo dra
bužiai tave slegia. Eik čionai, brangioji, už mūsų ateitį!”

“Ne, Tomai”, tarė Myra, “gerkime už tą vyrą, kurs savo tak
tiška mirtimi sudarė puikius galimumus mūsų ateičiai. Už Geraldą!”

"širdingai dėkoju jums”, mandagiai pratarė Mr. Peverill stai
giai pravėręs duris ir žengdamas į kambarį.

Stiklai krito ant grindų ir sudužo. Myra ir Tomas stovėjo, kaip 
stabo ištikti.

“Tie stiklai buvo tikro švediško krištolo”, pabarė juos Mr. Pe
verill. a

Myra pirmoji atsipeikėjo ir žaibo greitumu metėsi į Tomo glėbį 
šaukdama: “Tomai, aš tik ką mačiau Geraldo dvasią.”

“Nešūkauk ir negadink žmonėms nervų, Myra”, tarė Mr. Peve
rill besiartindamas. “Aš nesiruošiu tave įkąsti.”

(Bus daugiau)
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Sydnėjaus
Namu Rudens Lietuje

BEATRIČĖ
MELBOURNIEČIAI

Reikalu
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ 

NARIAMS SUSIRENKANT

Rugsėjo 2 d. yra šaukiamas me
tinis Sydnėjaus Lietuvių Namų 
narių-dalininkų susirinkimas, ku
riame turėsime Išrinkti naują ta
rybą ir nustatyti gaires tolimesnei 
jos veiklai.

Ką dabartinė , taryba nuveikė 
per dvejus metus, mes išgirsime 
susirinkime, o dabar tegalime kon
statuoti, kad mūsų dėtos viltys į 
greitesnį namų įsigyjimą vis ne
išsipildo. Mūsų tarpusavio susi
skaldymas buvo didele kliūtimi ir 
sėkmingam bei vieningam darbui 
ir visam mūssų bendrųjų namų 
reikalui. Jau kelinti metai besite- 
siąs ginčas dėl vietos namams yra 
visiems įgrisęs ir net pradeda kel
ti antagonizmą mūsų tarpe.

, š.m. balandžio 27 d. įvykęs ne
paprastas Sydnėjaus Lietuvių Na
mų narių susirinkimas parodė, 
kad vietos klausimas yra labai 
jautrus. Š. m. birželio 3 dieną

■ Bankstowno Lietuvių Namų visuo
tinio narių susirinkimo nutarimai 
ne artina, bet tolina mūsų susita
rimo galimumus.

Dviejų gerų namų Sydnėjuje 
mes įsigyti neįstengsime. Todėl 
turėtume visi parodyti gerą valią 
bei nuolaidumo ir broliškai eiti 
prie susitarimo. Visi SydnėjausĮ 
lietuviai turėtume susijungti j 
vieną namų organizaciją, sudėti' 
visus pinigus ir bendrai spręsti, tiek, kiek buvo šia kultūra užsėja- 
namų reikalą. Nors buvo ir labai ma Lietuvos laisvės metais, 
nepalankios sąlygos pinigams rin- Į vergtoje Lietuvoje rugiapjūtė šiais 
kti, tačiau šiandien, kartu sudėjus metais prasidėjo liepos pabaigoje. 

' ir Sydnėjaus Ir Bankstowno na
mų tarybų surinktus pinigus, gau
name gana gražų, apie £ 4000, 
kapitalą. Tai rodo, kad mes esame 
pakankamai pajėgūs įsigyti gerus 
namus, jeigu būtume vieningi. 
Prjsiminkime, kad daug tautiečių 
dar laikęsis nuošaliai dėl mūsų 
susiskaldymo ir tuo tarpu išviso 
susilaiko nuo pinigų davimo arba 
nuo padidinimo savo įnašų.

Džiugu konstatuoti, kad lietu
viškų organizacijų: 
dentų, ateitininkų, 
kalinių komiteto ir 
to klubo atstovai, 
tarti savo veikimo plano, rodo gy
vo susirūpinimo ir mūsų namų 
reikalais. Jie nutarė savo ren
giamų parengimų pelno dalį skir
ti Sydnėjaus Lietuvių Namų rei
kalams, o taip pat talkininkauti 
renkant pinigus.

Sydnėjaus Lietuvių Namų įsta
tų paragrafas 5 nusako, kad na
riais gali būti vyrai, moterys ir 
organizacijos. Narių tarpe jau yra 
šios organizacijos: Katalikų Kul
tūros Draugija, šviesos Sambūris, 
Inžinierių Draugija, 
Draugija, 
valdyba, 
buv. politinių kalinių Komitetas 
ir Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija. Visos mūsų organizaci
jos jaučia savo namų trūkumą, 
todėl jos, be tiesioginių savo tiks
lų siekimo, turėtų dar ypač ak
tyviai bendradarbiauti lietuviškų 
namų įsigijimo reikaluose. O tai 
geriausia pasiektina, kai į tary
bą būtų išrinkta kuo daugiausia 
organizacijų. Tada taryba būtų 
pastovesnė ir jos sąstatas nesi- 
kaitaliotų, kaip kad yra dabar, 
visos tarybos darbas būtų daug 
našesnis ir produktyvesnis. Narių 
tarpe pasigendama dar daugiau 
Sydnėjaus organizacijų, kurios 
yra mielai laukiamos įsijungiant 
nariais — dalininkais.

Šaukiamo susirinkimo pasiseki
mas priklausys nuo visų mūsų ak
tingo dalyvavimo ir santūraus 
klausimų svarstymo. Visi Sydnė
jaus Lietuvių namų nariai ir šiaip 
visi lietuviai gausiai dalyvaukime 
susirinkime. Kas dar yra ne na
rys, bet prieš susirinkimą įmokės 
ne mažiau kaip vieną įnašą (£ 5), 
galės dalyvauti susirinkime pilna
teisiu nariu.

