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KARIUOMENES DIENA
ALB KRAŠTO VALDYBA, TIEK IR VISI AUSTRALIJOJE IR VI
SAME LAISVAJAME PASAULYJE ESĄ LIETUVIAI GRAŽIAI 
PRISIMENA SAVĄJĄ KARIUOMENĘ, DIDELĖMIS AUKOMIS 
ATKOVOJUSIĄ LIETUVAI LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ. 

TAUTA SAVOJO KRAŠTO IŠLAISVINTOJŲ IR GYNĖJŲ, YPAČ 
KŪRĖJŲ-SAVANORIŲ, AUKAS BEI PASIŠVENTIMĄ VISUR IR 
VISUOMET MINĖS SU DĖKINGUMU IR PAGARBA, O TĖVY
NĖS LAISVĖS KOVŲ PAVYZDŽIAI SKATINS MUS NAUJIEMS 
ŽYGIAMS.

1918 metais pradėjo tvertis mū
sų kariuomenė ir tų metų lapkri
čio 23 dieną buvo išleistas pirma
sis jos įsakymas Jis buvo trum
pas ir savo turiniu kuklus, bet 
pirmas, šis motyvas buvo vien i n- 
tėlis ir lemiamas, kad lapkričio 
23 parinkta mūsų kariuomenės 
šventės diena.

Sumanymas turėti kariuomenės 
šventę, nebuvo naujas dalykas. 
Mintis buvo paimta iš kitų kraštų. 
Tikslas buvo ne tiek pagarbą ka
riuomenei pareikšti, bet pagerbti 
žuvusius ir mirusius už Lietuvos 
Nepriklausomybę karius ir viešai 
pasidžiaugti mūsų pačių sukurta 
ir ugdoma lietuviška organizacija, 
kokias tegali turėti tik nepriklau
somos valstybės. Tai buvo viena 
priemonių stiprinti mūsų tautinį 
ir valstybinį susipratimą.

Latviu Tautos
Šventė

Prieš 39-rius metus — 1918 me
tų lapkričio 18 dieną — Rygoje, 
Nacionalinės Operos Rūmuose, lat
vių tautos atstovybė, paskelbė 
laisvą ir nepriklausomą Latviją. 
Tai buvo džiaugsmo ir tautinio 
triumfo diena, kuri paskui buvo 
minima kiekvienais metais Ne
priklausomoje Latvijoje, kurią iš
kilmingai švenčia latviai visame 
laisvajame pasaulyje, ir tyliai sa
vo širdyse pavergtoje savo tėvy
nėje.

Latvių tauta savo laisvės troški
mų įgyvendinimui yra sudėjusi ga
na daug ir labai reikšmingų aukų. 
Tautos laisvės troškimas ir pas
tangos ją atgauti, kad ir ne visuo
met vienoda įtampa, lydi visą 
latvių tautos istoriją. Latvių ke-i 
lias į laisvę buvo, ir dabar vėl te- Į 
bėra, sunkus ir vargingas, jis ve-1 
da per erškėčius ir prarajas; peri 
naktų sutemas ii- dienų miglas. I 
Laisvės žiburys ne kartą amžių 
bėgy sumenksta ir išblėsta, bet 
jis neužgesta ir atveda į tikslą. 
Ir Latvija, po skaudžių ir tragiš
kų išgyvenimų, po sunkios vergi
jos ir naikinimo, vėl kelsis laisva 
ir nepriklausoma valstybė.

Per nepriklausomybės laikotar
pį, kuris tebuvo palyginti trum
pas, kaip ir Lietuvos, latvių tau
ta išvarė gilią kūrybingą vagą 
visose gyvenimo srityse, parodė 
valios, darbštumo ir pražydo gra
žiu žiedu Pabaltijo ir viso pasau
lio tautų šeimoje.

Mes, minint latviams savo tau
tinių laimėjimų — reikšmingiau
sią savo tautos dieną — jungiame 
savo džiaugsmo, solidarumo ir ben
drų išgyvenimų jausmus. O kai 
kitose aplinkybėse jie minės savo 
brangią dieną ir tars nepriklauso
mybės dieną kartotą šūkį: “LAT
VIJA IR, LATVIJA BUS”, mes 
lietuviai jiems nuoširdžiai pritar
sime.

Dievs, sveti Latviju!

• Sovietinis maršalas Rokosovs- 
kis, kurį Gomulka perėmęs vald
žią pašalino iš Lenkijos, dabar 
Maskvos paskirtas su Turkija su
sisiekiančio Užkaukazio karinės 
srities viršininku.

Prisimename, kaip kasmet mi
nėdavome šią šventę. Pamaldos 
bažnyčiose, paradai aikštėse, kon
certai ir paskaitos salėse, minėji
mai su gėlėmis ir vainikais prie 
paminklų žuvusiems ir karių kapi
nėse ir visur pakili šventiška nuo
taika. Taip keliais žodžiais tariant, 
atžymėdavom lapkričio 23-ją, kol 
pas save, tėvynėje, buvom šeimi
ninkais.

Laike sovietų okupacijos išau
gęs lapkričio 23 rytas buvo kitoks. 
Nesimatė vėliavų, nebuvo girdėti 
muzikos maršų nei dainų. O jei
gu kas ir matė tą rytą žygiuo
jant kariuomenės dalinį, tai jis 
jau buvo ne Lietuvos kariuomenės, 
ir lapkričio 23-j i nebuvo mums 
šventė.

Atėję vokiečiai neslopino pačios 
šventės idėjos, bet stengėsi ją iš
naudoti savo tikslams. Jie tą die
ną organizavo visokius Arbeits- 
diensto paradus, kad lapkričio 23- 
ios priedangoje piusigaudytų sau 
“savanorių”. Jie nedraudė savi
saugos batalionams, tiems neskait
lingiems mūsų senosios kariuome
nės likučiams, išbarstytiems rytų 
plotuose, paminėti tą dieną, kaip 
mes buvome įpratę anksčiau. Bet 
plačioji Lietuvos visuomenė nebu
vo pasiruošusi šitokai šventei. Ji 
kariuomenės dieną minėdavo nuo 
okupacinės valdžios nepriklauso
mai.

Nors būdavo darbo diena ir ne
leidžiama švęsti, nors Karo mu-
ziejaus sodelyje, karių kapinėse 

nebūdavo vėliavų, bet žmonių bū
riai demonstratyviai pareikšdavo 
savo siekimus ir pagarbą tiems, 
kurie kovoja dėl tėvynės nepri
klausomybės ir jos laisvės.

Visi geros valios lietuviai, tėvy
nėje ir už jos sienų, prisimena šią 
dieną ir ją pamini, kaip gali, bet 
visi su meile ir viltimi.

Lapkričio 23-ji tai dalelė mūsų 
Nepriklausomybės, tai maža žvai
gždutė, kuri spindi ir masina mus 
visus atgal į laisvą ir Nepriklau
somą Lietuvą. .

P.D.

LAISVASIS PASAULIS
Turi būti stiprus

Šitaip pasakė Anglijos minis- 
teris pirmininkas Mącmilanas, 
kalbėdamas Guildhallyje. Ministe- 
ris pirmininkas pažymėjo, kad 
šiandien nesama jokių ženklų, ku
rie rodytų, jog komunistai būtų 
pakeitę savo nusistatymą ir atsi
sakę noro apvaldyti pasaulį.

Toliau Macmillanas kalbėjo apie 
draugystę su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis, kuri, ypač po 
pastarojo jo pasimatymo su pre
zidentu Eisenhoweriu, dar sutvir
tėjusi.

Anglijos užsienių reikalų minis, 
teris Selwyn Lloyd padarė pa
reiškimą, reikalaudamas Sovietus 
įrodyti, kad jie tikrai nori taikaus 
sugyvenimo su Vakarais. Jis nu
rodė, kad pastaruoju laiku Sovie
tai Anglijai ir jos draugams pri
darę itin daug “trabelių”.

Pastebėtina, tiek ministeris pir
mininkas, tiek ir užsienių reikalų 
ministeris, pakartotinai kalbėjo 
apie “taikų sugyvenimą”, tik vi
sa bėda, kad Maskva vis dar ne
rodanti pakankamai geros valios...

ATGAIVINAMAS 
KOMINTERNAS

“New York Times” rašo, kad 
Maskvoje svarstomas klausimas 
atgaivinti prieš kurį laiką paleis
tą Kominterną — komunistų in
ternacionalą — kuris kontroliuotų 
viso pasaulio komunistų veiklą.

Laikraštis mano, kad naujoji or
ganizacija pradės veikti laike 6 
mėn. Varšuva nurodo, kad Maskva 
daranti didelį spaudimą į kitų 
kraštų komunistų partijas, kad 
naujoji organizacija būtų įsteigta 
paleistojo Komintemo ir Komin- 
formo principu.

šitie reikalai buvo diskutuoti 
Maskvoje Rusijos revoliucijos su
kakties minėjimo proga, kur* daly
vavo visų komunistinių vyriausy
bių ir kom. partijų vadai, Išskyrus 
Jugoslavijos Titą, kuris neatvykęs 
“dėl ligos”. Tito, kuris yra turėjęs 
reikalų su Kominformu, pranešė, 
kad Jugoslavija būtų laiminga, 
jeigu būtų palikta nuošialiai. 
Maskvos įsakymams nenori pa
klusti taip pat ir Lenkijos bei Ki
nijos komunistai. Abejonių reiškia 
ir italų kom. vadas Togliatti, bet 
Chruščevas iš kailio neriasi, kad 
viso pasaulio komunistai paklustų 
centrinio organo, kurį, neabejoja
ma, valdytų Maskva.

PRANCŪZIJA TURI 
VYRIAUSYBĘ

Reuterio agentūra praneša, kad 
Prancūzija jau turi vyriausybę. 
Po keletos nepavykusių mėginimų, 
ją pasisekė sudaryti M. F. Gail- 
lard’ui. Naujasis ministerių kabi
netas yra paruošęs radikalų pla
ną, kaip kraštui išbristi iš ekono
minių sunkumų.

NEUŽMIRŠKIME ATNAUJINTI
MOŠŲ PASTOGĖS

Prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

“MŪSŲ PASTOGĖ” Jus lankys kiekvieną savaitę ir 1958 metais, jei
gu prisiusite £ 3.0.0. Tai galima atlikti paprasčiausiu būdu: nupir
kite pašte Postal Note, arba užpildykite Money Order’į, arba išrašy
kite čekį ir įdėję į voką siųskite šiuo adresu: “Mūsų Pastogė”, 
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
KAM SUNKU prenumeratą apmokėti už visus metus, gali mokėti 
dalimis.
1958 METŲ PRENUMERATORIAI gaus nemokamai sieninį kalen
dorių.

KALBA EISENHOWERIS
GA PASIEKĖ ŽYMIŲ LAIMĖJ!- 
PAJĖGESNĖ KARIŠKAI.

limo atveju jų užteks sugniuždyti 
priešui ir dar pasiliktų geros at
sargos. Amerikiečiai esą pasigami
nę, tai įrodyta bandymais, kad jie 
turi tolimo sklidimo raketas, ga
linčias pasiekti taikinius už 3-5000 
mylių, čia prezidentas priminė, 
kad amerikiečiai turi išbandę arba 
tebebando 38 tipų raketas ; ato
mines gilumines bombas (povan
deniniams laivams skandinti); ato
minius povandeninius laivus, ku
rie gali šaudyti atominėmis rake
tomis, pasiekiančiomis taikinį už 
kelių šimtų mylių; atominėmis 
patrankomis apginkluotus visus 
laivus, statytus po 1955 metų; 
raketas, kurios pačios susiranda 
taikinius ore; “Snark” raketos per 
bandymus taikinius pasiekusios 
už 5000 mylių; trijų tipų raketos 
pasiekusios nuo 2000 iki 4000 my
lių augštį, o tarpkontinentinės ra
ketos tebebandomos. Amerikiečių 
atominiai povandeniniai laivai ga
li išbūti po vandeniu 16 parų, o 
specialiam reikalui pagaminti iš- 
vę antarktikoj 5 dienas po ledu.

Kalbėdamas apie laisvojo pasau
lio pasiektus laimėjimus karinėje 
srityje, Eisenhoweris nurodė, kad 
jei komunistinis pasaulis kai ku
riose srityse ir pralenkė Vakarus, 
tai tėra tik laikinis reiškinys.

— Labai galimas dalykas, kad, 
kurį laiką Amerika bus atsilikusi 
nuo Rusijos gynyboj, bet to neat
sitiks, jei mes dirbsime visi ranka 
rankon ir atliksime darbą, kurį tu
rime atlikti, — kalbėjo preziden
tas.

Savo kalboje jis pabrėžė glau
daus bendradarbiavimo reikalingu
mą laisvajam pasauliui, kad ne
prarastų turimų pozicijų ir išlai
kytų pirmavimą, kas ir tegali ap
saugoti laisvąjį pasaulį nuo ko
munistinio pavergimo.

PRIPAŽĮSTAMA, KAD SOV. S- 
MŲ, BET AMERIKA TEBĖRA

Sputnikui nr. 2 pradėjus kelio
nę, karštai tebesvarstant jo kelei
vio — šuniuko Fluffy likimą, iš 
erdvės buvo pagauti nauji signa
lai, kurie, kaip mokslininkai aiš
kiai nustatė, nebuvo Sputniko. 
Buvo spekuliuojama, kad Sovietai 
bus paleidę raketą į mėnulį, ku
rioj, galimas dalykas, tupi žmo
gus. Amerikiečiai šitais signalais 
itin domėjosi ir buvo duotas įsa
kymas visoms karinėms stotims 
registruoti signalus ir pranešti 
centrinei įstaigai.

Netrukus paaiškėjo, kad tai sig
nalai iš amerikiečių iššautos rake
tos, kuri iškilus šimtus mylių į 
erdvę, padariusi trajektoriją, vėl 
grįžo veik į tą pačią vietą, iš kur 
buvo iššauta, šis bandymas rodo, 
kad amerikiečiai mokslininkai pa
gamino tolimo skridimo raketas, 
kurias jie gali nukreipti kur jiems 
reikalinga.

Prezidentas Eisenhoweris kal
bėdamas į amerikiečių tautą per 
televiziją, žiūrovams parodė ir 
šios raketos, sugrįžusios iš stra
tosferos, “nosį”. Šia proga prezi
dentas pasakė:

— Mes esame gerokai priekyje 
branduolinės fiziko išradimų lau
ke, ir mei keta me būti priekyje”.

Eisenhoweris pripažino, kad So
vietai kai kuriose mokslinių ban
dymų srityse yra pralenkę Ame
riką, bet apskritai, laisvasis pa
saulis tebėra kariniai pranašesnis. 
Jo nuomone Sovietų dirbtinis že
mės satelitas yra reikšmingas 
mokslinis laimėjimas, bet jis pats 
tiesiogiai neturi karinės reikšmės.

Prezidentas savo kalboje pabrė
žė, kad Amerika šiandien turi pa
kankamai didelius kiekius atomi
nių ginklų, kurie kiekybes ir ko
kybės atžvilgiu vis auga. Užpuo-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
MIRĖ PROF. DR. 

JONAS KAIRIŪKŠTIS

Jis mirė spalio 9 d. Vilniuje. 
Buvo Vilniaus universiteto medici
nos fakulteto profesorius ir Moks
lų akademijos narys Velionis prieš 
karą buvo pasižymėjęs medicinos 
mokslo srityje ir išradęs naujus 
būdus kai kurioms ligoms gydyti.

★ Spalio 12 d. mirė Vyt. Ste
ponaitis, buv. Lietuvos karinės 
spaudos darbuotojas, bibliofilas, 
bibliografas ir istorikas. Buvo gi
męs 1893 m. kovo mėn. Sintau
tuose, šakių apskr. Būdamas di
delis lietuviško spausdinto žodžio 
mėgėjas, visą savo amžių rinko 
lietuviškas knygas ir šiaip leidi
nius. Po karo okup. Lietuvoje dir
bo valst. bibliotekoje.

★ Išėjo iš spaudos “Lietuvių 
kalbos žodyno” IV tomas, žodyną 
parengė Lietuvos mokslų akade
mijos lietuvių kalbos ir literatū
ros institutas, išleido Valstybinė 
politinės ir mokslinės literatūros 
leidykla Vilniuje, šis tomas turi 
448 psl. ir apima žodžius “i” ir 
“j”

★ A. Venclova parašęs naują 
romaną apie 1940 metus, kai Lie
tuvoje buvo įkurta bolševikinė 
santvarka.

★ Iš Kazachstano grįžo 1.200 
vilniečių, kurie į ten buvo nuvežti 
vasaros darbams. Spalio 4 d. jų 
transportas atvyko į Vilniaus sto
tį ir buvo sutiktas gausaus drau
gų būrio, ypač studentų. Į Kauną 
grįžo 600 žemės ūkio akademijos 
studentų, kurie taip pat buvo Ka
zachstane. Didelis skaičius grįžu
siųjų apdovanoti ženkleliais ir me
daliais už gerą darbą.

