
KŪSK PASTOGĖ
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—“OUR HAVEN” AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES SAVAITRAŠTIS

Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a news paper.

LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA.

Redaktorius: Jurgis Kalakauskas. Redakcijos adresas: 21 Mazarin St., Herne Bay, N.S.W. Tel.: LF 7837, WB 1758.

PRENUMERATA
Ištisiems metams— 

£ 3X1.0.
Pusei metų—£1.10.0 

Trims mėnesiams
£ 1.0.0.

Atskiras nr. — 1/6.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose - £ 4.0.0 me

tams.

PRENUMERATA

SKELBIMAI
1 colis per vienų 

skiltį—10/-

Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6.
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.

Už skelbimų turini 
neatsakoma.

ADRESUOJAMA:
Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W.

Nr. 43 (^45). Aštuntieji metai.

SYDNĖJUS, 1957 m. spalio 28 d.

SVETIMO DARBO REZULTATAS
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFAS S. LOZORAITIS YRA PADA-
KĘS PER RADIJĄ ŠITOKĮ PAREIŠKIMĄ.

Sovietų sukonstruotas ir paleis-( 
tas erdvės sviedinys, vadinamas 
satelitu, kuris tam tikrą laiką 
suksis aplink žemę, tuojau tapo 
akstinu sovietų propagandai stip
rinti. Komunistinis radijas ir 
spauda stengiasi pristatyti tą da
lyką pasauliui ne tik kaip sovietų 
mokslo pažangos įrodymą, bet 
taip pat kaip iš viso sovietinės 
santvarkos laimėjimą ir jos pra
našumo ženklą.

Tikrumoje, tačiau, ir šį kartą 
bolševikų propaganda yra tiek pat 
tolima nuo teisybės, kiek jų pa
leistas sviedinys nuo mėnulio.

Pirmiausiai, tai, kas įvyko, nėra 
sovietų mokslininkų darbo rezul
tatas. Kaip žinoma, raketinių svie
dinių tyrinėjimas ir gamyba Jung
tinėse Amerikos Valstybėse jau 
nuo seniau yra pasiekę didelio to
bulumo. Bolševikai yra tiktai pa
sinaudoję amerikiečių patyrimu, 
nes daugely atsitikimų Vakarų 
mokslininkai skelbia savo darbus 
viešai, nedarydami iš jų tokios pa
slapties, kuria Sovietų Sąjungoje 
yra apsupti paprasčiausi kasdie
ninio gyvenimo dalykai. Be to, 
tam tikrų duomenų sovietai bus 
gavę per savo šnipus. Yra taip pat 
žinoma, kad karo gale sovietai de
portavo iš Vokietijos nemažą 
skaičių mokslininkų, kurių tarpe 
buvo taip pat gabių aviacijos kon
struktorių ir raketinių svi«*dinių 
specialistų, ir privertė juos dirbti 
Sovietų Sąjungai. Tokiu būdu so
vietiškas satelitas tėra svetimo 
darbo, svetimų gabumų, svetimo 
mokslo rezultatas ir, kas svarbiau
sia, svetimos minties padarinys, 
tos laisvos minties, kurią bolševi
kai engia ir naikina, kurios So
vietų Sąjungoje nėra.

Antra, civilizuotame pasaulyje 
moksliniai atidengimai ir techniš
ki išradimai tarnauja žmogui, žmo
gaus gerbūviui padidinti, trumpai 
tariant — žmogaus laimei. Yra 
faktas, kad Vakaruose mokslo, 
technikos pažanga eina lygiagre
čiai tiek su kasdieninio gyvenimo 
gerinimu, tiek su socialinės apsau
gos ir politinių laisvių garantijų 
tobulinimu. Visi tie pasireiškimai 
yra savitarpės priklausomybės ry
šyje. Jeigu, pavyzdžiui, Amerikos 
darbininkai yra pasiekę didelio 
gerbūvio ir yra tikrai laisvi savo 
krašto piliečiai, tai j jų padėtį turi 
labai žymios įtakos Amerikos mo
kslo, technikos pažanga. GI ant
ra vertus, toji pažanga tėra gali
ma taip pat dėl to, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės yra lais
vės kraštas.

O ką gi to sovietiškojo satelito 
paleidimas suteiks Sovietų Sąjun
gos žmonėms ar Lietuvos arba 
kitų Sovietų Sąjungos pavergtų 
kraštų piliečiams? Ar ūkininkai 
bus paleisti Iš katorginio darbo 
kolchozuos? Ar darbininkai įgys 
teisę ir teisingą uždarbį ir žmo
nišką darbo apsaugą, ar sumažės 
žmonių vargas? Ar deportuotieji 
grįš iš Sibiro? Ar dėl to tariamo 
sovietų mokslo pasisekimo sovietų 
vyriausybė pradės gerbti žmogų 
ir jo minties laisvę, įves politines 
laisves? Ar ji pasitrauks iš oku
puotos Lietuvos? Ne! j kiekvieną 
tų klausimų atsakymas tegali bū
ti neigiamas. Viskas paliks po se
novei, ir ypač paliks kaip buvusi 
bolševikų vykdoma tiek tautų, tiek 
atskirų žmonių priespauda.

Štai kodėl, šaltai ir objektyviai 
svarstant dalykus, tenka prieiti 
išvados, kad sovietinio satelito pa
leidimas nereiškia jokios pažan
gos, nei sovietų mokslo, nei jų 
socialiniame ar politiniame gyve
nime, nei jų engiamų žmonių gy
venime. Sovieetų Sąjunga pasi
liks, kaip buvusi, daugiausiai pa
saulyje atsilikęs kraštas.

Sovietų paleisto satelito nema
tyti paprasta akimi. Bot jeigu jis 
būtų matomas, ir Jeigu jis žibėtų 
visais saulės spinduliais, tai toji 
šviesa negalėtų išsklaidyti tamsu
mos, kuri viešpatauja visur, kur 
tik yra komunistinė santvarka.

Anglijos Premjeras 
Vašingtone

Iš Londono pranešama, kad 
pereitos savaitės gale į Vašingto-' 
na nuskrido Didž. Britanijos mi
nisteris prm. Macmillan. Jis ta
riasi svarbiais klausimais su pre
zidentu Eisenhoweriu ir užsienių 
reikalų ministeriu Dulles.

Macmillan Amerikoje išbus 3 
dienas. Jis išskrisdamas pareiškė, 
kad sieks kuoglaudžiausios drau
gystės ir bendradarbiavimo tarp 
Anglijos ir Amerikos, kad atsver
tų Rusijos psichologinę propagan
dą.

Okupuotoje Lietuvoje
kią nedrįsta atvaizduoti privatūs 
laiškų rašėjai.

★ Naują aparatą žmogaus kau
lų lūžiams atitaisyti pagaminęs 
Klaipėdos respublikinės ligoninės 
vyriausias chirurgas Stasys Šums
kas. Aparatas esąs universalus. 
Jis gali būti naudojamas įvairiem 
kaulų lūžiam taisyti. Gydytojo 
Šumsko aparatas susilaukęs Lie
tuvos gydytojų pripažinimą ir pri
tarimą.

* 39 lietuviai apdovanoti Kus- 
tanajaus srities įstaigų už gerą 
darbą derlių nuimant ir kitus dar
bus atliekant. Jaunuoliai spartina
mi (spaudžiami) pildyti dar dides
nius soclenktynių įsipareigojimus, 
kurie esą “svarstomi visame Ka
zachstane”, kaip pranešė Vilniaus 
radijas rūgėjo 23 dieną.

MIRĖ JUOKDAMIESI

Naujojoje Guinejoje 70 čiabu
vių susirgo “Kuru” — juoko liga 
ir nuvežti į ligoninę mirė juok
damiesi. Tai reta, bet klaiki liga. 
Juoko ligą sukelia ir tam tikrų 
augalų sėklos, šitokių augalų yra 
ir Australijoje. Vienas lietuvis su
valgęs kelias juodas sėkliukes; be 
perstojo Juokėsi beveik pusę pa
ros, o “juokui” praėjus, atrodė 
labai nusikamavęs.

• Iš Madrido pranešama, kad 
potvynio metu Ispanijoj, po tro- 
pikinio lietaus išsiliejus Turia 
upei, nuskendo 40 žmonių.

• Japonijos ministeris pirm. No- 
busuke Kishi ateinantį mėnesį at
vyks oficialaus vizito į Australi
ją. Jis bus federalinės vyriausy
bės svečias. Lankysis Melbourne, 
Sydnėjuje ir Canberroje.

VIS DAR EILĖS PRIE DUONOS, 
CUKRAUS, DEŠRŲ IR KITŲ 

PREKIŲ

Nors ir keista, bet ir dabar dar 
Lietuvoje prie duonos, cukraus, 
dešrų, vilnonių medžiagų ir kitų 
prekių parduotuvių būna pirkėjų 
eilės.

Negali tų eilių nuginčyti ar nu
slėpti ir sovietinė spauda. Matyt, 
jos perdaug jau akį rėžia. Bet Vil
niaus “Tiesa” jas aiškina savotiš
kai, rašo apie “dirbtines eiles”, 
tartum žmogui, ištisas valandas 
išstovinčiam eilėje, yra kokio nors 
skirtumo tarp “dirbtinių” ar “na
tūralinių” eilių. Laikraštis aiškina 
taip, kad kepyklose ir sandėliuose 
esą pakankami kiekiai reikalingų
jų prekių, tik, girdi, prekybos 
tinklo darbuotojai esą kalti, kad 
nesutvarko pristatymo ir “ritmin
go” pardavinėjimo.

“Dar pernai miesto parduotuvė
se (turbūt Kaune) neretai pritrūk
davo kai kurių prekių ir tada bu
vo įprasta matyti eilutę — o pa
grindinis visų rūpestis buvo, kaip 
gauti daugiau prekių”, rašo “Tie
sa” 222 numeryje, šiemet esą 
taip, kad prekių jau yra, tik pre
kybininkai jas “išparduoda per 
lėtai”. Pirkėjo, žinoma, nešildo, 
kad sandėliuose prekių gal ir yra, 
jei jis jų negali krautvėje lengvai 
nusipirkti. O kad ir šiandien ne
lengva prekių pirktis, matytis iš 
tokių “Tiesos” atvirų žodžių: "... 
Eilutės liko, ir netrumpos — kar
tais gerą valandą tenka pastovė
ti. Liko ir dar kitokių trūkumėlių, 
kurie, kaip krislas akyje, įkyriai 
drumsčia mūsų nuotaiką”.

Dažnai ir laiškuose iš Lietuvos 
būna žinomasis posakis “Pas mus 
visko yra”, bet pati “Tiesa” kar
tais atskleidžia tikrovę tokią, ko

RYGA
— MELBOURNAS

Pereitą savaitę į Australiją at-
vyko Ana Stals, 86 metų amžiaus 
latvė, kurią iškvietė Melbourne 
gyvenanti Jos duktė Zelma Zupans. 
Ana Stals yra pirmoji latvė, ku
riai Maskva davė leidimą vykti 
pas savo artimuosius į Australiją. 
Jos atvykimu rūpinosi Australijos 
vyriausybė.

Sydnėjuje, Mascot aerodrome 
senutę pasitiko latvių pastorius 
Krauklis, kuriam ši pareiškė, jog 
jai buvo sakyta, kad atvykus į 
Australiją ji bus areštuota ir pa
sodinta į kalėjimą, kaip atvykusi 
iš sovietinio krašto. Tad ji stebė
josi, kad policija ja visiškai nesi
domėjo.

Ana Stals sunkiai gavo leidimą 
išvažiuoti iš Latvijos. Ir po to, 
kai jos dokumentai buvo sutvarky
ti, dar turėjo laukti 12 mėnesių. 
Ji atvyko per Rygą, Kopenhagą, 
Frankfurtą lėktuvu. Ji dėvėjo tuos 
pačius drabužius, kuriuos jai at
siuntė duktė iš Australijos.

Australijos imigracijos ministe- 
ris A.G. Townley pareiškė, kad 
Australijos vyriausybė Maskvai 
yra įteikusi iš viso 200 pavardžių 
sąrašą, kuriuos jų artimieji nori 
atsiimti į Australiją. Ikšiol, ta
čiau, leidimus gavo tik ukrainie
tė Lidija Himmelfarb, atvykusi į 
Victoriją pereitų metų gruodžio 
mėn., ir dabar Ana Stals.

PROPAGANDINIS TRIUKAS
Irako vyriausybė pareiškė, kad 

ji yra įsitikinusi, jog Turkija ne
turi agresingų tikslų prieš Siriją. 
Egiptas, kurio karo laivyno jungi
nys buvo nuplaukęs į Sirijos van
denis “neribotam laikui”, atšauk
tas ir jau grįžo į Egipto uostus.

Maskva giriasi, kad “laiku ati
dengusi Amerikos — Turkijos są
mokslą prieš Siriją” ir todėl išven
gta ginkluoto konflikto.

Vakarų valstybių spauda Krem
liaus sukeltą triukšmą vadina ne
pasisekusia provokacija ir negud
riu propagandiniu triuku.

Sirija kryžkelėje
Vid. Rytų įvykių maišatyje, 

Saudi Arabijos karalius Saudi pa
darė pasiūlymą, labai nemalonų 
Sirijai, o ypač Sovietų Sąjungai. 
Karalius Saudi pasiūlė tarpinin
kauti tarp Sirijos ir Turkijos. 
Turkija tuoj padarė oficialų pa
reiškimą, kad Ji priima karaliaus 
Saudi pasiūlymą.

Jeigu Sirija sutiktų su karaliaus 
Saudi pasiūlymu, tai gautų an
tausį Maskva, nes karalius Saudi 
yra tvirtas Amerikos draugas, gi 
jeigu atmestų, būtų suardyta ara
bų vienybė. Padėtis tikrai kebli. 
Ir šito visiškai nesitikėjo Mask
va.

Jungtinės Tautos ryšium su 
tuo atidėjo Sirijos skundo prieš 
Turkiją svarstymą ir, manoma, 
jei ginčas nebus likviduotas kara
liui Saudi tarpininkaujant, padėti 
Sirijos — Turkijos pasienyje ištir
ti bus pavesta Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui.

NEDRAUGIŠKAS 
PASIELGIMAS

BONA NUTRAUKĖ DIPLOMĄ- 
T1NIUS RYŠIUS SU BELGRADU

Reuterio pranešimu, Vak. Vokie
tijos vyriausybė nutraukė diplo
matinius santykius su Jugoslavi
ja, kam Tito vyriausybė pripaži
nusi Rytų Vokietijos režimą. 
Bonna mano, kad tik ji viena 
tarptautiniame forume gali kal
bėti Vokietijos vardu.

Ryšium su tuo, Amerikos sena
te gausėja blasų, kad atėjo augš- 
čiausias laikas Amerikai sustab
dyti paramos tiekimą Jugoslavi
jai.

Londonas Vak. Voketijos spren
dimą sutiko palankiai, pareikšda
mas, jog tai išplaukiu iš Vak. Vo
kietijos interesų. Bonna Belgrado 
pasielgimą pavadino nedraugišku.

Nesitars
ANGLIJOS DARBIECIAI 

IR CHRUŠCEVAS

Prieš kurį laiką Rusijos komu
nistų vadas Nikita ChrušČevas 
Europos socialistų vadams išsiun
tinėjo laiškus, agituodamas juos 
pasekti Sov. Sąjungos politiką 
Vid. Rytų klausimu ir remti Mas
kvos organizuojamą taikos sąjūdį. 
Tokį laišką jis parašė ir Angli
jos Darbo partijos kairiojo spar
no vadui Bevanui. Pereitą savai
tę, susipažinę su Chruščevo laiš
ku, Anglijos darbiečiai vienbal
siai nutarė, kad Anglijos Darbo 
partija nesileis į Jokias derybas ir 
su jais nesitars.

• Guatemaloj paskelbta karinė 
diktatūra. Prezidento rinkimai pa. 
skelbti negaliojančiais.

Australijos užsienių reikalų 
min. R. Casey pakaltino Sov. Są
jungą augščiausio laipsnio ciniz
mu dėl jos Vid. Rytų politikos. 
Ministeris pareiškė, kad Maskva 
varydama propagandą tarp Irako, 
Persijos, Saudi Arabijos, Lebano- 
no ir Jordano gyventojų, stengia
si ju«»s sukurstyti nuversti dabar
tines šių kraštų vyrausybes. O 
tuo pačiu metu Sov. Sąjungos už
sienių reikalų ministeris Gromy
ko šaukiąs apio taikų sugyvenimą 
iš Jungtinių Tautų tribūnos, ir 
kaltina kitus dėl tariamų pasiruo
šimų užpulti Siriją.

