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KL. KAS NUSVĖRĖ VLIKO PIR
MININKO IR VLIKO PREZIDIU
MO PASIKEITIMĄ?

Ats. VLIKo vadovybės pasikei
timas įvyko normalia tvarka. Bu
vusioji vadovybė, sėkmingai dir
busi pusantrų metų, atsistatydino, 
dar prieš paskutiniąją VLIKo se
siją, norėdama, kad ateitų nauji 
žmonės su savo sumanymais, idė
jomis ir planais, ir energingai 
stumtų laisvinimo darbą pirmyn.

KL. KOKIA VLIKO PREZIDIU
MO ARTIMIAUSIŲ 
PROGRAMA, 
SPEKTYVOS 
KOVOJE?

DARBŲ
KOKIOS PER-

MOSŲ LAISVĖS

Prezidiumo veiklosAts; VLIKo 
artimiausieji tikslai ir uždaviniai 
buvo išdėstyti VLIKo š.m. birže
lio mėn. pareiškime. Jų nenorė
čiau kartoti, nei detalizuoti. Tam 
reikėtų daugiau laiko ir vietos. Be 
to, yra reikalų, kurie negali būti 
iš anksto skelbiami. Tokių reika
lų turi laisvieji kraštai, tuo la
biau vyriausias Lietuvos išlaisvi
nimo organas savo rezistencinėje 
veikloje.

Mūsų kovos už tautos laisvę sėk
mė ir perspektyvos pareina nuo, 
daugelio veiksnių: Lietuvių atspa
rumas okupacijai ir nutautinimui, 
o taip pat laisvėje gyvenančiųjų 
ryžtas kovoti ir ištverti ligi per
galės yra, buvo ir pasiliks svar
biausios toje kovoje galios. Dide
lės, be abejo, svarbos yra ir są
lygos, kuriose tenka toms galioms 
veikti. Sovietų Sąjungos vidaus 
politinė padėtis ir tarptautinė kon
junktūra gali tas sąlygas paleng
vinti ir pasunkinti. Paskutinieji 
pasikeitimai Maskvoje sudavė mir
tiną smūgį stalininei politikai. 

Sovietinė sistema gali pasukti tau
tinio komunizmo linkmė ir švel
ninančiai paveikti režimą, o taip 
pat suteikti kiek daugiau laisvės 
sovietinėms respublikoms 
sius ūkinius, kultūrinius ir socia
linius reikalus tvarkyti, nepriklau
somai nuo Kremliaus varžtų. Ka
dangi tokia santvarka neišvengia
mai turės atsiremti į gyventojų 
daugumos aspiracijas, rusų tautos 
siekiai ir tikslai įgaus didesnėj 
svarbos ir reikšmės. Kokie yra tie 
tikslai, mums žinoma iš seno. Ga
lima tikėtis agresyvumo rusų ko
munistų įtakai pavergtoje Lietu-

• voje sustiprinti. Todėl lietuvių 
tautinis atsparumas, kietumas ir 
ryžtas kovoti su rusifikacija nu
lems: ar naujieji įvykiai ir spėja
mi. komunistų politikos pakeitimai 
bei administracijos decentralizaci
ja bus išnaudoti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir tautos 
sustiprinimo labui. Naujosios są
lygos, be abejo, uždeda mūsų žmo
nėms didesnę, negu bet kada ligi 
Šiol, atsakomybę už lietuvybės iš
laikymą. Nuo to, kiek lietuvių tau
ta pajėgs atsispirti rusams komu
nistams, jų skleidžiamom idėjom, 
kalbai ir primestam gyvenimo 
būdui, pareis didele dalimi išlais
vinimo tempas ir laikas,

JAV ir Sov. Sąjunga pasigami
na vis daugiau ir galingesnių ato
minių ginklų ir kelia totalinės 
destrukcijos karo atveju baimę. 
Tai veikia didžiųjų galybių poli
tiką ir tolina jų karinį susidūri
mą. Nesisekant susiartėti dėl nu
siginklavimo ir niekam netikint,

savuo-

kad net susitarus jis turėtų rei-. 
kšmės, stengiamasi tenkintis esą-1 
maja padėtimi — status quo. Ne-
nuostabu todėl, kad JAV ir dauge
lio kitų laisvųjų kraštų užsienio 
politikai, kalbėdami apie paverg
tųjų ateitį, vis dažniau guodžiasi 
eventualiais sovietiniais pasikeiti
mais ir reiškia valtį, kad evoliu
cijos keliu eidami pavergtieji at
gaus laisvę. Tuo vaduodamiesi 
laisvieji kraštai nepritarė vengrų 
ginkluotam sukilimui, nors lygiai 
kieta pasmerkė Sovietų karinę 
intervenciją, šiuo metu tie patys 
politikai rekomenduoja lenkams 
politinį santūrumą ir nuosaikumą. 
Visa akcija perkeliama į idėjinį 
kovos lauką, į kurį tenka ir mums 
orientuotis ir kartu suintensyvinti 
tautinę ii* intelektualinę veiklą.

rei- - KL. 
IDARBIAUTI SU KITAIS LAIS
VINIMO VEIKSNIAIS?

KAIP SEKASI BENDRA-

KL. KOKIUS ARTIMIAUSIUS 
UŽDAVINIUS SKIRIATE ESAN
ČIAI LAISVAJAME PASAULY 

LIETUVIŲ VISUOMENEI TĖ
VYNĖS LAISVINIMO BARE?

At». Besikeičiančiose politinėse’ 
sąlygose laisvėje esantieji turime 
atlikti ypatingos reikšmės uždavi
nius. Mūsų visuomenė turėtų su
daryti visur, kur daugiau lietuvių 
gyvena, stiprius tautinės akcijos 
centrus, kurie, talkaudami VLI- 
Kui, vestų politinės propagandos 
darbą, pagal VLIKo planą ir nu
rodymus. Jei PLB veikla yra dau
giau nukreipta į lietuvybės išlai- 
knygą, tai organizuoti centrai ar 
sambūriai turėtų informuoti gyve
namojo krašto politikus, visuome
nę, spaudą, mokslo institucijas ir 
organizacijas apie Lietuvos bylą, 
padėtį okupotame krašte ir lietu
vių tautos kultūrinius laimėjimus. 
Tie patys centrai turėtų veikti 
parlamentus ir atitinkamus vald
žios vykdomuosius organus, kad jų 
atstovai paremtų Lietuvos laisvi
nimo reikalus Jungtinėse Tautose 
ir tarptautinėse konferencijose, 
kur tie reikalai galėtų būti tiesio
giniai ar netiesioginiai paliesti.

Kaip tuos centrus sudaryti, yra 
•grynai techninis organizacinis 
klausimas, kuris galėtų būti spren
džiamas, atsižvelgiant į vietos są
lygas. Iniciatyvos, manau, turėtų 
imtis vlikinių grupių veikėjai, pa- 
kviesdami į organizuotinus cent
rus Visus geros valios lietuvius ir 
buvusiųjų Lietuvoje tautinių ma
žumų atstovus, kurie sutiktų pa
remti VLIKo vadovaujamą Lietu
vos laisvinimo darbą.

Kadangi be lėšų neįmanomas 
joks darbas, tie patys centrai tu
rėtų visokeriopai paremti Tautos 
Fondą, padėdami jam ir jo atsto
vybėms organizuoti vajus aukoms 
rinkti. Ligi šiol tos lėšos buvo di
dele dalimi parūpinamos JAV gy
venančių lietuvių. Garbė ir padėka 
jiems. Tačiau jau laikas 
gyvenantiems lietuviams 
darbą tolygiai paremti, 
visur mūsų žmonės yra
susitvarkę ir įsikūrę. Ne centus, 
bet nors pusę savo metinių paja
mų procento galėtų paaukoti Tau
tos Fondui. Tai nė kiek neatsiliep
tų i jų gyvenimo lygį. Jei be to, jie 
laisvės procentą reguliariai be spe- 
cialinių raginimų įmokėtų, tuo 
sumažintų aukų rinkimo išlaidas, 
kurios kartais prilygsta pačioms 
surenkamoms aukoms.

ir kitur
VLIKo 

šiandien 
padoriai

■Ats. VLIKas visada buvo už nuo
širdų bendradarbiavimą su mūsų 
diplomatais, ALT, PET ir LLK. 
Esu nuomonės, kad toks bendra
darbiavimas laisvinimo akcijoje 
yra būtinai reikalingas, jį puose- 
lėsiu ir plėsiu.

Pasitaiko daugel tarptautinės 
politikos klausimų ir reikalų, ku
riems spręsti ir vykdyti reikia 

mūsų diplomatų pagalbos. Jie jos 
neatsakė praeity, norėčiau tikėtis, 
kad, plėsdami savo veiklą, jie jos 
neatsakys nė ateity. VLIKas, did
žiuodamasis, kad turime diploma
tų, kurie tebėra laisvųjų kraštų, 
ypatingai JAV, 
mė ir rems jų 
gius nuoširdaus

(Tąsa

pripažįstami, rė- 
diplomatinius žy- 
bendradarbiavimo 
2 psl.)

LODZĖS STREIKAS
Iš Varšuvos pranešama, kad 

Lodzės (Lenkijoje tekstilės pra
monės centras) transporto darbi
ninkų ir tarnautojų streikas, įsi
kišus kariuomenei, palaužtas ir 
susisiekimas mieste vyksta nor

maliai.
10.000 Lodzės autobusų ir tram

vajų tarnautojų buvo paskelbę 
streiką, reikalaudami padidinti at
lyginimus. Policijai neįveikus strei
kininkų, buvo iškviesta kariuome
nė. Prieš demonstruojančius strei
kininkus buvo panaudotos ašarinės 
bombos. Keliasdešimt streikininkų 
areštuota. I Lodzę iš Varšuvos bu
vo atskridę augšti valdžios ir par
tijos pareigūnai, kurie mėgino 
įtikinti streikininkus, kad trans
porto priemonės priklauso valsty
bei ,todėl jos privalo riedėti. Strei
kininkai atsakę: “Jos neriedės, 
kol nebus patenkinti mūsų teisėti 
reikalavimai”.

Vyriausybė pažadėjo paskirti ko
misiją, kuri ištirs streikininkų 
reikalavimus, ir jei bus pagrįsti, 
stengsis juos patenkinti.

JEMENAS GlKLUOJASi
SOVIETINIŲ GINKLŲ TRANSPORTAI

Karo kibirkštys tebežaižaruoja 
Vid. Rytuose. Iš Adeno praneša
ma, kad pereitą savaitę į Jemeno 
uostą Salif atplaukė dar vienas 
rusų laivas su ginklų kroviniu ir 
gausiu būriu palydovų, kuriuos 
atsiuntė sovietinio bloko valsty
bės. Kaip oficialus komunikatas 
skelbia, ginklų transportą atlydė- 
jusieji kariniai specialistai, kurių 
pastarajam transporte buvę per 
50, yra technikinis • personalas, ku
ris apmokys Jemeno karius varto
ti naujuosius ginklus, padės jiems 
juos sumontuoti ir pamokys kaip 
reikia šaudyti Tarp šito “techni
kinio personalo” yra keletas karo 
lakūnų.

Pereitą savaitę atplaukusia į Je
meno uostą rusų laivas yra sep
tintasis iš eilės su ginklais Jeme
nui. Nurodoma, kad ginklų tieki
mas vykdomas pagal anksčiau pa
darytą susitarimą — esą Jemeno 
karūnos princas yra užsakęs šiuos 
ginklus dar pernai, viešėdamas 
Čekoslovakijoje.

Neoficialūs šaltiniai praneša, 
kad Jemeno kariai toliau vykdą

JEMENO UOSTUOSE

POKALBIS APIE TERORĄ
l AUSTRALIJĄ ATVYKO LIETUVIS, APIE KURIO PERGYVE
NIMUS RAŠO AUSTRALIŠKI LAIKRAŠČIAI. JIS YRA BU
VĘS KAUNO, MASKVOS KALĖJIMUOSE IR PRIEVARTINIŲ 
DARBŲ STOVYKLOSE SIBIRE, Iš KUR PABĖGĘS 1949 M.

Melbourniškio The Herald dien
raščio bendradarbis su šiuo “nau
juoju australu” ir jo žmona kal
bėjosi “Aurelia” imigrantų laive. 
Pasikalbėjimas, iliustruotas didele 
atvykusiųjų nuotrauka, tilpo The 
Herald rugpjūčio. 6 d. numeryje.

Laikraštis pasikalbėjimų prade
da antrašte: Jie ramiai pasakoja 
apie terorą. Toliau rašoma, kad 
tai yra istorija apie žiaurumus, 
badą, vargą, baimę ir narsą.

■— Mes nelaukiame, kad jūs pa
tiktumėte. Jūs Australijoje nega
lite suprasti šitokių dalykų, — 

pareiškęs 43 metų amžiaus vyras 
laikraščio bendradarbiui.

Toliau rašoma, kad tai yra lie
tuvio Stasio Urmono ir jo žmo
nos Margaretos (vokietė) gyve
nimo istorija, kuri prasidėjusi So
vietų Sąjungai okupavus Lietuvą.

Sovietams okupavus Lietuvą, ra
šo laikraštis, Stasys Urmonas tar
navęs Lietuvos aviacijoje lakūnu. 
Okupantui likvidavus Lietuvos 
aviaciją, S. Urmonas nuėjęs par
tizanauti. Paskui pakliuvęs į so-

Archtikoje, rašo laikraštis, St. Ur
monas išbuvęs septynerius metus. 
1949 m. gruodžio 31, su keliais ki
tais kaliniais, pasisekę pabėgti. 
Po ilgos ir vargingos kelionės 
skersai Mandžiūriją, S. Ujrmo- 
nas pasiekęs Kiniją. Tada jis 
svėręs apie 35 kilogramus.

1950 m. jis išvykęs atgal į Eu
ropą, kad skelbtų visiems apie ko
munistų pragarą. Jis perkeliavęs 
Europą, kalbėdamas mitinguose ir 
platindamas atsišaukimus. 1953 
m. jis vėl susitikęs savo žmoną, 
su kuria buvo susituokęs prieš 
karą.

Pereitų metų rudenį World 
Council of Church sudarė sąlygas 
Urmonams atvykti įz Australiją, 
kur jie žada pastoviai įsikurti.

Chruščevas kaltina.,

Adeno protektorato puolimus. Jie.vietinio saugumo rankas: kankini- 
užmė Shujair augštumą, iš kurj mai, tardymai, Kauno ir garsusis

Adeno

Adeno 
gos juos mėgina išstumti. Anglų 
karo lėktuvai puola Jemeno kari
nes pozicijas Adeno protektora
te. Tai rodo, kad kautynės tebe
vyksta Adeno protektorato teri
torijoje.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
sovietinis blokas, tiekdamas gink
lus Jemenui,- nori įgyti daugiau 
arabų simpatijų. Gi šiandien ara
bai laiko savo draugu ir užtarėju 
kiekvieną, kuris jiems parduoda 
šautuvą ar granatą. O Sovietai 
jiems parūpina ir stambesnių šau
dymo įrankių: lėktuvų, patrankų 
ir įvairaus tipo tankų.

protektorato karinės pajė- Maskvos Liubenkos kalėjimas; 
mirties sprendimas, kuris buvo 
pakeistas darbo vergų stovykla Si
bire (visam gyvenimui).

Prievartinių darbų stovykloje

Kovos Omane

Sovietų vyriausybės ir partijos 
delegacija, vadovaujama Chrušče- 
vo, lankėsi Rytų Vokietijoje, čia 
Kremliaus bosas pasakė keletą 
kalbų. Vienoje jis aštriai puolė 
Vak. Vokietijos kanclerį dr. Aden- 
auerį dėl jo reikalavimo grąžinti 
iš Soy. Sąjungos vokiečių karo 
belaisvius. Chruščevas pasakė, kad 
šitokiais reikalavimais Adenaue- 
ris psichologiškai vokiečių tautą 
ruošiąs naujam karui. Jis pabrė
žė, kad visi vokiečiai jau grąžin
ti, o kurie negrįžo, tai tie yra mi
rę. Tokiais savo reikalavimais 
Adenaueris, esą, tik draskąs se
nas žaizdas.

• Australijos užsienių reikalų 
ministeris R.G. Casey rugpjūčio 
25 d. išvyksta astuonioms savai
tėms į užsienius.

Šioje savo diplomatinėje kelio
nėje ministeris lankysis Malajuo
se, Londone, JAV-bėse, Kanadoje, 
Saigone, Vietname, Laos ir Kom- 
bodijoje.

’’Husu Pastogės”
SPAUDOS BALIUS

ŠIEMET ĮVYKS RUGPJŪČIO 31 D. 
CABRAMATTOS CIVIC TOWN HALL.

Spaudos baliuje, kaip visi žinome, susitinka lietuviškojo spausdinto 
žodžio bičiuliai. Nereikia tačiau užmiršti, kad gražiojoj Cabramattos 
miesto savivaldybės salėje tegalima' priimti tik 500 svečių. Taigi, 
vietų skaičius yra ribotas. Tad pakvietimais patartina pasirūpinti iš 
kalno. Įsigyjant pakvietimus malonėkite nurodyti kieno vardu užsa
komas staliukas (stalai — dešimčiai žmonių kiekvienas; esant rei
kalui stalai gali būti sujungti).
Pakvietimai gaunami: pas ALB Krašto Valdybos, Sydnėjaus, Cabra
mattos, Bankstowno apylinkių valdybų narius, Camperdowne spau
dos kioske; telefonu užsakoma šio laikraščio redakcijoj — LF 7837, 
“Minties” spaustuvėj — WB 1758, V. Simniškis — MX 2120, O. Mo- 
tūza — UY 2805, pas A. Laukaitį — Sporto sk. redaktorių. Bt to, pa
kvietimų gausite šiose liet, versląnionėse: Baltia Pty. Ltd. — Par- 
ramattoj, “Cabra — Vale’; liet, baldų prekyboj ir “Rūtoj” — Cab- 
ramattoj, pas p. J. Mickevičienę “Ventoj” — Bankstowne.
Wollongongo, Canberros, Newcastlio ir kitų vietų lietuviai prašomi 
bent savaitę prieš balių pranešti, kokiam žmonių skaičiui rezervuoti 
staliukus. Pakvietimai £ 1.0.0., įskaitant ir 6 penus švietimo — 
Kultūros ekonominiam fondui.