★ I Vilnių kasdien ateina 30.000 
laiškų. Vilniuje esą 200 laiškinin
kų, kurie laiškus ir laikraščius iš
nešioja į namus. Vilniečiai gauną 
110.000 centrinių ir respublikinių 
laikraščių, be to, 10.000 iš liau- !• 
dies demokratijos šalių. Apie 40.1 
000 egz. laikraščių ir žurnalų, be1 
to, esą dar išplatinama kioskuose.

KAS AUDŽIA IR KAS DĖVI

Pranešta, kad Telšių “Masčio” 
audiniai yra žinomi net už respub
likos sienų, kaipo vieni geresnių. 
Bet ar tais ‘Masčio” audiniais ap
rūpinami Lietuvos žmonės? Ne, 
kaip ir visos kitos okupuatos Lie
tuvos gamybos tik trupiniai ten
ka jos gyventojams, visa kita ei
na į “plačiąją tėvynę” arba už jos 
sienos. O kas lieka krašte parda
vinėjama eiliniam darbo žmogui 
neįveikiamomis kainomis.

BRAŠKA 
PASITIKĖJIMAS

Anglijos. Darbo partijos kairio
jo sparno vadas Bevanas, kuris su 
paskaitomis lankėsi Amerikoje, 
buvo priimtas prezidento Eizenho- 
werio. Spaudos atstovams jis pa
reiškė, kad jį stebina amerikiečių 
nuotaikų kritimas Sovietams pa
leidus sputnikus. Bevano nuomo
ne, “du sputnikai tai dar Jokia 
pjūtis”. Jis susidaręs įspūdį, kad 
amerikiečiai būtų linkę geruoju 
šnekėtis su sovietais, jeigu ne tie
du sputnikai. Dabar jie laikosi re
zervuotai tir nerodą iniciatyvos, 
nes tai gali būti palaikyta jų silp
numu. Bevanas tikėjęsis iš ameri
kiečių vadovaujančių asmenų di
desnio kietumo ir šaltakraujišku
mo.

NATO karinių pajėgų vyriau
sias vadas Europoje, gen. Lauris 
Norstad, įspėjo amerikiečius ne
pasimesti dėl Sovietų pasiektų re
zultatų vienoje mokslo šakoje. Va. 
karai yra jėgos pusiausvyroj, ne
žiūrint į tai, kad Sovietams pasi
sekė paleisti aplink žemę du sput
nikus. Jis pirminė, kad šaltasis 
karas reikalauja ir šaltų nervų, 
gi Sovietų dirbtinių žemės sateli
tų paleidimas sukūrė daugiau ne
pasitikėjimo nei technologinę kri
zę.

SUSTABDYS ATOMINIUS 
BANDYMUS

Iš Londono pranešama, kad 
Anglija laikinai su stabdysianti 
atominių bombų sprogdinimus, 
šitokį nutarimą padarė Anglijos 
vyriausybė ir apie tai parlamentui 
pranešė ministeris pirmininkas.

FLUFFY NEBEGYVAS
Pagaliau ir Maskva paskelbė 

oficialų pranešimą, kad Sputniko 
Nr. 2 keleivis, samojėdų kalė, 
užbaigė savo dienas apie 900 my
lių augštyje, nykioje beorėje erd
vėje.

• Pereitą savaitę mirė A. Za
potocky, komunistinės Čekoslova
kijos prezidentas, kuris šiose pa
reigose išbuvo nuo 1953 m. Jis 
mirė 72 metų amžiaus.
• Iš Niujorko pranešama, kad 

So v. Sąjungos ir kom. Kinija te- 
besiunčia ginklus š. Korėjai. Gin
klų siuntimas, pagal paliaubų su
tartį, yra uždraustas.
• Pereitą savaitę streikavo Syd- 
nėjaus uosto darbininkai. Lapkri
čio 13 d. teišplaukė tik Oronsay 
keleivinis laivas.
• Iš Vašingtono pranešama, kad 
esama duomenų, jog Sov. Sąjun
gos mokslininkai projektuoja bom
bonešį, kuris skrisiąs “pasakišku 
greičiu” ir pakilęs į stratosferą 
galėsiąs subomborduoti bet kurį 
pasaulio miestą bei atlikti šnipi
nėjimui vertingus fotografavimus.
• Iš Londono pranešama, kad 

Jemenas reikalauja anglus ati
traukti savo karines pajėgas iš 
Adeno, kuris yra Anglijos protek
torate. šitą pareiškė Jemeno ka
rūnos princas, Mohammed Ahmed 
EI Badar, kuris taip pat yra ir 
Jemeno vicepremjeras. Ahmedas 
išvyko į Londoną, kur bus Angli
jos vyriausybės svečias.
• Komunistų partijose “valymai” 
yra įprastinis reiškinys. Tai vyk
doma ne tik Sov. Sąjungoje, bet 
ir kituose kraštuose. Lenkijoje iš 
komunistų partijos per pastaruo
sius metus išstojo apie 100.000 
narių, bet Gomulka pareiškė, kad 
partija turi būti apvalyta. Dabar 
joje yra 1.300.000 narių.

1
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Kaip Prasimanyti Pinigo? Mire Dr. Kazys Trukanas ED. VIZRA

JOKIA veikla be pinigų mūsų 
bendruomenėje nėra įmanoma. Dar 
daugiau: visa eilė reikalų, kuriuos 
VERKIANT reikėtų atlikti, iš 
planavimo stadijos neišeina, nes 
trūksta lėšų. Neabejojame, kad 
lietuviai finansiškai yra pajėgūs 
Australijoje atlikti daug daugiau 
gerų darbų, jeigu tik būtų rasti 
gyvenimiški būdai toms lėšoms su
telkti.

BENT teorijoje pagrindiniu pa
jamų šaltiniu turėtų būti solida
rumo mokestis. Tačiau ne viena 
valdyba šitą šaltinį nurašė į gry
nus nuostolius: tiesiog neįmano
ma, sako, tų mokestį tvarkingai 
surankioti ir todėl dairomasi kitų 
šaltinių savo veiklos finansavimui. 
Dažniausiai, kaip žinome, ruošia
mi pasišokimai, kuriuose valdybos 
iždininkui, matyti, lengviau par
davinėti alų kaušais ar brendį, ne
gu iš tautiečio paprašyti kelių ši
lingų solidarumo mokesčio. Tik
rumoje tokių pasišokimų suruoši
mas pareikalauja nemaža pastan
gų ir darbo. Bet gryno pelno — 
ne taip jau daug. Tiesa, atskiri 
baliai atneša net šimtų svarų pel
no, tačiau tai tik retais atvejais, 
kada balius itin populiarus, gerai 
išreklamuotas ir visų remiamas. 
Apylinkėje toks balius tesuruošia- 
mas tik kokį kartų, kartais du į 
metus. Eiliniai pasišokimai, ku
riuos organizacijos ruošia kuone 
kas antrų savaitę, dažnai teduoda 
kokį 10-20 svarų pelno, ir tik re
tesniais atvejais pelnas pasiekia 
pusšimčio.

Neatmestinas, žinoma, tokių pa- 
sišokimii ruošimas: pinigų lietu
viškiems reikalams niekuomet ne
bus perdaug. Tačiau lyginant įdė
tas pastangas ir darbų, reikėtų 
gerai apsvarstyti, ar tvarkingas 
solidarumo mokesčio rinkimas tik
rai jau toks sunkus ir neįmano
mas dalykas, kad neverta tuo ir 
rūpintis ?

Jeigu 6000 dirbančiųjų Austra
lijos lietuvių kiekvienų mėnesį ap
simokės po vienų šilingų solidaru
mo mokesčio, per metus jau turė
sime per 3500 svarų. Pagalvoki
me, kiek pasišokimų reikėtų su
ruošti ir kiek kaušų alaus parduo
ti, kad tokių sumelę surinktumė
me — savaitgalių tam pritrūktų.

Nominaliai, solidarumo mokes
tį apsimokėti privalėtų kiekvienas 
Bendruomenės narys. Pagal Pa
saulio . Lietuvių Bendruomenės 
kąnstituciją, kiekvienas lietuvis, 
be jokio atskiro prisirašymo ar 
kitų formalumų ir YRA Bendruo
menės narys. Esmėje tokia P.L.B. 
konstitucijos koncepcija yra visiš
kai suprantama ir priimtina. Ta
čiau ar mes gyvenimiškai galvo
dami, teisingai jų interpretuoja
me?

per Australijos kariuomenės die
nų — Anzac Day, tačiau jie neturi 
balso renkant R.S.L. vadovybę ir 
jie negali naudotis kai kuriomis 
privilegijomis, pavyzdžiui, nemo
kamai dalyvauti tuitingų organi
zacijos klubų parengimuose ir 
pan.

Panašaus principo įvedimas mū
sų bendruomenėje kartais galėtų 
lobai palengvinti solidarumo mo
kesčio surinkimų. Principiniai 
kiekvienų lietuvį laikykime Ben
druomenės nariu. Per mūsų šven
tes — minėjimus nestovėkime prie 
salės durų ir netikrinkime, kas tų 
šilingų — kitų apsimokėjo, kas 
ne. Juk ii- minėjimai daug daugiau 
bus reikalingi kaip tik tiems, ku
rie vėngia solidarumo mokestį ap
simokėti. Tačiau solidarumo mo
kestį apsimokėjęs tautietis vis dėl
to turi turėti tam tikrų pirmumų 
ir privilegijų. Mokesčio neapsimo
kėjęs neturėtų teisės būti renka
mu ir rinkti bendruomenės orga
nus, jis be atskiro mokesčio nega
lėtų naudotis Bendruomenės turtu 
ir pan.

Einant prie čia nupieštos siste
mos, pirmiausiai, žinoma, turėtų 
būti paskelbta amnestija: joks 
protingas lietuvis neatsisakys su
mokėti po šilingų į mėnesį, bet, 
kartais ir prie geriausių norų jis 
neįstengs iš karto apsimokėti už 
tuos kelerius pastaruosius metus, 
per kuriuos nė peno nėra davęs. 
Taigi: paskelbkime amnestiją.

Neužmirškime taip pat išimčių. 
Bedarbiai, studijuojantieji, ligonys 
ir visokiais kitais atvejais med

žiaginį nedateklių jaučią tautie
čiai nuo mokesčio turėtų būti at
leisti, be jokių teisių .ir privilegijų 
apribojimo. Žinoma, visa tai reikė
tų daryti taktiškai ir konfidencia
liai ir, gal būt, reikėtų šitai funk
cijai (nuo mokesčio atleidimų) 
paskirti apylinkių garbės teismus, 
šiandienų juk labai retais atvejais 
šitie garbės teisėjai turi darbo, 
jeigu neskaitysime vieno kito ne
nuoramos sugalvotų bylų.

O, be to, visos per solidarumo 
mokestį surinktos lėšos turi būti 
sunaudojamos čia pat — Austra
lijoje. šiandienų tik su tokia ga
rantija mes susilauksime visuoti
no Australijos lietuvių pritarimo 
ir gal net entuziazmo solidarumo 
mokestį berenkant. Bet kokios gal
vosenos ir pažiūrų lietuvis sutiks, 
kad politiniai L. , i veiksniai šian
dien, deja, yra peradug susiskaldę 
ir veikia pernelyg separatistiniai. 
Blogiausia, kad nė vienas šitų 
veiksnių neturi pasaulio lietuvių 
absoliučios daugumos pasitikėji
mo. Tai, be abejo, yra labai di
delė blogybė, tačiau šitoje vietoje 
į tai nesigilinsime ir pasitenkinsi
me liūdno fakto konstatavimu. 
Taigi, kol padėtis tuose politiniuo
se mūsų veiksniuose nesusikonso- 
lidavo, protingiausia būtų visas 
surinktas lėšas sunaudoti čia pat 
— Australijoje. O kad tų reikalų 
yra begalės, ir kad čia, šitame kon
tinente, mes galime labai nemažai 
nuveikti lietuvybės išlaikyme ir 
mūsų Lietuvai — visi sutiksime.

R.E. MAZILIAUSKAS

SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Suvalkai — Seinai — Punskas

Dėl šilingo — kito iš tautos 
žmogaus juk nebraukinėsi. Jeigu 
kas ir bandytų — greičiausiai tik 
apsijuokintų. Taigi ir tautinės 
bendruomenės (mūsų atveju: A. 
L.B.) nario priklausomybę mes 
principiniai priimame automatiš
kai. Tačiau kiekviena bendruome
nės apylinkė yra ir organizacinis
vienetas, kurio administracijoje
pilnateisiai dalyvauja ir tas nė pu
santro peno savaitėje neapsimokųs
tautietis. O čia jau ir neteisybė tų 
apsimokančiųjų atžvilgiu, paga
liau, gal net nedemokratiška. Per
šasi mintis, kad būtų tikslu jieš-
kpti dvigubos bendruomenės na
rio definicijos.

Precedento galėtumėme jieškoti, 
kad ir australų karo veteranų or
ganizacijoje, kuri sutrumpintai 
yra vadinama R.S.L. Kiekvienas
kariuomenėje, laivyne ar avia
cijoje tarnavęs australas automa
tiškai tampa R.S.L. nariu, šitai 
organizacijai priklausyti australai 
patriotai laiko garbės ir pasidid
žiavimo dalyku. Tačiau organiza
cijos vadovybėje ir administracijo
je balsų teturi tik, taip vadinami, 
finansiniai nariai (financial mem
bers), t.y. tie, kurie kas metai ap
simoka savo nario mokestį. Nevi
si R.S.L. nariai, žinoma, yra ir 
finansiniai nariai, bet dėl to ne
finansiniai nariai dar nenustoja 
būti karo veteranais, niekas jiems 
neatima nei medalių nei ordenų, 
jjedraudžiama jiems nė žygiuoti

Pastaruoju metu lietuviškoji 
spauda patiekia nemaža žinių apie 
okupuotos Lietuvos lietuvių gyv,- 
nimų Lenkijoje, ypač plačiai ra
šoma apie “Suvalkų trikampio” 
lietuvius. Apie tai rašo ir lenkų 
laikraščiai.

K. Baronas, Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos Toronto sky
riaus pirmininkas “Tėviškės Ži
buriuose” (š.m. Nr. 27) šią prob
lemą gvildena str. “Suvalkai — 
Seinai — Punskas”. Jis rašo:

“Tremties lietuviškoji spauda 
pasigavo komunistinės Lenkijos 
telegramų agentūros pranešimų 
apie tautines mažumas Lenkijoje, 
nurodydama lietuvių skaičių sie
kiantį 10.000.

Tai dar vienas, didelis, mūsų 
blogos informacijos pavyzdys. 
Tiesa, dabartinėje, tikroje ir et
nografinėje Lenkijoje (su užim
tom vakarinėm žemėm), lietuvių 
gyvenama apie 4-5 tūkstančius 
(išvykusių 1947-48 m.), tačiau per 
30 tūkstančių, kompaktinėje ma
sėje, randame t. vad. Suvalkų tri-. 
kampyje (Suvalkai, Seinai, Puns
kas), taigi tose žemėse, kurių sie
nos da rnebuvo galutinai nustaty
tos nei 1920 m. liepos 12 d. Lie
tuvos — Sov. Sųj. taikos sutarti
mi, nei garsiais pasitarimais Su
valkuose. Bet tikrumoje, šie mies
tai ir apylinkės turėjo įeiti į Lie- 
uvos Respublikos sudėtį ir jie mū
sų žemėlapiuose buvo atžymimi 
kaip okupuotos Lietuvos dalys. 
Taigi, negali būti jokios kalbos 
apie pranešimus ar tiesiog strai
psnius “Lenkijos lietuviai” (žiūr. 
Draugų 1957 m. birželio 11 d. 
“Lenkijos lietuvių vargai” — M. 
Krupavičius), nes tai yra mūsų 
tie patys broliai, kaip ir gyvenę 
laisvoje Lietuvoje Marijampolės, 
Vilkaviškio ar Lazdijų apylinkė
se. Tiesiog — tai yra okupuoto
sios Suvalkijos dalis, su centru 
Suvalkų mieste.

Daug esame girdėję apie Vil
niaus krašto lietuvių kančias. Be 
abejo, į tuos persekiojimus jungė
me ir Suvalkų trikampio lietu
vius, kurie tikrumoje nebuvo Vil
niaus žemės vaikai, bet laisvosios 
Suvalkijos tęsinys.

šiandien, kaip ir visa Lietuva, 
taip ir Vilniaus kraštas kenčia 
to paties okupanto pirespaudą, 
tuo tarpu Suvalkų — Seinų — 
Punsko lietuviai (su trumpa 1941

-44 m. pertrauka) valdomi yra 
lenkiško botago, pakeisto šiandien 
į raudonų spalvų.

