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REVOLIUCINĖ
TARYBA

LIETUVOS ATSTOVAS PRAN
CŪZIJOJE DALYVAVO VENG
RŲ REVOLIUCINĖS TARYBOS 
KONGRESE.

Š.m. sausio 7 d. Vengrų . Revo
liucine Taryba baigė savo posėd
žius Strasburge. Dr. S. Bačkis, 
Lietuvos Atstovas Prancūzijoje, 
buvo pakviestas dalyvauti iškil
mingame Kongreso uždaromajame 
posėdyje. Ta proga jis susipažino 
su gen. Kiraly, kongreso pirmi
ninku, kuris vadovavo Budapešto 
sukilėliams, ir.jam perdavė lietu
vių, latvių ir estų pasveikinimų 
bei linkėjimus.

Kongreso proga buvo įkurta 
Vengrų Revoliucinė Taryba. J(,n 
įeina visos vengrų politinės gru
pės, deleguodamos po keturis at
stovus. į jų neįsileisti komunistai 
pabėgėliai ir pačių dešiniausių 
grupių atstovai. Buvęs egzllyje 
vengrų Tautinis Komitetas likvi
duotas.

Vengrų Revoliucinė Taryba 'ben
dradarbiaus su PET (ACEN) ir 
su kiekviena tautine egzilų grupe, 
kuri yra demokratinė ir siekia sa
vo kraštui laisvės.

SUĖMĖ STUDENTUS

Visi Budapešto studentų revo
liucinio komiteto nariai areštuoti. 
Tik vienas liko laisvas, — tas, ku
riam pavyko pabėgti i Austriją.

Paskelbta, kad du studentijos 
vadai, Istvan Pozsar, buvęs asis
tentas Marksistinio ekonomijos in
stituto ir Gyorgy Vintze, bus greit 
teisiami. Visi studentai kalinami 
Soe Utca politinių kalinių kalėji
me.

Paskutinėmis žiniomis, Tataba- 
nya anglių kasyklų rajone; apie 
30 mylių į vakarus nuo Budapešto, 
įvyko susirėmimų tarp rusų ka
riuomenės ir kasyklų darbininkų.

KADARAS MASKVOJE

Nelaukta staigmena buvo 
Kadaro, rusų pastatyto Vengri

jos ministerio pirmininko, kelionė 
į Kremlių. Jis ten nuvyko su vi
daus reikalų ministeriu Marosanu, 
kur tarėsi su rusų vadovaujan
čiais asmenim ir Kinijos vyriau
sybės delegacijos nariais, viešin
čiais Maskvoje. Pagal oficialius 

pranešimus, pasitarimuose dalyva
vo Chruščiovas, Bulganinas, Mi- 
kojanas ir šepilovas.

3 NAUJI “LIETUVIAI”

Amerikoje išaiškinta šnipų gau
ja. Svarbiausi šnipai yra Jack 
Soble, 53 metų amžiaus, jo žmona 
Myra, 52 metų, ir Jacob Albam. 
Jie kaltinami už mėginimą išvogti 
JAV karines paslaptis, tikslu jas 
perduoti Sovietų Sąjungai. Visi 3 
areštuoti. JAV vyr. prokuroras 
pareiškė, kad Jack Soble esąs “vy
riausias Rusijos šnipas Amerikoj”.

Tai ne pirmas atvejis, kada su
imami sovietiniai šnipai. Jų bu
vo yra ir bus. Tik šį kartą links
niuojamas ir Lietuvos vardas: pa
sirodo, kad šie trys šnipai yra... 
lietuviai. Taip bent skelbia aust
rališki laikraščiai, taip rašo ir ki
tų kraštų spauda. Mat Jack Soble 
(greičiausiai koks Sobolevič) su 
savo Myra . dar tebesą Lietuvos pi
liečiai, o Albam (greičiausiai koks 
Joske Albamovič) jau yra pri
ėmęs Amerikos pilietybę, bet ra
šoma, visi kilę iš Lietuvos ir todėl 
...“lietuviai”.

Pasaulio
Vašingtone jaučiamas pasiten

kinimas dėl santykių gerėjimo 
tarp JAV-bių ir Anglijos. Buvusi 
vėsa tarp šių valstybių pastebimai 
nyksta. Naujasis ministeris pir
mininkas Macmillan žengė pirmą
jį žingsnį — daug vilčių teikiama 
Anglijos gynybos ministerio vizi
tui Vašingtone, kur jis turės pasi
kalbėjimus su JAV krašto gyny
bos ministeriu ir augštaisiais ka
riniais vadais.

Amerikos vadovaujantis vaid
muo stiprėja Vid. Rytuose. Ang
lija čia tegalės užimti tik jaunes
niojo partnerio poziciją, bet ir tai 
tik laikui bėgant...

XXX
Londone vyrauja nuomonė, kad 

naujasis ministeris pirmininkas su 
Anglijos vidaus problemomis pa
jėgs susidoroti geriau, negu jo 
pirmtakūnas, nes Macmillan turi 
daug patyrimo ekonominiuose ir 
aplamai vidaus politikos reikaluo
se.
Macmillan išrinktas (vienbalsiai) 
ir Anglijos konservatorių parti
jos vadu.
Londone jaučiama, kad Macmillan 
pritars JAV Vid. Rytų politikai, 
tačiau tik po to, kai bus išklausy
tas Londonas. O Londonas Čia tu
ri svarbių klausimų: ar JAV pasi
priešins, ar “nuglostys” Nasserą, 
jei šis mėgins uždaryti Sueso ka
nalą tų valstybių laivams, kurių 
jis nemėgsta? Kitas klausimas : 
Egiptas ar Jungtinės Tautos per
ims Gazos iškyšulio kontrolę, iš 
ten pasitraukus Izraelio kariuo
menei ?

Anglija panašių klausimų turi 
ilgą sąrašą, kurį patieks Amerikai 
ir paprašys Vašingtono į juos at
sakyti.

XXX
Paryžiuje: ar išsilaikys Guy 

Mollet valdžioje, pasitraukus Ede
nui? Jeigu Edenas krito dėl Su
eso, ar Mollet nenuslys dėl Alžyro?

Edeno klaida, galvojama Pary
žiuje, buvo tai, kad jis pradėjo 
žygį be Amerikos. Mollet proble
ma yra laimėti JAV paramą Alžy
ro klausime. Be JAV paramos, 
manoma, Mollet turįs maža gali
mybių pasiekti laimėjimo.

Padėtis Š. Afrikoj yra tokia, kad 
Paryžius visai pagrįstai baiminasi, 
jog Prancūzija čia praras savo po
zicijas, nes sukilėliai reikalauja 
visiškos Alžyrui nepriklausomy
bės. (Žadama plati autonomija). 
Tai rodo, kad Prancūzija, kaip ir 
Anglija, jau nebelaikytinos didžio
siomis Viduržemio galybėmis.

XXX

Sovietų mėginimas nukreipti pa
saulio politikos prožektorius nuo 
Vengrijos, neturi pasisekimo. 
Amerika, Jungtinėms Tautoms 
remiant, surado kelią, kaip sujauk
ti Maskvos manevrinius planus.

Amerikos idėja — negailestin
gas Maskvos siautėjimų Vengri
joje skelbimas pasauliui — vyk
doma per Jungtinių Tautų plenu
mo patvirtintą penkių Valstybių 
komitetą, šitas komitetas renka 
žinias, kurios rodo Sovietų Sąjun
gos įsikišimą į Vengrijos vidaus 
reikalus.

Maskva šito negali sustabdyti. 
Mes dar išgirsime apie Vengriją

XXX

Žvilgterėkime į ekonominio dru
gio krečiamą “komunistinę ben
druomenę”.

Politikoj
Kom. Kinijos min. pirm. Chou 

En-lai kelionės baigėsi. Jis jau 
Peklnge.

Lenkijos vadai, Chou En-lai už
sukus Varšuvon, paprašė iš kom. 
Kinijos paramos. Varšuva tikisi 
300 milionų dolerių kredito iš Pe
king©, kad galėtų pirktis geležies 
rūdos, volframo, bovelnos, vilnos, 
na, ir daugelio kitų dalykų. Len
kijos pramonė labai daug stinga, 

j Chou En-lai pažadėjo. Ir tai yra 
pirmas kartas, kad kas nors galėjo 
tikėtis ii- laukti, jog Kinija galė
tų suteikti ekonominę paramą ku
riai kitai valstybei. Ikšiol Kinija 
buvo visados pagalbos laukiančių
jų eilėje. Faktiškai taip yra ir da
bar. Visokeriopa parama iš Mask
vos plaukia į Pekingą, bet ne at
virkščia kryptimi. Kom. Kinija 
vienintelį dalyką tegali padaryti 
— ampokėti už jai pristatomas 
labai reikalingas gėrybes. Kom. 

Kinija nieko neturi, ko galėtų at
sisakyti ir duoti kitiems.

“Pekingo pagalbą” galima ver
tinti kaip svajonę — dar vieną 
komunistinio dviveidiškumo pa
vyzdį. Tiesa yra tai, kad Chou 
En-lai, vizituodamas Varšuvą, pir
miausiai turėjo politinių tikslų, 
ir; be to,* norėjo' ištirti, kiek daug

APIE NERAMUMUS LIETUVOJ
UŽSIENIO SPAUDA APIE LIETUVĄ IR LIETUVIUS

(Elta) Užsienio spaudoje į Pa
baltijo ypač intelektualuose ir 
studentuose vykstantį nepasitenki
nimą buvo atkreiptas labai dide
lis dėmesys. Vokiečių spaudoj dar 
ir dabar gausu tuo reikalu įvairių 
pranešimų. Pvz. “Offenbach Post” 
skelbia, kad “Maskva pralaimėjo 
kovą dėl pabalŲeč^ų jaunimo”. 
“Oberbayerisches Volksblatt” iš
ryškina Maskvos planus deportuo
ti pabaltiečius kuklesniais vardais 
į bolševikinius Rytus. Pasmerktos 
Sovietų teroristinės priemonės. 
Kiely leidžiamas “Volkszeitung” 
rašo, kad Sovietai Pabaltijo kraš
tuose ėmėsi naujų priespaudos 
priemonių. “Rrankische Presse” 
atžymėjo pabaltiečių įteiktąjį Jun
gtinių Tautų gen. “sekretoriui pro
testą nurodydamas, kad tariamuo
ju “savanorių” siuntimu iš tik
ro vykdomos prievartinės depor
tacijos, kuriomis siekiama varyti 
toliau genocidinę politiką. “Die 
Zeit” persispaudė iš britų “Man
chester Guardian” ištraukas iš 
Sniečkaus kalbos, kad Lietuvoje 
ypač studentai užsikrėtę “išnau
dotojų klasės liekanomis”.

Vokiečių “Das Ostpreussenblatt” 
1957.1,5, rašydamas apie neramu
mus Lietuvoje bei Estijoje, o ypač 
tarp studentų pasireiškiančias an- 
tisovietines tendencijas, pažymi, 
jog smulkesnių duomenų apie Vil
niuje, Kaune ir kitur vykusias de
monstracijas gauta iš Sov. Sąjun
goje studijuojančių užsieniečių 
studentų. Estijoje gyvenantiems 
rusams prikišama, kad jie ligi šiol 
dar neišmoko estiškai, kurie tuo 
būdu, kaip pripažįsta pati komu
nistų vadovybė, ‘padarę didelę 
klaidą”. Komunistų pakalikai Pa
baltijo augštosiose mokyklose pa
skelbė ilgus sąrašus su vardais 
ir pavardėmis tų studentų, kurie 
nenori pasiduoti partinei draus

mei ir boikotuoja “partinį moky
mąsi”. A. Rei pareiškimu, Sovietų 
planams įvairiais titulais, o dau

kom. Kinija gali tikėtis paramos 
iš Lenkijos.

