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MASKVA
DŽIAUGIASI..

Prieš kuri laiką Sov. Sąjungos

KUZNETZOVO ‘NIET1
JAV-bėms ir Anglijai sutarusi

siųsti ginklus Tunisijai, Prancū
zija pareiškė protestą, nurvdyda- delegatas Jungtinėse Tautose pa- 
ma, kad šie ginklai per Tunisiją 
pasieks Alžyrijos sukilėlius, kovo
jančius prieš prancūzus. Ginčas 
pasiekė aštrų kampą ir Vakarų są- Remisijos narys nepritaria Mask- 
jungininkų draugystė pradėjo vos Todėl reikalavo, kad

nusiginklavimo reikalai būtų svar. 
stomi visuotiniame Jungtinių J au
tų susirinkime, dalyvaujant vi- 

I siems 82 šios organizacijos na
riams. Pereitą savaitę visumos 
susirinkime Jungtinės Tautos šį 
sovietų reikalavimą atmetė. Prieš 
sovietų pasiūlymą pasisakė 46, už 
— 9 ir 24 susilaikė. Tada būvu 
balsuojamas kitas pasiūlymas: kad 
nusiginklavimo komisija būtų pa
didinta iki 25 narių, įtraukiant i 
ją ir 3. komunistinių valstybių 
atstovus. Už šį pasiūlymą balsavo 
60, 9 prieš, ir 11 susilaikė.

Po balsavimo Sov. Sąjungos de
legatas Kuznetzovas pareiškė: 
“Balsavimo rezultatai reiškia, kad 
sausio mėn. Sov. Sąjungos čia ne
bus". (Numatoma, kad sausio mėn. 
nusiginklavimo komisija susirinks 
pirmo posėdžio).

Amerikos delegatas Henry Ca
bot Lodge pareiškė, kad šitie bal
savimo rezultatai aiškiai rodo pa
sauliui, o taip pat ir Sov. Sąjun-

kalų ministeris Pineu nuskrido į 
Vašingtoną ir asmeniški pašnekė
sią!, tikimasi, padės nuomones su
derinti.

Maskva tačiau paskubėjo su sar 
vo propaganda. Visi didieji Sov. 
Sąjungos laikraščiai: Pravda, Iz- 
vestijos, Trud ir kiti įsidėjo prane
šimus su šitokiom antraštėm: 
“Skandalas Atlanto šeimoj", "JAV 
•bės mėgina Prancūziją išstumti 
te Afrikos" ir pan. šie laikraščiai 
skelbia, kad Amerika ir Anglija, 
pasinaudodamos Prancūzijos eko
nominiais sunkumais, nori įsitvir
tinti Siaurės Afrikoje.

Pravda nurodo, kad viso reika
lo užnugaryje yra naftos intere
sai. Esą JAV ir Anglija norinčios 
paimti milžiniškus Sacharos naf
tos išteklius savo kontrolėm

Paryžiuje, ryšium su Anglijos 
ir Amerikos ginklų tiekimu Tuni- 
sijai. kilo demonstracijų. Sustip
rintos sargybos saugo Amerikos 
ir Anglijos ambasadas. Tunisijos 
ambasadorius pareiškė, kad Tuni- 
sija yra Vakarų valstybių draugas 
ir jai ginklai reikalingi, kad ap
sisaugotų nuo komunizmo pavo
jaus iš oro. Tunisija niekada ne
pereis į komunistinių valstybių 
pusę, pasakė ambasadorius.

Prancūzijos gynybos ministeris 
praneša, kad Alžyrijos sukilėlių 
pajėgos padidėjusios. Dabar jos 
siekia api e40.000 vyrų. Ginklai 
esą tiekiami iš Maroko ir Tunisi-

DAUGIAU GINKLŲ 
NATO VASTYBĖMS

JAV-bių užsienių reikalų minis
teris J.F. Dulles pranešė, kad 
Amerika yra pasiruošusi tiekti di
desnius kiekius modemiškų gink
lų kitoms Šiaurės Atlanto Sąjun
gos (NATO) valstybėms. Žadamo 
pasiųsti į Europą raketų ir isan- i 
dėliuoti atominių bombų, kad jos 
būtų "po ranka skubiam reikalui 
ištikus".

reiškė, kad 11 valstybių nusigin
klavimo komisijoj sovietai toliau 
nedalyvaus, mat, nė vienas šios

kai, kad Vakarai nori tartis dėl 
nusiginklavimo, o Sovietai negali 
beatodairiškai ignoruoti pasaulio 
opiniją.

Toliau Kuznetzovas pabrėžė, kad 
iš i tokios formos nusiginklavimo 
komisija Sov. Sąjungai nėra 
imtina ir ji Joje nedalyvaus.