Ne vienas vilnietis yra gavęs 
laiškų apie dabartinį jų gyveni
mų, kuris nei klek nesiskiria nuo 
buvusio laisvoje Lenkijoje. Pažy- 
mėnesiu tik vienų, kad polonizaci
jos priemonės nepasikeitė prez. Ig- 
Moscickio laikais, nepasikeitė nei 
Cyrankievičiaus ir Gomulkos lai
kais. Ir keisčiausia, kad bažny
čia, kuri tiek daug pati iškentėjo 
Lenkijoje, prisideda prie lietuvių 
nutautinimo, štai kaip prel. M. 
Krupavičius “Drauge” rašo: “Pun
ske yar du lenkai kunigai — Ka
minski ir Kvaterski. šie du kuni
gai tiesiog nachališkai lietuvius 
kolioja girtuokliais, mušeikomis, 
lietuviškais galvijais. Jie savo an
tilietuviška veikla sudarė tokią 
nuotaikų lenkų tarpe, kad šovinis- 
tiškai nusiteikę lenkai laukia pa
togios progos surengti lietuvių 
skerdynes. 1956 - m. gale lietuvių 
delegacija buvo nuvykusi tais rei
kalais pas Lomžos vyskupą Mos- 
cickį. Prašė vyskupų nutraukti 
kunigų antilietuvišką veiklą. Bet 
iš vyskupo susilaukė tik patarimo 
ramiai sėdėti, nes jei tęs savo ko 
vą su lenkinimo kunigų praktika, 
bus ištremti iš savo gimtinių”.

Štai vėl, sakiniui iš vieno laiš
ko: Bacelių km. lietuviai pastatė 
kryžių 50 m. spaudos atgavimo 
sukakčiai atžymėti. Bet sekančių 
dieną jo nerado. Nežinomi pikta
dariai jį išvertė. Ar nepanaši is
torija su Marcinkonių lietuviais, 
kurie 1930 m. norėdami atžymėti 
Vytautų Didijį taip pat pasistatė 
kryžių, bet po nakties jis buvo 
nupjautas?! Išvada aiški: koks 
lenkas bebūtų — raudonas ar bal
tas, jis pirmoje eilėje statys savo 
lenkišką šovinizmų, gal net dar 
augščiau už vokietį.

Išvados: 1) mūsų dvasiški jai 
Romoje su J.E. vysk. V. Padols- 
kiu priekyje tenka kuo greičiausiai 
kreiptis į Vatikaną, prašant, kad 
lietuviai kunigai (jų esama apie 
25) būtų grąžinti iš lenkiškų pa
rapijų į lietuviškas.

2) Leidyklos ir lietuviškoji 
spauda siunčia nemokamai visus 
leidinius ir laikraščius Suvalkų 
trikampio lietuviams. Lietuviškos 
spaudos badas yra labai didelis.

3) Mūsų vadovaujantieji veiks
niai — VLIKas, ALTas ir diplo-

Žymus Lietuvos pedagogas, bu
vęs Vytauto Didž. gimnazijos 
Klaipėdoje direktorius, mirė š.m. 
rugsėjo mėn. 18 d. Klaipėdoje, ei
damas 65 metus. Palaidotas, dide
lės klaipėdiečių minios palydėtas, 
Klaipėdos, miesto kapinėse.

Buvo gimęs 1892 metais Undre- 
lėnų kaime, Dūkšto rajone, Vil
niaus krašte. Buvo baigęs Vilniaus 
kunigų seminarijų, bet vėliau iš
vyko mokslų į Vokietiją ir Miuns- 
terio universitete 1924 metais įsi
gijo filosofijos daktaro laipsnį. 
Nuo pat 1925 metų gyveno ir dir
bo pedagoginį darbų Klaipėdoje, 
nuo 1929 metų vadovavo Vytauto- 
D. gimnazijai. Daug darbo įdėjo 
ir į Klaipėdos krašto mokyklų 
draugiją, kuriai 'priklausė kelios 
gimnazijos ir daug pradžios mo
kyklų. Žymų vaidmenį vaidino jis 
Klaipėdos krašto politiniame gyve
nime, eilę metų atstovaudamas 
tautiniai susipratusius lietuvius 
Klaipėdos krašto seimelyje. Už
ėjus hitlerininkams, kartu su gim
nazija persikėlė į Palangą, bet ne
trukus buvo paskirtas Vilniaus I 
gimnazijos direktorium. Po karo 
dr. Trukanas kurį laikų dar buvo 
Klaipėdoje, bet paskiau buvo išvež
tas ir tik prieš maždaug metus 
grįžo iš Tolimųjų Rytų. Pastaruo
ju laiku buvo vienos Klaipėdos 
bibliotekos vedėju. Jo žmona mo
kytojauja gimnazijoje, viena duk
tė tarnauja Lietuvos kino studijoj- 
je, kita mokosi Leningrade sveti
mųjų kalbų institute. Sūnus dirba 
pedagogo darbą. Laisvojo pasau
lio lietuviai tik geru atmins pasi
šventusį savo tautinės kultūros 
puoselėtoją.

IŠRINKTI NAUJI PLB 
VOKIETIJOS KR. B-NĖS 

ORGANAI
PLB Vokietijos Krašto Tarybos 

sesijoje š.m. spalio 19-20 dienomis 
Huettenfelde išrinkta nauja PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba ir kiti 
tos bendruomenės organai:

Krašto valdyba: E. Simonaitis 
— pirmininkas, K. Drunga — vi
cepirmininkas, V. Sutkus — sekre
torius, J. Stankaitis — iždininkas, 
V. Šukys — narys.

Kontrolės komisija: J. Krikščiū
nas — pirmininkas, S. Kalinaus
kas ir V. Timpa — nariai.

Garbės teismas: J. Kairys — 
pirmininkas, J. Jakštys ir F. Skė
rys —• nariai.

IŠTIKIMAS SŪNUS. . .

Bethany (Amerikoje) miestelio 
tarybą įkūrė ir daugel metų jai 
pirmininkavo Pranas Zaica. Dabar 
jis iš pareigų pasitraukė, nutaręs 
rūpintis vien savo nemažu ūkiu. 
Vietinei spaudai pradėjus girti, 
kad jis esąs daug nusipelnęs sa
vo miestui, Pranas tylėjo, bet kai 
parašė, kad jis esąs “ištikimas 
jankių sūnus”, jis garbingai pa
neigė ir pareiškė, kad jis esąs gi
męs ir mokslus ėjęs Lietuvoje ir 
tebesąs tikras lietuvis.

KRISTAUS STATULA 
HAVANOS UOSTE

Ties Havanos (Kuboje) uosto 
vartais nutarta pastatyti milžiniš
kų Kristaus statulų, kuri kainuos 
per 1 milioną dolerių. Statula bus 
33 pėdų augščio (pėda kiekvie
niems Kristaus išgyventiems me
tams žemėje). Statulos statybai 
aukų su pažadėtais įsipareigoji
mais jau surinkta apie 500.000 
dolerių.

1918 METAIS RYGOJE
Tų metų lapkričio 18-oji. Lat

viai, kurie dabar nori valdžią per
imti į savo rankas, renkasi Rygon, 
nebodami sunkiausių aplinkybių. 
Dar iki dantų ginkluotas ir gele
žimi šarvuotas vokiečių sargybinis 
tebestovi ties apygardos teismu ir 
plieninis šalmas viešpatauja virs 
mūsų sostinės.

Kalbų, tautų ir interesų mišinys 
Rygoje tada buvo toks didelis ir 
atkaklumas, kurį šis Europos ir 
Azijos kryžkelėje stovįs miestas 
buvo parodęs prieš visokias nau
joves, toks tvirtas, jog latviai, ku
rie čia būrėsi savo vyriausybės 
raginami, tikrai atrodė juokingi 
nykštukai.

Į tokį tad miestą įžengia latvių 
valstybės kūrėjai, neturėdami ki
to ginklo, kaip tik tikėjimų savo 
būsima valstybe... Jie vieningai 
buvo persiėmę dvasia, kuriai se
nosios Rygos reikalai buvo sveti
mi. Taip dar nebuvo kuriama nė 
viena valstybė. Tokiam aktui kelią 
paprastai paruošia prieš tai gink
luota pajėga. Patys gi valstybės 
kūrėjai taip pat nebuvo vienos 
nuomonės.

Aštuonioliktos lapkričio rytas 
išaušo niūrus ir miglotas. Nei vie
nas varpo smūgis nepagarsino jo, 
jokia tikybinė ceremonija nebuvo 
atlikta šios dienos garbei. Negau
sios tautinės vėliavos plevėsavo 
ties namais, nes pine latvijos sie
nų jau telkėsi tie, kurie šioje vė
liavoje matė savo neapykantos 
įkūnijimą, gi užtarėjų šiam augs- 
čiausiam valstybiškos vienybės 
simboliui nebuvo.

Nacionalinis teatras tą vakarą 
buvo pilnas žmonių nuo viršaus iki 
apačios. Tačiau tai nebuvo teatro 
publika, šventyklos ir pamaldų at
mosfera supo visus susirinkusius 
dalyvauti akte, turinčiam latvių 
tautos istoriją pakreipti visai kita 
linkme. Jei tai teisybė, kad pro
tėvių dvasios dalyvauja gyvųjų 
darbuose, tai jų turėjo būti pil
nas oras: karvedžius ir senovės 
tautos dainius bei atgimimo laikų 
rašytojus ir veikėjus — visus juos 
jutome kiekvienas čia esant. Juk 
kas gi' kita galėjo būti šitas jau
dinantis šaltas šiurpulys, kuris 
momentais nukrėsdavo susirinku
sius, jei ne mirusių susimaišomas 
su gyvaisiais? Mirusių protėvių 
atminimo mumyse sutelktos jėgos 
lyg žaibais nušviečia praeitį ir 
ateitį.

Teatro durys atsidaro ir pro 
jas įžengia suvereninės tautos 
atstovai, vyriausybė ir partijų 
įgaliotiniai.. Kai nuaidėjo žodžiai, 
kad Latvija skelbia save nepriklau
soma valstybe — respublika, pa

sviro daugelis galvų ir daugybė 
rankų pakilo priekin. Momento 
didingumas visus apglobė savo 
sparnais. Tačiau nors ir daug 
traukėjų įsipareigojo traukti val
stybinį vežimą, bet retas kas su
vokė, kad greitai ne vienas jų at
kris, užmiršdami prieš Dievą ir 
tautų duotus pasižadėjimus.

Išėję iš teatro žmonės vėl pate
ko vokiečių okupuotos Rygos gat- 
vėsna, kur juos pasitiko tamsa ir 
vokiečių žandarai.

Naujoji vyriausybė neturėjo 
nei kariuomenės, nei pinigų, nei 
pagaliau pati kur įsikurti. Prieš 
jų buvo nusistatę ir daug pačių 
latvių.

Karo ministerija su savo 'minis- 
teriu įsikūrė Latvių draugijos na
muose ir čia pradėjo registruoti 
ir telkti apie save karius. Tačiau 
jų prisistatė labai nedaug. Karo 
ministerio Žalio pavedimu, šių ei
lučių autorius parašė pirmą atsi
šaukimų, kuriuo vyriausybė krei
pėsi į tautų kviesdama vyrus sto
ti į karių eiles. Bet kaip ūkanoje 
balsas nutyla ten pat, kur suskam- 
ba, taip ir šioje dvasinėje miglo
je, kuri tuo metu Latvijoje viešpa
tavo, vyriausybės šauksmų girdė
jo tik ji pati. Pagaliau ir dauge
lis tų karių, kurie buvo prisista
tę, pasirodė išdavikais — vieną 
ankstų rytų Ju03_ turėj° tildyti 
anglų karo laivll šrapneliai.

Visi tie žmonės, kurie į tuome
tinę Rygą buV0 suplaukę iš įvairių 
kraštų, nutautėję latviai, monar- 
kistiniai rusų karininkai, įvairiau
si spekuliantai, perpildė kavines ir 
restoranus. Tai buvo jūros audros 
išmesti į krantą nešvarumai, kaip 
trąšos būsimiems gyvenimo lau
kams.

Kad aptartų ką daryti, Tautos 
Taryba susirinko posėdžio. Iškėlus 
klausimų, ką vyriausybė mano 
daryti, kad apsaugotų kraštą nuo 
bolševikų, atsakė Ulmanis, baigda
mas savo reikšmingą kalbų šiuo 
posakiu: “Šeštą valandų 15 minu
čių vyriausybė stos savo pareigą 
vykdyti”.

Lietuviškas priežodis 
sako:

Skola ne rona — neužgis

ŠITAS PRIEŽODIS PRIMENA
MAS TIEMS, KURIE DAR TE- 
BĖRA NESUSIMOKĖJĘ “MŪSŲ 
PASTOGĖS" PRENUMERATOS 
UŽ 1957 METUS.

Surastas Pigesnis Kelias Siuntiniams 
Į LIETUVĄ IR RUSIJĄ

• Išsiaiškinome tikruosius muitus ir dėlto sumažėjo siuntimo išlai
dos.
• Siunčiame Jūsų pačių supirktas prekes, kurias įvertiname že
miausiomis kainomis. Už patarnavimą imame nuo £ 0.10.0 iki £ 2.0.0. 
Siuntinio svoris 22 Ibs.
• Siuntinius pristatyti asmeniškai arba paštu:

THE GLOBE
OVERSEAS PARCELS SERVICE

139 Highett St., West Richmond, .Vic.

matai (ypač min. St. Lozoraitis 
Lenkijos ambasadoriui .Romoje 
Jonui Kęstučiui Drūtui) daro ati
tinkamus žygius Lenkijos atstovy
bėje dėl Suvalkų trikampio lietu
vių gyvenimo sąlygų, tautiniu at
žvilgiu, palengvinimo. Kelios pra
džios mokyklos, viena progimnazi
ja, 30 tūkstančių “mažumai” yra 
lašas jūroje”.

Kanados, Amerikos ir kitų kraš
tų lietuviai organizuoja paramų 
knygomis ir kitokiais lietuviškais 
leidiniais, Suvalkų — Seinų — 
Punsko broliams ir sesėms. Ar 
nereikėtų ir Australijos lietuviams 
,prie šio reikalo prisidėti? Kai 
parodys iniciatyvos?

Siuntimai priimami nuo 12-7 v.v. penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais. Siuntinių pristatymas garantuojamas ir gavėjas nieko 
neturi primokėti.

Siuntiniai pasiekia gavėjų per 12 savaičių. 
*¥4***¥¥*¥^*4¥4*^*¥¥¥¥*^****¥*+*¥***4***4*4**.

I THE IMPERIAL I
S 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS S 

K Tel: Katoomba 523. m

H PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — S 
S VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. g
g Savininkas Ed. Valevičius. H
S Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- g 
H šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- 
N vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping K

Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. S 

N Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 6.15 savaitei. S 
B Vaikams nuolaida.
S Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. H 
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„ TEGUL TAI ATEIS GREITAI!“
MASKVOS STUDENTO KREIPIMASIS į LAISVĄJĮ PASAULI

Iš Vak. Vokietijos pranešama 
apie vieno ruso studento iš Mask
vos kreipimąsi į laisvąjį pasaulį, 
kad padėtų rusų tautai išsivaduoti 
iš komunistinio jungo.

šio studento kreipimasis buvo 
įkalbėtas juostoje ir slaptai išga
bentas į Vakarus vieno vakariečio 
studento, dalyvavusio išgarsinta
me “tarptautiniame jaunimo fes
tivalyje” Maskvoje.

Ruso studento pavardė laikoma 
paslaptyje. Kalbėjusis stengėsi ir 
savo balsą pakeisti, kad nebūtų at
pažintas. Jis yra persiritęs per 
20 metų amžiaus, studijuoja lite
ratūrą ir istoriją. Jo kalbą iš 
Muencheno laisvasis radijas per
duos į Rusiją.

Savo žodį rusas studentas pra
dėjo “tarptautinio festivalio” kri
tika, teigdamas, kad visa tai yra 
daroma propagandiniais išrokavi- 
mais. Toliau jis pasakė, kad Rusi
joj visos kalbos apie pasisekimus 
ir gerą gyvenimą tėra tik tušti 
žodžiai. Eilinis žmogus nemato 
jokių pasisekimų ir apie gerbūvi 
tegali tik svajoti. Rusų žmogus, 
norėdamas gyventi ramiai ir už
tikrinti duonos kąsnį, privalo 
garbinti kompartiją ir įsigyti jos 
bilietą. Rusai privalo šnipinėti vie
nas kitą ir išdavinėti, kad galėtų 
egzistuoti.

Jūs galite matyti, kaip so
vietų piliečiai apspinta kiekvieną 
užsienietį. Sovietų pilietis žiūri į 
užsienietį, kaip į žmogų iš kitos 
planetos, nes beveik niekas nėra 
matęs gyvo užsieniečio, o čia yra 
vienintelė proga su juo pasikal
bėti.

— Visi stato užsieniečiams tuos 
pačius, banalius klausimus: Kaip 
gyvenate? Kaip žmonės gyvena 
jūsų krašte? Kaip gyvena jūsų 
darbininkai? Palygindami pasako

RE C S K A S
(Tąsa iš Nr. 45)

Kartą su keliais kaliniais pradė
jome desperatišką bado streiką. 
Pirmas dvi dienas skundėmės pil
vo skausmais ir nuo davinio atsi
sakėme. Trečią dieną buvome iš
šaukti pas A.V.O. karininką. Iro
niškai nusišypsojęs, jis tarė: “Tai 
sugalvojote bado streiką, drau
gai?” Nespėjęs nieko į tai atsa
kyti, gavau smūgį į galvą ir apal
pau. Mane atgaivino su kibiru 
šalto vandens ir pradėjo “tardy
mą”, kurio pasėkoje aš netekau 
dešimties dantų ir man buvo išlup
ti du rankos pirštų nagai. Galų 
gale buvau uždarytas į karcerį, 
kaliniai vadino “karstu”, kur pa
tamsyje, be jokio maisto išbuvau 
tris dienas.

