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BALTIJOS ERDVĖ]
DIPLOMATINES
VARŽYBOS DĖL

BALTUOS JŪROS
DAR SUSTIPRĖJO

DABAR BE NEUTRALIZACIJOS 
SIŪLOMAS DAR IR BALTIJOS 
NEPUOLIMO PAKTAS

Varžybos dėl Baltijos jūros iš-l 
sivysto į tikrus “diplomatinius Į 
mūšius”. Danų žinių agentūra • 
“Ritzau” paskelbė pasikalbėjimą 
su Lenkijos vadu Gomulka, kuris 
pakartotinai pasisakė ne tik už 
Baltijos Jūros, bet ir už visos Bal
tijos pakraščių erdvės neutraliza
ciją. To siekia, kaip žinoma, ir 
Maskva. Gomulka teigia, kad to
kia neutralizacija turėtų pirmoje 
eilėje ekonominę reikšmę visiems 
prie Baltijos prieinantiems kraš
tams. Bet nei Varšuvoje, nei Mask
voje neslepiami tikrieji tų siūly
mų motyvai. Jie yra politinio ir 
karinio pobūdžio. Lenkijai Balti
jos neutralizacija būtų patogi ypač 
tuo, kad per ją būtų sutvirtinta 
dabartinių Lenkijos sienų padėtis 
(vadinamas status quo), be to, 
Lenkija tokioje mišrioje sąjungo
je jaustųsi jaukiau, negu priklau
sydama tik Varšuvos paktui, ku
riam, kaip visi žino, tebediriguo- 
ja viena Maskva. Ko siekia tais 
siūlymais Maskva, visiems žino
ma: Sutvirtinti savo padėtį Bal
tijos jūroje ir, iš kitos pusės, už
daryti tą jūrą Vakarų valstybių 
karo laivams.

Tikriausia Maskvos paskatinta, 
Vokietijos sovietinės zonos vyriau
sybė neseniai paskelbė pareiškimą, 
kuriuo visoms prie Baltijos jūros 
prieinančioms valstybėms siūlo
ma sudaryti nepuolimo paktą. Pa
našius pasiūlymus padarė po to ir 
Gomulka. Jo projektas 
dėl “taisyklių, kuriomis 
Įima išvengti konflikto 
jūroje ir jos pakraščių
Pasak Gomulkos, reikėtų susitar
ti ir pasižadėti Baltijos jūros erd
vėje nepanaudoti jokio smurto. 
Be to, reikią siekti kuoglaudžiau- 
sių ekonominių santykių tarp Bal
tijos pakraščių valstybių.

susitarti
būtų ga-

Baltijos 
erdvėje”.

ATSISTATYDINO 
PRANCŪZIJOS 
VYRIAUSYBĖ VERTA SUSIRŪPINTI

arba danų Aarhuse, kaip pranešė 
■ UP Šiaurės Atlanto gynybos or- 
I ganizacijos jūros pajėgų Baltijos 
Į jūroje vyriausias uždavinys būtų 

karo atveju kontroliuoti sąsiau- 
i rius, vedančius iš Baltijos jūros į 

šiaurės Atlantą, kitaip tariant, 
I sukliudyti gausiems sovietų Bal
tijos karo laivyno laivams išplauk- 

, ti į Atlantą. Stebėtojams krinta 
į akis, kad sovietai pastaruoju 
laiku savo karo laivais labai gy
vai manevruoja. Pastebimas jų 
dažnas išplaukimas į šiaurės At
lantą. Gyvas esąs judėjimas ir ry
tiniame Baltijos jūros pakraštyje 
(Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa
jūryje), kur sovietai yra įsirengę 
raketines ir kitokias bazes. Jie 
stropiai ruošiasi karo atvejui r 
kartu veda plačią propagandos 
kampaniją už Baltijos jūros ne
utralizaciją.

Lietuva ir Baltijos erdvės 
neutralizacija

Lietuva yra Baltijos pajūrio 
kraštas. Nei Sovietų Sąjunga, nei 
kitas kas neturi teisės daryti su
tartis Lietuvos vardu ar ?

Didžiuliai karo laivyno 
manevrai

apie 1.200 lėk- 
judėjimui virš 
sovietinė zona 
2 naikintojus

Apie sovietų karo laivyno pajė
gas, laikomas Baltijos jūroje, Fed. 
Vokietijos vyriausybės atstovas 
neseniai padavė tokius skaičius: 
6-7 kreiseriai, 50 naikintojų, 120 
povandeninių lavų, 200 minogaud- 
žių, 180 torpedinių greitųjų lai
vų, 50 artilerinių laivų, 30 lydlai- 
vių, 150 išsikeldinlmo laivų ir kt. 
Sovietų karo laivynas Baltijos jū
roje, be to, turįs 
tuvų, pritaikytų 
jūros. Vokietijos 
turinti tuo tarpu
(4 dar statomi), per 80 minogaud- 
žių ir per 40 įvairių pagelbinių 
laivų. Be to, esą statoma dar nau
ji karo laivai. Palyginus su tomis 
sovietų karo laivų pajėgomis, Fe
deralinės Vokietijos atkuriamas 
karo laivynas Baltijos jūroje yra 
kol kas dar menkas, žinoma, Bal
tijos jūroje NATO organizacija 
turi savo žinioje ne tik vokiečių, 
bet ir danų bei norvegų karo lai
vus. Vis dėlto vienos ir kitos pu
sės karo laivynų santykis dar nė
ra išlygintas. Tik sovietų stiprus 
karo laivynas karo atveju 'gali pa
sidaryti visai bejėgiss, jei vakarie
čiai neduos jam bent kiek plačiau 
judėti ir užsklęs sąsiaurius.

Įdomu, kad sovietų karo laivy
nas, kaip praneša UP, šiaurės jū
roje vykdo manevrus maždaug to-

Šitai iš Maskvos diriguojami 
“Baltijos jūros pakto” kampani
jai akstiną dalinai davė NATO 
(Šiaurės Atlanto gynybos organi- kiu pat laiku, kaip ir NATO orga- 
zacijos) pastangos įrengti Baltijos ” •
jūros vakarinėje dalyje karo lai
vyno bazes. Protestus prieš tai 
jau anksčiau pareiškė Sovietų Są
jungos ambasadorius Bonnoje ir 
sovietų atstovai kitose Atlanto 
valstybių sostinėse, protestuoja

nizacija. NATO laivyno manev
ruose Šiaurės jūroje ir prie Nor
vegijos nuo rugsėjo 19-28 d. daly
vavo apie 150 įvairaus dydžio 
karo laivų, jų tarpe 60.000 tonų 
lėktuvinės bazės “Forestal” ir 

__________ ____ F______ “Saraguta”. šiaurės rytuose nuo 
taipogi Lenkija ir Vokietijos so-, Norvegijos sovietų karo laivynas 
vietinės zonos vyriausybė, žinoma, manevruojąs jau nuo rugsėjo 10 
tie protestai nė kiek nesutrukdys dienos. Tie manevrai truksią net 
Federalinės Vokietijos karo laivy
nui Baltijos jūroje atkurti Ir jį 
pavesti šiaurės Atlanto gynybos 
organizacijai. Tikrą siaubą sovie
tuose sukėlė žinios, kad tų NATO 
Jūros pajėgų Baltijos jūroje vy
riausiuoju vadu būsiąs paskirtas 
amerikietis ar anglas admirolas. 
Ko Maskva visais būdais jau se
niai stengėsi išvengti, tai dabar 
mato įvykstant: Baltijos jūroje 
tars žodį JAV-bės ir Didž. Brita
nija.

Vyriausias Vakarų jūrinių pa
jėgų štabas būtų vokiečių Kielyje

iki spalio 15 dienos. Pažymėtina, 
kad abiejų manevruojančių laivy
nų plotai ne labai toli vienas nuo 
kito. Pirmą kartą tokiuose pla
taus masto manveruose dalyvauja 
ir Fed. Vokietijos karo laivyno 
junginiai. Atrodo, kad net ir ato
minių bei raketinių pabūklų am
žiuje be karo laivyno negalima ap
sieiti. Nežiūrint savo povandeni
nių laivų gausumo, Sovietų Są
junga, palyginus su Vakarų vals
tybių jūrų pajėgomis, nėra jau 
tokia stipri.

Reuteris iš Paryžiaus praneša, 
kad radikalo M. Bourges-Maun- 
oury vadovaujama Prancūzijos vy
riausybė įteikė atsistatydinimo pa
reiškimą. Prezidentas Coty atsis- 

, tatydinimo nepriėmė, prašydamas 
OIVUO riMQ UCVUU UC1OV3 UU1JH OU- . .... ... 1
tartis Lietuvos vardu ar šiaip ko-! 'gausybę erti pareigas, lig! bus 
kius nors sprendimus, kurie gulėtu , sud»ryt« "auJa vyrausybe. 

1 on. t ma nnvionol’no nruioro.
paliesti Lietuvos jūrinius intere
sus. Kol Lietuva (kartu su Lat
vija, Estija) nėra atgavusi vals
tybinę nepriklausomybę, tol visi. ,... . . . .. , . . . , . i būti padalinta j kelis regionus,tokie paktai lietuvių tautos neri-1 ..... x ®
ša. Kai baigsis okupacija visoje 
Baltijos jūros erdvėje, tos erdvės 
tautos taikingai sugyvens ir be 
specialių paktų. Dabartiniai uolūs 
Baltijos neutralizacijos šalininkai, 
sovietai, jos siekia ne nuoširdžiu 
noru draugiškai ir taikiai su ki
tais pabaltiečiais sugyventi, bet 
sutvirtinti savo neteisėtus terito
rinius grobius ir pagerinti savo 
strateginę karinę poziciją.

Kai pastaruoju metu imama 
siūlyti vadinami “Baltijos nepuo
limo paktai”, tai pridera priminti, 
kad Sovietų Sąjunga jau seniai yra 
sudariusi nepuolimo sutartis su 
nepriklausomomis Lietuvos, Latvi
jos, Estijos vyraiusybėmis. Mask
va jas vienpusiai nutraukė. Už
tektų tik Maskvai pasitraukti iš 
jos okupuotų Pabaltijo kraštų, tai 
bematant taika įsiveišpatautų 
Baltijos jūros erdvėje ir be spe
cialių naujų nepuolimo paktų.

Elta.

Prancūzijos vyriausybė atsista
tydino po to, kai parlamentas at-. 
metė jos pasiūlytą įstatymo pakei
timą, pagal kurį Alžyrija turėtų

su teise kiekvienas turėti savo 
parlamentą ir valdžios funkcijas 
atliekančią tarybą.

Dabartinė vyriausybė yra dvide
šimt trečia per 12 metų. Ji išsi
laikė 110 dienų. Ilgiausiai (473 
dienas) valdžią savo rankose tu
rėjo socialisto M. Mollet vadovau
jama vyriausybė.

NAUJAS ATOMINIS 
BANDYMAS

Iš Niujorko pranešama apie nau
ją atominės bombos sprogdinimo 
bandymą, kuris buvo atliktas Ne- 
vados dykumoj. Sprogdinimas at
liktas iš baliono, 1500 pėdų virš 
žemės. Grybo pavidalo gelsvai 
oranžinės spalvos debesys iškilo 
apie 32.000 pėdų į orą. Sprogimo 
šviesos buvo matomos už 400 my
lių.

šis 1
buvo dvidešimt trečias Nevados dy
kumoj.

bandomasis sprogdinimas Į 
iro^inc Movarirtc rlv_ *

AMERIKOS PROBLEMA
Baltieji Muša Juoduosius Negrus

Amerikoje, tai vienur, tai ki
tur atsitinka, kad baltieji prade
da skriausti juodukus. Dažniausiai 
iškyla kivirčai pietinėse valstybė
se, kur antinegriškos nuotaikos 
tebėra gana stiprios. Labiausiai 
baltieji jaučiasi nelaimingais, kai 
jų vaikams reikia kartu mokytis 
toje pačioje mokykloje su negriu
kais.

Buvo atsitikimų, kai baltieji at. 
sisakė važiuoti kartu su negrais 
tais pačiais autobusais, reikalau
dami jiems atskirų susisiekimo 
priemonių. Deja, čia prakišo bal
tieji: negrai paskelbė streiką ir 
į darbą bei kitais reikalais važia
vo savo automobiliais, dviračiais 
arba žingsniavo pėstute Kadangi 
negrų buvo daugiau kaip baltųjų, 
susisiekimo priemonių savininkai 
(baltieji) užplaukė ant seklumos 
— transporto bendrovė pasijuto 
ant bankroto slenksčio. Streiką 
laimėjo juodasis žmogus.

Pastaruoju metu per visą pasau
lį nuskambėjo Arkanzaso valsty
bėj Little Rock vietovės vardas: 
čia kilo rimtų susidūrimų, kai 
augščiausio teismo tarimu buvo 
įsakyta į augštesniąją valdinę mo
kyklą įsileisti negrus. Baltosios 
mamytės ir papuniai pasišiaušė: 
kaip čia dabar jų baltieji kūdikė
liai sėdės vienoje klasėje su neg
riukais! Baltieji žmonės pradėjo 
rytais rinktis prie mokslo įstaigos 
durų ir negrams neleido perženg
ti mokyklos slenksčio. O jei koks 
negriukas įsprūsdavo į klasę, tai 
baltieji negrus išguidavo. įvyko 
ir muštynių. Buvo net sunkiai su
žeistų negrų. Prireikė iššaukti gin-

atstatyti. 
Amerikos 
JAV tei-

kluotus vyrus tvarkai 
J reikalą įsikišo net 
prezidentas. Vyriausias 
sėjas paskelbė, kad kaip ir visoje
Amerikoje, taip ir Arkanzaso val
stybėje negrams turi būti atidaros 
durys į visas mokyklas.

Per keletą savaičių veik kas
dien įvykdavo užpuolimų ant neg
rų. J mokyklą jie nebuvo įleidžia
mi. I Little Rock važiuodavo laik
raščių korespondentai iš visos 
Amerikos. Ir iš užsienių. Spaus
dinta ilgiausi raportažai, straips
niai, dedamos nuotraukos, vaizduo
jant kaip baltieji skriaudžia juo
duosius negrus. Bet pagaliau vald
žia nutarė sudrausminti baltųjų 
minią. Į Littre Rock atvyko 1000 
parašiutininkų, kuriems buvo įsa
kyta sudaryti sąlygas, kad negriu
kai galėtų lankyti mokyklą.

Prezidentas Eisenhoweris, po 
ilgų derybų su Arkanzaso guber
natorium, pareiškė, kad Amerikoje 
visiems piliečiams galioja vienoki 
įstatymai. Ir įstatymų laužytojai, 
kokios jie bebūtų rasės, bus pri
versti paklusti įstatymams. Ir pa
siųsti kariuomenės daliniai, kaip 
pareiškė prezidentas, Little Rock 
yra tik tam, kad apsaugotų teisę 
ir teisingumą, kad būtų užbaigtas 
minios sauvaliavimas.

Little Rock mokyklinė istorija 
komunistų rankose yra puikiausia 
antiamerikinės ir, aplamai, anti- 
vakarletinės propagandos priemo
nė.

• Britai statys atomo jėga va
romų elektros jėgainę, kurios sta
tyba kaštuos per 60 milionų sva
rų stg.

DIDĖJA KOMUNISTŲ JTAKA 
DARBININKŲ UNIJŲ 

VADOVYBĖJE

Neseniai baigėsi A.C.T.U. — 
Australijos jungtinių darbo unijų
— kongresas. Jame buvo išrink
tas naujas vykdomasis komitetas
— vyriausia vadovybė, kur iš 12 
narių — 4 yra komunistai. Susirū
pinimą kelia svarbiausia tai, kad 
šie 4 tam tikrais klausimais gali 
sulaukt ipa rainos iš kitų, taip va
dinamojo kairiojo sparno unijistų. 
Anksčiau vykdomajame komitete 
buvo 2 komunistai.

H.E. Holtas, federalinės vyriau
sybės darbo ministeris, pareiškė, 
kad šitais rodo, jog komunistų par
tija buvo ir tebėra reikšmingas 
veiksnys pramonėje, o kurie ma
nė, jog komunistai, kaip jėga, 
Australijoje yra mažai reikšmin
ga, pasirodo klydę. Ministeris nu
rodė komunistų įsigalėjimo pavo
jų pramonei, nes pagal komunis
tų planus ji gali atisidurti didelia
me pavojuje. Vienas pavojingiau
sių komunistų užsimojimų — įgy
vendinti 35 valandų darbo savaitę, 
kas neišvengiamai vestų prie pra
monės ir viso karšto ūkio sužlug
dymo, pasakė ministeris.

Geležies pramonės darbininkų 
federalinės unijos sekretorius 
Short’s pareiškė, kad “Jei komu
nistai eis tuo pačiu laimėjimo ke
liu, ką jie padarė per pastaruo
sius dvejus metus, tai netrukus 
pajėgs efektyviai kontroliuoti A. 
C.T.U.”.

Kaip ten bebūtų, šiuo metu, ne
žiūrint komunistų laimėjimo, A. 
C.T.U. vykd. komitete tebeturi 
persvarą tie darbininkų unijų va
dai, kurie jaučia atsakomybę prieš 
darbininkus ir visą kraštą.