Tikėkime, kad naujai išrinkto
ji taryba, nugalėjusi visas kliū
tis ir mums nuoširdžiai remiant 
jos darbą, įgys senai laukiamus 
bendruosius lietuvių namus.

kartą palikau namus.
Gražioji Tėviškė, lyg miręs paukštis, toli liko... 
Auksini vieškeli ir Jo karalių — beržą, 
suplėšė — kruvina vinis.
Ir žiburėliai debesų užgęso.
O dingusių kalvų, pilkose akyse 
aš palikau jaunystę.
— Taip sudegė didžioji poilsio naktis 
ir turtai, 
kurių jieškai.

Ateina liūdesys — 
gal mano vaikas jis 
bekraščiame pasauly; 
Gal laukų begalinių 
ir ramiausios dienos — jis vienatinis? 
Gal savo vienatvėj prie Tavęs prisirišti 
rudens lietuje, aš sutvertas žmogus.

Tyloj 
padėki galvą ant peties 
ir užsimerk:
Yra balti medžių stiebai 
ir šakos.
O iš šerdies 
raudonu siūlu į viršūnę teka 

. rausva gėlė —

Rausvi lapeliai jos 
vos tik pražydę, 
nuo baltų šakų vėl laša 
į žemę.
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SOVIETINIO GYVENIMO KASDIENYBE
★ Rugiapjūties rūpesčiai. Pra

ėjusių metų rudenį pavergtoje 
Lietuvoje buvo žiemkenčiais užsė-

j ta 600.000 hektarų. Tai pirmas 
-i atvejis, kada žiemkenčių pasėta

skaučių, stu- 
buv. politinių 
“Kovo” spor- 
susirinkę ap-

Studentų
Sydnėjaus apylinkės 

Lietuvių Rezistencijos

R.V.

Pa-

Nusiskundžiama, jog lietūs truk
do žiemkenčių suėmimo darbus. 
Eilė rajonų nebuvo pasiruošę 
žiemkenčių nuėmimui. Taip pat 
eilė MTS laiku nesuremontavo 
kombainų ir kitų kertamųjų.

* Nauja sporto organizacija. 
Pavergtosios Lietuvos ministerlų 
tarybos ir komunistų partijos 
centro komiteto nutarimu sudary
ta “vieninga kaimo laisvanoriško
ji sporto draugija NEMUNAS”, 
ši sporto draugija jungsianti kol- 
cohzų, sovehozų, MTS, vartotojų 
kooperacijos ir valstybinių įstaigų 
darbuotojų sporto kolektyvus. 
Draugijos veiklai vadovauti suda
rytas organizacinis biuras, kurio 
pirmininku paskirtas M. Leona
vičius.

* Lietuvį atleido, direktoriui pa
reiškė papeikimą. Už nepakanka
mą kukurūzų priežiūrą Lazdijų 

MTS direktoriui Veličkio pareikš
tas papeikimas, o šitos stoties vyr.

— Gyvenimas prasideda 
rytoj, — sako italai

ĮSIGYKIME RYTOJUI

LIETUVIŲ NAMUS.

Jau Turi £5000
JEIGU ŠI, ŽILSTANTI IR PLINKANTI, KARTA NEJSIGYS LIE
TUVIŲ NAMŲ, TAI JAUNOJI KARTA JŲ TIKRAI NEJSIGYS, 
pasakė Melbourno Lietuvių Namųsusfrinkimo pirm. A. Zubras.

ir
ĮVYKIAI

ŽMONES

agronomas šnioka žemės Ūkio Mi
nisterijos tiekimu atleistas iš pa
reigų. Pavergtoje Lietuvoje ypač 
susirūpinta kukurūzais, nes 
Sniečkus XX kom. partijos suva
žiavime pasižadėjo: “šiemete mesi 
būtinai išauginsime gerą kukurū-j 
zų derlių”. E. i

PADĖKA

LKF Melbourno skyriaus valdy
ba nuoširdžiausiai dėkoja visiems, 
prisidėjusiems surengti š.m. rug
pjūčio mėn. 4 d. dainų ir muzikos 
koncertą: p.p. A. Gučiuvienei, G. 
Vasiliauskienei, D. Oldham, N. 
Rodger-Valienei, A. Valiui ir A. 
Radauskui, kurie išpildė puikią 
programą be jokio užmokesnio.

Taipogi p.p. Kaunams, Tamošal- 
čiams ir Uknevičiams, — apgy
vendinusiems ir aprūpinusiems 
viešnias iš Adelaidės. P. Uknevi
čiams, kurie leido savo name su
rengti vaišes programos dalyviams 
ir pagelbėjo darbu ir ištekliais. 
Poniai O. Motiejūnienei, pagami
nusiai šioms vaišėms valgius, p-lei 
L. šeštakauskaitei — už praneši- 
nėjimą koncerto metu, p-lėms B. 
Antanaitytei Ir I. Lazutkaitei — 
už programų pardavinėjimą; M. 
ir E. Kleinaltytėms ir Radveiky- 
tei — už klausytojų priėmimą sa
lėje, p.p. A. Krausai — už šviesų 
tvarkymą, P. Bacevičiui — už pla
kato padarymą ir “Tėviškės Aidų” 
Administracijai — už beveik ne
mokamą koncerto skelbimų spaus
dinimą.

LKF Melbourno Skyriaus V-ba.

I Susirinkimas įvyko š.m. rugpjū- 
| čio mėn. 19 d. numatytuose pirk- 
I ti namuose.
! Susirinkimą atidarė Melbourno 
I LN Tarybos pirm. J. Kuncaitis.