Susitarė

pri-

Iš Londono pranešama, kad ko
munistų vadų posėdyje, kuris įvy
ko Maskvoje, nutarta įsteigti pa
saulio komunistų partijos apjun
giantį organą, kuris esmėje būtų 
anksčiau veikusio Kominterno ir 
Kominformo pakartojimas. Posėdy
je dalyvavo, šalin Chruščevo, Kini
jos Man Tse-Tungas, Lenkijos 
Gomulka. R. Vokietijos Ulbrich-
tas, Čekoslovakijos Novotny ir kt.S 
Atgaivinti Kominfonną — Chruš- 
čevo idėja, kuriai nenoriai pritarė Į 
Lenkijos, Kinijos ir Jugoslavijos kas Nobusuke Kishi išvyko vizi- 
kumunistai, norį būti nepriklau
somi nuo Kremliaus ir Chruščevo.

PERŽ10RĖTINA VAKARŲ 
GYNYBOS SISTEMA

M Paul-Henri S pa ak, NATO 
(Siaurės Atlanto Sąjungos) gene
ralinis sekretorius, kalbėdamas 
Edinburge, Anglijjoje, pažymėjo, 
kad kasdien labiau aiškėja Vakarų 
gynybos struktūros klaidos. Jis 
mano, kad milžiniškų sutaupymų 
būtų laimėta, jeigu būtų standar
tizuotas apsiginklavimas, o ginklų 
gamyba organizuota ant rack ’Da
linės bazės. Bet didžiausios svar
bos dalykas — mokslinių tyrinėji
mų koordinacija.

' Glasgove Paul — Henri paak 
pabrėžė, kad Sovietų Sąjungą, be 
skambių frazių apie taiką, pačiuo
se pagrinduose savo politikos nė 
trupučio nėra pakeitusi, čia jis 
priminė Maskvos nusistatymą boi
kotuoti Jungtinių Tautų nusigink
lavimo Komisijos ir jos komiteto, 
kurio nariu 
darbus.

ATŠAUKIAMAS Gera Pradžia

iš

SUVAŽIAVIMAS
A LB KRAŠTO VALDYBOS 

POSĖDŽIO

PASITARIMAS VASARIO 16 
MINĖJIMO REIKALU

yra ir Sov. Sąjunga,

ATVYKO
Japonijos

NOBUSUKE KISHI 
ministeris pirminin-

tuotl Pietryčių Azijos ir Ramiojo 
vandenyno valstybes. Lapkričio 29 
jis atskris į Melboumą, kur bus 
Viktorijos gubernatoriaus svečias, 
lankysiąs Canberoj ir Sydnėjuj, 
kur bus generalinio gubernato
riaus oficialus svečias. Nobusuke

Laukiama komunistinės propa
gandos suaktyvėjimo Indijoj, Vid. 
Rytuose ir Sov. S-gos ekonominės 
pagalbos padidinimo Kinijai, Len
kijai ir R. Vokietijai. Satelitinluo- i Kishi turės pasitarimus su min. 
sc kraštuose bus sustiprinta cent
ralizacija.

i pirm. Menziu ir kitais vyriausy- 
] bės nariais.

apie 
kuri

PARAMA EGIPTUI j
Sov. Sąjungos min. pirm. Bul-( 

ganinas. Kremliuje suruoštame 
priėmime Egipto krašto apsaugos 
min. gen. Abdel Hakim Amer, da
lyvaujant Chruščevui, vicepremje
rui Mikojanui, naujajam krašto 
apsaugos min. maršalui Malinovs- 
kiui ir kitiems Kremliaus tūzams, 
pareiškė, kad Nasserui prašant, 
Sov. Sąjunga suteiks Egiptui fi
nansinę paramą. Bulganinas nuro
dė, kad Sov. S-ga duodama šią pa
ramą neturi jokių savanaudiškų iš- 
rokavimų. Bulganinas pasidžiau
gė Egipto ryškiu vaidmeniu "ara
biškojo pasaulio išsilaisvinimo ko
voje".

Generolas Amer kalbėjo 
draugystę su Sov. Sąjunga, 
verta daugiau negu milionai
rų, Sov. Sąjungos bendradarbia
vimas užtikrinęs Egiptu ilaisvę.

"New York Times" rašo, kad 
Maskva neturi iliuzijos dėl Egipto 
prokomunistinio nusistatymo ir 
gerai žino, kad Nasser as sodina 

Sąjungos ištreniruoti žudikai išl i kalėjimą savu krašto komunis- 
Sirijos pasiųsti į Jordaną, kuriems' tus. Bet Sov. Sąjunga palaiko na- 
pavesta "likviduoti" jauną Jorda- cionalinį judėjimą Vid. Rytuose, 
no karalių Huseiną. Jis tačiau ne-į kol tai pasitarnauja Arabų san- 
kreipiąs dėmesio į jam gręsianti < tykių irimui su Vakarų kraštais- 
pavojų ir viešose vietose matomas I 
tik su keliais asmeniniais sargy- ’ • Japonijos vadovaujantis raketų 
biniais.