Iš tūkstančio dviejų šimtų kali
nių Recske tebuvo vienas, kurį 
galima būtų pavadinti nusikaltė
liu tikrąja to žodžio prasme. Jis 
apiplėšė traukinio prekių vagoną. 
Vargšas, tačiau, nepastebėjo, kad 
vagone buvo reparacijų prekės 
skirtos Rusijai, už ką buvo klasi
fikuotas kaip “Sovietų Sąjungos 
priešas”.

Hugo Kochas, ramaus būdo pa
gyvenęs inžinierius, kartą iš Buda
pešto, pasisamdęs taksi, važiavo i 
savo bendradarbės vestuves neto- 
■limame provincijos miestelyje. 
Bevažiuojant, priešais iš už kam
po dideliu greičiu išlindo limuzi
nas. Taksi šoferis vos spėjo pa
sitraukti iš kelio, bet, žinoma, ne
galėjo matyti limuziną sekusios 
antrosios mašinos, šoferis taksi 
vos vos sustabdė, bet vis dėlto ant
rąją mašiną truputį įrėžė. Pasi- 

.rodo, kad toje mašinoje važiavo 
Matyas Rakosi, kuris šoferį pa- 
tardęs liepė jį paleisti, bet niekuo 
dėtas Hugo Kochas buvo uždary
tas Kistarcsoje, vėliau perkeltas 
į Recską: už “pasikėsinimą prieš 
draugo Rakosi gyvybę”.

Recske taip pat sėdėjo ilgame
tis socialdemokratas, žinomas poe
tas Gyorgy Faludy, kurio Villono 
vertimai pateko į vengrų literatū
ros klasiką. Jis buvo apkaltintas

viename savo straipsnyje prasi
lenkęs su “partijos*linija”.
Dr. Elemer Kund, buvęs augštas 
Austro-Vengrijos monarchijos val
dininkas, 1944 metais vokiečių, 
kaipo rojalistas, buvo išsiųstas i 
Matthauseno koncentracijos sto

vyklą, bet jis išliko gyvas ir grįžo 
į Budapeštą. 1951 metais komunis
tai jį uždarė Recske vėl kaip roja
listą. Jam jau buvo virš septynias
dešimt metų ir jis savo praleis
tus mėnesius Matthausene visuo
met vadindavo — “anie geri lai
kai”.

Mano barake gyveno ir dr. Lo- 
rant Somoczy, vienas iš labai ne
daugelio vengrų, apdovanotų pran
cūzų Legion d’Honneur. Būdamas 
Budapešto Tribunolo prokuroru, 
jis vienoje byloje nepareikalavo 
mirties bausmės.

Kitas kalinys — tai armijos ka
rininkas Jozsef Samany, per gar
siąją Rajko bylą nuteisto mirti 
generolo Gyorgy Palfy svainis. 
Samany man papasakojo anos 
garsios bylos užkulisius.

1949 metais buvo suimtas se
nas komunistas vidaus reikalų 
ministeris Laszlo Rajk, Vengrijos 
komunistų partijos pirmininkas 
Andras Szalai, generolas Gyorgy 
Palfy ir keli kiti. Visiems suim
tiesiems buvo paaiškinta, kad su
ėmimai tepadaryti pro forma, kad 
tenorima suklaidinti Vakarų nuo
monę apie Vengrijos komunistų 
partijos vieningumą ir vengrų vi
suomenės dėmesį nukreipti nuo 
nuolatinių ekonominių nedateklių. 
Pats Rakosi įtikino Rajka ir jo 
draugus bendradarbiaut ir per ge
rai surežisuotą teismo psėdį vi
sais kaltinimo punktais prisipažin
ti. Po teismo jiems buvo pažadė
tas prabangus gyvenimas Rusijo
je ir net Lenino ordinas. Suimtie
ji su pasiūlymu sutiko, manydami 
ypatingai pasitarnausią komunistų 
partijai.

Vaco kalėjime tuo tarpu sėdėjo 
Tibor Borosas, 1920-1944 metais 
buvęs kriminalinės policijos valdi
ninkas. Jam buvo pasiūlyta laisvė

jimus apie sovietų ir kitų kraštų 
darbininkų gyvenimą, matome, 
kad gyvenimas Sov. Sąjungoj blo
gesnis.

Studentas priminė, kad Sov. 
Sąjungoj nuolat kalbama apie 
“sunkius periodus”, apie reikalą 
tiekti pagalbą kitiems kraštams, 
tačiau pačioj Rusijoj žmonės var
gsta. Studentas skundėsi, kat i am 
sunku pasakyti viską iš karto, nes 
jis šiai kalbai nesiruošęs.

i Jis nesąs joks atskalūnas, jis 
f turįs geresnes gyvenimo sąlygas, 

bet jis negalįs ramiai žiūrėti, 
kaip skurdžiai gyvena milionai jo 
krašto žmonių. Jis sako: “Kai 
žmonės šaukia festivalio svečiams 
pro langus, jie džiaugiasi maty
dami laisvus žmones, jausdami 
truputį laisvės.”

Studentas sako, kad jeigu šian
dien. (festivalio metu) rusas stu
dentas gali kalbėtis ir vaikščioti 
su užsieniečiu drauge gatvėmis, 
lankyti juos viešbučiuose, tai tėra 
laikinis dalykas. Visai kitaip bu
vo prieš festivalį: “Jeigu sovieti
nis pilietis būtų penkias minutes 
pasikalbėjęs su užsieniečiu, tai 
kas nors prisiartinęs prie ruso 
būtų paklausęs, ką jis su tuo ka
pitališki kalbėjęs, ir dar būtų, 
greičiausiai, apkaltintas kaip im
perialistinio kapitalstinio pasaulio 
agentas. Tai atrodo juokinga, bet 
taip yra”. Studentas neabejoja, 
kad po festivalio grįš “sena tvar
ka”, o nevienas iš studentų gaus 
bilietą į vieną galą — krašto gi- 
lumon — už bendravimą festivalio 
metu su užsieniečiais.

Rusas studentas savo kalbą bai
gė šiais žodžiais: “Dabar aš turiu 
baigti. Aš naudojausi proga ir 
siunčiu sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus Vakarams. Mes laukia
me išlaisvinimo. Tegu tai ateis 
greit!”

SOVIETINĖS 
LIETUVOS PIENO 

GAMYBA
Centrinė statistikos valdyba prie 

Sovietų Sąjungos ministerių tary
bos paskelbė pieno paruošų ir 
supirkimo duomenis už 9 šių metų 
mėnesius. Duomenis perdavė ir 
Vilniaus radijas spalio 9 d. Iš jų 
matyti, kad Lietuva — buvęs ka
daise augšto pieno produktingumo 
kraštas — dabar tarp sovietinių 
respublikų ir sričių atsidūrė jau 
net paskutinėse eilėse. Lietuvos 
kolchozai ir sovchozai per pirmuo
sius devynis mėnesius paruošę 84 
centnerius pieno nuo 100 hektarų 
žemės ūkio naudmenų, tiek pat, 
kiek ir Baltarusija. Moldavijos 
respublika paruošusi. 119 centne
rių, Ukraina 135, Estija 152, Lat
vija 169, Leningrado sritis 179, 
Maskvos sritis 256 centnerius nuo 
100 hektarų žemės naudmenų. Tai 
dar vienas- aiškus įrodymas, kaip 
sovietinė kolchozinė — sovchozinė 
santvarka susmukdė Lietuvos že
mės ūkio gamybingumą.

★ Kiek Panevėžyje pastatyta 
naujų namų. Vilniaus radijas spa
lio 3 d. paskelbė, kad Panevėžio 
mieste, kuriame prieš karą buvo 
26.000 gyventojų (o dabar, tik
riausi*, žymiai daugiau), po karo 
pastatyta arba dar statoma 1.500 
gyvenamųjų namų. Tai yra maž
daug 120 namų kasmet. Tokiam 
didokam miestui tai palyginamai 
nedaug. Ir vis dėlto Lkp Panevė
žio komitetas savo posėdyje šiais 
skaičiais pasigyrė.

“KAIRIAJAME NEMUNO ŠONE 
— GRIUVĖSIAI IR 

GRIUVĖSIAI”
Vilniaus radijas spalio 3 d. va

landėlėje moksleiviams aprašo nuo
taikingą kelionę Nemunu iš Kauno 
iki Klaipėdos krašto. Plaukiant 
Mažosios Lietuvos ruožu, pranešė
jas pasakojo: “Kairėje Nemuno 
pusėje pasirodė Kaliningrado (Ka
raliaučiaus) sritis. Toje kairioje 
pusėje griuvėsiai ir griuvėsiai”. * 

mainais už bendradarbiavimą Raj
ko byloje. Jis sutiko. Kalėjime Bo
rosas tuojau pat buvo perkeltas 
į atskirą patogų kambarį, buvo ge
rai maitinamas, aprūpintas kon
jaku ir Havanos cigarais. Tuo pa
čiu metu jis buvo rūpestingai mo
komas savo vaidmens per būsimą 
teismo posėdį. Tuščioje teismo sa
lėje buvo padarytos kelios repeti
cijos. A.V.O. karininkas “vaidino’’ 
teisėją ir visi klausimai ir atsaky
mai buvo rūpestingai išmokti ir 
surežisuoti.

“Jūs prisimenate Szalai?” — 
buvo pirmas klausimas. Borosas 
čia turėjo suvaidinti gilų susimąs
tymą. Po pertraukos jis turėjo at
sakyti: “Ne, neprisimenu”. “Pa
žiūrėkite į šitą fotografiją. Ar vis 
dar neprisimenate?”. Borosas buvo 
ištreniruotas kaip tikras aktorius. 
Jis suraukė kaktą ir iš lėto, įsiti
kinimo pilnu balsu atsakė: “Taip 
... tai jis. Tai Szalai.” Borosas 
tada teismui papasakojo, kaip 
Szalai 1930 metais, būdamas slap
tos komunistų partijos nariu, tik
rumoje buvo kriminalinės polici
jos šnipu ir jam (Borosui) prane
šinėjo apie komunistų veiklą.

Rajkas ir jo draugai, kaip žino
me, buvo nuteisti ir pakarti. Iki 
paskutinės minutės jie tikėjo Ra
kosi pažadais ir laukė Lenino or- 
denų...

Borosas teisme savo rolę atliko 
puikiai ir iš tikrųjų tuojau po teis
mo iš kalėjimo buvo paleistas. 
Prie kalėjimo vartų jo, tačiau, jau 
laukė A.V.O. pareigūnai... Dabar 
jis sėdi kartu su manimi Recske 
— jis per daug žino!

Recsko koncentracijos stovykla 
buvo laikoma didžiausioje paslap
tyje. Kaliniai negalėjo nei rašyti, 
nei gauti laiškų. Nuo pat mano 
iškėlimo į Recską, mano šeima 
nieko apie mane nežinojo. Tik po

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!

LIETUVIAI
Kanada

GRĮŽUSIŲ EKSKURSANTŲ 
PRANEŠIMAI PRIE UŽDARŲ 

DURŲ

Kaip žinoma, keliolika Kanados 
lietuvių, save skaitančių prie “kai
riųjų,” buvo nuvykę į Lietuvą. 
Sovietinės įstaigos tą “Kanados 
lietuvių deltgaciją” visaip globojo, 
o sovietinė spauda jų pasisakymus 

j Lietuvoje lankantis leido per ilgas 
i skiltis. Kai jie grįžo į Kanadą, vi- 
i suomenė laukė, kad viešai papasa- 
. kos, ką jie Lietuvoje matė, paty- 
I rė. Tačiau ekskursininkai savo pa

sakojimams pasirinko salę su už
daromis durimis. Kaip pranešama, 
jokie pašaliniai į pranešimų salę 
nebuvo įleisti. Netik kad nebuvę 
pakviesti “Nepriklausomos Lietu
vos” ir “Tėviškės Žiburių” atsto
vai, bet nei jų pačių pakraipos 
“Liaudies Balso” atstovų nekvietę. 
Pranešimas įvykęs rugsėjo 28 d. 
Rowling Hall. Nors susirinkimas 
buvo uždaras, vis dėlto jame prisi
rinko apie 150 asmenų. Vienas de
legacijos dalyvių, M. Gudas, pra
nešinėjęs apie Lietuvos kolchozus. 
Iš jo patiektų duomenų paaiškė
jo, kad kai kuriuose kolchozuose 
raguočių dabar esą apie dešimtį 
kartų mažiau, negu tokiame plote 
būta prįeš karą. Pranešęs, kad 
dalis Lietuvos pramonės dirbanti 
svetimiems kraštams. Laivų sta
tykla Klaipėdoje per dvi savaites 
pastatant! po laivą, bet diskusijose 
paaiškėjo, kad čia kalbama apie 
mažas viltis. Lesevičius savo pra
nešime visas negeroves suvertęs 
ant “buržuazinių” laikų, o visa, 
kas gera, gyręs kaip tarybinių 
laikų kūrybą. Trečias kalbėtojas, 
Balčiūnas, pasigyrė, kad vaišėse 
savo tėviškėje ant stalo užtikęs 
ir lašinių.

Nors paklausimai ir nebuvo iŠ 

istorinio 1956 metų sukilimo ven
grų tauta sužinojo, kad Recske yra 
koncentracijos stovykla.

Stalinui mirus ir režimui trupu
tį sušvelnėjus, Recskas 1953 metais 
buvo uždarytas. Iš 1200 gyvų liku
sių 500 kalinių, beveik visi buvo 
paleisti. Mano paleidimo dokumen
tuose, tačiau, buvo pažymėta, kad 
esu paleidžiamas iš Kistarcsos.

Dabai* Recskas vėl atidarytas. 
Nežinau kas dabar dedasi už sto
vyklos spygiuotų vielų, bet galiu 
puikiai įsivaizduoti...

šitaip savo prisiminimus baigia 
Gyorgy Kaposy. 1956 metais jis 
aktyviai dalyvavo Budapešto suki
lime. Dabar jis su savo šeima gy
vena Australijoje ir yra Vengrų 
Laisvės Kovotojų Australijos ir 
Naujosios Zelandijos skyriaus pir
mininkas.

R.E.M.

TAZAB
22.ROLAND GDNS • LONDON « S.W.7

PASAULYJE
anksto numatyti, vis dėlto be jų 
neapsieita. Paklausus ar ekskur
santai prašę Paleckio grąžinti iš 
Sibiro tremtinius, atsakyta, kad 
prašę. Paleckis pataręs rašyti jam 
iš Kanados prašymus, nurodant 
ištremtųjų pavardes, adresus, ir 
už ką jie buvo ištremti, ir būsią 
stengtasi juos iš Sibiro grąžinti. 
Kaip papildomai praneša Kana
dos “Nepriklausoma Lietuva”, su- 
grįžusieji atrodę prislėgtos nuo
taikos, susirūpinę ir be ūpo. Eks
kursantai iš Lietuvos atvežę ir 
necenzūruotų laiškų, kuriuose Lie
tuvos tikrovė nušviečiama kiek 
kitaip, negu delegacijos oficialiuo
se pranešimuose. Neoficialiai ir 
patys ekskursijos dalyviai pasako
ję, kad Lietuvoje esą vis dėlto ne 
labai gerai. Vienas kitas palikęs 
Lietuvoje savo giminėms net savo 
drabužius ir atsarginius batus, o 
tėviškę radęs apgriuvusią. Mies
tuose kiek geriau, o kaimuose žmo
nės nuplyšę ir basi. Jie Lietuvoje 
aptikę ne kokių vaizdų.

Argentina
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— Dailininkas Jonas Rimša, 
tarptautiniai pagarsėjęs savo kū
riniais, sunkiai susirgo. Prieš mė
nesį įvykęs širdies smūgis pasi
kartojo. Gyvena San Carlos de Ba- 
riloche.

— Argentinos lietuvių verslinin
kų suvažiavimas, aštuonioliktas iš 
eilės, įvyko Buenos Aires su dide
liu pasisekimu. Kalbas pasakė 
“Argentinos Lietuvių Balso” re- 
dakt. K. Norkus ir kiti. Buvo dai
nų ir muzikos. “ALB” leidėjas 
Ožinskas įteikė dovanas jauniems 
Argentinos lietuviams Artūrui Ka
minskui ir Olgitai Čekanauskaitei. 
Jų -pagerbimas reiškė visų pavyz
dingų lietuvių pagerbimą. Čeka
nauskaitė studijuoja Buenos Aires 
universitete ir be ispanų kalbos 
puikiai kalba lietuviškai ir angliš-
kai, skambina pianinu ir dalyvau
ja lietuvių parengimuose tautiniuo
se drabužiuose. Tai pavyzdžiai, 
kad ir antros kartos jaunimas iš
lieka lietuviškas.

— Radijo Excelsior rugsėjo 8 
d. transliavo gražią lietuvišką va
landėlę. Valandėlės vedėjas R. 
Torai patiekė įdomią Lietuvos is
torijos apžvalgą ir pabrėžė lie
tuvių tautos viltis atgauti laisvę. 
Buvo pagrobtos lietuviškos dainų 
plokštelės.