Perskaitęs darbotvarkę, susirinki
mui pirmininkauti Tarybos vardu 

| pakvietė A. Zubrą, kuris ir buvo 
j vienbalsiai Išrinktas. Pirmininkau- 
I jantis pavaduotoju pasikvietė Ka- 

bailą ir sekretorium Alekną.
Mažoji namų salė buvo pilna 

melbourniečių. Sakau mažoji, nes 
i numatytuose pirkti namuose yra 
| 2 salės. Pirmame augšte salė 20x12 
I metrui ir tokia pat antrame augš

te, bet iš šios atskirta biblioteka, 
virtuvė ir sandėlys, todėl beveik 
pusė salės belikę.

A. Zubras, pradėdamas susirin
kimą, paprašė reikalus svarstyti 
rimtai ir . siūlymus prezidiumui 
įteikti raštu.

, Svarstomas statutas. Statutą 
paruošė komisija: A. Mikaila — 
pirm., nariai: J. Valys, Z. Samuo
lis ir J. Antanaitis. A. Mikaila 
referuoja tik esminius pakeiti
mus, padarytus ankstesniame su- 

, sirinkime. Diskusijos buvo trum
pos, nes tebuvo tik redakcinių pa
keitimų, kurie perduoti komisijai 
susipažinti ir, reikalui esant, pa
naudoti.

“Jeigu mes tremtyje eisime vie
nybės ir susiklausymo keliu, rem
dami ir auklėdami jaunąją kartą, 
tai mes netik nežūsime tremtyje, 

| bet duosime taip pat didžiulį įna- 
! šą savai tautai, išauklėdami ge
rais tautiečiais savąjį jaunimą” — 
sako A. Zubras, sveikindamas su
sirinkimą naujos organizacijos 
įkūrimo proga.

Tarybos pirm. J. Kuncaitis 
daro suglaustą pranešimą, ką 
ryba nuveikė per tuos kelis 
nesiūs.

Paruoštas statutas, namų 
kimo reikalu, vedamas susirašinė
jimas ir išsiaiškinimai žodžiu su 
namų savininku, savivaldybe ir 
kitomis įstaigomis. Taryba elgiasi 
labai atsargiai, kad nepadarius 
apgailėtinų žygių. Iš savivaldy
bės atsakymas dar nėra gautas.

Namų įsigijimo reikalą referuo
ja Barkus. Tarybos nariai apžiū
rėję daug įvairių pastatų, sklypų 
ir apsistojo prie šių namų. Tarėsi 
su kitų tautybių namų valdybo
mis, aiškindamiesi lėšų telkimo 
klausimą Ir kitas problemas.

Atrodo, kad geriausiai tvarkėsi 
ir lėšų klausimą išsprendė ukrai
niečiai. Jie susirado banką, kuris 
už mažą atlyginimą sutiko dis
kontuoti narių vekselius. Ukrai
niečių namų taryba savo tautiečių 
vekselius perdavė bankui ir visi 
vekseliai buvo ssąžiningai jų da-

išplrkti. Melbourne LN Ta- 
pripažino, kad šis kelias lė- 
telkti yra priimtinas ir pa. 
Barkui ir Valiui išsiaiškinti

Tarybos nariai kiekvienam 
juos užpildyti! Jeigu per- 

namus, tai reikia pinigų”, 
pranešimą Barkus.

* Vakarų Vokietijoje mirė Fe
liksas Vaitkus, sulaukęs 49 metų 
amžiaus. F. Vaitkus 1935 metais 
perskrido, “Lltuanica antrąja”, 
kaip šeštas lakūnas pasaulyje, At
lantą iš New Yorko j Airiją. Iš 
čia jis paskui atskrido j Kauną, 
kur buvo iškilmingai sutiktas.

Velionis paliko žmoną, sūnų, se
serį ir du brolius. Jo palaikai 
pergabenti į Ameriką ir palaidoti 
Kohler Wis kapinėse.

F. Vaitkus tarnavo amerikiečių 
aviacijoje Vak. Vokietijoje.

* ALB' Krašto Valdybos vice
pirmininkas Vyt. Doniela šiomis 
dienomis išvyksta į Vokietiją. V. 
Doniela yra baigęs Sydnėjaus uni
versitetą ir įgijęs fllozofijos ma
gistro laipsnį. Dabar jis, kaip Syd
nėjaus universiteto stipendininkas, 
vyksta dvejiems metams pagilinti 
studijų į Vokietiją.

* “Mūsų Pastogės” spaudos ba. 
liaus proga į Sydnėjų buvo atvy
kę tautiečių ir iš labai tolimų ko
lonijų. Jų tarpe keletas iš Ade
laidės. Pramonininkas S. Liaksas 
(Ernstan Bottling Co. Ltd. — lie
tuviško krupniko “Zubrinės”, “Po- 
meranc” ir kitų gėrimų įmonės 
dalininkas) lankėsi “M.P.” redak
cijoje.

* New Yorke rugpjūčio 2 d. mi
rė prel. Edvardas Stukells. Rug
sėjo 6 d. jam buvo rengiamos pa
gerbimo iškilmės ryšium su jo 50 
metų kunigystės sukaktimi. Prel. 
E. Stukelis buvo baigęs Kauno 
kunigų seminariją. Laisvojoje Lat
vijoje jis buvo Rygos arkivysku
po kancelris. Tremtyje Vak. Vo
kietijoje—Popiežiaus tautinis dele-

pa- 
Ta- 
mė-

ptr-

vėjų 
ryba 
šoms 
vedė
ir susitarti su Komercijos banku. 
Su banku susitarta. Taryba susi
tarimą patvirtino ir nupirko vek
selių blankų. “Dabar, štai tie vek
seliai, 
padės 
kam 
baigė

Audringi plojimai palydėjo jo 
žodžius. Nuotaika pakili, veiduo
se žėri entuziazmas ir pasiryži
mas. Susirinkimo dalyviai duoda 
rimtų patarimų Tarybai, kelia ge
rai apgalvotus pasiūlymus, prašo 
būti apdairius, nepadaryti klai

dos. Bet nė vieno balso, kad na
mai nereikalingi!