Omano konfliktas, atrodo, prak
tiškai yra baigtas. Sukilėlių va
das Imam su savo šalininkais ne
sulaukęs prašytos paramos iš 
Egipto, nei iš Maskvos, neįsikišus 
į ginčą Amerikai, pasitraukė į 
kalnus. Sultono kariuomenė, re
miama anglų, baigia likviduoti su
kilėlių atsparos punktus. Pasiprie
šinimo židinių esama dar kėliuose 
kaimuoee ir mažuose miesteliuose. 
Bet tikdienų klausimas, kada su
kilėliai bus “išrūkyti” ir iš šių po
zicijų. Tada, kaip pareiškė britų 
vyrausybė politinis atstovas Oma
ne, sukilėlių nugurkaulis bus galu
tinai lūžęs.

Sukilėlių vado vyriausia būsti
nė Kaire skelbia, kad “Omano 
patriotai stovi prieš tankus, šar
vuočius, raketinius ginklus ir bom
bas, bet omaniečiai visa tai atlai
kys — Omanas nekapituliuos, nes 
negali kapituliuoti.”

Taip skamba dviejų priešingų 
stovyklų pranešimai.

Zorinas kalba tiesiai
JIS SAKO, KAD NEREIKIA 
KLAIDINTI PASAULIO DĖL 

NUSIGINKLAVIMO

Iš Londono Reuteris praneša, 
kad Zorinas, Sovietų Sąjungos de
legatas nusiginklavimo komitete, 

komentuodamas Amerikos delega
to Staseno pareiškimą, jog artė
jama prie nusiginklavimo susita
rimo, pasakė, kad kol Vakarų val
stybės nesutiks su sovietiniu pla
nu, tol neteisinga sudaryti įspūdį, 
kad nusiginklavimo klausimo 
sprendimas artėja prie galo.

Valerian Zorin pažymėjo, kad 
šiandien, po 5 mėnesių darbo, ko
mitetas dar negali pranešti apie 
susitarimą bent vienu svarbesniu 
nusiginklavimo klausimu.

★ Rytų Vokietijoj viešėjusi so- 
• vietinė delegacija, kuriai vadova

vo Chruščevas, ir R. Vokietijos
. vyriausybė paskelbė bendrą komu

nikatą, kuriame sakoma, kad 
draudžiama Vokietijos teritorijoj 
gaminti ir laikyti atomines bom
bas.

★ Amerikos slaptoji Gynyba 
pradėjo sovietinio šnipo Abelio 
slaptų turtų jieškojimo darbą.

Suėmimo metu pas Abelį buvo 
rasta 6000 dol. grynais, seife — 
15.000 dol. Buv. Abelio bendradar
bio Reino Hayhanen teigimu, Abe
lis šnipinėjimo veiklai finansuoti 
šiuo metu savo dispozicijoj turė
jęs mažiausiai 1 mil. dolerių.

šiuo metu vyksta jo byla. Jam 
gręsia mirties bausmė.

★ Chruščevas vienoje kalboje R. 
Vokietijoj pareiškė, kad tie, kurie 
mėgins sujungti Vokietiją jėga, 
susidurs su visų “Varšuvos pakto 
valstybių karine galybe”. O įsi
smaginęs Sov. Sąjungos krašto 
apsaugos viceministeris maršalas 
Vasilevskis pasakė, kad Sovietai 
šiandien turį pakankamai karinių 
ir ekonominių išteklių laimėti 
konfliktui su Vakarais.

★. “Amerikadienst” biuletenio 
29 nr. pateikiama vokiečių spau
dai skirtas straipsnis “Keturisde- 
širat metų sovietinio valdymo —• 
keturiasdešimt metų sutarčių, lau
žymo”. Straipsnyje išvardinta visa 
eilė sutarčių, kurias Sovietų Są
junga sulaužė. Jų tarpe minimos 
ir Lietuvos sutartys su Sovietų 
Sąjunga, kurių nepaisydama Mas
kva 1940 metais pasiuntė savo ka
riuomenę Lietuvai okupuoti. Pažy
mimas taip pat sutarčių su kito
mis Pabaltijo valstybėmis sulau

žymas. .
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•^KURUOTOJE
Vt* LIETUUQ7E

Šienapjūtės vargai
(Elta) Nors sovietiniame kraš

te viskas vykdoma “pagal planą”, 
bet kai žemės ūkyje užgriūva se
zoniniai darbai, visi planai susi
jaukia. Vilniaus “Tiesa” liepos 10 
d. šienapjūtei net vedamąjį pa
šventė. Pasirodo, kad tą dieną kai 
kuriuose rajonuose šienavimas net 
nebuvo dar pradėtas. Įdomu, kuo 
aiškinamas toks delsimas. Laikraš
tis rašo: “Kai kur šis delsimas 
paaiškinamas tuo, kad, esą, lau 
kiama lietaus, nes pievos menkai 
tesužėlusios”. Iš to pasisakymo 
aiškėja, netik šienavimo delsimo 
priežastis, bet ir dar vienas bū
dingas reiškinys: natūralios pievos 
Lietuvoje dėka kolchozinės siste
mos yra tiek sunykusios, tiek ne- 
žolingos, kad net liepos 10 d. dar 
nėra kas šienauti. Matyti, trūks
ta pievų priežiūros, trūksta ypa
tingai trąšų. Laikraštis, žinoma, 
tokio delsimo nepateisina. Girdi, 
reikia šienauti, kiek tos žolės ir 
būtų: “Pievos tikrai eilėje vietų 
šiemet blogai sužėlė, bet laukti, 
kol jos geriau sužeis, reiškia tik 
dar labiau gadinti ir taip negausų 
žolės derlių.”

MAŽAI SUINTERESUOTI

Beaiškindamas šienapjūtės sut
rikimus, laikraštis pripažįsta, kad 
kolchozai kai kur per mažai atsi
žvelgia i darbininkų materialinį 
suinteresuotumą. Girdi, kur kol- 
chozininkas yra tikras, kad bus 
aprūpintas pašarais ir savo asme
niniams gyvuliams, ten jis jau
čiąs didesnį paskatinimą ir visuo
meninus pašarus kaupti. “Deja, 
to vis nesupranta kai kurie kolū
kių vadovai”, skundžiasi “Tiesa”, 
šiek tiek nauja gaida girdisi iš 
laikraščio reikalavimo: “Valdybos 
pareiga rūpintis, kad tiek visuo
meniniai gyvuliai, tiek kolūkiečių 
asmeniniai gyvuliai būtų iki so
ties aprūpinti pašarais”. Sovietuo
se anksčiau to aprūpinimo lygu
mo nebuvo siekiama, dar visai ne
seniai buvo reikalaujama pirmoje 
eilėje rūpintis tik visuomeniniais 
kolchozų gyvuliais, o apie asme
ninas būdavo tik prabėgom užsi
menama.

NUPJAUTA ŽOLĖ PONĄ 
PRADALGIUOSE

“Tiesa” bara ir tuos kolchozus, 
kurie neįvertina žaginių reikšmės. 
“Rietavo rajone eilėje kolūkių yra 
pagaminta žaginių tačiau šienui 
džiovint jie nepanaudojami, šio 
rajono artelėje “Kovo” aštuntoji” 
10 ha plote žolė jau yra nupjauta 
apie dvi savaites. Ji džiovinama 
pradalgiuose, bet kadangi dažnai 
lynoja, tai šienas vis neišdžiūs- 
ta. Nupjauta žolė jau apžėlė ato
lu ir gerokai apgedo. Koks nuosto
lis kolūkiui!”, sušunka laikraštis.

MIRĖ MARIJA LASTAUSKIENĖ
— LAZDYNŲ PELĖDA

Mirė liepos 19 d. Kaune, kur 
ji visą pastarąjį laiką gyveno. 
Buvo gimusi 1872 m. Paragiuose, 
Šiaulių apskrityje. Yra gyvenusi 
Šiauliuose, Vilniuje, Rygoje, Var
šuvoje, Petrapilyje. Rašyti pradė
jo būdama 17 metų. Daugumą raš
tų kūrė kartu su savo vyresniąja 
seserim Sofija Pšibiliauskiene — 
Lazdynų Pelėda, kuri mirė jau 
1926 metais. Po sesers mirties, jos 
(Lastauskienės) raštai buvo spaus
dinami jos tikrąja pavarde. Jai 
buvo paskirta valstybinė pensija. 
1955-56 m. Valstybinė grožinės 
literatūros leidykla išleido septy
nis Lazdynų Pelėdos raštų tomus, 
kuriuose tilpo abiejų seserų kūry
ba. ‘Tiesa” liepos 21 d. išspaus
dino nekrologą, kurį pasirašė šie 
rašytojai: J. Avižius, J. Baltušis, 
A. Baltrūnas, Š. Čiurlionienė, J.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 
— TAD VISI Į LIETUVIŠKŲ
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

Dovydaitis, A. Gricius, A. Guzevi- 
čius, J. Grušas, A. Jonynas, K. 
Korsakas, A. Lastas, J. Macevi
čius, E. Matuzevičius, E. Mieže
laitis, V. Mykolaitis — Putinas, 
V. Mozūriūnas, V. Reimeris, I. 

Simonaitytė, M. Sluckis, J. Šim
kus, T. Tilvytis, K. Vairas — Rač
kauskas, A. Venclova, A. Vienuo
lis — Žukauskas.

NEBAIGTOS MOKYKLŲ STA
TYBOS, NĖRA VADOVĖLIŲ

“Tiesos” vedamajame “Laiku 
pasiruošti naujiems mokslo me
tams” pastebima, kad dėl lėšų 
stokos daugelis mokyklų negali 
prądėti remonto darbų. Daug 
priekaištų tenka N. Vilnios, šal- 
tininkų, Eišiškių rajonams. Eišiš
kių vidurinės mokyklos pastato 
statyba turėjusi būti baigta jau 
1955 metais, o statybos darbai te
buvę pradėti tik 1956 metais. Dar
bai nebaigti nei šiandien. Panaši 
padėtis esanti Kelmėje, kur vie
tinė statybos kontora jau ketvir
ti metai niekaip negali pabaigti 
vidurinės mokyklos statybos. Bet 
bėda esanti netik su patalpomis, 
bet ir su vadovėliais. Visai nese
niai Vilniaus radijas skelbė, kai 
šiais metais bus išleista mokyk
loms vadovėlių net virš 2 milionų, 
o dabar ‘Tiesa” rašo: “Eilės metų 
praktika parodė, kad mokytojai, 
prasidedant mokslo metams, ne
gauna laiku visų programų, vado
vėlių. Sunku kalbėti apie norma
lią darbo pradžią, esant tokiai pa-

MASKVA BARA
LIETUVOS SPAUDĄ

Maskvos “Pravda” labai 
nepatenkinta kai kuriais respub
likiniais laikraščiais, kad tie per 
mažai medžiagos pateikę kompar
tijos centro komiteto pareiškime 
iškeltais klausimais (Molotovo — 
Malenkovo grupės nušalinimo rei
kale). “Pravda” išvardija eilę laik
raščių, kurie tuo atžvilgiu itin ap
sileidę. Tarp kitų, minimas 
Vilniaus dienraštis rusų kalba 
“Sovietskaja Litva”. Tasai laik
raštis pasitenkinęs centro komi
teto pareiškimo paskelbimu, bet 
nuo savęs neparašęs nė vieno pro
pagandinio straipsnio, o taip pat 
nedavęs vietos ir skaitytojų laiš
kams tuo klausimu. Vilniaus “Tie
sai” nei “Pravda” nieko prikišti 
negalėjo. Tasai Lkp oficiozas taja 
madžiaga dažnai užverčia ištisus 
puslapius. “Pravda” bara dar ir 
gudų “Sovietskaja Bielorusija” ir 
ukrainiečių “Pravdą” (Kieve).

— Kaip iš Lietuvos spaudos ir 
Vilniaus radijo pranešimų maty
ti, pastarosiomis savaitėms (pe|r 
visą Lietuvą nusiaubė mitingų 
banga ryšium su “antipartinės 
grupės” pasmerkimu. Tie patys 
sovietiniai pareigūnai, kurie dar 
vakar pagal užsakymą gyrė Molo
tovą, Malenkovą ir kitus panašius 
vadus, šiandien, vėl pagal užsa
kymą juos dergia visokiais žod
žiais ir garbina Chruščevą. Pa
pūs kiti vėjai — ir Chruščevas 
bus šitoks ir toks.

ATBĖGO 16.000

Iš sovietinės zonos Vokietijoje 
per liepos mėnesio tris savaites 
atbėgo į Vakarus arba i vakarų 
Berlyną apie 16.000 asmenų. Dide
lė dalis iš Jų yra jauni, darbingi 
vyrai. Kas savaitę atbėga į Vaka
rus apie 5.000 asmenų.dėčiai’”

PAS KAIMYNUS
PROVOKACIJA 

ESTIJOJE
Stockholmo laikraštis “Dagens 

Nyheter” įsidėjo straipsnį apie pa
dėtį Estijoje ir praneša apie to
kius reiškinius: Keletą savaičių 

prieš tai, kada Maskva ėmė kal
tinti Švediją dėl subversyvinės 
veiklos Pabaltijos valstybėse, Es
tijoje pasklido gandai apie taria
mai netrukus įvyksiantį sukilimą. 
Kai kurie asmens tvirtino turi ry
šių su partizanais ir jieškojo “vien
minčių”, kurie sukilimo planams 
pritartų, ypač jaunimo tarpe. Ke
letas jaunuolių tuo susižavėjo ir 
davė sutikimą sukilėliams padėti. 
Bet netrukus šie “verbuotojai” 
dingo, o pasirodė politinė policija 
ir suėmė visus tuos, kurie buvo 
santykiavę su tais “verbuotojais”. 
Kai kurie būk nuteisti mirti. Visi 
tokiu būdu į spąstus pakliuvę jau
nuoliai buvę 16-24 metų amžiaus. 
Keletas patekę į Sibirą. — “Eltos 
Informacijų” korespond. Skandi
navijoje praneša, kad apie šitas 
Sovietų provokacijas estų organi
zacijoms Švedijoje • papasakojęs 
estas Akvi Fae.

PADĖTIS LATVIJOJE
KETURI LIEPOJOS ŽVEJAI 

ATBĖGO Į ŠVEDIJĄ

Žiniomis iš Švedijos, ten atbė
go keturi latviai, kurie žvejų lai
vu buvo išplaukę į Baltijos jūrą 
žvejoti. Kaip praneša “Latvija”, 
žvejai «>są 22-38 metų amžiaus ir 
nė vienas iš Jų nepalikęs Latvijo
je giminių. Į Švediją keltis jie 
planavę jau nuo pat žiemos. Kad 
nekiltų įtarimo, jie su savim ne- 
siėmę jokių daiktų. Išplaukus į 
atvirą Jūrą, keturi žvejai surišę 
kapitonui rankas ir kojas ir užra
kinę jį kajutėje. Tam planui 
įvykdyti buvęs pasirinktas mo
mentas, kada buvo ruošiamasi iš
mesti tinklus. Kapitoną supančio
ję, keturi žvejai nukreipė laivą 
švedų Gotlando salos kryptimi. 
Laivas buvęs vienas iš blogesnių. 
Žvejams tekę visą naktį vandenį 
pilstyti iš laivo. Vairavimą pasun
kino taip pat migla, švedų žvejų 
pagalba latviai po 11 valandų ke-

lionės pasiekė Gotlando salą. Lip
dami nuo laivo, Išlaisvino kapito
ną, kuris su laivu leidosi atgal į 
Liepoją vienas pats, be įgulos.

Kaip tokiais atvejais Švedijoje 
įprasta, atbėgę žvejai policijos bu
vo kol kas Izoliuoti, sargybinių 
lydimi lėktuvu iš Gotlando atga
benti į Stockholmą, kur svetimša
lių policija juos apklausinėja.
Švedijos latvių komitetas jau už
mezgęs kontaktą su įstaigomis, 
kurių žinioje yra atbėgėliai. žve
jai pareiškę, kad Latvijoje esanti 
tokia padėtis, Jog žmonės kažinką 
rizikuotų, kad galėtų patekti i 
laisvąjį pasaulį. E.

VENTSPILIO UOSTAS
PRALENKS RYGĄ IR LIEPOJĄ

EZD pranešimu latvių uostas 
Ventspilis pastaruoju metu žymiai 
išplėstas. Esą duomenų spėti, kad 
jis su laiku pralens net Liepojos 
ir Rygos uostus. Ventspilyje įren
gti du nauji uosto baseinai, kurių 
vienas skirtas sovietų kariniam lai
vynui, o kitas prekiniams laivams. 
Ventspilio uostas tobulinamas dėl 
to, kad žiemą neužšąla, kaip Ryga. 
Pajūryje abipusiai Ventspilio su
stiprinti kariniai įtvirtinimai. ‘Ci
viliniai gyventojai iš pakraščio 
zonos visiškai evakuoti. Pačiame 
Ventspilyje gyvena dar daug lat
vių, bet mieste taipogi matosi 
daug uniformuotųjų.

• “Information” (danų laik
raštis) Sovietų planus apie Balti
jos jūros neutralizaciją vadina 
“propaganda be fantazijos”. Argi 
tai nesąs pakartojimas Kaizerio 
Vilhelmo telegramos 1914 metais, 
kuria iš Danijos buvo reikalauja
ma uždaryti Beito sąsiauriu®? Lai
kraštis klausia, ar Baltijos jūros 
neutralizacija būtų tik dalis nau
jos santvarkos Europoje, j kurią 
įeitų ir Chruščevo pasiūlyta sate
litinių kraštų evakuacija? Ar są
siauriai turėtų būti uždaryti netik 
svetimiems, bet ir Baltijos pakraš
čių valstybių karo laivams? Ar 
Baltijos jūros neutralizacija iš 

viso yra įmanoma, jei nėra kartu: 
neutralizuojami ir kraštai, kurie 
prie tos jūros prieina?

LAISVINIMO KOVOJE
ir savitarpio susipratimo dvasioje.

VLIKo santykiai su ALT yra 
tradiciniai nuoširdūs ir pozityvūs. 
ALT atlieka JAV didžios reikšmės 
darbą, už kurį tauta liks jai ir jos 
vadovaujantiems asmenims visada 
dėkinga. Jų nenuilstanti energija 
ir pasišventimas yra istorinės 
reikšmės. VLIKo vardu norėčiau 
pakartoti šia proga jo dėkingumą 
už jam teikiamą ALT medžiaginę, 
moralinę ir politinę paramą, kuri 
įgalina jį veikti ir laisvinimo dar
bą plėsti.