Jis nevažiavo siūlyti tai, ko ne
turi.

Maskva vis daugiau ir daugiau 
savo satelitams liepia žvalgytis 
paskolų ir prekių Vakarų valsty
bėse. Sovietų pramonė nepajėgia 
patenkinti paklausos ir duoti rei
kalaujamos paramos.

Lenkija šnekučiuojasi su Ameri
ka dėl didelės paskolos. Vengrija, 
negavus prašytų milionų iš JAV- 
bių, prašo bent už 20 milionų do
lerių anglių.

XXX
Dabar atėjo eilė Rytų Vokie

tijai. Kai Maskva neįstengė paten
kinti R. Vokietijos paklausos, pa
tarė “šopingą” padaryti Vakaruo
se. Maskva R. Vokietijai pažadėjo 
paskolą auksu ii’ tvirta valiuta, 
kad ši galėtų pirktis reikalingų 
prekių iš Vakarų valstybių. Rub
liais paskola atrodo labai didelė 
340 milionų. Bet kai rublius pa
verti į dolerius — suma lieka ma
žiau įspūdinga — 15 milionų do
lerių.

Kiek anksčiau Maskva buvo pa
žadėjusi R. Vokietijai paramą, 
kuri turėjo siekti bilioną rublių. 
Dabar jau nieko nebegirdėti apie 
tai. šitokie pažadai buvo duoti 
prieš Vengrijos revoliociją

KALKUS.

giausia kaip darbo pirmūnų ir ta
riamųjų savanorių masiniam siun
timui į Rytus pritarusios taip pat 
kvislinginės Kremliui ištikimų 
agentų bolševikinės vyriausybės 
Taline, Rygoje ir Vilniuje.

“Herner Zeitung”, “Oberhessi- 
sche Zeitung” ir visa eilė kitų vo
kiečių laikraščių šių metų prad
žioje paskelbė išsamius praneši
mus apie Pabaltijo tragediją. Juo
se Lietuva, Latvija Ir Estija iš
samiai atvaizduotos kaip pirmo
sios Kremliaus aukos. Straipsniai 
iliustruoti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žemėlapiais, taip pat bū
dingomis nuotraukomis. Ir toliau 
smulkiai aprašo, kaip buvo vykdy
tos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
deportacijos ir kaip Sovietai sten
giasi sunaikinti tų visų trijų tau
tų substanciją. Ten velnias vadi
namas vienu vardu — tai Ivanas 
Sierovas.

Nupasakojus deportacijų techni
ką ir apimtį bei Sierovo veiklą, 
paskelbtosios informacijos baigtos 
tokia pastaba: “Tąsyk Sierovas 
neturėjo jokių akivaizdžių liudi
ninkų iš šalies. Bet .Vengrijoje 
jau buvo kitaip...”

Helsinkio dienraštis “Helsingin 
Sanomat”, pasiremdamas savo 

bendradarbio iš Londono praneši
mu ir britų “Times” paskelbtuoju 
straipsniu, pranešė, jog 2.000 Vil
niaus un-to studentų atsisakė lan
kyti priverstines paskaitas apie 
marksizmą-leninizmą, komunizmo 
istoriją i rsovietinę literatūrą. Stu
dentai pareikalavę tuos dalykus 

pašalinti iš studijų plano ir vietoj 
jų dėstyti dalykus apie savąjį 
kraštą.

Panašūs reikalavimai buvę iš
kelti taip pat Estijoje ir Latvijos 
universitttuose. Be to, visų trijų 
kraštų studentai reikalauja, kad 
3 Pabaltijo sovietinės valstybės, 
remdamosios stalininės konstitu
cijos 17 straipsniu išstotų iš Sov. 
Sąjungos sudėties.

• Saaro krašto įsijungimą į 
Vokietijos teįritoriją, įvykusį be 
ypatingų nacionalistinių šūkavi
mų ir demonstracijų, kaip tai bū
davo nacių laikais, vokiečiai laiko 
pavyzdžiu, kaip turėsiančios būti 
atgautos taikiomis priemonėmis ir 
kitos jų žemės Rytuose. Bonoje 
galutinai sutarta, kaip reikia žy
mėti vokiečių rytines sritis, šiuo 
metu valdomas svetimųjų. Ateity
je jos bus žymimos kaip Vokie
tijos Reicho 1937 m. gruodžio 31 
d. sienų sritys, laikinai valdomos 
lenkų ir sovietų. Visur akcentuo
jamos 1937 m. sienos.

Taip pat faktas, kad jauni pa- 
baltiečiai atsisakė vykti į Rytinė
se srityse esančias darbo stovyk
las, nors ten jiems buvo pažadėti 
didesni atlyginimai, negu gaudavo 
savo kraštuose. Lietuvos kp sekre
torius Sniečkus paskelbė atsišauki
mą ir jį išplatino tarp Vilniaus 
ir Kauno jaunimo, kad vyktų Sibi
ran “į plėšinines žemes”. Tačiau 
šios rūšies atsišaukimai universi
tetuose ir mokyklose buvo nuplė
šiami, rašo “Helsingin Sanomat”.

NERAMUMAI
ALŽYRE

Alžyre padėtis vis labiau komp
likuojasi. Kalbama apie ten gyve
nančių prancūzų sąmokslą perim
ti vietinių reikalų tvarkymą į sa
vo rankas. Kariuomenė kovoja ne 
tik su sukilėliais, bet ir su savo 
tautiečiais, kurie nuo pat sukilimo 
pradžios sako, kad prancūzų vy
riausybė naudoja tik pusiau prie
mones tvarkai Alžyre atstatyti.

Prancūzų. ministerio pirmininko 
pareiškimai, kad Prancūzija nusi
stačiusi vykdyti Alžyre liberalines 
ir humanitarines reformas, dar 
labiau suerzino vietinius prancū
zus ir paskatino juos imtis ini
ciatyvos savo reikalams ginti.

Nors ministeris pirmininkas ir 
patvirtino, kad Prancūzija niekad 
neapleis Alžyro, pažadas kraštui 
duot autonominę vyriausybę, ke
lia susijaudinimo ten įsikūrusių 
prancūzų tarpe. Bijomasi, kad to
kia arabų rankose esanti vyriau
sybę greit pareikalaus visiškos ne
priklausomybės . ir demokratiškoji 
Prancūzija vargu ar galės tokiam 
pageidavimui spirtis.

Daug prancūzų tiki, kad naujie
ji vyriausybės planai atidaro Al
žyrui kelią į nepriklausomybę pa
gal Tuniso ir Maroko pavyzdžius.

Nors Alžyre įsikūrusieji pran
cūzai ir norėtų krasjtd vyrauti, 

panašiai kaip baltieji vyrauja Pie
tų Afrikoje, be Prancūzijos pa
galbos jie to įvykdyti negalėtų, 
būdami nepakankamai skaitlingi 
ir nepakankamai ekonominiai pa
jėgūs.

Yra pavojaus, kad Alžyro pran
cūzai gali bandyti perimti Alžyro 
administraciją į savo rankas, ti
kėdamiesi, kad toks jų žygis galė
tų paveikti į Prancūzijos santvar
ką ar bent nuvęrsti vyriausybę. 
Nors kai kurie žurnalistai spėlio
ja apie galimas armijos simpati
jas prancūzams, įsikūrusiems š. 
Afrikoje, niekas nėra linkęs ma
nyti, kad prancūzų armija mestų- 
si į bet kokias tos rūšies avan
tiūras. Toks vietinių prancūzų su
kilimas tik padidintų terorą Alžy
re, gi Prancūzija susidurtų su 
sunkiausia problema — perkelti 
namo apie vieną milioną europie
čių, nes tokiu atveju bet kokios 
sugyvenimo su arabais viltys ga
lutinai būtų sugriautos.

PAULIUS JURKUS 
LAIMĖJO VI-JĄ ’’DRAUGO” 

PREMIJĄ

Sausio 12 d. Čikagoje, Sakalu 
salėje, iškilmingai įteikta šeštoji 
“Draugo” dienraščio romano kon
kurso premija rašytojui Pauliui 
Jurkui, už jo romaną “Smilgaičių 
akvarelė”. Įteikus 1000 dol. pre
miją, ilgesnį žodį tarė jury komi
sijos pirm. P. Balčiūnas. Salėje 
dalyvavo apie 1000 žmonių. Auto
rių sveikino organizacijų ir ben
druomenes atstovai.

Meninėj programoj sol. Stempu- 
žienė, pianinu palydint. A. Ku- 
čiūnui, padainavo lietuvių kompo
zitorių, liaudies . dainų ir operų 
arijų, o aktorius V. Valiukas pa
skaitė premijuoto romano ištrau
kų ir J. Kaupo Arlekino meilę.

Paulius Jurkus dirba “Darbinin
ke*” redakcijoje, bendradarbiauja 

Liet. Enciklopedijoje ir periodinė
je Amerikos Liet, spaudoje. Reiš
kiasi kaip poetas ir beletristas. 
1954 m. pasirodė pirmoji jo apy
sakų knyga “Pavasaris prie Var
duvos”.

4 PRIEŠ 15.000

Prieš keletą dienų Egiptas ir 
Izraelis pasikeitė karo belaisviais: 
Egiptas grąžino išviso 4 Ir Izrae
lis 15.000 belaisvių. Pasirodo, kad 
per trumpą karą į nelaisvę pa
kliuvo veik pusė Egipto karių, gf 
egiptiečiams pasisekė sučiupti tik 
4 izraelitus.

Egiptas skelbiasi turįs per 20 
milionų, o Izraelis nepilnus 2 mi- 
lionus gyventojų.

# Nežiūrint pikto Sovietų puo
limo prieš Jungtinių Tautų ge
neralinį sekretorių Dag Hammars- 
kold, dėl šio siūlymo įsteigti “Pen
kių valstybių komitetą” tirti Ven
grijos revoliucijai ir apklausinėti 
pabėgėliams, Rusija užtikrino 
jam pilną bendradarbiavimą . ir 
paramą. Panaši situacija buvo ir 
1952 metais, kada Sovietų opozi
cija tuometiniam generaliniam 
sekretoriui Trygve Lie kaštavo 
tarnybą.

• Viešai dar neskelbiama, 
bet planuojama sumažinti NATO 
karines pajėgas Europoje.

Faktiškai būtų sumažintas žmo
nių skaičius apie 25%, bet sustip
rintas apginklavimas.
t Iš Sov. Sąjungos grįžta de

portuotieji lenkai. Skelbiama, kad 
lapkričio mėn. grįžę 4000, gruod
žio 9.800. Laukiama grįžtant dar 
100.000.

• Vašingtone lankėsi Prancū
zijos užsienių reikalų min. Pineaii. 
Jį priėmė prezidentas ir užsienių 
reikalų ministeris.

# Chruščevas, lankydamasis 
Taškente vienoje savo kalboje pa
vartojo tokį “draugišką” išsireiš
kimą: “nususęs britų liūtas, ka
daise savo urzgimu gąsdinęs Azi
jos ir Afrikos tautas, Šiandien yra 
silpnas ir nutriušęs, gi uodegos 
jis neteko Egipte.”
• D. Britanijos ambasadorius 

Maskvoje, Sir W. Hayter, pasibai
gus jo paskyrimo laikui, išvyko iš 
Maskvos. Rusai jam surengė šau
nų išleistuvių balių.

★ Rytų Berlyne informacijomis, 
išplaukusiomis iš kom. Kinijos 
diplomatinės tarnybos, Kinijos 
prezidentas ir kom. partijos vadas 
Mao Tse-tung netrukus pasitrauk
siąs iš užimamų pozicijų. Priežas
tis — silpna sveikata. Jo vietą 
numatoma užims Maskvos auklė
tinis Liu Shai-chi, dabartinis Mao 
Tse-tungo pavaduotojas.