Susirinkimo pirmininkas sumuo
ja pasiūlymus, iškeltas mintis ir 
siųlo svarstyti sekantį darbotvar
kės punktą. Bet... Kas gi čia at
sitiko?! Ikšiol labai rimtai ben
dradarbiavęs susirinkimas, staiga 
pasišiaušė prieš susirinkimo pir
mininką. Susirinkimas spontaniš
kai sako: “Ne! Ne tolimesnį dar
botvarkes punktą svarstysime, bet 
pirmiau pasirašysime vekselius, 
štai ką mes norime padaryti!” Bet 
pirmininko vikraus būta: gelbsti 
savo kėdę tardamas, kad renkant 
kontrolės komisiją ir teismą, kol 
bus suskaičiuoti balsai, kad ne
gaišus laiko, tada bus pasirašo
mi vekseliai. Susirinkimas pagal
voja ir siūlo kandidatus.

Sudarius kandidatų sąrašus, pa
balsavus, nariai apgula stalus ir 
pradeda užpildyti vekselių blan- I gataį latvių katalikams. New Yor- 
kus. Ir kas turėjo vieną įnašą — 
pasirašo 45 svarams, kas 2 — 40 
svarų, kas 3 — 35 svarams ir t.t. 
Taigi, veik visi pakelia savo įna
šus iki £ 50. Išpirkti reikės per 
trejus metus.

Tarybos pirmininkas perskaito 
vekselius pasirašiusiųjų pavardes, 
paskelbia sumas. Rezultatai: prieš 
susirinkimą grynais buvo £ 2473, 
o dabar jau, veik £ 3000. Paaiškė
jus, kad labai nedaug trūksta iki 
£ 3000, ALB Melbourno Apylin
kės Valdybos pirm. S. Balčiūnas 
sušunka: “Sumokam čia pat po 
£ 1 nario mokestį ir bus £ 3000”. 
Bet S. Balčiūną aplenkia O. Ma- 
tulionytė. Ji pirmoji prišoka prie 
stalo ir pakloja svarą. Inž. Bitė 
tik per milimetrą pateko antruo
ju sąraše. Paskui jau visi kiti. 
Tokia buvo nuotaika šitame susi
rinkime! Abejonės dėl namų įsigi
jimo visiškai išnyko. Namai bus , 
ir labai greitai, nes su vekseliais, 
kurie praktiškai taip pat yra gry
ni pinigai, jau turim veik £ 5000.

J. Antanaitis.

SIUNTINIAI I VISA
c

PASAULI
Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, šilko ir vilnos 

skaros, avalynė, vaistai, maistas.

10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai garantuoja 

geriausią patarnavimą Jūsų giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinėlio pristatymas

Didžiausi išsiuntimo namai Europoje

TAZAB & CO. LTD.,

TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS,

LONDON, S.W. 7. ENGLAND.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourno Town Hali.) 
Centr. 1819

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTLJĄ 
RUSIJĄ, UKRAINĄ.

Maistas — Vaistai — Rūbai — Odos Gaminiai
Visas išlaidas: įpakavimo, draudimo, muito, persiuntimo sumoka 
mūsų firma Londone. Priimant siuntas gavėjas nieko nemoka.

Oro

111

vai.

PILNA GARANTIJA
pašto siuntiniai iki 10 svarų. Paprasti siuntiniai 

Siuntinius gauna per 6-8 savaites.
Kainaraščiai siunčiami pareikalavus.

Visu prekių pavyzdžiai mūsų įstaigoj.

iki 19 svarų.

Bourke St.. Melbourne C.L, Telef.

Atidaryta darbo dienomis nuo 10 vai. ryto 
vak. ir šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p.

PAGEIDAUJANT SIUNČIAME

ORO PAŠTU

MF 6178

iki 16

ke — kapelionas vienuoliams ir 
kunigams skirtuose Leono XII na
muose.

* Dali. Kazys Dargia iš Dani
jos grįžo į Londoną. Kopenhagoje 
jis susipažino su naująja spausdi
nimo technika. Danijoje jis išbu
vo vienerius metus.

* Bankstowno LN laikinosios 
tarybos pirm. J. Ramanauskas 
grįžo iš ligoninės į namus ir re
montų pagalba mėgina žengti pir
muosius žingsnius.

Prieš kurį laiką J. Ramanaus
kas buvo sužeistas eismo nelaimė
je. Po skaudžios operacijos ilges
nį laiką gulėjo Canterburio ligo
ninėje.

* Stasys Pieža, “Chicago 
American” redakcijos narys, jau 
prieš kelerius metus savo laikraš
tyje pradėjo kelti klausimą, kad 
Čikagos miesto taryba pavadintų 
vieną šio miesto aikščių lietuvių 
ar Lietuvos vardu, š.m. liepos 12 
d. Čikagos miesto taryba oficia
liai priėmė nutarimą ir vieną aikš
tę pavadino “Lithuanian Plaza”. 
Rezoliucija pavadinti didįjį lietu
vių įstaigų centrą lietuvių aikšte 
priimta vienbalsiai. Tarybos po
sėdžiui pirmininkavęs burmistras 
Richard Daley pabrėžė, kad tai 
yra "pelnytas lietuvių įnašo į Či
kagos miesto gyvenimą pripažin- 
nimas”,

* Iš Londono pranešama, kad' 
Nottlnghame nusižudė angliakasys 
Juozas šopys. Šalia jo rastas ang
lės Bety Adams lavonas. J. Šo- 
pys ir B. Adams draugavo ketve
rius metus, bet pastaruoju metu 
jų draugystė buvo pašlijusi.

Pajieškojimai
* Juozas Bagaslauskas jieško 

savo sesers Liucijos. Prano Pan- 
kevičiaus jieško Juozas iš Lietu
vos ir Petrauskas iš Amerikos.

Rašyti: P. Džiugelis, 52 Layd 
St., Lambton, Newcastle, N.S.W.