Lietuvos delegacija Pavergtose 
Tautose pasižymi ypatingu akty
vumu. VLIKo žmonės sudaro jos 
daugumą ir jai vadovauja. Jie dau
giausiai yra prisidėję ir prie PET 
darbų. Tai svarus įnašas į Lietu
vos laisvinimą. PET yra toji prie
monė, kuri įgalino mus įsijungti 
į bendrą daugiau kaip 100 milio
nų pavergtųjų frontą, kovojantį 
prieš sovietinę vergiją ir Europos 
tautų išnaudojimą.

Tolygus yra VLIKo įnašas į 
LLK (Lietuvos Laisvės Komiteto) 
darbus, kuris buvo vienas pagrin
dinių PET steigėjų ir kurio laimė
jimai verti ypatingo dėmesio. LLK 
yra daug nuveikęs santykiams su 
egzilais plėsti ir palaikyti, laisvi
nimo problemoms studijuoti ir in
formaciniams leidiniams ruošti ir 
leisti. Žurnalai “Lietuva”, o ypač 
“Baltic Review” ir “Revista Bal- 
tica” (netrukus numatoma pradė
ti leisti ir “La Revue Baltisue”) 
pasiekia beveik visą pasaulį ir in
formuoja svetimuosius apie Lietu
vos ir baltiečių kaimynų laisvi
nimo probelmas.

KL. KAIP VERTINATE PASITA
RIMUS SU UŽVLIKINĖMIS 
GRUPĖMIS?

Ats. Džiaugiuos VLIKo grupių 
iniciatyva ir ryžtu tuos pasitari
mus pradėti, bet kartu turiu ap
gailestauti, kad jie dar nedavė lau? 
kiamų rezultatų. Norėčiau tikėti, 
kad užvlikinės grupės ne ilgai 
trukdamos pasuks bendro darbo 
kryptimi, ko iš jų laukia visi ge
ros valios lietuviai, o tuo labiau 
kenčianti tauta.

KL. KOKIE SANTYKIAI TARP 
VLIKE DALYVAUJANČIŲ GRU
PIŲ, AR JAUSTI BLOKAI?

Ats. Turiu pasigėrėti, kad vil
kinių grupių tarpe šiuo metu vy
rauja visiškas susipratimas, dar
nus bendradarbiavimas ir noras 
stiprinti VLIKo vedamąją laisvi
nimo kovą. Ne visais klausimais 
jos būna vienos nuomonės, bet tai 
nesudaro pagrindo trinčiai ar blo
kams formuotis. Yra tik vienas 
blokas — išlaikyti VLIKą, kaip 
vyriausiąjį laisvinimo organą ir jį 
sustiprinti.

KL. KUO GALIMA BOTŲ PADĖ
TI IŠTREMTIESIEMS I SIBIRĄ 
IR AR NUMATOMA DARYTI 
ŽYGIŲ, KAD J. TAUTŲ KOMI
SARO PABĖGĖLIAMS PARAMA 
BOTŲ TIEKIAMA IR JIEMS?

Ats. Ištremtųjų į Sibirą padėti
mi tuo tarpu rūpinasi kai kurios 
šalpos organizacijos ir jų artimie
ji. Jie nėra paprasti pabėgėliai ir 
neįeina į Pabėgėliams Globoti Ko
misaro kompetenciją. Jie yra 
Tarpt. Raudonojo Kryžiaus, Lie
tuvos R. Kryžiaus ir Humanitas 
(pavergtųjų Europos kraštų buvu
sių R. Kryžių sąjunga,^ kurioje 
turi savo atstovus ir L.R.K.) ži
nioje. šios organizacijos turėtų 

savo globą ištremtiesiems išplėsti 
ir sustiprnti.

KL. AR NENUMATO VLIKAS 
DARYTI ŽYGIŲ LUPIKIŠKIEMS 
SOVIETŲ MUITAMS UŽ LIETU
VON SIUNČIAMUS PAGALBOS 
SIUNTINIUS SUMAŽINTI?

Ats. Sovietų nežmoniški muitai, 
imami nuo siunčiamųjų pašalpos 
siuntinių, yra draudžiamieji ir ap
silenkia su bet kokiais pagalbos 
tiekimo nelaimėje dėsniais. Jie to
lygiai kenkia ūkiniams mainams 
tarp Sovietų ir laisvojo pasaulio, 
šis reikalas todėl liečia ne vien 

mūsų žmones, bet ir valstybes, ku

riose jie gyvena ir iš kur siunčia 
pagalbą savo artimiesiems Lietu
voje ar Sibire. Mūsų diplomatinės 
atstovybės yra prašytos daryti 
žygių šiuo reikalu,, ką jos neabe
jotinai jau bus padariusios. VLI- 
kas iš savo pusės padarys žygių 
ten, kur mūsų diplomatų nėra.

KL. AR NUMATO VLIKAS ĮSI
JUNGTI I KULTŪRINIŲ SAN
TYKIŲ MEZGIMĄ SU PASILI
KUSIAIS LIETUVOJE IR REI
KALAUTI, KAD I LIETUVĄ 
BŪTŲ ĮSILEIDŽIAMA LAISVO
JI SPAUDA, KAIP KAD SOVIE
TŲ SPAUDA GALI PASIEKTI 
LAISVUOSIUS KRAŠTUS?

Ats. Kultūrinė veikla nėra VLI
Ko reikalas, bet jis rūpinasi, kad 
mūsų spauda galėtų pasiekti liku
siuosius pavergtajame krašte. Tuo 
reikalu yra daromi žygiai ir tiki
masi tam tikrų rezultatų.

KL. KAIP MANO VLIKAS SU
AKTYVINTI JAUNIMO AKCIJĄ 
LIETUVOS LAISVINIMO BARE 
IR KAS DAROMA DĖL TRIJŲ 
LIETUVIŲ STUDENTŲ SUŠAU
DYMO PERNAI RUDENI DU- 
BRAVOS VERGŲ STOVYKLOJE?

Ats. Jaunimo šiame bare tikrai 
pasigendame. Aplinka, kurioje 
jaunieji gyvena, nėra tam palan
ki, bet tai ne pateisinimas. Čika
gos kongresas parodė, kad mūsų 
prieauglis, kai nori, gali padaryti 
didelius dalykus, nepaisant sąlygų 
trūkumo. Tas pat kongresas paro
dė, kad jaunieji sielojasi Lietuvos 
laisvinimo reikalais, tik gal per 
maža rodo konstruktyvios inicia
tyvos ir ryžto. Gera jau tai, kad 
jie pajudėjo organizuotai pasirei
kšti. Tikiuos, kad netrukus pajė
giai įsijungs ir į laisvnimo darbą. 
VLIKas norėtų, kad visos mūsų 
organizacijos pakviestų jaunuo
sius į savo eiles ir net vadovybę. 
VLIKui talkininkaujantieji cent
rai ir sambūriai turėtų pavesti 
jaunimui, jų neišsemiamai energi
jai, vajų organizavimą ir svetimų, 
jų informavimą apie Lietuvą. “Li- 
tuanus” parodė, kad jaunieji tik
rai daug gali padaryti, bendradar
biaudami su vyresniaisiais, kai 
ryžtasi. Jaunimo tat pritraukimu 
turėtų susirūpinti visos mūsų 
draugijos ir paskiri asmenys, nes 
nuo to pareis viso lietuviškojo 
darbo pasisekimas ir išeivijos tau
tinio charakterio išlaikymas.

Kai dėl trijų studentų sunaiki
nimo Dubravos vergų stovykloje, 
tą reikalą iškėliau PET Seime sa
vo raporte apie vergų stovyklas. 
Raportas buvo išsiuntinėtas vi
soms delegacijoms Jungtinėse 
Tautose ir Tarptautinės Darbo 
Konferencijos, kuri posėdžiavo š. 
m. birželio mėn. Ženevoje, daly
viams, kai jie svarstė prieverčia- 
mųjų darbų panaikinimo konven
cijos projektą. Konvencija buvo 
priimta ir ją pasirašė Sovietų Są- 
junga. Ja remiantis bus galima 
imtis naujų žygių prieš nežmoniš
ką ištremtųjų traktavimą ir kan
kinimą.

KL. KAIP SEKASI TAUTOS 
FONDO VEIKLĄ PLĖSTI?

Ats. Naujoji Tautos Fondo val
dyba, išsirinkusi pirminiknu vei
klų augštai kultūringą ir visų 
gerbiamą veikėja — prelatą J. 
Balkūną, tikisi sukelti reikalingų 
Vliko veiklai finansuoti lėšų. Ruo
šiami nauji planai, pertvarkoma 
organizacija. Tikiuos, kad jauno
sios jėgos, įtrauktos į T.F. Val
dybą, pajėgiai parems savo pirmi
ninką ir padės atlikti užsimotus 
uždavinius.

KL. KAS DAROMA IŠLAISVIN- 
TOS LIETUVOS ATKŪRIMUI 
PARUOŠTI?

šiuo metu šis klausimas yra 
daugiau teoretinių studijų fazėje. 
Juo rūpinasi visa eilė VLIKo ko
misijų ir organizacijų. Kiekviena 
jų turi savo idėjų ir planų, bet jie, 
aišku, galės patarnauti išlaisvin
tam kraštui tik kaip medžiaga re

formoms, kokių išlaisvintoji tau
ta panorės. Galutinį žodį tuo rei
kalu ji tars, išeidama iš sąlygų, 
kuriose bus išlaisvintas kraštas. 
Šiandien trūksta daug duomenų 
projektams užbaigti ir dėl jų ga
lutinai pasisakyti. VLIKas remia 
tas studijas ir iniciatyvą sudaryti 
tokius išlaisvinto krašto atstaty
mo planus, kurie patrauktų savo 
koncepcija, konstruktyvumu, prak
tiškumu ir vizijos turtingumu vi- 

1 sų lietuvių, kaip pavergtų, taip 
ir laisvųjų dėmesį, dėl kurių ver
ta būtų kovoti ir aukotis.

KL. KADA IR KUR NUMATOMA 
SEKANČIOJI VLIKO SESIJA?

Ate. VLIKo sesijos šaukiamos 
pagal reikalą. Jos susietos su žy
miomis išlaidomis. Todėl kita se
sija, jei nieko nepaprasto neįvyks, 
kus tik kitais metais. Greičiausia 
New Yorke.

KL. AR NEMANO VLIKO PIR
MININKAS VYKTI ARTIMIAU
SIU LAIKU I EUROPĄ?

Ate. Tuo tarpu, tais pat taupu
mo sumetimais, ne. Turime Euro
poje Vykdomąją Tarybą, naujai 
sudarytą iš augštai kompetentin
gų asmenų, pasišventusių laisvi
nimo darbui. Jie rūpinasi ten *i- 
sais pagrindiniais laisvinimo dar
bais ir juos puikiai atlieka. Norė
čiau tik palinkėti jiems Ištvermės 
sėkmingai plėsti savo veiklą pla
tyn ir gilyn.

LITERATŪROS 
PREMIJA

Amerikos Lietuvių Mokytojų 
Sąjunga skiria kasmetinę 250 do
lerių premiją už geriausią vaikų 
ar jaunimo grožinės literatūros 
kūrinį. Kūriniams įvertinti bus 

sudaryta premijos sprendėjų komi
sija.

1. Premijos komisija vertins 
1957 m. išspausdintas vaikų ir

jaunimo grožinės literatūros (apy
sakas, pasakas, poeziją, dramą, 
etc.) knygas ir tais metais para
šytus, bet dėl dabartinu sąlygų 
neišspausdintus kūrinius tų auto
rių, kurie juos prisius komisijai. 
Autoriai pasirašo tikrąja pavar
de.

2. Už premijos komisijos 'ge
riausiu pripažintą kūrinį skiriama 
premija nebus skladoma tarp ats
kirų autorių. •

3. Knygos ir rankraščiai, prieš 
tai laimėję bet kokią premiją, 
šios premijos negalės gauti.

4. Premijuoto kūrinio, jei jis 
dar būtų nespausdintas, išleidimo 
teises autorius sutinka be papil
domo honoraro perduoti Amerikos 
Lietuvių Mokytojų Sąjungai.

5. Paskutinė data kūriniams 
įteikti yra 1958 m. sausio 1 d. 
Siųsti šiuo adresu: B. Beleškienė, 
6921 So. Claremont Ave., Chica
go 36, Ill., U.S.A.

6. Premijos sprendėjų komisija 
bus paskelbta vėliau.

Belgijoj mūs 300
Jau virš dešimt metų Belgijos 

anglių kasyklose ir metalo fabri
kuose dirba nemažai lietuvių (jų 
skaičius pradžioje siekė iki dviejų 
tūkstančių). Emigracija į JAV-bes 
žymiai palietė tautiečių eiles, ta
čiau šiuo metu Belgijos ir Olandi
jos kraštuose dar skaitoma virš 
trys šimtai lietuvių.

Jieškodami duonos kąsnio sun
kiame darbe, mūsų tautiečiai ir 
čia neatsilieka nuo visuomeninio 
susibūrimo. Kiekvienais metais su- 
ruošiama keletas mums brangių 

dienų — paminėjimų, kaip Vasa
rio 16-ji, Tautos šventė, Kariuo
menės šventė. Susitelkiama jau
kiai pagerbti Motinos dieną bei 
praleisti metines šventes. Veikia 
gana turtinga lietuviškos spaudos 
biblioteka, vadovaujama M. Bru
žienės. Lietuvių kapeliono kun. J. 
Dėdino įsteigtoji Vargo mokykla 
turi keliolika vaikučių, kurių tau
tiniam lavinimui yra atsidavusi 
vienuolė benediktietė sesuo Ag; 
nietė. E,
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šitam referatui esu pasinaudo
jęs kitų rašytomis ir nerašyto
mis mintimis, šiaip jau stengsiuos 
prabilti paties Maironio kalba.

Senoji mūsų poezija buvo kas
dieninio reikalo dalykas, ji labai 
mažai tesiskyrė nuo publicistikos. 
Ryškus šios rūšies eiliuotojas yra 
Vincas Kudirka. Tiesa, didelio 
vardo yra Kristijono Donelaičio ir 
Antano Baranausko eiliuotoji kū
ryba, bet visdėlto Maironį reikia 
laikyti naujosios lietuviškosios po
ezijos gadynės pradininku. Pali
kime nuošalėje tik Antano Bara
nausko “Anykščių šileli” — ge
riausiąjį jo kūrinį ir, apskritai, 
šviesiausiąjį mūsų literatūros per
lą, tai tada paryškės skirtumas 
tarp Baranausko ir Maironio. Tuo 
nenorime pasakyti, kad Baranaus
kas yra buvęs menkesnis poetas, 
visiškai ne. Tik jei vadinamąją 
liaudies kūrybą laikome pirmine 
tautinės poezijos pakopa, tai tuo 
atžvilgiu Baranauskas savo daino
mis yra arčiau pradžios, o Mairo
nis yra jau toliau pažengęs, jis 
yra modernesnis. Tų dviejų auto
rių kūrybą galime palyginti su 
moters grožiu; Baranausko poezi
ja prilygsta natūraliajam Lietu
vos kaimo mergelės grožiui, gi 
Maironio panašėja išsidabinusios, 
net lūpas pasidažiusios mergaitės 
grožiui .

Maironis aiškiai supranta poeto 
išimtiną visuomenėje vietą, ją aiš
kiai savo eiliuotoje kūryboje nu
sako. Maironiui poetas yra tas, 
kas turi kūrybinio įkvėpimo. Se
nieji klasikai tikėjo tokio poetinio 
įkvėpimo suteikiančios mūzos, to
dėl Homeras rašo: “Mūza, pagar
binki vyrą, ilgamet jūroje vargu
si .Šventąją Troją sugriovusį”. Dan
tei įkvėpėjas, tačiau Jau mokyto
jo prasme, yra Vergilijus. Ado
mas Mickevičius įkvėpimo krei
piasi į Mariją:
“Šventoji Motina, čenstakavos 

gynėja,
Tavim ir Aušros Vartai Vilniuja 

garsėja.
Dabar Tu neški mano ilgesinga 

sielą
I tas kalvas miškingas, į lankas 

žaliąsiais,
Kur Nemunas plačiai banguoja 

mėlynasis... ”
Maironis suasmenina pačią poe

ziją, kurią jis pavaizduoja mote-1 
riškos pavydalu; ji yra ir Mairo- į

nio įkvėpėja. Eilėraštyje “Poezi
ja” skaitome:
— Išvydau ją, kai vakarinė 
žvaigždė skaisčiai danguos mir

gėjo,
O marių erdvė begalinė 
Nuo pilno mėnesio tviskėjo.

Maironio poezijoje, romantikams 
budingai, svarbi vieta kūrybinei 
fantazijai ir jausmui, o viso to 
didžiausias priešas tai kasdieny
bės ribotumas.' Poeziją todėl Mai
ronis sutinka prie jūros, tikriau
siai Baltjos, kur akiai atsiveria 
berybiai plotai, kur žvilgsnio ne
trukdo apibrėžtoji realybė, kur 
valia valužei. Jis “Poezijoje” sa
ko:
— Išvydau ją ant marių krašto: * 
Skruostai kaip marmuras išbalę; 
Iš jos akių skaičiau be rašto 
Tylaus ilgėjimos begalę.

Ir dabartis yra perdaug reali, 
pilna kliūčių ir užtvarų poeto 
fantazijai, o dar labiau jo ilgesiui 
ir troškimams.

Maironis todėl norėtų iš kapų 
prikelti bent vieną senelį ir iš
girsti iš jo bent vieną žodelį iš se
nųjų laikų. Jis paklaustų senelio, 
kur rasti auksines vaidilučių gar
sių kankles. Praeitis suteiktų po- 
ezjai naujų šaltinių. Praeities vai
dilučių auksines kankles paėmus:

— Kai jas pirštais paliesčiau, 
užkaistų krūtinės

Nuo balsų įstabių.
Maironio daina skirta tėvynei 

Lietuvai: ji turėjo tą raktą, su 
kuriuo atrakino jo poeto širdį; 
dėl tėvynės jam negaila jaunys
tės dienų — vienišų dienų, nes 
mato naują gyvatai prasmę, kraš
tui pasipuošus NEPRIKLAUSO“ 

MYBĖS vainiku. O dabar jo kan
klės norėtų tik pagimdyti dainą, 
dėl kurios:

— Sudrebėtų kapai!... Ne, ne 
kapai didžiavyrių,

Užmigdyti tarp girių, 
Tik užmirusios mūsų krūtinės be 

žado, 
Be idėjos, be vado.