1
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OKUPUOTOJE 
ve LIETUUOJE
PER VILNIAUS RADIJĄ

Vilniaus radijas 1957.1.2 vėl 
bjauriausiai išplūdo vengrų lais
vės kovotojus ir pabėgėlius nuo 
bolševikinio teroro, vadindamas 
juos be išimčių “Vengrijos fašis
tų pasekėjais, profesionalais žudi
kais, Muencheno stovyklose išug
dytais SS-ininkais, galvažudžiais 
ir kriminaliniais nusikaltėliais, 
kurie buvo, yra ir bus aršiausi 
Vengrijos darbo žmonių priešai”. 
Panašiais terminais bolševikai 
plūsta i rtoliau.

JAV viceprezidento Nixono ke
lionė pavaizduota kaip “blogai už
maskuotas humaniškais tikslais 
mėginimas paremti ir suaktyvin
ti Vengrijos kontrevoliucijos pog
rindį”. Kaip žinoma, Nixonas bu
vo nuvykęs į patį Vengrijos pa
sienį ir pats šnekėjosi su ką tik 
atbėgusiais iš Vengrijos nuo bol
ševikų pabėgėliais. Visur jis buvo 
entuziastiškai sutiktas. Dabar jis 
bolševikų bjauriausiai plūstamas. 
Kai Vakarai priima vengrų pabė
gėlius ir jais rūpinasi, tai oku
pantai tą jais rūpinimąsi mėgina 
taip užtušuoti: girdi, “užsienio 
monopolijos į Vengrų pabėgėlius 
žiūri kaip į pigią darbo jėgą, jos 
trokšta ir vengrų pabėgėlių krau
jo”. Esą, NATO vadas norėtų tu
rėti taip pat vengrų kovos dali
nius, brigadą arba diviziją, dislo
kuota netoli nuo Vengrijos sienos.

Taigi, Maskvos imperialistų gar
bintojai norėtų, kad ir pabėgusie
ji nuo žvėriško raudonųjų teroro 
vengrai būtų laisvųjų Vakarų 
traktuojami lygiai taip, kaip juos 
traktuoja Sovietai ir jų kvislingai. 
Atsieit, kad ir jie vengrų pabėgė
lius dergtų ir žudytų, o tie net 
šaudomi, kaip bolševikų teismuose 
surežisuojama, keiktų patys save 
ir iš anksto dėkotų už jų likvida
vimą. ..

— š.m. kovo 3 d. okup. Lietu
voje paskirti rinkimai “į rajonų, 
miestų, apylinkių ir gyvenviečių 
deputatų tarybas”. Pradėta jau tėliškumo, pamokos nepanaudoja- 
net ir agitacija. Tačiau visi žino,1 mos kaip reikiant tarybinio patrio- 
kokia iš tikro ten vykdoma rinki- tizmo ir proletarinio internacio-kokia iš tikro ten vykdoma rinki-1 
mų vardu pavadinta komedija. Jau ! nalizmo ugdymui”.

Pavergtųjų Europos Tautų 
(PET) pilnaties 38-42 posėdžiai 

vykę New Yorke apsvarstė ir pri
ėmė rezoliucijas dėl naujos depor
tacijų bangos iš Vengrijos, Lietu
vos, Lenkijos ir Rumunijos, dėl 
Bažnyčios- padėties, vad. “Varšu
vos pakto”, Sovietų ūkinio kolo
nializmo ir dėl pastarųjų tarptau
tinių įvykių. Jungt. Tautose pa
prašytos imtis reikalingų žygių, 

kad Sovietų kariuomenė iš tų kraš- 
j tų būtų pašalinta. Dabartinės 
Itarptaut. padėties akivaizdoje PET 
! įspėjo laisvąjį pasaulį dėl jo ne- 
: ryžtumo galimų pasekmių jam pa- 
į čiam ir paprašė pritaikyti Sovie-
• tams sankcijas.
Į Iš lietuvių diskusijose dalyva- 
į vo V. Vaitiekūnas, E. Turauskas, 
i H. Blazas ir J. Lanskoronskis.
I JAV senat. W. Knowland nuro- 
į dė, kad JT likimas yra ant svars- 
i tyklių. Nieko nedarymas Vengrijai 
padėti yra bendrininkavimas agre
sijai prieš Vengriją. Senat. Hum-

• phrey išryškino ypač laisvojo pa- 
[ šaulio darbo žmonių solidarumą 
. pastangoms išlaisvinti Sovietų pa- 1 
j vergtuosius kraštus.
j Dalyvavęs svečiu posėdžiuose, 
. Tautinės Kinijos delegatas Dr.1 
j Tsiang pažymėjo, kad daugumas: 
j mažųjų valstybių atstovų Jungt- 
į Tautose jaučia gėdą dėl Jungt.’ 

Tautų laikysenos Sov. Sąjungos 
1957.1.6 “Tiesa" savo vedama-1'vy?dyt'» ,ir ‘įvykdomu tarptau- 

jame, pavadintame “Didžioji at-1 tln’lnusikaltimų.
sakomybė už jaunosios kartos auk-1 PET P1Inatla Patvirt.no PET ko. 
Įėjima", paskelbė, jog artimiau-1L'et^a> Jose 
siomis dienomis rajonuose bei ’s 18 turi ® v,<‘taa: V' .SIdz,1'aus-

iš anksto galima pasakyti, kas 
bus “išrinkti”... Ir vis tiek žmo
nės verčiami vykti į kaimus ar 
miestelius ir “agituoti”...

.— Po Vengrijos ir Lenkijos i 
įvykių, taip pat ypač studentų ir 
vad. “darb<» inteligentų” vis gar
siau reiškiamų kritikos žodžių ir’ 
nepasitenkinimo bolševikiniai ra-’ 
dijai ir spauda Lietuvoje, kaip ir. 
“plačiojoj tėvynėj”, matyti, vėl 
atkrisdama i senuosius stalininius į 
metodus, skelbia, kad “dabartinė-' 
mis sąlygomis ypač svarbu pakel
ti kp organizacijų kovingumą, pa- 1 
didinti visų komunistų, o visų pir
ma visų vadovaujančių kadrų po-’ 
litinį užsigrūdinimą ir apginkfavi- 
mą marksizmu-leninizmu, pakelti 
jų atsakomybę už partijos idėjų 
įgyvendinimą, už tai, kad kuo 
griežčiausiai būtų laikomasi parti-• 
nes ir valstybinės drausmės”. Ta 
pačia proga per bolševikų susirin-1 
kimus ir mitingus pavergtoje Tė-’ 
vynėje padidėjo Vakarų plūdimas, 
o ypač laisvinimo veiksnių ir ats
kirų veikėjų dergimas.

miestuose turi prasidėti pasitari
mai, kuriuose turi būti apsvars
tytas “jaunosios kartos auklėji
mas”. Per tos rūšies pasitarimus 
visi bolševikiniai “švietėjai” turi 
įsigllihti, kaip reikia dar daugiau 
sustiprinti jaunimo komunistini- 

mo darbą ir j pagalbą pritraukti 
visas kultūros švietimo įstaigas, 
profesinių sąjungų organizacijas 
ir kt. “Tiesa” reikalauja, kad jau
nimas kutų auklėjamas “šlovingų
jų komunizmo tradicijų dvasia, 
ugdytų nesitaikančius su trūku
mais žmones, principingus patrio
tus”. Mokytojams prikiša, kad 
daug kur pamokos “nepakankamai 
naudojamos komunistiniam moks
leivių auklėjimui”, kad dar per 
daug esą “objektyvizmo, prisiskai-

kas yra politinės komisijos pirmi
ninkas, V. Rastenis — informaci
jos kom. vicepirmininkas M. Bra- 
kas — teisių, dr. A. Trimakas — 
socialinių reikalų ir V. Vaitiekū
nas — kultūros reikalų komisijų 
sekretoriai.

Lapkričio 28 d. buvo sukviestas 
bendras posėdis, į kurį atsilankė 
Vliko prezidiumo nariai, gen. kons. 
J. Budrys, LLK nariai, LAICo di
rektorė ir atvykę iš Europos į 
PET sesiją kiti Lietuvos delega
cijos nariai. Buvo pasikeista pa
žiūromis j paskiausius tarpt. įvy
kius ir PET veiklą. Buvo taip pat 
susirinkusios bendro posėdžio Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos PET de
legacijos. e.

S Latvių laikraščiai skelbia, 
kad buv. latvių krašto apsaugos 
ministeris gen. Balodis esąs pa
leistas ir gyvenąs Rygoje.

IŠ PET POSĖDŽIO Adelaides
JAUNIMO STOVYKLA

ALB Adelaides Apylinkės- V-ba 
buvo surengusi (sausio 2-13 d.d.) 
mokyklinio amžiaus valkams va
saros stovyklą Liet. “Caritas” va
sarvietėje, Christies Beach.

Stovykloje vaikai kuvo sutalpin
ti pastatytame name ir dalis, vy
resniojo amžiaus, palapinėse. Sto
vyklai sumaniai vadovavo mokyt, 
p. Ivoška, parodęs daug pasišven
timo ir kantrybės. Jam talkinin
kavo p.p. Grėbliūnienė, Radzevi
čienė, Stepanienė, Vasiliauskienė, 
Renkė, Grigonis ir Grėbliūnas. 
Ūkio vadovas p. Jankauskas. .

Per 10 dienų buvo stengiamasi 
kuo daugiau vaikus pamokyti Lie
tuvos pažinimo, tautinių šokių, 
dainų, žaidimų, deklamavimo ir 
lipdybos. Vaikai kasdien eidavo į 
pajūrį pasimaudyti, esant šiltes- 
niai dienai, po du kartus. I pajū
rį kelionė užtrukdavo per 15 min. 
Mažesniesiems vaikams atrodė bu
vo sunkoka. Stovykloje ypač buvo 
kreipiamas dėmesys, kad vaikai 
kalbėtųsi lietuvišai. Iš pradžių tai 
sunkiai vyko, bet vadovo p. Ivoš- 
kos ir kitų kietos pastangos davė 
vaisių. Ištikrųjų, keli vaikai at
vyko tik suprasdami lietuviškai, 
o stovyklavimui einant į galą kal
bėjo lietuviškai. Mokytojams tai 
buvo džiaugsmas ir paskatinimas 
Jų darbe.

Po 10 dienų, sekmadienio ryte, 
apie 8 vai. vaikučiams išpažintis, 
Komunija ir pamaldos, kurias at
laikė kun. dr. Jatulis. Po to, pas
kutinieji bendri pusryčiai. Stovyk
loj naujas judėjimas ir pasiruoši
mas parodyti, ko buvo išmokta. 
Apie 3 vai. suvažiuoja vaikučių 
tėveliai ir šiaip stovykla susido
mėję tautiečiai. Programa prasi
deda eilėraščių deklamavimu, dai
na, savo kūrinėlių skaitymu. Tuo 
pačiu laiku buvo išstatyti vaikų 
lipdybos darbeliai. Apdovanoti ge
riausiai pasirodžiusieji vaikai. Do
vanota buvo knygos, kurias paau
kojo J. Arminas. Adelaidės Mote
rų Sekcija apdovanojo žaisliukais, 
saldumynais ir kit. Programa pra
ėjo gerai. Tėvai ir svečiai džiau
gėsi ir atrodė visi patenkinti.