Pastaruoju metu Egiptas vėl 
sustiprino akciją prieš Jordaną. 
Atrodo, kad Nasseras sužmuštinaį 
nori nuversti Jordano valdovą ir 
kraštą padaryti satelitine respub
lika. • Kairo radijas, kaip skelbia 
oficialios žinios iš Beiruto, atvirai 
kursto teroristus atsikratyti ka
raliaus Huseino.

ŽUDIKAI SEKIOJA KARALIŲ

Iš Beiruto pranešama, kad Sov.

| specialistas, prof. Hideo Itokawa 
pareiškė, kad Sovietai technologi
joj nėra pralenkę Vakarų.

• Gruodžio mėn. vidury Paryžiuj 
j vyks NATO (Siaurės Atlanto Są
jungos) posėdžiai, kuriuose daly
vaus šios S-gos narių — valstybių 
vyriausybių vadovai ir kariniai 
ekspertai. Numatoma, kad j juos 
atvyks ir prezidentas Eisenhowe-

VISI KO NORS NORI
KO BRITAI NORI Iš SOVIETŲ KO NORI TRUMANAS

Anglijos užsienių reikalų mi
nisteris Lloyd parlamente pareiš
kė šitokius norus: šaltajam karui 
baigti sovietai turėtų liautis sten
gęsi užminuoti pasaulį, liautis di
dinę įtampą Vid. Rytuose, liautis 
krovę propagandos kapitalą iš kal
bų apie nusiginklavimą, liautis 
naudoję Jungtines Tautas kaip 
platformą Vakarams pulti, pakeis
ti savo nusistatymą dėl Vokietijos 
sujungimo ir Arabų — Izraelio 
ginčo.

KO NORI
INDONEZIJA?

pilną 
kiek-

• Amerikiečiai nuleido į vandenį 
jau penktąjį atomu varomą povan
deninį laivą.

• Anglijos karalienės motina 
ateinančių metų vasario mėn. at
vyks į Australiją, kur Ji praleis 
5 savaites ir aplankys didesnius 
centrus.

H ears to laikraščiai palaiko Tru_ 
mano mintį, kad Amerikai reikia 
kietai susiimti ir rimtai susirūpin
ti dėl rytojaus. Trumanas nori, 
kad būtų paskirta kietos rankos 
vadovybė, kuri suorganizuotų ži
nojimą, smegenis ir visą, kas rei
kia raketiniams ginklams gamin
ti. Trumanas ir jį palaikanti spau
da nori, kad šiam reikalui būtų 
paskirtas tiesiog "diktatoriaus" 
teisėmis, turįs plačiausius įgalio
jimus žmogus. Prezidentas Eisen- 
howeris šitokį "diktatorių" jau 
paskyrė — juo yra dr. Killian.

Vos gavusi iš Olandijos 
nepriklausomybę, Indonezija 
viena proga primena, kad olandų 
valdoma N. Gvinėja turi priklau
syti Indonezijai. Prezidentas dr. 
Soekarnas niekaip nesusitvarky
damas turimoje teritorijoje, pas
taruoju metu pradėjo labai griež
tai reikalauti, kad N. Gvinėja bū
tų atiduota Indonezijos globai. 
Djakartos, Indonezijos sostinės, 
valdžia skelbia, jei šio reikalo ne
pasiseks išspręsti taikiu keliu, tai 
būsią pavartota jėga. Kitais žod
žiais tariant, Indonezija N. Gvi
nėją prisijungs ginklu.

Iš Djakartos skelbiama, kad į 
olandų N. Gvinėją savo kariuome
nės dalinius pasiuntė Australija. 
Jos užsienių reikalų min. Casey 
pareiškė, kad tai grynas prasima
nymas.

Kalbant apie Indonezijos grąsi- 
nimus, dera priminti, kad ši salų 
valstybė stovi ant ūkinio bankroto 
slenksčio. Ji neturi ir nei vieno 
kautynėms tinkamo laivo. Tad at* 
rodo, kad Indonezijos prezidentas

• Sausroms tebesitęsiant, gaisrai 
Austrlijoj siaučia negirdėtu mas
tu. Nuostoliai sunkiai apskaičiuo
jami. Ugnis sunaikino ir tabenai- 
kina miškus, ganyklas, pastatus, 
o keliais atvejais gaisrų grėsmę' kolkas tegali vesti tik popierinį 
pajuto ir miestai. I karą.