Maironis atrado tokias kankles 
ir pagimdė giesmę, kuri pasklido 
šalyje, kur Nemunas teka, kur 
bėga Šešupė. Atsibundantiems

POETO KELIAS
(SKAITYTA MAIRONIO MINĖJIME MELBOURNE)

žmonėms patiko giesmė, ir jie pa
milo karščiau savo tėvynę. Nors 
protėvių kalba ir liko viešnia di
delėje dalyje bajorų dvaruose, 
bet “Ten broliai artojai lietuviš
kai šneka, ten skamba po kaimus 
Birutės daina”. Tačiau toji šalis, 
šalis grožio ir garsios praeities, 
kenčia svetimųjų priespaudą, o 
dėl to ir vargą. Lietuvą dengia 
naktis tamsiais rūbais. Nors pa
budę paukščiai ir pagiriais šneka, 
bet visdėlto visa šalis dar miega. 
Bet Maironis jautė, kad blaivosi 
orai aptemę ir jis ragino lietu
vius:
“Tik į darbą greičiau
Tik mylėkim karščiau,
Tik, vyrai, pajudinkim žemę.”

Su jaunimu jis žengia į kovą, 
kaip maršalas su neįveikiama ar
mija:
— Užtrauksim naują giesmę, 

broliai,
Kurią jaunimas tesupras!
Ne taip giedosme, kaip lig šiolei: 
Kitas mąstysime dūmas.

Ir tada:

— Drąsiai, augštai 
Pakils balsai: 
Išauš kita gadynė! 
Užgims darbai, 
Prašvis laikai, 
Pakils jauna tėvynė!

Maironio poezijos simbolis yra 
lyra ir kanklės. Maironis aiškiai 
pasako, kad tik tas jomis skam
binti tegali, kuris buvo sutikęs 
poeziją. Bet poeto kelias yra ir 
skausmo kelias, nes jis jaučia gi
liau, o dėl to ir kenčia skaudžiau. 
Tame pačiame “Poezijos” eilėraš
tyje skaitome:

— O ji, padavus man lyrą, 
Į tą užburtą vedė šalį, 
Kur takas ašaromis byra, 
Kuriuo retai kas eiti gali.
— Grožybių paslaptis nurodžius, 
Ji širdį man jausmingą gvildė; 
Jai stebuklingus davė žodžius
Ir ausį dainomis pripildė.

Ir toji daina, jau girdėjome, 
pasklido po visą kraštą, daina bu
dinusi Lietuvą, dainavusi apie Ke- 
tūrių Kantonų ežero grožį, bet ir 
iš ten grįžusi vėl, kur Dubysa mė

lyna juosta banguoja plati.
Bet gyvenimas lieka gyvenimu. 

Netrūksta išminčių ir kritikų, ku
rie ir Maironį yra įskaudinę, žino
ma, tai nebuvo meno kritikai, ku
rie kilnų darbą dirbdami, būtų 

norėję poetui Maironiui padėti... 
0. ne! Tai priekabių jieškotojai, 
tai tie, kurie norėjo Maironį paže
minti, apšmeižti, pakenkti jam, 
res girdi, jis ir apie žemišką mei
lę rašąs. Tokiems Maironis atsa
ko:
— Poeto pasiautas jausmus 
Sejoja kritikai per rėtį; 
Uždavinys, mat, įdomus: 
Aikštėn autenUš’-.ui išdėti. 
Išvilkę žmogų akyse
Prieš sočią, žiovi ij.inčią minią 
Prekiauja gyva jo dvasia 
Ir rodo perpjovę jo krūtinę. 
0, nelaimingas įstabia 
Pagerbęs giesme meilės rytą!... 
Nedovanos tai nė grabe, 
Atvožę amžinatvės plytą.

Poetui mirus, Romėnų Horaci
jus, mano, savo poezija pastatęs 
paminklą už varį tvirtesnį, už ka
ralių piramides aukštesnį. Ir Mai
ronis žinojo savo poezijos vertę. 
Tačiau amžinatvės akivaizdoje, 
jis žymiai kuklesnis už Horacijų. 
Jis rašo:

— Išnyksniu, kaip dūmas, nebloš-
knnas vėjo, 

Ir niekas manęs neminės... 
Užmirš mano giesmes! Poetai kiti 
Jieškos įkvėpimo brangaus;
Ir jiems ta žvaigždė švies iš tolo 

skaisti,
Bet vėl, kaip mane, ji apgaus!
Ir kas ta garbė, giesmėmis 

apdainuota?
šešėlis, kurs bėga greta!
Išnyko žmogus: ir svajota — sap

nuota
Išblyško, kaip ryto aušra.

Ir čia Maironis apsiriko. Čia 
Horacijus buvo teisesnis, kai sa
kė, kad ne visas mirsiąs, o dides
nė jo dalis išliks gyva. Ir Mairo
nis atgulė Kauno Katedros rū
siuose jau 25-ri metai, o jo poezi
ja tebėra gyva šiandien, ją dai
nuos ir deklamuos lietuviai, kol 
gyvens lietuvių tauta, kol išliks 
gyva lietuviška knyga.

Paruošė Melboumo 
Lituanistinių Kursų Kursantas

Antanas Fišeris.

Vadovaujamas A. Zubro.

KITI APIE MUS
• Bonnos leidyklos “Zeitbild 

— Verlag” išleistoje brošiūroje 
“Šie haben sich demaskiert” (Jie 
save demaskavo) sužymėtos kai 
kurios Lietuvos sutartys su Sovie
tų Sąjunga, kurias vėliau Maskva 
sulaužė, okupuodama Lietuvos 
kraštą. Atspausdintas ir schema
tinis žemėlapis, kuriame Lietuva 
žymima kaip Sovietų Sąjungos 
okupuota. Lietuvos ir kitų kraštų 
patyrimas, anot leidinių autorių, 
įrodo, kad Kremliumi negalima pa- 
sitikėti.

• “Karjalainen” (Suomių Ka
relijoje) liepos 5 d. numeryje įsi
dėjo ilgoką, trijų skilčių straips
nį (su atvaizdu) apie poetą Myko
lą Vaitkų. Straipsnio antraštė: 
“Lietuviška lakštingala tremtyje“. 
Rašinyje pateikiama daug biogra
finių ir literatūrinių žinių apie 

Vaitkų. Gale duotas posmelis Vait
kaus poezijos lietuvių kalba ir 
vertime suomių kalbon.

• “Der Antikommunist” (Zeit- 
schrift fūr aktive Freiheitspoli- 

tik), leidžiamas Sovietų Sąjungos 
kilmės politinių emigrantų susi- 
vienijomo Mūnchene, 11-Je laidoje 
straipsnyje apie genocidą prime
na ir deportacijas iš Pabaltijo 
valstybių.

• “Mūnstersche Zeitung” raš“ 
apie atvykusį iš Lietuvos 24 metų 
vokiečių pilietį S. Pimat, kuriam 
leidimas kartu su šeima išvykti 
buvęs išduotas dėka vokiečių am
basados Maskvoje tarpininkavi
mo. Jis dirbęs viename kolchoze 
netoli buvusios Lietuvos — Vokie
tijos sienos. Jis turėjęs pašerti 
200 kiaulių. Ir motina dirbusi tą 
patį darbą. Už gerą darbą ji ga

vusi net diplomą su Lenino ir Sta
lino atvaizdais. Nežiūrint to, visa 
trijų asmenų šeima turėjusi gy
venti kambarėlyje 8 kvadratinių 
metrų ploto. Jų namuose gyvenę 
16 šeimų, su kuriomis gerai sugy
venę. Jo pasakojimu kolchozinin- 
kai visi vienodai neapkenčia kol
chozinės sistemos, kuri dirbantie
siems atima gerą dalį darbo vai
sių. Laikraštis laiko bemaž neįti
kėtiną grįžusioje pranešimą, kad 
sovietinė valdžia kolchozininkams 
net nustato, kiek turi turėti vai
kų. To kolchozo 32 šeimos buvu
sios suskirstytos į tris grupes ir 
kiekviena grupė turėjusi per me
tus susilaukti prieauglio 7 vaikus.

• “EZD” 45 laidoje praneša, 
kad tarpe 23.000 lenkų, kurie iš 
Sovietų Sąjungos valdomų sričių 

iki šiol buvo perkelti į štetyno vai
vadiją, 1957 m. vasario ir kovo 
mėn. atvyko grupė į Greifenber- 
gą, kurioje buvę Vilniaus ir Lie
tuvos Brastos kilmės lenkų.

• “Vorwarts” (Koln) Vokieti
jos socialdemokratų organas, 27- 
me numeryje plačiai cituoja so
cialistų kongrese Vienoje priim
tas rezoliucijas Rytų ir Vidurio 
Europos tautų laisvės reikalu. 
Svarbiausia rezoliucija laikraštis 
skaito nutarimą apie tarptautinį 
statutą Vidurio ir Rytų Europos 
kraštams, kuris turėtų apimti ma
žiausia tuos kraštus kurie jau 
prieš karą buvo nepriklausomi, 
pabrėžiant taip pat reikalavimą, 
kad Sovietai atitrauktų savo ka
riuomenę iš Lietuvos ir kitų jų 
kontroliujamų kraštų. Be kitko, 
cituojamas ir reikalavimas, kad 
Sovietai paleistų visus politinius 
kalimus.

PER TAZAB LONDONE
GALITE PASIŲSTI

rankines ir kojines

SIUVAMAS MAŠINAS
Muitai sumokami Londone
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KLARNETAS
PEDRO ANTONIO DE ALARCON

Pedro Antonio de Alarcon yra 
vienas iš ryškiausių devyniolik
tojo amžiaus ispanų rašytojų. 
Gimęs 1833 m. Jau penkiolikos 
metų būdamas jis parašė kelias 
dramas, bet vėliau jis sukaupė 
visą dėmesį pasakojamam me
nui — novelei ir romanui. Jo 
pirmoji knyga “La nocne buena 
del poetą” turėjo didelio pasi
sekimo ir susilaukė net šimto 
vienuolikos laidų, žymesni jo 
veikalai: “SI Escandalo” (roma
nas, susilaukęs pasaulinio gar
so), “El Nino de la bola (roma
nas), “Novelas cortas”, “Histo- 
ria de mis libros” ir kt. Mirė 
1891 m.

— Don Basilio, būk geras, pa
grok savo klarnetu ir mes pašoksi
me. čia po medžiais ne taip tvan
ku. Taip, taip, tu pagrosi!

— Duokite jam Joakino klarne
tą.

— Jis niekam tikęs, bet tu vis- 
tiek pagrosi, Don Balilio, ką?

— Ne.
— Kodėl ne?
— Sakau, ne.
— Bet kodėl gi?
— Už tai, kad aš negaliu.
— Jįs negalįs... Žiūrėk, koks 

apsimetėlis! Tikriausiai jis nori, 
kad mes jam antausiais apmokė
tume... Tik pasirodyk. Juk mes 
gerai žinome, kad pulke tu buvai 
geriausias muzikantas, ir niekas 
taip puikiai negrojo klarnetu, kaip 
tu... Pilietinio karo metu tu net 
karaliaus dvare grodavai... Už 
tai ir pensiją gauni... Nesibran- 
gink perdaug, Don Basilio.

—- Taip, mano mieli, tas teisy

bė. Aš grojau klarnetu ir net bu
vau laikomas virtuozu, kaip šian
dien sakoma... Betgi taip pat 
tiesa, kad prieš kvylika metų sa
vo klarnetą padovanojau vienam 
neturtingam muzikos studentui ir 
nuo to laiko daugiau nebegrojau.

— Kaip gaila. Antrasis Rossi
ni. Bet šį vakarą tu vistiek pa
grosi. čia kaime viskas leidžia
ma... Ir ypač šiandien, kai vie
nas iš mūsų švenčia savo gimta
dienį. Valio! štai ir klarnetas. Da
bar jis mums pagros. Valsą. Ne, 
polką... Polką — dar ko trūko! 
Fandango. Taip, taip, fandago, 
mūsų tautinį šokį-

— Labai gaila, mieli bičiuliai, 
bet aš Jokiu būdu negrosiu.

— Ak, būk geras, Don Basilio 
... būk toks malonus... štai ta
vęs prašo tavo anūkas ir dukterė
čia.

— Dėl Dievo, vaikai, aš nega
liu.

— Kodėl?
— Nes aš nenoriu jaudintis ir 

taip pat esu prisiekęs...
— Kam prisiekęs?
— Pačiam sau, vienam miru

siajam ir tavo vargšei motinai, 
mažyte.

Visi ten buvusieji staiga surim
tėjo, kai išgirdo paskutinius žo
džius.

— Ak, jeigu jūs žinotumėt, 
kiek man kainavo išmokti klarne
tu groti, — dusliu balsu paste
bėjo Don Basilio.

— Papasakok, papasakok, — 
šaukė jaunimas, — papasakok 
mums šitą istoriją.

— Iš tiesų, tai ilga istorija, — 
tarė Don Basilio, — bet ją vis

tiek papasakosiu, kad jūs supras
tumėt, kodėl klarnetu jau nebe- 
groju.

Jis atsisėdo po medžiu. Ištroš
kusi nuotykių ir smalsumo kupina 
jaunuomenė susispietė aplink jį, 
ir jis papasakojo jiems, kaip iš
moko groti. Greičiausiai taip Ka
roliui Dvyliktajam prie laužo pa
sakojo Mazeppa, Byrono herojus, 
kaip jis išmokęs joti...

Bet pasiklausykime Don Basi
lio.

“Maždaug prieš septyniolika 
metų Ispanijoje vėl įsiliepsnojo 
pilietinis karas. Karolis ir Izabelė 
varžėsi dėl sosto, ir ispanai, pasi
dalinę į dvi stovyklas — brolžu
diškoje kovoje liejo savo kraują. 
Tame pačiame batalione aš turė
jau draugą, leitenantą Ramon Go. 
mez, —; patį geriausią žmonų, ko
kį kada nors esu sutikęs. Mudu 
drauge mokėmės ir drauge baigė
me karo mokyklą, šimtus kartų 
dalyvavome kautynėse ir norėjome 
drauge už laisvę numirti... Gal
būt mano draugas mylėjo laisvę 
daug labiau negu aš...

Vieną dieną mūsų viršininkas 
be reikalo nuskriaudė mano drau
gą Ramon. Tai buvo vienas iš tų 
autoriteto piktnaudojimų, kokių 
dažnai pasitaiko mūsų garbinga
me gyvenime, šito pasėkoje leite
nantas pasiryžo draugą palikti, 
pereiti į priešo pusę ir kovoje sa
vo buvusį pulkininką nudėti... 
Mano visos pastangos Jį perkalbė
ti buvo veltui. Jo nusistatymas iš
keisti savo čako į karlistų kepurę 
paliko nesugriaunamas, nors jis 
sukilėlių mirtinai nekentė.

Tada mes buvome Katalonijoje, 
maždaug trijų mylių atstume nuo 
priešo. Naktis, kada Ramon turė
jo perbėgti' į priešo pusę, buvo 
lietinga, šalta, slogi ir kurčia. Vy

ko pasiruošimai mūšiui. Prieš vi
durnaktį mano palapinėje pasiro
dė Ramon. Aš miegojau.

— Basilio, — sušnabždėjo jis 
man į ausį.

— Kas čia?
— Aš. Sudie.
■— Tu vis tik išeini?
— Taip, sudie. — Jis paėmė ma

no ranką. — Klausyk, jeigu rytoj 
prasidės kautynės ir mudu susi
dursime ...

— Mes juk vistiek esame h- lik
sime draugais.

— Gerai, mudu pasibučiuosi
me ir tada kausimės. Rytoj aš 
tikrai krisiu, nes aš negaliu pasi
traukti iš kovos lauko nenudėjęs 
pulkininko. O tu, Basilio, nesi- 
veržk be reikalo į pavojų, nes 
garbė yra niekis.

— O gyvenimas?
—« Tavo tiesa. Stenkis kaip nors 

iškilti, — pastebėjo Ramon: — 
juk pinigas tai nėra niekis, bet 
vynas, tabakas ir mergaitės... 
Tačiau šitie dalykai jau ne man.

— Kokios kvailos mintys, — 
ištariau susierzinęs. — Po kauty
nių mes rytoj išliksime gyvi.

—Tai puiku. Nutarkime, kur 
susitiksime?

— Kur?
— Šventojo Nikolo trobelėj pir

mą valandą po vidurnakčio. Kas 
neateis, tas bus kritęs. Sutinki?

— Gerai.
— Dabar sudie.
— Sudie. — Po to mes nuošir

džiai pasibučiavome ir jis prapuo
lė nakties tamsoje —

Kaip ir tikėjomės, kitą dieną 
sukilėliai mus puolė. Kova buvo 
labai arši ir truko nuo trečios va
landos popiečio ligi išnaktų. Apie 
penktą valandą mano batalioną 

pradėjo nepaprastai spausti priešo 
dalinys,’ kuriam vadovavo Ramon.

Jo galvą dengė plati karlistų ke
purė.

Su didžiausiu įnirtimu aš kovo
jau prieš Ramon, o jis prieš ma
ne. Jo dalinys ir mano batalionas 
grūmėsi vyras prieš vyrą. Perga
lė buvo mūsų, ii* Ramon turėjo su 
savo išretėjbsiu daliniu trauktis. 
Bet tą patį akimirksnį jis paste
bėjo savo buvusį pulkininką. Jis 
puolė jį kaip beprotis ir per ke
letą sekundžių jį nudėjo. Mes pra
laimėjome.

Laimė lydėjo jį, ne mane. Suki
lėliai paėmė mane į nelaisvę.

Pirma valanda nakties. Valan
da, kada mes turėjome susitikti. 
Aš buvau uždarytas vienos ma
žos vietovės kalėjime, kurią kar- 
listai ką tik buvo užėmę. Aš tei
ravausi savo draugo Ramon, ir 
man buvo atsakyta:

Jis karžygis. Jis užmušė pulki
ninką, bet greičiausiai jis yra kri
tęs kovoje...