AGRESORIUS
KALTINIMAS RUSIJAI

Reuterio žinių agentūra iš Niu
jorko praneša, kad Jungtinių Tau
tų Organizacijoj Amerikos delega
tas Henry Cabot Lodge pareiškė: 
jeigu Sov. Sąjunga nepriims Va
karų valstybių nusiginklavimo 
plano, tai Ji bus pripažinta agre
sorium.

Prancūzijos delegatas Guillaume 
Georges-Picot pakaltino Rusiją dėl 
nepasisekimo susitarti nusiginkla
vimo klausimais Londone. Jis pa
sakė, kad Londone nepasiekta su
sitarimo todėl, kad Sovietai užsi
spyrusiai reikalavę įtraukti atomi
nių bandymų uždraudimą į bendrą 
nusiginklavimo planą, šitai, kaip 
pareiškė Georges — Picot, Sovie
tai būtų turėję laisvas 
jie būtų galėję gaminti 
ginklus nevaržomai.

Cabot Lodge išreiškė
Sovietai pakeis savo nusistatymą.

rankas ir 
atominius

viltį, kad

PRADEDAMA NAUJOS 
UŽTVANKOS STATYBA

Iš Canberros pranešama, kad 
netrukus bus pradedami ant Tu- 
mut upės užtvankos statybos 
bai. Prie šios 
1200 žmonių, 
žiausiai trejus

Ši elektros 
pradės veikti
mins 280.000 kilovatų.

Užtvankos siena bus 150 pėdų 
augsčio. Vanduo į užtvanką atke
liaus trijų mylių betoniniu tune
liu, prieš tai prakeliaudamas pro 
4 turbinas.

statybos 
Darbai 

metus, 
jėgainė
1962 metais ir ga

dirbs 
truks

dar- 
apie 
ma-

numatoma

Dail. V. Meškėnas

kitų

kad 
daili-

TARP 10 GERIAUSIŲ
Didžiausias Australijos moterų 

žurnalas “Women’s Weekly” kiek
vienais metais skelbia tarptautinį 
moters, moters su vaiku, ar vai
ko portreto konkursą. Šiais metais 
šiame konkurse dalyvavo per 400 
dailininkų iš Australijos, Anglijos, 
Italijos, Čekoslovakijos ir 
kraštų.

Mums ypatingai malonu, 
mūsų tautiečio, sydnėjiškio
ninko Vlado Meškėno, kuris šiame 
konkurse dalyvavo pirmą kartą, 
kūrinys pateko tarp dešimties pri
pažintų geriausiais, iš kurių buvo 
išrinktas premijuotinas portretas.

Pirmąją premiją (£ 1.500) lai
mėjo garsusis australų dailininkas 
William Dobell už Hellen Rubin
stein portretą, čekoslovakė Vilma 
Kotrbova — Vrbova laimėjo pre
miją (£ 500) už geriausią kon
kurse dalyvavusios moters daili
ninkės kūrinį. Kiti į pirmąjį de
šimtuką patekusieji, be Vlado Meš
kėno, yra James Boswell (anglas), 
Frank Hodgkinson (australas), 
Michale Kmit (ukrainietis), Jon 
Molvig (austa*.), John Righby ir 
Albert Tucker (abu australai, gi
liną meno studijas Italijoj ir Pran
cūzijoj).

. Po parodos atidarymo dail. VI. 
Meškėnas, sykiu su kitais pirmojo 
dešimtuko dailininkais, New South 
Wales gubernatoriaus buvo pak
viestas šampano taurei.

Tenka pastebėti, kad VI. Meš
kėnas ne tik gražiai garsina lietu
vių vardą svetimtaučių tarpe, bet 
ir savųjų nesunkiai prisišaukiamas. 
Jis yra padovanojęs Maž. Lietuvos 
Bičiulių draugijai savo tapytą 
Martyno Jankaus portretą, paruo
šęs menišką J.E. arkivyskupui 
Skvireckui jo 80 metų sukakties 
proga sveikinimą, o š.m. rugsėjo 
8 d. minėjime visi gėrėjomės jo 
pieštais Lietuvos Respublikos pre
zidentų portretais.

ALB Krašto Valdybos suruošto
je Australijoje gyvenančių lietu
vių dailininkų darbų apžvalginėje 
parodoje VI. Meškėnas laimėjo 
pirmąją premiją.

Dail. Vladui Meškėnui palinkė
sime sekinės, kad kitais metais jis 
laimėtų pirmąją premiją. Tr.

• Jordano kariniai patruliai su
laikė didelius kiekius čekoslova
kiškų kulkosvaidžių, automatinių 
šautuvų, granatų ir sprogstamosios 
medžiagos. Ginklai surasti Jorda
no teritorijoje, prie Syrijos sie
nos.
• Amerikiečių karo lakūną kpt 
G. French, už mėginimą išduoti 
sovietams karines paslaptis, nu
teisė visą amžių kalėti. Kpt. 
French, 36 metų amžiaus, tarna
vo lakūnu II Pasauliniam ir Ko
rėjos karuose.
• IŠ Londono pranešama, kad 
traukiniui nuvažiavus nuo bėglų, 
pereitą savaitę vakarinėj Nigeri
joj žuvo per 200 keleivių. Nelai
mė įvyko potvyniui paplovus gele
žinkelio pylimą.
• Po karo partizanų nužudyto 
Musolinio palaikai jo šalininkų 
buvo išvogti, paskui policija juos 
vėl surado ir paslėpė kapucinų 
vienuolyne. Musolinio našlei pra
šant, dabar jos vyro palaikai leis
ta palaidoti šeimos kape.

1
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SUSIDOMĖJIMAS, atrodo, dėl 
ALB suvažiavimų mūsų tarpe bu
vo ir tebėra nemažas. Pasisakė 
dėl jų patys atstovai, pasisakė ir 
kiti, kuriems šitie reikalai rūpi. 
Rodos praėjo nuo visos tų rašinių 
serijos nemažas laiko tarpas, ta
čiau, štai, M.P. Nr. 33 J. Starkus 
ir vėl savo laiške Redakcijai kelia 
šitą klausimą, prašydamas vieno
kių ar kitokių išvadų. Matyti klau
simo aktualumas nėra išblėsęs. 
Pagaliau, toks dėmesys rodo, kad 
su suvažiavimais vis dėlto ne vis
kas yra taip, kaip, gal, galėtų bū
ti.

BENE paskutinis platesnis pa
sisakymas buvo Pulgio Andriušio. 
įdomiausias ir charakteringiausias 
jo pasiūlymas, tai “luomų” prin
cipo įvedimas. Esmėje tai nėra 
naujas išmislas. Nekalbant jau 
apie viduramžių laikus, matysime, 
kad ir moderniuose sociologuose 
“luomų” akceptavimas visuomenė
je yra svarstytas ir dažnai labai 
palankiai vertintas.

KAIP tik mums — politinių 
emigrantų grupei, siekiančiai su
kurti savo bendruomenę svetimoje 
kultūrinėje, kalbinėje ir tautinė
je aplinkumoje, korporatyvizmas, 
arba Pulgio Andriušio terminolo
gijoje “luomų” principo įvedimas, 
gali pasirodyti daug pranašesnis 
ir tikslingesnis už “parlamentari
nę” savivaldos sistemą kuriant 
pilnutinę bendruomenę.

PULGIS ANDRIUŠIS keliais 
atvejais su pasibaisėjimu links- 
nuoja bizantini formalizmų. For
malizmas, ir jo pėdomis sekanti 
biurokratija, yra tipiškas mūsų 
laikų reiškinys. Didelės ir turtin
gos valstybės nuogastauja šito 
reiškinib neekonomiškumu. Netur
tingai ALB formalizmas yra liuk
susas. Kaip mūsų galvosena yra 
paskendusi formalizme, matysime 
iš vieno delegato pasisakymo M.P 
-gėje: “Krašto Valdybą galima 
rinkti ir korespondenciniu keliu, 
tik prieš tai reikia pakeisti statu
tų”. Valdybos rinkimų būdas, va
dinasi, ne iš gyvenimo aplinkybių 
padiktuoto tikslingumo, bet iš po
pieriaus gabalo, kuris vadinasi 
Statutu.

KAS gi, pagaliau, yra svarbiau 
— realūs gyvenimo reikalavimai, 
ar statutas? Jeigu šitie du momen
tai kertasi, vadinasi, statutas rei
kia perrašyti. Tai diktuoja sveikas 
protas. Formalizme tačiau pas
kendus, tuojau pat išfilozofuoja- 
me, kad statutų pakeisti negalima, 
nors statute numatytas statuto 
keitimo būdas ir negyvenimiškas.

ESMĖJE, priimdami Pulgio An
driušio (1) “Luomų” principų, (2) 
Bizantinio formalizmo fobiją ir
(3) Suvažiavimų praplėtimą į Lie
tuvių kultūros dienų pobūdį, be 
“šnekalų iki galvos ištinimo”, 
mes vis dėlto abejojame, kad 
atmetimas bet kokių, kad ir ele
mentariausių “gero elgesio tai
syklių", idant nebūtų “jokio smur
to, jokios prievartos”, taip pat 
būtų gyvenimiškai realus?

MOORO, Rousseau ar Tolsto
jaus Utopijos, taip ir liko utopi
jomis; žmogui su žmogumi ben
draujant, tam tikros “gero elge
sio taisyklės” kažkaip neišven
giamai reikalingos. Jeigu nebūtų 
taisyklės važiuoti kaire gatvės 
puse, ir visi važiuotų kaip kam 
patinka, moderniame didmiestyje 
niekas niekur nenuvažiuotų... Ne ! 
kitaip atsitiktų ir su Australijos 
Lietuvių Bendruomene.

SUVAŽIAVIMAI
SUVAŽIAVIMAS, arba ir Lie

tuvių dienos tikrumoje turėtų bū
ti ištisų metų bendruomeninio gy
venimo kulminacinis taškas. Ir 
jeigu mes kalbame apie bendruo
menės suvažiavimų reformas, bū
tų nerealu ir dirbtina, jeigu tos 
reformos pirmoje eilėje nebus pri
imtos pačiose periferijoee, t..y, 
bendruomenės apylinkėse. Tokiu 
būdu kalbėdami apie suvažiavi
mus, noromis nenoromis turime 
temų praplėsti ir samprotauti apie 
Bendruomenę aplamai, čia bandy
sime atsisaskyti visų ortodoksinių 
mūsų bendjniomeninio gyvenimo 
formalumų, nes manome, kad di
delė jų dauguma tėra įpročio ir

tradicijos dalykas, o ne gyveni
miškai būtinai reikalingas.

VISAS tikras bendruomeninis 
darbas yra dirbamas apylinkėse: 
kartais valdybos, kartais kultūros 
fondo, kartais parapijos ar kitos 
kurios organizacijos vardu. Esmė
je apylinkė ir yra toji tikroji ben
druomenė. ALB kaipo tokia, tėra 
kelių atskirų bendruomenių — 
apylinkių junginys. Vadinasi, ir 
organizacinius pradus reikia kur
ti iš apylinkių reikalų ir problemų 
išeinant.

APYLINKĖS priešakyje stovi 
jos valdyba. Kaip ji sudaroma? 
Daugumoje atvejų vaizdas maž
daug toks: šaukiamas visuotinis 
apylinkės susirinkimas. Iš apie 
1000 apylinkės lietuvių, papras
tai, susirenka kokia 50-150. Nie
kas nesutinka kandidatuoti į val
dybą. Pagaliau, po ilgo tąsymosi,

tokio procento gyventojų išrinkta 
valdyba gali jaustis turinti visų 
pasitikėjimą? Bet priimkime min
tį, kad bendruomenės nariai, ku
rie yra abejingi ir į susirinkimą 
neateina, tuo pačiu nustoja ir tei
sės reikalauti būti per savo balsą 
atstovaujami apylinkės vadovybė
je. Tokiu atveju, žinoma, valdy
ba, atrodo, turėtų susidaryti iš 
aktingiausio ir pozityviausio ele
mento. Ar tikrai taip yra?

I susirinkimus beveik niekados 
neateina nei menininkai, nei sa
vaitgalio mokyklų mokytojai, nei 
darbštesni atskirų organizacijų 
veikėja-, šitie žmonės paprastai 
kuone visą savo laisvalaikį jau 
skiria vienokiam arba kitokiam 
lietuviškam darbui ir jie neateina, 
nes bijo būti išrinkti į vadybą^ kur 
nebeturėtų laiko sąžiningai dar
buotis. Kiekvienoje apylinkėje, be 
abejo, yra dar nemažas skaičius 
žmonių, kurie turi visas reikalin
gas kvalifikacijas, kurie puikiai 
tiktų būti valdybų nariais, ir ku
rie visuomeninėje veikloje aplamai 
nesireiškia. Jie neateina taip pat 
vien tiktai dėl to, nes bijo būtų 
išrinktais į valdybą, čia paaiški-

Prieš kurį laiką centrinėje uni
versalinėje parduotuvėje vilniečiai 
išvydo naują sekciją.

“Čia išduodami daiktiniai lai
mėjimai pagal Visasąjunginio jau
nimo festivalio loterijos bilietus” 
— skelbė iškabintas plakatas.

Universalinės parduotuvės daik
tinių laimėjimų išdavimo sekcijos 
vedėjai Stasei Kapčiūnienei karš
tas darbymetis. Iš pradžių darbas 
vyksta sklandžiai.

— Jums, tėvuk, braižybos įran
kių komplektas, prašau, — paduo
da /Kapčiūnienė Lenino rajono sta
tybos-remonto kontoros staliui An
tanui Butėnui išloštą daiktą.

— Jums, prašau, žadintuvą, — 
paduoda kitam.

Bet štai prie sekcijos prieina 
pilietis ir pateikia bilietą, išlošusį 
moterišką dviratį... ir Stasė Kap
čiūnienė sumyšta:

—Atleiskite, neturime. Gal po 
savaitės, kitos ir bus.

— Neturime! Gaila, bet ką pa
darysi, — atsako ji ir kariškiui, 
išlošusiam automatinių plunksna
kočių komplektą.

Iš “Tiesos”
XXX

KAM TAI RŪPI?
“Liepos mėnesį aš nupirkau sa

vo žmonai sandalus, pagamintus 
Kauno “Inkaro” kombinate. Pa
nešiojo ji tuos sandalus keletą die
nų, ir nukrito padas. Nunešėm 
mes juos pataisyti, bet nepriėmė. 
Pasirodo, vidpadis toks, kad pus

NUOMONES

BENDRUOMENINĖMIS TEMOMIS
nimo reikia jieškoti jau grynai 
žmogiškose silpnybėse: nesinori 
aukoti kuone viso savo laisvalai
kio — reikia ir darže pasikapsty
ti, ir pasisvečiuoti, pagaliau, ir 
žmona protestuoja... šituos žmo
nes, tikriausiai, galima būtų pri
traukti prie visuomeninio darbo, 
jeigu kiltų didesnis entuziazmas 
bendruomeninei veiklai aplamai. 
O kada valdyboms trūksta tinka
mų žmonių, valdyba tada nustoja 
ir savo prestižo, ir patrauklumo, 
ir savaime atsiranda to entuziaz
mo stoka. Kartais valdybos rinki
muose sutinka kandidatuoti Ikrai 
kvalifikuotas žmogus, ir pilnai 
tam pasiruošęs, ir patyręs, ir šu 
visuomeniniam darbui tinkamais 
charakterio bruožais — tenka jam 
būti ir pirmininku. Bet dirbti jam 
nepaprastai sunku, nes kiti valdy
bos nariai, išskyrus geras inten- 

5-7 tautiečiai sutinka kandidatuo- sijas, dažnai jokių kitų kvalifika- būtų tas asmuo, kuriame susitk-j 
ti ir atsiranda Valdyba. Techniš- cijų į valdybą neatsineša. Toks tų du svarbūs ir esminiai elemen-
kai valdyba, žinoma, yra sudaryta I žmogus, kadencijai pasibaigus, jau | tai: “vox populi” — t.y. susirin- 
demokratiškai. Bet esmėje? Ar ši- nebesutinka iš naujo kandidatuo-1 kimo jį Išrinkusi bendruomenė, ir

ti, o norėdamas bendruomeniškai 
pasireikšti, verčiau pasirinks ko
kios kitos organizacijos rėmus.

TARYBOS
VIENOJE apylinkėje valdyba 

pradėjo praktikuoti tam tikros 
“tarybos” sušaukimą. Tarybą, pa
prastai, sudarydavo atskirų apy
linkėje aktyviai besireiškiančių 
organizacijų atstovai ir šiaip ak
tyvūs kultūrininkai. Tai davė tei
giamų rezultatų: visi apylinkės 
veiksniai puikiai bendradarbiavo 
ir sutarė. Buvo išvengta daug ne
produktingo trynimos! ir apylinkės 
veikla tik pagyvėjo.

Tokios tarybos yra sudaromos 
kvietimo principu, o ne visuotinai 
renkamos, čia kap tik ir pasireiš
kia tas “korporatyvinis” arba “luo
minis” principas, čia matome lyg 
tam tikrą paradoksą: “demokra
tiškai” išrinkta valdyba jaučiasi 
moraliai priklausoma nuo “luomi
niu” pagrindu sudarytos tarybos.

REIKĖTŲ, gal, nepabijoti žen
gti dar vieną konsekventišką žin
gsnį ir formaliai valdybą pada
ryti priklausomą nuo tarybos. O

SPAUDOS PUSLAPIUOSEGAILA, BET KA PADARYSI...
<

(IŠ OKUP. LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ. FAKTAI BE KOMENTARŲ)

“MANO BILIETAS IŠLOŠĖ’. padžių prie jo prikalti negalima 
— nelaiko.