— Lietuvis milionięrius išsigel
bėjo iš skęstančio laivo. Tai Sta
sys Firevičius, stambus miškų, 
lentpjūvių Ir namų savininkas, 
kuris išsigelbėjo iš skęstančio lai
vo “Ciudad de Buenos Aires”, kai 
šis susidūrė su kitu laivu. Laivas 
nuskendo 15 minučių po susidūri
mo. žuvo apie 100 žmonių.

I Gyvenimo j 
Iškarpos

Bendradarbis rašo: “Pažįstantie- 
ji sovietus iš arčiau tvirtina, kad 
jie su Sputniku Nr. 2 išmetė ne 
šunį, o žmogų, žmogus sovietijoje 
laikomas šuns vietoje ir į tokį 
orą, kaip ten augštai, joks šei
mininkas — net ii* sovietinis — 
tikro šuns nevarys.”

Taip rašo bendradarbis, sovie
tus, atrodo, pažįstąs iš arčiau, ne
gu vakarietinės gyvulių globos 
draugijos, suskatusios protestuoti, 
kam ruskiai taip toli nutrėmė vie
nišą šunelį.

Bendradarbis pareiškia dar štai 
ką: “Pasaulis žino, kad ligi šiol 
ruskiai praktikuodavo kitokį trė
mimo būdą: siųsdavo žmones di
delėmis partijomis (net dešimti
mis tūkstančių) ir be jokių paža
dų kada nors sugrąžinti į gimtą
ją žemę. Išeitų, kad dabar protes
tuojama: 1) kodėl šunį, 2) kodėl 
tik vieną ir 3) kodėl žadėjo grą
žinti į gimtąją būdą,.”

Klausimai, sakyčiau, gana pai
nūs. Į juos, tačiau, atsakys kiek
vienas, kas iš arčiau pažįsta so
vietus. Žinoma, su šiais klausi
mais dar kurį laiką varginsią va
karietinės gyvulių globos draugi
jos, kadangi jos iš arti nėra net 
mačiusios sovietinio šuns.•

Kalbant apie satelitus, reikia 
pripažinti, kad sovietai šioje srity
je eina be konkurencijos: ruseliai, 
štai, paleido net du, nors nė vienas 
negrįžta į žemę, o amerikiečiai 
paleido vieną, kurs iškilo net augš- 
čiau už sputnikus, bet po kelioli
kos valandų vėl nutūpė į tą pačią 
pievą, iš kurios buvo pakilęs.

Peršasi dvi galimybės: arba ame- 
rikečiai privertė savo satelitą su
grįžti, arba savanoriškai jis tai 
padarė, įsitikinęs, kad amerikieti- 
nėje santvarkoje geriau, negu 
žvaigždžių karalystėje.

Klausimas: Kodėl negrįžta sput- 
nikai ii- samojėdų kaliukė, nors ją 
visokiais būdais mėgino susigrą
žinti ir per radiją kvietė iškiliausi 
sovietiniai mokslininkai?•

Bičiulis prieš kurį laiką gavo 
pluoštą, Vilniuje ir Kaune išleis
tų, lietuviškai spausdintų laikraš
čių ir žurnalų. Pašto spaudai ro
dė, kad siuntinys atkeliavo iš Nau
josios Zelandijos. Bičiulis visą va
karą balazgino man galvą, spė
liodamas, kas yra siuntėjas. Pa
galiau pasakiau, kad velnžinkoks 
tipelis bus įsigeidęs jam užfun- 
dyti komunistinio šlamšto.

Aną dieną, šitas mano bičiulis, 
pakloja ant stalo dar didesnį pluoš
tą lietuviškai spausdintų laikraš
čių ir žurnalų, išleistų Kaune ir 
Vilniuje, atsiųstų taip pat iš N. 
Zelandijos. Tik šį kartą, be jokių 
galvosūkių, paaiškėjo ir siuntėjas.
Pridėtoj kortelėj, angliškai buvo 
parašyta: “With THE COMPLI
MENTS OF THE LEGATION OF 
THE U.S.S.R. Karori, Weling- 
ton.”

— Taigi, firma žinoma, o pats 
sakei, kad velnžinkas, — pradėjo 
kaisti mano bičiulis, nutėkšdamas 
j šiukšlių dėžę ir šį “dovaninį siun
tinėlį.”

JURGIS DAUBA

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS” 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI. 
KAS.
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Steponas Sarakula
AUGŠTAI KVALIFIKUOTAS 

SIUVĖJAS PATENKINS VISUS 
JŪSŲ REIKALAVIMUS.

Rankų darbas atliekamas europie
čių specialistų priežiūroj.
čia pat labai pigiai parduodamos 
medžiagos pasiuntimui jūsų gimi
nėms į “anapus”.

S. SARAKULA.
15 Park St., Sydney, City, 

(pirmas augštas).
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KSTI; ŽVEJAI
Turėjo plaukti Klaipėdon, o nuplaukė Švedijon

“Eltos Informacijų” Skandinavi- 
jos bendradarbis patiekia smulkes
nių žinių apie tris estus, kuriems 
prieš keletą mėnesių pavyko bur
laivių iš Estijos pabėgti j Švediją. 
Tai du vyrai ir viena moteris. 
Laivas mažutis, vos 5,5 rtietrų il
gio. Atbėgėlių vadas — Eugen Ad
rik, žymus estų sportininkas, 33 
metų. Tik savo sportinių gabumų 
dėka jis iš viso susidarė sau to
kias sąlygas, kad galėjo pasprukti 
i laisvę. Jau 1950 metais jis lai
mėjo visasąjungines pirmenybes 
vienoje buriavimo laivų klasėje. O 
savo pabėgimo į Švediją išvakarė
se Adrik tapo Sovietų Sąjungos 
meisteriu dar vienoje burlaivių 
klasėje. Rusai jį skaitė politiniai 
nepatikimu, jie jam neleido nė 
švedų Sandham-regatoje dalyvauti. 
Bet akivaizdoje to, kad jis laimė
jo Sovietų Sąjungos meisterio ti
tulą, jam buvo duotas leidimas 
dvidešimčiai dienų buriuoti iš Ta
lino i Klaipėdą ir atgal. Sovietų 
pajūrinės sargybos apie jo legalų 
buriavimą Baltijos jūroje buvo iš 
anksto įspėtos, tad jam ir nekliu
dė. Pasiekęs Švediją jis papasa
kojo, kad pajūrių apsauga pasta
rais metais jau nebesanti tokia 
griežta, kaip anksčiau. Vis dėlto 
tam tikras jūros pakraščio ruo
žas nuolat esąs akėjamas’ ir jei tik 
pastebimos žmonių ar gyvulių pė
dos, tuoj esąs duodamas aliarmas.

Kaip atrodo Pabaltijyje 
dabar

Adriko pasakojimu, Pabaltijo 
kraštai vis dar esą nuo pasaulio 
bemaž aklinai atskirti. žmonės 
uoliai klausosi laisvųjų radijo sto
čių transliacijų. Įvykiai Lenkijoje 
ir Vengrijoje gyventojuose sukėlę 
tam tikras viltis, kurios tačiau iš- 
blėsusios, kai pasirodę, kad Vaka
rai lieka pasyvūs. Pabaltijo kolo
nizacija rusais tebevykdoma. Tali
ne jau pusė gyventojų yra rusai, 
mažesniuose miestuose rusų esą 
20-30%. Tik kaimuose rusų beveik 
nėra. Savos estų armijos nebėra. 
Estai atlieka karinę prievolę rau
donoje armijoje. Adrik patvirtino, 
kad sovietų sportininkai yra val
stybiniai profesionalai. Sportinių 
komandų nariai gauna po 800 rub

lių ir daugiau, žiūrint kokį iško
vojo pasisekimą. Rekordistams mo
kama 1.800 rublių ir daugiau. Pa
sauliniai rekordininkai gauna žy
miai daugiau. Rekordininkams, be 
to, suteikiamos gerai apmokamos 
instruktorių tarnybos. Tačiau ir 
gerai apmokami sportininkai ir 
kiti gerai apmokami darbininkai ir 
tarnautojai prie esamo kainų ly
gio negali galus su galais suvesti. 
Kai žmonės rizikuoja bėgti, tai 
ne vien dėl to, kad yra ištroškę 
laisvęs, bet ir dėl to, kad siekia 
geresnio gyvenimo.

Padėtis Pabaltijo kraštuose po 
Stalino mirties šiek tiek pagerė
jusi, pasakoja Adrik. Tačiau gy
ventojams komunizmas esąs labai 
įgrisęs ir absoliučiai didžiausioji 
dauguma yra nusistačiusi antiko
munistiniai. Žmonės rusų propa
gandai netiki.

SUOMIJOS
TRAGEDIJA

Vokiečių laikraštis “Industrie 
Kurier” rašo apie padėtį Suomijo
je. Esą Sukselainen vyriausybės 
priemonės ūkinei krizei nugalėti 
sukėlusios didelį susijaudinimą, 
nes jos paliečia labiausiai netur
tingą darbininką. Laikraštis ma
no, kad vyriausybės gyvenimas 
neilgas. O to ypač laukia komu
nistai, nors jų tėra tik 43 tarp 
200 parlamentų atstovų. Tačiau 
socialdemokratų jie nelaiko rimtu 
priešu, nes šie susiskaldę į frakci
jas, kovoja tarpusavy ir nesudaro 
vieningo fronto. Galima dar ko
alicinė vyriausybė, bet vėl gresia 
dideli streikai. Diena iš dienos pa
dėtis darosi rimtesnė, kasdien 
daugėja į Švediją išvykstančių 
suomių skaičius. Ar tikrai Suomi
jos tragedija neišvengiama? — 
klausia laikraštis.

PERKAME IR KITAIS REIKA

LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU

SIAI l TAS FIRMAS, KURIOS 

SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ”.

•Naujienų” dienraščio re- 
dr. Pijaus Grigaičio

mirė palyginamai jau- 
metų amžiaus. Gimęs

Mirė Kun. Dr. J. Grigaitis
Čikagoje, šv. Kryžiaus ligoni

nėje mirė kun. dr. Justinas Grigai
tis, buvęs Vilkaviškio kunigų se
minarijos profesorius, žinomo Ame
rikos lietuvių senosios kartos vei
kėjo,
daktoriaus 
brolis.

Velionis 
nas — 55
šakių apskr., Suvalkijoj. Marijam
polėje baigęs gimnaziją studijavo 
Austrijoje ir Belgijoje. 1927 m. 
Louvaino universitete gavo filo- 
zofijos daktaro laipsnį, o 1928 m. 
įgijo teologijos doktoratą Insbru- 
cko universitete.

Mirė kepenų vėžiu, nors buvo 
išbandytos pačios moderniškiau
sios gydymo priemonės.

Velionies vyr. brolis, prelatas 
Aleksandras, Lietuvos universite
to profesorius ir A. Panemunės 
klebonas, mirė 1955 m. Jo kitas 
brolis, kun. dr. Johas, Gižų klebo
nas, buvo ištremtas į Sibirą, da
bar grįžo į Lietuvą.
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“MASINE GYNYBA”
LIETUVOS GYVENTOJAI AGITUOJAMI 

RUOŠTIS KARINEI GYNYBAI
Spalio 3 d. Vilniuje, partinio 

politinio švietimo namuose, įvyko 
susirinkimas, kuris ir dėl savo da
lyvių sudėties ir dėl gvildenamų 
klausimų buvo nepaprastas. Jis 
buvo skirtas “gynybos masinio 
darbo pagerinimui”, o jame daly
vavo partijos ir vyriausybės vir
šūnės, augščiausios tarybos depu
tatai, komjaunimo, Liet. Raud. 
Kryžiaus draugijos atstovai, par
tijos rajonų komitetų, sekretoriai, 
vykdomųjų komitetų pirmininkai, 
komjaunimo rajonų komitetų sek
retoriai, LDAALR miestų, rajonų 
ir pirminių organizacijų atstovai, 
taip pat fizinio lavinimo ir sporto 
atstovai. Dalyvavo ir- LDAALR 
centro komiteto' pirmininkas “So
vietų Sąjungos didvyris generolas 
pulk. Bielovas”.

Petras Babickas
NAUJA DAINA

Praeis audra, nušvis dangus paniuręs,
Nušvis ir kario veidas po audros;
Jis grįš prie žagrės, o žvejys prie būrių, 
Tėvynės vieškeliai kūrybos žygį gros...

Užmirš visi gaisrus, patrankas, kraują, 
Užmirš, turbūt, ir didvyrius pilkus, 
Griuvėsiuos sukursime gyvenimą iš naujo, 
O tas gyvenimas bus mielas ir brangus...

Nauja daina skambės tėvynėj mūsų,
Ramybės saulė jos kelius nušvies,
Naujoj dainoj mes amžius gyvi būsim, 
Palaiminti kūrybos ir rimties.

Daina mus kels į darbą anksti rytą, 
Daina palengvins rūpesčius, vargus, 
Ir kai aidės gyvenimo trimitai, 
Dainos garsai pirmieji žygy bus.

Daina, daina! Tu — tremtinio paguoda, 
Skambėk, per amžius tėviškėj laisvoj!

Užmiršę praeitį skausmingą, juodą — 
Mes kursim naują buitį Lietuvoj.

kurios karo metu galėtų būti 
naudingos, draugijos motociklinin
kai dalyvavo eilėje varžybų, sklan
dytojai ‘išplėtę savo veikimą ir 
ypač pasižymėjusi Kauno sklandy
mo stotis. Kauno Politechnikos 
instituto sklandymo sekcija, pade
dama instituto direktoriaus Bar
šausko, “pastatė draugų Oškinio, 
Kuzmicko, Karvelio konstrukcijų 
visą eilę sklandytuvų”. Ypatingai 
gerai dirbąs daugiau kaip 25 me
tus užsiiminėjęs sklandymo spor
tu Oškinis. Jis tame suvažiavime 
papasakojo apie Kauno sklandyto, 
jų pasisekimus. Jie esą gerai pasi
ruošę, “bet dėl augštajam pilota
žui skirtų sklandytuvų nebuvimo 

. jie negali toliau kelti savo meist- 
tikslas | riškumo”. Dėl ko eKauno sklandy-

Turbūt neatsitiktinis dalykas, 
kad susirinkimas įvyko sovietinio 
dirbtinio satelito iššovimo į erdvę 
išvakarėse. Jį atidarė Lkp centro 
komiteto sekretorius Niunka. LDA 
ALR respublikinio komiteto pir
mininkas Žiburkus aiškino tos or
ganizacijos tikslus, pabrėždamas, 
kad dalyvavimas laisvanoriškose 
gynybos organizacijose “virto šau
nia tarybinės liaudies tradicija”. 
LDAALR organizacijos t 
esąs auklėti savo narius sovietinio ‘ tojams neduodama augštojo pilo- 
patriotizmo, “begalinio atsidavimo 
savo socialistinei tėvynei dvasia, • 
pasiryžimu bet kuriuo metu stoti 
ginti tarybinės valstybės”. Anot 
Žiburkaus, “draugijai yra pavesta 
paskleisti karinės technikos ži
nias” ir supažindinti liaudies ma
ses su aviacija, kariniu jūros lai
vynu.

BLOGAI ŠAUDO, SKLANDO 
GERAI. TIK SKLANDYTUVŲ 

TRŪKSTA

Lietuvoje veikiant LDAALR 
draugija ypatingais pasisekimais 
pasigirti dar negali, kaip iš suva
žiavimo pranešimų paaiškėjo. 
Draugija, tiesa, priskaito tūkstan
čius narių ir turi šaudymo, radijo 
technikų, aviacijos ir jūrų klubus, 
tačiau Žiburkus nusiskundė, kad 
“mūsų respublikos šaulių techni
niai rezultatai kol kas dar yra že
mi”.

Vystant atskiras sporto šakas,

tažo sklandytuvų, iš suvažiavimo 
pranešimo nepaaiškėjo. Sovietai, 
galbūt, bijo, kad Lietuvos sklan
dytojai, pasigavę augštojo pilota
žo sklandytuvą ir gerą vėjo srovę, 
nesusigundytų skersai Baltijos 
jūrą nuskristi į Švediją...

Atvykęs iš Maskvos visasąjun
ginio LDAALR centro pirminin
kas generolas pulk. Bielovas, pri
siklausęs suvažiavimo pranešimų, 
ne kažin kaip entuzijastingai atsi
liepė apie Lietuvoje dirbamą “gy
nybinį masinį darbą”. Jis daug 

• kur šlubuojąs. Ypatingai atsilie
kama to darbo organizavime. Pa
baręs, išreiškė viltį, kad tas dar
bas ir Lietuvoje pagerėsiąs.

Elta..

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 

— TAD VISI J LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

COSMOS TRADING CO.

SUSITIKIMAS
Įeinamosios durys atsidarė ir 

durų skambutis švelniai ir melio- 
diškai suskambėjo. Įžengusia trum
pai pasveikino ir ėjo prie parda
vimui išdėliotų atvirukų.

— Keturios, — pasakė jis. — 
Kiek kainuoja?

Moteris paminėjo kainą. Kai 
jis išgirdo jos balsą, nustebęs žiū
rėjo į jos veidą. Valandėlę tarp 
jų buvo tyla.