LĖKTUVO AVARIJOJ ŽUVO 
45 ŽMONĖS

35 tonų keleivinio lėktuvo ava
rijoje žuvo 45 žmonės. Lėktuvas 
dėl neišaiškintos priežasties nukri
to apie 300 metrų nuo Newporto 
(Anglijoje), prie anglų rašytojo 

— dramaturgo J.B. Priestley ūkio. 
Rašytojas ir jo ūkio darbininkai 
pirmieji atskubėję i nelaimės vietą 
padėjo besigelbstintiems Iš ugnies. 
Iš 50 keleivių ir įgulos narių te- 
išsigelbėjo 7. Lėktuvas su atosto- 
gininkois skrido į Lisaboną, Ispa
nijon. Du iš išgelbėtų nuo žaizdų 
mirė ligoninėje.

• Vietoj mirusio Čekoslovakijos 
prezidento Antonin Zapotocky, jo 
vieton išrinktas čekų komunistų 
vadas Antonin Novotny, 52 metų 
amžiaus, mūrininko sūnus, karš
tas Chruščevo šalininkas. Novot
ny ir toliau pasilieka komunistų 
partijos pirmuoju sekretorium.

• Ghana, naujausia pasaulio res
publika, anksčiau buvusi Anglijos 
kolonija, dabar grąslna pasuksian
ti “kitu keliu", Jei iš Vakarų val
stybių negausianti 800 milionų do. 
lerių paskolos.

Lapkričio 15 d. posėdyje, svars
tant Australijos Lietuvių Bendruo
menės apylinkių valdybų pirmi
ninkų suvažiavimo klausimą, nu
tarta suvažiavimo nešaukti.

Apylinkių pirmininkų suvažia
vimas buvo numatytas šių metų 
gale. Apylinkių valdyboms nepa
rodžius entuziazmo, šio sumany
mo atsisakyta. Nutarta, kišk są
lygos leis. Krašto Valdybos nariai 
lankys apylinkes ir vietoje susipa
žins su lietuviškąją veikla bet 
darbo sąlygomis. Numatoma ap
lankyti Adelaidės, Brisbanės, Mel
bourne), Canberros, Wollongongo 
ir kitas apylinkes.

Ryšium su Juozo J. Bachuno 
(Bačunoj, pasižymėjusio Amerikos 
lietuvių vyresniosios kartos veikė
jo kultūrininko atvykimu j Aust
raliją, nutarta suruoši susipažini
mo pobūvį, i kuri kviečiami Syd
nėjaus lietuviškųjų organizacijų 
vadovai ir šiaip veiklesnieji ben
druomenės darbininkai. Pabūvi* 
įvyks gruodžio 14 d. Estų namuo-

Anglijos Lietuviai
SAVO SPAUSTUVEI PERKA 

NAUJAS MASINAS

Didžiosios Britanijos lietuviai 
Londone turi namus, keliasdešim
ties akrų ūkį — lietuvišką sodybą, 
spaustuvę, kurioje spausdinamos 
Nidos klubo leidžiamos knygos, 
“Europos Lietuvio“ savaitraštis, 
keli žurnalai. Per eilę metų spaus
tuvės mašinos gerokai apdilo, to- 
dėįnuta^® i«»gyti naujas, moder- 
r.išk.-snes. šitam tačiau reikia 
daug pinigo, kurio prasimanyti ti
kimasi iš loterijos, kurioje galima 
laimėti vienos savaitės apmokėtas 
atostogas (su apmokėta kelione) 
Lietuvių Namuose Londone, arba 
Lietuvių Sodyboje, arba Paryžiuje, 
auksini laikrodį, rašomąją mašinė
lę, Nidos knygų metinę prenume
ratą ir kt. Bilietų kaina Austra
lijoj ir N. Zelandijoj 3 šil.

Mašinoms įsigyti reikalinga apie 
£ 1500. Pirmą savaitę bilietų iš
parduota už keliasdešimt svarų. 
Susidomėjimas loterija didelis, ir 
atrodo, ne tiek dėl galimybės ką 
nors laimėti, bet norint paremti 
remtiną reikalą.

• B ALFO pirmininkas dr. J.B. 
Končius grįžo j JAV, Europoje 
išbuvęs nuo š.m. pavasario pabai
gos. Jis čia dalyvavo įvairiose 
tarptautinėse konferencijose ir 
pasitarimuose pabėgėlių reikalam. 
Aplankė daugybę įstaigų ir ati
tinkamų asmenų. Būdamas CARE 
direktorių, šios institucijos reika
lais važiavo ir čekoslovakijon bei 
Lenkijon, kur susitiko su kai ku
riais tenykščius valdžios žmonė
mis.. Lenkijoje sutiko ir ten gy
venančių lietuvių.

• iš Canberros pranešama apie 
sėkmingai atliktą “Skylark" rake
tos bandymą Woomerroje. Raketa 
iškilo 83 mylias į augštį ir išvystė 
3.307 mylių greitį. Tai ketvirtas 
pasisekęs bandymas su “Skylark" 
raketa Woo mero j. Pastarasis ban
dymas buvęs tačiau sėkmingiau
sias.