Po dovanų įteikimo į vaikus pra
bilo B-nės pirmininkas. Valdybos 
vardu kalbėjo J. Stepanas. Jis 
priminė vaikams stovyklavimo rei
kšmę ir prašė neužmiršti, kad lie
tuviais esam mes gimę, lietuviais

norimo ir būt.
Stovykloje dirbusieji pedagoginį 

darbą kuvo taip pat apdovanoti 
dail. Kiaulėno tapybos darbų kny
ga. Išreikšta padėka paskiriems 
tautiečiams, kurie stovyklai pado
vanojo daržovių iš savo daržų- 
Čia prisimintinas p. Matiukas, ku
ris su savo “Holdenu” vaikus vežė 
į pajūrį ir nekartą pavaišindavo 
juos vaisiais. Programai pasibai
gus sugiedota Marija, Marija ir 
Tautos himnas. Po to, prieš išsi- 
skirstant, vaikai pašoko keletą 

šokių ir ratelių.
Baigiant norėčiau pastebėti dėl 

pačios vasarvietės. Aišku, per 
trumpą laiką nepajėgta taip su
tvarkyti, kad nebūtų trūkumų. 
Didžiausias vaikų priešas buvo — 
tai nuo ryto iki vakaro dulkės 
ir... stoka vandens. Tikiu, kad su 
laiku tie trūkumai bus pašalinti. 
Reikėtų sportui aikštelių ir kitų 
stovyklai būtinų įrengimų. Tai 
įvykdžius, stovykla susilauks di
desnio vaikų skaičiaus, šį kartą 
vaikų buvo 36.

Stovykla buvo maža lietuviška 
sala: lietuviukai čia mokėsi, grū
dinosi ir dainavo lietuviškas dai
nas. Žiūrėdamas į juos, klausyda
mas jų plonų balselių, galvojau: 
kaip ilgai toje mažoje lietuviškoje 
širdužėje užsiliks ta daina? Išsi- 
skirsčiusiems po savo pastoges, 
šeimas, tėvai turėtų padėti tai ko 
siekia lieteuviškos moyklos ir vai
kų stovyklos. Suorganizavusi šią 
stovyklą Adelaidės b-nės valdyba 
tikrai turėjo daug darbo ir išlai
dų. Bal-Gre

NAUJOS KNYGOS
— Romoje spausdinama didelė 

knyga apie Katalikų Bažnyčios 
padėtį Sovietų pavergtuose kraš
tuose. Knyga leidžiama pavergtų
jų tautų atstovų iniciatyva. Lietu
viams leidėjų kolektyve atstovau
ja vysk. V. Padolskis. Kun. V. 
Mincevičius parašė šiam leidiniui 
120 puslapių skyrių apie Lietuvą. 
Knyga bus pavergtųjų tautų do
vana Popiežiui jo 80 metų ir vai
nikavimo sukakčių proga. Darbas, 
tikimasi, bus baigtas sausio mė
nesio gale.

— Nidos knygų klubo leidykla 
išleido Algirdo Landsbergio nove
lių rinkinį “Ilgoji naktis”. Paruoš
ti keli nauji vertingi leidiniai.

— 1956 m. pakaigoje pasirodęs 
angliškai leidžiamos Eltos nume
ris duoda daug vertingų žinių Iš 
pavergtosios Lietuvos gyvenimo ir 
plačią įvairių jo sričių apžvalgą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Antanas Gustaitis. ANAPUS 
TEISYBĖS. Humoristiniai eilėraš- 

iai. Teisingą kritikos žodį taria 
Pulgis Andriušis. Išleido Gabija, 
Straight Path, Wyandanch, N.Y. 

Dail. Romas Viesulas. 144 psi., kai
na 2.20 dol.

Pareiškimas
“Dirvoje” įdėtame ilgesniame 

straipsnyje “Ar neatėjo laikas 
pasukti bendruoju keliu?” (“Pas
tabose iš Europos”) paskelbtoji 
žinia, kad Vliko Vykdomosios Ta
rybos pirmininkė A. Devenienė 
“patylomis išvažiavo iš Europos”, 
ir ryšium su tuo padarytosios iš
vados nesutinka su tiesa.

Tebesu Vokietijoje, niekur ne
buvau išvykusi ir einu savo parei
gas, kol galėsiu jas perduoti nau
jai sudarytai Vykdomajai Tary
bai.

A. DEVENIENĖ,
VT Pirmininkė.

BALFO SEIMAS

išrinko kan. dr. J.B. Končių Balfo 
pirmininku, vicepirm. — A. Deve- 
nienę, J. Ginkų ir B. Spudienę; N. 
Gugienė išrinkta sekretorium, A. 
Trečiokas — iždininku ir St. Brie
dis — finansų sekretorium. Pagal 
š.m. sausio 1 d. pasibaigusį spec, 
pabėgėliams į JAV įsileisti įstaty
mą lietuvių buvo įsileista apie 
1.500. Vizų pritrūko (daugiausia 
iš Prancūzijoje ir Belgijoje gyve
nančių) apie 300 asmenų. Dėl 
sveikatos nepraėjo apie 900. Tiki
masi, kad ateity būsianti padidin
ta Lietuvos kvota (387) ir tada 
pagal ją galės į JAV atvykti per 
metus tris kartus daugiau — apie 
900 Lietuvoj gimusių. Balfas pasi
sakė už šelpimą talentingų stu
dentų.

šelpiamų Vokietijoj lieka 3000, 
Austrijoj 140 ir kitur po mažiau.

* Kaip praneša Amerikos Re
serve Board, pereitais metais 
smarkiai pakilo jos aukso rezer
vas. 1956 m. gruodžio 31 d. JAV 
aukso vertė siekė 22.000 milionų 
dolerių, kas sudaro beveik pusę 
viso pasaulio aukso.

BENDRUOMENINIO VEIKIMO PRIEMONIŲ KLAUSIMU (2)
VLADO JAKUČIO REFERATAS, SKAITYTAS ALB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIME, SYDNĖJUJE, 1956.12.29 D.

BENDRUOMENINĖ MORALĖ

Kad ir mūsų bendruomenės or
ganizacija nėra, kaip sdkyta, or
ganizaciniai išbaigta, tačiau tatai 
nereiškia, kad bendruomeniniame 
veikime nėra prado, rikiuojančio 
narių elgseną bei nusakančio var
tojamų priemonių pobūdį bei jų 
kreipimo linkmę. Tai yra bendruo
meninė moralė, atsiremianti į 
tautinės bendruomenės prigimtį 
bei iš jos kylanti, verčianti ben
druomenės narį elgtis taip, kad 
nebūtų pažeisti bei iškreipti ben
druomeniniai ypatumai.

Bendruomenės moralinė galia 
tvarko vyksmą bendruomeninių 
siekimų plotmėje, apvaldo bei ri
kiuoja tarpusavius bendruomenes 
narių santykius, nužymi kokis 
reiškimosi būdas bei kokios prie
monės naudotinos bendriesiems 
siekimams- realizuoti. Bendruome
ninė moralė nusako, kas bendruo
menei gera, kas bloga.

Tasai moralinis pradas, organi
zacijoje pasireiškiąs moralinio po. 
būdžio prievarta, drauge yra ir 
bendruomenės formuotojas, jo or
ganizacinio gyvenimo kreipėjas, 
racionalizuotojas. Tokis yra mo
ralinio prado vaidmuo praktiška
me darbe.

IŠRYŠKINIMO REIKALAS

Tačiau čia pat reikia pažymėti, 
kad ligi šiol bendruomeninės mo
ralės vaidmuo ligšiolinėje mūsų 
bendruomeninėje organizacijoje 
nebuvo pakankamai išryškintas 
narių tarpe ir, iš viso, jos normos

nė nebandyta apipavidalinti tokiu 
būdu, kad ji nedvejojančiai ir aiš
kiai būtų visuotinai pripažinta 
praktiškąjį veikimą bei tarpusavį 
santykiavimą rikiuojančiu veiks
niu.

Priežastis, greičiausia, slypi ben
druomeninės organizacijos, jei taip 
galima pasayti, neišbaigtume.

BENDROSIOS VERTYBĖS IR 
PAGRINDINĖS TEISĖS

Bendruomeninė moralė ne tik 
remia bendruomeninius siekimus, 
bet pripažįsta taip pat ir pagrin
dus, kuriais remiama toji bendruo
menė, būtent: tautines vertybes, 
vertybių eilę, o taip pat ir bendrą
sias vertybes, kaip teisingumas, 
taika žmonių tarpusaviuose san
tykiuose, tvarka, žmogaus vertin
gumas, asmenybės savaimingu

mas.
Taigi, bendruomenei privalo rū

pėti, kad, bevykdant užsibrėžtąjį 
uždavinį, nebūtų paneigtos ir pa
grindinės žmogaus teisės bei lais
vės, atremtos į prigimtinę teisę, 
kad jos bendruomenės narių tarpe 
būtų puoselėjamos — žodžiu, ben
druomenės interesas yra turėti 
ne tik tinkamą narį, bet Ir žmo
gų, tad ji negali imtis savo pasi
reiškimuose tokių priemonių, ku
rios tuos interesus neigtų.

GERBŪVIO DIDINIMAS

Btndruomenę, išeidama iš savos 
paskirties, reiškimosi būdais bei 
savo veiklos sritimis turi būti vis
pusiška, atseit, apimanti visas ir

visokias kultūrinio reiškimosi sri
tis.

Bendruomenei rūpi ne vien jo
sios nario sąmonėjimas, jo asme
nybės ugdymas, narių kultūriniai 
poreiškial bei kolektyvinio reiški
mosi būdai, bet lygiu mastu Jai, 
bendruomenei, rūpi ir bendruome
nės narių medžiaginio gerbūvio di
dėjimas bei jų ūkinio savarankumo 
bei saugumo užtikrinimas.

Vedamoji mintis yra ši: juo ben
druomenės narys ūkiškai savaran
kesnis, juo jis saugesnis dėl savo 
egzistencijos, tuo jis yra pajėges
nis vykdyti savos tautinės kultū
ros pašaukimą. Šiuo atveju tiek 
bendruomenės tiek atskiro jos na
rio interesai, kad ir būdami skir
tingų plotmių, susiderina.

BENDRUOMENĖS INTERESAS 

yra skatinti bei josios galioje esa
momis priemonėmis remti ben
druomenės narių ūkinę veiklą, ras
ti būdus, kuriais narių turimieji 
medžiaginiai ištekliai būtų produk- 
tingiau panaudoti.

Konkrečiai, per šį laiką yra su
sitelkę medžiaginių resursų turto 
bei sutaupų pavidale, kurie, ar tai 
dėl iniciatyvos stokos ar tai dėl to, 
kad negaunama deramo padrąsini
mo, liekasi užkonservuoti ir ne
leidžiami ūkinėn apyvarton tikslu 
juos didinti.

Kadangi atskirų narių turimieji 
ištekliai, palyginti, nėra žymūs, 
tačiau per savo daugumą yra ne
maži, tad ir atitinkami būdai tu
rėtų būti rasti, pav., bendrovių ar 
kooperatyvų forma.

BENDRUOMENĖS UŽDAVINYS 

būtų nurodyti ūkinės veiklos gai
res, gi apylinkių bei mažesnių vie
netų vadovybes turėtų išstudijuoti 
vietos sąlygas ir patirti praktiš
kus kelius medžiaginių išteklių or
ganizuotam panaudojimui.

Ir ūkinė veikla, lygiai kaip ir 
kultūrinis reiškimasis, turi turėti 
tvirtą bazę, interesų nusakomą — 
atseit, ji turi išeiti iš apačios, t.y. 
atskirų narių tapatinių interesų 
apibrėžimo.

SOCIALINĖ GLOBA

Dar vienas dalykas bendruome
nei rūpi — tai josios narių med
žiaginis saugumas, t.y. socialinė 
globa, apimanti ne vien kartinius 
atvejus, bet išplėsta didesniu mas
tu tiek savo veiklos, apimtimi tiek 
laiko atžvilgiu.