— Norėčiau jus kaiką paklaus
ti, — pradėjo vyras. — Tai yra... 
aš buvau, — jis truputį užsikirto. 
— Dvidešimt metų praėjo, kaip 
aš ^š čia išėjau, šitame mieste aš 
išaugau, turėtumėte jūs žinoti.

— Aš tai žinau, — atsakė mo
teris, ir jos balsas kažkaip lėtai 
skambėjo. — Jūsų vardas Stepo
nas, netiesa?

—- Taip, aš esu, — šaukė sve
tys nudžiugęs. — Aš tuoj pama
niau — tokia panašybė! Jūsų 
duktė kaip iš veido iškirpta!

— Kokia duktė?, — paklausė 
moteris.

— Onutė, aišku, — atsakė vy
ras. — Aš su ja vaikystėj žai
džiau. Ir paskui...

— Paskui Onutei prižadėjai...
— Kad ją tikrai vesiu. Bet tada 

buvome dar visai jauni. Ar Onutė 
manęs nelaukė?

— Ne, tikrai ne, — pasakė mo
teris tyliai. — Ji senai ištekėjusi 
ir turi vaikų...

— Taip, tai jūs esate laimin
ga senelė?

Moteris šaltai nusišypsojo...
— Taip, — sakė ji, — aš esu 

laiminga senelė.
— Tai mane džiugina,. Ar Onu

tė gyvena’ čįa mieste? Mielai no- 
jėčįau ją aplankyti, žinoma, jei

neturėtumėte nieko prieš...
Moters akys prisimerkė.
— Aš tikiu, — atsakė ji ir vos 

sulaikė savo susijaudinimą, — 
aš manau, kad būtų geriau, jei 
jūs su ja daugiau nebesusitiktu- 
mėt...

— Gerai — galvojo Steponas.
— Kaip jūs norite. Prašau pasvei
kinti Onutę ir pasakykite jai, kad 
aš jos dar neužmiršau.

— Sveikinimus perduosiu.
Ir vėl suskambėjo, kai duris 

atidarė ir svetys išėjo į gatvę.
Valandėlę moteris laikėsi abiem 

rankom pasirėmusi ant parduotu
vės stalo. Staiga pašoko ir didele 
pastanga numovė nuo kairiosios 
rankos siaurą žiedelį.

— Dabar viskas baigta, — ta
rė ji, — galutinai baigta.

Tos pačios dienos vakare ji iš
ėjo į miesto pakraštį, kur vienas 
vyras ilgus metus jos laukė ir 
norėjo vesti.

— Ar dar mane myli Marijau?,
— klausė ji.

— Taip, —• atsakė šis. — Taip, 
aišku, — aš tave tebemyliu!

— Nežiūrint, kad aš jau pase
nau?

| — Kaip tu taip gali galvoti? 
Tu man neatrodai kitaip, kaip 
prieš dvidešimt metų...

Moteris priėjo prie mažo veidro
džio, kuris kabojo ant .sienos.

Ji tiriamai stebėjo savo veidą. 
Bet jis neišdavė jos minčių.

Steponas manęs jau nebapažino,
— galvojo ji. — Kaip tas ilge
singas laukimas sendina. Jis ne
bepažino, kad ta jp Onutė esu aš 
pati...

Po to ji žengė prie Marijaus ir 
priglaudė savo , galvą prie jo pe
ties ...

Iš vokiečių kalbos vertė
Skn.

DRAUDIMAI TEBEGALIOJA
LIETUVA TEBĖRA UŽDARYTA IR 

DIPLOMATAMS
Iš to fakto, kad Latvijos sostinė 

Ryga neseniai buvo įtraukta į są
rašą tų miestų, į kuriuos leidžia
mi užsienio turistai, kai kas ėmė 
spėti, jog netrukus bus atidaryti 
svetimšalių turizmui ir visi Pa
baltijo kraštai. Tačau tokie spė
liojimai pasirodė netikri, bent jau 
perankstyvūs. Sovietai nemano 
leisti svetimšaliams lankytis Lie
tuvoje, Latvijoje ar Estijoje. Kol 
kas tik Ryga sudaro išimtį. Bet 
ir į ją leidžiamas tik organizuo
tas, ne laisvas turizmas.

Neseniai Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministerijos išleis
tos privalomos taisyklės apie leis
tinas ir draudžiamas zonas rodo, 
kad Lietuva, Estija ir Latvija (iš
ėmus Rygą) ir toliau įeina į drau
džiamąsias zonas. Į tuos kraštus 
legaliai negali įvažiuoti nė vienas 
nors ir Maskvoje akredituotas 
diplomatas, nė vienas svetimšalis 
turistas. Jei vis dėlto vienas kitas 
yra čia patekęs, tai tik nelega
liai, arba ypatingos paskirties lei
dimais. Į draudžiamąją zoną įei
na ir visa Kaliningrado sritis su 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) mie
stu. Net ir Krime yra tam tikros 
draudžiamos sritys ir vietovės, 
nors į jį sovietinis turizmo biuras 
organizuoja ekskursijas. Dideli 
plotai europinėje ir azijinėje So
vietų Sąjungos dalyje kaip buvo, 
taip ir tebėra uždaryti. Naujomis 
taisyklėmis draudžiamųjų zonų 
skaičius ir plotai dargi padidėjo. 
Leidžiama diplomatams ir svetim
šaliams turistams'nuvykti į Lenin
grado miestą, bet ne į jo apylin
kes. Net pačioje Maskvoje yra nu
statyta kuriomis gatvėmis galima 
išvažiuoti iš miesto. Kazachstanas 
ir kitos azijinės respublikos tik 
dalinai svetimiems prieinamos. 
Uždaryta Mordavijos respublika 
(kur buvo nužudyti lietuviai stu
dentai), Karaganda ir kt.

IR TURISTAMS
Maskvoje akkredituoti diploma

tai ir svetimšaliai turistai skun
džiasi, kad net ir į nedraudžiamas 
zonas ne visados pavyksta lengvai 
pakliūti. “Inturistas” lyg tyčia 
neparūpina nakvynės viešbučiuose, 
arba daro šiaip įvairius trukdy
mus. Sovietai ne labai mėgsta, 
kad svetimšaliai mestų žvilgsnį į 
sovietinio gyvenimo tikrovę. E.

Gedimino kalno papėdėje
Lietuvos mokslų kaademijos is

torijos Instituto darbuotojai jau 
trečius metus atkasinėja senovės 
liekanas, .šiemet baigia atkasti 
šiaurinį kalno šlaitą. Be to, atkasi
nėjamos ir Onos Barboros bažny
čios liekanos. Paaiškėję, kad Zig
manto Augusto perstatytoji baž
nyčia (mauzolėjus) buvusi gana 
didelė. Ji turėjo daugiau kaip 35 
metrus ilgio ir 20 metrų pločio. 
Šiaurės rytų pusėje surasti ii’ za- 
krastijos pamatai. Lieka dar at
kasti fasadinės sienos ir prie fasa
do stovėjusio bokšto pamatai. Be 
to, šiemet atkastos liekanos dvie
jų gyvenamųjų pastatų, pristaty
tų prie mūro sienos. Kambariai 
buvo išgrįsti plytomis, juos šildė 
koklinės krosnys. Gyvenamųjų 
pastatų aplinkumoje surinkta daug 
indų šukių, puodų, Ikščių. Rasta 
ir keptuvės. Labai įvairūs yra bu
vę kokliai, jų rasta apie 60 rūšių. 
Surinktoji medžiaga teikianti daug 
duomenų XIV — XVIII-jo amžių 
keramikai pažinti.

* Kauno Panemunėje pastatyti 
21 buto gyvenamieji namai “Dro
bės” audėjoms ir kitoms to fabri
ko darbuotojoms. Tai esąs jau 
ketvirtas namas “Drobės” teksti
lininkams. Kitais metais pastaty
sią čia dar keturis namus.

i įpakuojamo patys.

nebesiuneiami.
MĖNESIUS NIEKO

SAV. A. VAITIEKŪNAS
SIUNČIAME Į LIETUVĄ IR RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ 

SUDARYTUS SIUNTINIUS
Dėmesio!

Nuo spalio mėn. 1 d. galite siųsti siuntinius iki 44 lb.1
Naujas sumažintas oro pašto tarifas: 10 Iii. už i UŽ
SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA 20 LAPKRIČIO MĖN. PAS
KUTINĖ SIUNTINIAMS PRIIMTI DIENA YRA 15-TO LAP
KRIČIO. ŠIUO LAIVU IŠSIŲSTUS SIUNTINIUS GAUS VA
SARIO PABAIGOJE, 1958 M.

Apmuituojame vietoje, apdraudžiame ir
Prekių pirkimo kvitų nereikia.

Kaip jau skelbta, vartoti drabužiai
ADRESATAS GAUNA SIUNTINI PER 3
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- i 
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., Hurlston 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 Paint.
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. vakaro; šeštadieniais nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

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

Geelonge
S. Karpalaučius, 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’ld.
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 vai. p.p. — 8 vai. vak.
dieniais: nuo 11 vai. ryto — 7 vai. vak. arba iš anksto susitarus. į

(Stan-
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RPIE VARNABRASTĖS KALNO
(REPORTAŽAS APIE NEAUSTR ALIŠKĄ PUŠYNĄ PRIE ADELAIDĖS)

Tai buvo pereitųjų metų vasarų, 
kada Varnabrastės (angliškai skai
tyk: Crawford) kalno papėdėje, 
augštų, lieknų ir visiškai neaust- 
rališkų pušų pavėsyje, prie giloko, 
bet neplataus upelio pakrantės, 
išaugo palapinių miestas. O virš 
to miesto, beveik siekdama augš- 
čiausiųjų pušų viršūnes, plevėsa
vo lietuviška trispalvė.

“Miesto” gyvenimas iš tikrųjų 
neilgai tęsėsi: Adelaidės lietuvių 
skautų “Vilniaus” tunto stovykla 
teužtruko vos dvi savaites. Ir kaip 
gaila buvo keturiasdešimčiai jau
nų lietuvaičių ir lietuviukų grįžti 
į saulės įkaitintus Adelaidės prie
miesčių akmenis... Tai buvo dvi 
savaitės darbo, ir užsiėmimo, ir 
skautiškų pratybų, ir pamokų, ta
čiau tai buvo ir didelis nuotykis — 
nekasdieninis pergyvenimas, kuris, 
nežiūrint nei skautiškos drausmės 
ir pilnai užpildytos dienotvarkės, 
dalyvavusiųjų sąmonėse liko kaip 
vargiai kuo kitu pakeičiama pra
moga. Nuostabu: tie patys lietu
viukai, kurie mieste susitikę ir 
vyresniesiems nusukus nugaras 
tuojau pat savo tarpe čiulbėdavo 
angliškai, po poros stovyklavimo 
dienų, rodos, jokios kitos kalbos 
nė nežinojo — visur tik lietuviš
kai klegėjo...

XXX
Ir šią vasarą Adelaidės jauni

mas dešimčiai dienų vyksta prie 
Varnabrastės kalno. O Varnabras- 
tė, tai tikras radinys! Vos 30 my
lių nuo šaunaus Adelaidės miesto 
nutolai, bet nei Adelaidės, nei, pa
galiau, Australijos, rodos, nė kva
po neliko: oras, kokio nė Panemu
nės šile neįkvėpsi, upelis, tarsi. Jie- 
sė vingiuojas! tarp gauburiukų, o 
pušys net Kulautuvai gėdos nepa
darytų. Eukalipto čia nė su žibu
riu nerasi; žibintais švaistytis, pa
galiau, nei simpatiškasis girinin
kas neleidžia. Sako, dar padegsite 
šitą rūpestingai sodintą ir metų 
metais augintą pušyną. O tai jau 
labai net neskautiška būtų. Gais
ro pavojus vasarą, žinoma, visuo
met didelis. Bet girininkas mūsų 
skautais jau pasitiki: pernai tikrai 
pavyzdingai ir rūpestingai buvo pa
vartotos ir drausmingai įgyvendin
tos visos atsargumo priemonės. 
Pati stovyklavietė taip pat labai 
saugi: rodos esi tankiausio pušy
no vidury, tačiau bent pusmylį 
betkurion kryptin pėjėjęs jau pa
sieki gryną lauką.

XXX
Adelaidės lietuvių skautų vado

vas, “Vilniaus” tunto tuntininkas 
sktn. Vyt. Neverauskas, jūsų ben
dradarbiui pabrėžė, jog nežiūrint 
to, kad lietuvių skautų Adelaidėje 
tėra 55, stovyklautojų skaičius 
šiais metais tikriausiai bus dides
nis. Pastaraisiais metais, be skau
tų, vaikų vasaros stovyklas ruoš
davo ir bendruomenės valdyba. 

Šiemet apylinkės valdyba susitarė 
su skautų vadovybe pasitenkinti 
vien tiktai skautų stovykla. Į 
skautų stovyklą registruojami visi 
lietuviai vaikai ir jaunuoliai, skau
tai ir neskautai, nejaunesni 9 me
tų amžiaus. Visi stovyklautojai, 
žinoma, turės pasiduoti bendrai 
stovyklos drausmei ir tvarkai, ta
čiau neskautai grynai skautiškuo
se užsiėmimuose dalyvaus tik sa
vanoriškai.

XXX
Nors iki stovyklos pradžios dar 

gerokas laiko tarpas (ji prasidės 
sausio 2 d.), skautų vadovybė 
jau šiandien planuoja, ruošiasi, 
dirba. Sktn. Vyt. Neverausko žo
džiais: “Skautai Adelaidės lietu
viuose randa itin didelį sau prie
lankumą. Visokeriopos paramos 
susilaukiame iš visų lietuviškųjų 
Adelaidės veiksnių su apylinkės 
valdyba, kuriai pirmininkauja St. 
Čibiras, priešakyje. Labai gražiai 
sugyvename ir su kitomis jaunimo 
organizacijomis. Jokiu būdu nega
liu nepaminėti labai aktyvaus 
skautų rėmėjų komiteto (p. Strau- 
kienė, L. Dičiūnas ir A. Maželis, 
pirm.), kuris yra labai aktyvus, ir 
nuoširdžiai sielojasi visais mūsų 
reikalais. Šia proga norėčiau vi
siems Adelaidės lietuviams ir pas
kiroms organizacijoms nuoširdžiai 
padėkoti už rodomą didelį palan
kumą ir įvairią paramą”.

XXX
Išeivijoje skautiškoji auklėjimo 

sistema ir metodologija įgauna 
ypatingą prasmę ir vertę. Sunku 
ir nelengva moderniame didmies
čio gyvenimo sūkuryje augantį ir 
bręstantį lietuviuką suįdominti ir 
laimėti lietuvybės idėjai; nelengva 
jaunuolyje išugdyti meilę dvasi
nėm vertybėm sukomercinto gyve
nimo fone. Skautybė pasirinkusi 
nuotykingo žaidimo metodą, daug 
lengviau randa kelią į jaunuolio 
sielą. Kalbėdamas apie skautybės 
ideologiją, sktn. Vyt. Neveraus
kas sako: “Visa skautų ideologi
jos esmė koncentruojasi žodžiuo
se: “Tarnauti Dievui, Tėvynei ii’ 
Artimui”. O su šituo obalsiu yra 
pakeliui kiekvienam geram lietu
viui. Skautybė yra vienas didžiau
sių lietuviškosios sąmonės ugdy
mo veiksnių išeivijoje ir todėl gai
la, kad per maža Adelaidės tėvų 
savo vaikus ragina stoti į skautų 
eiles. “Vilniaus” tunte skautų ga
lėtų būti daug daugiau. Klaidinga 
pažiūra, kad skautai turi bet kokį 
politinį atspalvį. Skautas visuomet 
gali priklausyti bet kokiai kitai 
organizacijai, kurios tikslai ne
prieštarauja skauto pasižadėjimui 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. Apie 20% Adelaidės skautų, 
pavyzdžiui, taip pat yra ir ateiti
ninkais, ir aš tame nematau nieko 
nesuderinamo”.

XXX

Kalbėdamas apie Adelaidės skau
tų veiklą aplamai, sktn. Vyt. Ne
verauskas labai apgailestavo, kad 
iš Adelaidėje gyvenančių apie 15- 
kos lietuvių skautininkų, nesulau
kiama jokios talkos, nors jų paty
rimas šiandieną būtų net irlabai 
vertingas. Todėl labai didelis dė
mesys skiramas būsimų jų skauti
ninkų paruošimui ir ugdymui, ku
ris koncentruojasi skautų vyčių 
būrelyje. Būrelio vadovo pareigas 
šiuo metu eina psl. sk. vyt. P. Al- 
kevičius, o daugumas būrelio na
rių yra studentai. I būrelio susi
rinkimus reguliariai kviečiami pa
skaitininkai su paskaitomis apie 
atskiras Neprklausomos Lietuvos 
gyvenimo aspektus. Po paskaitų 
diskusijose, sktn. Vyt. Neverausko 
žodžiais, dažnai pasiekiamas labai 
rinitas ir intelektualus lygis. Vy
čiai renkasi savo būkle, kuriam 
nemokamai patalpa davė P. Rač
kauskas savo name.