— Ką, jis užmuštas?
— Galimas dalykas, nes iki šiol 

iš kovos lauko dar negrįžo...
O kaip baisiai aš kankinausi aną 

naktį. Dar tebebuvo vilties, kad 
Ramon laukia manęs aname šven
tojo Nikolo namelyje ir dėl to ne
sugrįžęs į sukilėlių stovyklą.

Kaip jis nusimins nesulaukęs 
manęs, galvojau _ vienas. Tikriau
siai jis palaikys mane žuvusiu. 
Argi man neatėjo paskutinioji? 
Juk sukilėliai visados savo belais
vius sušaudo. Vienas Dievas žino, 
kuo visa tai baigsis.

Ir taip pradėjo aušti.
į kalėjimą įžengė kunigas. Ma

no visi draugai miegojo. “Mirtis”* 
sušnabždėjau pažvelgęs į jį.

— Taip, — atsakė jis prislėg
tu balsu.

— Dabar tuojau?
— Ne, po trijų valandų.

Po minutės atsibudo ir visi ma
no draugai. Kalėjimas prisipildė 
šauksmais, dejonėm ir keiksmais.

Kiekvienas žmogus, pasmerktas 
mirčiai, pasigauna paprastai ko
kios nors vienos minties ir jos lai
kosi kaip skęstantis. Aš kaip be
protis laikiausi minties apie savo 
draugą Ramon. Ramon man vai
denosi gyvas, kritęs, Ramon dan
guje, Ramon pasimatymo vietoje 
aname namelyje...

Mane išvilko iš kapitono unifor
mos ir padavė paprasto kareivio 
kepurę ir milinę. Ir taip pradėjau 
kelionę su savo devyniolika drau
gų į mirtį. Vienų vienintėlis iŠ 
mūsiškių išvengė sušaudymo, ir 
tai tik dėl to, kad jis buvo muzi
kantas. Karlistai muzikantus pa
likdavo gyvus, nes tokių jiems 
nepaprastai trūko.

— Ir tu buvai muzikantas, Don 
Basilio? Ir taip išsigelbėjai?

visi kaip vienas paklausė susijau
dinę jaunieji klausytojai.

— Ne, vaikai, nš nebuvau mu
zikantas.. .

Tuo tarpu buvo sudaryta bau
džiamoji komanda ir mus sustatė 
prie sienos. Aš buvau vienuolik
tas. Tai reiškė, aš turėjau vienuo
liktas mirti. Tą valandą aš gal
vojau apie savo žmoną ir dukterį, 
apie tavo mamą ir tave, mažy
te.

Prasidėjo šaudymas. Salvių šū
viai mane varė iš proto. Mūsų 
akys buvo užrištos, ir aš negalė- 
savo draugų matyti. Man norėjosi 
šūvių salves skaityti, kad akimir
kai prieš mirtį žinočiau, kad se
kantis esu Jau aš... Tačiau po 
trijų salvių aš jau nebepajėgiau 
skaičiuoti...

O, šitie šūviai man amžinai 
skambės ausyse ir toji bais! die
na niekados neišdils man iš ai*

3
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LAIŠKAI REDAKCIJAI URAGVAJAUS 
LIETUVIAI

Nesupratimas ar 
nesusipratimas

Gerb. p. Redaktoriau, prieš ku
ri laiką “Mūsų Pastogėje“ M. 
Varnelis laiške redakcijai sielvar
tavo, kad vienos apylinkės valdy
ba neparėmusi dailininko ruošia
mos parodos. Paskui Adelaidės 
apylinkės valdyba savo laiške re
dakcijai paaiškino, kad tai liečia 
ją ir tame mieste gyvenantį dai; 
lininką L. žygą. Pereitame nume
ryje valdybai atsakė ir M. Varne
lis ir dail. L. žygas.

Skaitydamas šiuos laiškus, susi
dariau įspūdį, kad M. Varnelis bu
vo nuomonės, jog ALB apylinkės 
valdyba, atsisakiusi paremti daili
ninką. (aš supratau — finansiš
kai) suruošti savo parodą, pasi
elgė labai negerai. Kitais žodžiais 
tariant, M. Varnelis mano, kad 
apylinkių valdybos privalo padė
ti dailininkams ruošti savo paro
das, o jeigu jos to nedaro, tai už
sitarnauja pabarimo, kaip neatlie
kančius savo tiesioginių pareigų.

Nesakau, kad dail. L. žygo pas
tangos būtų neremtinos, bet ne
drįsčiau sakyti, kad apylinkės val
dyba, nubalsavusi kitaip, negu M. 
Varnelis ar dailininkas norėjo, bū
tų papildžiusi nusikaltimą, už ku
rį reikia jai šonus vanoti.

Kiek pastebėjau iš spaudos, Ade
laidėje pavyzdžiui, veik kas me
tai ruošiamos paskirų dailininkų 
ar kolektyvinės parodos — kodėl 
jų neremti? Toliau. Adelaidėje 
veikia teatro studija ir mėgėjų 
tslfu ruošiami vaidinimai 
— kodėl jų neremti? Juk teatro 
kolektyvai taip pat atlieka kultū
rinį darbą, galvočiau, nemažiau 
reikšmingą, kaip dailininkai. Yra 
choras. Jis taip pat reikia remti. 
Be jo, kaip atsimename, adelaidiš- 
kiai net himno neįstengia sugie
doti.

Parodos buvo ruošiamos ir Syd- 
nėjuje ir Melbourne; teatriniai 
pastatymai ruošiami ir ten ir ki
tur; chorai dirba visuose didžiuo
siuose miestuose, bet neteko gir
dėti, kad kasnors būtų “kotavo- 
jęs“ apylinkių valdybas, jei šios

nesuteikė paramos, arba suteikė 
nepakankamai. Gerai jau, kad apy
linkės valdyba suranda lėšų pa
remti lituanistinį švietimą, ką, 
rodos, Adelaidės apylinkės valdy
ba kasmet ir daro.

Kita vertus, mes visi labai ge
rai žinome, kad pei Adelaidės, 

nei kurios kitos apylinkės valdyba, 
net ir negali efektyviai paremti 
visų kultūrinių pastangų. Tam 
trūksta, pirmiausiai, lėšų (nemo
kame solidarumo mokesčio), val
dybų žmonės dirba kumors kas
dieninei duonai pelnyti, o paskui, 
paskubom pavalgę pietus, skuba 
į posėdžius, ruošia minėjimus, po 
to šluoja sales. Tad ar teisinga 
reikalauti, kad valdyba padėtų 
paruošti sceną vaidinimui, arba 
padėtų įrėminti dailininkui pa
veikslus, jeigu, kaip L. žygas sa
ko, jis prašęs “ne būtinai pinigi
nės paramos... ”

Galvoju, kad čia tebuvo tik ma
žas nesusipratimas, teisingiau — 
realios padėties nesupratimas, 
kuris tik taip ir tevertintinas.

Zigmas Vėtra.

Užbaikime 
Suvažiaviminius .

Svarstymus
Gerb. p. Redaktoriau, Tamstos 

paprašyti ALB Krašto Tarybos 
atstovai bendruomenės suvažiavi
mo klausimu pareiškė įdomių ir 
įsidėmėtinų minčių. Pasisakė ir 
nedalyvavę suvažiavime skaityto
jai, kurie pateikė savų samprota
vimų. Aš juos visus perskaičiau 
su dideliu susidomėjimu ir pasi
dariau išvadą, kad jų visų pažiū
ros į bendruomenės suvažiavimus 
labai skyriojasi: kultūrininkai no
rėtų matyti suvažiavimus be ats
tovų, kti ir su atstovais ir su kul
tūriniais parengimais, treti vėl 
kitaip pasisakė. Manau, kad redak
cija gerai padarytų, jei susumuo
tų šituos pareiškimus ir padarytų 
savo pastabas — skatytojui įdo
mi ir redakcijos nuomonė.

J. Starkus.

Klarnetas
minties! Man vaidenosi, kad juos 
girdžiu už tūkstančio mylių, Ui 
vėl atrodė, lyg jie būtų paleisti 
tiesiai į mano galvą. Salvės ėmė 
maišytis. “Dabar“, pagalvojau, 
šūviai nuaidėjo, o aš dar gyvas. 
Dabar jau mano eilė — tai buvo 
paskutinė mintis.

Aš išgirdau žmonių balsus prie 
savęs. Tarpais jie tolo, tarpais 
jie buvo čia pat, prie mario au
sies. Pagaliau... Dabar jau nebe
galvojau, Aš kritau ant žemės sa
pnuodamas. Ir sapnavau, kad ma
ne sušaudė.

Vėliau man sapnavosi, kad aš 
gulįs išsitiesęs ant lovos savo se
nam kalėjime. Aš pakėliau ranka 
norėdamas nuimti nuo akių raiš
tį ir pajutau, kad mano akys at
viros. Negi aš nesušaudytas? Ne... 
Kalėjime buvo aklinai tamsu. To
lumoje išgirdau varpus ir sudre
bėjau. Tai buvo varpai už miru
sius.

Turėtų būti devinta valanda va
karo, pagalvojau, bet kokios die
nos? šešėlis, dar tamsesnis negu 
kalėjimo tamsa, pasilenkė prie 
manęs. Atrodo, žmogus. O kiti. 
Kur kiti aštuoniolika draugų? Juk 
visi buvo sušaudyti. O aš? Ar aš 
gyvas, ar klejoju karste. Mecha
niškai mano lūpos murmėjo vie
ną vardą, vieną vienintėlį, kokį 
tik žinojau — Ramon.

i
—’ Ko nori? — paklausė šalia 

manęs šešėlis, ir aš visas sudre
bėjau.

— Viešpatie, — išsprūdo man 
pro lūpas, — argi jau aš mirusių 
pasauly?

— Ne, — atsiliepė tas pats 
balsas.

■— Ramon, ar tu gyvas?
— Taip.
— O aš?
— Tu irgi,
— Ęet kur gi aš esu? Ar čia

ta pati švento Nikolo trobelė? Aš 
nesu pakliuvęs į nelaisvę? Ar aš 
sapnuoju?

— Ne, Basilio, tu nesapnuoji. 
Klausyk. TU žinai, vakar prieš su
temstant nukoviau pulkininką. Aš 
jam atkeršijau. Tada mane apėmė 
toks pasiutimas, kad aš kapojau 
ir kapojau ligi nakties, kol neli
ko nė vieno priešo kovos lauke. 
Kruvinas ir išsisėmęs atsiminiau 
aš tave, kai mėnulis patekėjo. Ta- 

'da aš pasukau į mudviejų sutartą 
vietą tavęs laukti. Jau buvo de
šimta valanda vakaro. Mudviejų 
pasimatymas turėjo įvykti pirmą 
valandą nakties, o tu žinai, nak
tį prieš tai aš nebuvau akių su
merkęs. Ir visai nenuostabu, kad 
miegas mane greitai įveikė. Mu
šant laikrodžiui pirmą aš atsibu
dau surikdamas. Man sapnavosi, 
kad tu žuvęs. Neramus apsidai
riau, bet tavęs nebuvo. Paskui iš- 
muso antrą, trečią, ketvirtą. Ko
kia siaubinga naktis! O tu vis ne- 
sirodei. Nebuvo jokios abejonės — 
tu žuvęs. Ir taip praleidau tenai 
visą naktį nesirūpindamas nei sa
vimi, nei savo vyrais. Palengva 
patekėjo saulė, ir tik tada aš su
grįžau į stovyklą. Visi laikė mane 
kritusiu. Mane pamatę jie džiūga
vo ir pats generolas apipylė ma
ne pagyrimais. Be to, pasakė, kad 
netrukus bus sušaudoma dvide
šimt vienas belaisvis. Kažkokia 
nuojauta siūbtelėjo many: gal būt 
Basilio yra tarp jų? Ir aš bėgau.

šaudymas jau prasidėjęs. Bau
džiamoji komanda sudaryta. Pir
mosios salvės. Aš įtempiau žvilgs
nį, bet nieko negalėjau matyti... 
Skausmas mane apakino. Baimė 
pakirto mano jausmus. Pagaliau 
tave atpažinau... Tu buvai tarp 
sušaudomųjų. Dar du ir jau tavo 
eilė. Kas man daryti? Kaip pa
trakęs šaukiau apglėbęs tave ran
komis ir maldavau generolą: ne 
šitą, ne šitą, generole!

Generolas, kuris pažino mane iš 
‘vakar dienos mūšio, truputį nuste

Prieš 25 metus, remiantis ofi
cialiais daviniais, buvo skaičiuo
jama, kad Uragvajuje yra apie 
10.000 lietuvių, šitais duomenimis 
ir buvo remiamasi, kada būdavo 
kalba apie uragvajiečius lietuvius. 
Be abejo, per 25 metus šis skaičius 
kiek pasikeitė, nes miršta apytik
riai 2-3 lietuviai kiekvieną mėne
sį. Be to, iš Urugvajaus retai kas 

j išvyksta, o jeigu taip ir atsitinka, 
tai jų veton vėl kasnors iš kur- 

j nors atvyksta. Manoma, kad tik 
ras lietuvių skaičius šiandien bus 
8000, neskaitant čia gimusių. Į

Bet vietos lietuviai komunistai, 
i lietuvių skaičių muša iki pusės —' 
Į jie skelbia, kad Uragvajuje lietu- 
j vių tėra tik 4000. Kodėl tokia fal- 
< sifikacija? |
I Uragvajaus lietuviai komunis
tai, šiemet minėdami savo nuosavų 

Į centrinių namų įsigijimo 11 metų 
sukaktį, patys pasisakė per radi
ją, kad jiems namus įsigyti padėję 
120 lietuvių — jų partijos narių, 

į o dabar jų partija esą turinti jau i 
500 narių. Tai, žinoma, labai per
dėtas skaičius. Patikrinę jų sąra
šus nerastume nė pusės.

Betgi komunistai, sumažinę lie
tuvių bendrą skaičių, gi savo na
rių skaičių padidinę trigubai, nori 
parodyti, kad Uragvajuje gyve
nančių lietuvių aštuntadalis yra 
komunistai, kai faktiškai jų nėra 
daugiau kaip 32-ji dalis. Uragva- 
jiečiams lietuviams aišku, kad tai 
komunistinės propagandos tikslam 
tarnaujantis triukas, bot uragva- 
jiečiai kartais gali ir patikėti.

Alb. Gum-ragis.

LEIDINYS APIE GRAŽIAI 
PAVYKUSIĄ LIETUVIŲ

ŠVENTĘ

JAV ir Kanados lietuvių tauti
nių šokių šventės komitetas Čika
goje išleido gražią tos šventės 
(birželio 30 d.) programą: “Tauti
nių šokių šventės vadovą“. Tai iš
tisas 72 puslapių albumas su gau
siais rengėjų ir dalyvių atvaiz
dais. (Paruošė Juozas Kreivėnas. 
Viršelis Vytauto Rūbo. Tiražas 
3.000. Čikaga 1957).

bęs paklausė:
— Kodėl? Ar jis muzikantas?
Šis išganingas žodis man reiškė 

tą patį, ką aklam gimusiam pa
matyti staiga saulę. Mano akyse 
staiga blykstelėjo viltis, tokia ga
linga, tokia šviesi, kad vos neapa
kino.

— Muzikantas, — atsiliepiau,
— taip, generole, net garsus mu
zikantas. Tu tuo tarpu susmukai 
be sąmoriės.

— Kokiu instrumentu jis groja,
— pasiteiravo generolas.

— Tuo... ta... taip, teisingai 
... Klarnetu.

— Ar mums reikalingas klarne
tistas? — atsisuko generolas į 
orkestro pusę.

Penkios sekundės, o rodės pen
ki šimtmečiai prabėgo, kol pasi
girdo atsakymas.

— Taip, generole, — atsiliepė 
dirigentas. — Mums trūksta vie
no.

— Išveskite šitą vyrą iš rikiuo
tės, — įsakė generolas. Tada pa
ėmiau tave ant rankų ir atsiga
benau čia.

Vos tiktai Ramon pabaigė sa
vo pranešimą, aš atsikėliau, apka
binau Jį ir pusiau su ašarom, pu
siau juokdamasis drebančiu balsu 
ištariau:

— Ačiū tau už gyvybę.
— Ne visai, — atkirto Ramon.
— Kaip tai?
— Ar moki tu klarnetą groti?
— Ne.
— Abudu prapuolę, — atsiduso 

Ramon. Ir mano nugara prabėgo 
šalti šiurpuliai.

— Ar tu išmanai ką nors iš vi
so apie muziką? — toliau kvotė 
mane Ramon.

— Nedaug, visiškai nedaug... 
Juk tu žinai, kiek mes mokėmės 
karo mokykloje.

— žinoma tai nedaug, tikriau 
sakant nieko, visai nieko. Tu mir
si be niekur nieko ir aš drauge, 
kaip išdavikas, kaip apgavikas. Už 
penkiolikos dienų įvyksta iškilmės

SEKMINIŲ
I

A. Gustaitis 
Sydnėjaus scenoje

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu
bo Kovo Meno grupė, rugpjūčio 
10 d. statė Antano Gustaičio 
“Sekminių vainiką”, šis veikaliu- 
kas keliais atvejais buvo statytas 
Vokietijos stovyklų scenose.

“Sekminių vainikas“ — lietu
viško kaimo gyvenimo vaizdelis, 
kur šalia ūkininkų ir kaimo jau
nimo dalyvauja ir miesto žmonės. 
Visas veiksmas tačiau vyksta kai
me, ūkininkės Marijonos Petru
lienės sodyboje.

Marijona Petrulienė (Nijolė 
Mauragytė) — lėta, švariai kal
banti lietuviškai, laisvai besijau
čianti savo gražiai sutvarkytame 
kieme moteris — buvo tikra ūkio 
šeimininkė. Piemenukas Antanė
lis (Elvyra Jūraitytė), drąsiai 
jautėsi scenoje ir parodė vaidybi
nių gabumų. E. Jūraitytė suma
naus režisieriaus rankose gali iš
augti į rimtą scenos pajėgą. Ro
zalija Didžbalienė (Aldona Berno
taitė) buvo tipiška kaimo pletki- 
ninkė ir savo “liežuvavimu“ su
kėlė gardaus juoko. A. Bernotai
tė į Didžbalienės sijoną įšoko at
sitiktinai — ji pavadavo staiga 
susirgusią A. Šimaitienę. Kaimo 
mokytojos ir dr. Kazio sužadėti
nės vaidmenyje buvo G. Hornie- 
nė. Petrulienės sūnus dr. Kazys 
(Kęstutis Protas), atrodė kiek 

jaunokas kaip daktaras, bet sce
noje jautėsi gerai. Vienas iš ryš
kiausių buvo Petrulių samdinys 

bernas (Alfonsas Alčiauskas), tik 
kiek per poniškai apsirengęs. J ie
vutę Petrulytę vaidino Dalė čel-

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balaton St., St. Kilda, Vic.
Tel. LB 4083.

ir tu turėsi muzikiniame sąstate 
, dalyvauti.