Ligi šiol bendruomenės apylin
kės tiesioginė paskirtis teikti glo
bą bei medžiaginę paramą jos rei
kalingiems tebėra vykinama socia
linės globos organizacijų, turinčių 
bendruomenės narių prielankumą 
ir paramą.

Atrodo, yra atėjęs metas ir šias 
socialinės globos priemones — 
vienų moterų pasišventėlių dirba
mą darbą — išplėsti tąja krypti
mi, kad globos reikalas virstų nuo
latiniu bei pastovaus pobūdžio da
lyku, pratęstu ir ateitln, ydant 
tuo išlygintų spragą bendruome
nės narių jaučiamą dėl esamojo 
socialinio draudimo sąlyginumo 
šiame krašte.

Dar reiktų kai kuriuos dalykus

kiek paryškinti, atžymėjus, jog 
bendruomeninių priemonių klausi
mo esama šakoto, paliečiančio vi
sokias praktiškojo reiškimosi sri
tis.

RIKIUOJANTI GALIA

Reikia atžymėti, kad bendruo
meninė sąmonė yra praktiškuosius 
darbus bei veiksmus rikiuojanti 
galia, atseit, laikoma, jog esama 
veiksmingos bendruomeninės mo
ralės, t.y. saistančios bendruome
nės valdomųjų organų ir, iš ant
ros pusės, bendruomenės narių 

poelgius bei jų tarpusavį santy
kiavimą. Bendruomeninės moralės 
reikalavimų reikšmė yra neabejo
tina, nors ji ir nėra deramu būdu 
iškelta mūsų bendruomenės orga
nizacijoje. Dėl to, tur būt, kaip 
formaliai nesaistanti, ji praktiko
je kartais nėra pripažįstama ir 
dargi kartkartėmis net paneigia
ma.

Išeinant iš minties, kad bendruo
meninė, atseit, kolektyvinė sąmo
nė glūdi nariuose, seka, kad ji, 
kaip bendruomeninio gyvenimo 
pagrindas bei versmė, turi būti 
ugdoma, vengiant, visko, kas tą są
monę silpnina, slopina bei skaldo 
narių lojalumą bendriesiems inte
resams.

Toliau, laikant tautinio solidaru
mo ryšį esant reikšmingu ir bran
ginant žmogaus vertingumą, as
menybių įvairumas neturėtų būti 
nepripažįstamas ar paneigiamas, 
ypač santykiaujant tarpusavyje 
bendruomeninėje plotmėje.

PLANAS — VEIKLOS GAIRĖS

Bendruomeninėje sąmonėje su
siformavę siekimai realizuojami 
priemonėmis, priartinančiomis

juos. Praktiškai, patirties kelia
mos sugestijos svarstytinos esamos 
padėties reikalavimų šviesoj, neiš
leidus iš akių ateities, atseit, veik- 
tina pagal planą. Sudaromieji 
veiklos planai yra gairės, jie prak
tiškame veikime tikrinami — tai
somi, papildomi, tikslinami.

Kokias gi išvadas galima pasi
daryti dėl bendruomeninio veiki
mo priemonių?

IŠ APAČIOS, NE IŠ VIRŠAUS

Bendruomeninio veikimo gerini
mas turi eiti iš apačios, t.y. iš 
bendruomeninės organizacijos vie
netų — apylinkių. Apylinkių vai
dybos arčiausia stovi bendruome
nės nario, jos jį veikia ir, Iš ant
ros pusės, yra jo įtaigojamos. Iš 
augščiau primestasis koks veikimo 
būdas ar padiktuotasis kelias gali 
nerasti atliepimo naryje, gali nu
tolinti jį bei duoti jam progą pa
teisinti jo abuojumą bei pasyvu
mą.

APYLINKĖS UŽDAVINYS

Taigi, apylinkės valdyba rūpina 
savos apylinkės kultūrinius reika
lus — tai josios pareiga (tautinė 
bendruomenė yra kultūrinė ben
druomenė). Valdyba išsiaiškina jo
sios apimtyje veikiančių organiza
cijų naudojamas priemones, jas 
derina darbo lygiagretumui iš
vengti, sudaro veiklos planą apy
linkei, jieško medžiaginių išteklių 
veiklai vykinti. Visa tai ji daro, 
saugodama bendruomeninius in
teresus bei artėdama prie bendruo
meninių siekimų įgyvendinimo.

Savo ruožtu apylinkių darbai 
periodiškai palyginami bei derina-

(Nukelta į 3 psL)
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LIET. SKAUTŲ STOVYKLOS 
(28.12.56 — 8.1.57)

Ramus, eukaliptais nuaugęs 
australo ūkio kampelis, gruodžio 
28 d. rytą sujudo, sukruto — vi
sur, lyg darbščiosios skruzdės, 
skautai ii’ skautės pluša, dirba. 
Vieni baigia ntatyti palapines, ki
ti tempia šiaudus, kerta krūmus, 
“statosi” lovas, apkasa palapines 
grioveliais ir darosi kitus skautiš
kos stovyklos patogumus.

Pora vyčių baigia puošti sto
vyklos vartus — iš skaldytų šakų 
supinamas stovyklos pavadinimas: 
“AUŠRA”. Kita pora darbuojasi 
prie koplytėlės įrengimo: tankia
me krūmyne iškirsta aikštelė, ku
rios gale pastatomi 3 utilizuoti 
kryžiai ir įrengiamas altorius. Ke
li “lapinai” tvarko stovyklos vir
tuvę. Mat, šiemet uždrausta kū
renti atviros ugnys. Tad tenka 

virtuvę' apkalti skardomis, kurias 
parūpino skautų bičiulis p. Glio- 
nertas.

Stovyklos vyr. virėjas ps. A. 
Plūkas, valandėlę atitrūkęs nuo 
katilų, dumia prie kastinio, apskri
to stalo, kur su keliais padėjėjais 
jį “glosto”, dailina įv. ornamen
tais.

Darbas verda, bet nuotaika šian
dien stovykloje liūdna. Pora maši- 
mj su skautais-ėmis išvyko į kapi
nes dalyvauti per Kalėdas eismo 
nelaimėje žuvusio jaun. sk. A. 
Bagdonavičiaus laidotuvėse.

Gaisras — evakuojamos
Vakare, po įtempto dienos dar

bo, trimitas sukviečia stovyklau
tojus, kurių, čia jau prisirinko apie 
80, prie laužo. Bet šiemet ir laužas 
nebe tas — kibirkščiuojąs ir lieps
nomis ir dūmais besišvaistąs. Tai 
tik laužo imitacija, kuri, deja, li
ko iki stovyklos pabaigos. Bet 
skautiša dvasia ir prie šito prisi
taiko. Skamba dainos, suaidi rake
tos, pasirodo vaidintojai.

Kitos dienos rytas randa sto
vyklų pasiroušusią paskutiniam, 
visuotiniam apsitvarkymui. Mat, 
tai oficiali stovyklos atidarymo 
diena, žada suvažiuoti daug sve
čių, tėvų ir skautų bičiulių ne tik 
iš Sydnėjaus, bet ir tolimųjų Mel
bourne, Adelaidės ir kt. vietovių, 
atvykusių į Sydnėjų. įvairių suva
žiavimų, proga.

Priešpiečiais pakyla vėjas. Pa
tempiamos palapinių virvės. Vy
resnieji pareigūnai neramūs apsi. 
žvalgo aplink, nes prieš kelias 
dienas šiose apylinkėse siautė miš
ko gaisrai. Ir štai — medžių vir
šūnėmis atplaukia juodų dūmų 
kamuoliai. Gaisras! Ir netoli! Vė
jas stiprėja, o su juo tirštėja dū
mai. Gaisravietė maždaug už pu
sės mylios. Ugnies žalčiai rangosi 
stovyklos kryptimi!..

BENDRUOMENINIO...
(Tąsa i&2 psl.) 

mi platesnėje apimtyje.
Reikalas yra praktiškas: apylin

kės sudaro savos veiklos planus, 
apjungtinus viso krašto mastu, ir, 
suprantama, juos vykina.

REIKALAS NUŽYMI KELIĄ

Iš paties reikalo, reikia tikėtis, 
atsiranda ir supratimas, jog tau
tines. kultūros išlaikymas yra rei
kalingas susi4erinimo, susiklausy
mo, susipratimo, taip pat tautinio 
solidarumo jausmo sutvirtėjimo 
vardan bendruomeninių, visiems ir 
kiekvienam rūpimų siekimų bei 
bendrųjų interesų.

Bendruomeninės veiklos priemo
nes reikia priderinti prie tikslo, 
jomis reikia bendruomeninių tiks
lų siekti. Tokiu atveju bendruo
menė pateisina save.

(Pabaiga kitąme nr.)

Stovykloje nuaidi keli aštrūs 
švilpukai ir komandos žodžiai. Po 
pusvalandžio stovyklos vietoje li
kę tik vartai, koplytėlė, stalas ir 
virtuvė. Lyg burtininko lazdele 
pamojus viskas dingo. Skautai pa
sitraukė į netoliese esantį atvirą 
lauką, kur gaisro pavojaus kaip ir 
nėra.

Gaila, brolau, kad nebuvai ir ne
matei, su kokiu ryžtu buvo eva
kuojama stovykla, nors jų nevie
no akyse ir ašara žybtelėjo — tiek 
daug triūso įdėta, taip tvarkyta- 
si, ir... Kas nepajėgė palapines 
panešti vienas, nešė dviese, tryse 
ir keturiese. Ką persunki kuprinė 
prilenkė prie žemės, kitas nešda
mas dvi dar rado galimybės padėti 
silpnesniam broliui ar sesei. Pu
sė valandos!.. O, tikrai gaila, bi
čiuli, kad ten’ nebuvai. Ak, būtum 
ir tu šokęs į talką, kaip ir visi at
vykusieji darė.

Vėl atsistatom
Pavakare, lyg feniksas iš pelenų, 

ir vėl pakilo — antroji stovykla. 
Tiesa, nebe ratu išrikiuotos pala
pinės, bet tiesia eile, bet — pa
kilo. O vakare, nors ir išvargę, 
dulkini, svečiams skautai ir skau
tės dainavo, krėtė pokštus, lyg nie
ko nebūtų buvę. Svečių tarpe 
Australijos Rajono Vadas v.s. Ą, 
Krausas ir Rajono Seserijos Va- 
deivė ps. J. Laisvėnaitė, kurių žod
žiai tik dar daugiau užsispyrimi 
įir ryžto teikė jauniesiems.
į Gruodžio 30 d. priešpiečiais vėl 
pakyla vėjas ir išnaujo varo gais
rą stovyklavietės link.. Stovyklos 
jvyresnio amžiaus įgula, talkauja- 
ma kelių skautų tėvų, stojo jo ge- 
'sinti. Iki pavakarės gaisras sus
tabdytas maždaug 3/4 mylios plo
tai, bedugnės pakrašty. Vyresnieji 
kirto medžius, grėbstė takus, dau
žė ugnį šakomis; jaunesnieji sto
vėjo sargyboj prie dar teberuse
nančio, ugnies nusiaubto ploto, o 
patys jauniausieji , tvarkomi vie
no skiltininko, gabeno vandenį iš 
stovyklos “ugniagesių” troškuliui 
malšinti. Atvykęs australų ugnia
gesių inspektorius pagiria skautus 
už gerą darbą. Vietos australai 
ūkininkai negali atsigėrėti liet. 
skautų susiklausymu ir ryžtu.

Pavargę mūsų “ugniagesiai” 
grįžta į stovyklavietę, kuri likusi 
sesių skaučių, virėjo ir adjutanto 
rankose, čia jie valgydinami ir 
pagirdomi.