R. Casey sak«», kad “Rusija žve
joja labai neramiame ir pavojin
game vandenyje” tiekdama ginklus 
Sirijai. Jis vertina Vid. Rytų pa
dėtį kaip labai rimtą ne dėl Tur
kijos ir Sirijos santykių, bet dėl 
Sovietų veržimosi jėga į Vid. Ry
tų erdvę, kur “tradiciškai Rusija 
čia neturi vietos”.

Casey šį pareiškimą padarė Ko
lombo Plano valstybių ministeriu 
konferencijoje Saigone, į kur jis 
atvyko iš Jungtinių Tautų posėd
žių Niujorke.

Australijos min. pirm. Menzis 
pareiškė, kad Vid. Rytų padėtis 
yra pavojinga. Jis mano, kad la
biausia dėl šios įtampos kalta So
vietų Sąjunga, dėl ginklų siunti
mo Egiptui ir Sirijai. Ministeris 
pirmininkas sako, kad Kremliaus 
pagrindinis uždavinys šiandien 
yra: 1. Padidinti Sov. įtaką Vid. 
Rytuose ir perimti juos savo kon- 
trolėn, 2. Paveikti JAV-bes atsi
traukti iš karo riziką sudarančių 
sričių, 3. Padidinti plyšį tarp Ang
lijos ir arabiškųjų kraštų, 4. Su
trukdyti naftos tiekimą Vak. Eu
ropai ir sužlugdyti ją ekonomiš
kai, 5. Atsidaryti naują priėjimą 
prie Afrikos.

Menzis šiuos Kremliaus planus 
vadina fantastiškais ir pripažįsta, 
kad jie atremti į Sputniko suda
rytąją nuotaiką. Vakarų pasaulis, 
deja, nepasiduodąs panikai ir psi
chologinis karas Maskvai nedavęs 
lauktų rezultatų.

Politiniai stebėtojai konstatuo
ja, kad nežiūrint pakartotino Mas
kvos griausmingo kaltinimo Ame
rikai, Turkijai ir aplamai Vakarų 
sąjungininkams, įtampa Turkijos 
— Sirijos pasienyje pastebimai 
slūgsta. Turkija padarė oficialų 
patikinimą Egipto ir Saudi Arabi
jos vyriausybėms, kad ji ir nema
nanti užpulti Sirijos.

Kolombo Planas
Kolombo Plano valstybių minis

teriu devintoji konferencija įvyko 
šią savaitę Saigone. Ją atidarė 
Pietų Vietnamo prezidentas Ngo 
Dinh Diem. Konferencija truko 5 
dienas. Svarstyta, kokios techniki
nės ir ekonominės paramos la
biausiai reikalingi Pietų Azijos 
kraštai, ir kaip efektingai šią pa
ramą jiems suteikti. Konferenci
joje dalyvavo 21 Kolombo Plano 
valstybės atstovas.

Kolombo Plano 'valstybės kaip 
pareiškė Australijos užsienių rei
kalų ministeris, 15 ūkiškai atsili
kusioms Azjos tautoms šiemet su
teikė paramos £ 357 mil. sumai. 
Nuo 1950 m., kaip pradėjo veikti 
Kolumbo Planas, Azijos tautoms 
paramos suteikta už £ 1250 milio- 
nų svarų sterlingų.

Su Jupiteriu pasisekė
Iš Vašingtono pranešama, kad 

JAV-bių armijos tolimo skridimo 
raketa, vadinama Jupiteriu, perei
tą savaitę sėkmingai išbandyta 
Floridoje.

Pasisekęs bandymas su Jupite
riu, kaip skelbia užsienio spauda, 
Ameriką gražino vėl į vadovaujan
čią poziciją raketų varžybose. 
Smulkesnių žinių apie šio bandy
mo rezultatus neskelbiama, tik nu
rodoma, kad šios raketos prototi
pą bandant ji iškilusi 650 mylių 
virš žemės, augščiau kaip sovieti
nis žemės sateltas.

Keli ankstesni Jupiterio tipo ra
ketų bandymai nepasisekė — Jos 
sprogdavo ore vos keliolika mylių 
pakilusios į orą.

Socialiniai reikalai
Iš Canberros pranešama apie 

padidinimą pensijų ir socialinės 
paramos, šitie padidinti išmokėji
mai šiuo metu palies api, 700.000 
žmonių Australijoje.

Nuo pereitos savaitės invalidu
mo ir našlių pensija padidinama 
7 šil. 6 p., ligos parama asmeniui 
(suaugusiems) 15 šil. savaitei, 
7 šil. 6 p. tarp 18-20 metų ir 5 
šil. jaunesniems kaip 18 meteų am
žiaus. Pirmo vaiko anksčiau padi
dintas 5 šil. priedas dabar padvi
gubinamas. Savaitinės pajamos, 
viengungiams ar vedusioms, gau
nantiems bedarbio ar ligos para
mą, dabar, nedarant išskaitymų iš 
bedarbio ar ligonio paramos, pa
šalinių pajamų suma padidinama 
iki £ 2.0.0 savaitei (buvo £ 1.0.0).

SKOLININKAI

N.S.W. sveikatos ministeris pa
reiškė, kad už gydymąsi ligoni
nėms pacientai yra skolingi £ 
1.362.000. Palyginus su praeitais 
metais, skola sumažėjusi £413.000.

MIRĖ POV. ABELKIS

Iš Amerikos gauta žinia, kad ten 
prie namų statybos bedirbdamas 
susitrenkė ir mirė rašytojas Povi
las Abelkis.

• Iš Bonnos pranešama, kad buv- 
Vengrijos užsienių reikalų minis- 
terio gm^tolo Gustav Hennyey 
informacijomis, po Vengrijos re
voliucijos 2000 vengrų buvo likvi
duoti “ypatingų” teismų sprendi
mu, 20.000 uždaryta į kalėjimus, 
15.000 išsiųsta į koncentracijos 
stovyklas, 12.000 deportuota į Ru
siją ir 10.000 apgyvendinta vald
žios nurodytose vietose.

Henneye yra Pavergtųjų Euro
pos Tautų Tarybos pirmininkas 
Vokietijoje. PET vyr. būstinė yra 
Niujorke.
• JAV-bių užsienių reikalų mi
nisteris Dulles pareiškė, kad Ame
rika apkarpo karinės paramos tie
kimą Jugoslavijai. Pirmiausiai su
stabdoma sprausminių lėktuvų 
siuntimas.
• Nobelio medicinos premija 

1957 metais suteikta italui dr. Da
nieliui Bovet, išradusiam skaus
mui pašalinti naujus vaistus.
• Iš Londono pranešama, kad 
Sov. Sąjunga, nenorėdama leisti 
aprimti Sputniko sukeltam propa
gandos vėjui, ketina netrukus pa
leisti pirmą pasaulyje atomini 
laivą. Spėjama, kad toks laivas, 
pavadintas Lenino vardu, 16.000 
tonų, gali būti paleistas Sputni- 
kui dar tebekeliaujant aplink že
mę. šio laivo statybos darbai vyks, 
ta 24 valandas per parą.

1



mūsų PASTOGĖ 1967 m. spalio 28 d.

LIETUVOS KOLCHOZUOSE 2,40 rb. O šiemet numatyta išduo
ti už darbadieni po 3 kg1, grūdų ir 
4 rublius pinigais. Bet įdomu, kad

1956 M. DAR BUVO KOLCHOZŲ, KUR DARBININKAI NĖ KA
PEIKOS NEGAVO. — KĄ ATSKLEIDŽIA PAČIŲ SOVIETŲ ŠAL
TINIAI. — DALGIAI SĖKMINGAI TEBEKONKURUOJA SU MTS 
TINIAI — APIE DERLIUS IR G AMYBINIO LYGIO KĖLIMĄ.

tame pačiame “pažangiame” kol-

Nors Lietuvoje viskas turi eiti 
pagal planų, tik bėda, kad tuos 
planus sunku įvykdyti. Be sovieti
nio plano, žemės ūkyje veikia dar 
ir gamtinis kalendorius. Bet ir 
jam sunku prisitaikyti, kai sovie
tinė kolchozinė tvarka -iš esmės 
yra netikusi.

Bėda su kukurūzais
Pagal planą, kukurūzai turėjo 

būti jau seniai sudoroti, bet “Tie
sa” rugsėjo 24 d. vedamajame ra
šo: “Ne paslaptis, kad laukuose 
dar yra nenuimto derliaus, ypač 
kukurūzų, mišinio, atolo. Labai 
keista, kad kai kuriuose rajonuose 
kukurūzų ir kitų silosinių kultūrų 
nuėmimas ir silosavimas labai ne
rangiai organizuojamas. Daug ku
kurūzų nenupjauta Širvintų, Varė
nos, Vilkaviškio, Dusetų ir eilėje 
kitų rajonų, nors čia pašarų su
kaupta visiškai maža”. Iš šito ir 
panašių nusiskundimų aiškėja, kad 
Lietuvos kolchozininkai su kukurū
zais vis dar nenori taip apsipras
ti, kaip' perša sovietinės įstaigos. 
Ne visur jie gerai užderėjo. Kaip 
praneša iš Nemenčinės, kukurūzai 
yra silosuojami kartu su bulvieno
jais ir dobilų atolu. Užplanuota, 
kad vienai karvei būtų paruošta 
10 tonų siloslnio pašaro. Bet daug 
kur tas planas lieka neįvykdytas.

Iš Vilniaus radijo parnešimo že
mės ūkio darbuotojams (rugsėjo 
24 d.) matosi, kad pašarinių šak
niavaisių kolūkiuose “šiemet augi
nama ne labai daug ir jų derlius 
nepergeriausias. Jų vos pakaks 
prieaugliui, po truputį kiaulėms ir 
paukščiams. Galvijams iš esmės 
liks tik silosas”. Kai ne visur to 
siloso pagaminta pakankamas kie
kis, tai šią žiemą su galvijų, ypač 
karvių pašaru, vėl bus ne kaip. 
Bet prie to kolchozai jau yra pri
pratę: Kiekvieną žiemą pašarų 
trūksta.

Linarūtė
Nors jau kelintą kartą buvo 

garsinama, kad linarūtė Lietuvo
je jau baigta, bet iš “Tiesos” ve
damojo rugsėjo 24 d. aiškėja, kad 
“laukuose dabar dar yra likusių 
bulvių, cukrinių runkelių, linų”. 
Vis dėlto linarūtė šiemet baigia
ma anksčiau, negu pernai. Kaip 
pranešė Vilniaus radijas rugs. 27 
d., iki rugsėjo 25 d. jau buvę nu
rauta 98% viso linų derliaus. 
Pernai iki tos pačios dienos lina
rūtė. buvusi įvykdyta tik 76%. Nu
kulta ir paklota linų šiemet 55- 
60%, esą tris kartus daugiau ne
gu pernai. “Lenino keliu” kolcho
zas šiemet numato gauti iš linų ir 
sėmenų po 20.000 rublių nuo hek
taro. Pasvalio rajono “Raud. 
Žvaigždės” kolchozas pereitais 
metais už linus gavęs 1 milioną 
rublių, šiais metais numatoma 
gauti 1,5 mil. rublių (iš 60 ha plo
to). Linai apdorojami specialiais 
linų agregatais. Žinoma, tokias 
mašinas turi tik “pažangesnieji” 
kolchozai, apie kuriuos dažnai kal
ba sovietinė propaganda. Kituose 
kolchozuose visa atliekama ranko
mis. Kai kur linų apdorojimas 
esąs uždelstas ištisuose rajonuo
se.

Derliai
Cukriniams runkeliams šį rude

nį buvęs nepalankus oras. Tuo 
sovietinė propaganda pateisina 
kai kuriuos derliaus nuėmimo su
trukdymus. Tuose kolchozuose, 
apie kuriuos garsina sovietinė pro
paganda, derliai esą gaunami to
kie: Pavyzdžiui Linkuvos rajono 
kolchoze “Pirmyn į komunizmą” iš 
60 ha ploto cukrinių runkelių bu
vę gauta po 150-200 centnerių iš 
ha. Kėdainių rajono “Piliakalnio” 
kolchoze esą gauta po 200 centne
rių iš hektaro. Tame pat kolchoze 
gauti dar šie derliai: žieminių ru
gių po 18 centnerių iš hektaro, 
kviečių po 15 centnerių. Žinant 
sovietinių pranešimų praktiką ga
lima teigti, kad čia skelbiami der* 
)Iąus skaičiai neatvaizduoja vidu-

tinių kolchozų derliaus skaičių, o 
rodo tik “pirmaujančių” kolchozų 
gamybinius rezultatus. Kokie skai
čių skirtumai čia turima galvoje, 
matosi iš sekančio sugretinimo: 
žurnale “Komunistas” (Nr. 8-19) 
LKP Pasvalio rajono komiteto sek
retorius rašo, kad 1960 (!) metais 
tikimasi vidutinį grūdinių kultūrų 
derlingumą pakelti ligi 13 centne
rių iš veno hektaro, o cukrinių 
runkelių ligi 180 centnerių.

Apie bulves
Kaip įvairus yra atskirų rajonų 

ir kolchozų gamybinis lygis, taip 
skirtinga yra ir dabartnio bulvia
kasio Lietuvoje eiga. Vilniaus ra
dijas rugsėjo 29 d. pranešime že
mės ūkio darbuotojams skundžia
si, kad “daug kur bulvės kasamos 
labai lėtai. Taikydamiesi ir dangs
tydamiesi įvairioms fiktyvinėmis 
priežastimis, nei vieno svaro bul
vių per paskutines dienas nenu
kasė Telšių rajono kolūkiai. Vos 
0,2% bulvėmis apsodinti ploto nu
kasė Kudirkos Naumiesčio ir Tra
kų rajono kolūkiai... Iš viso iki 
dabar nukasta vos po 1-2% bul
vių”. Tai iš tikro menki nuošim
čiai. Vilniaus radijas atskleidžia 
dar ir tą faktą, kad “bulvės, pa
sodintos žemesnėse vietose, Jau 
pradeda pūti.” Esą keisčiausia, kad 
lėčiausiai bulviakasys vykstąs Vil
niaus rajono kolchozuose nors bul
vės čia pasodintos lengvose dirvo
se ir sąlygos bulvėms kasti čia 
palankesnės, negu Panevėžio arba 
Klaipėdos grupių rajonų kolcho- 

• zuose. Taip esą “neorganizuotu
me dėka”. Būtų galima tiesiai pa
sakyti: Sovietinės santvarkos dė
ka. žinoma, kai kur bulviakasys 
susitrukdo ir dėl nepalankaus oro.

Vienur kitur bulviakasiui panau
dojami ir arkliniai bei traktori- 
niai bulviakasiai. Bet su ta “me
chanizacija” įvyksta vis kaž kokie 
nesklandumai. Vienur žemės ūkio 
mašinos stovi be darbo, o kitur 
Jas būtų galima panaudoti, bet jų 
nėra. Panašiai atsitinka ir su bul
vių kombainais, kurie vienur kitur 
neišnaudojami taip, kaip “užpla
nuota”.

Paskatinamosios 
priemonės

Visiems yra žinoma1, koks sun
kus gyvenimas yra Lietuvos kol- 
chozininkų. Iš to, ką jie gauna už 
darbą kolchoze, daugelis jų nė 
pramisti negali. Net ir sovietinė 
vadovybė ir oficiozas “Tiesa” aki
vaizdoje šių metų bulviakasio ima 
primygtinai raginti kolchozų va
dovybes “gerai ir teisingai apmo
kėti kolūkiečių darbą” (“Tiesa” 
rugs. 24 d.), čia nesą galima tai
kyti vienodų atlyginimo normų. 
“Svarbu yra tai, kad žmonės būtų 
suinteresuoti nukasti bulves, nu
imti kukurūzus ir kitas kultūras”.

Vilnaus radijas (rugs. 29 d.), Jur
barko “Gegužės I” kolchoze ka
santiems . bulves kolchozininkams 
papildomai išmokama už išdirbtą 
darbadienį po 5 rublius. (Iš kiek
vieno hektaro čia esą gaunama po 
135 centneriai bulvių, čia esą pa
naudojamos 6 arklinės bulviaka
sės). Dar labiau “suinteresuotu
mą” suskato kelti Vievio rajono 
“Pergalės” kolchozo vadovybė. 
Kasantiems bulves kolchozinin
kams čia išduodamas papildomas 
atlyginimas, būtent 10% jų iška
samų bulvių superkamosios kai
nos. Superkamosios kainos, žino
ma, yra žemos, tad ir kolchozi
ninkai ne kažin kiek uždirbs, vis 
dėlto tai jau yra šioks toks pas
katinimas. Dar kitur taikomos ki
tokio pobūdžio skatinimo priemo
nės. Vienur po bulvakasio suorga
nizuojamos linksmos iškilos į sos
tinę ar šiaip miestus, kitur (kaip 
pavyzdžiui Vievio rajono “Perga
lės” kolchoze) duodamos apmoka
mos dviejų savaičių atostogos 
tiems, kurie netik atidirbo darba
dienių minimumą, bet ir šiaip pa
sižymėjo gamyboje.