— Už penkiolikos dienų?
— Taip, nei daugiau, nei ma

žiau. O kadangi tu nemoki klar
netu groti, tada — Dievas juk 
nedaro stebuklų — mudu abu be 
pasigailėjimo sušaudys.

— Ir tave, — surikau susijau
dinęs, — tave, kuriam turiu būti 
dėkingas už gyvybę. Ne, niekados! 
Net ir Dievas to nereikalauja. 
Per penkiolika dienų aš tiek išma
nysiu apie muziką, kad jau galė
siu klarnetu groti.

Ramon nusikvatojo, kaip pami
šėlis.

— Kas belieka joms dar papa
sakoti, mano mieli vaikai? Per 
penkiolika dienų — koksai valios 
stebuklas! — per penkiolika die
nų ir penkiolika naktų — lygiai 
pusę mėnesio aš nemiegojau ir ne
silsėjau, nei akimirksniui neatsi
kvėpiau — per penkiolika dienų aš 
išmokau klarnetą pūsti! Ak, kokios 
tai buvo dienos!

Ramon ir aš išeidavom į plyną 
lauką ir valandų valandas praleis- 
davom su vienu muzikantu, kuris 
iš gretimo kaimo ateidavo manęs 
pamokyti. Pabėgti?... šitą žodį 
išskaitau iš jūsų akių. Ak, ne, pa
bėgti buvo neįmanoma. Aš buvau 
belaisvis ir dabojo... O Ramon ne 
norėjo be manęs bėgti.

Aš nei kalbėjau, nei galvojau, 
nei valgiau. Tiesiog buvau apsės
tas. Mano galvoje stovėjo muzika 
ir klarnetas ir toji geroji dvasia, 
kuri klarnete gyvena. Aš norėjau 
išmokti ir aš išmokau! Ir jeigu

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. Telaf. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

VAINIKAS
kytė ir į ją įsimylėjusį vargonin- 
ką Benediktą Morkūną — E. La- 
šaitis. Bene geriausia scena buvo 
su kaimo jaunimu, kur N. Gudei- 
kaitė, A. Griškaitytė, N. Marcin
kutė, V. Gilius, V. Čižauskas ir 
V. Bernotas šoko ir dainas dainavo.

Muzikinę šio pastatymo dalį 
gražiai tvarkė visuomet paslau

gus jaunimo draugas Alg. Plūkas.
“Kovo“ Meno sekcija, vadovau

jama Aldonos Bernotaitės, kuri 
ir “Sekminių vainiką” režisavo, 
pasirodo nebe pirmą kartą. Prieš 
kurį laiką ji yra stačiusi V. Alan
to “Buhalterijos klaidą”, o su 
įvairiais “gyvaisiais paveikslais” 
ir tautiniais šokiais yra dalyva
vusi daug kartų minėjimuose.

“Sekminių vainiko” pastatyme, 
vertinant grynai iš mėgėjiško po
žiūrio, visdėlto buvo matyti pas
kubų darbo ryškūs pėdsakai. Jei 
kaikurie aktoriai ir pusėtinai 
savo vaidmenis atliko, tai visumoj 
stigo sceninio apdorojimo, žino
ma, techniškus sunkumus įveikti 
nėra lengva, turint galvoj sąlygas 
ir pačią sceną, kuri daug ko sto
koja.

Dekoracijos buvo, bet jos ma
žiausiai priminė ūkininko kiemą.

Užmiršus silpnąsias vietas, rei
kia prpažinti, kad Sydnėjaus ko- 
viečiai, šalia aktyviosios sportinės 
veiklos, atlieka reikšmingą darbą 
pratindami jaunimą sceniniai veik
lai. Ir šiame pastatyme, kur dau
gumas aktorių yra tremtyje bren
dęs jaunimas, gražiai praskambė
jo lietuviškas žodis, tartas šva
riai ir, su mažomis išimtimis, tai
syklingai. Atrodo, kad scena yra 
labai gera lietuvybės mokykla mū
sų jaunajai kartai. Ir jau vien už
tai koviečių sceninės pastangos 
sveikintinos.

“Kovo” menė sekcija ir toliau 
neturėtų nuleisti rankų — dar in
tensyviau turėtų traukti į scenos 
mėgėjų eiles naujus žmones.

A. Kuzma.

PRENUMERUOKITE
“MŪSŲ PASTOGĘ”

aš būčiau buvęs nebylys, aš bū
čiau prakalbėjęs; jeigu aš būčiau 
buvęs luošas, aš būčiau vaikščio
jęs; jeigu aš būčiau buvęs aklas, 
aš būčiau išmokęs matyti. Nes aš 
norėjau. O, valia laimi viską. No
rėti reiškia galėti! Aš norėjau: 
tai kūrybinis žodis! Aš norėjau, 
ir aš pasiekiau, vaikai, mokykitės 
šitos galingos tiesos! Ir taip aš 
išgelbėjau savo gyvybę. Bet aš 
buvau apsėstas, ir šisai mano ap
sėdimas ir buvo menas.

Ištisus trejus metus aš neišlei
dau klarneto iš savo rankų. Do-re- 
mi-fa-sol-la-si — tai buvo mano 
pasaulis anom neužmirštamom 
dienom. Mano gyvenimas visas 
sutilpo klarnete. Aš pavirtau į 
klarnetą. Aš dainavau su klarne
tu burnoje, žmonės, minios, gar
sūs šio meno žinovai ir meiste
riai atvykdavo manęs pasiklau
syti. ..

Aš pasidariau garsenybė, tie
siog stebuklas... Klarnetas mano 
pirštuose pasidarė gyvas ir lanks
tus. Jis dejavo, jis verkė, šaukė, 
staugė. Jis giedojo kaip paukštis, 
kaukė kaip laukinis žvėris, verkė 
kaip žmogus. Mano plaučiai pasi
darė plieniniai. Ir taip prabėgo 
dar keletas metų. Po to mirė ma
no neatskiriamas draugas. Stovė
damas prie jo lavono aš atgavau 
savo sąmonę... Tada griebiausi 
už klarneto — ir jūs netikėsit — 
aš nebegalėjau groti...

Ar norite, kad aš jums dabar 
šokiams gročiau?

Vertė V. Kazokas.

KNYGOS
A. ZUBRO “RUSIŠKASAI KO
MUNIZMAS”, knyga — studija, 
išsamiai nušviečia komunizmo ke
lią, išryškina jį, kaip ideologiją 
ir valdymo sistemą; duoda pilną 
komunizmo įsigalėjimo Rusijoj ir 
komunistinės Rusijos santykių su 
užsieniu vaizdą.

Kaina 8 šil.
BROMUS DAUBARAS “MĖLY
NA SUKNELĖ”, apysaka, išleista 
Londone, patiekia įdomų Angli
jos lietuvių gyvenimo vaizdą; at
skleidžia, kokiomis spriemonėmis 
sovietai medžioja savo aukas ir 
kas atsitinka, kai žmogus pakliū
va į jų agentų voratinklį.

Kaina 8 šil.
Šias knygas galima užsisakyti 

paštu “Mūsų Pastogės“ redakci
joje. Prisiuntusiems Postal Note 
ar M.O. (pridedant 6 penus pašto 
išlaidoms), knygos išsiunčiamos 
tą pačią dieną. Adresuoti: “Mūsų 
Pastogė“, 21 Mazarin St., Herne 
Bay, N.S.W.

TosmoF
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
Paskutinė proga išsiųsti siunti
nius KALĖDOMS: 3-čio rugsėjo 
laivu!
Nelaukite paskutinės dienos — at
neškite ar atsiųskite siuntinius 
jau dabar!

SIUNČIAME J LIETUVĄ BEI 
RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ SUPA- 
KUOTUS SIUNTINIUS.
Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu. įpakavi
mą atliekame patys.
Jūsų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 Ibs. Persiun
timo išlaidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžiame.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
Galite siųsti ir vartotus drabužius 
bei avalynę. Mes dezinfekuojame 
šiuos daiktus patys.

ADRESATAS GAUNA
siuntinį per 2 i — 3 mėnesius 

nieko neprimokėdamas.
Laukiame Jūsų su siuntiniais bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliais: 

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, 
VIC. Tel. FX 2325. (Važiuoti iš 
Elizabeth St., Essendon tramva
jum, iki 44 sustojimo Glass St.).

Taip pat:
300 Little Collins St., Melbourne 
C. 1. Tel.: MF 2370. Vai.: 11 ryto 
— 6 vak. šeštad. 9 ryto — 1 p.p.

SKYRIAI: .
Sydnėjuje

1. A. MAURAGIS
18 Crinan St., Hurlstone Park, 

N.S.W.
Darbo dienomis ir šeštadieniais 

nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Sekmadieniais ir ne darbo va

landomis vakarais kreiptis: 82 Vic
tor Ave., Picnic Point,

2. J. STATKUS
“RŪTA“ Delicatessen, 92 Broom
field St, Cabramatta, N.S.W. Tel. 
UB 3498. VaL: 7 ryto — 7 vaka
ro, kiekvieną dieną.

Adelaidėje
J. LAPŠYS

28 Grange Rd., Hindemarshe, S.A. 
(“Findon” autobusas, 12 sustoji
mas.) Valandos: darbo dienomis 
nuo 6 iki 9 vai.; šeštadieniais nuo 
ryto 9 vai. iki vakaro 7 vai.

Canberroje
A. ČEIČYS

11 Davenport Street, Ainslie, Can
berra, A.C.T. Tel. J 1072.
Vai.: pirmadieniais ir ketvirtadie
niais: nuo 5 v. v. — 8 v. v.
šeštadieniais, nuo 12 p.p. — 5 v.v. 
arba iš anksto susitarus.
<^5g.ss-sSFgg - : 1 .-SSŠS
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NEDARBAS PLEČIASI
Oficialiai skelbiama, kad Aus

tralijoje šiuo metu esą per 52.000 
užregistruotų bedarbių. Būgštau
jama, kad bedarbių skaičius gali 
dar padidėti. Be to, nurodoma, 
kad jų ir dabar yra žymiai dau- 

, giau, nei registracija rodo, nes 
daugelis bejieškodami darbo nesi-

Redaguoja Antanas Laukaitis.
Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

riau. Jau dabar, sprendžiant iš 
žaidynių eigos, galima tvirtinti, 

jog jaunių komanda šiais metais 
iškops į baigmę ir kovos dėl Ade
laidės jaunių meisterio vardo. Taš
kai: Lapšys 33, Pocius 14, Snars- 
kis 12, L. Urmonas 8, R. Urmo
nas 4, Rakauskas 2.

TARPTAUTINIS SKAUTŲ 
BALIUS SYDNĖJUJE

Už geležinės uždangos esančių 
kraštų skautų sąjunga, kuriai pri
klauso estų, latvių, lietuvių, rusų, 
ukrainiečių ir vengrų skautų-čių 
vienetai Sydnėjuje, š.m. rugpjū
čio mėn. 25 d., Paddington Town 
Hall, ruošia tarptautinį balių, tiks
lu sukelti lėšų organizacijos reika
lams, jos veiklos pagyvinimui ir 
tautybių skautų vienetams parem
ti. Laikantis lygybės principo, ba
liuje dalyvaus po 60 asmenų iš 
kiekvienos tautybės, tarp jų — 
tautybių skautų ir bendruomenių 
vadovaujantieji asmenys. Salė ir 
stalai bus puošiami šių tautybių 
vėliavomis. Programoje kiekviena 
tautybė pasirodys su tautiniu šo
kiu. Lietuviai pašoks “Oželį”, šo
kį ruošia ps. A. Plūkas ir vyčių 
būrelio vadovas v.sl. A. Vasaris.

Baliaus metu bus pravestos dvi 
loterijos. Pirmojoj bus 3 stambūs 
fantai, kurių vieną parūpino lie
tuvis skautai.
“Maisto” b-vė baliui padovanojo 
15 svarų lietuviškų dešrų. Rėmė-

įsikurti šie “Džiugo” Tunto viene
tai: DLK Margio skautų draugo
vė, DLK Gedimino jaun. skautų 
dr-vė. Čia jau veikia skautiškos 
literatūros nemažas knygynėlis 
lietuvių, anglų ir kitomis kalbo
mis.

JOROS SKAUTŲ STOVYKLA
(sks) 35 m. Lietuvos jūrų skau- 

tijos sukakčiai paminėti rugpj. 
11-31 d. LSB Jūrų Skautų Sky
riaus suruošė jūrų sk. stovyklą. 
Jai vadovauti pakviesti — jūrų 
sktn. VI. Petukauskas iš Kleve- 
lando, j. sktn. L. Knopfmileris iš 
Čikagos ir j. sktn. B. Stundžia iš 
Toronto. Stov. virš, pavaduotojas 
bus j.* sktn. I. Petnifinas iš Hart
fordo. Komendantu ir adjutantu 
numatyti — psktn. E. Vengians- 
kas ir psktn. R. Mieželis. Stovyk
los gydytojas — j. sktn. dr. K. 
Aglinskas, o dvasios vadovai — 
kun. J. Raibužis SJ ir kun. A. 
Trakis. Tai pirmoji tokia stovykla 
jūrų skautijos veikloje bei išeivi
joje.

registruoja ir nesinaudoja bedar
bio pašalpa. Kita vertus, į bedar
bių kategoriją nepriskiriami pas
kiausiu metu atvykusieji imigran
tai, kuriais, pagal sutartį, rūpi
nasi valstybė. I 52.000 kategoriją 
neįeina ir daugelis darbo neteku
sių ištekėjusių moterų — jos ne- 
siregistruoja, kadangi neturi tei
sės į bedarbio pašalpą.

Nedarbo klausimas šiemet dar 
nėra toks aštrus, kaip 1953 m., 
kada bedarbių buvo užregistruota 
apie 80.000.

šiuo metu yra apie 18.000 dar
bo pasiūlų, bet ir 1953 m. jų buvo 
apie 21.000.

Faktas yra tai, kad šiandien 
darbo jieško šimtai žmonių ir kas
dien mato naujus užrašus prie i 
fabrikų “No Vacancies”, No Hands 
Wanted”.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI 1 TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ”.

Iškilmingai Minimas 
Dvidešimtmetis

Šių metų lapkričio mėn. Čika
goje įvyks pirmojo Lietuvos krep
šinio laimėjimo Europos pirmeny
bių minėjimas, į kurį bus pakvies
ti garbės svečiais visi Lietuvos 
rinktinės dalyviai ,dabar gyvenan
tieji Amerikoje, kuriems teko 
1937-39 metais ginti Lietuvos spal
vas ir laimėti Europos krepšinio 
pirmenybes. Minėjimo iškilmių 
metu numatoma pravesti krepši
nio rungtynes starp tų krepši

ninkų ir tremties krepšinio vete
ranų. Po to vyks krepšinio tur
nyras ir bendras visų svečių po
būvis. Šios sukakties rengimo ko
mitetui vadovauja dr. S. Biežis, 
kuris yra daug prisidėjęs prie 
Amerikos lietuvių krepšininkų pa
siuntimo Lietuvon. Komiteto na
riais yra: E. šulaitis, E. Ven- 
gianskas, V. Adamkavičius, Z. 
Žiupsnys, J. Vaičiūnas ir kt.

Australijos lietuviai sportinin
kai numato šio garbingo dvide
šimtmečio minėjimą pravesti savo

jams priklauso skautiška padėka.
Antrojoj loterijoj bus 240 fantų 

— kiekvienas bilietas pilnas ir be
veik kiekvieno fanto vertė prašo
ka bilieto kainą.

Lietuvius skautus baliaus ruoši
mo komitete atstovauja V. Osinai- 
tė (tel. YL 9153) ir V. Gaidžio- 
nis, 61 McMillan St., Nth. Banks- 
town. Į juos kreipiamasi visais 

įėjimo ir loterijos bilietų reika
lais.

Tikimasi, kad lieteuviškoji vi
suomenė skautus parems savo atsi
lankymu baliuje.

B.2.

SEMPER VIGILANS

(sks) Amerikoje jau kurį lai
ką veikia Egzilų Skautų Asocia
cijos: estų latvių, lietuvių, ukrai
niečių, rusų, čekoslovakų, vengrų. 
Jos visos sudaro Eązilų Skautų 
Asociacijų sambūrį, kurio tikslas 
iškovoti lygias teises, kaip ir lais
vųjų kraštų skautai kad turi. Tos 
bendros sąjungos Tarybos pirmi
ninku yra šiais metais mūsų Pir- 
mijos Tarybos pirmininkas v.s. 
prof. V. Čepas. Egzilų Skautų 
Sąjunga 1955 m. pradėjo leisti 
laikraštį “Semper Vigilans”, ku
rio tikslas propaguoti Egzilų Skau
tų Sąjungų siekimus ir per tai 
skelbti Lietuvos Skautų Brolijos 
vardą, šiomis dienomis išėjo to 
laikraščio 2 numeris ir numatyta 
greit išleisti jo dar 2 numeriai. 
Tikimasi, kad šis anglų kalba lei
džiamas lakraštis pasidarys nuo-
latiniu. Laikraštį redaguoja re
dakcinė kolegija, į kurią įeina 
kiekvienos tautybės atstovas. Vy
riausiu redaktorium yra lietuvis 
sktn. Vilius Bražėnas. Prenume
rata metams 1 doleris — 9 šil. 
australiška valiuta. Užsakyti: Bi
rutė Banaitytė, 31 Newport St., 
Dorchester, Mass., U.S.A.