* Skulptorius Petras Rimša, 
gyvendamas Lietuvoje, pastarais 
metais esąs apakęs.

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dyba, norėdama Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 40 metų 
sukaktį — Vasario 16-sios minėji
mą — tinkamai atžymėti, sukvie
tė visų lietuviškųjų organizacijų 
vadovus ir paskirus asmenis pasi
tarimo.

Pasitarimas įvyko lapkričio 17 
d., tuoj p<? pamaldų Camperdowno 
parapijos salėje. Pasitarime buvo 
atstovaujama: Krašto Valdyba, 
Bankstowno ir Cabramattos apy
linkių valdybos, Socialinės Globos 
Moterų draugija, šviesos Sambū
ris, "Atžalos" teatras, K. Kult, 
draugija, “Kovo" klubas, "Dainos" 
choras, skautai vyčiai, Plunksnos 
klubas, ateitininkai ir "Mūsų Pas
togės” redakcija.

Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
pirmininkas inž. Vyt. Bukevičius 
apgailestavo, kad i pasitarimą, iš 
40 kviestųjų, teatvyko tik 14, o 
negalintieji atvykti, prašyti pa
reikšti savo sugestijas raštu, ne
atsiliepė. šitokia pasyvi laikysena, 
kaip ir daugeliu atvejų, pakerta 
energiją ir neleidžia plačiau užsi
moti didesniems darbams.

Sydnėjaus ApyL valdybos pa
tiekta minėjimo programa, išdis
kutavus visas galimybes, būtų to
kia: Vasario 16 minėjimas prade
damas 4 vai. pamaldomis St. Ma
ry’s Katedroje (kviečiamas kardi
nolas Gilroy); iškilmingas minė
jimas tuoj po pamaldų Australia 
H ai L čia sudaromas garbės pre
zidiumas, trumpi sveikinimai ir 
paskaita. Meninė programa: šulo 
dainos (kviečiama solistė p. G. 
Vasiliauskienė ir pianistė p. Old
ham iš Adelaidės), "Dainos" cho
ro dainos, deklamacijos (aktorė 
K. Dauguvietytė — šniukštienė) 
ir tautiniai šokiai.

Scenos dekoravimu ir programos 
pravedimu sutiko rūpintis daii. H. 
Šalkauskas ir aktorius St. Skoru- 
lis.

šio minėjimo parengimas, nu
matoma, bus surištas su didesnė
mis išlaidomis. Sutarta, kad prie 
išlaidų padengimo prisidės visų 
Sydnėjaus ribose veikiančių apy
linkių valdybos ir organizacijos.

Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo 40 metų sukakties proga 
norima suruošti priėmimą žymes
niems australams politikams, vi
suomenininkams Ir spaudai, kad 
nepriklausomybės sukakties faktas 
būtų žinomas ir už mūsų tautinės 
bendruomenės ribų. Šiuo reikalu 
bus padarytas nutarimas kiek vė
liau. Tuo rūpinsis Sydnėjaus Apy
linkės valdyba.

Vasario 16 minėjimo išvakarėse, 
šeštadienį, Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba ir Socialinės Globos Mo
terų draugija ruošia didelį bailų. 
Jis įvyks Randvicko miesto rotu
šės salėje.

Baigiant pasitarimą, inž. Vyt. 
Bukevičius painformavo apie Mel
burno Dainos Mylėtojų Sambūrio 
numatomą koncertą, kuris įvyks 
gruodžio 8 d. Australia Hall, pa
žymėdamas, kad jei ir visoms 450 
vietų (tiek salėje yra kėdžių) bus 
išparduoti bilietai, pajamos vargu 
bepadengs kelionės išlaidas.

Dainos choro seniūnas A. Ka
počius priminė, kad sidnėjiškiai 

lietuviškos dainos mylėtojai nuošir
džiai laukia melbumiškių. “Dai
nos" choras organizuoja uždarų 
susipažinimo pobūvį, kuris įvyks, 
gruodžio 7 d. vakare.

1
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Širdis, Sijonai Ir Studentai AMBASADORIUS JONAS DRŪTAS
Pereitųjų metų spontaniška* 

vengrų tautos sukilimas didele da
limi prasidėjo ir išsivystė studen
tijos iniciatyva. Kas keli mėne
siai mus pasiekia žinios apie ne
ramumus ir demonstracijas Len
kijoje. Tai taip pat akademinės 
jaunuomenės nuopelnai. Ir iš Mas
kvos universitetų mus pasiekia ži
nios apie studentijos maištavimą, 
skaudžius priekaištavimus bolševi
kinei hierarchijai, kurie pasireiš
kia netgi pačioje komjaunimo or
ganizacijoje. Iš įvairių šaltinių 
mus pasiekia, šiandien jau patik
rinti pranešimai, apie okupuoto
sios Lietuvos stuentijos laikyse
nų: studentai surenka tūkstančiu > 
parašų po peticijomis, prašydami 
"Tarybų” Lietuvą atskirti nuo So
vietų Sąjungos, per Vėlines stu
dentai demonstruoja kapinėse, 
drąsūs ir nedviprasmiški pasisaky
mai studentų leidinyje, komisa
rus privertė tą leidinį uždrausti 
siųsti už Lietuvos ribų.