* Andrius Kelpša arba žinan
tieji prašomi pranešti jo adresą. 
Pajieško A. Maciukas, 146 Ayers 
Ave., Edwardstown, S.A.

* Paj ieškomas Feliksas Boru- 
mas, s. Augusto, kilęs iš Kretin
gos. Jieško motina, žinantieji apie 
jį arba jis pats rašyti: F. Putnus, 
4612 S. Western Ave., Chicago 9, ' 
Hl., U.S.A.

* Prašom atsiliepti Praną ar 
Oną Ružinskus, gyv. Adelaidėje. 
Rašyti “M.P.” Red.
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H<K« MSTO6E
PRANEŠIMAI

SYDNEJUS KULTŪRINIAI FILMAI

tautos šventės
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

Rugsėjo 9 d., sekmadienį, tuoj 
po pamaldų, Broadway bažnyčios 
salėje, Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba rengia lietuvių tautos šven
tės — rugsėjo 8 d. minėjimų. Bus 
trumpa paskaita ir meninė dalis. 
Po minėjimo alutis su sumušti
niais. Maloniai kviečiami visi tau
tiečiai.

NAMŲ DALININKŲ
susirinkimas'

Šviesos Sambūrio Sydnėjaus sk. 
parengime, rugpjūčio 25 d., V. Do- 
niela demonstravo kelis kultūri
nius filmus, kurių žiūrėjo per 50 
Sambūrio narių ir bičiulių. Tų 
vakarų buvo atsisveikinta su ilga
mečiu sambūrio Sydnėjaus sk. ir 
regionalinės valdybos nariu Vyt. 
Doniela, išvykstančiu . pagilinti 
studijų į Europų. Nuoširdų atsi
sveikinimo žodį tarė Valdybos pir
mininkas J. Kedys ir susirinkusie
ji V. Donielai sugiedojo ilgiausių 
metų.

Ta-Sydnėjaus Lietuvių Namų 
rybos šaukiamas metinis Sydnė
jaus LN dalininkų susirinkimas 
įvyks rugsėjo 2 d., tuoj po lietu
viškų pamaldų, Camperdowno pa
rapijos salėje. Kviečiami visi na
riai — dalininkai ir visi, kuriems 
rūpi, kad Sydnėjaus lietuviai įsi
gytų bendruomenės namus.

PASILINKSMINIMAS TAUTOS 
ŠVENTĖS PROGA

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
tautos šventės minėjimo Išvaka
rėse, šeštadieni, rugsėjo 8 d. 7 
vai. vakaro Estų namuose rengia 
pasilinksminimų — šokių vakarų.

TAUTOS ŠVENTĘ MAŽIEJI 
LIETUVIUKAI MINĖS 

BANKSTOWNE
pa-Pereitame “M.P.” numeryje 

skelbtame Bankstowno Savaitgalio 
Mokyklos Tėvų Komiteto prane
šime apie tautos šventės minėji
mų įsibrovė netikslumų, kuriuos 
ALB Bankstowno Apylinkės Val
dyba, susitarus su tėvų komitetu, 
atitaiso ir prašo pranešti, kad mi
nėjimų ruošia Bankstowno’ Apy
linkės Valdyba, bendradarbiaujant 
mokyklos tėvų komitetui; minėji
mas įvyks ne masonų salėje, kaip 
buvo skelbta, bet Protestant Hall, 
Bankstowne, rugsėjo 1 d., šešta
dienį, 2 vai. po pietų.

Po oficialiosios dalies vaikams 
-bus kuklios vaišės ir bendri žaidi
mai. įėjimas nemokamas.

šioje šventėje kviečiami daly
vauti visi Sydnėjaus lietuviai vai
kai ir jų tėvai.

Religinė Informacija
PAMALDOS UŽ TĖVYNĘ

Tautos šventės minėjimo proga, 
š.m. rugsėjo mėn. 9 d., iškilmin
gos pamaldos už Tėvynę bus St. 
Benedict’s bažnyčioje, Broadway 
12.30 vai. Pamaldose giedos “Dai
nos” choras. Po pamaldų minėji
mas parapijos salėje.

Bus tik šios* vienos pamaldos 
visiems lietuviams. Išpažinčių bus 
klausoma nuo 10 vai.

Rugsėjo mėn. 1 ir 16 d.d. lie
tuviškos pamaldos Bankstowne 
St. Brendan’s bažn. 11 vai.

K.P.B.
★ Jau greit baigiasi rūbų rin

kimo vajus Camperdowne. Pa
skubėkite dar atvežti ir perduoti 
išsiuntimui į Vokietijų.

Pas Sidnėjaus Skautus
“AUŠROS” TUNTO KRONIKA

GRAŽI RELIGINĖ ŠVENTĖ
Rugpjūčio 26 d. Camperdowne, 

lietuviškų pamaldų metu, buvo su
teikta Sutvirtinimo skaramentas 
apie penkiasdešimčiai mūsų tau
tiečių. Iškilmingas mišias atlaikė 
kun. P. Butkus. Pamokslų pasakė 
Tėvas Gaidelis S.J. Sutvirtinimo 
sakramentų suteikė vyskupas P.F. 
Lyons. J.E. vyskupas P.F. Lyons 
savo žodyje pasidžiaugė mūsų 
gausiu dalyvavimu lietuviškose 
pamaldose ir gražiu organizuotu
mu, apgailestaudamas, kad nemo
kėdamas lietuviškai negali j mus 
prabilti mūsų gražia glmtųja kal
ba.

Pamaldų metu gerai skambėjo 
“Dainos" choro giesmės ir Tautos 
himnas, kurį vyskupas išklausė 
prie altoriaus.

Po pamaldų parapijos salėje 
suruoštose vaišėse dalyvavo gau
sus būrys tautiečių ir vyskupas. 
Vaišių metu meninėje programo
je buvo choro dainos, tautiniai šo
kiai ir jaunųjų lietuvaičių dekla
macijos.