Tarp kitko, batsiuvys mums pa
tarė :

— Kitą kartą, žiūrėkite, ką per
kate!

Pirkdamas sau vasarinius pus
bačius, aš juos įdėmiai apžiūrė
jau. Ta pati firma — “Inkaras”. 
Iš pažiūros pusbačiai lyg ir ne
blogi. Paėmiau... O po kelių die
nų vėl teko eiti pas batsiuvį. Ir 
vėl atsisakė juos priimti.

— .Kaip tai? — klausiu. — Juk 
aš už juos sumokėjau apie 180 
rublių!

Man atsakė:
— Dėl to aiškinkitės “Inkaro” 

kombinato direkcijoje...
Kitą kartą mes pabandėme ras

ti kojines. Ir keista: visose krautu
vėse tik kaproninės kojinės.

— O kodėl nėra kitokių koji
nių? — klausėme.

— Kitokios nemadoj, — atsaki
nėjo pardavėjos.

— Bet gi ne kiekviena moteris 
nori nešioti kaproninės kojines.

— Tai mums nerūpi, — atsakė 
pardavėjos.”

Iš “Sovjetskaja Litva”
XXX

EILUTĖS Iš LAIŠKŲ
Biržų ir Vabalninko rajonų 

apylinkėse gausu kalkių, klinčių, 
dolomitų. Tai puki žaliava trą
šoms gaminti. Tačiau, patekdamos 
į kolūkinius laukus, jos paeina 
dar ilgą kelią.

Biržų kolūkių laukuose laužo
mas dolomitas ,mašinomis prista
tomas į geležinkelio stotį, o iš čia 

tai padaryti galima būtų visai pa
prastai: taryba pasiūlytų 2 arba 
3 kandidatus, iš kurių susirinki
mas išrinktų apylinkės pirminin
ką, kuris savo asmenine nuožiū
ra pasirinktų sau bendradarbius 
— valdybos narius. Tokia “kabi
netinė” valdyba visa savo struk
tūra būtų daug pajėgesnė, stip
resnė, darbingesnė, nes (1) Ta
rybos pasiūlytas pirmininkas jaus
tųsi (ir praktikoje turėtų) visų 
aktingesnių apylinkės narių, ku
riuos taryba reprezentuoja, para
mą ir pasitikėjimą; (2) pats pasi
rinkdamas bendradarbius, pirmi
ninkas laiduotų valdybos, kaipo 
tokios susiklausymą ir vieningu
mą (3) Pirmininkas, išrinktas 
visuotino susirinkimo, tuo būdu 
turėtų ir formalų bendruomenės 
mandatą. Pirmininkas, tuo pačiu 
būdamas ir tarybos pirmininku,

“vox dei”, t.y. “luomų” taryba, 
kuri jį pasiūlė, ir kuriai jis taip 
pat pirmininkauja.

LUOMAI
ŠITOJE vietoje iškyla svarbus 

klausimas: kas sudarytų tuos at
skirus “luomus” arba, teisingiau, 
kas įeitų į tarybą. Apsidairę po 
apylinkės gyvenimą ir gyvenimiš
kai galvodami, rasime maždaug 
tokį vaizdą:

(1) Visų apylinkėje veikiančių 
organizacijų pirmininkai arba jų 
atstovai, čia kirtis turėtų kristi 
ant žodžio “veikiančių” nes juk 
“įsteigti” galima porai žmonių ir 
po organizaciją kas savaitė. Jeigu' 
organizacija egzistuoja tiktai ant 
popieriaus, ji iš tikrųjų juk “ne
veikia”, konsekventiškai, ji neuž
sitarnauja nei teisės būti atsto
vaujama “luomuose”.

(2) Visi apylinkėje gyvenantys 
lietuvių tautybės dvasininkai.

(3) Australijoje išeinančių lie
tuviškų laikraščių redaktoriai arba 
redaktorių paskirti redakcijos ats
tovai.

(4) Visi savaitgalio mokyklų ir
i lituanistinių kursų mokytojai — 

kraunamas į vagonus ir vežamas 
j Šiaulius. Ten jis iškraunamas 
ir pristatomas i Biržų pramonės 
kombinato “Vebro” malūnų. Ten 
sumalamas, vėl kraunamas i va
gonus ir vėl vežamas atgal į ge
ležinkelio stotį. Tik pagaliau do- 
lomitmilčiai patenka į savo “gim
tinę”, į tų patį kolūkį, iš kur bu
vo iškastas dolomitas.

Dolomitmilčiai — nebrangios 
trąšos, tik koks ilgas jų gamybos 
kelias!

Žvaigždys 
Biržų geležinkelių stoties 

viršininkas.
IŠ “Tiesos”

MIŠRAINĖ
... 1953 m. liepos mėn. jauna

sis specialistas Jurgis Gečys krei
pėsi į butų valdybų dėl gyvena
mojo ploto. Gečys prašėsi įrašo
mas į eilę butui gauti.

— Dėl butų pareiškimus pri
imame tik sausio mėnesį, — atsa
kė jam valdyboje.

Gečys palaukė sausio. Į pareiš
kimų gavo džiugintantį atsakymų.

“Pranešame, kad jūs esate 
įtrauktas į I-os eilės sąrašų bu
tams gauti pagal eilės Nr. 284”.

Šis raštas, kaip tas žalias svo
gūno laiškelis, buvo pirmas “už
kulas”, įmestas į popierinės miš
rainės katilų. Po 8 mėnesių Gečys 
gavo raštų Nr. 1703. Jame sako
ma:

“Butų valdyba praneša, kad... 
Jums yra atsakyta eilė gyvena
majam plotui gauti”.

Netrukus į popierinę mišrainę 
pakliuvo raštai Nr. 1723 ir 4785 
p.

1955 m. sausio mėn. mišrainės 
katile jau virė naujas, septynio
liktas iš eilės, mėlynu rašalu pa
sirašytas raštas.

“Komisija, patikrinusi Jūsų pa

vadovai.
(5) Tėvų komitetų atstovai.
(6) Apylinkėje gyvenantieji lie

tuviai rašytojai, menininkai, mu
zikai, žurnalistai ir kiti aktyvūs 
kultūrininkai.

GALĖTŲ susidaryti labai ne
mažas žmonių skaičius. Tai esmė
je nebūtų jau labai blogai. Su 
laiku taryboje susispiesti! visi ak
tingi ir kvalifikuoti žmonės. Prak
tikoje pats darbas vistiek juk bū
tų ne tarybos dirbamas, o valdy
bos arba specialių komisijų.

KRAŠTO VALDYBA
Dabar ji yra renkama krašto 

tarybos. Praktiškai krašto tary
ba nereikalinga per ištisus 24 mė
nesius ir ji pasireiškia tiktai per 
patį ALB suvažiavimą, kur svar
biausia jos užduotis ir yra krašto 
valdybos išrinkimas, čia iškyla du 
klausimai: (1) Kokia yra krašto 
valdybos užduotis ir kokia būtų 
realiausia jos sudarymo procedū
ra? (2) Ar krašto taryba save pa
teisina, ir ar nereikėtų ir jos suda
ryme pajieškoti naujų elementų? 
Gyvenimas parodė, kad krašto 
valdyba šiandiena atlieka tokias 
pareigas:

(1) Leidžia ir administruoja 
“Mūsų Pastogę”;

(2) Rūpinasi ir remia savaitga
lio mokyklas ir lituanistinius kur
sus;

(3) Koordinuoja atskirų apylin
kių darbą;

(4) Reprezentuoja ALB prieš 
kitataučius ir prieš vietines įstai
gas.

“MŪSŲ PASTOGĖS” reikalams 
pagvildenti aplamai reikėtų rasti 
atskirą progą ir daug daugiau 
vietos, nes klausimas yra labai 
aktualus ir visiems artimas, šian
diena “Mūsų Pastogei” yra daro
ma teisingų ir dar daugiau nepa
grįstų priekaištų. Jų visų čia ne
gvildensime. Tepriimkime prielai
dą, kad “Mūsų Pastogė” ne tik 
kad reikia išlaikyti, bet dar ir ją 
tobulinti ir gerinti. Praktiškai 
“Mūsų Pastogė” yra krašto val
dybos organas. O tai nėra labai 
gerai, nes ji neišvengiamai pasi

reiškimų dėl buto, — rašoma ja
me, — nustatė, kad Jūs gyvenate 
Kalniečių gatvėje Nr. 50...”

štai tau, kad norėjai. Gečiui 
pranešama, kur gyvena Gečys... 
Juk jis pats tai žino. Kiekviena
me pareiškime nurodo savo adre
sų, rašo, kad gyvena išsinuoma
vęs vieną kambariuką.

Vasarų vėl atvyko komisija. 
Surašė protokolą, kad tokiame bu
te šeimai gyventi neįmanoma. Ne
trukus butų valdyba Išsiuntė Ge
čiui raštą:

“Butu būsite aprūpintas, — sa
koma jame, — pagal Jūsų eilės 
Nr. 131 gyv. plotui gauti”.

Keletą mėnesių palaukęs, Šie
met sausio pradžioje Gečys vėl nu
ėjo į miesto butų ūkio valdybą 
pasitikrinti savo eilės. Vartė, kil
nojo valdybos darbuotojai sąrašus, 
bet Gečio pavardės niekur nesura
do. Gečys parašė pareiškimų, pra
šydamas surasti dingusių pavar
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TIESIAU! GREIČIAU! PIGIAU!

GIFT PARCEL SERVICE
Sav. S. Narušis

Siunčiu pačių supirktus dovanų siuntinius i Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Ukrainą ir USSR tiesiog per Švediją. Svori* su įpakavimu 22 svarai. 
Muito ir kitas išlaidas sumoka siuntėjas — gavėjas nieko nemoka. 
Pristatymas garantuotas 100%. Siuntiniai apdrausti ir nuo karo ri
zikos. Siunčiantis 2 siuntinius iškart, gaus atitinkamų nuolaidų. Da
rau ir kitų lengvatų. Gavėjas siuntinius gauna vėliausiai per 3 mėn. 
Siunčiu paprastu ir oro paštu. Toliau gyvenantieji gali prisiųsti man 
paštu — tuojaus pranešiu, kiek reikia mokėti ir tuoj išsiųsiu siuntinį 
adresatui. Pridėkit aiškius gavėjo ir siuntėjo adresus bei prekių kvitus.

Gift Parcel Service, 36 Berrille Rd., Narvee, Sydney.
Važiuoti; iš Central, Redfern ar Tempe stočių East Hills linija į 
Narvee stotį. Iš Narvee stoties eiti dešinėn — Marcury Str. (200 
metrų ligi Berrille Rd.).
Priėmimo valandos: trečiadieniais ii’ ketvirtadieniais nuo 8 vai. ryto 
iki 3 vai. p.p. šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak., sekmadie
niais nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. p.p.

daro “oficiozu”, t.y. lyg ir “vald
žios” organu. Kadangi toji “vald
žia” — krašto valdyba — laikraš
tį administruoja, redaktorius ir 
yra atsakomingas krašto valdy
bai. Kažin ar tai yra teisingiau
sias sprendimas? Kažin, ar nebū
tų tikslingiau atskirti redaktoriaus 
pareigas nuo priklausomybės 
krašto valdybai aplamai, kad jis 
būtų nepriklausomesnis, o tuo ir 
pačiu ir atsakomingesnis? Kad 
daugiau pabrėžus “Mūsų Pasto
gės” bendruomenės laikraščio cha
rakterį, gal būtų teisingiau, kad 
jį kontroliuotų atskiros apylinkės 
tiesioginiai, o ne per krašto valdy
bą? Teisingiausia tam būtų sukur
ti organizaciją nuo periferijų — 
apylinkių. Kiekviena apylinkė su
daro po specialią spaudos komisi
ją iš trijų asmenų. Vieną narį ski
ria redakcija, vieną narį skiria 
apylinkės pirmininkas, vieną na
rį — taryba. Sydnėjaus komisija 
būtų automatiškai ir centrinė 
spaudos komisija, kuri bendradar
biaudama su kitų apylinkių komi
sijomis, kaipo ALB patikėtiniai, 
leistsų ir administruotų “M.P.”. 
Centr. komisijos rekomenduotam 
redaktoriui ALB suvažiavimas tu
rėtų pareikšti pasitikėjimą.

LIET. DIENOS
Suvažiavimas iki šiol formaliai 

tebuvo krašto tarybos sesija. Prin
cipe sutikdami su Pulgio Andriu
šio siūlomu “luominiu” susiskirs
tymu suvažiavime, pagvildenkime, 
kaip, pirmiausia, krašto taryba 
“suluominti”, o po to jau ir “nu- 
formalinti”.

DELEGATAI į krašto tarybą 
Šiandiena renkami panašiai, kaip 
ir apylinkių valdybos. Pirmiausiai 
kažkokios buchalterijos principu 
apskaičiuojamas apylinkėje lietu
vių skaičius (tikro skaičiaus nie
kas apylinkėje nežino!) ir iš to 
apskaičiuoja, kiek reikia rinkti de
legatų. Tų delegatų (paprastai 
reik|a keliolikos, maždaug pusė 
tiek, kiek ateina žmonių į susirin
kimą) — išrinktųjų dalis, nei ga
li, nei žada vykti į suvažiavimą.

JEIGU, tačiau, suvažiavimai pra- 
siplės į Lietuvių dienas, įgaus fes
tivalinį charakterį; jeigu skautai, 
studentai, sportininkai, chorai ir 
kitos organizacijos savo metinius 
sąskrydžius suderins su suvažia- 

(Tąsa 2 psl.) 

dę. Į gautų pareiškimą atsakyti 
— pareiga, štai kaip buvo atsa
kyta:

“Butų ūkio valdyba praneša, 
kad ... atnaujinti Jūsų eilę gyv. 
plotui gauti negalėsime. Jūsų ei
lėje visiškai nebuvo.

Susirašinėjimas lieka mūsų ži
nioje, kaipo pagrindas”.

Iš “Tiesos”
XXX

MAIRONIS!
Kartų visai neseniai traukinyje 

pionierių būrelis gražiai padaina
vo dainų “Kur bėga Šešupė”. Kai 
vienas vyresnysis paklausė, kas 
tų dainų parašė, pionieriai ne iš 
karto atsakė. Kai kurie iš jų net 
sumišo dėl to, kad nežino dainos 
autoriaus. Tik štai pašoko nuo va
gono suolo vienas mažas balta
plaukis ir drąsiai išdrožė:

— Maironis!
iš “Lietuvos Pionieriau*”
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OKUPUOTOJE
Vt+ LICTLRJOJE

LIETUVOJE PER VIENERIUS 
LANKĘ PER 20.000

Lietuvos švietimu ministerijos 
organo '‘Tarybinė mokykla” nau
jausiame (8-me) numeryje atspau
sdintas vedamasis “1957-58 moks
lo metus pradedant”, kuriame ati
dengiami bemaž sensacingi faktai 
apie dabartinę Lietuvos mokyklų 
padėtį Lietuvoje. Iš to straipsnio 
paaiškėja, kad “1956-57 metais 
mokinių planiniai kontingentai 
neįvykdyti virš 30.000 mokinių”. 
Kitaip tariant apie 30.000 mokyk
linio amžiaus vaikų, kurie priva
lėtų lankyti mokyklų, jos nelanko 
ar negali lankyti. Dar nuostabes
nis atrodo kitas faktas: “Per pra
ėjusius mokslo metus nustojo mo
kyklų lankę virš 20.000 mokinių”, 
žurnalo vedamojo autorius prie 
tų nuostabių skaičių sausai pa
stebi: “Visa tai rodo blogų visuo
tinio mokymo vykdymo padėtį dau
gelyje respublikos rajonų”. Bet 
dėl kurių priežasčių virš 30.000 
mokyklinio amžiaus mokinių lie
ka už mokyklos durų ir dėl ko 
virš 20.000 lankiusių mokyklas iš 
jų pasišalino arba liko pašalinti 
— apie tai Švietimo ministerijos 
organas tyli.

MOKYKLAS BAIGIA TIK 
TREČDALIS MOKINIŲ

Kitas labai būdinga# faktas, kad 
“pavyzdžiui Ariogalos, Dūkšto, 
Kelmės, Nemenčinės, Radviliškio, 
Šilalės, Užvenčio, Žagarės i r 
eilėje kitų rajonų 
septynias klases 1956-57 mokslo 
metais baigė mažiau negu 30% 
mokinių, pradėjusių mokytis pir
moje klasėje. Turmais operatyvi
niais daviniais ir šių mokslo metų 
pradžioje eilėje rajonų neįvykdo
mi pfanniai mokinių kontingentai, 
mažas mokinių skaičius atskirose 
klasėse”.

KODĖL TAIP YRA?
Vilniaus radijo valandėlėje mo-

METUS NUSTOJO MOKYKLĄ 
MOKINIŲ

terims buvo gvildenamas jauno
sios kartos storžieviškumo, neman
dagaus elgesio klausimas. Pasi
taiką daug tokių vaikų, kurie vie
šose vietose elgiasi nemandagiai, 
senesnį žmogų pajuokia, ir net ap- 
stumdo. Kyląs klausimas, kodėl 
taip yra, ar vien tėvai tuo kalti? 
Būna atsitikimų, kad vaikas, kol 
dar nepakliuvo mokyklon, esąs ge
ras, tėvams paklusnus, o jau vė
liau elgiasi nemandagiai, ima net 
tėvus niekinti. Tada tėvai prade
dą skeptiškai žiūrėti į mokyklą. 
“Juk dar yra ir tokių tėvų, ku
riems ne viskas aišku, kurie ne
pilnai supranta naujo. kūrybinio 
gyvenimo esmę”, pastebėjo Vil
niaus radijo kalbėtoja. Elta.