Gaisras visai pavakariais medžių 
viršūnėmis vėl iškyla netoli sto
vyklos bet šiuokart atvykę aust
ralų kariai su juo susitvarko mo
dernių priemonių pagalba.

Sutinkame N. Metus
Senųjų metų pašutinę naktį, po 

pašėlusiai smarkios audros, kuri 
išbandė palapinių tvirtumą, ir nu
tilo tik prieš pat dvyliktą, N. Me
tai sutikti su trimitų garsais. 
Sveikinimai, linkėjimai, pareigūnų 
ir tėvų atstovų žodžiai. N. Metų 
sutikimas salėse!? Ach, koks blan
kus vaizdas, palyginus, kaip N. 
M. buvo sutikti skautų stovykloje, 
po visų vargų, vargelių stovykla
vimo pradžioje!...

Po N. Metų įeita jau į1 regulia
rią stovyklos rutiną. Esant stovyk
lai padalintai į dvi dalis, nors ir 
pavargta daugiau negu normaliu 
stovyklavimo metu, buvo vykdomi 
užsiėmimai, žaista, mokintasi, 
maudytasi, o vakarais, nors ir prie 
imitacinio laužo, dainuota iki už
kimimo ir juoktasi iki ašarų iš 
savų šposininkų ir artistų. Laužų 
metu pasirodė ir 4 “žiežirbų” nr., 
prirašyti pačių skautų, pertekę 
stovyklos gyvenimo aktualijomis.

Stovyklavimo metu, talkaująnt 
s. dr. A. Mauragiui, buvo įvesta 
pilnutinė skilčių sistema. Visi už
daviniai, varžybos ir 1.1, buvo 
pravedami pačių skiltininkų. Skil
čių būta 8: “Lapinų” (si. G. Ki- 
šonas)* “Lokių” (si. M. Maura- 

gis), “Sakalų” (si. A. Pūkas), 
“Erelių” (si. V. Mironas), jaun. 
sk. būrelio (si. R. Miliauskas), 
“Bičių” (si. R. Glionertaitė), 
“Kregždžių” (si. J. Kolakauskai- 
tė) ir “Lakštingalų” (si. V. Osi- 
naitė). Pravesta rikiuotės, pėdse- 
kos ir laužų krovimo konkursai.

Stovyklos metu mus atlankė ir 
šv. Mišias atlaikė kun. dr. Ba
šinskas, kun. Gaidelis, S.J. ir Aus
trai. Rajono Dvasios Vadovas kun. 
P. Butkus.

Sausio 6 d. visų su užsidegimu 
buvo ruošiamasi atsisveikinimo 
laužui, ypač, kad šią dieną ir sve
čių nepašykštėjo atvykti. Bet, de
ja, vos pradėjus laužą užėjusi aud
ra privertė jį nutraukti. Dar viena 
nesėkmė, bet ... ar dėl to skautas 
liūdės?

Sekančios dienos vakare, per iš
kilmingą vakarinį vėliavos nulei
dimą, 2 skautės kandidatės: J. Ky- 
zelytė ir V. Dolinskaitė ir jaun. 
sk. kand. davė skautų įžodį. Skau
tas R. Cibulskis stov. V-ko įsaky
mu paskelbtas išlaikęs s. II-jį pat. 
laipsnį.

Sausio 8 d. popietė vėl rado šį 
kampelį ramų — be linksmo juo
ko ir dainų — skautai grįžo namo.

— ★ —

“AUŠROS” STOVYKLOS ŠTABO 
SUDĖTIS IR KITOS ŽINIOS

Stov. V-kas ps. V. Deikus(28.12. 
5G — 29.12.56) ir B. Žalys (29.12. 
56 — 8.1.57).

Stov. V-ko Pav.: s. dr. A. Mau- 
ragis (2.1.57 — 8.1.57).

Stov. adj.: v.v. A. Alčiauskas 
(28.12.56 — 6.1.57). ir s.v.v.sl. A. 
Garolis (6.1.57 — 8.1.57).

Skaučių Pastovyklės Vadovė: v. 
s.v.sl. M. Osinaitė.

Ūkio V-kas: ps. R. Jaselskis.
Virėjas: ps. A. Plūkas.
Instruktoriai: sv.v.sl. A. Garolis, 

v. A. Reutas, si. R. Miniotas.
Stovyklautojų (sąraše) — 84 

(dalis jų, ypač vyresnieji, stovyk
lavo nepilną laiką). Iš jų apie 10 
ne skautai. Mergaičių 30, berniu- 
kų-vyrų 54. Vietovėmis: 1 iš Mit- 
tagongo, 1 iš Wollongongo, 3 iš 
Eastwoodof 3 iš St. Mary’s, visi 
kiti — sydnėjiškiai.

Vyt. šiaurys.

PRENUMERUOKITE “MŪSŲ PASTOGĘ” IR 1957 METAIS
Prenumerata metams £ 3.0.0, pusei metų £ 1.10.0. Pinigus siųsti: 

“Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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 EUROPIETIS SPECIALISTAS '___ S

OPTIKAS FA §
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 1 rO
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., K

šeštad. 9-13 vai. t K

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. f P

(Priešais Melbourne Town Hall.) \ I
Centr. 1819 K

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
<

Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRAŽINAMI!
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 siusti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymu su kainoraščiu | 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais). | 
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

PRIVERSTINI KVIETIMAI
Kiekviename laisvėje gyvenan

tiems lietuviams vilioti leidžiamo 
“Už sugrįžimą į tėvynę” laikraš
tuko numeryje dedami vienas ar 
keli laiškai ar pareiškimai, ku
riais Lietuvoje gyveną žmonės 
kviečia užsienyje gyvenantį vyrą, 
brolį, seserį ar vaikus “grįžti na
mo, pas savuosius”. Dažniausiai 
šalia laiško teksto esti įdėta ir 
kviečiančiojo asmens fotografija. 
Mėginama sudaryti įspūdis, lyg 

tai būtų savaimingi pačių žmonių 
sugalvoti prašymai, kuriais kvie
čiama artimieji grįžti į tėvynę. 
Tačiau iš tikro taip nėra. Paskiau
siu metu mus vėl pakartotinai pa
siekė iš Lietuvos tikros žinios, 
kaip visi tie laiškai išgaunami 
prievartos keliu. Paprastai atvy
ksta iš Vilniaus ten įsteigtojo ko
miteto “Už sugrįžimą į tėvynę” 
skyriaus agentas, pasiūlo parašy
ti laišką, jis pats, atsivežęs foto 
aparatą, padaro nuotrauką — ir 
paskum viskas patenka į laikraš
tį Tokiam atsilankius, retas kas 
teįstengia pasakyti, jog nenorėtų, 
kad giminės negrįžtų. Bet žinoma 
atvejų, kur žmonės vis dėlto at
sisakė rašyti per laikraštį laiškus 
ir leistis tam tikslui fotografuo
jami.

Gaunamas žinias, jog tokie laiš
kai rašomi pagal užsakymą, labai 
akivaizdžiai patvirtina ir pats lai- 
kraštpalaikis. Pvz. 1956 m. 55 nu
meryje — visi laiškai rašyti iš 
Kauno, vadinasi, tada jų agen
tas buvo nuvykęs į Kauną; Nr. 56 
— visos fotografijos iš Vilniaus, 
taigi, agentas pasitenkino pasi- 
ukinėjęs savame mieste. Kitą kar
tą gal išvažiuos kur j provinciją... 
Tai tik dar ryškiau parodo, jog 
bolševikams nieko nėra švento, 
nieko nėra neliečiamo: gimtoji sa
vojo krašto meilė, net tėvų — vai
kų meilė turi tarnauti jų tiks
lams.

Mūsų gautosiomis žiniomis, ir 
toliau bolševikiniai Michailovo ko
miteto agentai gyvenantiems Vo
kietijoje lietuvams siuntinėja sa
vo propagandinę literatūrą ne tie
siog iš Berlyno ar iš Rytinės zo
nos, bet iš įvairių vietovių Vak. 

Vokietijoje, ne kartą siuntėjais at
žymėdami pačius lietuvius arba iš
siunčiamose vietovėse užrašydami 
ten negyvenančių tikras lietuvių 
ar išsigalvotas pavardes.

PADĖKA

Sydnėjaus lietuvių teatro mėgė
jų būrelis, vadovautas St. Pau
lausko, “Slidaus pusmilionio” ko
medijos pastatymo visą pelną — 
£ 136.1.0 — pervedė Bankstowno 
Lietuvių Namų kason.

Teatro būrelio vadovui ir ar
tistams už gausų įnašą dėkojame.

Lygiai dėkojame Bankstowno 
Savaitgalio Mokyklai, įnešusiai 
namų kason £ 4.3.10. ši suma bu
vo sudėta šiemet mokslo metus 
užbaigiant — Kalėdų eglutės me
tu.

Bankstowno Liet. Namu Laik.
Taryba.

Atviras laiškas
p. RIAUBAI

Gerb. p. Redaktoriau, prašau at- 
pausdinti mano atsakymą p. Riau

bai.
“Mūsų Pastogės” Nr. 1 p. Riau

ba atviru laišku kaltina mane, kad 
aprašydamas Krašto Tarybos ats
tovų pasįtarlmą Adelaidėje (“Tė
viškės Aidai” Nr. 44) žodžiais 
“banditų nėra ko remti”, išreiš
kiau ne p. Riaubos bet savo “as
menišką nuomonę” apie Vliką. 
Ponas Riauba tvirtina nieko pa
našaus nėra sakęs. Deja. Nenorė
damas toleruoti p. Riaubos ne tik 
politinės, bet ir žurnalistinės de
magogijos, jaučiu pareigą viešai 
pareikšti, kad kalbamoji korespon
dencija yra teisinga.

Minėto pasitarimo protokolo ori
ginalą turiu po ranka. Iš jo cituo
ju p. Riaubos žodžius: “... Vlikas 
neatstovauja bendruomenei ir ben
druomenė negali būti padaryta 
įrankiu, aukų rinkimui, politinių 
demagogų ir politinių banditų 
gaujos išlaikymui” (Pabraukta 
mano. J.S.). Taigi, ne tik Stepa- 
nas, bet ir protokolo sekretorius 
p. Taunys girdėjo p. Riaubą ap
šaukiant Vliką “banditais”.

Taigi, tiek “demagogo”, tiek 
“bandito” išsireiškimai priklauso 

ne man, ar mano “inspiruotam 
žmogui”, bet p. J. Riaubai, — tik
rajam ir neginčijamam jų auto
riui.

Sutinku, kad žmogiška užmirš
ti tai, kas pasakyta, sutinku, kad 
galima kartais net savo žodžių iš
sigąsti, tačiau nepajėgiu suprasti 
žmogaus, kuris bando savo viešai 
pareikštos nuomonės išsiginti, ir 
dar daugiau, — stengiasi net ki
tiems ją primesti. Juk tai nei tei
singa, nei garbinga.

Jus gerbiąs
J. Stepanas.

r************************************************

SIUNTINIAI I VISA <PASAULI ‘ ‘ <
(Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, 
šilko ir vilnos skaros, avalynė, vaistai, maistas. %
10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandeliai % 
garantuoja geriausią patarnavimą Jūsų /
giminėms ir draugams krašte. 4
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★ Sydnėjiškė dr. V. Barkaus
kienė — Barkus, pereitais metais 
išlaikiusi Europoje baigusiems 
mokslą gydytojams nustatytus eg
zaminus, prieš kurį laiką paskirta 
gydytoja į Western Suburbs Hos
pital (Croy done).