Puiki organizacija ir gausus 
tautiečių dalyvavimas pamaldose, 
vyskupui padarė malonų įspūdį ir 
jis pažadėjo visokeriopų paramų 
lietuviams. (s).

* 29.7.56. Picnic Point, įvyku
siame Skautų Tėvų Būrelio K-to 
posėdyje, suvedus sųskaitas iš buv. 
Skautų Bičiulių vakaro, paaiškė
jo, kad gauta gryno pelno £ 147. 
10.7. šio vakaro pelnąs eis šių 
metų skautų stovyklos invento
riaus pirkimui.

Ta pačia proga išsirinkta Iždi
ninkas — B. Pūkas ir sekr. — 
B. Žalys. -

Skautų Tėvų Būreliui vad. dr. 
A. Mauragis. Be jo, ir augščiau 
minėtų asmenų, į k-tų dar įeina 
šie skautų tėvai: B. Stašionis, E. 
Dryža ir p. Miliauskas.

* 8.8.56..“Aušros” Tunto štabo 
posėdyje tartasi dėl šių metų 
skautų stovyklos reikalų. Stovyk
los viršininkas s.v.v.sl. Vyt. Dei- 
kus pranešė, kad šių metų sto
vykla įvyksianti toje pačioje vie
toje, ingleburne, kaip ir praeitais 
metais, tuoj po Kalėdų švenčių.

Tikimasi į stovyklų atvyksiant 
dar gausesnio būrio lieetuviukų ir 
lietuvaičių, o taip pat, ryšium su 
Sydnėjuje įvykstančiais įvairiais 

suvažiavimais bei sportininkų sųs- 
krydžiu ir gausaus svečių skai
čiaus. B.Ž.

ATITAISOMA KLAIDA

PLUNKSNOS KLUBO
sueigoj rugpjūčio 26 d. paskaitų, 
tema: “Lietuvos nepriklausomy
bės praradimo karinės aplinkybės” 
skaitė V. Šliogeris. Gerai paruoš
toj paskaitoj prelegentas iškėlė 
visai šviežių minčių ir aplinkybių, 
įgalinančių geriau pažinti ir ver
tinti faktus. Gyvos dskusijos rodė, 
kad prelegento paliesta jautrus 
klausimas.

Atsisveikinant su Klubo nariu 
V. Donlela, kuris išvyksta J Eu- 
ropų, žodį tarė klubo pirm. Vincas 
Kazokas. V. Donielai įteiktas kuk
lus atminas — Australijos vaizdų 
albumas, kuriame pasirašė visi 
klubo nariai.

Sueiga įvyko p.p. Jūragių na
muose.

Pereitos savaitės “M.P.” įsibro
vė klaida: informacijoje apie spau
dos balių buvo atspausta, kad an
tį loterijai padovanojo p. Šar- 
kauskienė, o turėjo būti — p. So
fija šaporienė. Redakcija klaidų 
apgailestauja ir atsiprašo.

Pastogė — Ne Namai 
REMKIME LIETUVIŠKŲ NAMŲ 

ĮSIGIJIMO REIKALĄ.

Adelaidės Lietuviams
Gavus miesto valdybos sutikimų 

321 Young gatvėje namus naudoti 
kaip Liet. Bendruomenės patalpas, 
reikia galutinai išspręsti šio ob
jekto pirkimo klausimų. Tuo rei
kalu š.m. rugsėjo mėn. 9 d. 4 vai. 
po pietų, šv. Juozapo bažn. salėje 
šaukiamas

VISUOTINIS NEPAPRASTAS 
ADELAIDĖS LIET. S-GOS 

NARIŲ SUSIRINKIMAS
Darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati

darymas. 2. Prezidiumo sudary
mas. 3. Pranešimas: a) bendras, 
b) technikinis, c) finansinis. 4. 
Diskusijos. 5. Nutarimai. 6. Klau
simai ir sumanymai.

A.L. S-gos nariams dalyvauti 
susirinkime būtina. Jie turi turėti 

pjūčio 18 dieną, buvo suruošta'su savimi nario korteles. Susirin- 
vienos dienos iškyla į Healesville kime kviečiami dalyvauti vsi au- 
— Woorburton apylinkės kalnus. ’ Rojusieji Lietuvių Namams ir na- 
Diena pasitaikė šalta ir vėjuo-'mų įsigijimu suinteresuoti tautie- 
ta, o pakelėje užklupo lengvas lie- čiai.

MELBOURNAS
ATŽALYNIEČIAI

SNIEGUOTUOSE KALNUOSE

Atžalyniečiai vis svajojo pama
tyti sniegų Australijos žemyne, 
kurio, ypač Viktorijos valstijoje, 
retai pasitaiko.

Dalis grupės šokėjų, išvykę iš * 
tėvynės gana jauni, todėl dažnas 
net neprisimena “dangaus pūkų”. 
Tad grupės vadovo rūpesčiu, rug-

tus, tačiau tai nesulaikė jaunųjų j 
atžalyniečių ryžto išvysti sniegą, j 
Nuo Melboumo nutolus apie 50 
mylių, virš 3000 pėdų augščio 
Don Beang kalnuose pasirodė pir
mieji sniego lopai. Augščiau ky
lant pasirodė sniegu apdengti med
žiai, mažučiai krūmeliai, kalno šiai- I Trūksta dar apie £ 225. 
tai. Mašinomis vis kylant kalno asmenys prisiuntė paran 
viršūnėn, atsivėrė baltoji karalys-' Lukavičius, V. Bosikis, J. Saku
tė. čia ir praleido atžalyniečiai j Ias> D. Burneikis — po £ 1.0.0. 
kelias valandas, žaizdaml sniego, Cabramattos ir Hobarto apylinkių

A.L. S-gos Valdyba.