NUSISKUNDŽIO STOKA 
SCENOS VEIKALŲ

Ryšium su teatrų sezono atida
rymu “Tiesa” svarsto scenos vei
kalų stokos klausimą. Nurodoma, 
jog Pabaltijo teatriniam festiva
lyje geriausiais pastatymais buvo 
pripažinti Grušo “Herkus Man
tas”, Klovos opera “Pilėnai” ir 
Indros baletas “Audronė”. Tačiau 
tie kūriniai “sukurti istorine te
matika, lietė liaudės .gyvenimą 
praeityje”. Kai tuo tarpu kiti sce
nos veikalai “dar negalėjų paten
kinti žiūrovo”. “Tiesa” daro išva
dą, jog “mūsų literatūros ir me
no kūriniai tik tada išplis liaudy
je, kai jie gyvai atspindės jos gy
venimą, jos papročius”. Visa bėda, 
kad lietuvis rašytojas ir norėda
mas negali tikroviškai vaizduoti 
lietuvių liaudies gyvenimo ir iš
gyvenimų bei lūkesčių bolševiki
nės pi-iespaudos metais.

700 NAUJŲ STUDENTŲ 
VILNIAUS UNIVERSITETE
Vilniaus radijas informuoja, 

jog šių mokslo metų pradžioje į 
Vilniaus universitetą, bolševikų

pavadintą Vinco Kapsuko vardu 
universitetu, įstojo apie 700 nau
jų studentų. Daugiau kaip pusė jų 
apgyvendinta studentų bendrabu
čiuose.

GRfŽUSlOJO BALSAS

Rašo L. Valbasys “Tiesoje”
Prieš kuių laiką Argentinos lie

tuvių laikraštis “Tėvynė” išspaus
dino į Lietuvą grįžusio drg. L. 
Valbasio laišką.

Perspausdiname šį laišką.
“Tiesos” Red.

“Ne paslaptis, kad kai kas iš 
grįžusiųjų ir pasigenda šiltesnio 
klimato ar per eilę metų nusisto
vėjusio gyvenimėlio. Bet tie žmo
nės greit užmiršo tuos laikus, tas 
sąlygas, kurias jie sutiko nesve
tingoj emigracijoj. Nereikia nė to- 
limų ar nesvetingų kraštų. Paim
kime kad ir paprastą persikraus
tymą iš vieno buto į kitą, ir mes 

i tuoj pasigesime įvairių kasdieni- 
| nių patogumų, kuriuos turėjome 
j įsitaisę sename bute. O dabar, po 
tiek metų sugrįžus į visai naują 
politinį ir psichologinį gyvenimą, 
visai skirtingą nuo buržuazinio ir 
per eilę metų įprasto, savaime aiš
ku, visi atvykstantieji tą jaučia' 
Tai labai paprasta ir natūralu 
tiems, kurie gyvenimą šiek tiek 
pažįsta arba nori prie jo prisitai
kyti. Bet kai kurie nenori prie nie
ko prisitaikyti, o nori, kad gyveni
mas prie jų taikytųsi. Tačiau to 
niekuomet nebuvo ir nebus. Štai 
dėl ko ir atsiranda nusivylėlių.

šiandien iš Vilniuje gyvenančių 
braziliečių patogius butus yra ga
vę Astrauskas, Stankevičius, Bu- 
rokovas, Valbasys ir kiti Kad Vil
niuje ar Kaune dar stokojama bu
tų, taip pat ne paslaptis. Bekylan
ti pramonė, kultūrinės ir mokslo 
įstaigos sutraukia vis didesnį skai
čių darbininkų, studentų (šiandien 
Vilniuje ir Kaune yra apie 20.000 
studentų) ir šiaip visuomeninių 
darbuotojų, o statyba, nors ji vyk
doma sparčiu tempu, atsižvelgiant 
į gamtines sąlygas ir į per karą 
sugriautą plotą (Vilniuje buvo su
griauta apie 60 procentų visų pa
statų), dar nepajėgia patenkinti 
bekylančių pareikalavimų. Bet ne
reikia manyti, kad Tėvynėje gyve
nama palapinėse ar žeminėse”.

(Atkelta iš 2 psl.)
BENDRUOMENINĖMIS-

vimu, tada į juos tikrai sugužės 
labai jau nemažai tautiečių. Vadi
nasi ir realių kandidatų į “dele
gatus” netruks.

LIETUVIŲ DIENOSE, be vi
siems bendrų parengimų, kaip iš
kilmingesnio atidarymo, sporto 
šventės, teatrų pastatymų, chorų 
pasirodymo, meno parodų, geguži
nių, ir pan., turėtų būti paskirta 
laiko, kada paskiros sekcijos kiek
viena renkasi savo specifinių rei
kalų aptarti. O sekcijas “luomiš- 
kai” sudaryti galima būtų maž
daug taip:

(1) Politinė sekcija. (Praktiškai 
kažin -ar reikalinga. Tačiau be 
Šios sekcijos kažin ar pasisektų 
išsisukti).

(2) Švietimo sekcija. Savaitga
lio mokyklų ir kursų vadovai, mo
kytojai, tėvų komitetų nariai ir vi
si kiti, kuriems šitie reikalai rūpi.

(3) Spaudos ir literatūros sek
cija. Rašytojai, literatai,žurnalis
tai, etc.

(4) Meno sekcija. Dailininkai: 
tapytojai, skulptoriai, grafikai, 
etc.

(5) Muzikos sekcija. Muzikai, 
chorvedžiai, chorų vadovai.

(6) Teatro sekcija. Režisieriai, 
aktoriai, kiti teatro entuziastai. 
(3,4,5, ir 6 sekcijas, kartais, gali 
būti tikslingiau sujungti į vieną 
Kultūros sekciją, kuri dalį savo 
posėdžių galėtų pravesti kartu, 
o dalį susiskirsčius sritimis?).

(7) Šalpos sekcija. Moterų or
ganizacijų ir kitų šalpos organų 
atstovai.

(8) Sporto sekcija. Sporto klu
bų vadovai, sportininkai, jų rė
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mėjai.
(9) Studentų sekcija. Čia jau 

būtų Studentų Sąjungos savivalda. 
(Panašiai, atskirai galėtų posėd
žiauti ir skautai, ateitininkai, in
žinieriai ir kitos organizacijos).

(10) Verslininkų sekcija. Sritis 
bendruomeniniu mastu apgailėti
nai mažai paliečiama, čia turėtų 
susiburti lietuviai verslininkai, ko
mersantai, ekonomistai, kooperati
ninkai. čia šitie žmonės galėtų 
pasikeisti mintimis ir, gal būt, 
jieškoti galimybių kurti ir dides
nės apimties lietuviškas įmones. 
Prie verslininkų norėtųsi priskir
ti ir

(11) Finansų sekciją, kuri jieš- 
kotų būdų telkti lėšas bendruome
niniams uždaviniams vykdyti.

Pagaliau ir (12) Bendruomeni- 
ninkų sekcija, čia rastų vietos ak. 
tingi, darbingi ir atsakomingi ben- 
druomenininkai, atseit, savivaldy
bininkai, valdybų nariai ir kiti vei
kėjai, kur galėtų pasidalinti paty
rimais ir mintimis apie adminis
tracinį, organizacinį darbą. (Šita 
sekcija, ginkdie, nesuplakdintina 
su politine sekcija ,nes pastarosios 
užduotis būtų daugiau abstrakci- 
nė, gi bendruomenininkai būtų 
konkretūs darbininkai.)

Tai maždaug ir viskas Kuone 
kiekvienas į Lietuvių dienas at
vykęs tautietis rastų kur prisi
glausti ir pasikeisti mintimis sau 
artimomis temomis.

ŠITAS rašinys, žinoma, nepre
tenduoja būti pilnu atsakymu į 
bendruomeniškas mūsų problemas, 
čia tebandyta paduoti metmenys, 
kuriais pasirėmus galima jau jieš- 

PER TAZAB LONDONE 
GALITE PASIŲSTI 
rankines ir kojines

SIUVAMAS MAŠINAS
Muitai sumokami Londone

koti ir būdų bei priemonių mūsų 
bendruomenę suaktyvinti, sugy- 
vinti, padaryti ją pilnutinesne. Ne
sunku skaitytojui bus atspėti, kad 
šių eilučių autorius nori matyti 
kultūrinio momento primatą mū
sų bendruomenėje. Iš kitos pusėsj 
autorius yra nuoširdžiai įsitikinęs, 
kad tik akcentuodami kultūrinį 
pradą, mes turime galimybių išsi
laikyti kaipo bendruomenė apla
mai, ir perduoti lietuviškumo jaus
mą augantiems lietuviukams.

R.E. MAZILIAUSKAS

MĖGSTA VALDŽIĄ
San Marino liliputinė respubli

ka (38 kv. mylio ploto, 14.000 gy
ventojų), kurį laiką valdė komu
nistai, kurie šiuo metu atsidūrę 
mažumoj, betgi nesutiko stipres- 
nėm partijom atiduoti valdžios 
vairo. Jie paleido 60 narių parla
mentą ir paskelbė naujus rinki
mus, kurie įvyks lapkričio 3 d. 
Ginkluoti komunistai į parlamen
to rūmus neleidžia įeiti kitų par
tijų atstovams ir grąsina “liau
dies priešus” sutvarkyti griežtomis 
bausmėmis. Kitos partijos savo 
atsišaukime komunistus pakaltina 
“neturinčiu respublikos istorijoje 
(San Marino egzistuoja kaip ne
priklausoma respublika 1600 me
tų) valdžios uzurpovimo pavyzd
žio.” Pasirodo, kaip ir daugely ki
tų kraštų, taip ir San Marine, ko
munistai nenori išleisti valdžios iš 
savo rankų.

• Lietuvių architektūros paroda 
rugsėjo 15 d. buvo atidaryta Sao 
Paulo mieste, kurioje nušviečiama 
Lietuvos nepriklausomybės laikų 
architektūra ir dabartiniai lietu
vių architektų laimėjimai išeivi
joje.

• Lietuvos kino studijoje baigia
ma gaminti dokumentinis spalvo
tas filmas “Tarybų Lietuva”. Fil
mas būsiąs dviejij dalių ir atvaiz
duosiąs Lietuvos respublikos šių 
dienų gyvenimą, žinoma propa
gandiniai išryškinant “liaudies 
laimėjimus tarybų valdžios me
tais”.

GLOBĖJAS
Mūsų parapijos klebonas, visų 

gerbiamas ir mylimas senukas, bu
vo didelis visokių žvėrelių, paukš
telių ir ypač šunų mylėtojas. Tik 
priartėjus prie klebonijos, tuojau 
matydavosi aplinkui beskraidą, ir 
visaip besivartą ore karveliai, 
kurie nutūpę ant stogų, išdidžiai 
atstatę vienas prieš kitą krūtines 
ir įtraukę galvas sukdamies ratu 
burkuodavo. Tik priėjus svečiui 
prie salono durų, verandoje nar
velyje sėdinti išmokyta žalia, su 
raudona glava, papūga tuojau pa
sveikindavo: “Tai kaip jūs gyvuo
jat?” Įėjus į klebono saloną, pa
sijusdavai esąs kaip mažam, bet 
jaukiam zoologijos ar botanikos 
sodi. Didžiuliuose vazonuose, pa
sieniais pastatytuose, augo didelės 
oleandros, kaktusai, palmės, pa- 
lergonijos ir visokios kitokius gė
lės. Visos didelės, gražios, žydin
čios, arba jau pasiruošusios žydė
ti, ir globojančios klebono rankos 
gera prižiūrimos. Narveliuose, 

straksėdamos čiulbėdavo kanarėlės. 
Dažnai lankytojams, o ypač tiems, 
kurie kleboną aplankydavo pirmą 
kartą, daug skanaus juoko ir įdo
mumo, o ponioms ir baimės įvary
davo, kuomet ramiai lankytojams 
su klebonu besišnekučiuojant, ne
žinia iš kur, labai tykiai ir atsar
giai besidairydama savo nepapras
tai žvitriomis akutėmis, pasiruo
šusi vėl kiekvienu momentu pra
nykti, staiga ant klebono pečių 
atsirasdavo prijaukinta, - balta 
kaip sniegas, žebenkštėlė. Kiek 
pasidairiusi, ji nuo pečių nuslysda- 
vo klebono krūtine ir vėl staiga 
dingdavo sutanos rankovėje. Il
giau klebonui sėdint vietoje, vėl 
atsargiai pasirodydavo jos snuku
tis, bęt. jau iš kitos sutanos ran- I 

kovės, šiaip žebenkštėlė laisvai 
bėgiodavo po visus kambarius, iš- 
gaudydama kartais atsirandančias 
peles, bet daugiausia būdavo prie 
klebono jo drabužiuose. Net žie
mos metu, klebonui kartais su rei
kalais išvykstant į parapiją, ji 
nejučiomis įsikraustydavo į klebo
no kailinius ir važiuodavo kartu 
su juo. Dažnai ir pats klebonas 
tik tuomet suprasdavo, kad ji bu
vo kartu, kuomet grįžus kleboni- 
jon, ir žebenkštėlė staiga išnir
davo iš kailinių. .

Klebonijos sode, prie specialaus 
narvo, čiauškė rudas, su ilga 
uodega, kaip šluota, lapukas. Jis 
nieko daugiau arti savęs neprisi
leisdavo ir glostyti tegalėjo tik 
klebonas. O po visą sodą laisvai 
vaikščiodavo, viso sodo papuoša
las, stirnaitė, Auksute vadinama. 
Ji retkarčiais, jieškodama klebo
no, užeidavo ir į klebonijos vir
tuvę, o jei būdavo durys praviros, 
tai ir į svirną, tvartus ir kluoną. 
Kartais parapiečiai ją matydavo 
ir ant netoli esančių kapinių be- 
strypinėjančią. Bet užtekdavo 
klebonui tik sušukti: “Auksute”, 
ir ji kuo greičiausia viską metus 
grįždavo atgal.

Bet labiausiai klebonas mylėjo 
šunis ir visuomet paskui jį sekio
davo juodas aplėpusiomis ausimis, 
striuka uodega, labai piktas ir rie
baus kūno, atrodydavo, vos atlai
ko jo trumpos kreivos kojos — 
grynakraujis taksiukas. Visi, net 
pikčiausi parapijos šunys, iš tolo 
kleboną pažindavo ir pasitikdavo 
vizgindami uodegas ir iš džiaugs
mo šokinėdami. O jis jiems suras
davo laiko pašnekinti, o kartais 
net ir paglostydavo.

Metų metus parapija nežinojo 

atsitikimo, kad klebonui vasaros 
gražiomis popietėmis išsiruošus 
pėsčiomis aplankyti parapiečius, jį 
kadanors būtų užpuolę šunes. Kad 
ir pikčiausias šuo išpuolęs iš kie
mo, ir dar niekad nematęs klebo
no, artindavosi prie jo rodydamas 
dantis, bet užtekdavo klebonui tik 
pašnekinti:

— žiūrėk tik, koks tu pikčiur
na. Argi gražu užpulti praeivį, 
seną žmogų?

Ir šuo, rodos, supratęs ką jam 
‘sako, bematant nustodavo loti-ir 
susigėdęs, vizgindamas uodega 
artindavosi prie klebono kojų.

Visi parapiečiai šią gražią ir 
gerą savo klebono būdo įpatybę 
žinojo ir, saugok Dieve, jam ma
tant, jį visi labai gerbdami, nie
kas nedrįsdavo bereikalingai 
skriausti ar kankinti gyvulius. 
Netikėtai užklupęs piemenis, ar 
vaikus mušan ir kankinant gyvu
lius, smarkiai juos išbardavo ir net 
lazda pagrąsindavo. O suaugusius 
išbaręs sakydavo:

— Tu beširdi, nei Dievo nebi
jai? Kaip tu dar drįsti artintis 
prie Dievo stalo šitaip mušdamas 
vargšus gyvulėlius, kurie yra ty
lūs, nemoka kalbos ir niekam ne
gali pasiskųsti? Aš tave pamatęs 
kitą kartą taip darant, prie Šv. 
Komunijos neprileisiu ir per pa
mokslą visai parapijai paskelbsiu.

Ir paskui tokiems pasakydavo 
ištisą pamokslą: kaip Dievas su
tvėrė žmones, gyvulius ir paukš
čius; kad šie neštų žmonėms nau
dą, padėtų įvairiuose darbuose, o 
šuneliai, kad saugotų ir gintų patį 
žmogų ir jo turtą. Visiems Dievas 
numatė ir paskyrė darbus ir pa
reigas ir visi turi šiame gyvenime 
savo vietą,, ir kaipo toki yra 
žmogui naudingi. O kad gyvuliai 
būtų dar naudingesni ir labiau 
prisirištų ir mylėtų savo šeiminin
ką, šis turi tėviškai juos globoti 

ir neskriausti, bet ne savo blogu 
elgesiu padaryti juos savo prie
šais.