★ Zigmas Budrikis, šiemet bai
gęs Sydnėjaus universitete tech
nikos fakultetą, kaip inžinierius 
dirba paštų žinyboj.

★ Agr. B. Barkus, ilgesnį 
laiką dirbęs Sydnėjaus Technical 
College (žemės ūkio mokykloj), 
kaip laborantas, dabar perėjo dir
bti į N.S.W. Žemės Ūkio Ministe
riją ir dirba kaip laborantas sėk
lų selekcijos skyriuje.

★ Melbourniškis R. Gasiūnas, 
sporto šventėje Sydnėjuje per 
krepšinio varžybas susilaužęs ran
ką, sveiksta ir netrukus galės pra
dėti dirbti.

★ Buenos Aires (Argentinoje) 
universitete ekonominius mokslus 
labai gerais pažymiais baigęs L.P. 
Viskaitis dirba valdinėje įstaigoje 
šalies, sostinėje.

★< Kun. A. Lubickas (“M.P.” 
buvo atspaustas jo str. apie Per
sekiojamos Bažnyčios kongresą, 
baigęs Angelicum (Romoje) teo
loginius mokslus, išvyko dirbti į 
Balsamao marijonų vienuolyną 
Portugalijoje.

★ Argentinos respublikos pre
zidento įstaigoje dirba jauna lie
tuvaitė N.M. Redanskaitė. Būda
ma maža mergaitė, ji neteko tė
vų ir buvo atsidūrusi prieglaudo
je, bet, baigdama šešerių skyrių 
mokyklą laimėjo pavyzdingiausios 
mokinės diplomą, kurį jai įteikė 
švietimo ministeris. šitai ją įga
lino gauti tarnybą prezidentūroj.

★ Šiemet Sydnėjaus universite
to medicinos fakulteto antrąjį 
kursą geriausiais pažymiais baigė 
Gytis Danta. Pirmaujančių skai
čiuje yra ir Irvis Venclova.

★ A. Razminskas, nuvykęs į 
Argentinos Chaco sritį (europie
čių vadinamą pragaru), nugalėjo 
visus sunkumus, įveikė visas kliū
tis ir šiandien yra laikomas vienu 
turtingiausių, ūkininkų, kurio nuo
savybė vertinama milionais. Jis 
yra bene turtingiausias Argenti
nos lietuvis.

★ Sydnėjiškis St. Pačėsa, dau
giau kaip prieš 2 mėnesius sužeis
tas eismo nelaimėje, vis dar tebe
guli ligoninėje. Į namus tikisi 
grįžti po 3-4 savaičių. Ligoninėje 
pasiekiamas šiuo adresu: Russel 
Ave., Primrose House, Dois Point.

★ Sausio 25 d. į Kanadą išvyko 
sydnėjiškė Valė Jarmalavi iūtė. 
“Dainos” choras savo narei su
ruošė išleistuves, kurios įvyko 
Jarmalavičių namuose (Mortlake)'. 
“Dainos” choro vadovas A. Plūkas 
tarė atsisveikinimo žodį ir įteikė 
prisiminimui dovanėlę.
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SYDNfiJUS MELBOURNAS ADELAIDĖ

PERTHAS PRANEŠIMAS

“ŠVIESOS” IŠKYLA
Sausio 28 d. Šviesos Sambūrio 

Sydnėjaus skyrius suruošė iškylą 
į Stanwell parką. Joje dalyvavo 
keletas Sambūrio bičiulių ir iš 
kitų vietų.

Iškylautojai buvo “okupavę” 
gražią augštumą jūros pakrantė
je. Buvo žaidžiama ir sportuoja
ma. Gražiai nuskambėjo ir lietu
viška daina. Sportinėse varžybose 
geriausiai pasirodė ir dovanas lai
mėjo Vida Andriuškaitė, iš Mitą- 
gongo, Arūnas Baltramiejūnas, iš 
Thirolio ir sydnėjiškiai Irvis Ven
clova, Vyt. Patašius ir kt.

Diena buvo kiek vėjuota, bet 
saulėta.

PO SUSIRINKIMO
Praeitame numeryje trumpai 

atžymėtas Bankstowno Lietuvių 
Namų statytojų susirinkimas, 
įvykęs sausio 20 d., kuriame buvo 
priimtas statutas ir susipažinta su 
architektų I. Jonaičio ir V. Vazge- 
levičiaus paruoštu ir miesto savi
valdybės patvirtintu planu.

šiame susirinkime taip pat bu
vo perrinkti patikėtiniai (Trus
tees). Jais išrinkti: Al. Mauragis, 
P. Zaremba ir Br. Genys.

Statybos darbai sukliuvę svar
biausiai todėl, kad visokių forma
lumų sutvarkymas įstaigose už
truko apie pusantro mėnesio. Per 
šį laiką tačiau jau šis tas pada
ryta: išlygintas sklypas, pastaty
tas sandėliukas, ir sausio 28 d. 
pradėti statybos darbai.

Artimiausiu laiku pinigų rinkė
jai aplankys Bankstowno L. Na
mų rėmėjus, rinkdami pinigus ir 
patikrindami, kiek kas pasižada 
prisidėti prie namų statybos dar
bų.

Dabar L. Namai Bankstowno 
atsiras taip greitai, kaip greit su
plauks reikalingi pinigai ir kaip 
uoliai savo žygiais ir darbu banks- 
towniskiai prisidės prie šio didelio 
uždavinio įvykdymo. (L.T.)

JAUNIŲ TEATRAS
Jaunieji aktoriai dalyvavę “Pu

pų Berniuko” pastatyme, kviečia
mi susirinkti š.m. vasario mėn. 
1 d. (penktadienį) 5 vai. į Scout 
Hall Bankstown.

Vasario mėn. Sydnėjaus Jaunių 
Teatras pradės šokių pamokas, o

SAUSIO 15 D. MINĖJIMAS
Sausio 13 d., po pamaldų para

pijos salėje, įvyko Maž. Lietuvos 
Bičiulių d-jos ruoštas Klaipėdos 
krašto atvadavimo minėjimas, į 
kurį atsilankė gausus būrys tau
tiečių. Minėjimą atidarė buv. Maž. 
Lietuvos Tarybos vicepirm. dr. V. 
Didžys, apibudindamas dienos rei
kšmę. Paskaitą apie dr. Vydūną 
skaitė Antanas Krausas. Prelegen
tas iškėlė daug naujų minčių ir 
kvietė pasekti visiems Vydūno pė
domis.

Užbaigiamąjį žodį tarė M.L.B. 
D-jos centro valdybos pirm. Alb. 
Pocius, prašydamas paremti vie
nintelį Maž. Lietuvos lietuvių laik
raštį “Keleivį, nusiperkant jį pa
rapijos kioske, ir nepagailėti vieno 
šilingo per mėnesį.

šventės proga M.L. Bičiulių d- 
jos aktyvas po minėjimo pasitarė 
dėl tolimesnės veiklos. Dabartiniu 
metu skyriaus valdybą sudaro: 
pirm. dr. V. Didžys, 192 fcQueen 
St., Altona, Vic., sekret. p-lė žiež- 
maraitė ir ižd. G. Strėlys. Centro 
valdybą sudaro pirm. Alb. Pocius, 
155 Brunswick Rd., West. Bruns
wick, N.10. Vic., Telef. FW 5969. 
Garbės Teismas lieka ir toliau 
Adelaidėje.

KULTŪROS FONDO

SUSIRINKIMAS
Sausio 20 d. mažojoje parapijos 

salėje įvyko Kultūros Fondo Mel
bourne skyriaus visuotinis susirin
kimas, kurio metu buvo išrinkti 
atstovai į Kultūros Fondo Austra
lijos Apygardos skyrių atstovų su
važiavimą. Pagal balsų daugumą 
atstovais išrinkta VI. Jakutis, Alb. 
Pocius, Antanaitis, J. Valys ir A. 
Sadauskas.

Svarstant einamuosius reikalus, 
A. Krausas kvietė kultūrininkus 
savo aukomis parūpinti daugiau 
anglų kalba knygų valstybinėms 
australų bibliotekoms apie Lietu
vą, o Alb. Pocius siūlė skyriaus 
valdybai suburti Melbourne gyve
nančius rašytojus ir žurnalistus į 
literatų būrelį Kultūros Fondo rė
muose, kad nors retkarčiais ben
drai susitikdami galėtų pasitarti 
lietuviškosios literatūros reikalais.

Dalyvis.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Adelaidėje Vasario 16-tosios mi

nėjimas įvyks sekmadienį, vasario 
17 d. Minėjimas prasidės 10.30 
ryte pamaldomis šv. Juozapo baž
nyčioje, o oficialioji dalis — 7 
vai. vak. Australia Hall, Angas 
Street. Minėjimo meninėj dalyj 
bus savaitgalio mokyklos vaidini
mas '‘Snieguolė ir 7 nykštukai”, 
deklamacijos h' t.t.

Tikimasi, kad šiemet tėvai ne 
tik paragins savo vaikus atsilan
kyti į minėjimą, bet ir patys gau
siai dalyvaus.

Minėjimo proga bus renkamos 
aukos Vasario 16 gimnazijai ir 
minėjimo išlaidoms padengti.

AUKOTOJAMS
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

Vokietijoje reikalų vedėjas, A. Žu
kauskas, L.R.K. Vyr. Vai. pirmi
ninko kun. dr. L. Gronio paves
tas, per Adelaidės Apylinkės val
dybą praneša, kad auką sumoje 
£A 122 (DM 1.132.27) ligoniams 
ir į vargą patekusiems Vokietijoje 
lietuviams šelpti gavo, už kurią 
nuoširdžiai dėkoja. Taip pat pra
neša, kad aukų dar nepaskirstė, 
nes gegužės mėn. L.R.K. vyr. val
dybos nariai atsistatydino ir iki 
šiol dar nesudaryta nauja valdyba.

JAUNIMO REIKALAIS
Š.m. vasario 3 d., sekmadienį, 

yra šaukiamas Adelaidės Apylin
kės valdybos narių, L.K.F. valdy
bos, savaitgalio mokyklos moky
tojų bei kitų organizacijų valdybų 
susirinkimas savaitgalio mokyk
los, lituanistinių kursų, mokytojų 
verbavimo ir jaunimo auklėjimo 
reikalams aptarti. Susirinkimas 
įvyks šv. Juozapo bažnyčios salė
je tuojaus po pamaldų.

SUSIRINKIMAS
Visuotinis metinis ALB Adelai

dės Apylinkės narių susirinkimas 
numatomas kovo mėn. pradžioje.

KRUTAM PO TRUPUTI
ALB Pertho Apylinkės valdybos 

vicepirmininkas A. Klimaitis, ne
galėdamas pastoviai gyventi Per- 
the, kad nenukentėtų valdybos vei
kla, iš pareigų pasitraukė ir į jo 
vietą pakviestas pirmasis kandi
datas A. Kebliauskas.

Naujoji Pertho Apylinkės val- 
dyka dirba energingai ir yra gra
žiai užsirekomendavusi. Ji suruo
šė Kalėdų eglutę vakams ir iš sa
vo lėšų visiems vaikučiams nupir
ko dovanėlių.

Programoje buvo vaidinimėlis ( 
“Pakrūmė”. Vaidinimą ir šokius 
paruošė B. Kateivienė. Pianinu 
šokius palydėjo Y. Kamenickaitė. 
Be to, Y. Kamenickaitė ir R. šeš- 
tokaitė paskambino pianinu, mer
gaičių ir berniukų choras pagiedo
jo giesmių ir padainavo dainelių, 
deklamavo ir paskui vaikai šoko ir 
vaišinosi.

Valdybos pastangomis buvo su
ruoštas bendras Naujų Metų suti
kimas. Dabar planuojama kaip 
gražiau paminėti Vasario 16. šiam 
minėjimui organizuojasi tautinių 
šokių grupė.