Aukos Melbourne 
“Atžalynui” Paremti

Iki šiol Melboumo tautinių šo
kių grupei surinkta £ 102.9.5: 

. Paskiri 
asmenys prisiuntė paramos: B.

gjpoeTai
Sydnėjuje

IS “KOVO” VALDYBOS 
POSĖDŽIO

Adelaidėje
VYTIES” PERGALĖ

gniūžtėmis, statydami “senį bes
megenį”, alsuodami gaivinančiu 
kalnų oru. Tik artėjantis vakaras 
nutraukė jaunųjų krykštavimus. 
Visi linksmi, paraudusiais veidais, 
leidosi nuo kalno prie mašinų, 
kur atsivežtais sumuštiniais pasi
stiprinę, grįžo atgal į Melboumų.

Iškylai talkininkavo lietuviai 
mašinų savininkai: J. Stučys, p. 
K. Kuzmickas, K. Kuncaltls, ku
riems ir priklauso grupės padėka.

GRAŽUS 
BENDRADARBIAVIMAS

Pirmoji bendra 
rugpjūčio 12 d. 
pašokta keli šo- 
išlyginti. J repe-

Melbourne atžalyniečiai dideliu 
stropumu rengiasi olimpinių žai
dynių pasirodymams. J reprezen
tacinį lietuvių tautinių šokių vie
netų įtraukta ir keturios šokėjų 
poros iš kaimyninės Geelongo lie
tuvių kolonijos, 
repeticija įvyko 
Melbourne. Buvo 
kial ir skirtumai
ticijų atsilankė didelis sporto mė
gėjas L. Baltrūnas ir savo trum
pame žodyje į šokėjus, iškėlė 
daug gražių minčių, kad darbas 
atsiektų geriausių vaisių. Kita 
bendra repeticija numatoma rug
sėjo mėn. 2 dienų, Geelonge, kur 
Melboumo atžalyniečiai bus gee- 
longiečių svečiai. Alka.

NAUJA KF VALDYBA

^Rugpjūčio 19 d. naujai išrink
toji “Kovo” valdyba turėjo pir
mąjį posėdį, kuriame pasiskirstė 
pareigomis: VI. Daudaras — pir
mininkas, V. Binkauskas — vice
pirmininkas, Br. šaltmiras — sek
retorius, St. Kapočius — iždinin
kas, V. Karpavičius — turto tvar
kytojas, N. Gudeikaitė —■ moterų 
sekcijos vadovė, A. Laukaitis — 
atstovas spaudai.

Be valdybos narių posėdyje daly
vavo ir kandidatai, kurie, dėl ruo
šiamos sporto šventės darbų gau
sumo, paprašyti įsijungti į aktyvų 
valdybos darbų. A. Šimaitis suti
ko rinkti nario mokestį, J. Bieliū
nas — rūpintis šventės dalyvių 
apgyvendinimu ir D. Ivinskaitė — 
tvarkyti parengimų ūkinę dalį.

Rugpjūčio 16 d. įvyko Adelaidės 
apygardos baigminės krepšinio 
rungtynės, kuriose Vytis laimėjo 
prieš North Adelaidę.

Plačiau kitame numeryje.

VYTIS” LOKTONE

18.8.56. Vyties krepšininkai bu
vo išvykę į Loktonų, kur žaidė 
dvejas rungtynes: prieš Lokton 
II-jų ir baigmėje prieš Lokton I- 
jų, kuri buvo laimėjusi prieš Geo- 
long. Abejas rungtynes laimėjo 
Vytis.

Moterys. Vytis — North 51:13
komandiniai

lengvai laimė-

KREPŠINIS' SYDNĖJUJE
“Ko-

15.8.56. Puikiai 
žaizdamos vytietės 
jo. Taškus pelnė M. Kelertaitė 20, 
D. Užubalytė 12, J. Gumbytė 10, 
G. Kitienė 3, O. Kelertaitė, S. 
Visocklenė ir B. Ignatavičienė po 
2.Žaidėjams pageidaujant, 

vo” krepššininkus ir toliau suti
ko treniruoti VI. Daudaras.

Moterų "treneriu yra pakviestas
V. Binkauskas. Pageidautina, kad 

, daugiau merginų įsijungtų į krep- 
’ I šininkių eiles ir dalyvautų pasi- 

I ruošime sporto šventei. Treniruo- 
šeštadienį 
Australia kass

valdybos — pa 10.0.0, nepasirašęs, 
taigi labai kuklus nežinomas rė-. 
mėjas iš Newtowno (Sydnėjus) ,
— £ 3.10.9, Bankstowno Namų ’ tga vyksta kiekvienų

112.30 vai., Newtowne, 
Street.

— £ 3.10.9, Bankstowno
Taryba — £ 2.15.0. Melbourne 
įvairių pobūvių proga surinkta £ 
65.13.8. “M.P.” Red. persiųsti įtei
kta Sydnėjaus Liet. Plunksnos.
Klubo — £ 2.0.0 ir pas Narbutus | 
(Sydnėjuje) vaišių metu surinkti 
£ 1.10.0.

Dar daug trūksta. Laukiama 
skubios paramos.

z “Atžalynui” Remti K-tas.

SYDNĖJAUS STUDENTAMS
Atostogoms užbaigti, šj sekma-

Kovas — Cardinals

Stalo tenisas

Šiuo metu vyksta Vyties stalo 
teniso turnyras (trečiadienių va
karais šv. Juozapo bažnyčios sa
lėje). Dalyvauja stipriausi žaidė
jai: Urnevičius (eina be pralai
mėjimo), J. čižauskas, E. Kuraus- 

ir kt.

FUTBOLAS
(51:40)

Pirmame susitikime koviečiai 
buvo pralaimėję prieš šių koman- 

; dų, bet šį kartų lengvai jų įvei
kė.

Taškus pelnė: A. Vasaris — 19, 
A. Laukaitis 14, V. šutas 12, K. 
Kemešys 4, V. Bernotas 2, Bin
kauskas ir V. Karpavičius 0.