SKAUTŲ BŪKLAS
(sks) Neturint dar mūsų ben

druomenei savų namų Melbourne, 
sunku pagyvinti skautų veiklą. 
Iki bus nupirkti lietuvių namai 

Melbourne, vyr. sktn. A. Krausas 
paskyrė “Džiugo” Tunto skau
tams savo name verandą būklui 
įruošti. Tuo jau susidomėjo ir keta

PAREIŠKIMAS
Atsakymas Bankstownui

Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
ryba nutarė paskelbti viešai že
miau dedamo turinio pareiškimą:

Paskutiniu laiku mes skaitome 
daug straipsnių spaudoje, kad 
centriniai Sydnėjaus Lietuvių Na
mai turi atiduoti savo pinigus už
baigimui bei geresniam įrengimui 
Bankstowno Chruch Hali.

šią propagandą veda Bankstow
no Apylinkės Valdyba ir jos talki
ninkai.

Pagal mūsų turimus davinius 
buvo ir priešingos nuomonės strai
psnių, bet jų dauguma buvo ne
spausdinta, tur būt, jie buvo ne
tinkami spausdinimui, šiuose rei
kaluose mūsų nuomonės niekas 
nesiklausia.

Bet šiaip ar taip, mes turime 
pripažinti, kad ta visa propagan
dos mašina nukreipta prieš mus, 
yra labai žalinga Sydnėjaus Lie
tuvių Namams.

Nors mes ir niekam netrukdom 
statyti ką kas nori, bet atsiranda 
tokių, kurie dėl savo savanaudiš
kumo, žūt būt, nori sutrukdyti 
mums pasistatyti savo reikalams 
namus už mūsų nuosavus pinigus.

Ar mūsų norimi įsigyti namai 
yra reikalingi ar ne, ši problema 
buvo išspręsta prieš daug metų, 
ir šio klausimo mes nemanome 
pradėti svarstyti šiandien iš nau-
jo. Jei mes tam reikalui sukūrė
me organizaciją ir duodame pini
gus, tai tas viskas mums yra rei
kalinga.

Iki šiol mes neturime nė vienos 
organizacijos, kurios nariai būtų 
nutarę, kad tokie namai yra ne
reikalingi. Ir Bendruomenės ats
tovų suvažiavimas mūsų reikalą 
yra užgyręs.

Apie 400 Sydnėjaus lietuvių 
tuštino savo kišenes, kad sumes
tų didelę krūvą pinigų nupirki
mui Bendruomenės namų Sydnė
juje, o dabar juos norima įtikin
ti, kad tai, ko jie siekia, — yra 
beprasmiška ir nereikalinga.

Yra negražus reikalas lįsti į ki
tos organizacijos vidų ir ją griau-

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

BOSE
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 issimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

i ti, o gal būt, tuo tik norima už
maskuoti savo klaidas.

Bankstownas nesuka sau gal
vos apie patogumus lietuvių, ku
rie sudėjo pinigus centriniams 
namams. Jų supratimu visiems 
turi užtekti jų statomos Church 
Hall ir visi gali atvažiuoti į ją, 
gi bankstowniskiams kitur važiuo
ti būtų sunku ir nepatogu.

Toliau mes bandysime panagri
nėti, kodėl ta visa propaganda?

Patarlė sako, kad lengva yra 
šeimininkauti kitų pinigais, bei 
bandyti kitus padaryti laimingais 
savo patarimas, bet daug sunkiau 
yra tinkamai tvarkyti savo reika
lus. šiuo metu, atrodo, Bankstow
no Church Hall reikalai dėstosi 
visiškai pagal patarlės žodžius. 
Jie pamatė, kad jų skaičiavimuo
se ir planuose yra didelės klaidos, 
kad jie užsimojo padaryti dau
giau, nei yra pajėgūs, kad savų 
lėšų neužtenka. Kad išvengus gė
dos dėl nesugebėjimo tvarkyti sa
vo reikalus, jie jieško išsigelbėji
mo centrinių Sydnėjaus Lietuvių 
Namų ižde. Ištikrųjų, tai yra pats 
lengviausias būdas apmokėti savo 
išlaidas kitų pinigais. Iki šito da- 
sigalvoti jie visgi buvo pajėgūs.

Pradžioje jie skelbė, kad jie pa
statys Bankstowno Bendruomenės 
Namus, vėliau paskelbė Bankstow
no lietuvių klubo įstatus ir tiem 
reikalam rinko pinigus iš žmonių, 
gi dar vėliau, patylom ir neskel
biant viešai, gavo ledimą statyti 
tik Church Hall, o ne lietuvių na
mus — klubą. Kodėl tas visas 
blaškymasis ir žmonių apgaudinė
jimas — rinkti pinigus venam rei
kalui, o panaudoti kitam.

Tas viskas rodo, kad Bankstow
no vadovybė blaškosi, neturi lini
jos ir yra atsidūrusi desperatiš
koje padėtyje ne vien tik dėl pini
gų trūkumo, bet ir dėl jų namų 
teisinės padėties.

Jie aiškiai žino, kad jų namai 
negali patenkinti visų reikalavi
mų, ko žmogus nori iš lietuviškų 
namų, bet bijo prisipažinti ir dar 
kitus klaidina. Gal būt, Bankstow
no apylinkės vadovybė mano, kad 
jie galės nesilaikyti įstatymų. Bet 
mes žinome, kad įstatymai yra 
tam, kad būtų vykdomi, o taipgi 
yra ir kas prižiūri įstatymų vyk
dymą, gi įstatymų laužytojų ke
lias yra trumpas ir pasibaigia ak
ly gatvių.

Tiesa apie susijungimą.
Savo laiku, dar prieš pradedant 

visokias statybas, Bankstownui 
buvo pasiūlyta prisijungti prie 
mūsų organizacijos. Susijungus 
būtų buvęs pravestas visų narių 
atsiklausimas namams vietos pa

rinkimo reikalu. Bankstownas to 
nenorėjo, nes bijojo, kad centrinių 
namų nariai, skaičiumi ir kapitalu 
pralenkdami bankstowniečius, nu
balsuos Bankstowno nenaudai. 
Bankstownas, atmesdamas centro 
pasiūlymą, paskelbė: “kad tik 
tuomet vieni namai bus, jei jiems 
veta bus parinkta Bankstowne”.

Kaip matome, mūsų sasntykiai 
su Bankstownu yra senai išspręs
ti ir sprendimą pasirinko Banks
townas, o ne mes. šiandien mes 
tik galėtume Bankstownui primin
ti patarlę, kad po pietų šaukšto 
nebėra ko j ieškoti.

Mes, Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Taryba, šia proga dar kartą vie
šai deklaruojame, kad pinigai bu
vo renkami aiškiai apibrėžtam 
tikslui, t.y. įsigijimui centrinių 
Sydnėjaus Lietuvių Namų; pini? 
gų davėjai buvo užtikrinti, kad 
jų pinigai nebus panaudoti Ban
kstowno namams statyti ir kad 

šie namai netarnaus vienai kuriai 
religijai ar politinei grupei.

žmonės davė pinigus aiškiai 
nustatytam reikalui ir jokie balsa
vimai bei kitoki triukai reikalo 
pakeisti nebegali, tai yra visus 
davėjus lygiai rišanti sutartis ir 
kiekvienas pinigų davėjas turėtų 
asmeniškai sutikti su esamo tiks
lo pakeitimu.

šią deklaraciją mes skelbiame 
pasitarę su advokatu, tikslu ap
saugoti savo narių teisę numaty
dami galimybę ją panaudoti ir 
teisme, jeį tam reikalas būtų.

Sydnėjaus Lietuvių Namu 
Taryba.

4.8.1957.

RED. PASTABA. Sydnėjaus Lie
tuvių Namų Tarybos teigimas, 
kad pagal jos “turimus davinius 
buvo ir prešingos nuomonės strai
psnių, bet jų dauguma buvo ne
spausdinta” neatitinka tiesos.

Sydnėjaus L.N. Tarybai nenu- 
pirkus užpirkto namo Aleksand
rijoj, skaitytojai straipsniais ir 
laiškais redakcijai, pradėjo kelti 
susijungimo klausimą. Gauta ir 
“priešingos nuomonės straipsnių”. 
Deja, jų buvo mažiau — išviso 4, 
iš kurių trys, įskaitant Sydnėjaus 
L.N. Tarybos pirmininko ir* vice
pirmininko, buvo atspausti. Nebu
vo atspaustas tik vienas — antra
sis p. V. Saudargo str., kuriame 
autorius kartojo prieš kelias sa
vaites savo šiame laikraštyje rei
kštas mintis ir nukrypo į as
meniškumus. Redakcija, pasitarus 
su ALB Krašto Valdyba, straips
nį grąžino autoriui, nurodydama 
ir nespausdinimo priežastis. Visi 
Sydnėjaus L.N. Tarybos praneši
mai, kiek jų iki Šiol redakcija yra 
gavusi, atspausti.

sporto šventės metu Geelonge. 
šventės rengėjai tariasi su A.L. 
F.A.S. Valdyba.

Australijos lietuyių sportininkų 
šeima turi du anų dienų krepšinio 
veteranus: L. Baltrūną, kuris Lie
tuvą atstovavo 1937-39 metų pir
menybėse, dabar gyvenantį Mel
bourne, ir dr. L. Petrauską, Lie
tuvos spalvas gynusį 1939 metų 
pirmenybėse Kaune. Dr. L. Pet
rauskas dirba savo profesijoj N. 
Gvinėjoje ir šiuo metu atostogau
ja Sydnėjuje.

Tegul šią metų Australijos Lie
tuvių Sporto Šventė būna praves
ta ir paskirta šio dvidešimtmečio 
sukaktuvių prisiminimui, o šie abu 
Australijoje esantieji buvę Lietu
vos rinktinės krepšininkai tinka
mai pagerbti.

Adelaidėje
VYTIS — NTH. ADELAIDE 

43:74 (24:33)
Šis Vyties pralaimėjimas buvo 

i pirmasis antrajame pirmenybių 
Irate. Vytiečiai rungtynes sužaidė 
labai blankiai — daug žemiau savo 
nuolatinio žaidimo lygio. Gynimas 
buvo labai blogas, o puolėjai bu- 

Į vo ypatingai lėti ir neveržlūs. 
| Priešas visas šias silpnybes pilnai 
išnaudojo ir lengvai laimėjo. Taš
kus pelnė: Ignatavičius 15, Visoc
kis 14, Petkūnas 8, Jaciunskas 6.

JAUNIŲ I — PORT ADELAIDE 
73:31 (42:21)

Kiekvienose rungtynėse jauniai 
vis geriau pasirodo ir žaidžia ge-

DŽMESIO 1
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

(Honey Liqeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS. 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybės ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Ernstan Bottling Co. Ltd.
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
Sydnėjuje gėrimų reikalu raštu 
telefonu ar asmeniškai kreiptis:

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants 

81 Hillcre*t Avenue, Hurstville 
tel. LU 4464.

ERNSTAN BOTTLING CO. LTD. 
2 Murray St., W. Mitcham, S.A.

MOTERŲ 1 — GLENELG 
48:21 (28:11)

Moterų pirmoji komanda daro 
pažangą ir dabar žaidžia geriau, 
negu sezono pradžioje. Per šias 
rungtynes, kurias sužaidė labai 
gerai, taškus pelnė: M. Kelertai- 
tė 24, O. Kelertaitė 18, G. Kitie- 
nė 6.

B.N.

Sydnėjuje
KAS LAIMĖS?

Po ilgų ir permainingų kovų, 
Sydnėjaus 1957 metų šachmatų 
turnyras eina prie galo. Dargu
žiui nugalėjus Raštutj, kuriam 

dabar tenka trečioji vieta, Kože- 
niauskas ir Dargužis surinko po 
lygiai taškų ir, laimėtojui išaiš
kinti ,turės persirungti.

“Kovo” šachmatų rinktinė šiais 
metais į Geelongą vyks savo stip
riausios sudėties.

NESĖKMINGAS KREPŠINIS

šiais metais “Kovo” krepšinio 
rinktinė nesėkmingai pabaigė žie
mos sezoną — gavo penktą vietą. 
Nors koviečiai krepšininkai ir yra 
gražiai pasirodę žiemos sezono 
pirmenybėse, laimėdami paskiras 
rungtynes prieš pirmaujančius klu
bus, bet atsidūrė pirmenybių leh- 
telės vidury. “Kovo” krepšinio 

komanda, kurią sudaro trys stu
dentai, besimoką vakarais, trys 

pamainas dirbantieji žaidėjai ir tik 
trys laisvus vakarus turintieji, 
labai dažnai pirmenybėse žaisda
vo nepilno sąstato, kas atnešdavo 
Jiems pralaimėjimą prieš daug 
silpnesnes pilno sąstato komandas. 
Ateity “Kovas” numato registruo
tis ir žaisti tik tose pirmenybėse, 
kur galės dalyvauti visa pirmoji 
komanda.

Melbourne
“VARPAS" — “FLEM—KEN"

15:7
“Varpo” mergaitės lengvai įvei

kė savo priešes. Pirmą puslaikį 
australės dar įstengė šiek tiek 
priešintis, bet antrame .puslaiky 
varpietės_ parodė gražių derinių ir 
palaužė jų atsparumą, šiose rung
tynėse ypatingai gerai žaidė Ru- 
baževičiūtė ir Dabšytė, parodyda
mos gerą gynybą -ir pasižymėjo 
savo greitais perėjimais į priešo 
pusę. Taškus pelnė: Dabšytė ir 
Lazutkaitė po 6, Rubaževičlūtė 2, 
Verbylaitė 1.

Vyt.

5
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PAGERBĖ MAIRONĮ

Rugpjūčio 11 d. minėjimas pra
dėtas St. Mary’s katedroje. Kun. 
P. Butkus atlaikė pamaldas ir pa
sakė Maironiui, kaip tauriam lie
tuviui ir tautos dainiui, pagerbti 
jautrų pamokslų. Pamaldų metų 
giedojo “Dainos’’ choras ir solo 
M. Bernotienė.

Katedros salėje minėjimą atida- 
rė ir ji pravedė K. Kavaliauskas. 
Gerai paruoštą paskaitą skaitė J. 
A. Jūragis. Prelegentas plačiai ap
žvelgė Maironio gyvenimą, jo kū
rybą ir charakterizavo ji kaip poe
tą, žmogų, kunigą ir mokslininką.

Meninėje programoje D. Grosai
tė padeklamavo Maironiu eilėraš
ti, M. Bernotienė, pianinu paly
dint K. Kavaliauskui, padainavo 
dvi dainas, stud. R. Stakauskas 
paskaitė ištrauką iš Čičinsko, o S. 
Kazlauskienė jautriai padeklama
vo kan. Mykolo Vaitkaus “Ram- 
byną”. Meninę programą užbaigė 
A. Plūko vadovaujamas “Dainos” 
choras, Maironio — Apsaugok, 
Augščiausias (muzika Sasnausko) 
ir Jaunimo giesme (muzika Nau
jalio). Padėkos žodį tarė K. Ka
valiauskas.

Minėjimas, kuriame dalyvavo 
apie 300 sydnėjiškių lietuvių, pra
ėjo šventiškoj nuotaikoj ir buvo 
gerai organizuotas. Jį ruošė A.L.K. 
Kult, draugija.

PARENGIMAI IR JŲ 
TRŪKUMAI

Rugpjūčio 10 d., V. Šliogerio 
namuose, Belmorėj, įvyko Plunks
nos klubo sueiga. Ją atidaręs klu
bo pirmininkas V. Kazokas pris
tatė naują narį — Zigmą Budrikį. 
Diskusinį pranešimą — parengi
mai bei jų reikšmė ir organizaci
niai trūkumai, skaitė Ant. Gasiū- 
nas. Diskusijose vyravo mintis, 
kad parengimai dėl organizacinių 
trūkumų dažnai esti blankūs, o 
kartais ir net labai menko lygio. 
Rasta ir pateisinamų priežasčių. 
Svarstyta būdai, jieškota priemo
nių pakelti minėjimų ir aplamai 
parengimų lygiui. Pasisakyta ir 
dėl organizacijų ruošiamų šokių 
vakarų, kurie išvirsta į eilinius 

“robaksus”.
Po diskusijų pašnekesiai, įvai

riomis bendruomeninio gyvenimo 
temomis, buvo tęsiami prie kavos.

“ŠEŠIOS” KRYPTYS

Pabaltiečių dailininkų grupės 
meno paroda įvyks rugpjūčio 21-31 
dienomis Bissietta meno galerijo
je (70 Pitt St., Sydney, II augš- 
tas). Galerija atidaryta darbo die
nomis nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
p.p. ir ketvirtadienį, rugpjūčio 29 
d., nuo 10 vai. iki 8 vai. vak.

Parodoje su savo kūryba daly
vauja lietuviai J. MikševiČius ir 
H. Šalkauskas; latviai — V. Abo- 
lins ir D. Krivs; estai — E. Aavik 
ir A. Molder.

Tai pirma pabaltiečių dailinin
kų jungtinė paroda Sydnėjuje, 
kuri, reikia tikėtis, susilauks daug 
lankytojų, nes čia bus progos pa
matyti savųjų dailininkų darbus ir 
palyginti juos su kitų Pabaltijo 
menininkų atsiekimais.

GERAI PAVYKĘS VAKARAS

Rugpjūčio 10 dieną “Kovo” vai;- 
dyba suruošė įdomų ir gerai pasi
sekusį vakarą, kurio pelnas yra 
skiriamas sportininkų pasiuntimui 
Į Geelongą. “Kovo” meno sekci
ja suvaidino A. Gustaičio “Sek
minių vainiką”, šokių metu sve
čiams buvo demonstruojamas tele
vizijos aparatas, kuris greitu lai
ku bus traukiamas “Kovo” lote
rijoje.

Vaidinimui pasibaigus, “Kovo” 
valdybos pirmininkas V. Binkis 
įteikė 1956-jų metų Sydnėjaus 

šachmatų turnyro laimėtojams do
vanas, kurias gavo J. Maščinskas, 
V. Koženiauskas ir A. Dargužis.

Religinė Informacija
Rugpjūčio 25 d. pamaldos Went- 

worthville, St. Columbas bažny
čioje 10 vai. 45 min.

Rugpjūčio 25 d. Wollongongo 
lietuviams pamaldos W. katedroj 
5 vai. p.p.

Rugsėjo 1 d. pamaldos Banks- 
towne, St. Brendan’s bažnyčioje 
11 vai.

Išpažintys šeštadienio vakare 
5 vai. 30 min.

K.P.B.

ŠVIESOS PARENGIMAS

Rugpjūčio 25 d. šviesos Sam
būrio Sydnėjaus skyrius savo pa
rengimą turės K. Ankaus studijo
je (47 Daphne Ave., Bankstown). 
Pradžia 5 vai.