Prisiminkime, kad anapus stu
dentija jau yra augusi ir brendu
si komunistiniame režime. Sakysi
me, 25 metų amžiaus studentas 
Vilniaus universitete, Nepriklauso
mą Lietuvą menkai beprisimena, 
nes Jam tebuvo 8 metai, kai bol
ševikai okupavo Lietuvą. Ką gi be
kalbėti apie dar jaunesnius, kurie 
sudaro studentijos daugumą?

Teroras, fizinis smurtas, med
žiaginis skurdas ir visose gyveni
mo srityse intensyviai varoma 
bolševikinė indoktrinacija — ne
gelbsti. Jaunas žmogus išmoksta 
rašyti ir skaityti, išmoksta ati
trauktai mąstyti ir neišvengiamai 
pats pradeda daryti savo neprik
lausomas išvadas. Ir maištauti. 
Kažkas-yra pasakąs, kad žmogus, 
kuris jaunystėje nėra buvęs so
cialistas — neturi širdies, tačiau, 
jeigu subrendęs nepasidaro kon
servatyvus — jis neturįs proto. 
Tada, kada kovoje už socialinį tei. 
singumą socializmas ėjo avangar
du, šitas posakis buvo neabejoti
nai teisingas. Neveltui angluose* 
yra įsipilietinusi sąvoka: “angry 
young men”, mūsiškai atseit,

SUPYKĘ JAUNI ŽMONĖS.

Šitaip anglai apibūdina maiš
taujantį, tiesos ir teisybės jleš- 
kantį, status quo patobulinti sie-

Po šitokio “himno jaunystei”, 
be abejo, turi sekti ir atoslūgis.

Neturėdami po ranka tikslių 
duomenų, vis dėlto per daug ne
apsiriksime lietuvių studentų 

Australijoje skaičių laikydami 200. 
Jeigu pridėsime dar vyresniuo
sius kolegijų mokinius — skaičių 
turėsime padvigubinti. O tai jau 
nepaprastai impozantiškas skai
čius. Tokia besimokančiųjų pro
porcija tikriausiai negalėtų pasi
girti nei patys australai, nė kokia 
kita tautinė šito krašto mažuma 
(nebent, tik latviai su estais). '

BET KUR TIE MOŠŲ 
STUDENTAI?

Jų kaip ir nesimato. Metų pa
baigoje Jie susirenka, padiskutuo
ja ir apie tai skūpiai painformuo
ja mūsų savaitraščius. Retkarčiais, 
girdime, suruošia tai initium, tai 
finis semestri. Jeigu kas pasižy
mi pažangumu moksle arba gauna 
diplomą — pasiskaitome mūsų' 
spaudoje. Tiesa, veikia Australijo
je ir ateitininkai ir "švieaa”, bet 
čia paprastai susibūrę jau filiste
riai, sendraugiai, o ne pats jau
nimas. Tad kur, gi, pagaliau tie 
mūsų jaunuoliai?

Nejaugi jie tokie apkiautę, to
kie nejaunatviški, tokie surambė
ję, kad jiems nerūpi blogai susi
tvarkęs pasaulis, nei dvasinio gy
venimo problemos, nei engiama 
Tėvynė, kartu su visu ketvirtada
liu pasaulio? Nejaugi jie ant “se
nių” nėra supykę už nepažangu
mą, nemokėjimą tvarkytis, už 
'naujų idėjų” nesupratimą? Ne
jaugiu jie jau šiandieną suspėjo pa
sislėpti už būsimų “žmonų sijo
nų”?

NE, TUO netikime:
Taip negali būti, nors iš pirmo 

žvilgsnio panašiai ir atrodytų. 
Asmeniniai pasikalbant tai su vie. 
nu, tai su kitu mūsų studentu, 
matai, juk, žmogus, kad jie nėra 
apkiautę, kad jie skaito, domisi, 
mąsto ir ne vientiktai apie “rock 
and roll” tegalvoja.

Labai negerai, kad tik nedidelis 
mūsų studentų nuošimtis studi

juoja humanitarinius mokslus, so
ciologiją, ekonomiką. Rimtas prie
kaištas čia tenka ir tėvams, daž

nai stumiantiems vaikus į “prak
tiškuosius” mokslus. Neabejojame, 
kad gydytojų, inžinierių mums 
reikės ir savo valstybėje ir emig
racinėse mūsų bendruomenėse- 
Tačiau dar labiau reikės pasiruo
šusių kultūrininkų, visuomeninin
kų, valstybininkų.