“Be pasktn. V. Opulskio ir sklt. 
R. Urmono pagalbos ir bendradar
biavimo tuntui vadovauti būtų la
bai sunku ir kažin ar daug galėtu
me nuveikti. Mergaitėm gražai 
vadovauja sktn. M. Andriušienė. 
Jeigu mes ką nors nuveikėme ar 
ateityje nuveiksime, tai yra tiktai 
visų čia paminėtų ir nepaminėtų 
vadovų bendro darbo vaisius,” — 
aiškino tuntininkas.

XXX
Iš Adelaidės išvykus buvusiam 

lietuvių kapelionui kun. dr. P. Ja- 
tuliui, pasikeitė ir tunto dvasios 
vadas. Sktn. Vyt. Neverauskas 
pastebėjo: “Naujasis tunto dva-, 
sios vadas kun. J. Kungys, vos 
spėjęs Adelaidėje įsikurti, jau 
spėjo mums efektyviai patalkinin
kauti. Kviečiau kun. Kungį tą de
šimtį dienų taip pat praleisti mū
sų stovykloje ir paatostogauti. 
Tada kas rytą stovyklautojai ga
lėtų išklausyti mišių. Nežinau ar 
kitį įsipareigojimai mūsų dvasios 
vadui leis kvietimu pasinaudoti.”

XXX
Apie ką bekalbėtumėme, sktn. 

Vyt. Neverausko mintys vis grįžta 
prie Varnabrastės ir busimosios 
stovyklos. Ant stalo guli dienot
varkės projektas. Dvi su puse va
landos kas dieną numatyta pašvęs
ti lituanistiniam ugdymui: paskai
tėlėm, pamokom, lietuviškų dainų 
h- papročių mokymuisi. Jau vien 
dėl šitos pustrečios valandos kiek
vienas tėvas savo vaikus turėtų 
stovyklon išsiųsti.

Stovyklai besiruošiant galvosū
kių ir problemų begalės: stovyklos 
mokestis 4 svarai. Kyla mintis, 
kad šeimos su didesniu stovyklau
tojų skaičiumi kartais sunkiai ga
lės stovyklapinigius sutelkti. Krei
piamasi į bendroumenės valdybą, 
ješkoma būdų tokiais atvejais da
ryti lengvatų. Labai brangus sto
vyklautojų ir jų mantos transpor

tas į stovyklavietę. Bandoma or
ganizuoti motorizuotų lietuvių tal 
ka. Ir vėl galvosūkis: reikia rasti 
laiko paprašyti, suderinti laiką 
ir kelionės maršrutą...

Užkulisinis, nematomas, visiš
kai neromantiškas darbas, kuris
bus apvainikuotas, kada Vama- 
brastės papėdėje vėl išaugs lietu
viškas palapinių miestas ir suple-
vėsuos trispalvė. Pasikalbėjimą su 
jūsų bendradarbiu sktn. Vyt. Ne
verauskas užbaigė: “Vietinės mo
kyklos įtaka tautiniam sąmonin
gumui nėra jau tokia gili. Kol 
šeimoje lietuviškumo jausmas nė
ra išblėsęs, lietuviukai jaunimo 
organizacijose — skautų eilėse ir 
liks lietuviais!”

(rem).
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A EUROPIETIS SPECIALISTAS «
}j OPTIKAS
į Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
{] akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
u švštad. 9-13 vai.
rj 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
g (Priešais Melbourne Town Hall.)
{] Centr. 1819
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PER TAZAB LONDONE
GALITE PASIŲSTI

rankines ir kojines

SIUVAMAS MAŠINAS
Muitai sumokami Londone

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

;! MURRAY’S HEALTH FOOD STORES į
I; 91 Darlinghurst Road., Kings Cross, 2 
į Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195 J
■ Į Vienintelė autorizuczl^firma Australijoje galinti siųsti siunti. į 
!j niu« tiesiog Jūsų giminėms į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. į 
Ii Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. į 
j! SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ 5 
į GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JOS PASIŲSITE. į
I Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs 2 

galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių. į 
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG 5 
I U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDOS J 
TIK £ 1.0.7. į
Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREL- į 
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per 5

- 2-2i mėnesio. J
į Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU. S 
į ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ š LBS. 5
į Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu, j 
į MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ J 
5 ARTIMIESIEMS l U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO į 
5 MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys. J
i| JOSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 5

ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas). į
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne į 
LAIVAIS. S
Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!’! 5

■ Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. J

' šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai. 5

I MŪSŲ SKYRIUS; M. & N. Pekic, Grocery Store, 143 Cabra- j 
! matta Rd. (sekančios durys už Royal kino teatro), Cabramatta. J

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

— Žymusis Amerikos šachma
tininkas H. Berliner laimėjo Wa- 
šingtono “Champion of Cham
pions” šachmatų pirmenybes. 
Prieš kurį laką jis su žymiuoju 
Amerikos lietuviu šachmatininku 
P. Tautvaiša Milwaukee įvykusia
me turnyre dalinosi trečiąja vie
ta, Individualinė jų partija baigė

si lygiomis.
— šachmatų meisterio P. Taut- 

vaišos sūnus taip pat aktyviai 
reiškiasi šachmatų sporte: berniu
kų šachmatų vržybose jis laimė
jo prieš visus savo varžovus.

— Niujorko valstybės šachmatų 
pirmenybes laimėjo latvis Rankis 
su 9:0 taškų persvara, šiose pir
menybėse Rankis atstovavo Niu
jorko pabaltiečių šachmatininkų 
klubą.

— 14-čio amerikiečio B. Fischer 
asmenyje Amerikoje auga vienas 
iš busimųjų šachmatų genijų. Jis 
iki šiol laimėjo Amerikos jaunių 
pirmenybes, Amerikos atvirą šach
matų turnyrą, kuriame dalyvavo 
beveik visi įžymiausi Amerikos 
šachmatininkai, taip pat Kanados 
ir Mokskos atstovai. Paskutinis 
šio jaunojo šachmatininko laimė
jimas buvo N. Jersey pirmenybėse, 
kur jis nepralaimėjo nė vienos 
partijos.

— Dvgubas olimpinis rekordis- 
tas rusas V. Kuts praėjusią savai
tę Romos Olimpiniame stadione 
pagerino 5.000 metrų pasaulinį re
kordą 1,8 sek., nubėgdamas per 
13 m. 35 s. šį rekordą iki šiol tu
rėjo anglas G. Pirie.

— Antrasis rusas, pagerinęs 
pasaulinį šokimo į augštį rekordą, 
yra Y. Stepanov, kuris Leningrado 
— Helsinkio tarpmiestinėse varžy
bose nušoko 7 pėdas 1 colį, pageri
nęs iki šiol buvusį amerikiečio 
Ch. Dumas pasaulinį 7 pėdų į co
lio rekordą. Pažymėtina, kad ru
sas šoko su naujais rusų sugalvo- 
tais “paspirties batais”, kurių 
apačioje yra storas kempinės 
sluogsnis.

“Abstraktinis Menas”
Londone moderniojo meno ins

titute nuo rugsėjo mėn. vidurio 
išstatyta dviejų beždžionių “abs
traktinio meno paveikslai”. Viena 
beždžionė, vardu Kongo, yra iš 
Londono zoologijos sodo, kita, 
Betsy, iš Baltimorės. Kongo dažo 
šepečiu, o Betsy savo letenom. 
Kongo labiausiai mėgsta mėlynus 
dažus. “The Times” meno kritikas 
sužavėtas, kad paveiksluose nėra 
vaizdo, o tik “abstraktinis menas”, 
kuriame žiūrovas gali įsivaizduoti 
žmonių figūras, katedrų bokštų 
kontūrus ir t.t.

TEGUL NORS MENKA 
DALIS NUO TAVO GĖRYBIŲ 
STALO TENKA VOKIETIJOJE 
VARGSTANTIEM LIETUVIAM.

BROWNEJONES LTD GREIT! PATIKIMAI ! PIGIAI!

LIETUVIŠKAS SKYRIUS

1, Norfolk Place, London W. 2. England

Mūsų pasiųsti siuntiniai pasiekia 
gavėją per 3-6 savaites.

Me» duodame 100% garantiją, kad Palyginkite mūsų kainas su kitų 
siuntinys pasieks gavėją. firmų kainomis.

MŪSŲ KALĖDINĖS DOVANOS STANDARTINIS SIUNTINYS MOTERIMS

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

x 11.

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

1.
2.
3.
4.

SVORIS — 9 svarai. KAINA £ 18.15.0 (australiškais)

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

3

1
2
3

STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 17.

SVORIS: 16 svarų. KAINA: 45.0.0 australiški svarai.

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.

3i yds. geros rūšies atkarpa vyriškam kostiumui.
3 yds. grynos vilnos medžiaga moteriškam paltui.

yds. grynos vilnos medžiaga vyriškam paltui.
yds. medžiagos moteriškam kostiumui, žalios ar pilkos spalvos, 
vyriškas žieminis, megstinio tipo “Windcheater” užtraukiamu 
susegimu.

grynos vilnos moteriškas megstinis, ilgom rankovėm.
vyriškas šalikas 50 x 11.
moteriškos skarelės 27 x 27, vilnonės.
skustuvas, Sollingen ar Sheffield išdirbinio.
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 MŪSŲ KAINORAŠČIŲ.

SUMOKĖTI DALIMIS. TODĖL GALITE DRĄSIAI IŠ ANKSTU

3
3

1
1
3
1

(ŠITOS DOVANOS NEĮEINA Į STANDARTINIŲ SIUNTINIŲ
UŽSAKYMĄ.)

3 moteriškas vilnones skareles.
6 svarus cukraus.
1 vyrišką vilnonį šaliką 50 x 11.
1 skustuvą, Solingen ar Sheffield išdirbinio.

5. 4į yds. medžiagos moteriškai suknelei.
6. 1 plaukams kirpti mašinėlę 0—0000.
7. 3 poras moteriškų kojinių,
8. 3 poras vyriškų kojinių.

DĖMESIO! JEI JUMS YRA SUNKUMŲ APMOKĖTI, PARAŠYKITE MUMS, IR MES 'SUTEIKSIME JUMS LENGVATŲ
UŽSAKYTI JŪSŲ NORIMĄ SIUNTINĮ, KAD JIS LAIKU PASIEKTŲ JŪSŲ ARTIMUOSIUS TĖVYNĖJE. PATIKINAME, KAD JŪS BŪSITE PATENKINTI MŪSŲ PATARNAVIMU! g

Rašykite tik lietuviškai: brownejones ltd. lietuvių skyrius, i, Norfolk place, London, w. 2. England. j
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e MŪSŲ PASTOGE 1957 m. lapkriSio 18 d.

MfiSI PASTOGĖ
MELBOURNAS
GEDIMINO SAPNAS

Melbourno lietuvių parapinė sa
vaitgalio mokykla, lapkričio 9 d. 
Karmelitų salėje suruošė gražiai 
pasisekusį vakarų, kurio progra
moj buvo Balio Sruogos “Gedimi-
no sapno” 3-jų v. su prologu vai-

SYDNfiJUS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Lapkričio 24 d. įvyks kariuome
nės šventės minėjimas. Po pamal
dų šv. Benedikto bažnyčioje, 
Broadway, minėjimas bus tęsia
mas salėje. Paskaitą skaitys kū
rėjas — savanoris V. Šliogeris. 
Bus ir meninė programa.

Po minėjimo toje pat salėjo sau
kiamas “Ramovės” narių susirin
kimas.

MELBOURNO DAINORIŲ 
BELAUKIANT

Melbourno Dainos mylėtojų sam
būrio atvykimu susidomėjimas 
tikrai didelis. Tai pirmas kartas, 
kada sidnėjiškiams lietuviškų dai
nų koncertą duos atvykę svečiai 
iš kitur.

Manoma, kad j šį koncertą atsi
lankys ir J. Bachunas su žmona 
— svečiai iš Amerikos. Tai pri
klausys nuo to, ar jų laivas at
plauks prieš prasidedant koncertui.

LIETUVIŠKA BALDŲ 
DIRBTUVĖ

Bankstowniskis Jonas šimboras 
su Albinu Kovačiku, netoli Re
gents’ Parko gelež. stoties (Clem- 
ham Rd. ir Mary St. gatvių san
kryžoj), pramonės rajone nupir
ko veikusią baldų dirbtuvę ir pra
dėjo dirbti savarankiškai, šiuo 
metu dirba 5 žmonės, bet įmonė 
numatoma praplėsti. Dabar gami
nami standartiniai ir pagal spec, 
užsakymus kieti ir minkšti baldai.

Abu įmonės savininkai, kurią 
jie pavadino “Siko”, baldų gamy
boj turi patyrimo. A. Kovačikas 
jau ir tėvynėje turėjo savo baldų 
gamybos įmonę.

Linkime sėkmės. Tr.

REIKŠMINGA AUKA
SPORTO KLUBUI KOVUI

Š.m. lapkričio 10 d., po įvyku
sio Sydnėjaus Liet Namų Tary
bos posėdžio p.p. Juraičių namuo
se, Newtowne, vyko dar ir ben
druomeninėmis temomis pašneke
siai, kurių metu tarybos nariai, 
vykstantiems sportininkams į 
sporto šventę Geelonge paremti, 
suaukojo 6 svarus.

Už auką Kovo sporto klubas 
nuoširdžiai dėkoja.

TRADICINIS BALIUS 
TROCADERO SALĖJE

1958 m. sausio 10 d. įvyks tra
dicinis Sydnėjaus lietuvių balius, 
kurį šiemet ruošia lietuvių šalpos 
organizacija “Karitas”. Baliaus 
rengėjai pramato duoti įdomią me
ninę programą. Bilietus — pakvie
timus galima įsigyti jau dabar.

PASIKEITIMAI S.L. NAMŲ 
TARYBOJ

Tarybos vicepirm. S. Osinas pa
sitraukė iš vicepirmininko parei
gų, bet pasiliko ir toliau tarybos 
nariu. Nauju vicepirmininku iš
rinktas Pr. Nagys. (jpk.)
MWHWWWHWW5UWV

D0VANINIAI
SIUNTINIAI

I Lietuvą, Rusiją ir kitus kraštus, 
Jūsų pačių paruošti, ar užsakyti 
mūsų firmos sandėliuose Londone, 

tvarkingai siunčiami per

Hillcrest Trading Co.
(Sav. M. Petronis ir J. Daubaras)

81 HILLCREST AVE., 
HURSTVILLE, SYDNEY, N.S.W.

TELEF.: LU 1464

Jūsų siuntinius paimame iš namų.

PAMALDOS UŽ KARIUS IR 
PARTIZANUS

Minint kariuomenės šventę Syd- 
nėjuje, š.m. lapkričio mėn. 24 — 
pamaldos už žuvusius laisvės kovo
se karius ir partizanus St. Bene- 
dikt's bažn., Broadway (— prie 
Abercrombie St) 12 vai. 45 min. 
Pamaldose giedos “Dainos’’ cho
ras, vedamas K. Kavaliausko.

Išpažinčių bus klausoma nuo. U 
vai. prieš pamaldas — priimkime 
šv. Komuniją už Tėvynės laisvės 
kovotojus.

Bus tik šos vienos pamaldos 
Sydnėjaus lietuviams (— Went- 
worthville pamaldų nebus).

Gruodžio 1 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažn. 11 vai. 
Išpažintys šeštadienio vakare 
(30 d.) nuo 5 vai. p.p.

K.P.B.

NEWCASTLIS
LIETUVIŲ KALĖDŲ EGLUTĖ 

MIESTO ROTUŠĖJE

Praeitais metais, per Christmas 
Tree Festival, kurį suruošė Y.W. 
C.A., lietuviška Kalėdų eglutė iš
siskyrė iš visų 13 tautybių eglu
čių tuo, kad ji buvo originaliau
siai papuošta — visos figūros, ku
riomis ji buvo aprėdyta, buvo pa
gamintos iš šiaudų. Tokius papuo
šalus, žinoma, lankytojai pirmą 
kartą matė. Tad lankytojų eilės 
stovėjo prie mūsų eglutės ir tei
ravosi jos sukonstruotoj os, M. 
Rimgaudienės, apie lietuviškus pa
pročius, tautodailę ir patiekdavo 
jai daugybę kitokių klausimų. Vie
tos spaudoj net 2 kartus apie ją 
buvo rašyta ir nuotraukos at
spaustos.

dinimas ir tautiniai šokiai.
“Gedimino sapną” scenai pritai

kė K. Bradūnienė. Režisavo kun. 
Pr. Vaseris. Vaidilutes plastiniams 
šokiams paruošė H. Statkuvienė. 
Dekoracijas tvarkė S. Statkus.

Prologą gabiai paskaitė Aušra 
Gylytė, Gedimino vaidmenyje ma
tėme L. Gylį, karo vadas Verke- 
lis — Šarūnas žiedas, mešką vaiz
davo Vai. Mačiulaitis, Krivis Liz
deika — A. Jakubaitis. Masinėse 
scenose buvo kareiviai ir vaidilu
tės.

M. Verbylienės paruošti tauti
nių šokių šokėjai, akordeonu pa
lydint Petrui Aranauskui, pašoko 
“Pupas”, “Kalvelį” ir ’’Suktinį”.