Išklausęs šitokio pamokslo, tas, 
kuriam jis buvo taikomas, pasitai
sydavo visam gyvenimui.

Sekmadieniais, savo pamoksluo
se bažnyčioje, klebonas savo para
piečius mokydavo gyventi taiko
je, broliškai atleisti skriaudas, ir 
daryti visuomet gera artimui.

Ir tikrai ne be reikalo klebonas 
prieš kitus pasididžiuodamas pa
sakydavo, kad jo parapijos arkliai 
ir visi kiti gyvuliai yra gražiau
si, o žmonės ramiausi ir taikiausi. 
Mūsų parapijos gyventojų bylų 
teismai nespręsdavo’. Miesto advo
katai bei kiti teismų žinovai gal
vas kraipydavo ir stebėdavosi, ko
kie čia mūsų parapijoje žmonės 
gyvena, kad per eilę metų jokiais 
ginčais į teismus nesikreipia, tar
tum jie būtų jiems visai nereika
lingi?

O senukas klebonas tik šypsoda
vosi girdėdamas tokias kalbas. O 
jei sužinodavo, kad jau kas nors 
iš parapiečių susiginčijo ir vienas 
kitam grąsina teismu, jis viską 
metęs, jei toki asmenys gyvenda
vo netoli, kad nereikėtų vargšo 
gyvulėlio bereikalingai varginti, 
pėsčias pas tokius nueidavo. O jei 
gyvendavo toliau, tai pasikinkęs 
į vežimėlį savo šyvį, gana rambų 
įsipenėjusį arkliuką, ir su juo pa
sitardamas, kur pabėgėti ristele, o 
kur žingsniu paeiti, važiuotas nu
važiuodavo. Ir tol nepavargdamas 
kalbėdavo, visokiais prilyginimais 
ir pavyzdžiais graudendavo iki be
siginčijantieji susitaikydavo, pa
duodavo vienas antram rankas, ir 
vėl likdavo gerais kaimynais ir 
bičiuliais.

Sutaikius besivaidijančius, kle
bonui tarsi tkmuo nuo krūtinės 
nuslinkdavo — jis linksmas ir pa
tenkintas grįždavo klebonjjon.

Vieną šeštadienio pavakarį, atė
jus miestelio provizoriui ir mokyk
los vedėjui pas kleboną pasišneku
čiuoti ir papolitikuoti, jie rado jį 
klebonijos verandoje baigiantį len
telėmis sutvarstyti šuneliui koją, 
kurią čia .pat prie klebonijos gat- 
vvėje nelaimingai palindus po ve
žimu, buvo pervažiavęs ratas, šu
nelis unkštė ir cypė iš skausmo. 
Bet kai klebonas baigęs “operaci
ją” šunelį paguldė į paruoštą dė
žę ir padėjo jam ėsti, šis, pasi
jutęs geriau, cypsėdamas laižė 
klebonui rankas.

— Ir nenusibosta Tamstai, ku
nige klebone, terliotis su tais viso
kiais gyvuliais, — pradėjo kalbą 
provizorius, kuris labai nekentė 
šunų ir kačių.

— Nagi ir kantrybė klebono.

DAR NEVĖLU!
JŪSŲ DOVANOS PASIEKS LIETUVĄ PER 6 SAVAITES, 

O ORO PAŠTU TIK PER 4 DIENAS,
JEI SIŲSITE Iš DIDŽIOSIOS BRITANIJOS PER

LITHUANIAN DEP.

P. & B. 
Supply Centre Ltd.

8 A, THURLOE PLACE 

LONDON, S. W. 7.

Visas prekes, kokių tik Jūs pageidautumėte, siunčiame iš mūsų 
nuosavų sandėlių ir krautuvių Londone. Pristatymą garantuojame.

Reikalaukite kainoraščių! 

Gal pagaliau, Tamsta, kokią sutar
tį pasirašei viso svieto šunims 
globoti, — pridėjo pečius trauky
damas ir mokyklos vedėjas.

Klebonas paprašė svečius į vi
dų, nusiplovė rankas ir atėjęs prie 
svečių pradėjo pasakoti:

— Matot, gerbiamieji, man jau
nam būnant šuo yra išgelbėjęs 
ma ngyvybę, ir nuo to laiko šunį 
skaitau ištikimiausiu savo draugu. 
Jaunystėje ir aš pats nemėgau 
šunų. Mūsų kaimynas turėjo di
delį ir labai piktą šunį. Man dai* 
mažam būnant, einant į mokyk
lą, būtinai reikdavo praeiti pake
liui pro minėto kaimyno kiemą, 
kuriame esantį šunį, praeidamas 
iš tolo nekartą ir paerzindavau.

(Tąsa 4 psl.)

Rašykite lietuviškai!
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“JAU PABALSUOTA, NESIRŪPINK...“
Kaip jau pranešta, keturi lat

viai žvejai prieš kurį laiką Balti
jos jūroje surišo savo laivo kapi
toną ir laivą pasuko į Švediją. 
Keturi latviai, pasirinkę laisvę, 
pasiliko Švedijoje, o laivo kapito
nas, nustojęs įgulos, vienas per 
jūrą grįžo j Latviją, švedų įstai
gos latvius žvejus ilgai tardė ir 
tik neseniai išleido į laisvę.

Jų pasakojimu, Baltijos jūros 
pakraščiai sovietų esą stropiai 
saugojami. Tam tikslui panaudo- 
jam t.k. radijo įrengimai ir kon
troliniai laivai, kurie plaukioja 
jūroje iki 20 km. pajūrio juosto
je. Kiekviename žvejybos laive, 
kuris išplaukia į jūrą, yra bent 
vienas “patikimas” partietis, ku
ris savo įstaigas informuoja apie 
visa, kas laive atsitinka.

BALTUOS JŪRA — YPATINGOJ 
PARENGTIES PADĖTY

Tuo metu, kai Maskvoje Chruš- 
čevas atsiskaitė su “antipartine” 
Molotovo, Malenkovo, Kaganovi- 
čiaus ir šepilovo grupe, sovietų 
karo laivynas Baltijos jūroje bu
vo laikomas ypatingoje pareng
ties padėtyje. Ypatingų atsargos 
priemonių griebtasi Rygos įlanko
je. Ji išskirta iš viso pajūrio ir 
ypatingai akylai saugojama. Jos 
pakraščiuose esą apgyvendinti tie! 
žvejai, kurie režimui atrodo ma-1 
žiau patikimi, čia legnviau juosI 
stebėti.

Norėdamos žvejus atgrasinti 
nuo pabėgimo per jūrą, sovietinės 
įstaigos paskleidė melagingą gan- j 
dą, kad nelegaliai atbėgančius į 
Švediją žvejus švedų įstaigos, pa
gal tariamą slaptą susitarimą, būk 
grąžinančios sovietų įstaigoms.

Baltijos pajūrio kai kurie ruo
žai yra ištuštinti nuo visų gy
ventojų. Pavyzdžiui, Liepojos — 
Ventspilio ruože yra evakuota 
10 km. zona. Virš jos nuolat skrai
do sovietiniai lėktuvai. Matyt, to
kiuose ruožuose sovietai yra įren
gę svarbias karines bazes. Jei ku
riame nors pajūrio ruože leidžia
ma civiliams maudytis, tai tik die
nos metu. Liepojos miestan lanky
tis reikią ypatingo leidimo.

GYVENTOJŲ LAIKYSENA
Apie Latvijos gyventojų laiky

seną žvejai pasakoja, kad senes
nioji karta kantriai taikstosi su 
pilka kasdienybe, tuo tarpu jau-

KĄ PASAKOJA LAISVĖN 
PATEKĘ ŽVEJAI

nimas ima kartais prieš sovietinį 
spaudimą šiauštis. Kita vertus, 
jaunuoliai žino, kad jie, jei nėra 
komjaunuoliai, neturi gyvenime 
jokių šansų. Priklausyti komjau
nimo organizacijai laikoma grynu 
formalumu, tikrieji įsitikinimai 
nuo to nenukenčia, žinoma, yra 
ir įsitikinusių komunistų, bet esą 
būdinga, kad jaunieji komunistai 
partiečiai jau ima sovietinės san
tvarkos negeroves kritikuoti.

Vis daugiau amnestuotų tremti
nių grįžta į savo tėvynę. Bet tai 
esą daugumoje fiziniai ir psichi
niai palaužti žmonės. Daugelis iš
vežtų į plėšinines Sovietų Sąjun
gos sritis jaunuolių grįžta fiziniai 
nusikamavę. Dalis tačiau lieka ki
tose Sovietų Sąjungos srityse, kur 
įvairiais atžvilgiais esą geriau gy
venti, negu Latvijoje, be to, ten 
ir politinė priežiūra nesanti tokia 
įkyri, kaip Pabaltijyje.

Du iš tų keturių žvejų yra tar
navę raudonoje armijoje. Jie pa
sakoja, kad nerusų naujokai daž
niausiai įjungdiami į vadinamas 
darbo kuopas. Dar neseniai Krime 
buvę kelios tokios latvių darbo 
kuopos. Jas vėliau likvidavę, būk 
dėl to, kad vyrai mėgdavę dainuo
ti latvių dainas. Jau kuris laikas 
nibesą jokių tautinių latvių dali
nių. Veton jų esą sudaryti mišrūs 
daliniai, kuriuose esą draudžiama 
latviškai kalbėtis. Nors kariuome
nėje politrukai tebėra, jaunieji 
kariai vis. labiau išdrįsta sovietų 
vyriausybę kritikuoti, reikšti abe
jones dėl kolchozinės sistemos ir 
panašiai. Latvių jaunimas visais 
būdais stengiasi ištrūkti iš kolcho
zų ir siekia galimybių mokslintas, 
lavintis.

Atbėgę žvejai pakartotinai pa
brėžia didelę laisvojo pasaulio ra
dijo translacijų reikšmę žmonėms 
už geležinės uždangos. Juos domi
na netik žinios, bet ir politiniai 
komentarai. Tiesa, radijo trans
liacijų iš užsienio girdimumas daž
nai yra blogas, nes sovietų stotys 
trukdo.

Grįžęs iš koncentracijos stovyk
los vieno žvejo giminė pasakęs, 
kad Sibiro stovyklose dar esą to
kių pabaltiečių, kuriuos švidija po

karo, kap atsimenama, jėga per
davė sovietams.

Kokiais metodais sovietai vyk
do savo “rinkimus”, matyti iš to
kio kuriozinio atsitikimo. Vienas 
tų žvejų rinkimų dienomis buvęs 
jūroje. Kai grįžęs į krantą ėmė 
teirautis, kur galėtų pabalsuoti, 
gavęs iš atitinkamo pareigūno to
kį atsakymą: “Už tave jau yra 
pabalsuota, nesirūpink”.

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

SIAMAS PRIEŠ KOMUNISTUS

Po perversmo, kuris praėjo be 
kraujo praliejimo, Siame gyveni
mas grįžo į normalias vėžes. Lai
kinosios vyriausybės ministeriu 
pirmininku paskirtas Nai Po te Sa- 
rasin. Naujasis premjeras spau
dai pareiškė, kad Siamo vyriausy
bė laikysis griežtos politikos pri«?š 
visas siamiečių — kiniečių proko
munistines organizacijas. Jo vy
riausybė nesirengia pripažinti ko
munistų Kinijos, kadangi Jungti
nės Tautos ją laiko agresorium ir 
nedraugiškai nusistačiusią prieš 
laisvąjį demokratinį pasaulį. Kora. 
Kinija, kaip pasakė Nai Pote Sa- 
rasin, kurdama savo karinę ga
lybę sudaro grėsmę Pietryčių
Azijos erdvei.

ALBA.

Patvarus Sostas

Nesuskaitoma tarnų tavo rūmuose.
Klykaujam: — valdom laivą!
Tušti žodžiai skurdžiai skamba tamsią naktį: 
Jūreivio maršas tik tau grojamas.
Aš povas, pasipuošęs išminties toga 
ir sraigė nešanti didelį kiautą.
Ant miliardų kaulų krūvos 
iškėlei Platoną ir Cezarį. 
Paguodai!
Tu esi šlykšti, nuodinga gyvatė;
tau šoka minios vilties šokį.
Kai aš buvau jaunas, tu sekei man pasaką 
tu vėl kartoji.
Tik tavo vienos sostas patvarus žemėje,
— vylius tavo ginklas. 
Ir visi tau 
bitė, liūtas

’ Melbourne,

klusnūs:
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PŪKINĖS KALDROS

GLOBĖJAS
Vieną dieną man grįžtant iš mo
kyklos, šuo mane pametęs nutrau
kė grandinę. Kol išėjęs šeiminin
kas šunį atgynė ir nuvarė šalin, 
Šis mane labai išgąsdino ir apdras
kė koją ir ranką, šio apdraskymo 
ženklus net dabar nešioju. Po to 
teko visą mėnesį išgulėti lovoje, 
iki sugijo. Nuo tada dar labiau 
nemėgau šunų, tiesiog nekenčau, 
ir juos visus vydavau šalin nuo 
manęs.

Baigus man kunigų seminariją, 
buvau paskirtas vikaru į vieną di
delę parapiją. Pati bažnyčia, kle
bonija ir visas miestelis stovėjo 
ant kalno, kurio papėdėje tekėjo* 
upė apaugusi medžiais ir krūmais, 
o juose vasaros tyliais vakarais 
iki aušros, nenuilsta'mai suokdavo 
begalės lakštingalų. Antroje upės 
pusėje, kaip tik akys užmato, augo 
ir žaliavo pušynai. Visa apylinkė 
buvo kalnuota, sausa ir labai svei
ka gyvinti. Turėdamas laisvo lai
ko ,labai mėgdavau pats vienas 
vaikščioti po apylinkes ir niekeno 
netrukdomas svajoti ir gėrėtis 
gražiais apylinkės vaizdais.

Po kurio laiko prie manęs pri
prato klebono kambarinis šuniu
kas ir visur sekiodavo, nors aš jį 
ir varydavau šalin. Vieną vasaros 
gražų vakarą, kaip paprastai, iš
ėjau pasivaikščioti po apylinkes. 
Paėjus gerą kelio galą, pastebė
jau, kad ir šunelis, nors kiek at
silikęs, seka iš paskos. Aš ant jo 
bariaus, visaip gąsdinau, kad grįž
tų. Šunelis pabijojęs pabėgėjo at
gal. Bet pradėjus man eiti, jis 
vėl prisivijo mane. Pagaliau nu
bojau ranka — tegul seka. Vie

nas dar gali kur paklysti, o pas-> 
kiau būtų tik bereikalingos kalbos 
ir aiškinimosi su klebonu.

Šunelis patenkintas visą kelią 
lydėjo mane. Klebonijon į savo 
kambarį grįžau vėlai vakare kar
tu su šuniuku. įėjus į kambarį, šu
nelis pradėjo smarkiai loti, net 
plaukai jam ant nugaros pasišiau
šė iš piktumo — vis puldamas į 
kambario kertę kur buvo suka
binti mano žieminiai ilgi kaili
niai ir apsiaustai. Instinktyviai 
supratau, kad kambaryje yra kas- 
nors svetimas.

Aš greitai griebiausi degtukų ir 
šviesoje tuojaus pastebėjau iš po 
drabužių aulinių batų galus, ku
riais buvo apsiavęs ten stovintis 
asmuo. AŠ pradėjau garsiai bartis 
ant šunio, kad nustotų lojęs, tarsi 
Jį varydamas iš kambario, kartu 
su juo kuo greičiausia ir pats spru
kau pro duris ir kambarį užraki
nau. Tuojau sukėliau žmones, bu
vo pašaukti du policininkai ir įsi
brovėlis, jau bandantis pabėgti, 
Čia pat buvo suimtas. Pasirodo, 
kad tai buvo jau senai policijos 
jieškomas banditas, kuris apylin
kėse buvo įvykdęs žmogžudysčių 
ir apiplėšimų. Pas jį bato aule 
policija surado paslėptą ilgą, aš
trų peilį. Banditas visiems 
girdint pasakė:

— Tavo, kunige, laimė — o ma
no nelaimė! Tai tas prakeiktas šuo 
išdavė mane. Jei ne, būčiau pa
daręs “tvarką”...

Tad dabar, gerbiamieji, nesiste
bėkite, kad aš nuo to laiko mėgstu 
šunis ir juos globoju. Nes geras 
ir ištikimas šuo, šeimininkui esant 
pavojuj, visuomet ir gyvybę paau
kos jį gelbėdamas.

• J. A. SKIRKA.
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VIETOVARDŽIŲ 
LIETUVINIMAS

Lietuvių ir kitos kalbos svetimus 
vietovardžius, dažnai vartojamus, 
pasisavina ir savaip taria ir rašo. 
Latviai pav. savo laikraščiuose ir 
populiariose, ne mokslo, knygose 
visus svetimus vietovardžius rašo 
taip, kaip latviškai tariama. Tuo 
keliu eina ir dabartinės okupuotus 
Lietuvos laikraščiai.