Programoj valdybos, kontr. ko
misijos, garbės teismo rinkimai ir 
muzikinė dalis. Visų narių daly
vavimas būtinas.

jpk.

SKAUTŲ BIČIULIŲ VAKARAS

Sydnėjaus Skautų Tėvų Komi
tetas nutarė ir šiais metais suruoš
ti skautų bičiuliams vakarą, kuris 
įvyks rugsėjo 21 d.

Vakaro tikslas yra dvejopas: 
suartinti jaunimą mylinčius žmo
nes į vieną malonią draugiją, ir 
paremti skautų organizaciją ma
terialiai ir moraliai.

Msų pareiga paruošti tinkamas 
sąlygas jaunimui, nes tik jauni
mas yra mūsų ateitis.

Skautų Tėvų Komitetas.

ADELAIDE
IŠVYKSTA

KUN. DR. P. JATULIS

Ilgametis Adelaidės lietuvių ka
pelionas, kun. dr. P. Jatulis šio 
mėnesio gale išvyksta į Romą. Ti
kimasi, kad po metų kun. dr. P. 
Jatulis vėl grįš į Adelaidę.

Adelaidiškai nusiminę netekda
mi savo gerbiamo dvasios vado. 
Ir susirūpinę, kas bus paskirtas 
jo vieton.

RUGSĖJO AŠTUNTOJI

Šiemet Tautos šventės minėji
mas įvyks rugsėjo 15 d., sekma
dienį, Australia Hall. Tikimasi, 
kad ir šiemet į minėjimą susirinks 
gausiai adeladiškių lietuvių, kaip 
tai būdavo ankstesniais metais.

MELBOURNO “DAINORIŲ” 
BELAUKIANT

Melbourno Lietuvių Dainos Sam
būris rugsėjo 1 d. Adelaidėje 
duos lietuviškų dainų koncertą. 
Tai bus pirmas toks įvykis, kada 
kito miestu lietuviai “dainoriai” 
skardensis Adelaidės Australia 
Hall scenoje. Adelaidiškia nekant
riai laukia balsingųjų svečių.

Adelaidiikis.

Ar Kuts yra lietuvis?
“Mūsų Pastogės” 31 numeryje 

Vine. A. savo informacijoje rašų, 
Jog jo gautomis žiniomis iš Lie
tuvos, garsusis Rusijos bėgikas 
Vladimir Kuts, yra lietuvis vilka
viškietis — Vladas Krocas.

ši žinia, atrodo, yra tikrai klai
dinga, nes pagal olimpines spor
tininkų registracijas, kurias kiek
viena valstybė turėjo patiekti prieš 
Melbourno olimpiadą Austrralijos 
Olimpiniam Komitetui, Vladimir 
Kuts yra gimęs 1927 metais Sumi 
Rajone, Ukrainoje. Jis savo jau
nystę praleido dirbdamas kolcho
ze. Dvidešimties metų sulaukęs 
įstojo į Rusijos laivyną ir dabar 
yra laivyno žvalgybos karininkas. 
V. Kuts sportuoti pradėjo 1950 
metais ir dabar yra vienas geriau
sių pasaulyje ilgųjų nuotolių bė
gikas, laimėjęs aukso medalius 
5000 Ir 10.000 metrų olimpiniuo
se bėgimuose. 1954 metais Kuts 
vedė ir dabar gyvena Maskvoje. 
Be atletikos Kuts yra geras spor
tininkas ir kitose sporto šakose. 
Jis kultivuoja žiemos sportą, ypa
tingai geras yra pašliūžų lenkty
nėse ir irklavime, ko kiti pasaulio 
gerieji lengvaatletai vengia.

Olimpiados metu Melbourne man 
teko matytis ir šnekėtis su visais 
septyniais lietuviais sportininkais, 
atstovavusiais Sovietų Sąjungą. 
Iš jų nei vienas net neužsiminė 
apie Kuts “lietuvybę”, o, manau, 
jeigu jis būtų kilimo lietuvis, tai 
lygiai kaip ir krepšinio komandos 
kapitonas Petkevičius, kuris jau 
kurį laiką gyvena Leningrade, bū
tų pasisakęs esąs lieteųvis. A.L.

Pajieškojimai
★ Juozą Kalinauską prašo atsi

liepti giminės iš Kybartų. Rašyti: 
Viktoras Petrukevičius, 46 Hor
ton St., Yagoona, N.S.W.

★ Birutė Kavaliauskaitė, d. Jur
gio, 28 m. amžiaus, pajieško moti
na iš Lietuvos. Ji pati arba ži
nantieji apie ją, prašomi rašyti: 
K. Zdanavičius, 19 Oxford St., 
Geelong East, Vic.

★ Vincą Sarpalių ir Petrą Kar
pavičių, gyvenusius Kaselio sto
vykloje, prašo atsiliepti Gedimi
nas Kupčinskas, Abitibi Porker. 
Pap. Com. Auden. North Ontario. 
Canada.

ALB Geelongo Apylinkės 
Valdybos narį

V. BINDOKĄ IR PONIA, 

susilaukus pirmojo šeimos padidė
jimo, širdingai sveikina

ALB Geelongo Apylinkės 
Vaidybos nariai.

KREIPIMASIS
SPAUSTUVININKŲ IR 

KARTONAŽO SPECIALISTŲ 
DĖMESIUI!

Prašomi atsiliepti spaustuvinin
kai ir kartonažo specialistai, dir
busieji Lietuvoje, Vokietijoje ar 
čia, užinteresuoti KOMER
CINĖS, akcinės bendrovės 
pagrindais tvarkomos spaustuvės 
steigimu MELBOURNE.

Asmenys, norintieji investuoti 
kapitalą, taip pat prašomi sueiti 
į kontaktą.

V. DUMSKIS
22 Cowper St., Nth. Brighton, 
Vic. Tel. XM 2687.

VISI I MELBOURNO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

BALIU
PROGRAMOJE: SOLISTĖS p. VASILIAUSKIENĖ ir p. UKNEVI- 
CIŪTĖ. PIANISTĖ p. VALIUVIENĖ.

* Puikus 6 žmonių orkestras.
* Bufete skanūs valgiai ir gėrimai.
* Balius įvyks š.m. rugsėjo mėn. 6 d., penktadienį, labai gra

žioje Brunswick Town Hall (Sydney Rd.).
* Pradžia 8 vai. vak., pabaiga 2 vai. ryto.
* Bilietai gaunami sekmadieniais po pamaldų bibliotekos salėje, 

kitu laiku pas p. šilvų telef. LW 6460.
ALB Melbourno Apyl. Valdyba.

Pirmas toks atsitikimas 
Australijoje

Gyvename atomo amžių. Girdi
me beveik kasdien, apie atominių 
bombų bandomuosius sprogdini
mus, apie radioaktyvais persotin
tus debesis; skaitome laikraščiuo
se apie tokių sprogdinimų ir tokių 
debesų pavojingumą žmogui ir ki
tokiam gyvam padarui žemėje. 
Bet iki šiol visa tai mūsų tiesio
giai lyg ir nelietė.

Prieš kurį laiką sydnėjiškiai su
žinojo, kad jų miesto vienas lietu
vis, chemijos studentas Juozas 
Maksvytis, yra tapęs pirmuoju 
radioaktyviu žmogumi Australijo
je.

Juozas Maksvytis liepos 2 d. 
padėjo iš laboratorijos išnešti in
dą, kuriame buvo laikomas “Stro- 
tium 90” — radioaktyvi medžia
ga. Vėliau, po keletas valandų, 
buvo atkreiptas dėmesys, kad iš 
švininio indo, kurį nešė J. Maks
vytis, buvo ištekėję skysčio. Pa
darius tyrimus buvo konstatuota, 
kad jo ploščius, o ypatingai maža
sis kairiosios rankos prštas, yra 
radioaktyvūs. Universitetas ėmėsi 
skubių priemonių ir per 14 dienų 
ligoninėje vykdė intensyvius krau. 
jo tyrimus, o krūtinės kaulo buvo 
siunčiama lėktuvu į Angliją spec, 
tyrimams.

Radioaktyvų didesnis kiekis ga
li iššaukti leukemiją ir turėti ki
tokių fatališkų pasekmių.

• Sydnėjaus universiteto prof. E. 
W. Titterton pereitą savaitę pa
reiškė, kad J. Maksvyčiui, kaip 
tyrimai rodo, pavojaus nėsą. Pro
fesoriaus teigimu, žmogaus orga
nizmas gali priimti palygnti dide
lį kiekį “Strotium 90, kuris yra 
labai panašus į radiumą”.

J. Maksvytis, 33 m. amžiaus, 
vedęs turi 2 vaikus. Sydnė
jaus univ. chemiją studijuoja 
ketvirtus metus.

Apie šį atsitikimą plačiai rašė 
Sydnėjaus dienraščiai.

Svarbu dantistams
DANTŲ GYDYTOJŲ 

PRAKTIKOS REIKALU

The Good Neighbors Council 
(N.S.W.) daug prisidėjo, kad me
dicinos gydytojams, baigusiems 
mokslus Europoje, suteikta tam 
tikrų palengvinimų įgyti praktikos 
teisėms Australijoje. Dabar ši or
ganizacija nori išrūpinti prakti
kos teises ir europiečiams dantų 
gydytojams, šiam tikslui prašomi 
visi europiečiai dantų gydytojai 
registruotis: The Good Neighbors 
Council, 140 Elizabeth St., Syd
ney, N.S.W., sykiu prisiunčiant 
asmenines ir išeito mokslo žinias: 
kur ir kada gautas diplomas, 
kokius turi įrodomuosius dokumen
tus, amžius, kur ir kokį darbą da
bar dirba. Užsiregistruoti ir žinias 
prisiųsti reikia ki rugpjūčio mėn. 
31 d.

Norintieji smulkesnių informa
cijų, kreipiasi į Good Neighbors 
Council lietuvių atstovą Alg. Bu
činską, 31 Pyramid Ave., Pads- 
tow, N.S.W. Tel. UU 9174.

PADĖKA

Poniai St. Makūnienei, gyv. 73 
Meredith St., Bankstowne, už pa
aukotas 14 knygų bibliotekos rei
kalams, reiškiame padėką.

Visiems lietuviškas ačiū, kurie 
atsiųs perskaitytas knygas mūsų 
organizuojamai bibliotekai. Adre
sas: 159 Mimoza Rd., Greenacre, 
N.S.W.

ALB Bankstowno Apylinkės 
Valdyba.

SsSsSsSsSsSsSsaszs
SIŲSDAMI DOVANŲ 
SIUNTINĖLIUS PER

TAZAB & 00.
Jūs sutaupysite kelis svarus ir už 
tą sumą galėsite pasiųsti vertin
gų dovanų.

Aplankykite Tazab įgaliotinį V. 
MINIOTĄ, 18 Brussels St., Ho
mebush, Sydnėjuje, N.S.W. (5 mi
nutės nuo Nth. Strathfield sto
ties), kuris atliks visus patarnavi
mus.
čia pamatysite ir medžiagų pa
vyzdžius bei kainoraščius.

MELBOURNAS
GALIM LABAI GREITAI 

TURĖTI NAMUS

Richmonde, prie pat stoties, dvie
jų tramvajų linijų susikirtime sto
vi senas trijų augštų buv. fabri
ko pastatas, kurį Melbourno lie
tuviai pramato įsigyti ir įrengti 
lietuvių namus.

Pastatas mūrinis, erdvus, turi 
3 sales po 14 x 16 metrų, apie 10 
kambarių ir dviejų augštų pries
tatą.' Namas reikalingas vidaus 
remonto. Jeigu nebūtų techniškų 
kliūčių viduje išgriauti kapitalinę 
sieną ir salę pratęsti iki priestato 
galo, ta būtų galima įrengti salę 
su scena apie. 400-500 žmonių, ši
tokia salė patenkintų visus Mel
bourno lietuvių reikalavimus. Ant
rame ir trečiame augšte sales ir 
kambarius būtų galima naudoti 
įvairiems bendruomenės reikalams.

Gana didelis melbourniškių skai
čius apžiūrėjo šį pastatą ir entu
ziastingai pritaria pirkimui. Na
mų taryba veda derybas su namo 
savininkais. Už namą prašoma £ 
8.500. Taryba nori nuspausti kai
ną kiek galima žemiau. Richmon- 
do savivaldybė yra davusi žodinį 
sutikmą, kad namų salę bus ga
lima naudoti viešiems parengi

mams. Melbourno Lietuvių Namų 
Taryba yra įteikusi atitinkamą 
prašymą raštu, kurį svarsto Rich
mond Council of the City Improy- 
ment Committe. Taryba laukia 
raštiško atsakymo. <a)

ATIDĖTAS LKF 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūros Fondo Mel
bourno skyriaus metinis nafllį 
susirinkimas truko vos keliolika 
minučių — ik buvo spėta iškvies
ti susirinkimui pirmininkauti p. 
Viliūnas ir sekretoriauti p. Mi- 
kalia.

Svarstant skyriaus valdybos pa
tiektą darbotvarkę, susirinkimas 
(7 prieš 3) nubalsavo ataskaitinį 
susirinkimą atidėti vėlesniam lai
kui. Nebuvo išklausyta ir valdy
bos pirm. K. Kuncevičiaus veiklos 
pranešimo.

Susirinkimas, kaip patirta, ati
dėtas dėl 3-čiojo darbotvarkės 
punkto, kuriame buvo įrašyta: 
“Revizijos komisijos rinkimai”. 
(Senajai revizijos komisijai pasi
traukus, skyriaus valdyba rev. 
kom. rinkimus įrašė 3-jų punktų7 
tik todėl, kad anksčiau išrinkta 
rev. kom. galėtų čia pat patik
rinti kasos stovį ir padaryti pra
nešimą). Susirinkimą atidėjus, se
najai valdybai pavesta toliau eiti 
pareigas.

Susirinkime dalyvavo vos 13 
asmenų/ iš kurių 3 valdybos na
riai. Ka.

Melbourno Moterims
Š.m. rugpjūčio mėn. 25 d. 1 vai. 

po pietų (tuoj po pamaldų) St. 
John parapijos patalpose, (mažo
joje salėje), Melbourno Soc. Glo
bos Moterų D-ja šaukia metinį 
narių susirinkimą.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo 
atidarymas. 2. Susirinkimo pirmi
ninkės ir sekretorės rinkimai. 3. 
Kto pirmininkės pranešimas. 4. 
Iždininkės pranešimas. 5. Revizi
jos komisijos pranešimas. 6. Dis
kusijos dėl pranešimų. 7. Naujo 
K-to pirmininkės pranešimas. 4. 
sijos rinkimai. 9. Klausimai ir su
manymai. 10. Susirinkimo užda
rymas.

Narių dalyvavimas būtinas. Įs
toti į draugiją kviečiamos visos 
Melbourno moterys.

Pastaba. Nesusirinkus reikalin
gam narių skaičiui, susirinkimas 
įvyks po pusės valandos ir bus 
teisėtas, nežiūrintugę CA -

Soc. Globos Moterų D-jos 
Melbourne. Komitetas.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMŲ KLUBO NARIAMS

Yra klubo narių, kurie pakeitė 
gyvenamą vietą ir savo adreso ne
pranešė Tarybai. Tas sudaro ne
patogumų, nes siunčiami pakvi
tavimai ar pranešimai grįžta ir 
Taryba negali palaikyti ryšio su 
narias.

Yra narių, kurie pasižadėjo tam 
tikrą sumą įmokėti per trejus me
tus dalimis, bet ne visas dalis nu
statytu laiku įmokėjo.

Taip pat yra gana daug akty
vių narių, kurie paėmė iš Tarybos 
BlSunu fežilį ir pasižadė
jimų blankus.

Kadangi Taryba numatė 15 rug
sėjo šaukti visuotini — ataskaiti
nį narių susirinkimą, todėl pra
šoma:

narius, kurie pakeitė gyvenamą 
vietą pranešti savo naują adresą, 
kurie neįmokėjo pasižadėtos dalies 
— įmokėti; taip už paimtas platint 
akcijas — įnašus ir pasižadėjimo 
blankus atsiskaityti iki š.m. rug
sėjo mėn. 1 d. su Melburno L.N. 
Tarybos nariu p. Barkum, 9 Earl 
St, Windsor, Vic. Taip pat jam 
siųsti ir adresų pasiketimą.

Primenama, kad nariai, negalį 
dalyvauti susirinkime, raštu įga
lioja kitą klubo narį. Pagal sta
tutą negalima įgalioti ne klubo 
narį.

A. Antanaitis.
Melbourno Lietuvių Namų 

Tarybos sekretorius, 
prie,e 2 P5ueri

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ”

PADĖKA
Dalyvavusiems mūsų mamytės 

laidotuvėse ir pareiškusiems mums 
žodžiu bei per spaudą užuojautą, 
nuoširdžiai dėkojame.

Alma Sadauskaitė.

Š.M. RUGSĖJO MĖN. 1 D. (SEKMADIENĮ) MELBOURNO 

LIETUVIŲ DAINOS SAMBORIO PIRMASIS

IŠTISINIS LIET. DAINOS KONCERTAS

ADELAIDĖJE.

Koncertas įvyks Australia Hali salėje. Prdažia 5.30 vai. po pietų. 
Bilietus platina Adelaidės Bendruomenės Valdybos nariai. Bilietų 
kaina: suaugusiems 8/6, vaikams — 4/6.

PROGRAMOJE: MOTERŲ, VYRŲ IR MIŠRAUS CHORŲ DAINOS.

M. LUCAS & Co.
Builders & Contractors (Reg.)

(SAV. M. LUKAUSKAS)

56 Yarrara Rd., Pennant Hills, N.S.W.

Norėdami įsigyti geros vertės namą, kreipkitės tik į Lucas & Co. 
Statome ant savo ir Jūsų sklypų. Užtikrintai skubus ir tik geras 
darbas, geriausios medžiagos.
Darome planus ir paruošiame specifikacijas. Parūpiname paskolas. 
Šiuo metu turime keletą paskolų mūriniams, mediniams bei fibro 
namams, kuriomis norintieji pasinaudoti prašomi paskubėti.
Kreiptis asmeniškai arba skambinti telef. WJ 2272 iki 9 vai. ryto 
arba po 6 vai. vak. (2 min. nuo stoties).

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniskis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (TeL MX 2120).
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