Kolchozininko uždarbio 
vidurkis

Žurnale “Komunistas” (Nr. 8- 
1957) pranešime iš Pasvalio rajo
no pažymima, kad 1955 metais to 
rajono vidutinė darbadienio vertė 
tebuvusi 717 gramų grūdų ir 2,30 
rb. pinigais. Pereitais (1956) me
tais vidutinė kolchozininkų darba- 
denio vertė buvusi 1,83 kg grūdų 
ir 4,62 rb. pinigais. “Pirmaujan
čių” kolchozų darbininkų uždar
biai, žinoma, buvo šiek tiek dides
ni, bet jei čia kalbama ape vidur
kius, tai visoje eilėje kolchozų 
darbininkų uždarbiai turėjo būti 
dar žymiai mažesni, negu čia pa
žymėtieji. Pasvalio rajonas turi 
geriausias žemes.

Visai retais atvejais, linarūtės 
ir panašiomis progomis, būna ir 
palyginamai geri uždarbiai. Re
miantis tuo pačiu šaltiniu, kai ku
rių Pasvalio rajono linininkų dar
badienio vertė siekusi 38-40 rub
lių pinigais ir daugiau kaip 2 kg. 
kviečų. Bet kaip turi jaustis ir 
būti “suinteresuotas” kolchozinin- 
kas, jei jis gauna ne 38-40 rub
lių už darbadienį, o tik 4 rublius 
su kapeikom, kaip tai nusako Pa
svalio kolchozininkų darbadienių 
vertės vidurkis? Tokiame jau la
bai “pažangiame” Dotnuvos rajo
no “K. Požėlos” kolchoze 1956 me
tais už darbadienį buvo išduota po 
2,4 kg. grūdų ir nuo 1,80 rb. ligi
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Vienur tas “suinteresuotumas” 
skatinamas vienokiom, kitur kito
kiom priemonėm. Kaip praneša

choze ketvirtosios brigados kolcho- 
zininkai už darbadienį tegavo po 
1,40 rb. Gi “trečiojoje brigadoje 
kolūkiečiai nė kapeikos negavo, 
nes jų (brigados) pajamos nepa
dengė gamybinių išlaidų” (“Komu
nistas” Nr. 8-1957.). Iš to rašinio 
aiškėja, kad “kolūkiečių darbadie
nis dabar priklauso nuo brigados 
gautų pajamų”. Jei žmogelis pa
teko į blogą brigadą, tai gali jis 
ir kažin kiek dirbti, visvien gali 
nė kapeikos negauti! šį “pažangų” 
darbo apmokėjimo metodą, girdi, 
dabar studijuoją daugelio respub
likos rajonų partiniai darbuotojai 
ir kolchozų pirmininkai.

* Kazio Giedrio vardo kailių 
fabrikas Vilniuje esąs dabar vie
nas didžiausių tos rūšies fabri
kų Sovietų Sąjungoje, šiais me
tais fabrikas ištaurinsląs 1.250.000 
avikailių, iš kurių 70% sudarysią 
brangesnio išdirbimo rūšis. Per 
10 metų fabriko apimtis padidė
jusi 25 kartus, giriasi Vilniaus ra
dijas. Elta.

LITERATŪROS 
PREMIJA

Amerikos Lietuvių Mokytojų 
Sąjunga skiria kasmetinę 250 do
lerių premiją už geriausią vaikų 
ar jaunimo grožinės literatūros 
kūrinį. Kūriniams įvertinti yra 
sudaryta premijos sprendėjų komi
sija iš Danutės Augienės, Graži
nos Tulauskaitės — Babrauskie- 
nės, Aldonos Šimaitienės, Prano 
Razmino ir Stasio Tamulaičio.

1. Premijos komisija vertins 
1957 m. išspausdintas vaikų ir 
jaunimo grožinės literatūros (apy
sakas, pasakas, poeziją, dramą, 
etc.) knygas ir tais metais para
šytus, bet dėl dabartinių sąlygų 
neišspausdintus kūrinius tų auto
rių, kurie juos prisius komisijai. 
Autoriai pasirašo tikrąja pavarde.

2. Už premijos komisijos geriau
siu pripažintą kūrinį skiriama 
premija nebus skaldoma tarp ats
kirų autorių.

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

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

5. Paskutinė data kūriniams 
įteikti yra 1958 m. sausio 1 d. 
Siųsti šiuo adresu: B. Baleškienė, 
6921 So. Claremont Ave., Chicago

SPAUDOS PUSLAPIUOSE

LAIŠKAS IŠ PUNSKO

36, Ill.

PER TAZAB LONDONE 
GALITE PASIŲSTI 

rankines ir kojines

SIUVAMAS MASINAS
Muitai sumokami Londone

Tazab & Co. Limited, 22 Rolad Gdns, London, S.W.7.

SURASTAS PIGESNIS KELIAS 
SIUNTINIAMS

I Lietuva
i 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 sumo. 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 GEOBE
OVERSEAS PARCELS SERVICE
139 HIGHETT ST., WEST RICHMOND. VIC.

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

Siuntinių pristatymą garantuojame ir gavėjas nieko neturi primokėti.
Siuntiniai pasiekia gavėją per 12 savaičių.

Amerikos lietuvių “Dirvos” sa
vaitraštis š.m. rugsėjo mėn. 5 d. 
numeryje atspaudė laišką iš Puns
ko. Skaitytojų supažindinimui su 
Lenkijos valdomos srities lietuvių 
gyvenimu bei jų rūpesčiais, per
spausdiname šį laišką ištisai.

LIETUVIŲ VISUOMENIŠKAI

KULTŪRINĖ DRAUGIJA

yra pirma ir vienintelė lietuviš
ka organizacija, atstovaujanti ir 
ginanti lietuvių reikalus Lenkijo
je. Vyriausybės legalizuotas Drau
gijos statutas leidžia mums ben
dradarbiauti ne tik su LTSR, bet 
ir su visų kraštų lietuviais kul
tūros ir savišalpos srityse.

Santykiuose su užsieniu griež
tai laikysimės tos linijos ir į po
litines painiavas nesileism. Drau
gija iš esmės nėra politinė orga
nizacija, tačiau nemanome nu
traukti su naujai susidariusia pa
dėtimi Lenkijoje, apie kurią Lie
tuva ir sapnuoti negali... Todėl 
mums malonu labai su tos kryp
ties Amerikos lietuviais užmegzti 
santykius.

MŪSŲ TAUTINĖ GRUPĖ 
LENKIJOJE NĖRA SKAITLIN

GA. APIE 40.000 PO VISĄ KRAŠ
TĄ IŠMĖTYTŲ LIETUVIŲ.

Jos esimas Seinų apylinkėse 
yra gana tamprus ir gyvas. Tu
rime kelis chorus, dramos rate
lius, taut, šokių ansamblius, skai
tyklas, kuriems vadovauja Lie
tuvių Kultūros Namai Punske. 23 
lietuvių gyvenamose vietose, mo
kyklose dėstoma lietuvių kalba. 
Punske yra lietuviškas licėjus (Vi
durinė mokykla). Yra tai valsty
bės finansuojamos institucijos, 
priklausančios Kultūros arba švie
timo ministerijų žinyboms. Vy
riausybė skatina ir remia jų vei
klą nestatydama jokių specialių 
sąlygų.

Mūsų draugija plečia ir remia 
lietuvišką saviveiklą, bet jos vei
kimo sritis ir galimybės yra pla
tesnio ir gilesnio pobūdžio.

GALĖTUME GALIMYBES DAR 
LABIAU IŠNAUDOTI, JEI SU
KURTUME ATITINKAMAS MA

TERIALINES SĄLYGAS,

o mūsų visuomenė, kad ir duos- 
ni, bet vis dar nepakankamai tur
tinga ir skaitlinga. Veiklos pra
džiai iš vyriausybės gavome 50.000 
zlotų paramą, bet tai lašas jūro
je, o ir valstybės iždas taip pat 
taukais neaptekęs, kad galėtų 
kiekvieną draugiją išlaikyti. Tai
gi norime pirmoje eilėje sudaryti 
Draugijos apyvartinį fondą, ku
ris būtų materialinė bazė jos vei
klai.

NUO SAUSIO 1 D. BALSTOGĖJE 
PRADĖS EITI LIETUVIŠKAS

DVISAVAITRAŠTIS DAINAVA, 

kurio leidimas metams atsieis 
526,400 zlotų (pagal PKO kursą 
6,000 dolerių). Tas lėšas ketina 
duoti valstybės iždas, bet argi il
gai valdžia galės mus šelpti ir 
ar tai patogu. O kiekvienas laik
raštis Lenkijoje labiau nei drus
ka reikalingas, nes tarybiniai ne
atitinka laiko dvasios bei krašto 
reikalų ir mažai kas iš lietuvių 
juos nori skaityti, nors jų gauna
me ištisas krūvas.

SPALIO PRADŽIOJE DRAUGIJA 
SAVO LĖŠOMIS IŠLEIS VIEN
KARTINĮ — PROGRAMINIO — 
PROPAGANDINIO POBODŽIO

LIETUVIŠKĄ LEIDINĮ,

kuriuo norime susisiekti su visoje 
Lenkijoje išblaškytais lietuviais ir 
pajieškoti Dainavai didesnio skai-» 
čiaus bendradarbių bei skaityto
jų. Leidinys kainuos 16000 zlotų. 
Abiejų laikraščių redakcijoms va
dovaus J. Junevičius.

LIETUVIŠKOMS MOKYKLOMS 
TRŪKSTA VADOVĖLIŲ,

nes tarybiniai neatitinka nei esa
mai padėčiai nei mokymo progra
mai. šįmet Varšuvoje išeis ele
mentorius ir skaitymai II sky
riui, parengti mokytojo J. Stoskie- 
liūno.-Tada jau nustosime vaikus 
mokyti iš laikraščių ir senų kalen
dorių. Tačiau mažas knygų tira
žas visada brangiai atsieina ir be 
valstybės iždo paramos ir tų va
dovėlių nebūtume išleidę.

Būtų labai gerai jei turėtume 
bent dvi gerai veikiančias spaus
dinamas mašinėles ir būgninį ro
tatorių, kuriais mūsų moksleivijai 
galėtume paruošti ir multiplikuo
ti mokslinę medžiagą.

Kun. Rūksta galutinai apsaugo
jo nuo visiško sunaikinimo Dariaus 
-Girėno paminklą, bet jis būtinai 
reikia remontuoti.

Kun. J. Zasas parengė spaudai 
lietuvišką maldaknygę Pasigailėk 
Mūsų ir katekizmą, be jiems iš
leisti reikia pinigų nes lenkiškoji 
dvasiški j a kreivai į tokius dalykus 
žiūri.

Liet. Kultūros dekados proga 
lenkiškoji spauda pasigedo Braz
džionio, Miškinio, Inčiūros, Vai
čiulaičio ir panašių literatų kūry
bos, bet ką mes galime lenkams 
parodyti, jei patys nė vieno eg
zemplioriaus jų kūrybos neturime.

STALINO LAIKAIS IŠ SUVAL- 
KIJOS PASIENIO I LENKIJOS 
VAKARUS BUVO DEPORTUOTA 
APIE 50 LIETUVIŠKŲ SEIMŲ, 
KURIAS VYRIAUSYBĖ JAU 
PILNUMOJE GRĄŽINO Į BUVU

SIAS JŲ GYVENVIETES.

Vienok ūkiai Jų sugriauti arba 
apnaikinti ir skirtų pašalpų jiems 
atsikurt nepakanka. Valstybės iž
das taip pat neišsigali, nes ne 
vien lietuviai buvo tremiami. Rei
ktų tiems žmonėms padėti staty
binėmis medžiagomis, invento
rium, sėklomis.

Amerikos lenkai turi suorgani
zavę savišalpos fondą, kuris Len
kijai duoda daug naudos.

ATRODO, KAD GERIEMS NO
RAMS ESANT IR LIETUVIAI 

GALĖTŲ TAI PADARYTI.

Lenkijos vyriausybė tam reika
lui tikriausiai nebus priešinga. Au
kas galima siųsti “Litewskie To- 
warzystwo Spoleczno Kulturalne 
Zarzad Glowny w Punsku, Powiat 
Sejny Wojewodztwo Bialastok”. 
Siunčiama per “Polska Kasa Opie- 
ki”, kuri veikia kiekvienoj valsty
bėje. Kitos rūšies siuntinius gali
ma siųsti betarpiškai paštu.

TENEBŪNA ŠALPA ORGANI
ZUOJAMA PER MŪSŲ APYLIN
KĖS KLEBONUS LENKŲ ŠOVI
NISTUS IR LIETUVYBĖS ALIN

TOJUS.

Tokios pašalpos mes nenorėtu
me gauti, būtų tai meškos pasi- 
tarnavimas.

Lietuvių kungų čia neturime, o 
kun. šuminsko parapijoje, Smali
ninkuose, gyvena vos 7 lietuviai. 
Kiti lietuviai kunigai gyvena dar 
tolimesnėse apylinkėse.

Tokia mūsų padėtis ir taip per
statoms savo reikalus.

Vasario 16 Gimnazijos
BERNIUKAI NORVEGIJOJE

Norvegų Krikščionių Jaunų Vy
rų Sąjungos (CVJM arba. IMCA) 
sekretorius Nils Seim ir šiemet 
pasikvietė 8 evangelikus berniukus 
iš Vasario 16 gimnazijos vasaroti 
į Strandheimą — Naersnes, apie 
30 km. nuo Oslo miešto. Jau treti 
metai, kaip toje tarptautinėje sto
vykloje lietuvių gimnazijos moki
niai praleidžia po 5 savaites savo 
vasaros atostogų Norvegijoje. 1955 
m. ten vasarojo 10, 1956 m. 12 ir 
šiemet 8 berniukai.

Nils Seim yra didelis lietuvių 
draugas ir jau daug kartų yra la
bai palankiai atsiliepęs apie mūsų 
berniukus norvegų spaudoje.
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LIETUVIAI, NEBIJOKITE TURMOS!”B
Beveik įprasta, kad sovietinės 

okupacijos laikotarpy parašyta ir 
išleista knyga Lietuvoje, daugiau 
ar mažiau, pertraukta per komu
nistinės propagandos padažą. Jei 
kartais ir ne taip ryškiai, tai vis- 
dėlto autorius sunkiai išvengia 
nepaliaupsinęs “tarybinės sant
varkos" — neatidavęs prievarti
nės duoklės “išvaduotojams”.

Viso šito gabiai išvengė dide
lis mūsų rašytojas, profesorius 
Balys Sruoga, kurio penktasis jo 
raštų tomas — Dievų miškas — 
š.m. liepos mėn. išleistas Lietu
voje ir tik dabar gautas Austra
lijoje.

Balys Sruoga šioje knygoje ap
rašo savo skaudžius išgyvenimus 
Sstnthnfp. narinėa VnViotiirta Vnn. '

Balio Sruogos
Dievu Miskas

Knyga parašyta meistriškai. 
Tai dvasios milžino palikimas. Ir 
tai liudija, kokio didelio rašytojo 
neteko lietuvių tauta.

mas apie išgyvenimus vokiečių 
koncentracijos stovykloje, žvelgia 
į visas kitas, žinodamas, kad lie
tuvių tautos dalis naikinama Sibi
re. Imkime šitą ištrauką: “Iš kaž
kur atsirado staigus noras skaity
ti knygas apie kalinių, apie kator
gininkų gyvenimą. Apie jų skurdą, 
apie jų dvasios stiprybę, apie lai
svės pasiilgimą. Prisirinkau tokių 
knygų, — apie klasinę katorginiu-: 
kų šalį, apie Sibirą. Skęstu juse. 
Prisimenu Vaižganto paguodžiantį 

Štuthofe, nacinės Vokietijos kon- šauksmą- 
centracijos stovykloje, per kurią 
perėjo nemažai lietuvių. Daug jų 
iš Štuthofo konclagerio, iškankin
tų ir nukankintų, iškeliavo pro 
krematoriumo kaminą.

Balys Sruoga — žodžio meist
ras, gilios erudicijos rašytojas. 
Jis j koncentracijos lagerio pra
garą žvelgia ne verkšlentojo, bet 
išdidaus žmogaus ir lietuvio aki
mis, tegul kankinamo 
mo.