Po meninės dalies buvo loterija, 
veikė bufetas; pašokta, pažaista ir 
padainuota. (n)

PAKELIANT SPARNUS

“ŠVIESOS”
DISKUSIJŲ VAKARAS

Lapkričio 9 d. šviesos Sambūrio 
Sydnėjaus skyriaus parengimą, 
kuris įvyko K. Ankaus studijoj, 
atidarė valdbyos pirm. H. Šalkaus
kas, pakviesdamas diskusijas pra
virti K. Ankų. Pranešimą apie 
šviesos Sambūrio įsisteigimą ir 
veiklą Vokietijoje bei SambūJ-io 
darbo sąlygas Australijoj, padarė 
J.P. Kedys. Jis konstatavo, jog 
Vokietijoj, kur Sambūris reiškėsi 
grynai akedeminėj plotmėj, o čia, 
Australijoj, kaip lygiai ir Ameri
koj, Kanadoj ir^itur išvirto dau
giau į visuomeninę organizaciją, 
turi kitokias drabo sąlygas, kur 
dėl išsisklaidymo ir laiko stokos 
veikla kartais gal ir ne taip naši.

Diskusijose svarstyta šviesiečių 
stovyklavimo klausimas. Manoma, 
kad stovyklavimas būtų naudingas. 
Valdyba šį reikalą apsvarstys sa
vo posėdyje. Kalbėta apie jauni
mą, kurio dalyvavimas lietuviško
se organizacijose yra esminiai 
svarbus faktorius lietuvybei išlai
kyti.

H. Šalkauskas patiekė diskusi
joms tautinių švenčių minėjimo! 
organizavimo, konkrečiai — artė-( 
jančios Vasario 16-sios minėjimo 
klausimą. Vyravo mintis, kad tau- 
tinių švenčių minėjimai turėtų > 
būti platesnės apimties, rengiami 
gerose salėse ir su rūpestingai pa
ruošta programa.

Po diskusijų išklausyta Betho
veno 9-Ji simfonija, žiūrėta tele
vizijos (paties K. Ankaus sukon
struotas aparatas), pakalbėta apie, 
lietuviškus namus, pagvildenti ir 
kiti bendruomenei aktualūs klau
simai ir pasišokta.

šviesos Sambūris Naujų Metų: 
sutikimą ruošia Milsons Point sa
lėje. Kviečiami Sambūrio nariai 
ir jų svečiai.

CANBERRA
CANBERROS IR APYLINKIŲ 

LIETUVIAMS

Lapkričio 24 d. Kariuomenės 
šventės minėjimo proga, Canber-

šiemet M. Rimgaudienė, tos pa
čios organizacijos primygtinai pra
šoma, sutiko dar kartą papuošti 
lietuvišką Kalėdų eglutę lietuvių' 
bendruomenės vardu. Ją tad maty- • 
sime miesto rotušės salėje (City 
Hali) gruodžio 3-6 dienomis. Jei 
sąlygos leis, bus ir lietuvių pasi- ■ 
rodymai scenoje. —p«—

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,

Aš dirbu tolimoj N.S.W. provin
cijoj. P|rma gyvenau ir dirbau 
buše, dabar gi jau galiu džiaug
tis mažo miestelio gyvenimu —. 
čia jau yra baras ir paštas.

Lietuvių't^jje apylinkėje visai 
nėra, o aš pats vis dar esu vien
gungis. Taigi mano vienintėlis 
lietuvis draugas yra “Mūsų Pas
togė”. Aš jos nekantriai laukiu, 
o dabar dar žadamas išleisti ir 
šio krašto lietuvių metraštis. Skai
tydamas redakcinės kolegijos pla
ną, neradau, kad šiame metrašty
je būtų manoma aprašyti ir pa
vieniai vyrai, kurių yra nemažai 
išsimėčiusių po visą Australiją. 
Dalis jų jau vedė kitatautes, o to
ki kaip aš vis dar jieško savųjų 
ir savo žodžio. Jie skaito, ką tik 
gauna, nors lietuviškų knygų irgi 
sunku gauti. Seniau knygų atsiųs
davo “Australijos Lietuvio” admi
nistracija, o dabar sunku lietuviš
ką knygą besugauti.

Metraščio leidėjai dejuoja, kad 
mažai prenumeratorių ir net abe
joja, ar pradėti darbą. Aš sakau, 
kad reikia drąsiai pradėti. Pinigų 
tokiam dideliam reikalui tikrai su
mosime. štai aš siunčiu 3 svarus, 
užsakydamas metraštį kietais vir
šeliais. Jeigu bus viršaus, tegul 
bus auka.

Aš vis galvoju, kad daug bus 
tokių, kaip aš, nes gi šitame met
raštyje mes visi tilpsime, net 
daugelio ir nuotraukos bus. Redak
cija, aš tikiuosi, nepamirš ir mū
sų pavienių, kurie visomis kryp
timis raižome šią salą.

Pridedu dar ir “Mūsų Pastogės” 
prenumeratą 1958 m. Baigdamas 
laišką, p. Redaktoriaus labai pra
šau, parašyti man, kur galėčiau

Melbourno Aero klube mokosi 
skraidyti keli lietuviai, keli iš dau
gelio pasiryžėlių jaunuolių, kurie 
nepaisydami sunkių mokslu sąly
gų (viena skraidymo valanda kai
nuoja daugiau negu trečdalis sa
vaitinio atlyginimo, mokomasi lai
svalaikiu) tiesia sparnus ir pasie
kė solinio skraidymo lygį.

Kalbant apie solo skridimą, su 
maloniu virpesiu prisimenu pirmą
jį pakilimą ir nusileidimą. Na, 
teko truputi ir nuliūsti, kai nepa
sisekus nusileisti vėl reikėjo pa
kilti ir apsukti naują ratą.

Atliekant teorinį ir praktinį pa
siruošimą, pasitaikė ir įvairių sun
kumų b*»i kliūčių, bet jas įveikė 
pasiryžimas tapti lakūnu. O kiek
viena naujai atskraidyta valanda 
tą pasiryžimą didino, nes ji nesi
baigė “poezija ir malonumais”, 
bet didino ir praktinį patyrimą.

Mokantis skraidyti naudotasi se
nais dvisparniais “Tiger Mouth” 
vadinamais lėktuvais, kurie netu
ri nei oro nei žeme riedant pritai
kytų stabdžių. Todėl nusileidimas, 
norint išvengti katastrofos, turi 
būti atliekamas labai “švariai”. 
Parašiutų, deja, neduodavo, ta
čiau, skrendant nedideliame augu
tyje, vargu ar būtų galima jais 
ir pasinaudoti.

Iš lietuvių lakūnų, plačiau iš
skėtusių sparnus, pažymėtini Al
gis Uknevičius, Algis Valtkūnas 
ir Izidas Gaidelis.

Linkint šiems jauniems lakū
nams kilti vis augščiau, norėtųsi, 
kad mūsų tremties jaunimas dau
giau domėtųsi aviacija, kad Tėvy
nei laisvę parvtžtume lėktuvų 
sparnais.

Algirdas Jakštas.

“ŠVIESOS” PARENGIMAS

š.m. lapkričio 22 d., 7.30 vai., 
Victorian Railways Institute, Flin
ders St., stoties pastate, 11 kam
baryje, Melbourno universiteto po
litinių mokslų lektorius H.A. 
Wolfsohn skaitys paskaitą tema: 
“Demokratija ir pasaulio politika”. 
Tema labai aktuali. Po paskaitos 
diskusijos. Ypatingai kviečiame 
stipresniuosius anglų kalboje ir 
kiekvieną, kurį ši tema domintų.

ADELAIDĖ
SKAUTAI RUOŠIASI 

STOVYKLAUTI

Kaip ir pereitais metais, Ade
laidės skautai stovykaus Mt. Gra- 
fordo pušyne, sulietuvintai vadi
namame Varnabraste. Stovykla
vietė — puikus pušynas, čia pat 
upelis ir nuo Adelaidės tik apie 30 
mylių. Stovykla prasidės sausio 2 
d. ir truks 10 dienų. Stovyklauti 
priimami ir neskautai, bet ne jau
nesni kaip 9 metų berniukai ir mer
gaitės. Norintieji stovyklauti, už
sirašo pas skautų vadovus.

IŠ PEDAGOGIŲ VEIKLOS

Daugiau kaip prieš metus Ade
laidėje lietuvės pedagogės ėmėsi 
organizuoti mergaites, tikslu iš
laikyti lietuviškumą mūsų šeimo
se. Mergaitėms iki šiol suruoštos 
kelios paskaitos, pamokomos siu
vimo, rankdarbių, sudaryta tauti
nių šokių grupė.

Adelaidės pedagogių tarybą su
daro visos buvusios ir esančios 
pedagogės, o jų yra apie 20. Ta
ryba savo posėdžiuose svarsto jau
nimo auklėjimo ir tautinio auklė
jimo klausimus. Plačiau užsimoti 
kliudo lėšų stoka.

Pedagogių Tarybos valdybą da
bar sudaro p.p. Reisonienė — pir
mininkė, Dundienė, Lapšienė, Kal- 
vaitienė ir Levickienė.

RETAS KONCERTAS
š.m. gruodžio 1 d. (sekmadienį), 

7 v.v. Adeladiėje, Australia Hall 
įvyksta vertas ypatingo dėmesio 
koncertas, kuriame dalyvaus dai
nininkės A. Gučiuvienė ir A. Uk- 
nevičiūtė, pianistė D. Oldham ir 
smuikininkas Pr. Mariukas. Prog
ramoje: bažnytinės giesmės, lietu
vių ir pasaulinių kompozitorių kū
riniai.

Šis koncertas yra reikšmingas 
daugeliu atžvilgių. Pirmiausia, p. 
Gučiuvienė šiuo koncertu noii at
sisveikinti su Adelaidės lietuvių 
visuomene — yra nutarusi jau 
daugiau viešuose parengimuose 
nebedainuoti. Iš kitos pusės, šis 
koncertas bus p-lės Uknevičiūtės 
diplomatinis koncertas, nes daini
ninkė jau baigė užsibrėžtą daina
vimo kursą ir, greičiausia, grįš į 
Melboumą.

Pažymėtina, kad šį dvigubos 
svarbos koncertą organizuoja po
nia Gučiuvienė ir visas jo paja

mas skiria naujai nupirktiems Ade
laidės lietuvių namams. Nėra abe
jonės, kad visi Adelaidės lietuviai 
dainos ir muzikos mėgėjai atvyks 
pagerbti tikrai daug nusipelniusią 
dainininkę, kuri ilgus metus džiu
gino lietuvius savo augštos klasės 
dainavimu. Atsisveikinimas visa
da yra kupinas įspūdingų pergy
venimų. Atrodo, kad šį kartą ade- 
laidiškiai turės tikrai nepaprastą 
koncertą, kuris jau niekada dau
giau negalės būti pakartotas.

L-s.

ATOSTOGŲ I AMERIKA

Adelaidiškė EI. Matiukienė su 
dukra lapkričio 13 d. iš Sydnė
jaus Oronsay laivu išplaukė į 
Ameriką, kur keletą mėnesių 
atostogaus pas savo gimines. 
Smuikininkas P. Matiukas groja 
Adelaidės simfoniniame orkestre.

PRANEŠIMAI
SYDNĖJAUS LIET. NAMAMS 

REIKIA BALDŲ

Sydnėjaus Lietuvių Namų Klu
bo susirinkime, ir šio laikraščio 
skiltyse, buvo pranešta, kad Syd
nėjaus lietuviai įsigijo savo na

mus (18-20 Botany Rd., Redferne).
Dabar prieš S.L. Namų Tarybos 

akis stovi nemažesnis uždavinys: 
kaip galint greičiau paruošti šluos 
namus visuomenės ir lietuviškųjų 
organizacijų naudojimuisi. Vienas 
iš pagrindinių klausimų, yra įsi
gijimas būtiniausių baldų ir kitų 
šio namo pobūdžiui reikalingi: 
reikmenių.

Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary
ba skelbia daiktų aukojimo vajų 
naujai įsigytiem namam apstatyti 
ir papuošti. Vajus pradedamas š. 
m. lapkričio 18 d. Ir tęsis iki lap
kričio 26 d. Turintiems bet ką pa
aukoti, tereikia paskambinti šiais 
telefonais: V. Saudargas MX 2667, 
arba J.P. Kedys YL 9787. Galima 
pranešti ir laišku šiuo adresu: 
Club Lithuanian House, 20 Bota
ny Rd., Redfern, N.S.W.

Sužinojus kas ir ką aukoja, S.L. 
N. Taryba pati savo priemonėmis 
daiktus paims, iš anksto praneš
dama apie atsiėmimo laiką. Šiuo 
metu labiausiai reikalingi šie bal
dai: kėdės, stalai, spintos, sofos, 
o taip pat elektros lempos, kny
goms lentynos, staltiesės, įvairūs 
indai, paveikslai, valymo įrankiai 
ir kt.

Taryba kviečia visus tautiečius 
kiek galint gausiau atsiliepti į ši 
vajų. o mes iš savo pusės apie 
vajaus rezultatus painformuosime 
per “M.P.”.

Tad liekame iš anksto dėkingi 
visiems rėmėjams!

APŽIŪRĖKIME, APTARKIME 
IR PASITARKIME

Sydnėjaus Liet. Namų — Klubo 
narius ir rėmėjus bei visus sid- 
nėjiškius, dai* nespėjusius prisidė 
ti prie namų įsigijimo, kviečiame 
juose apsilankyti ir juos apžūrė- 
ti. Visi dalyvaukime savo patari
mais bei projektais juos perpla
nuojant ir pertvarkant, kad ge
riausiai tiktų mūsų visų reika
lams.

Tarybos nariai lietuvių namuo
se (18-20 Botany Rd., Redferne) 
budės lapkričio 24 d. ir gruodžio 
1 d. (sekmadieniais) nuo 2 iki 6 
vai. p.p.

Sydnėjaus Lietuvių 
Namų Taryba.

• Iš Canberros pranešama, 
kad pagrindinis atlyginimas New 
South Wales neišvengiamai pakils 
1 šilingu, jeigu duonos kepaliukas, 
kaip numatoma, pabrangs 2 pe
nais. Atlyginimų pakilimo laukia
ma ne anksčiau ateinančių metų 
sausio — vasario mėn.

Lietuviškai šeimai
REIKALINGA NAMŲ RUOŠAI 

MOTERIS

Duodamas kambarys, maistas ir 
geras atlyginimas. Kreiptis: 511 
Wiloughby Rd., Wiloughby, (Syd
ney). Telef. XL 5002.

ros Savaitgaio Mokyklos Tėvų 
Komitetas, ruošia iškylą-gegužinę,
su įvairia programa ir komiško 
bei rimto sporto varžybomis. Pro
gramą atliks savaitgalio mokyklos 
ir kiti vaikai, gi sporte galės da
lyvauti ir suaugę. Tarp kitų bus 
ir “Dart’ų” mėtymo varžybos.

Bus pardavinėjami ledai, saldai
niai, vaisvandeniai ir kt.

Gegužinė vyksta Murrumbidgee 
upės žavingoje pakrantėje — 
“Point Hut”, apie 20 mylių nuo 
miesto. Puikus paplūdimys ir šva-
rus upės dugnas.

Turintieji ir neturintieji trans
porto priemonių, renkasi Kingsto- 
ne prie pašto, lapkričio 24 d. 830 
ryto.

Canberros ir apylinkių leituviai 
kviečiami kuogausiausiai daly
vauti.

užsisakyti lietuviškų knygų.
Laukdamas atsakymo, reiškiu

tikrą pagarbą
S. Barniakis.

Šviesos Sambūrio Melburno< 
Skyriaus Valdyba.

PRENUMERUOKITE
“MOŠŲ PASTOGĘ”

“VARPO” METINIS BALIUS

įvyks lapkričio 29 d., Richmondo 
miesto rotušės salėje. Kviečiami 
visi melburniškiai.

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

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimoi. Mes kalbame vokiškai.

GIFT PARCELS SERVICE
SAV. S. NARUŠIS

36 BERRILLE RD., BEVERLY HILLS, N.S.W.
Siunčiu pačių suruoštus dovanų siuntinius paprastu ir oro paštu pi
giausiu ir greičiausiu keliu per Švediją. Siuntiniams ligi 11 ir 22 sva
rų tas pats persiuntimo mokestis. Pristatymas garantuotas. Siuntė
jai gaus gavėjų parašus. Kreipkitės į mane ar skyrius informacijų. 
VAŽIUOTI: East Hills linija į NARWEE stotį. Iš stoties, eiti deši
nėn Merkury Str. į Berrille Rd. — 3 min. nuo stoties.
Priėmimo val:trečiad. ir ketvirt. nuo 8-3 p.p., šeštad. nuo 9-6 p.p. 
Skyrius CABRAMATTOJ: 75A John St., Annabelle House (už paš
to) antras augštas, 7 kamb. Valandos: darbo dienomis 10-6.30 v. 
vak., šeštadieniais 8.30-1 vai. p.p.
Skyrius NEWCASTLĖJ: A. šernas, 115 Janet St., Merewether, 
Tel. FM 1653. Priėmimo vai. darbo dien. nuo 7-9 p.p. kitu laiku susi
tarus.

LAIVAS IŠPLAUKIA 20 IR 25 DIENOMIS.
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