Mūsų kalbininkai šiuo reikalu 
nebuvo vienos nuomonės, tačiau 
visuotinai prigijęs buvo rašymas: 
Varšuva, Berlynas, Paryžius, Mas
kva. šiaip jau rečiau sutinkami 
vietovardžiai rašyta iš kilmės. 
Taip mokė J. Jablonskis, to paties 
dėsnio laikosi ir šių dienų kasdie
ninės kalbos grynintojas kalbinin
kas P. Jonikas. Pagal tą dėsnį, 
Australijos bei Amerikos žymes
nieji vietovardžiai taip pat jau 
yra pasidarę kasdieniniais mūsų 
kalbos žodžiais ir tariami sulietu
vintai. Reikia todėl ir mūsų spau
doje pradėti rašyti: Sidnėjus, Mel
burnas, Adelaidė, Brisbane, Per
tas, Džilongas, Čikaga, Niujor
kas, Vašingtonas ir 1.1. Visiškai 
jau nebepateislnama iš šių vieto
vardžių išvestinių lyčių kilminis 
rašymas (melbourniškiai, geelon- 
giškis), šiais atvejais būtinai ra
šytina: sidnejiškė spauda, melbur- 
niškis, džilongiškė duona. Kilminė 
rašyba tačiau paliktina rašant ad
resus ir knygos išleidimo metri
koje.

A. Zubras.

KAI NEINAMA SU GYVENIMU
— ATGAL EINAMA

Visų pirma, pati didžiausia pa
dėka priklauso kalbininkams, ku
rie šiandie net savęs išsižadėję, 
tyliai ir dažnai niekieno nepaste
bimi, varo itin didelį barą lietu- 
viškosio* kalbos srity.

Cheminio ir net jau atomo — 
branduoliniam amžiui įsigalint, at
rodytų gyvybinis reikalas trūks
tančių lietuviškų terminų. Jei kas 
galvotų, kad mums esant svetur, 
terminai nebūtini, su tuo nenorė
čiau sutikti.

Jei pagaminti kalbininkų nau
jadarai iškart ir pasirodytų mūsų 
kalboj nesklandūs, tai nusiminti 
neteks, nes jie greitai įsipilietins 
ir prie jų pinprasim. Tai bus daug 
geriau, negu kad į jų vietą, gyvy
biniai spragai esant, įsibraus neti
kę žargonai. Asimenama, kai prieš 
keliolika metų sportuodami ir dar 
neturėdami savų, skolindavom net 
“golus, pendelius, hentehus riady, 
ply, setus, geimus; byles, bortus, 
kijus” ir visokias kitas “gražby- 
ilybes”, atkeliavusias į mūsuosius 
iš svetur.

Ta pačia proga, ar nereikėtų 
pagalvoti apie “nusikratymą”, kai 
kuriais ne visuomet būtinais “va
dovavimais, tarpininkavimais, po
sėdžiavimais” ir kitais raporto — 
kanceliriniais suskiais. Ko gero 
net būtų galima apkarypti įsipi- 
lietinusį ir kartais perdaug jau 
išsikerojusį svetimperlį veiksmažo
dį “y r a”, be kurio labai daž
nai galima apsieiti. Labai nesma
gu darosi, kai jį net vienam sa
kiny randi keletą kartų. Vieną 
kartą keturių puslapių lietuviškam 
laikrašty aš jį suskaičiau arti šim
to kartų ir pasitaikė vietų, kur 
net visiškai “y r a” nebuvo rei
kalinga.

Praktiškai dėl naujų terminų 
galėtų pasisakyti, ne būtinai kal
bininkas. Kitą kart gyvosios kal
bos nesugadintas “prasčiokėlis” 
gali suteikti visai nelauktų bril- 
jenčlukų. Bet gi tai reikalinga pa
skelbti spaudoj ir ko gero, net 
konkurso keliu. Tuo ne tik pra- 
turtinsim kalbą, bet aktyviai į 
darbą įsijungs ir platesni sluogs- 
niai.

Su tikra pagarba
Vidmantą*.

Lietuviai Prancūzijoje
Prancūzijos L. B-nė ruošiasi rin

kimams į Krašto tarybą. Tuo tiks
lu Krašto valdyba išleido atsišau
kimą j Prancūzijos lietuvius, ku
riame pabrėžiama, kad per tuos 
rinkimus kiekvienas lietuvis slap
tu balsavimu galės laisvai pasisa
kyti, kokius asmenis jis norėtų 
matyti lietuviškos organizacijos 
priešakyje. Dalyvavimas balsavi
muose tai ženklas, kad mūsų tau
tinis susipratimas yra dar gyvas, 
kad mes sielojamės mūsų lietu
viškais ’’isuomeniniais reikalais. 
Krašto valdyba taip pat kviečia 
Prancūzijos lietuvius savo auko
mis prisidėt prie Pasaulio Lietu
vių Šerno ruošimo. Pažymima, kad 
šis seimas mums visiems laisvuo
se kraštuose gyvenantiems yra 
ypatingai svarbus, nes Jis mus ap
jungs bendram lietuvybės išlaiky
mo ir Lietuvos laisvės darbui.

★ Keletas Paryžiaus lietuvių 
įsigijo savo nuosavybes — namus.

★ Iš Amerikos buvo atvykęs į 
Paryžių kun. prof. S. Yla, buv. 
politinis kalinys Stutthofe. Jis yra 
išleidęs knygą “Žmonės ir žvė
rys” ir būdamas Paryžiuje rinko 
medžiagą naujam veikalui.

★ Tapytojas V. Kasiulis su šei
ma iš Paryžiaus išvyko į Švediją, 
kur pasiliks ilgoką laiką. Spalio 
mėnesio viduryje Stockholme ren
giama jo kūrinių paroda. — 
Skulptorius J. Bakis, atvykęs iš 
Kanados į Paryžių, šį pavasarį 
čia suruošė savo kūrinių parodą, 
o vasaros metu studijų tikslais 
aplankė dar Italiją ir Ispaniją.

★ Studentų festivalyje Pary
žiuje rugs. 9-13 d.d. buvo platina
mi Studentų Pabėgėlių Federaci
jos Prancūzijoje atsišaukimai įvai
riomis kalbomis, jų tarpe ir lietu
vių. Atsišaukimas liet kalba buvo 
tokio turinio: “Pavergtųjų Euro
pos kraštų studentai! Linkime klo
ties Prancūzijoje. Pasinaudokite 
savo buvimu čia, kad pamatytumė
te laisvės pasaulį kitaip, negu per 
oficialiuosius vadovus, čia jūs ga
lite laisvai viską matyti ir laisvai 
spręsti. Jūsų jaunatvės dvasia pa
dės jums viską sveikai ir kritiš
kai įvertinti. Nors buvome pri
versti apleisti savus kraštus, prie 
kurių mūsų širdyse mes esame 
prisirišę, mes jūsų nepamirštame. 
Svetur, užsienyje, mes tęsiame 
kovą, kurią jūs kasdien vedate. 
Laisvė visuomet laimi. Studentų 
Pabėgėlių Federacija Prancūzijo
je.”

★ Piano profesorės diplomą įsi
gijo A. Matukaitė, kuri baigė 
Augštąją mozukos mokyklą Pary
žiuje. Po to ji grįžo Kanadon.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGES” 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI- 
KAS.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

“Mūsų Pastogės” Nr. 36 (438) 
korespondencijoje iš Adelaidės, pa
vadintoje — Kun. dr. P, Jatulio 
išleistuvės — slapyvardžiu “Bu

vęs” pasirašęs korespondentas kal
tina Lietuvių Caritas vardu kal
bėjusį Pr. Pusdešrį, kad jis savo 
kalboje “... labai jau ryškiai pa
reiškė nepakantą kitaip, negu jis 
manantiems žmonėms, įnešė kar
telio... paliko tikrai nemalonų įs
pūdį .< . ” ir t.t.

Kadangi minimoje kalboje visiš
kai nebuvo jokių užuominų apie 
šiaip, ar kitaip galvojančius, o 
tik apie kun. dr. P. Jatulio nuvei
ktus darbus Adelaidėje, Lietuvių 
Caritas Valdyba laiko savo parei
ga pranešti “Mūsų Pastogės” skai
tytojams, kad tie korespondencijo
je minėti kaltinimai Pr. Pusdeš- 
riui yra neteisingi. Jo kalboje pri
minimas apie išvažiuojantį Kape
lioną skleidžiamų gandų, kuriuos 
jis “rakštimis” pavadino, nėra 
prasilenkimas su tiesa, ką patvir
tino savo kalboje ii’ kun. dr. P. 
Jatulis.

Reiškiame pagarbą
Lietuvių Caritas Valdyba

Adelaidėje
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Gyvenimo |
| Iškarpos

Zigmas Vėsulas per “Tėviškės 
Aidus” davė pylos amerikiečiui 
lietuviui Vytautui Alantui ir syd- 
nėjiškių Atžalos teatrui: kam 
Alantas parašė o Atžala pastatė 
“Visuomenės veikėjų” komediją. 
Taigi, Zigmas Vėsulas, taipogi 
sydnėjiškis lietuvis, išėjo ginti 
amerikiečio lietuvio siuvyklos sa
vininko Gaubos ir baro savinin
ko Drąsučio — dviejų veiklių vy
rų, tačiau susiniovusjų dėl mote
riškos, per tai pakenkusių savo 
vaizbos ir bendriesiems lietuviš
kiems reikalams. Net lietuviškus 
namus dėl jų pjautynių tos vie
tos lietuviai negalėję įsigyti. Ak, 
tiesa, šiedu vyrai vienas save 
dina katalikų, kitas cicilikų 
dais. Toje vietovėje, žinoma.

Zigmas Vėsulas, sydnėjiškis 
tuvis, labiausiai betgi pasijuto
laimingas, kodėl autorius savo 
komedijoje dvi garbingas partijas 
pavadinęs tikraisiais vardais — 
nė žodeliu neužsiminęs apie ki
tas. Jis čia įžiūrėjo pasišaipymą 
iš tų partijų. Žinoma, negerai pa
sielgė ir Atžala, šios komedijos 
visuomenės veikėjus išvedusi i 
sceną.

Zigmai, tarp mūs šnekant (tai
gi, čia ir paliekant), pats, atrodo, 
būsi kietas partinis kovūnas, ar 
ne? Ir aš tave už tai nepeikiu. 
Tik negerai, kad tokie visuomenės 
veikėjai, patapę vaizbūnais, savo 
asmeniškiems bei vaizbos reika
lams nori pajungti ir lietuviškus 
namus, ir teatrą, ir aplamai lietu
viškuosius reikalus, 
partiją...

Sakau, nemalonu, 
kas pirštu baksteli, 
būsi, broli, ir pats 
nu patapęs?

■:

va-
va-

Ire
ne-

nct savo

kai atpažinęs 
sakau, ar nc- 
tokiu vaizbū-

baliaus proga

COSMOS TRADING CO
SAV. A. VAITIEKŪNAS

Nelaukite paskutinės dienos — atneškite ar atsiųskite siuntinius 
jau dabar!

SIUNČIAME Į LIETUVĄ BEI RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ 
SUDARYTUS SIUNTINIUS, 
įpakavimą atliekame patys.

Jūsų supirktų prekių siuntinio svoris padidintas iki 22 Ibs. 
Persiuntimo išlaidos tos pačios.

APMUITUOJAME VIETOJE IR PILNAI APDRAUDŽIAME. 
Prie siuntinio nebūtina pridėti prekių kainų kvitus.

Vartoti daiktai nebesiunčiami.
ADRESATAS GAUNA SIUNTINĮ PER 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 tramvajum, iki

44 sustojimo Glass St.)
TAIP PAT: 300 Little Collins St., Melbourne, C.l. Tel.: MF 2370 

Vai.: 11 ryto — 5.30 vak., šeštadieniais 9 ryto — 12.
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKS SPALIO 15 D. SIUNTINIUS 
IŠSIŲSTUS ŠIUO LAIVU GAUS SAUSIO MĖN. PRADŽIOJE.

SKYRIAI: 
Sydnėjuje

1. A. MAUKAGIS, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. 
Darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Sekmadieniais ir ne darbo valandomis vakarais kreiptis: 
82 Victor Ave., Picnic Point.
2. J. STATKUS, “Rūta” Delicatessen, 92 Brommfield St., Cab- 
ramatta, N.S.W. Tel. UB 3498. Vai.: 7 ryto — 7 vakaro, kiek
vieną dieną.

Adelaidėje
J. LAPŠYS, 28 Grange Rd., Hindemarshe, S.A. (“Findon” auto
busas, 12 sustojimas.) Valandos: darbo dienomis nuo 6 iki 9 vai.; 
šeštadieniais nuo ryto 9 vai. iki vakaro 7 vai.

Canberroje
A. ČEIČYS, 11 Davenport Street, Ainslie, Canberra, ACT. 
Vai.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais: nuo 5 vai. vak. — 8 v.v. 
šeštadieniais nuo 12 vai. — 5 vai. v. arba iš anksto susitarus.

Ballarate
P.V. rJEK ABSON’S, 77 Bridge Street, Ballarat, Vic. Tel.: B 5866

Geelonge
S. KARPALAVIČIUS, 5 Yaraan Street, North Geelong, Vic. 
Valandos: Darbo dienomis nuo 5 p.p. — 8 p.p. Savaitgaliais — 
bet kuriuo laiku.
.WAV/.VA\%V.WA\^WAVAV/.\^,»V1.V.%V.,/WA
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Redaguoja Antanas Laukaitis.
Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

Iš A.L.F.A.S. Veiklos
Australijos Lietuvių Fizinio 

Auklėjimo ir Sporto Valdyba sa
vo posėdyje, įvykusiame rugsėjo 
29 d., svarstė ir šių metų Geelon
go sporto šventės reikalus.

Iki šiol valdyba gavo visų Aus
tralijos lietuvių sporto klubų, iš
skyrus Canberros, raštiškus užsi
registravimus ir pasisakymus apie 
paskirų klubų dalyvavimą atskiro
se šakose. Geelongo sporto šven
tės metu bus rungiamas!: vyrų 
— moterų krepšinyje, vyrų — mo
terų tinklinyje, vyrų — moterų 
stalo tenise ir šachmatuose. A.L. 
F.A.S. Valdyba buvo siūliusi pra
vesti ir jaunių pirmenybes, bet 
rengėjams, dėl sunkių apgyvendi
nimo sąlygų atsisakius rengti jau
nių varžybas, jos šiais metais ne
įvyks, nors būtų gražu ir labai 
naudinga mūsų jaunimo atžvilgiu, 
kad nors parodomosios jaunių 
rungtynės įvyktų.

Geelongo pirmenybėse sutiko 
dalyvauti: Adelaidės, Melbourno 
ir Sydnėjaus klubai visose sporto 
šakose, Geelongas nedalyvaus sta
lo tenise (o visgi būtų labai gra
žu, jei rengėjai ir joje dalyvautų 
Sp. Sk. Red.), Hobartas dalyvaus 
vyrų krepšinyje ir vyrų stalo te
nise.

Adelaidės “Vytis”, neįvykstant 
jaunių pirmenybėms, prašė valdy
bos jiems leisti dalyvauti vyrų 
krepšinyje su savo antrąja —

“Tauro” komanda, ką A.L.F.A.S. 
Valdyba patenkino ir leido jiems 
dalyvauti su dveim, skirtingų pa
vadinimų, komandomis.

Hobarto klubas “Perkūnas” u£ 
registravo ir jaunių stalo teniso 
komandą, bet neįvykstant jaunių 
pirmenybėms, jiems leidžiama jau
nius išstatyti į vyrų stalo teniso 
pirmenybes.

Lietuvos krepšinio 20-čio minėji
mas numatomas pravesti sporto 
šventės metu ir tuo reikalu taria
masi su rengėjais atskirai.

Sydnėjuje
“KOVO” nariu — Rėmėjų 

PASITARIMAS

Rugsėjo 29 d. Camperdowno 
bažnyčios salėje įvyko organiza
cinis “Kovo” narių-rėmėjų pasi
tarimas, kurio metu buvo apsvars
tyta eilė pasiūlymų ir sumanymų 
nuoširdesniam bendradarbiavimui 
tarp aktyviųjų ir neaktyviųjų spor
tininkų ir narių-rėmėjų. Greitu 
laiku numatoma suruošti specialų 
uždarą susipažinimo pobūvį ir 
jaukioje šeimyninėje nuotaikoje 
apsvarstyti busimąjį sportininkų 
ir narių-rėmėjų darbą. Visi na-Į 
riai-rėmėjai ir sportininkų bičiu
liai bus pakviesti asmeniniais pa
kvietimais. Organizacinį pasitari
mą, duodamas daug praktinių ir 
gerų pasiūlymų, pravedė A.L.F.A. 
S. Valdybos narys L. Karvelis. i

X-SIOS EUROPOS KREPŠINIO PIRMENYBĖS

THE IMPERIAL
namų komitetas 
(šitos žinios pra- 
už Šios salės sie-

74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

paslaptis buvo iš-

“Mūsų Pastogės’ 
išleistame “Jūsų Pastogės” Nr. 3 
buvo paskelbta tokia žinia: “Iš 

patikimų šaltinių patirta, kad Ade
laidės lietuvių 
pirks bažnyčią 
šome neskleisti 
nų).”

Atrodo, kad
laikyta, nes tik po dviejų savai
čių ją paskelbė “Mūsų Pastogė”. 
Čia drįstu pareikšti ,kad “Jūsų 
Pastogė” yra geriausiai informuo
tas laikraštis Australijoje, nes 
net ir bendruomenės organą ap
lenkė visu “fortnaitu”.

“Jūsų Pastogė” paskelbė ir ki
tą įdomią žinią, kad “...Austra
lijos lietuvių metraščio redakto
rius rimtai darbo imsis po šio 
spaudos baliaus. Manoma, kad 
metraštis tikrai išeis prieš kitą 
spaudos balių”.