Knyga 450 puslapių 
maičio propagandiniu 
jeigu nebūtų šito įvado, manytum 
knygą išleidus kurią Vakarų, lais
vojo pasaulio knygų leidyklą.

Balys Sruoga, neradęs ruseliam 
pagirti žodžio, neradęs reikalo 
Juos vadinti išvaduotojais (nors 
karui pasibaigus buvo išvaduotas 
iš koncentracijos stovyklos ir rusų 
pargabentas į Lietuvą), užtat R. 
šarmaičio vadinamas beidejiniu. O 
aptikęs Balio Sruogos knygoje sa
kinį: “Ruseliai bėgo, šunės juos 
drąskė, esesininkai juos mušė, Ze- 
lionkė juos korė” — R. šarmaitis 
įvade šokasi tuos ruselius ginti, 
didvyriais nori skaitytojui 
perstatyti, nors buvo, kaip 
Sruoga rašo.

Beskaitant “Dievų mišką", ryš
kėja mintis, kad B. Sruoga į išva
davimą iš Štuthofu pragaro žiūri 
kaip iš vienos vergijos perkėlimą 
į kitą. Tai matyti iš daugelio iš
sireiškimų, kur autorius kalbėda-

ir niekina-

su R. Sar- 
įvadu. li-

ju<»s 
B

(Skaitytojų supažindinimui su 
šia Balio Sruogos knyga, patiekia
me iš jos keletu iškarpų. Pereitos 
savaitės numeryje atspaudėme 
skyrelį Važiuojam — apie rašyto
jo suėmimų, šiame numeryje 
skaitysite — Pirmoji naktelė — 
atvykimas į koncentracijos stovyk
las. Kitų savaitę rasite — Wacek 
Kazlowski — kaip kalinius valdė 
Ir kankino. M.P. Red.)

Gediminų" ir kL
Rankraščiuos** turėjo “Apyauš

rio dalių", 3 v. pjesę, “Pavasariš
kų giesmę", 3 v. lyrinę dramų, 
“Estetinę ir natūralinę tikrovę" 
ir kt.

Dabar išleista 5 Balio Sruogos 
raštų tomai. Penktuoju eina “Die
vų miškas".

Balys Sruoga, iškankintas ka- 
cete fiziškai, bet nepalūžęs dvasia, 
paliko lietuvių tautai dideli lite
ratūrini lobj. Jis mirė okupuotoje 
Lietuvoje, atšventęs savo 60 metų 
amžiaus sukakti — sulaukęs bran
daus amžiaus kaip žmogus ir kū
rėjas.

ZIGMAS VĖTRA.

t-r-u-m-p-m-e-n-o-s
PARUOŠĖ R.E.M.

GARSIOSIOS Sydnėjaus operos 
rūmų statyba bus finansuojama 
loterijomis. Nedaug kas’žino, kad 
kultūrines institucijas finansuoti 
loterijos pelnu yra >ritų išradi
mas. Pasaulio garso .Įritu Muzie
jus prieš 200 metų Londone taip 
pat buvo įkurtas iš loterijos paja 
mų.
Beja, N.S.W. vals. loterijos bilie
tų kas metai parduodama už 1000 
milionų svarų.

komunizmas būtų ideologinė (?) 
santvarka."

■ — “Lietuviai, nebijokite tunuos!”
Juk tada, kai B. Sruoga rašė 

šią knygą, nebebuvo nei Štuthofo, 
' nei Buchenvaldės, nei Dachau 

koncentracijos stovyklų, tačiau jos 
klestėte klestėjo 
Neatsitiktinai šią 
gininkų šalį” 
savo knygoje!

Arba vėl: “Pagrindinis visų 
koncentracijos veiklos dėsnis — 
rūpintis, kad niekas pasauly ne
sužinotų, kas ir kaip vyksta už 
spygliuotų vielų tvoros. Pasklidu
sios žinios apie užtvertųjų gyve
nimą lagerio šeimininkams galėtų 
įvairių nemalonumų pripainioti. 
Atsirastų vienas kitas, kuris ir pa- j 
sipiktintų, ir rėkti pradėtų, ir sve
timuosius šeimininkus barbarais 
pavadintų. Kam viso to reikia? 
Kur kas patogiau lagerio veiksmai 
atlikinėti tuomet, kai jokios paša
linės ausys negirdi, pašalinės 
akys nemato ir nekenkia samdytai 
propagandai lagerių šeimininkų 
kultūringumą ir kūrybinius laimė
jimus liaupsinti”.

Sakykite, ar šitais žodžiais au
torius nėra labai taikliai nusakęs 
rusiškųjų prievartinių darbų sto
vyklų apimties? Ar jis nėra tie- * 
siog pirštu dūręs į svetimuosius 
šeimininkus — lagerio laikytojus 
rusus? Balys Sruoga žinojo, kad 1 
visa Lietuva pavergta ir tūkstan- i 
čiai lietuvių kenčia tokiose sb»- < 
vykiose Sibire.

Sov. Sąjungoje, 
“klasinę kator- 
au tori u s mini

“Balys Sruoga gimė Augštai- 
čiuose (1896 m.), Baibokų km. 
prie Vabalninko. Ir gimtinė, jos 
būdas ir nuotaika lemiamai daly
vauja visoje Sruogos kūryboje, 
suteikdama Jai savą lietuviškąjį 
vidinį turinį ir temperamentą. Vi
sa toje dinamiškoje poezijos tėk
mėje: mąstymo ir jausmo būdas, 
vaizduotės žaismas, lyriška melan
cholija ir šauni, vitalinė linksmy
bė, tamprus susiejimas taurumo 
ir grožiu idealų, ir net pats kal
bėjimo, išsireiškimo būdas, pats 
vidinis ritmas, — visa tai galėjo 
kilti tik iš tokios ryškiai išreikš
tos lietuviškos prigimties, kokia 
buvo Balio Sruogos" — J. Šlekai
tis, “Balio Sruogos teatro bruo
žai".

I Balys Sruoga poetas, dramatur
gas, literatūros profesorius Kauno 
universitete; Teatro seminaro šia
me universitete įsteigėjas, sykiu 
ir esmingai lietuviškos dramatur
gijos kūrėjas.

Nepriklausomoj Lietuvoj buvo 
išleista per 15 atskirais pavadini
mais jo poezijos ir draminės kū
rybos veikalų, teatrinių studijų. 
“Kazimieras Sapiega”, 4 veiksmų 
9 paveikslų istoriška kronika, vie
nas iš Jo dramaturgijos viršūnių. 
Paminėtini dar “Deivė iš ežero”, 
“Saulė ir smiltys", “Dievų takais”, 
poezijos veikalai; “Vaičiūno dra
maturgija”, “Rusų literatūros is
torija”, 2 t. “Šarūnas" (drama sta
tyta Kauno valstybės teatre), “Ra
dvila Perkūnas”, drama, “Baisio
ji naktis”, drama, “Giesmė apie

“Dirvoj” naujienos
Amerikos Lietuvių Tautinės Są

jungos Tarybos prezidiumas, šios 
sąjungos centru valdyba, “Vilties" 
draugijos valdyba, “Dirvos" re
daktorius ir eilė Sąjungos skyrių 
aktyvių veikėjų, savo posėdyje, 
įvykusiame Tabor Farmoje, nuta
rė “Dirvą” leisti du kartus per 

savaitę. Tam reikalui nutarta telk
ti lėšas ir, manoma, kad nuo Nau
jų Metų savaitraštis bus perorga
nizuotas į dukart savaitinį laik
raštį.

NASSERIO užsienio reikalų mi- 
nisteris Mahmoud Fawzi Jungti
nėm Tautom pagrųsė, kad Egip
tas jokiam agresoriui neleis pa
žeisti “nei mažiausio Sirijos pirš
telio, nei vieno vienintelio plau
kelio...” Jungtinės Tautos, atro
do, turėjo labai susirūpinti. Ypa
tingai prisiminusios, kaip perei
tais metais egptiečių kariuomenė 
iš Gazos per vsų Sinajaus dyku
mų atsirado Port Saide... per 24 
valandas.

KIEK KAINUOJA politikieriai? 
Statistiniais daviniais remiantis 
— noperdaugiausiai. Prancūzijoje 
pavyzdžiui veno parlamentaro iš
laikymas per metus kainuoja 4 ši
lingai ir 6 penai kiekvienam gyven
tojui. JAV.bėse tuo tarpu — 2 šil. 
7 penai, Britanijoje tiktai 1 šil. 2 
penai, o pigiausiai Olandijoje — 
tiktai 10 ir pusė peno.
Australijoje tokia statistika nėra 
išvesta. Tačiau apskaičiuota, kad 
vieno ministerio metinis išlaiky
mas kainuoja po 9 šilingus ir 9 
penus kiekvienam gyventojui

IŠ RAŠYTOJO BALIO SRUOGOS 
ĖJUSIOS KNYGOS — DIEVŲ

Nežinomoj paskyrimo vietoje 
atsidūrėme pačiame vidunaktį.

Išritino iš sunkvežimio. Sustatė 
eilėse, po penkis vyrus, prie dide
lio raudono mūru, apaugusio med
žiais.

Hm... jei čia teks gyventi, bent 
pu lovą mums duos... Kambariai, 
tur būt, Jau paruošti, — negi da
bar jie ruoš mum kambarius... 
Vokiečiai visuomet mokėjo organi
zuoti... Apie mūsų atvykimą ir 
čia, tur būt, jau pranešta, kaip bu- 
vo pranešta ir į Tilžę...

Mūsų svajonių gražiąsias per
spektyvas staiga nutraukė, galus 
žino iš kur netikėtai išlindęs, vie
nas SS vyrukas, ištįsęs toks, krei
vas, su atlapa nosimi, pu kuria 
kažką pamarmaliavęs, ėmė savo 
kumštį vedžioti palei mūsų nosis.

— Tfu, — spjaudėsi, gavęs kum
ščiu į žandą, vienas mūsiškių, — 
kas čia dabar per papročiai to
kie?!

Priešaky matyti augšti platūs 
vartai, apraizgalioti spygliuota 
viela. Ant vartų pakabinta kaž
kokia būda. Ties ja raudona lem
pa, priešakin iškišta. Iš būdos 
snarpso iškišęs snapą kulkosvai
dis, ar kokia kita špėtnybė, j jį 
panašu.. Už būdos, už vartų il
gas siauras kiemas, pakraščiais 
apstatytas juokingais trobesiukais 
tokiais. Būdos — nebūdos, tvar
tai — ne tvartai, naktį nesupai
sysi, kas tai per dvėseliena.

Iš kiemo gilumos staiga išnėrė 
du juodu vyru. Storimis lazdomis 
mostaguodami, tekini atbėgo int 
mus. Vienas augštas ir diržingas 
su balsu, kuriuo pasižymi slibinas 
vokiškoj operoj Zigfridą begie
dant Antras — perpus mažesnis,

NAUJAUSIOS LIETUVOJ IŠ
MINKĄS.

toks kultuvių giminės naktinis 
padaras, kalbąs su stipriu lenkiš
ku akcentu.

Rūsti smakiška komanda atvarė 
mus iki vieno tokio Juokingu tro- 
bespalaikio, kuris pasirodė besąs 
gyvenama patalpa. Juodieji nak
ties vyrai sustojo prie durų. Vie
nas vienoje pusėje, kitas — kitoje.

Zigfridiškas gerkliūgas bliauna 
pasigardžiuodamas:

— čiužinius nešti iš vieno ba
rako į kitą!

Mudu su Jurgučiu stovėjome pir
moje eilėje — pirmieji ir gavome 
žengti pro paslaptingąsias duris, 
dviejų tamsių vyrų saugomas.

— Greičiau tu, alte Kamele, — 
atseit, senas kupranugari! — dvi 
lazdos pliumptelėjo per Jurgučio 
nugarą.

— Greičiau tu, maitos vaike, 
— gavau ir aš pavadinimą ir dvi 
lazdas per sprandą.

Mudu su Jurgučiu išimties ne
sudarėm — visi gavo tą pat.

— Alte Kamele, — pliumpt su 
lazda.

— Maitos vaike, — pliumpt su 
lazda.

Visų lygios teisės, visi vienodai 
gavo, išskiriant tuos, kurie buvo 
apsukresni ir prašoko kaip stir
nos pro šalį.

Hm,.. Vis dėlto keistoki šitos 
šalies papročiai! Man jau geriau 
patiktų senasai Azijos gyventojų 
pasisveikinimo būdas, kai susiti
kę vyrai nosimis pasitrina...

Pliumpt, pliumpt, pliumpt, — 
kiek kartų pro tuos vyrus ėjom, 
tiek kartų lazdos pliumpsėjo. Iš 
trečio karto mes jau išmokome 
vietoje sprando čiužinį pakišti. 
Deja, išradimas buvo pavėluotas:

čiužiniai Jau būvu sunešti.
Vėl gargaliuojanti operiška ko

manda:
— Eiti į vidų, į baraką su čiuži

niais; lietuviam gulti prie tos sie
nos lenkam — prie tos, gudam — 
per vidurį.

Lazduotieji vyrai, tarytum sena
toriai kokie, — vėl prie durų.

Kiekvienam norisi greičiau pro 
juos prasmukti ir barake už kitų 
nugaros pasislėpti. O kai du šim
tai žmonių labai nori Juo greičiau 
pro mažas dureles prašokti — pa
prastai durys nukenčia, šį kartą 
nukentėjo lazdos: palūžo, vargše
lės.

— Į bepročių namus pataikėme, 
ar kuris velnias!

Sugriuvome, sugludome kaip 
kam pavyko, įsakytosios tvarkos 
nesilaikydami. Na, na, — vis dėl
to pažiūrėsime!

Vyras, kultuvių giminės, vidu
je pasiskelbė: jis šiąnakt būsiąs 
mūsų viršininkas ir tam, kas Jo 
nepaklausysiąs, būsią — uho!

— Va, šis bosas būsiąs vienam 
reikalui, šis — kitam. Kas išdrį
siąs žiūrėti pro šoninį langą arba 
braškintis pro jį — būsiąs, sus- 
kiaus išpera, vietoje nukeptas kaip 
žąsinas.

Nustatęs tokią tvarką, tasai 
kultuvė ėmė aplink bosus trepsė
ti. šniukštė jis tenai, šniukštė, 
keikėsi, vis lėčiau ir lėčiau, kol 
visiškai nutilo.

— Ar tik nebus užmigęs, šėto
nas? — dūsavome patylomis.

Kur tau! Staiga itin sultingai 
nusikeikė ir vėl ėmė trepsėti.

— Ei, jūs, šiokie ir tokie, ke
turkojų ir dvikojų maitų vaikai, 
driskiai ir suskiai, ir dar kitokį, 
— kreipėsi jisai į mus, — kas tu
rite aukso? Kas turite laikrodžius? 
Kas turite pinigų? Iš jūsų visa 
tai bus atimta. Protingiausia bū
sią visa tai jam atiduoti. Lašinius 
taip pat jis priimąs. Duonos esą

DR. E. TURAUSKAS
APIE LIETUVIŠKĄJĄ TIKROVĘ

Paryžiuje išeinančiame Laisvųjų 
Centro ir Rytų Europos, Pabaltijo 
ir Balkanų Valstybių Žurnalistų 
S-gos organe “Le Journalists Lib
re*", atspausdintas min. Ed. Tu
rausko “Les realites Litthuanien- 
nes” (Lietuviškoji tikrovė) straips
nis, kuriame suglaustai apžvelgia
mos dabartinės politinės ir ūkinės 
gyvenimo sąlygos okupuotoje Lie
tuvoje.

KOMUNIZMAS iš tikrųjų libera- 
lėja: viename Sovietų satelite nė
ra nė vienos koncentracijos sto
vyklos. Jo vardas — Sputnikas.

PO PENKERIŲ metų pertraukos, 
Nobelio premininkas, Ernest Hem
mingway “Atlantic" žurnale po 
bendru pavadinimu “Du pasakoji
mai apie tamsų", atspausdino dvi 
naujas savo apysakas. Pavadini
mas, gal būt, yra simboliškas, pri
siminus, kad autorius 1954 metais 
po lėktuvo avarijos Afrikoje buvo 
laikinai apakęs.

NAMELIAI MANO MIELI,
MAN VISUR PATOGU, 
BET NIEKUR NĖR TIEK LAI

MĖS,
KAIP PO JŪSŲ STOGU — 
KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO
ĮNAŠAIS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO!