Fakulteto pasirinkimas vis dėl
to negali būti mūsų studentijos 
nesireiškimo priežastimi. JAV taip 
pat skundžiamasi per dideliu užsi
puolimu studijuoti “praktiškuo
sius” dalykus, tačiau Amerikos j 
lietuvių studentija šiandieną atlie- Į 
ka milžiniškus darbus. Studentų 
organizacijos, kaip Santara, Atei-| 
tlninkai, A.S.S., visus apimanti! 
Studentų Sąjunga, studentų sky
riai laikraščiuose, kur straipsniuo-1 
se ir pasisakymuose jie dažnai 
pralenkia galvojimo gilumu ir in
telektualumu, ir “senių” rašinius, j 
Pagaliau ir neseniai įvykęs masi-1 
nis Jaunimo Kongresas Čikagoje 
— visa tai jau neišdildytina! įra-
šyta į JAV lietuvių istoriją.

O Australijoje?
Gal būt mūsų studentija savu 

tarpe ir veikja, ir sielojasi, ir 
diskutuoja, bet visą tai tik nuo 
visuomenės rūpestingai slepia? 
Jeigu taip būtų, tai Jie neatlieka

Visais laikais Lenkijos valsty
bės viršūnės reikalavo lietuviškų 
smegenų. Ir jos nepriklausomybės 
laiku ne vienas Varšuvos ar Kro
kuvos lenkas prisipažindavo, kad 
Lenkijai reikia lietuviško kraujo 
asmenų (marš. Pilsudskis, prez. 
Narutavičius, vaiv. Kirtiklis) jos 
valstybės vairavimui. Neišvengė 
to ir komunistinė Lenkija, pasi- 
kvieadama į kabinetą K. Žemaitį, 
(jau Varšuvoje gimusį lietuvio tė
vo, bet lenkės motinos) minis to
riu, kurio pavardę tremties ir Len
kijos laikraščiai rašo visai taisyk
lingai, su lietuviška galūne — is, 
mat, atrodo, jis savo tėvo pavel
dėtos pavardės neleido sulenkinti.

Mūsų spauda pranešė, kad Len
kijos kardinolą ir primą Višinskį, 
atvykusį į Romą vizituoti Popie
žių Pijų XII, sutiko ambasadorius 
Italijai Jan Drūto.

Kas tas Jan Drūto?
Trumpoje Paupio gatvėje Vilniu

je lenkų okupacijos metu gyvenu 
keturios lietuviškos šeimos: mano 
tėvai, Mačiūkai, Paplauskai ir 
Drūtai. Visos jos savo vaikus lei
do į lietuvišką mokyklą arba lietu-

JIS GIMĖ IR AUGO VILNIUJE. 
MOKĖSI LIETUVIŠKOJ GIMNA
ZIJOJ IR PAŠALPĄ GAUDAVO 
IŠ NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS VALSTYBĖS IŽDO, KARO 
METU BERNAVO ŽEMAITIJOJ, 
PRIES TAI BUVO VILNIAUS 
VICEBURM1STRU, PO KARO 
BUVO LENKUOS (GAL. MINIS
TERS TURKIJAI, O DABAR 
GOMULKOS LENKIJAI ATSTO
VAUJA ITALIJOJE.

Jono Drūto pavardė Vilniaus 
lietuviams yra gana gerai pažįs
tama. Dabar ji žinoma ir užsie
niuose, tik dabar rašoma Jan Drū
to. Apie šį komunistinės Lenkijos 
diplomatą įdomių žinių patiekia 
vilnietis lietuvis K. Baronas, čia 
perspausdiname iš "Nepriklauso
mos Lietuvos”, kanadiškio savait
raščio, jo straipsnį.

M.P. Red.

jaunimui tenkančios misijos Ju
dinti ir provokuoti. Jeigu čia sly
pi kokios kitos priežastys — ko
dėl vengiama su Jomis išeiti vie
šumon, išsikalbėti, išjieškoti?

Tvisinimasis, kad pačios studi
jos nepalieka laisvo laiko kultūri
niam reiskimuisi, vargu ar gali 
būti rimtai priimtas.

Jeigu čia išdėstytos mintys stu
dentijoje iššauks reakciją, jeigu 
šitų eilučių autorius bus “sudirb
tas”, jo argumentai sugriauti — 
jau bus gerai. Rašinys savo tikslą 
bus atsiekęs.

Užsklandos vietoje tebus leista 
pacituoti iš Pov. Dirkio straipsnio, 
Jaunimo Kongreso Čikagoje pro
ga:

“šiandieną būti lietuviu, reiškia 
būti kovotoju... Tremties jauni
mas prieš akis turi ypatingai svar
bią misiją, kadangi jis yra atsa
kingas už paramos suradimą lais
vės siekiančiam kraštui...” (š.m. 
“Karys”, psl. 206).