Dieve duok, kad tų balių mažiau 
būt...

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutes nuo miesto centro (Shopping 
Centre,

Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 6.15 savaitei.
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

JWVWUVi

SKUBĖKITE!!!

KALĖDINIUS DOVANŲ SIUNTINIUS 
SIŲSKITE D A B A R 11!

Sydnėjaus centrinių namų tary
ba pranešė džiugią žinią, kad jau 
ir vėl užpirkti lietuviški namai, 
šį kartą pirkinys, atrodo, nebe
išspruks iš rankų. Šią žinią per
skaitęs tautietis pasakė: “Nesvie
tiškai norėtųsi j tą pirkinį bent iš 
tolo žvilgterėti, bent viena akim. 
Tad būtų labai gerai, jeigu kas 
praneštų bent gatvę, kur tas pir
kinys stovi, šiaip gi, Redfemas 
didelis priemiestis, su daugybe 
išraitytų gatvių, tad akių plotu 
šito pirkinio bejieškodami žmonės 
laiką gaišta ir dariniai pinigų iš
meta. Geriau, sakau, tuos pinigus 
paaukotų namų remontui, jeigu 
toks būtų reikalingas.”

O aš sakau, kad nėra čia ko rū
pintis — kai laikas pribręs, kai 
pinigo prireiks, tai būsite 
gražiai sukviesti, į namus supra
šyti, už skobnių susodinti, meiliu 
žodeliu prakalbinti...

JURGIS DAUBA

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

Siuskite Siuntinius
PIGIAUSIU KELIU!

Mes esame VIENINTELĖ autorizuota agentūra Australijoje, į 
galinti siųsti į

SIUNTINIUS TIESIOG JŪSŲ GIMINĖMS į LIETUVĄ. į
TIESIOGINIS KELIAS YRA į 

GREIČIAUSIAS KELIAS. <
Jūs mokate tik vienas persiuntimo išlaidas iš Australijos už f 
siuntinį Jūsų giminėms į USSR: tai kaštuoja tik £ 1.0.7 11 sva- į 
rų siuntiniui. į
Suplrkite prekes kur Jums patinka, pirkite ką norite ir atneš- Į 
kite (ar pasiųskite paštu) mums, pridėdami pirkimo kvitus į 
(maksimalus svoris 11 svarų). į
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius tučtuojaus. Visus kaštus su- 5 
mokate vietoje ir siuntinio gavėjas absoliučiai nieko nemoka. 5 
Mes garantuojame, kad siuntinys saugiai pasieks adresatą per į 
2-3 mėnesius. į
NĖ VIENAS SIUNTINYS NĖRA PRAŽUVĘS PER 11 METŲ. į

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

TEL. FA 5195 5
'V.V.W.’.WAW.'AVA'AW.V.’AW.V.V.V.'.V.W.'.V.'
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TEGUL NORS MENKA DALIS NUO TAVO GĖRYBIŲ 
STALO TENKA VOKIETIJOJE VARGSTANTIEM LIETUVIAM.

JOSE DALYVAVO LIETUVIAI 
STONKUS IR LAURITĖNAS

š.m. birželio mėn. 24-30 dieno
mis Sofijoje, Bulgarijos sostinėje, 
įvyko dešimtosios/Europos krepši
nio pirmenybės. Stebint dideliai 
žiūrovų miniai, kurių nemažai bu
vo atvažiavę iš užsienio, pirmeny
bes valstybiniame Sofijos stadio
ne atidarė Tarptautinės Krepši
nio Federacijos pirmininkas Mr. 
R. William Jones.

Kovas dėl Europos jubiliejinio 
čempionato pradėjo 16-kos vals- Į 
tybių rinktinės. Jos buvo suskirs
tytos į keturius pogrupius: 1 — 
TSRS, Lenkija, Turkija, Austrija 
II — Vengrija, Rumunija, Suomi
ja, Belgija, UI — Čekoslovakija, 
Jugoslavija, Albanija, Škotija, IV 
— Bulgarija, Italija, Prancūzija, 
Vokietijos Federalinė Respublika. 
Kiekvieno pogrupio du pirmieji 
laimėtojai pateko į pusiau finalus 
ir šių laimėtojai, keturios koman
dos žaidė finaluose. Baigiamosios 
rungtynės, nusprendžiant laimė
toją, įvyko tarp dviejų finalinių 
laimėtojų.

Pirmosios Europos krepšinio pir
menybės įvyko 1935 metais Žene
voje ir jas laimėjo Latvija, palik
dama Ispaniją antroje ir Čekos
lovakiją trečioje vietoje. 1937 me
tais buvo surengtos Rygoje ir čia, 
pasirodžiusi Lietuvos rinktinė, pir
mą kartą laimėjo Europos čempio
no vardą. (Kaip tik šiais metais 
sukanka 20 metų nuo šio, Lietuvos 
sportiniam gyvenimui reikšmingo 
įvykio, kurį lietuviai, gyvenantie
ji laisvajame pasaulyje, ruošiasi 
tinkamai atžymėti). Trečiųjų pir
menybių, įvykusių Kaune, nugalė
tojais vėl tapo Lietuvos krepši
ninkai. Pokarinėse Europos pir
menybėse, nedalyvaujant laisvo
sios Lietuvos krepšinio rinktinei, 
laimėtojais tapo: 1946 m. Ženevo
je — Čekoslovakija, 1947 m. Pra
hoje — TSRS, 1949 m. Kaire — 
Egiptas, 1951 m. Paryžiuje — 
TSRS, 1953 m. Maskvoje — TSRS.

Pokarinėse Europos krepšinio 
pirmenybėse viena iš stipriausių 
komandų yra TSRS, kuri ir šiais 
metais laimėjo pirmąją vietą. 
TSRS komanda pirmą kartą viešu- 

■ moj pasirodė 1947 metų pirmeny
bėse. Josios rinktinę tuo laiku su
darė 6 rusai, 4 lietuviai, 2 gruzi

nai ir 2 estai. Nors Lietuva, nu
stojusi savo nepriklausomybės ir 
negalėjo dalyvauti pokarinėse Eu
ropos krepšinio pirmenybėse, bet 
paskiri jos žaidėjai, atstovaudami 
Tarybų Sąjungos rinktinę, labai 
daug prisidėjo prie josios laimėji
mų. Šie lietuviai krepšininkai žai
dė ir gynė TSRS rinktinės spal
vas: Kulakauskas 1947 m. (vėliau 
TSRS rinktinės treneris), Lagų- 
navičius 1947, 51, 53, Butautas 
1947, 51, 53, Petkevičius 1947, 53, 
55, 56, Stonkus 1953, 55, 57, Lau- 
ritėnas 1953, 55, 57 m. Iki šiol vy
kusiose pirmenybėse geriausiais 
pirmenybių žaidėjais buvo pripa
žinti 1951 m. Butautas ir 1957 m.
— Stonkus. 1951 metų Europos 
pirmenybėse Butautas surinko 
daugiausiai taškų, įmesdamas 127. 
Be šių žaidėjų Tarybų Sąjungos 
rinktinėje žaidė Sercevičius ir Sa- 
bulis.

šių metų Sofijos pirmenybėmis 
buvo itin didelis susidomėjimass. 
Daug svečių iš įvairių Europos 
valstybių specialiai atvažiavo pa
sižiūrėti šių pirmenybių, jų tarpe 
buvo ir maža grupė lietuvių, atva
žiavusių iš Lietuvos. Viena grupė 
suomių krepšinio mėgėjų, atvažia
vusi specialiu autobusu iš Suomi
jos, savo autobuso šonus išrašė: 
“Helsinkis — Sofija 6000 km. 
Krepšinis — geriau už viską”.

Pogrupihėse kovose TSRS leng
vai nugalėjo Austriją 107:38, Če
koslovakija laimėjo prieš Škotiją 
123:44, Turkija po įtemptos kovos 
laimėjo prieš Lenkiją 55:50. Ju
goslavija nugalėjo Albaniją 89:57, 
Prancūzija įveikė Italiją 61:59, 
nors likus žaisti 15 sekundžių 
italai dar pirmavo dviem taškais. 
Vienos iš įtempčiausių rungtynių 
buvo tarp Vengrijos ir Rumunijos. 
Nuskambėjus paskutiniam teisėjo 
švilpukui, santykis buvo po 65, 
tik paskutinę sekundę padaryta 
rumuno dviguba bauda, kurią iš
naudojo vengras, davė laimėjimą 
Vengrijai 66:65. Bulgarija laimėjo 
prieš Italiją 72:45.

Pasibaigus pogrupių varžyboms 
komandos išsirikiavo sekančiai: 
I — TSRS — 6 tšk., 270:158 
krepšių santykis, Lenkija — 5 tšk., 
188:171, Turkija — 4 tšk., 171:192, 
Austrija — 3 tšk., 133:249; II — 
Vengrija — 6 tšk., 200:154, Ru
munija — 5 tšk., 205:183, Suomi

ja _ 4 tšk., 187:207, Belgija —
3 tšk., 169:217; III — Čekoslova
kija — 6 tšk., 273:142, Jugoslavi
ja — 5 tšk., 244:175, Škotija —
4 tšk., 148:259, Albanija — 3 tšk., 
136:225; IV — Bugarija — 6 tšk., 
239:155, Prancūzija — 5 tšk., 
196:165, Italija — 4 tšk., 177:185, 
VFR — 3 tšk., 149:256.

Finalinėse varžybose TSRS lai
mi prieš Prancūziją 83:53, Čekos
lovakija prieš Vengriją 65:62, Bul
garija prieš Jugoslaviją 99:76 ir 
po labai sunkios kovos Rumunija 
laimėjo prieš Lenkiją 70:66. Šių 
rungtynių normalus laikas rodė 
taškų santykį 55:55. Po pirmojo 
pratęsimo rezultatas buvo po 61 
ir tik po antrojo pratęsimo laimė
jo rumunai. Bulgarai laimi prieš 
Čekoslovakiją 82:80, Vengrija 
prieš Lenkiją 77:63, Rumunija 
prieš Prancūziją 64:45, TSRS prieš 
Jugoslaviją 97:61.

Pasibaigus finalinėms rungty
nėms, į didžiuosius finalus pate
ko be pralaimėjimo išėję TSRS 
ir -Bulgarijos krepšinio rinktinės. 
TSRS komandą be trijų rusų suda
rė lietuvis Stonkus ir latvis Val
da nis. Pirmąjį šių įdomių rungty
nių puslalkį laimi bulgarai 23:19. 
Antrajame puslaikyje TSRS ko
manda daro žaibiškus prasiverži
mus ir ketvirtoje minutėje santy
kį išlygina 24:24. Vėliau atsiplė- 
šia rusai 27:24, bet bulgarai, smar
kiai kovodami ir vėl išlygina 
30:30. Rungtynių pabaigoje vyra
vimą aikštėje perima TSRS ir 
rungtynes laimi 60:57 tuo tapda
mi 1957-jų metų Europos krepši
nio nugalėtoju. Sekančias Europos 
čempionato vietas pasiskirstė: 3 
Čekoslovakija, 4 Vengrija, 5 Ru
munija, 6 Jugoslavija, 7 Lenkija, 
8 Prancūzija.

Užsienio sporto reporterių ir 
krepšinio specialistų nuomone, ge
riausias šių prmenybių krepšinin
kas buvo TSRS rinktinės žaidėjai 
Stonkus ir septyniolikmetis Zub
kovas. Stonkus savo atkaklumu, 
vikrumu ir virtuoziškais metimais 
įgijo labai daug vietinių ir užsie
ninių gerbėjų. Vietinė ir užsienio 
spauda lygina jį su geriausiais pa
saulio krepšininkais. Per šias pir
menybes Stonkus savo kamandai 
pelnė 125 taškus. Antrasis lietu
vis Lauritėnas pelnė 46 taškus.

Pasibaigusios šios X-sios Europos 
krepšinio pirmenybės įrodė,' jog 
krepšinis Europoje darosi vienas 
iš populiariausių sporto šakų, į sa
vo eiles pritraukdamas vis dau
giau žaidėjų iš įvairių valstybių. 
Lietuviams krepšininkams gyve
nantiems Lietuvoje, tiek išsibars- 
čiusiems po platųjį pasaulį, yra 
sunku stebėti panašias varžybas, 
kada jose negali dalyvauti ir gin
ti Lietuvos vardo josios geriausi 
žaidėjai, kurie ir dabar, jau po 
20 metų, yra nenugalėti Europos 
krepšinio čempionai.

SPORTINĖS NAUJIENOS
Individualinėse šaudymo pir

menybėse Lvovo vilnietė Tatjana 
Sasnauskienė pasiekė naują Sovie
tų Sąjungos rekordą, šaudydama 
iš revolverio į apskritą taikinį ir 
siluetą, išmušė 577 taškus iš gali
mų 600.

★ Sovietų Sąjungos irklavimo 
baidarėmis pirmenybėse lietuvai
tės Antanina šakalytė ir Teresė 
Baltakytė Kijeve pralenkė Euro
pos čempiones Gruzincevą ir Ko- 
nestepiną.

DAUGAVA
— PARCEL SERVICE

Stockholm, Švedija.
Siuntiniai greičiausiai pasiekia 
Lietuvą ir USSR pasiųsti iš 

Švedijos
MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, 

VAISTAI, MAISTAS
Mes siunčiame ir jūsų paruoštu* 

siuntiniu* i* Australijos
Dėl kainaraščių ir platesnės in
formacijos kreiptis į mūsų atstovą

J. Strautinš
5 AUGŠTAS, 

306 THE CAUSEWAY, 
MELBOURNE

Takelis (little lane) tarp Bourke 
ir Little Collins gatvių priešais 
Mayer.
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6 MŪSŲ PASTOGĖJ

PĄSTOCt
SVEČIUOSE PAS 

NEWCASTLIO LIETUVIUS

SYDNĖJUS
PAMALDOS

Pirmoji Komunija.
Sydnėjaus lietuvių vaikučių pir

moji Komunija bus spalio 13 d. 
Camperdowne per lietuviškas pa
maldas 12 vai. Kaip paprastai, šia 
proga Komuniją priimti kviečia
mi ir tėveliai, artimieji bei iškil
mių dalyviai. Prieš pamaldas nuo 
11 vai. išpažinčių klausys Tėvas 
L. Paltanavičius.

Vaikučių išpažinčių ir paskuti
nis pasiruošimas šeštadienį (12 d.) 
4 vai. Camperdowne.

Kviečiami visi tautiečiai, šias iš
kilmes numatoma nufilmuoti lietu
viškai kronikai.

Spalio 13 d. Cabramattos lietu
viams pamaldos Mt. Pritchard 
bažm 10 vai. (punktualiai).

Spalio .20 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendans bažn. 11 vai.

K.P.B.

PAVASARIO FESTIVALYJE 
NEDALYVAUSIME

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dyba praneša, kad Sydnėjaus pa
vasario šventėje, pavadintoje Wa- 
ratah Festival vardu, kuri vyksta š. 
m. spalio 5-12 dienomis, lietuviai 
nedalyvaus. Nedalyvaujama todėl, 
kad per trumpą laiką neįmanoma 
tinkamai pasiruošti. Kitais metais 
lietuviai šioje šventėje dalyvaus ir 
nori pasirodyti tikrai įspūdingai.

LIETUVAITĖ LAIMĖJO 
KONKURSĄ

Rugsėjo 29 d. per ATN televi
zijos stotį buvo paskelbta “Miss. 
Fotografy”, kur pirmoji premija 
paskirta Zitai Penkauskaitei, 17 
metų Sydnėjaus lietuvaitei. Jury 
komisija vienbalsiai pripažino ją 
gražiausia ir fotogeniškiausia. 
ATN komentatorius Jack Davey 
Zitai uždėjo ant galvos karūną ir 
įteikė £ 500 vertės dovanų (gerą 
foto aparatą, iš Paryžiaus maudy
mosi kostiumą, laikrodį ii- kt.)

Zita Penkauskaitė prieš kurį 
laiką buvo išrinkta Buv. Polit. 
Kalinių Sąjungos Sydnėjuje ba
liaus gražiausia mergina. Ji yra 
aktyvi “Kovo” sporto klubo narė, 
dalyvauja meno grupės parengi
muose, jos nuolatinė tautinių šo
kių šokėja. Matoma beveik visuo
se lietuviškuose parengimuose.

VACLOVINĖS IR MYKOLINĖS

Vaclovai ir Mykolai, pasirodo, po- 
pularūs Sydnėjuje. Vaclovą Šlio
gerį jo vardinių proga pasveikin
ti susirinko gausus jo bičiulių 
būrys Balmorėje, kur ypač nuo
širdų sveikinimo žodį tarė Ant. 
Baužė, kuris su varduvininku sy
kiu savanoriais kovojo dėl Lietu
vos laisvės. Buvo padainuota, jų 
tarpe ir skambių kariškų sutar
tinių.

Vaclovą Narbutą, Newtowne, 
sveikino jo draugai ir pažįstami, 
kurių varduvininkas turi tikrai 
didelį būrį. Jam teko išklausyti ge
ro pasšimčio sveikintojų.

Pro Mykolą Petronį, Hurstvil- 
lėje, sveikintojai veik nenutrūks
tama vora žygiavo dvi dienas.