JAU 72 metų amžiaus susilauku
si Eleonora Rooseveltienė senatvė
je duonų pelnosi rašydama vidu
tiniškus straipsnius, už kuriuos 
jai mokami augščiausi honorarai- 
Roosevelto pavardė, matyt, vis dar 
labai populiari, žurnaliste išvirtu
si prezidento našlė dažnai pasižy
mi tiesiog stebinančiu naivumu 
Sovietų atžvilgiu. Neseniai ji lan
kėsi Sovietų Sųjungoje, jos tvir
tinimu tam, kad apie Sovietus sa
vo skaitytojams galėtų papasako
ti “tikrų teisybę”. Kryme ji vie
šėjusi Nikitos Chruščevo “dačoje". 
Pats Nikita jai pasirodęs “labai 
nuoširdus, paprastas ir atviras 
žmogus; tik jis retkarčiais supyks
ta...” Nikita jai prikišęs, kad ji 
neapkenčianti komunistų, bet ji 
tuojau pat užsigynusi: “O, ne, 
tai netiesa. Aš niekam nejaučiu 
neapykantos. Aš tik nemanau, kad

MOTERIMS idealus kraštas, at
rodo, būtų Naujoji Zelandija. Te
nykščio socialinės globos departa
mento žiniomis, senatvės pensijų 
gauna 143 moterys tarp 95 iki 99 
metų amžiaus ir tiktai 11 to paties 
amžiaus vyrų. Pensijų taip pat 
gauna 22 moterys susilaukusios 
šimto ar daugiau metų amžiaus, 
tačiau nė vienas šimtametis vyras.

★ Dialektologinė ekspedicija, 
kurių sudarė Lietuvos mokslų aka. 
demijos lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto darbuotojai, grįžo 
iš Trakų ir Vilniaus rajonų, kur 
užsirašė daug lietuvių tautosakos, 
dainų ir pasakų, ir surinko žod
žių ir frazeologijos pavyzdžių 
ruošiamam Lietuvių kalbos atla
sui.

jam nereikia, — duoną esą patys 
savo tarpe pasidalykite. Na, kas 
turi aukso? Kas — laikrodžius?

Balsas — tyruose šaukiąs. Du 
šimtu žmonių guli it muselės nu
keipusios?* Niekas ne tik nieku ne
duoda, net neatsiliepia.

— Ei, jūs, visų kalių vaikai, ar 
duosite laikrodžius?

Pasipiktinęs tokiu mūsų neman
dagumu, ėmė jisai žingsniuoti per 
mus. Keistas tojo vyruko pasivai
kščiojimo būdas: deda koją kur 
pasitaikė: kam ant pilvo, kam — 
ant krūtinės, kam — ant galvos. 
Ir lazda dar bakstelėja, — reikia 
gi pasiremti: būdoje šviesos nėra, 
žmogus dar nugriūti gali.

— Kur su batais, judošiau, lipi 
ant galvos? — kažkas sukliko pa
tamsy.

— Atiduok, padraika, laikrodį!
Kažkoks įtartinas bruzdėjimas. 

Dviejų vyrų pagreitintas alsavi
mas. įsiutęs šnirpštimas pro dan
tis.

— Ką jis tenai vėl prasimanė?
Staiga — kažkoks duslus smū

gis, kažkas sunkaus ir minkštas 
atsitrenkė į bosą su gerais reika
lais ir žlegtelėjo žemėn.

— Kuris šunsnukis kultuvei ba
tu į pilvą smogė? Kas čia spar
dosi kaip pasiutęs kupranugaris? 
Kas tasai driskius?

Ne, nėra tokių. Niekas neprisi
pažįsta, kad būtų tokį majestotiš
ką pilvą taip negarbingai išnie
kinęs Tyli visi.

— Paskutinį kartą, šunų išjo- 
dos, klausiu: kas pilvan spyrė?

Jieškok kvailių kur kitur, — 
surasi tu patamsy! Niekas nema
tė. čia nėra tokių. Sparduoklių ir 
kvailių.

— Aaaaaaa, — šitaip?! Aš jums 
parodysiu!... — Ką jisai ketino pa
daryti, nieku būdu negalima pa
rašyti.

— O, Jėzau Marija! Viešpatie!
— pasigirdo patamsy klykiantys

balsai.
Įsiutęs kultuvė, nebedrįsdamas 

žingsniuoti per sugulusius, ėmė 
lazda tvatyti arčiau boso gulin
čius, — tuos, kuriuos pasiekia.

— Iš paties pragaro jų čia to
kių ir atsirado! — dūsavo mano 
kaimynas, lenkas nuo Balstogės, 
suspėjęs gauti su lazda per gal
vą ir dabar ją drauge su manimi 
kišdamas po čiužiniu.

Tulžį per lazdą suliejęs į kitų 
šonus ir sprandus, kultuvė aprimo, 
žmogus — ne mašina gi: pavargo.

Sunkiai dūsavo jisai, visas pa
sipiktinęs. Ilgai dar jis vienas

pats su savimi kalbėjo ir čiužėjo 
palei bosus tokiem ir tokiem rei
kalam, kol pradėjo garsiai kriokti.

Jo kliokimas buvo malonesnis 
už lakštingalos suokimą.

— Gal gi tas nepakartas paka
ruoklis nebepabus iki ryto! Kad 
dangus jam saldžiausio miego ne
pašykštėtų! Kad jį bent sapne 
koks budelis pasmaugtų!

Rytas buvo nebetoli, bet gi...
Išrado mokslininkai paraką... 

Bet kodėl Jie neišrado tokio inst
rumento, kuriuo būtų galima nak
telė stumtelėti, kad ji greičiau ne- 
žinion nuriedėtų?!

DOVANINIAI SIUNTINIAI
I LIETUVĄ, RUSIJĄ IR KITUS KRAŠTUS 

Siuntinius užsakysite jau dabar per 

HILLCREST TRADING CO.
(Sav. M. Petronis ir J. Daubaras)

81 HILLCREST AVE., 
Hurstville (Sydney) 

Telef. LU 4464
MES ATSTOVAUJAME T A Z A B FIRMĄ

PRIIMAME: Visų rūšių siuntinius iki 22 sv. svorio.
SIUNČIAME: Paprastu ir oro paštu.
SUSITARUS: Paimame Jūsų užsakymus iš namų — paskambinkite 
telefonu ir Jums nereikės vargti kelionėje ir gaišti laiko.
VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. iki 7 vai. vak., šeštadieniais nuo 9 
vai. iki 1 vai. p.p. Sekmadieniais ir po darbo valandų — susitarus.
KALĖDINIAI SIUNTINIAI: Didelis pasirinkimas vertingų dalykų 
dovanoms. Mažus siuntinius galite užsakyti iki lapkričio 25 d. ir oro 
paštu jūsų artimuosius pasieks dar prieš Kalėdas.
ORO PAŠTU siunčiant primokama: į Pabaltijo kraštus už I-mą kg. 
£ 1.5.0, už kiekvieną sekantį kg. £ 0.11.6. Azijos Rusijon už kiek
vieną kg. £ 1.15.0 (kainos australų svarais).
ADRESATAS nieko nemoka — muitus ir kitas išlaidas sumoka 
siuntėjas.

KAINORAŠČIAI IR PREKIŲ PAVYZDŽIAI PAS MUS 
KIEKVIENAS GALI SUSIPAŽINTI.
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PER VIENERIUS METUS
SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJOS MELBOURNE 

1956*57 METŲ VEIKLOS

APYSKAITA
Ši apyskaita yra paruošta pagal 

1956-57 metų Draugijos komiteto 
pirmininkės p. Nagulevičienės ir 
iždininkės p. Morkūnienės atas
kaitinius pranešimus, padarytus 
1957 m. rugpjūčio mėn. 25 d. įvy
kusiame visuotiname Draugijos na
rių susirinkime.

Pradėdama savo pranešimą p. 
Nagulevičienė pažymėjo, kad šie
met Draugijai suėjo penkeri me
tai. Lygiai prieš 5 metus Draugi
jos iniciatorė p. D. Simankevičie- 
nė, matydama dideli reikalą padė
ti j vargą patekusiam artimui, 
ėmėsi organizacinio darbo ir, pa
sikvietusi i talką nedidelį būtį 
Melbourno moterų, įsteigė Sociali
nės Globos Moterų Draugiją. D. 
Simankvvičicnė per tuos 5 Drau
gijos gyvavimo metus įdėjo į jos 
veiklą daug darbo ir rūpesčio, už 
ką jai priklauso ne tik Draugijos 
narių, bet taip pat ir visos lietu
vių bendruomenės didelis ačiū.

LIGONIŲ GLOBA. Ligonių sek
ciją vedė p. Klupsienė. Kovo mė-

visums Draugijos narėms, kurios 
taip daug ir su tokiu mielu noru 
Komitetui talkininkavo, dažnai 
ateidamos į pagalbą net iš anksto 
neprašytos. Kad sumažintų bufe
tų rengimo išlaidas. Komitetas 
įsigijo savo staltieses, kurios da
bar yra nuomojamos balių rengė
jams. Draugija taip pat turi savu 
nuosavas šakutes, peilius ir puo
delius kavai.

organizacinis tvarkyma
sis. Draugijos Komitetas per me
tus turėjo 9 posėdžius ir visą eilę 
pasitarimų. Buvo surengtos dvi 
narių popietės — sausio mėnesį 
pas p. Klupšienę ir gegužio mė-

Kasos Apyskaita.
Pajamos

1. Likutis iš praeitų metų
2. Pelnas iš parengimų
3. Vajaus pajamos
4. Banko nuošimčiai
5. Atskirų asmenų aukos

nesį šio skyriaus atsakingosios 
pareigas perėmė buvusi ligonių
sekcijos vedėja p. Šemienė, kuri 
šį darbą ir dirbo iki Komiteto ka
dencijos galo, {vairių ligonių ture-! 
ta 12, iš kurių 4 yra psichiniai ir | 
2 serga plaučių džiova. Visi ligo
niai buvo lankomi norėčiau karto 
į mėnesį, o Kalėdų bei Velykų 
švenčių proga jie buvo apdovano
ti dovanėlėmis. Ballarate bei Sun- 
buryje esantiems ligoniams buvo 
taip pat pasiųsti siuntinėliai. Li
gonius lankė iš viso apie 10 narių. 
Nuolatinės ligonių lankytojos bu
vo p.p. Klupšienė ir šemienė.

Draugija parėmė pašalpomis 
keturis asmenis £ 125.10.0. sumoje. 
Be to, £ 50 buvo nusiųsta Vasario 
16-tos gimnazijos ligoniams bei 
neturtingiems mokiniams sušelp
ti.

Išlaidos

nesj St. John parapijos patalpose, 
kur drauge buvo išklausyta p. Ži
lienės paskaita bei išnagrinėtas 
ir galutinai priimtas p. D. Siman- 
kevičienės paruoštas Draugijos įs-
tatų projektas.

Baigdama savo pranešimą p. 
Nagulevičienė dėkojo visiems pa- 
rėmusiems Draugijos darbą — 
kun. Vaseriui už leidimą naudo
tis St John’s parapijos patalpo
mis ir už paskelbimą bažnyčioje 
įvairių Draugijos pranešimų; Apy
linkės valdybai, Katalikių Moterų 
Draugijai už bendradarbiavimą 
vajaus metu, Studentų valdybai, 
“Dainos” sambūriui, Liet. Kultū- 
los Fondo Melbourno skyriui, 
Kultūros Fondo Australijos V- 
bai, Lietuvių Namų Klubui, už 
Draugijai suteiktą galimybę jų 
balių metu laikyti bufetus, kurių 
pelnas įgalino Draugiją siekti sa
vo tikrojo tikslo — padėti arti
mui.

£ 370. 7. 4
323.14. 3i
272.11. 3

8.14. 7
7.14. 7

Iš viso .. £ 983. 2. Oš

1. Ligonių reikalams išleista ................................................. £ 15.16.
2. Pašalpoms išleista .............................  175.19.
3. Iš vajaus pinigų pasiųsta į Vokietiją ............................ 275. 0.
4. Akcijų pirkta už ................................................................ 35. 0.
5. Draugijos įsigyti daiktai (turtas) ................................ 43.18.
6. Skelbimai “Mūsų Pastogėj" ............................................. 8. 7.
7. Rūbų pakavimas ir persiuntimas į Vokietiją...............  15. 2.
8. Raštinės reikalams išleista ............................................... 5. 6.
9. Už staltiesių skalbimą ........................................................ 3.10.

10. Už salę metiniam susirinkimui .................................... 2. 2.

Iš viso .. £ 577. 2.
šių metų pajamos — £ 983. 2. Oi

370. 7. 4 (pereitų metų likutis.

£ 612.14. 8J
Likutis kasoje 1957 m. rugpjūčio mėn. 11 d. — £ 405.19. 7i

NUO KROKODILO IKI SPUTNIKO
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LĖŠŲ TELKIMAS. Lėšoms telk
ti Draugija suruošė eilę parengi
mų. Didžiausias ir svarbiausias — 
tai vajus Vokietijoje likusiems 
lietuviams paremti: Buvo surinkta 
£ 272.13.4 ir trys maišai rūbų. 
Rūbai ir pinigai buvo pasiųsti Vo
kietijos Krašto Valdybai, kad Juos 
padalintų paramos reikalingiems. 
Komitetas pageidavo, kad iš šios 
sumos 500 DM būtų persiųsta 
Gautingeno sanatorijos lietuviams. 
Pinigų bei rūbų gavimo pakvitavi
mai yra gauti ir Komitetu parei
kštas pageidavimas buvo išpildy
tas. Gauta taip pat daug asme
niškų padėkos laiškų iš stovyklų 
seniūnų bei paskirų sušelptų as
menų.

Pelningiausias Draugijos paren* 
girnas buvo Užgavėnių blynų ba
lius, kuris davė £ 125.0.0 gryno 
pelno. Draugija taip pat surengė 
loteriją su suaukotais fantais, ku
ri atnešė £ 47.6.0 gryno pelno. 
Buvo ruošiami bufetai įvairių lie
tuviškų organizacijų baliams, ši
tokių bufetų iš viso buvo rengta 
devyni ir jie atnešė £ 151.7.5} 
gryno pelno. Pelnas iš bufetų 
rengimų būtų buvęs daug mažes
nis, jeigu didelė dalis ponių ne
būtų Draugijai paaukavusios pa
gamintų produktų. Šia proga p. 
Nagulevičienė nuoširdžiai dėkojo

D. Žilinskienė.

i SKUBĖKITE!!!

! KALĖDINIUS DOVANŲ SIUNTINIUS ;

SIŲSKITE DABAR!!! ■

Siuskite Siuntinius
Į PIGIAUSIU KELIU!
! Mes esame VIENINTELĖ autorizuota agentūra Australijoje, • 

galinti siųsti ■
; SIUNTINIUS TIESIOG JŪSŲ GIMINĖMS | LIETUVĄ. j 

I TIESIOGINIS KELIAS YRA I
; GREIČIAUSIAS KELIAS. j
1 Jūs mokate tik vienas persiuntimo išlaidas iš Australijos už • 
1 siuntinį Jūsų giminėms į USSR: tai kaštuoja tik £ 1.0.7 11 ava- ■
■ rq siuntiniui. ■
I Suplrkite prekes kur Jums patinka, pirkite ką norite ir atneš- * 
I kite (ar pasiųskite paštu) mums, pridėdami pirkimo kvitus J 
J (maksimalus svoris 11 svarų). J
1 Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius tučtuojaus. Visus kaštus su- • 
» mokate vietoje Ir siuntinio gavėjas absoliučiai nieko nemoka. .
■ Mes garantuojame, kad siuntinys saugiai pasieks adresatą per J
■ 2-3 mėnesius. !
I NĖ VIENAS SIUNTINYS NĖRA PRAŽUVĘS PER 11 METŲ. J

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
; 91 Darlinghurst Rd., Kings Cross, Sydney. ;
• TEL. FA 5195 ■

KALĖDINIAMS SIUNTINIAMS KAINOS 
SUMAŽINTOS — Nuo 10% iki 50% —

MES TURIME GERIAUSIĄ ORGANIZACIJĄ SIUNTIMUI LAISVŲ 
NUO MUITŲ SIUNTINIAMS 1 USSR KRAŠTUS IR | LENKIJĄ, 
JUGOSLAVIJĄ, ČEKOSLOVAKIJĄ, VENGRIJĄ, RYTŲ BEI VAKA
RŲ VOKIETIJĄ IR KT. MOŠŲ FIRMA YRA VIENINTĖLĖ AUS- 

BOUDAY PARCELS TRALIJOJE, KURI GALI PASIŪLYTI ŽEMAS KAINAS MAISTO 
PRODUKTAMS, VAISTAMS, TEKSTILĖS GAMINIAMS — ĮVAI
RIOMS MEDŽIAGOMS. PAVYZDŽIUI: (

1 svaras cukraus: 2/6; 1 svaras ryžių: 3/-; 1 svaras grynų kiaulienos taukų: 7/6;
1 svaras sviesto: 12/-; 3 mil. penecilino 7/3; 10 x 1 gr. Strepcomycine 22/6; 3 met
rai angliškos medžiagos kostiumui nuo £ 4.0.0 iki £ 18.0.0; 3 Jardai angį, medžia
gos apsiaustui nuo 4.0.0 iki £ 20.0.0; 5 x 20 amorikietinės "Chesterfield" cigare
tės 24/-.
AmamrrwvTTVI PRIEŠ UŽSAKYDAMI SIUNTINI PERŽIŪRĖKITE MŪSŲ 
A1 1J5I NAUJĄ J9S7/M metų KATALOGĄ.