Kakabura.

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

Baltia Pty. Ltd.
PARRAMATTA, TEL. YL 9787

Nepriklausomybės šventės minė
jimas Sydnėjuje įvyks vasario 17 
d., šv. Benedikto bažnyčios salėje 
(Broadway).

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dyba, atsižvelgdama į tai, kad 
šalpos Fondo numatytas balius 
Trocadero salėje, š.m. sausio mėn. 
5 d., negalėjo įvykti tuojaus po 
apylinkės, valdybos suruošto dide
lio ir sėkmingo baliaus (gruodžio 
27 d.), todėl valdyba, norėdama 
paremti šalpos darbą, numatyto 
Vasario 16 proga baliaus Troca
dero salėje (vasario 15 d.) neruo
šia, perleisdama salę šalpos Fon
dui.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

PATIKSLINIMAS

★ ALB Krašto Tarybos suvažia
vimo reportaže įsibrovė nemaloni 
klaida. Buvo parašyta, kad pirmą 
dieną sekretoriavo Pr. Nagys ir 
Br. Stašionis, o turėjo būti ... ir 
A.J. Skirka.

★ Sporto šventės aprašyme pra
leista ALB Sydnėjaus Apylinkės 
valdybos sveikinimas. Susipažini
mo pietų metu sportininkus svei
kino šios apylinkės vardu jos pir
mininkas A. Jasaitis.

Redakcija klaidas apgailestauja 
ir atsiprašo.

L.K.F. Geelongo Skyrius
š.m. vasario mėn. 9 d. rengia lietuviškos dainos

KONCERTĄ.
<

PROGRAMĄ ATLIKS MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO CHORAS

Koncertas įvyks Geelong West Town Hall salėje. Pradžia lygiai 8 v. v. 
Pelnas skiriamas Geelongo Lietuvių Namams užbaigti. 

VISI ATEINA IR ATVAŽIUOJA!

ALB Bankstowno Apylinkes Valdybos
RUOŠIAMAS ŠOKIŲ VAKARAS

LIETUVIŠKAS POBŪVIS
įvyks vasario 2 d. 7 vai. vak.

AGNĘ LUKŠYTĘ
ir

SIMĄ GRINĄ
vedybų proga sveikina ir daug
laimės linki

Pov. Alekna.

vėliau ruošis naujam vaidinimui.
Kviečiami atvykti ir nauji moki

niai, berniukai ir mergaitės, iki 
14 metų amžiaus, čia yra progos 
išmokti tautinių šokių ir taip pat 
pasireikšti scenos mene.

vs.

SYDNĖJAUS JŪRŲ SKAUTAMS 
“Ryklių” Valties vadas praneša, 

kad vasario 3 d. 10 vai. Camper- 
downe įvyks Sydnėjaus lietuvių 
jūrų skautų sueiga. Dalyvavimas 
būtinas. Bus priimami ir nauji 
nariai.

SYDNĖJAUS STUDENTŲ 
IŠKYLA

Sydnėjaus lietuviai studentai 
vasario 2 d. ruošia iškylą, kurios 
dalyviai 9 vai. ryto susitinka 
Centrinėje stotyje prie elektrinių 
traukinių laikrodžio. Dalyvauti 
kviečiama visas Sydnėjaus jauni
mas.

Lietuviškai užsigavėk ir 
artimui padėk!

Sydnėjaus Lietuvių Moterų So
cialinės Globos Draugija praneša, 
kad š.m. kovo mėn. 2 d., šešta
dieni, Macabean Hali, Darling- 
hurst, ruošia.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKARĄ.

Pradžia 7 vai. vakaro.
Gros gera muzika ir bus patiekta 
tikrų Užgavėnių blynų.

IRENĄ IR KOSTĄ BAGDONAVIČIUS, 

jų sūneliui Andriui tragiškai žuvus, 

nuoširdžia užjaučiame.

Garbaliauskai ir Arlauskai.

Nepirkite kates maiše!
Užsakykite jūsų siuntinius

I LIETUVĄ IR KITUS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS 
KRAŠTUS GERAI ŽINOMOJE FIRMOJE

CONTAL CO
į Siuntinių skyrius: 387 LITTLE BOURKE ST., MELBOURNE.
į Tel. MU 3627 ir MU 1608
Ji Atstovaujame: Fregata (Merchants) Ltd., 7 Cromwell Rd., 
į London SW 7.
■J Atvykite ir apžiūrėkite prekių pavyzdžius. Mes garantuojame, 
į kad yra siunčiamos tik augštos kokybės prekės.
į XXX

!
 Mes taip pat turime daug lietuviškų plokštelių.

XXX
Klausykite mūsų savaitinių radijo valandėlių per stotį 3 GL, 
sekmadieniais 2.30 — 3 vai. p.p.

Fregata (Merchants) Ltd. atstovai kitur:

QUEENSLAND
— N. DUGIL,
3 Clarence St., Sth. “Brisbane.

NEW SOUTH WALES
MURRAY’S (Proprietor A. Racieski)

146 Mowbray Rd., Willoughby- Sydney.

SOUTH AUSTRALIA
J. & E. RAKOWSKI,

126 St. Vincent St., Port Adelaide

PROTESTANT HALL, BANKSTOWNE.

Gera muzika. Turtingas bufetas.
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JŪSŲ SIUNTINIUS
MES PERSIUNČIAME Į RUSIJĄ IR BALTIJOS KRAŠTUS

SUBIRKITE PREKES KUR NORITE
ir atneškite (ar prisiųskite paštu) jūsų siuntinį MUMS, pri
dėdami prekių kainų pakvitavimus. (Augščiausias siuntinio 
svoris 11 svarų).

Mes siuntinius išsiunčiame tuoj pat.
Visi mokesčiai sumokami vietoje — gavėjas nieko nemoka.

Mes GARANTUOJAME saugų siuntinio pristatymų per 2-3 
g menesius. Per 11 metų ne vienas siuntinys nėra žuvęs.

MES ESAME VIENINTELĖ TOKIA AGENTŪRA
AUSTRALIJOJ

— SIUNČIAME BETARPIŠKAI RUSIJON.

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road, 
Kings Cross, Sydney.

TEL. FA 5195
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LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Gerbiamas Pone Redaktoriau, 
kad nebūčiau netinkamai supras
tas ir pakaltintas dėl pavėluotai 
“M.P.” pasirodžiusio pranešimo 
“Savaitgalio mokyklų vedėjams”, 
maloniai prašau paskelbti šį mano 
pasiaiškinimą.

Praėjusiais metais, prieš mokslo 
metų pabaigą, pasiunčau mokyk
lų vedėjams pranešimą dėl mo
kyklos baigimo pažymėjimų ir 
mokyklų apžvalgų, šis praneši
mas “M.P.” buvo atspausdintas 
tik š.m. sausio mėn. 16 d. numery. 
Tuo būdu mokyklų vedėjai nebe
galėjo pasinaudoti mano siūlomais 
pažymėjimais, nes mokslo metų 
užbaigimo šventės įvyko mokyk
lose praėjusiais metais. Taip pat 
kreipimasis dėl mokyklų apžvalgų, 
kurias prašiau atsiųsti iki sausio 
10 d., taip pat pavėluotas, nes 
laikrašty tepasirodė šešias dienas 
po nustatyto laiko.

Šiuo pareiškiu, kad pranešimas 
atspausdintas pavėluotai ne dėl 
mano kaltėsj ir ponus mokyklų ve
dėjus atsiprašau.

LKF švietimo Vadovas.

Pajieškojimai
★ Juozo Varnelio, s. Jono, jieš- 

ko Valerijonas Tendzegolskis. Ra
šyti: P. Savenis, 15- Bond St. 
Hindmarsh, S.A.

★ Joną Sabaliauską, kilusį iš 
Raseinių miesto, prašo atsiliepti 
A. Kukeckas, Kempston Hard- 
wick Host. B. 11. Nr. Bedford, 
England. Yra žinių iš namų.

★ Mykolaitytę Magdaleną (gi
musią Pilotiškių km. Marijampo
lės spskr.) prašo atsiliepti A. Ta- 
mulynas, 3130 West 42 St,, Chi
cago 32, Ill., U.S.A. Yra laiškas 
iš artimųjų.

★ Aldoną Arminaitę (iš Karklu- 
pėnų km.) prašo atsiliepti M. 
Borkertaitė — Stundžienė, 89 
Glenlake Avė., Toronto, Ont., Ca
nada.

★ Rainys Bronius, s. Juozo, gy
venęs Vilkavišky, pa jieškomas ar
timųjų. Rašyti: Litauishe Zentral 
Komitee, (17a) Weinheim-Bergstr. 
Postfach 233, Germany.

★ Ireną Butavičienę prašo atsi
liepti Elena Steponavičienė (pa
langiškė). Rašyti: 93 Campbell 
St., Hobart, Tasmania.

★ Aldoną Audėjutę — Vaitie
kūnienę, d. Juozo, prašo atsiliep
ti, arba žinantieji pranešti jos 
adresą: S. Osinas, 24 Pitt St., Par
ramatta, N.S.W. Yra svarbių ži
nių iš namų.

★ Vytautą Vyšniauską, s. Juozo, 
kilusį iš Vizbutų kaimo, Tauragės 
apskr., prašo atsiliepti Juozas Li- 
nartas. 1239 So. 50 Court, Cicero 
50, Ill., U.S.A.

★ Romo Vyšniausko (kybartiš- 
kio) jieško L. Zubrickaite — Gai
galienė, 21 Edward St., Coburg, 
Melbourne, Vic. Yra žinių iš mo
tinos.

★ Povilą Blažį, arba žinančius 
apie jį, prašo atsiliepti M. Bul- 
derytė — Glionertienė, 118 W«- 
terloo Rd., E. Bankstown, N.S.W. 
Yra žinių iš brolio.

★ Joną Gružauską (krepšinin
ką) kilusį iš Kauno, dabar gyve
nantį Melbourne, arba žinančius 
apie jį, prašo atsiliepti Ieva Jasu- 
kaitis, 203 First St., Elizabeth, 
N.J., U.S.A. Yra žinių iš tėvų.

★ Viliaus, Alberto, Jono ir Er
nos Dervonskių, kilusių iš Klaipė
dos krašto (Klemiškių km.), pa- 
jieško motina Magdelena Dervens- 
kienė. Kreiptis “Mūsų Pastoges” 
Red.

MAISTAS — MEDŽIAGOS — VAISTAI
Dovanų pakietėliai siunčiami iš Anglijos i Rusiją — Lietuvą — Lat
viją — Estiją — Ukrainą — Baltgudiją. Muito ir visus kitus mokes
čius sumoka siuntėjas — adresatas, atsiimdamas siuntinėli, nieko ne
moka. Paprastas siuntinys adersatą pasiekia per 6-8 savaites. Siun
čiame ir oro paštu. Visi siuntiniai pilnai apdrausti. Prekių kainaraš- 
tis pareikalavus, Galima pamatyti ir prekių pavyzdžius.

O D R A
Registered Overseas Parcel Service

111 Bourke Street, MELBOURNE. Telef. MF 6178. 
Po darbo vai. JJ 2630.

Agentūros visose Australijos valstybėse.
.. ........................................................................ .

PADĖKA
“Dainos” chorui, “Kovo” spor

to klubui ir jo tautinių šokių gru
pei, visiems darugams ir pažįsta
miems, sveikinusiems mus bei sėk
mės ateities gyvenime sutuoktuvių 
proga linkėjusiems, nuoširdžiai dė
kojame

Aldona ir Ernestas Kolbakai.

Printed by Mintis Pty- Ltd., Fo
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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