Buvo ir daugiau Vaclovų ir My
kolų, bet šie, bene, didžiausius bū
rius sveikintojų buvo surinkę. 
Šias vardines pajuto ir “Kovo” šo
kių vakaro kasa — publikos į šį 
vakarą atsilankė mažokai.

VIETOJ TRAMVAJŲ
— AUTOBUSAI

Pereitą savaitę, kaip skelbiama, 
įvykdyta didžiausia Sydnėjaus is
torijoje susisiekimo reorganizaci
ja: dviejose miesto centro gatvė
se — Pitt ir Castlereagh — vie
toj tramvajų paleisti kursuoti au
tobusai. Be to, autobusais pakeis
ti tramvajai trijuose priemiesčiuo
se — iki Cook’s Riyor, Earlwoodo 
įr Dulwich Hill.

“DAINA” DAINUOS

Sydnėjaus lietuvių visuomenė ir 
lietuvių kapelionas džiaugiasi “Dai
nos” choru, o ypač labai įvertina 
jo buvusio vadovo Algio Plūko taip 
nuoširdų ir ištvermingą darbą be
veik per 3 metus, kuris privedė 
chorą iki krikšto iškilmių, bei ki
tų, tikrai jautrių ir sielą keliančių 
“Dainos” pasirodymų, tiek lietu
viškose pamaldose tiek minėjimuo
se, reiškia jam nuoširdžią padėką; 
o kartu ir turi vilties, kad sąly
goms pagerėjus, o pats pailsėjęs, 
jis vėl grįš prie “Dainos”.

O šiuo tarpu, paties choro kvie
čiamas, jo vadovavimą per
ima žinomas kultūrininkas — mo
kytojas Kazimieras Kavaliauskas, 
sėkmingai dirigavęs chorams Lie
tuvoj ir Vokietijoj. Su choru dirb
ti bus sunkumų dėl jo pamaininio 
darbo (prie susisiekimo), bet “Dai
na” ir jos vadovas ryžtasi nuga
lėti visas kliūtis ir vėl toliau dai
nuoti ir giedoti. O kartu šia pro
ga labai nuoširdžiai kviečia ir vi
sus kitus dainos mylėtojus, o ypač 
buvusius choristus. ’ Tik susibūrę 
draugėn ir nuoširdžiai aukodamies 
išlaikysime lietuvišką dainą ir gies
me Sydnėjuje.

K.P.B.

MEZLIAVA

Pas M. Petronį, Hurstvillėj, 
švenčiant Mykolines, pravesta mez
liava lietuviškiems namams: Ban
kstowno lietuvių namams sumes
ta £ 2.0.0 ir Sydnėjaus centri
niams namams £ 1.16.1.

“DAINOS” CHORUI

Pirmoji “Dainos” choro repeti
cija su nauju dirigentu K. Kava
liausku įvyks š.m. spalio mėn. 8 
d. — antradienį 7 vai. vak. Cam
perdowne. Maloniai kviečiami visi 
buvę choristai, o taip pat nuo
širdžiai prašomi ir nauji dainos 
mylėtojai. Pradžioj numatoma pa
ruošti lotyniškas šv. Liudviko mi
šias, o pamažu mokyti ir naujų 
dainų.

RINKLIAVA BANKSTOWNO 
LIET. NAMAMS

Spalio 12-13 dienomis Bankstow- 
ne ir apylinkėje bus vykdoma 
Bankstowno lietuvių namams rink
liava.

Bankstowno L.N. Valdyba.

IRENĄ JONUSYTĘ

• ir
EGIDIJŲ BERNOTĄ, 

sutuoktuvių proga nuoširdžiai 
sveikina

Tėra ir Vytautas
Trečiokai

“M.P.” RĖMĖJAI
“Mūsų Pastogės” bičiuliai, pri- 

siųsdami prenumeratos pinigus, 
kaikurie prideda dar ir auką, čia 
pradedamas aukotojų sąrašas:

Po £ 2.0.0 aukojo: S. Andriu
lis, N.S.W.; B. Petkevičius, Vic.,: 
£ 1.4.0 — V. Uldukis, S.A. ; £ 
1.0.0 — J. Sadauskas, N.S.W.; Po 
10 šil. — J. Vaitiekaitis, W.A.; 
N. Sophan, N.S.W.; V. Ališaus
kas, Vic.; L. Valeckas, N.S.W.; 5 
šil. — K. Bakšys, N.S.W.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

šia proga maloniai prašome ne
delsiant susimokėti prenumeratą 
už 1957 m. antrąjį pusmetį.

Pinigus siųsti: “Mūsų Pastogė”, 
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

“M.P.” Administracija.

Praeitą savaitę, į Tautos šven
tės minėjimą Newcastlio lietuviai 
pasikvietė ALB Krašto Valdybos 
pirmininką St. Kovalskį. Jūsų ben
dradarbis su juos pasidalino vieš
nagės įspūdžiais.

— Važiuodamas į Newcastle, — 
sako pirmininkas, — nesitikėjau 
rasti čia tokią gyvą veiklą, dar
nų sugyvenimą bei gražų Tautos 
šventės minėjimą: ir p. S. Žuko 
jaunas choras, ir ponios M. Rim- 
gaudienės vadovaujama meno gru- 
nė su tautiniais šokiais, šventės 
programoje pasirodė šauniai. Džiu
gu buvo matyti tokį gausų lietu
viško jaunimo būrį salėje ir sce
noje.

— Kaip bendruomeninis veiki
mas apskritai?

DĖMESIO!
Didžiausias medžiagų pasirinki

mas pasiuntimui gimnėms. Virš 
50 rūšių. Taip pat ir visi priedai 
kostiumams bei kit.

V. Skeivys, 270 Miller St., 
North Sydney. Tel. XB 5027

“DAINOS” choro nariams:

EDVARDUI VALIOKUI su IRENA AUGLYTE 
ir IRENAI JONUŠYTEI su EUGIDIJU BERNOTU, 

sukūrusiems lietuviškas šeimas, linkime laimės ir gražaus 
gyvenimo.

“Dainos” choras.
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Mūsų Apylinkės narę

IRENĄ JONUŠYTĘ 
ir

EGIDIJŲ BERNOTĄ,

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir gražaus šei
myninio gyvenimo linki

ALB Wollongongo Apylinkės Valdyba.
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Sydnėjaus sporto klubo “Kovo” nariams
EGIDIJUI BERNOTUI 

ir
IRENAI JONUŠYTEI, 

sukūrusiems lietuviškos šeimos židinį, linkime daug 
šeimyninės laimės.

Sporto Klubo “Kovo” Valdyba.

KVIEČIAME VISUS!

I

ALB Bankstowno Apylinkės Valdybos ruošiamas

POBŪVIS—ŠOKIŲ VAKARAS 
įvyks š.m. spalio mėn. 19 d., šeštadienį, 

PROTESTANTŲ SALĖJE, BANKSTOWNE.

Šio parengimo pelnas skiriamas “Mūsų Pastogės” reikalams. 
Gros gera austrų — vokiečių kapela. Bufete užkandžiai ir gėrimai.

Įėjimas 8 šil., įskaitant ir.6 penus švietimo — Kultūros fondui.
Pradžia 7 vai. Pabaiga 12 vai.

ALB Bankstowno Apylinkė*
Valdyba.

SURASTAS PIGESNIS KELIAS 
SIUNTINIAMS

I Lietuva
t i

IŠSIAIŠKINOME TIKRUOSIUS MUITUS.IR DĖLTO SUMAŽĖJO SIUNTIMO
IŠLAIDOS.

SIUNČIAME JŪSŲ PAČIŲ SUPIRKTAS PREKES, KURIAS ĮVERTINAME
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

Pav.: Vilnos medžiagos 
Vyriški' mot. batai 
Vyriškas kostiumas

Už patarnavimą imame nuo £ 0.10.0 iki 
to sumos neimamo.

SIUNTINIUS PRISTATYTI

£ 0. 7.0 jardas . Muitas 50% £ 0.3.6
£ 0.13.0 Muitas 75% £ 0.9.9
£ 2. 2.0 Muitas 100% £ 2.2.0

£ 2.0.0. Jokių nuošimčių nuo prekių ir mui-

ASMENIŠKAI ARBA PAŠTU:

THE GLOBEI
OVERSEAS PARCELS SERVICE
139 HIGHETT ST., WEST RICHMOND, VIC.

Savininkai: G. GEŠTAUTIENĖ IR K. KAZLAUSKAS.
Siuntiniai priimami nuo 12-7 v.v. penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 

Siuntinių pristatymų garantuojame ir gavėjas nieko neturi primokėti.
Siuntiniai pasiekia gavėjų per 12 savaičių.
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Į šį klausimą Krašto Valdybos 
pirmininkas atsakė:

— Besikalbant su ALB New
castlio Apylinkės v-bos pirmininku 
inž. J. Dirginčium, bene prieš dve
jus metus atvykusiu iš Anglijos, 
su valdybos iždininku B. Liūgą, 
tiek ir kitais valdybos nariais bei 
aktyvesniais bendruomenės darbi
ninkais, konstatuotina, kad ir šioj 
apylinkėj susiduriama su tais pa
čiais sunkumais, kaip ir visur. 
Newcastlio lietuvių ryžtas, darnus 
bendruomeninis darbas ir sugyve
nimas, tačiau, įgalina juos tuos 
sunkumus įveikti. O jeigu praeity
je ir buvo kokių nesklandumų, tai 
jie išlyginti. Gausus tautiečių da
lyvavimas minėjime yra geriau
sias to įrodymas.

Toliau pirmininkas pažymėjo, 
kad buvo pasikalbėta ir išsiaiškin
ta solidarumo mokesčio, sikspensij 
švietimo — Kultūros fondui ir ki
ti reikalai.. Turėta progos pasikal
bėti su eile Newcastlio lietuvių 
minėjimo metu ir kitą dieną, nes 
nuoširdus lietuviškas vaišingumas 
Newcastlyje itin gyvas.

— Malonių šeimininkų p.p. šer
nų globojamas, jų mašina pavė
žintas aplankiau kūrėją — sava
norį, Vyties Kryžiaus kavalierių 
S. Jurevičių, pabuvojau pas buv. 
šios apylinkės valdybos pirm. p. 
P. Brūzgą ir aplankiau jo paukš
čių ūkį, kartu su p.p. J. Dirgin
čium ir Liūgą iš čia buvom nu
vežti į gražią paežerę ir paskui 
tęsėm pasikalbėjimą pas buv. šios 
apylinkės valdybos pirm. p. dr. 
M. šeškų.

Baigdamas pasikalbėjimą pir
mininkas apgailestavo, kad dėl 
laiko stokos negalėjęs visus ap
lankyti, prašė perduoti padėką vi
siems už taip nuoširdų priėmimą 
ir suteikimą progos pabendrauti; 
susipažinti su Newcastlio lietu
viais, ir pasidalinti bendrais rū
pesčiais. (jj,

WOLLONGONGAS
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 

WOLLONGONGE

Dar kartą didelis būrys sydnė- 
jiškių lietuvių turėjo progos pa
bendrauti su Wollongongo lietu
viais: šį kartą tačiau progos da
vė Irenos Jonušytės ir Gedimino 
Bernoto vestuvės, įvykusios š.m. 
rugsėjo mėn. 28 d.

Wollongongo katedroje mote
rystės ryšiais juodu sujungė kun. 
P. Butkus. Jungtuvių apeigų metu 
K. Kavaliauskas vargonais išpildė 
“Veni Creator”, o p. Bernotienė 
pagiedojo “Avė Marija” ir Budriū- 
no “Sveika Marija”.

Iš katedros apie šimtinė gimi
nių, draugų bei pažįstamų susi
rinko į jaunosios tėvų suruoštą 
vestuvių puotą, kuri įvyko “Cor- 
rimal” salėje, papuoštoje lietuviš
komis spalvomis bei rūtomis. Po
būvio metu, be asmeniškų sveiki
nimų, jauniesiems laimingo gyve
nimo linkėjo ALB Wollongongo 
Apylinkės vardu jos valdybos pir
mininkas p. Trečiokas, “Dainos” 
choro vardu p. Kapočius, Sydnė
jaus liet. kat. kapelionas kun. P. 
Butkus, “Kovo” sporto klubo pir
mininkas p. Binkis.

Matas Gailins.

PADĖKA

Sydnėjaus Lietuvių Moterų So
cialinės Globos draugija dėkoja 
visiems parėmusiems fantais ir ki
taip prisidėjusiems prie š.m. Tau
tos šventės minėjimo proga loteri
jos suruošimo. Pranešama, kad 
pelno iš šios loterijos ir bufeto 
gauta £ 78.17.1.

Draugijos Valdyba.

SNIEGAS IR GAISRAI

Nenormalus oras palietė beveik 
visas New South Wales vietoves 
ir Viktoriją. Kai kur miškų gais
rams siaučiant krito sniegas. Mė
lynuosiuose kalnuose sniegas ir lie
tus buvo geri talkininkai ugnia
gesiams. Sniego iškrito ir Vikto
rijoj.

★ Maratono bėgime lietuvis Tu
mėnas pasiekė naują Lietuvos re
kordą.

1967 m. spalio 7 d.

MELBOURNAS
LKF SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūros Fondo Mel
bourne skyriaus valdyba skelbia 
Melbourne lietuviams, kad š.m. 
spalio 20 d. 12.45 vai. St. Johns 
parapijos maž. salėje įvyksta me
tinis — visuotinis skyriaus narių 
susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė: 1. Su
sirinkimo atidarymas, 2. Prezidiu
mo sudarymas, 3. Skyriaus valdy
bos, pranešimai: a). Valdybos pir
mininko, b). Valdybos iždininko, 
c). Bibliotekos vedėjo. 4. Kontro
lės komisijos parnešimas, 5. Dis
kusijos dėl pranešimų, 6. Vykdo
mųjų organų rinkimai: a) Sky
riaus valdybos, b) Skyriaus kont
rolės komisijos. 7. Pasikalbėjimas 
ateities veiklos klausimais. 8. Su
sirinkimo uždarymas.

Skyriaus valdyba maloniai kvie
čia visus narius ir kult, darbinin
kus skaitlingai atsilankyti.

Pastaba: Skelbtu laiku (12.45 
vai.) nesusirinkus reikiamai dau
gumai, po pusvalandžio susirinki
mas pradedamas — šaukiamas 
bet kuriam narių skaičiui dalyvau
jant.

L.K.F. Melbourne 
Skyriaus Valdyba.

Pajieškojimai
• Leonora Jankauskaitė — Povy- 
lenskienė prašoma atsiliepti šiuo 
adresu: A. Valiulis, 22 Arab St., 
Padstow, N.S.W. Yra žinių iš Lie
tuvos.
• Zaleckis Zigmas, s. Prano, gy
venęs 1946 m. D.P. Camp Bocholt 
(Westfal), jis pats, ar žinantieji 
apie jį rašykit: V. Skeivys, 270 
Miller St., North Sydney, N.S.W. 
Australia.
• Aleksandras Rukšėnas, kurį 
laiką gydęsis Wooroloo sanatori
joje, 1951 m. gyvenęs Cottesloc, 
Albion St., prašomas atsiliepti 
broliams Stasiui, Baliui ir Vladui 
Argentinoje. Jis pats, arba žinan- 
iteji apie jį, rašyti šiuo adresu: 
G. Rukšėnienė, Tucuman 163. 
Quilmes F.C.N.G.R., Argentina.
• Henrikas Stasevičius, gyvenu
sia Sydnėjuje, ir Česlovas Čeka
nauskas, jie patys ar žinantieji 
apie juos, prašomi rašyti šiuo ad
resu: K. šimkevičius, Railway Sta
tion, Shunters cab., Geelong, Vie.
• Viktorą Ališauską, kauniškį, pa- 
jieško motina. Kreiptis “M.P.” 
redakcijom
• Vytautas Ramanauskas, s. Jo
no, žmona Elena Ramanauskienė, 
d. Izidoriaus, jų vaikai Rimas ir 
Vytautas, pajieškomi giminių iš 
Sibiro. Jie patys arba žinantieji 
apie juos, malonėkite atsiliepti 
šiuo adresu: Jonas Tijūnas, 3225 
So Union Ave., Chicago 16, Ill., 
U.S.A.
• Joną Andriejaitj, s. Jono, ki
lusį iš Milaičių km., Gaužės v., 
pajieško tėvas iš Lietuvos. Jis pats 
arba žinantieji apie jį prašomi ra
šyti: J. Petraitis, 74 Kenbral Av., 
Glenorchy (Hobart); Tasmania.
• Joną Dubrį prašo atsiliepti ar
timieji i š Lietuvos. Kreiptis “M. 
P.” redakcijom
• Petrą Pažerecką, s. Juozo, gim. 
1927 m., Raseinių apskr., prašo 
atsiliepti motina. Rašyti “M.P.” 
redakcijai.

Tradicinis Pavasar’o 
Vakaras — Balius

Buv. Polit. Kalinių S-gos Aus
tralijos Skyrius š.m. lapkričio 
mėn. 9 d., šeštadienį, kviečia vi
sus tautiečius atsilankyti į links
mą tradicinį pavasario vakarą —- 
balių, kuris įvyks Newtowno Ma
sonic Hall.

Programoje: oro akrobatai, ba
letas, dainos ir muzika.

Bufetas — Sydnėjaus Socialinės 
Globos Moterų Draugijos.

Gros šveicarų kapela. Pradžia 
7 vai. vak., pabaiga 1 vai. ryto.

Skyriaus Valdyba.

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