Newaustral Company
19 Pier Street, PERTH, Western Australia.
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PETRUI KAPICAI sukako 22 me- • šiai prisidėjęs Sovietų hierarchi- 
tai amžiaus, kada Petrapilyje pra- joje tik pradėjęs kiti A. Gromy- 
sidėjo 1917 metų revoliucija. Bol-*ko). Jam buvo atimtos visos pri- 
ševikinio teroro nusiaubtoje Rusi- Į vilegijos, buvo pašalintas iš visų 
Joje nebuvo saugu caro armijos užimamų augštų pareigų mokslinė- 
generolo sūnui ir jis, kaip ir dau- I se įstaigose, jo vardas išnyko iš 
gelis kitų, pabėgo j Vakarus. Jau- ' spaudos puslapių. Bet jis ųebuvo 
nasis Kapica tačiau neatsivežė pa-' nei vietai apkaltintas, nei \kvi- 
slėptų brangenybių, kaip kiti ru- duotas — kaip panašiais atvejais 
sų emigrantai. Jaunas, gabus, Maskvoje beveik automatikai M- 
darbštus fizikas netrukus į save sitikdavo. Kokie skrupulai Staliną 
atkreipė mokslininkų dėmesį ir’ jr jo budelius nuo tokio žingsnio 
gavo stipendiją Cambridge’© uni- sulaikė — neaišku. Bet>itie škru- 
versitete ruoštis doktoratui. Po pulai po 11 metų Sovietams grą- 
kurio laiko jis gavo daktaro laips-1 žino ypatingai augštu* dividen- 
nį ir jo mokslinė karjera sparčiais I 
žingsniais kilo. Garsusis fizikas1 
Lord Rutherfordas Petrą Kapicą 
pasikvietė savo asistentu. Kai Ru
therfordas pirmą kartą suskaldė 
atomą, Kapica stovėjo šalia Jo. 
Nuo to laiko Kapica Rutherfordą 
vadina: “Tai mano mokslinio dar
bo tėvas”. Petras Kapica (arba 
Peter Kapitsa, kaip jo pavardė 
buvo rašoma angluose) dabar savi
stoviai tyrinėjo ultra žemas tem
peratūras ir jis pirmasis pasauly
je pasiekė 482 laipsnius Fahren
heit© žemiau nulio. Jis tapo pri
imtas nariu į Royal Society — 
ypatingai reta garbė svetimtau
čiui. Universitete Kapica buvo lai
komas tipišku išsiblaškiusio pro
fesoriaus pavyzdžiu. Kartą Jis į 
paskaitą atėjęs su vienu rudu ir 
kitu juodu batu apsiavęs. 
Ant savo rašomojo stalo Jis vi
suomet laikė iš medžio išdrožtą 
krokodilą: “Krokodilas negali at
gręžti savo galvos. Kaip ir moks
las, jis tegali žengti pirmyn!”

VISIŠKAI NETIKĖTAI 1934 me
tais Petras Kapica išvažiavo į So
vietų Sąjungą, iš kurios daugiau 
niekados nebegrįžo. Po kurio lai
ko jį pasekė ir jo žmona su dviem 
vaikais.
Maskvoje jis buvo apgyvendintas 
patogioje viloje. Rusai už 15000 
svarų sterlingų iš Cambridge’© 
universiteto atpirko jo laboratori
ją (šaltasis karas tada dar ne
buvo prasidėjęs), buvo paskirtas 
fizikos tyrinėjimų instituto direk
toriumi, jo žinioje dirbo 100 asis
tentų.
Jau tada jis tyrinėjo atominę 
energiją. Jo darbas neišvengiamai 
palietė Ir atominius ginklus, apie 
kuriuos jis anuomet išsireiškė: 
“Kalbėti apie atominę energiją ir 
galvoti vien tiktai apie atominius 
ginklus, yra lygiai tas pats, kaip 
kalbėti apie elektrą ir tegalvoti 
apie elektros kėdę.”

LAIKRAŠTININKAI rašė, kad 
Petras Kapica laisvalaikio metu 
su Stalinu lošdavo šachmatais. 
Sunku šiandiena tikrai pasakyti 
tikruosius jo grįžimo į Rusiją mo
tyvus. Intymiai jį pažinoję Vaka
rų mokslininkai natiki, kad jis 
būtų dogmatiškai įsitikinęs komu
nistas. Jį neabejotinai turėjo ža
vėti, palyginus su Vakarais, mil
žiniškomis lėšomis remiamas moks-
linio tyrinėjimo darba Sovietuo
se, o mokslui Jis buvęs tiesiog fa
natiškai atsidavęs. Jo Cambrid
ge’© laikų kolegos taip pat tvirti
na, kad jis buvęs labai pasiilgęs 
ir savo tėvynės...

BEDIRBDAMAS prie atominės 
energijos tyrinėjimų, Jis nuošir
džiai buvo susirūpinęs gręsiančiu 
pavojumi žmonijai. 1943 metais, 
per patį karo įkarštį, Petras Kn- 
pica rašė laiškus Einšteinui, siū
lydamas bendromis jėgomis Jieš- 
koti būdų užkirsti kelią atominės 
energijos panaudojimui karo tiks
lams. Panašiomis temomis jis vi
sai atvirai kalbėjo ir su Vakarų 
diplomatais. Kapica po truputį pra
dėjo susidaryti vardą žmogaus, 
kuriam Maskvoje yra daugiau lei
džiama kaip kitiems — net nusi
žengti “generalinei linijai”. Juk 
pats Stalinas buvo kartą pasakęs: 
“Mes jį laikome tikru Rusijos sū
numi ir mes įvertiname jo moks
linio darbo svarbą”.

TAČIAU per daug jau atviras pa
cifistinių idėjų skleidimas, ir itin 
dažnas susirašinėjimas su Vakarų 
mokslininkais, galų gale politbiu- 
rui pasirodė per daug akiplėšiš
kas — Kapica pateko nemalonėn. 
(Kai kieno nuomone, Čia daugiau-

dus...

1949 METAIS JAV-bės pasauliui 
paskelbė, kad jos gaminančios 
pirmąją vandenilio bombą. Tuo
jau po to Petrui Kapicai Maskvo
je buvo grąžintos visos jo buvu
sios privilegijos ir pareigos. Per 
pastaruosius aštuonerius metus 
Petro Kapicos vadovaujami Sovie
tų mokslininkai ne tiktai pasivijo 
JAV-bių vandenilio bombą, jie pra
lenkė ir su dirbtinu savo mėnuliu 
— Sputniku.

R.E.M.

TARPTAUTINIAI GEOFIZINIAI METAI

Nuo 1957 m. liepos 1 d. iki ^>58

m. gruodžio 31 d. visame pasauly- j 
j© šis laikotarpis vadinamas tarp
tautiniais geofiziniais metais. Į 
tuo laikotarpiu atliekamus moksli
nius tyrinėjimus įsijungė apie 
60 tautų. Mokslinės ekspedicijos 
dar vis tebekeliauja į antarktį lai
vais ir lėktuvais.

Paskelbus tarptautinius geofizi
nius metus, amerikiečiai pažadėjo 
paleisti bandomąjį dirbtinį žemės 
palydovą, šitą pažadėjo ir Sov. 
Sąjunga, kuri šitai jau ir įvykdė.

šiandien, kada kalbama apie 
skridimą į kitas planetas, atsi
mename, kad dar 1956 m. įvyku
siame VII-me Tarpt. Astronauti- 
kos Federacijos kongrese Romoje, 
kur dalyvavo 350 delegatų iš 25 
valstybių, pagrindinis pranešimas 
(iš 42) buvo apie dirbtinį žemės 
palydovą. Buvo nagrinėta jam pa
leisti reikalingų raketų konstruk-

<ijos ypatumai, o taip pat paties 
palydovo prietaisų kompleksas. Ši
tą pranešimą padarė Amerikos de
legatas. Kongrese, 
vavo ir gausi Sov. 
ninku delegacija.

šitame kongrese 
mi kai kurie teisiniai ir filosofi
niai klausimai, susiję su stratos- 
feriniais skridimais. Įdomu, kad 

viename pranešime spec, buvo pa
brėžta, jog svarbu neleisti kolo
nizuoti protingomis būtybėmis ap
gyventas planetas.

šitai prisimename todėl, kad 
“raudonajam mėnuliui” patekėjus, 
vėl pradėta kalbėti apie dirbti
nius žemės palydovus ir kitokias 
mašinas, kuriomis žmogus kurią 
dieną gali nusileisti ant kokios 
planetos, apgyventos gal net ir 
protingomis būtybėmis. Todėl gal 
ir ne be pagrindo susirūpinta 
tarptautine kontrole. (j).

žinoma, daly- 
S-gos moksli*

buvo svarsto-

SIUNČIAME JŪSŲ SUPIRKTUS SIUNTINIUS Į LIETUVĄ!
Turime ilgą stažą ir patarnaujame greitai ir sąžiningai.

PRIIMAME SIUNTINIUS IKI 22 LBS. SUPAKUOJAME PATYS. 
PIRKIMO KVITŲ MUMS NEREIKIA. SIUNČIAME PER PATIKI
MĄ ŠVEDIJOS BENDROVĘ. TURIME JAU ŠIMTUS VISAPUSIS- 
KAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ.

K. KNOSTENBERGS,
62 Swanston Street, 

MELBOURNE, 
TEL.: MF 1036

Kasdien nuo 
šeštadieniai

Po darbo valandų bei

C. 1.

10 vai.
i nuo

— 5.30 vakaro, 
ryto — 12 p. p.

savaitgaliais:
70 Harris Street, 

NORTH MELBOURNE, VIC.

Siuntiniai siunčiami švediškais laivais iš Melbourno. Garantuojame 
pristatymą per 3 mėnesius!

SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA 28-TO SPALIO.

min m
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LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau, maloniai 
prašau atspausti Jūsų redaguoja
mame laikraštyje šį mano pasiūly
mą.

Dirbdamas savo laiku ALB Syd
nėjaus Apylinkės valdyboje, susi
dūriau su solidarumo mokesčio 
klausimu ir tam mokesčiui kvituo
ti markutėmis (ženkliukais), jas 
pardavinėdamas bei ragindamas 
jas pirkti.

šitokia solidarumu mokesčio mo
kėjimo tvarka nėra gera, nes ne
duoda pilno vaizdo, kas solidaru
mo mokestį sumokėjo ir kokiais 
metais, bet tik už kokių sumų iš
platinta markučių.

Apylinkės valdybos nėra preky
bos namai, ir joms nerūpi, kiek 
parduota markučių, bet valdybos 
turi žinoti, kas ir kada susimokė
jo solidarumo mokestį — atliko 
savo tautinę prievolę.

Pereitais metais, tikrinant ALB 
Sydnėjaus Apylinkės valdybos fi
nansinę atskaitomybę, man būvu 
patiekta, kiek išparduota marku
čių — ir viskas. Bet kas ir kiek 
lietuvių susimokėjo solidarumo 
mokestį, nebuvo aišku. Galėjo ir 
ne lietuvis nusipirkti šitų marku
čių ir įsiklijuoti į savo albumų. 
Tiesa, Sydnėjaus Apyl. valdyba 
dar renka ir spec, nario mokestį, 
bet tai grynai apylinkės reikalas, 
visuotinio susirinkimo nutartus, 
nors kitur toks mokestis nerenka
mas. ( *

Mano pasiūlymas: panaikinti 
markučių sistemų ir įvesti kvitų 
knygutes, kur būtų pažymėta mo
kėtojo pavardė ir data, kada jis 
atliko savo tautinio solidarumu 
pareigų. Šalia kvitų galima da
linti atitinkamai sumai ir marku
tes. Manau, kad šituo klausimu 
pasisakys ir kiti, o atitinkami or
ganai, apsvarstę šį pasiūlymų, 
pareikš savo nuomonę.

A. Ničaju*
ALB Sydnėjaus Apyl. Revizijos 

Komisijos Pirmininkas.

DAUGAVA
— PARCEL SERVICE

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

Švedijos
MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, 

VAISTAI, MAISTAS
Mes siunčiame ir jūsų paruoitm 

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

J. Strautięš
5 AUGSTAS, 

306 THE CAUSEWAY, 
MELBOURNE

Takelis (little lane) tarp Bourke 
ir Little Collins gatvių prieisią 
Mayer. 
aoeeeaatsaoaasos'zaoatta-s-ua

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

XVII-JI OLIMPIADA ROMOJE
Nors dar paskutiniosios Mel

bourne olimpiados atgarsiai nenu
tilo, jau pradedama tartis, pla
nuoti ir vykdyti kai kuriuos pasi
ruošimus 1960-jų metų olimpiadai, 
įvyksiančiai Rumuje, Italijoje, rug
pjūčio 25 — rugsėjo 11 dienomis.

Italai, šios olimpiados rengėjai, 
stengiasi jau dabar mokytis iš 
padarytų klaidų buvusiose olim
piadose ir, Jų manymu, 1960 metų 
olimpiniai žaidimai būsią patys 
didžiausi ir geriausiai paruošti. 
Jie šiai olimpiadai stengiasi su
teikti senovės-antikos bruožų.

Vienas š svarbiausių olimpinių 
maratono bėgimų vyks vakare, 
liepsnojančių deglų atošvaistėje. 
Bėgimo taku yra parinktas seno
vės Apia kelias, kuris prasidėjo 
Romoje ir baigėsi Brindissi. šis 
kelias, kuriuo senovėje Cezario le
gionai pradėdavo savo didžiuosius 
žygius, yra ir šiandien puošiamus 
buvusių didvyrių paminklais ir se
novės karo vadams pastatytais 
antkapiais. Maratonu bėgikai pra
bėgs tą vietą, kur Imperatorė Pom
pėja maudėsi 200 asilių pieno vo
nioje. šio, dažnai tragiško, bėgimo 
finalas įvyks triumfinėje Kons
tantinu Arkoje, esančioje kitoje 
Koliziejaus pusėje.

Didieji olimpiniai atidarymo ir 
uždarymo paradai įvyks Kolizieju
je, kuris yra vienas iš didžiausių 
senovės Romos istorinių palikimų, 
Koliziejuje bus apvainikuotas 
olimpinis graikų-romėnų imtynių 
čempionas. Visos iškilmės Kolizie
juje vyks taip pat deglų švieso
je. Atrodo, olimpiadai bus pavar
totas ir Maximus cirkas, prieš ku
rį stovi žymieji Nerono rūmų griu
vėsiai. ši vieta — pusės mylios 
slėnis ir jame vykdavo senovės 
romėnų arklių ir karu vežimėlių 
lenktynės, o taip pat kartais jis 
būdavo užtvindinamas vandeniu 
ir vykdavo parodomosios karo lai
velių kautynės.

Italų skaičiavimu, Romos olim
piada jiems kainuos apie 20 mi- 
lionų dolerių, šias išlaidas daugu
moje padengs Italjios Olimpinio 
Komiteto vykdomi tautiniai futbo
lo spėjimų konkursai. Pagrindi
niame stadione bus įrengta 4000 
vietų žurnalistams ir 70 studijų 
radijo ir televizijos bei filmų ko
mentatoriams. žurnalistai iš savo 
ložių galės ne tik tiesioginiai siųs
ti žinias savo redakcijoms, bet 
taip pat, specialių aparatų dėka, 
galės rinkti savo spaustuvėse esan
čiais linotipais pranešimų tekstus. 
Bus įrengti specialūs spaudos biu

rai skandinavų, anglų, prancūzų, 
vokiečių, ispanų ir rusų kalbomis.

Italų planavimu norima pačia
me Romos viduryje užtvenkti Ti
berio upę ir ten įrengti dviejų 
mylių ilgumo dirbtinį ežerą, ku
riame būtų pravesta irklavimo 
varžybos.