šias rungtynes stebėjęs ameri- 
' kiečių sporto korespondentas, ku-

: ameri-
1 kinei spaudai sporto apžvalgas, 
l pareiškė, kad “Kovas” pasižymi 
geru komandiniu žaidimu ir šiuo 
atžvilgiu yra stipriausias krepši
nio vienetas Sydnėjuje,. V.B.

Vytis — Enfield 1:4 
i

18.8.56. šias rungtynes pralai
mėjus vytiečiams liko maža vilties 
pasilikti pirmojoj divizijoj, nes, 
nors taškų su dar dviem koman
dom Vytis turi po lygiai, bet įvar
čių santykis mūsiškių yra labai 
blogas. įvartis A. Kito.

Edas.

dieni (2.9.56) ruošiama studentų i kie€iW sPorto k°respondent 
iškyla į National Park. Renkamės | >£_ « Sydnėjaus patiekia 
9.45 vai. centrinėje geležinkelio 
stotyje prie elektrinių traukinių 
laikrodžio — išvykstam 10.4 vai. 
traukiniu.

Valdyba.

ALBURY

LKF Melboumo skyriaus val- 
dybon išrinkti: A. Sadauskas, Iz. 
Geštartas, Vyt. Vasaris, Klupštie- I PASTOGĘ, 
nė ir K. Kunca-Kuncevlčius.

Revizijos komisija perrinkta 
pati: B. Makulienė, J. Pečiulis 
V. Slmankevičius.

ta 
ir

NAMŲ STATYTOJŲ BALIUS
Rugpjūčio 17 d., gražioje Brun

swick miesto savivaldybės salėje, 
įvyko Melboumo Lietuvių Namų 
Tarybos ruoštas balius. Pajamų 
atžvilgiu jis pasisekė geriau, nei 
buvo manyta, nors tedalyvavo tik 
150 žmonių. Nuotaika buvo puiki. 
Melbourne soc. globos moterų 
draugijos bufetas, kaip ir visada, 
buvo geras, šios draugijos moterys 
paruošė ir loterijų.

Baliaus metu “senimas” gyvai 
diskutavo: būsimų lietuviškų namų 
įsigijimo reikalus ir daugis reiškė 
tvirtų nusistatymų prie namų įsi
gijimo prisidėti mažiausia pen- 
kdešimte. (a).

ALB Bankstowno Apylinkės Valdybos
ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS
i

BANKSTOWNE, MASONIC HALL, RESTWEL ST.
įvyks š.m. rugsėjo mėn. 8 d., šeštadienį, 

Gros gera kapela ir veiks turtingas bufetas. 
Pradžia 7 vai. vak.

ALB Bankstowno Apyl. Valdyba.

ATSISVEIKINOM SU 
PIRMININKU

Alburio lietuvių bendruomenės 
ilgametis pirm. A. Danta išvyko 
gyventi į Sydnėjų. Atsisveikini
mo proga, vietoj asmeninės dova
nos, aukojame “Mūsų Pastogei” 
£ 3.14.0. A. Dantai linkime ge
riausios sėkmės.

Alburio lietuviai.

TINKLININKŲ DĖMESIUI
Rugsėjo 1 d. 1 vai. p.p., šešta

dienį, Camperdowno aikštėje (Aus
tralia St.) įvyks visų Sydnėjaus 
tinklininkų susirinkimas. Kviečia
mi ir tie, kurie dar nėra žaidę, 
bet norėtų tinklinį žaisti. Bus su
daryta rinktinė ir vykdomos tre
niruotės.

“M.P.” RĖMĖJAI
Bendruomenės laikraščiui per 

St Pačėsų po £ 5.0.0 aukojo: St. 
Pačėsa, Leonardas Karvelis, Povi
las Tunkūnas, Jonas Šlmboras, 
Vytautas Mickevičius, Albinas 
Kutka, Henrikas Keraitis, Juozas 
Gilius (visi iš Bankstowno apyl.), 
Stepas Motiejūnas (Ryde) ir Me
čys Lukauskas (Penant Hills).

Visiems rėmėjams nuoširdi pa- . 
dėka.

‘Mūsų Pastogė”.

Klubo Valdyba.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI | TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI "MŪSŲ PASTOGĖJ”.

ILGAMETIS NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS

J Mackiewicz
MELBOURNE,

117 COLLINS STR., .
III AUGŠTAS 

ir St. Kilda, 25 Balaton Str. 
Telefonas: LB 4083

š.m.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

rugsėjo mėn. 8 d., šeštadienį, Estų namuose, 141 Campbell St. 
visai arti nuo centrinės geležinkelio stoties, rengia

ŠOKIU VAKARA 
3 3

Pirmos klasės orkestras. Bufetas pagal kiekvieno skonį.
Pradžia 7 vai. vakaro.

Išnuomojamas kambarys 
viengungiui arba dviejų asmeny 
šeimai su virtuvės pasinaudojimu. 
5 min. nuo Nth. Strathfteld gelež. 
stoties. Kreiptis: 18 Brussel St. 
Homebush, Sydney.

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
(

Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimų.

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

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias 

MEDŽIAGAS. RŪBUS, AVALYNĘ, 
VAISTUS

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymų su kainoraščiu 
Jūsų gimtųja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ I KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

SIUVĖJA.
Siuvame moterims drabužius 

dienai ir vakarui.

M. Pajų,
245 COOPER RD., YAGOONA

PADĖKA
Maž. Lietuvos Bičiulių d-jos 

Sydnėjaus skyr. surengtame Pajū
rio vakare padėjusiems p.p. Ber
notaitei Ir “Kovo” šokių grupei, 
Grincevičiūtei, Plūkui, Kiveriui, 

Daudarienei, Bartkaltienei, Jasels- 
kienei, Gražinai Reisgytel, Marcin- 
kūtei, taip pat Saratov delicates
sen krautuvei, nuoširdžiai dėko
jame.

Valdyba.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. (Tel. MX 2120).
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