Pagrindinės olimpinės varžybos 
vyks Foro Italico stadione, kuris 
buvo pradėtas statyti Musolinio 
įsakymu ir baigtas tik 1953 me
tais. Papuoštas marmuro pagraži
nimais, šis stadionas gali talpinti 
100.000 žiūrovų ir jis turi 65 ats
kirus įėjimus, šalia šio stadiono 
yra viena iš Romos sportinių įžy
mybių, tai Statulų Stadionas, ku
riame yra 60 augštų marmurinių 
statulų, pastatytų viršui dešimties 
eilių marmurinių sėdimų vietų 
žiūrovams, šis stadionas gali tal
pinti 20.000 žiūrovų ir jame bus 
įrengta prieš rungtynes sportinin
kų treniravimosi takai.

Graikų-romėnų imtynės vyks 
Maxentiaus Bazilikoj, kuri yra pa
čiame Imperijos Forumo vidury
je. čia senovėje Brutus nudūrė 
Julių Cezarį. Bazilika dabar yra 
naudojama vasaros simfoniniams 
koncertams, kurie vyksta atviram 
ore. Treniravimui bus panaudota 
taip pat ir vienas iš geriausiai iš
silaikiusių senovės Romos pamink
lų, tai Caracalos maudyklės, kurio
se dabar ir olimpiados metu vyks 
atviros operos.

Vienas iš seniausių Romos spor
to stadionų yra nugriaunamas ir 
jo vietoje atsiras modemus dvie
jų augštų stadionas, kuriame vyks 
futbolo ir lauko rutulio varžybos. 
Jis talpins 55.000 žiūrovų. Apa
čioje šio stadiono bus įrengtas už
daras treniravimosi 25 ir 10 met
rų plaukimo bastūnas, imtynių ir 
sunkumų kilnojimo pastatai, o taip 
pat atskiros halės boksui, gimnas
tikai ir fachtavimui. Italų many
mu, Melbourne sportinnkal turė
jo per mažai vietos ir galimybių 
treniruotis ,todėl Romoje jie ne
nori pakartoti šios klaidos.

Vienas iš naujųjų Romos spor
tinių pastatų yra atviras plauki
mu baseinas, kuris bus baigtas 
statyti 1959 metais. Šis baseinas 
galės talpinti 8000 žiūrovų, bet 
olimpiados metu jis laikinai bus 
praplėstas i rtalpins 20.000 žiūro
vų. Tuoj pat už šio baseino yra 
nardymo ir dar toliau — trenira
vimosi baseinai.

— Melbourne, pasakė Italijos 
Olimpinio Komiteto spaudos di
rektorius dr. D. Martucci, — plau

kimo baseinas galėjo talpinti tik 
5000 žiūrovų, todėl visuomet bū
davo didžiausios eilės prie bilietų 
ir daug kas negalėdavo patekti į 
vidų. Romoje mes stengsimės vi
sus patenktinti.

Olimpinės gimnastikos varžybos 
vyks ant Romos imperatoriaus Dio- 
kleciano rūmų griuvėsių. Be Ita
lijos Forumo, olimpiniai žaidimai 
vyks dar ir pietinėje Romos daly
je kuri su miesto centru yra su
jungta naujuoju požeminiu tuneliu 
ir važiuojančiais jame greitaisiais 
elektriniais traukiniais, čia išaugs 
du milžiniški pastatai, tai apie 

miliono dolerių vertės dviračių ve
lodromas ir naujieji Romos sporto 
rūmai, kuriuose vyks bokso, sun
kumų kilnojimo, imtynių ir krep
šinio varžybos.

NAUJOS VARŽYBOS 
OLIMPIADOJ

Rugsėjo mėn. pabaigoje Sofijoje 
įvyko slapti Tarptautinio Olimpi
nio Komiteto pasitarimai, kuriuo
se buvo nutarta į olimpinių varžy
bų eigą įtraukti tinklinį ir šaudy
mą iš lankų, šiame pasitarime ko
mitetas nutarė olimpinių varžybų 
skaičių sumažinti iki 15, duodant 
rengiančiai valstybei teisę pasi
rinkti varžybų šakas iš pripažintų 
komiteto 22 sportinių šakų, šio 
komiteto pirmininkas A. Brunda
ge būvu įnešęs pasiūlymą iš olim
pinių žaidynių išbraukti futbolą ir 
dviračių lenktynes, bet jis sutiko 
didelį pasipriešinimą iš daugelio 
Europos tautų ir daugiausiai iš 
italų, kur futbolas ir dviračių 
sportas yra vieni iš populiariau
sių. Atrodo, kad 1964 metų olim
piadoje, įvyksiančioje Amerikoje, 
šios šakos nebus įtrauktos į olim
pinių žaidynių sąrašą, nes nei fut
bolas, nei dviračių sportas Ameri
koje nėra populiarūs. Kitas Olim
pinio Komiteto pasitarimas įvyks 
ateinančiais metais Tokio mieste.

A.L.

Miegas prieš ir po 
vidurnakčio

Amerikiečių mokslininkas dr. 
Wendt paneigė ligšiolinį įsitikini
mą, kad kiekviena prieš vidurnak
tį išmiegotoji valanda esanti dvi
gubai vertesnė žmogui pasilsėti, 
negu toji po vidurnakčio. Jis su
tinka, kad pirmoji miego valanda 
yra giliausia ir tuomet žmogus la
biausiai pasilsi, bet visiškai nes
varbu, ar ta valanda būna prieš vi
durnaktį, ar po jo. Taip pat ne 
visiems žmonėms reikia vienodai 
miego. Jei vienas pasitenkina 7 
valandomis, tai kitam reikia 9. 
Jam atrodo gana nepatikimas mi
tas, kad Napoleonas miegodavęs 
tik 4 valandas. Jei Jis tiek miego
davęs naktį, tai, matyt, dar nu- 
snūsdavęs ir dieną.

Jis paneigė taip pat nuomonę, 
kad tas, kuris miegodamas vartosi 
ir blaškosi, nepasilsi. Raumenys 
geriausiai pasilsi, jei naktis ne- 
pramiegama venoje padėtyje.

Pritaiko Jūsų

SPECIALISTAS

; akinius. Darbu valandos kasdien 
I šeštad. 9-13 vai.

I

COSMOS TRADING CO.
SAV. A. VAITIEKŪNAS

SIUNČIAME | LIETUVĄ IR RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ 
SUDARYTUS SIUNTINIUS

Dėmesio!
Nuo spalio mėn. 1 d. galite siųsti siuntinius iki 44 lbs! 
Naujas sumažintas oro pašto tarifas: 10 iii. už ė Ibs.
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA 28-TO SPALIO MĖN. ŠIUO 
LAIVU IŠSIŲSTUS SIUNTINIUS GAUS VASARIO PRAD
ŽIOJE. 1958 M.
Apmuituojame vietoje, apdraudžiarae ir supakuojama patys. 
Prekių pirkimo kvitų nereikia.

Kaip jau skelbta, vartoti drabužiai nebesiunčiami.
ADRESATAS GAUNA SIUNTINI PER 3 MĖNESIUS NIEKO 
NEPRIMOKĖDAMAS.
Prisiųskite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai bet 
kuriuo laiku taip pat savaitgaliais:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Telef.: FX 2325.
Važiuoti iš Elizabeth St., Essendono tramvajumi iki 44 sustoji
mo Glass Street.

Taip pat:
300 LITTLE COLLINS ST.. MELBOURNE, C.l.

Telef.: MF 2370 kasdien 11 vai. ryto — 5.30 vakaro 
Šeštadieniais: 9 vai. ryto — 12 p.p.

SKYRIAI:
Sydnėjuje

1. A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstun Park, N.S.W.
Darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vaka
ro. Sekmadieniais ir nedarbo valandomis vakarais kreiptis: 82 
Victor Ave., Picnic Point
2. J. Statkus, “Rūta” Delicatessen, 92 Broomfield St, Cabra- 
matta, N.S.W. Telef.: UB 3498. Vai.: 8 ryto — 6 vai. vakaro 
kiekvieną dieną išskyrus sekmadienius.

Adelaidėje
J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. (“Findon” autobu
sas 12 sustojimas). Valandos: darbo dienomis nuo 6 vai. vakaro 
iki 9 vai. vakaru; šeštadieniais nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Canberroje
A. Ceičys, 11 Devonport St, Ainslie, Canberra, A.C.T1 
Valandos: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 vai. vak. — 
8 vai. vak. ir šeštadieniais — 10 vai. ryto — 5 vai. vak.

Geelonge
S. Karpatai ičius, 5 Yarran Str., North Geelong, Vic. 
Valandos: Darbo dienomis nuo 5 vai. vakaro — 8 vai. vakaro. 
Savaitgaliais — bet kuriuo laiku.

Brisbanėje
K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St, Toowong, Brisbane, Q’Id. 
ley Terrace autobusu iki 21 sustojimo). Tel. U 5827.
Darbo valandos: Kasdien nuo 1 vai. p.p. — 7 vai. vak. 
dienais: nuo 11 vai. ryto — 5 vai. vak.

Perthe
M. Lingienė, 21 Brookman St, Perth, W.A.
Darbo valandos: Kasdien nuo 4 vaL p.p. — 8 vai. vak.
dieniais: nuo 11 vai. ryto — 7 vai. vak. arba iš anksto susitarus.

(Stan-

Sešta-

Šeata-

BROW1WEJONES ETD.
LIETUVIŠKAS SKYRIUS

GREITI
Mūsų pasiųsti siuntiniai pasiekia 

gavėją per 3-6 savaites.

PATIKIMAI!
Mes duodamo 100% garantiją, kad 

siuntinys pasieks gavėją.

PIGIAI!
Palyginkite mūsų kaina* su kitų 

firmų kainomis.

1, Norfolk Place, London W. 2. England
MOŠŲ KALĖDINĖS DOVANOS

KAIP praėjusiais metais, taip ir šiemet BROW’NEJONES LTD. 
LIETUVIUKAS SKYRIUS praneša: KIEKVIENAS, kas užsakys
siuntinį vidutinės vertės (£ 20.0.0) gaus apačioje išvardintų dovanų 
vieną iš jų nemokamai:

(ŠITOS DOVANOS NEJEINA J STANDARTINIŲ SIUNTINIŲ 
UŽSAKYMĄ.)

1. 3 moteriškas vilnones skareles.
2. 6 svarus cukraus.
8. 1 vyrišką vilnonį šaliką 50 x 11.
4. 1 skustuvą, Solingen ar Sheffield išdirbinio.
5. 4i yds. medžiagos moteriškai suknelei.
6. 1 plaukams kirpti mašinėlę 0—0000.
7. 3 poras moteriškų kojinių.
8. 3 poras vyriškų kojinių.

STANDARTINIS SIUNTINYS MOTERIMS

SVORIS — 9 svarai. KAINA £ 18.15.0 (australiškai*)

4i yds. medžiagos mot suknelei, tinkančiai šventą ir darbo dieną.
3 yds. 54” medžiagos moteriškam kostiumui, įvairių spalvų.
1 porą moteriškų apatinių, žieminių.
1 100% vilnos megstinis ilgom rankovėm.
2 poros moteriškų kojinių.
3 moteriškos grynos vilnos skarelės.
1 svaras šokoladu,

STANDARTINIS SIUNTINYS VYRAMS

SVORIS 7 svarai. KAINA: £ 20.10.0. (australiškais)

3i yds. stiprios medžiagos atkarpa vyriškam kostiumui, įvairaus 
audimo.

3 yds. vyriškiems baltiniams medžiaga “poplin” įvairių spalvų.
1 sunkus, šiltas, augšta apykakle, ilgom rankovėm megstinis.
1 pora vyriškų žieminių apatinių.

1 pora vyriškų vilnonių kojinių.
1 vyriškas vilnonis šalikas 50 x 11.
50 cigarečių (Players). \

STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 17.

SVORIS: 16 svarų. KAINA: 45.0.0 australiški svarai.

3i yds. geros rūšies atkarpa vyriškam kostiumui.
3 yds. grynos vilnos medžiaga moteriškam paltui.
3 yds. grynos vilnos medžiaga vyriškam paltui.
3 yds. medžiagos moteriškam kostiumui, žalios ar pilkos spalvos.
1 vyriškas žieminis, megztinio tipo “Windcheater” užtraukiamu 

susegimu.
1 grynos vilnos moteriškas megstinis, ilgom rankovėm.
1 vyriškas šalikas 50 x 11.
3 moteriškos skarelės 27 x 27, vilnonės.
1 skustuvas, Sollingen ar Sheffield išdirbinio.
1 moteriška bliuskutė.

Visi mokesčiai ir muitai yra įskaityti į siuntimo kainą. Gavėjas neturi 
nieko primokėti. Dėl pilno svorio siuntinio jūs galite pasirinkti kas 
jums patinka iš mūsų kainaraščių.

PRAŠYKITE MOŠŲ KAINORAŠČIŲ.

DĖMESIO! JEI JUMS YRA SUNKUMŲ APMOKĖTI, PARAŠYKITE MUMS, IR MES SUTEIKSIME JUMS LENGVATŲ SUMOKĖTI DALIMIS. TODĖL GALITE DRĄSIAI Iš ANKSTO 
UŽSAKYTI JŪSŲ NORIMĄ SIUNTINI, KAD JIS LAIKU PASIEKTŲ 1 JŪSŲ ARTIMUOSIUS TĖVYNĖJE. PATIKINAME, KAD JOS BOSITE PATENKINTI MŪSŲ PATARNAVIMU!

Rašykite tik lietuviškai: brownejones ltd. lietuvių skyrius, i, Norfolk place. London, w. 2. England.
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MtKlt PĄSTOCt
SYDNEJUS

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus lietuviai, ilgesnį lai
ką kaupę lėšas, pagaliau įsigijo 
namus. Sydnėjaus Lietuvių Namų 
Klubo Taryba Redferne nupirko 
dviejų augštų mūrinį namą, ku
riame anksčiau buvo viešbutis — 
alaus baras. Iš oro namas gerai 
atrido, patogus susisiekimas: au
tobusai, tramvajai ir apie 5-7 min. 
nuo Redferno geležinkelio stoties. 
Namo kaina (£ 5000), atrodo, nė
ra augšta.

Lapkričio 3 d. Camperdowne 
įvyks namų dalininkų susirinki
mas, kuriame Taryba suteiks išsa
mesnių informacijų ir bus aptar
ti ateities planai. Susirinkime rei
kėtų visiems dalyvauti, o nega
lintieji atvykti įgalioja raštu save 
atstovauti kitą narį.

GRAŽI PARAMA SPAUDAI

Spalio 29 d. Bankstowno Apy
linkės valdyba savo ruošto šokių 
vakaro pelną skyrė “Mūsų Pasto
gei” paremti. Nedidelėn Protes
tantų salėn Bankstowne susirinko 
apie 150 žmonių. Vakaras praėjo 
jaukioj nuotaikoj, o pelno gauta 
apie £ 20.0.0.

K. GAIDAMAVIČIUS 
IŠĖJO Iš LIGONINĖS

K. Gaidamavičius, sunkiai susi
žeidęs prie statybos darbovietėje, 
ilg<ysnį laiką išgulėjęs ligoninėje, 
grįžo į namus. K. Gaidamavičius 
krisdamas skaudžiai susitrenkė 
galvą.

SPORTININKAI KVIEČIA

Lapkričio 2 d. “Kovo” sporto 
klubo valdyba ruošia narių-rėmėjų 
vakarą — balių, kuris įvyks Ma- 
kabi salėje, Darlinghurste. ALFAS 
Valdybos narys Leonardas Kar
velis skaitys trumpą paskaitą apie 
sporto reikšmę senimui ir jaunimui 
bei jų bendradarbiavimą ; bus 
plati meninė programa, kurią at
liks kovietės ir koviečiai bei jų 
bičiuliai, čia paaiškės ir kam teks 
“Kovo” loterijon leidžiamas tele
vizijos aparatas. Vakaro pelnas 
skiriamas mūsų sportininkų į 
Australijos lietuvių sporto šven
tę Geelonge kelionės išlaidoms 
apmokėti.

Pajieškojimai
• Anna Roza Kit — Arnauekaitė, 
d. Vinco, gim. 1920 m. vasario 29 
d., Vilkaviškio mieste, pajieškoma 
sesers iš Lietuvos. Rašyti: A. Ka
tinas, 9 Warraba St, Como — 
West, N.S.W.

• Liūdai ir Tadas Šepučiai, kilę 
iš Šašaičių km. * stingos vals
čiaus, jie patys arba žinantieji 
apie juos, prašomi rašyti: F. Put
nus 4612 S. Western Ave., Chi
cago 9, Ill. U.S.A.

• Jono Gailiaus, kilusio iš Grlb- 
žemių km. Gargždų valsčiaus, jieš- 
ko Ona Putrienė, dabar gyvenan
ti Klaipėdoje. Jis pats arba žinan
tieji jo adresą prašome rašyti: F. 
Putrius 4612 S. Western Ave., 
Chicago 9. ILL .U.S.A.

• Ini. Juozą Babkaitj, anksčiau 
gyvenusį 54 Argyle St, Fitzroy, 
Melbourne, jieško pusbrolis. Rašy
ti: Pranas Lembertas, 597 Broad
way, So Boston 27, Mass., U.S.A.

Labai Rimtai
42 metų amžiaus vyras, gerai 

nuaugęs, sveriąs 15 stonų (akme
nų), nuosavo išmokėto 6 kamba
rių namo savininkas, Nepriklau
somoj Lietuvoj dėvėjęs uniformą, 
jieško vedybų tikslu gražios žm«>- 
nos. Atsakys tik į rimtus laiškus.

Rašyti šio laikraščio red. per
duoti “Prenumeratoriui”.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMAI

Papildomai skelbiame visuome
nės žiniai:

1. Pagrindiniai dokumentai ry
šium su namų pirkimu jau pasi
rašyti. -

2. Namų kaina £ 5000.
3. Mes mokame £ 2500, — gi li

kusiai sumai gaunami* paskolų 
trims metams iš 7š%.

4. Per tris metus turėsime mo
kėti tik procentus kas trys mėne
siai, gi po trijų metų paskola 
turės būti grąžinta.

Paskolą galima grąžinti ir anks
čiau, bet reikalinga duoti įspėji
mą tris mėnesius iš anksto.

5. Jau trumpo laiko bėgyje ti
kimės gauti raktus.

6. Perkami namai bus reikalingi 
pertvarkymo, tikslu pritaikyti mū
sų reikalams.

7. Perkami namai yra buvęs 
“Bow Bells” viešbutis ir šalia jo 
esanti kirpykla su butu užpakaly
je*

Adresas: No. 18 ir 20 Botany 
Rd., Redfern.

Sydnėjaua Lietuvių Namų 
Taryba.

Mielą

PROTŲ ŠEIMA

skausmo valandoje giliai 
užjaučia

M. ir S. Milai.

Australijos Liet. Kunigų Sekretoriato Pirmininkui

KUN. PETRUI BUTKUI,

jo mylimai motinai mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

St. Kovalskis
ALB Krašto Valdybos Pirmininkas

Sydnėjaus Lietuvių Bendruomenės Kapelionui

KUN. P. BUTKUI,

Jo motutei mirus, gilią užuojautą 
reiškia

ALB Sydnėjaus
Apylinkės Valdyba.

Mielą mūsų klubo narį
VYTAUTĄ K02ENIAUSKĄ, 

negailestingai mirčiai išplėšąs jo mylimą 
motiną ir brolį, giliai užjaučia

“Kovo” Sp. Klubo Valdyba.

Sydnėjaus Liet. Sporto Klubas Kovas
•.m. lapkričio 2 d., šeštadienį,

MACCABEAN HALL, DARLINGHURST, RUOŠIA

“KOVO” NARIŲ — RĖMĖJŲ

VAKARĄ — BALIŲ
Plati ir įdomi meninė programa. Ta proga įvyks ir televizijos 
aparato loterijos traukimas. Visi lietuviai maloniai kviečiami at
silankyti.

Pradžia 7 vai. vak. Gera muzika. Bufetas.

■.W/AV.V^aV.V.YAV.V.'.W.Y.W.V.V.W.VA'.V.V.W 

PAS SPORTININKUS VISADOS BŪDAVO
SMAGIAUSIA!

Š.m. lapkričio mėn. 29 d., penktadienį,

RICHMOND TOWN HALL

jaukioje salėje (prie Bridge Rd. ir Church St. sankryžos)

“Varpo“ Metinis Balius
Pradžia 7.30 vai. vakaro, pabaiga 2 vai. ryto. Gros didelis ir smagus 
graikų orkestras. Veiks puikus Soc. Globos Mot. D-jos bufetas. 
Pakvietimai užsisakomi pas p. Baltrušaitį prie bažnyčios arba pas 
p-lę Audronį Lazutkaitę telefonu FU 6067.
Visi tautiečiai yra kviečiami ateiti ir paremti sportuojantį jaunimų.

Melbourne Liet. Sporto Kl. “VARPO” Valdyba.
VAVAVČAVAWAWAVWAWA'//.V.'.W>WAVAV<

Religinė Informacija

PAMALDOS

Visų šventųjų diena — lapkri
čio mėn. 1 d. — penktadienį — 
šventė privaloma. Sydnėjaus lie
tuviams pamaldos Camperdowne 
7 vai. vakare. Išpažintys nuo 6 vai. 
prieš pamaldas. Išpažinčių klausys 
Tėvą* Leonardas Paltanavičius.

Po šv. mišių — mirusiųjų prisi
minimas: Libera, maldos ir atlai
dai už mirusius.

Vėlinės — lapkričio mėn. 2 d., 
šeštadienį. 3-jos šv. mišios už mi
rusius — vienuolyno koplyčioje, 
o vakare kapinių lankymas.

Palaikydami gražią lietuvišką 
tradiciją — kapinių lankymą Vėli
nėse, Sydnėjaus skautai šimtadie
nio vakare renkasi į Ruokwood’o 
kapines — prie katalikų koplyčios, 
kur 6 vai. 15 min. kartu su dva
sios vadovu pasimels už mirusius 
bei aplankys savo brolių skautų ir 
jų tėvelių kapus. Kviečiami ir kiti 
tautiečiai dalyvauti šiame kapinių 
lankyme.

K.P.B.

DAINOS CHORUI

Spalio 29 d. repeticijos 7 vai. 
vak. ir lapkričio 3d. — 10 vai. 
prieš pamaldas Camperdowne.

Seniūnas.

PRENUMERUOKITE
“MOŠŲ PASTOGĘ”

Metai
Prasideda

Pereitą savaitę rašėme, kad me
tai baigiasi, bet dar geras būrys 
bendruomenės laikraščio skaityto
jų nėra užsimokėję prenumeratos 
už šiuos metus, nors 'juos “Mūsų 
Pastogė” tvarkingai lanko kiek
vieną savaitę. Džiugu pranešti, 
kad po šito priminimo keliolika 
skaitytojų prisiuntė prenumeratos | 
pinigus, kiti ir aukų, tad tikimės 
netrukus visiškai nebelksiant sko
lininkų ir skaitytojų šeima nesu
mažės, kas įgalins ir toliau laik
raštį leisti 6 puslapių.

Sakydami — METAI PRASI
DEDA — norime pabrėžti, kad jau 
šiandien turime keliolika pažymė
tinai rūpestingų skaitytojų, kurie 
atnaujino “Mūsų Pastogės” pre
numeratą 1958 metams ir prisiun
tė pinigus. Štai pirmųjų sąraše 
matome šiuos laikraščio bičiulius:
I. Alekna, Vie., V. Augustinavi- 
čius, Vie., V. Didžys, Vic., A. Gu
das, S. Australia, R. Greimas, Vic.,
J. Grincevičius, Wollongongas — 
N.S.W., A. Kairys, Vic., J. Kra
sauskas, Vic., P. Lieskovas, Vic., 
Pledžinskas, S.A., S. Račkauskas, 
W. Australia, P. Velionlškis, Can
berra.

Tai gražus pavyzdys visiems, nes 
tai, ką gali padaryti šiandien, ne-! 
reikia atidėlioti rytojui.

"M.P.” RĖMĖJAI
Padidinus M.P. iki 6 puslapių, 

laukta, kad skaitytojai laikraščio 
leidimo naštą palengvins ne tik 
tvarkingai susimokėdami prenu
meratą, bet gal vieną kitą šilingą 
skirs aukų, kaip tai daroma ki
tur, nes lietuviškas spausdintas 
žodis tremtyje visur susiduria su 
finansiniais sunkumais. Ir neap
sirikta. Toliau tęsdami bendruo
menės laikraščio bičiulių — auko
tojų sąrašą, matome šias organiza
cijas ir paskirų asmenų pavar
des: ALB Sydnėjaus Apylinkė — 
£ 50.0.0, Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugijos Sydnėjaus skyrius 
— £ 10.0.0., Pranauskas, Geelon- 
gas, Vic. — £ 5.0.0, J. Steponai
tis, N.S.W. — £ 5.0.0, Jakštas, 
Hobartas, Tas. — £ 3.10.0, A. 
Kairys, Vic. — £ 2.14.0, Dubins- 
kas, Woomera, S.A. — £ 1.15.0, 
Strimaitis, Vic. — £ 1.0.0, Zaka
ras, Canterbury, N.S.W. 5 Ši!., 
Sanatorskis, N. Zelandija — 0.2.6. 
(b.d.)

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

M.P. Administracija.

PADĖKA

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
valdyba nuoširdžiai dėkoja NA
TIONAL BANK už paskolos su
teikimą perkant Lietuvių namus 
ir siūlo visiems lietuviams, turin- 
tems verslo ar kitų finansinių rei
kalų, kreiptis į National Bank, ku
ris patarnavimus atlieka rūpes
tingai, mandagiai ir tikrai su
prasdamas kliento reikalus.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos
Valdyba.

Dėmesio! Dėmesio!
BUY. POLIT. KALINIŲ S-GOS AUSTRALIJOS SKYRIUS

š.m. lapkričio mėn. 9 d., šeštadienį, 
kviečia visus tautiečius ir svečius atsilankyti į linksmą tradicinį

PAVASARIO VAKARA — BALIU, 
4 <

kuris įvyks gražiai išpuoštoj MASONIC HALL, Station St. 
NEWTOWN.

BALIAUS PROGRAMOJE: oro akrobatai, porinis baletas, pavasario 
žiedų rožių valsas, dainos ir muzika.
BUFETE: Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos draugijos paruoš
ti skanumynai ir kokteilis.
GROS gera šveicariečių kapela.
PAKVIETIMŲ kaina tik 10 šil. ir 6 penai švietimo — Kultūros Fon
dui. Pakvietimus galima gauti pas visus S-gos skyriaus valdybos na
rius ir Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos draugijos nares. Paš
tu pakvietimai užsakomi šiuo adresu: Pr. Sakalauskas, Box 24 Green
acre, N.S.W.

Baliaus 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 SimniŠkia, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. (TeL MX 2120).

Sporto Skyriaus 
Informacija

Šiame numeryje Australijos 
lietuvių sporto žinių santrauka 
atspausta bendrojoje kronikoje, 
nes laiškas iš vieno Sydnėjaus 
priemiesčio į kitą (nuo Sp. Sk. re
daktoriaus buto iki spaustuvės) 
keliavo ištisas 4 dienas. Dėl sid- 
nėjiškio pašto “efficiency” rank
raščius spaustuvė gavo pavėluotai, 
tad platesni įvairių sportinių pa
rengimų aprašymai tegalės būti 
atspausti kitos savaitės numeryje.

SPORTININKŲ IR SPORTO 
MĖGĖJŲ DĖMESIUI!

Atidžiai sekite “Mūsų Pastogės” 
sporto skyrių, kuriame netrukus 
bus paskelbta pirmoji Australijos 
lietuviams SPORTINĖ STAIGME
NA, kuria susidomės buvusieji ir 
busimieji, aktyvūs ir pasyvūs spor
tininkai bei jų bičiuliai.

Sporto Skyriaus Red.

GEELONGAS
-VYTIS” GEELONGO 

ŠACHMATŲ MEISTERIS
Spalio mėn. vid. pasibaigė Gee

longo miesto tarpklubinės šach
matų pirmenybės. “Vyties” šach
matininkai išsikovojo pirmą vietą. 
“Vyties” klubą atstovavo A. Bra- 
tanavičius, J. Jonušas, R. Giedrys, 
J. Malinauskas ir Norvydas.

LAIMĖJO PRIEŠ 
UNIVERSITETĄ

Spalio mėn. Geelonge viešėjo 
Melbourne universiteto krepšinio 
rinktinė. Draugiškose varžybose 
vytiečiai svečius įveikę 53:42 san
tykiu.

DAR VIENAS LAIMĖJIMAS
“Vyties” II-ji susitiko su Mel

bourne universiteto II komandos 
krepšininkais. Laimėjo vytiečiai 
35:23 pasekme.

PO LOTERIJOS
Geelongo “Vyties” sp. kl. val

dyba praneša, kad “Vyties” lote
rijoj pryzą — lygintuvą (prosą) 
laimėjo Nr. E 40, p. Obulskienė 
iš Adelaidės.

ADELAIDE
“VYTIES” NESĖKMĖ

Pusiau baigminėse krepšinio var
žybose “Vytis” pralaimėjo West 
Adelaidės australams 37:31 pasek
me. Vytiečiams pralaimėti sten
gėsi ir kiek galėdamas padėjo tei
sėjas, — jo šališkumas buvo itin 
ryškus kraunant paskiriems “Vy
ties” žaidėjams baudas.

JAUNIAI LAIMĖJO
“Vyties” jaunių I-ji susitiko su 

West Adelaidės jauniais. Rungty
nes užtikrintai laimėjo vytiečiai.

“Vyties” Jaunių II-ji laimėjo 
prieš “Glenelg” 50:17 pasekme. 

Tai buvo užtarnauta “Vyties” jau
nių II — jo penketuko reikšminga 
pergalė.

Mielam

VYT. K02ENIAUSKUI,

Jo mylimai motinai ir broliui 
mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

“Kovo” šachmatų Sekcija

PRANEŠIMAS
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 

NAMŲ NARIAMS

Klubo “Lietuvių Namai” Taryba 
kviečia narių metinį susirinkimą 
1957 metų lapkričio mėn. 3 d. 1 
vai. po pietų (sekmadienį) Cam- 
perdowno bažnyčios parapijos sa
lėje.

Nustatytu laiku nesusirinkus 
reikalingam kvorumui, susirinki
mas įvyks viena valanda vėliau po 
nustatyto laiko ir bus teisėtas ne
atsižvelgiant į dalyvių skaičių.

Pagal įstatų 18 paragrafą — 
narys nedalyvavęs 3 metus iš ei
lės metiniame susirinkime, arba 
neįgaliojęs kitą narį atstovauti 
save, išbraukiamas iš narių sąra
šo.

Pagal Tarybos nutarimą nariai 
susirinkime turės balsavimo teisę 
tik pagal įmokėtų įnašų dydį.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų komisijos praneši

mas.
3. Prezidiumo sudarymas.
4. Tarybos pranešimas: a) me

tinė apyskaita, b) informacija 
apie namus.

5. Revizijos komisijos praneši
mas.

6. Apyskaitos tvirtinimas.
7. Tarybos sąstato papildymui 

3 tarybos narių ir 7 kandidatų 
tarybon rinkimas.

8. Einamieji reikalai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Klubo “Lietuvių Namai” 
Taryba.

PADĖKA

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
valdyba nuoširdžiai dėkoja žemiau 
išvardintoms organizacijoms ir as
menims, vienu ar kitu būdu pri
sidėjusioms prie pasisekimo Są

jungos baliaus, įvykusio š.m. rug
sėjo 21 d.:

Moterų Sekcijai už bufeto pa
ruošimą ir laikymą bei Jo pelno, 
t.y. £ 53 paaukojimą Lietuvių 
namams, klebonui kun, Kungiui 
už skelbimus, ponams — J. Kal
vaičiui, Br. Jurgelioniu!, Br. Lu- 
kavičiui, Ant Morkūnui, Ant Ma
želiui ir S. Povilaičiui už tvarkos 
palaikymą ir kitus patarnavimus 
baliaus metu; ponioms — Alek
sandravičienei, Borjerienei, Bud
rienei, Dičiūnienei, Gučiuvienei, 
Gudaitienei, Jucienei, Kalvaitie- 
nei, Lapšienei, Reisonienei, Rad
zevičienei, Rackienei, Raginienei, 
Pocienei, Pocienei, Morkūnienei, 
Pridotkienei, Urnevičienei ir Var- 
nauskienei ir ponams — Linkui, 
Remeikiui ir Sereliui, už prisidė
jimą suorganizuojant turtingą, 
pilną skanumynų bufetą.

Adelaidės Letuvių Sąjungos 
Valdyba.

DĖMESIO !
NeužmirSkite Švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

(Honey Liųeur) 
ir degtines trijų rūsių: VODKOS. 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augitos ko
kybės ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Ernstan Bottling Co. Ltd.
gamybos gėrimų su Amerikos 

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

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants

81 Hillcrest Avenue, Hurstville 
tel. LU 4464.

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