R.E. MAZILIAUSKAS.

vių Vilniaus Vytauto Didžiojo gim- 
naziją, ir kaip kaimynai — visi 
buvo geri pažįstami. Lietuvišką 
gimnaziją lankė ir ją baigė dabar, 
tinis Lenkijos ambasadorius Ita
lijai Jan Drūto, kurio tikroji pa
vardė yra Junas Kęstutis Drūtas.

Nežinau, ar tai jo sulenkėjusios
motinos nuopelnas, ar kokios 
kitos priežastys būvu, bet Drūto ir 
mano tėvas kartu tarnavo miesto 
savivaldybėje ir esu tikras, kad 
kartu gavo “ultimatumą" leisti sa- 
vo vaikus į lenkišką mokyklą, nes 
priešingu atveju, bus atleisti Iš 
darbu. Mano tėvas pasirinko lietu
višką mokyklą ir iš darbo buvo iš
mestas, o Drūtas ir toliau paliko 
dirbti miesto savivaldybėje darži
ninko pareigose*. Sakau, gal tai 
Drūtu motinos lenkiškumas (ji 
niekuomet nekalbėjo lietuviškai) 
padarė įtakos miesto burmistrui, 
kad jis paliko savo vietoje, o gal 
platesni “pečiai” užstojo Jono — 
Kęstučio tėvą? Vienu žodžiu, besi
mokydamas lietuviškoje gimnazi
joje, jis bendradarbiavo su lietu
viais. Tačiau įstojęs į Vilniaus 
universitetą ir susipažinęs su len
ke Savicką (greičiausiai sulenkė
jusi šeima, nes gerai teko pažinti

jos jaunesnę seserį lietuvišku Bi
rutės vardu), visiškai nutraukė 
santykius su lietuviais, nors iš 
lietuviškų šaltinių — Nepriklau
somos Lietuvos iždo gaudavo šil
pendiją.

Gal jo gyvenimo kelias būtų pa
krypęs kita linkme, jeigu ne pažin
tis su Savicką. Jis ją vedė ir vi- 
visiškai įsitrauukė į jos pažįsta
mų ratelį. Griežtai negaliu tvir-
tinti, bet atrodo, kad J.D. jau 
gimnazijos laikais simpatizavo ko
munizmui, o ypač susipažinęs su ' 
Savicką, kuri priklausė nelegaliai 
komunistų partijai.

Grįžus Vilniui prie Lietuvos, I 
Jonas Kęstutis Drūtas nesiveržė 
į kokias nors augštas pareigas, j 
bet pasistengė “įlįsti” į Kalinių 
Globos Komitetą, be abejo su in
tencija padėti savo bendros idėjos 
draugams. Gan kukliai gyveno 
tuose pačiuose Vilniaus Apygardos 
teismo rūmuose, turėdamas kam
barius rūsyje. Tačiau su visa di
dybe pasirodė bolševikams okupa-' 
vus Lietuvą, kai buvo paskirtas 
Vilniaus miesto viceburmistru. I 
Neilgai išsėdėjo toje kėdėje, nes Į 
jau 1941 m. birželio 22 d. dingo * 
iš Vilniaus, “kaip į vandenį”. Su- * 
sitikę tėvai (J.D. tėvai dar ir da

bar gyvena Vilniuje) ne kartą už- 
klausdavo apie Joną. Tačiau atsa
kymas visuomet buvo toks pats: 
nieko nežinome. Panašus atsaky
mas buvo jo sesers, klasės drau
gės Aldonos, 1943 m. ištekėjusios 
už buv. Lietuvos futbolo rinktinės 
žaidėjo V. Saunorio. Visi galvojo
me, kad J.D. pasitraukė į Sov. 
Sąjungą. Tačiau tik tremtyje teko 
sužinoti, kad jis nuvyko j savo 
pažįstamų ūkį Žemaitijoje, pakeitė 
pavardę ir čia dirbo kaip ^pras
tas darbininkas, nors kiekvieną 
vakarą išeidavo •'pasivaikščioti” į 
artimą mišką, tuo pačiu, sukelda
mas įtarimą kitų darbininkų tar
pe. Be abejo, jo asmenybė būtų 
vėliau išaiškinta, tačiau prisiarti
nus antrą kartą bolševikams, taip 
viskas ir paliko.

Repatrijavęs į Lenkiją, jis pra
džioje buvo paskirtas Lenkijos 
ministeriu Turkijai ir vėliau pa
keltas į ambasadorius Italijoje.

Ką reiškia toks postas vakarų 
Europos komunistinės partijos 
tvirtovėje? Ištikimybė ir nenukry
pimas nuo užsibrėžtos linijos! 
Taigi, Jono Kęstučio Drūto doku
mentai yra patikrinti nuo jo gimi
mo metrikų ir rasti tvarkoje. Yra 
faktas, kad Vilniaus lietuvių Vy
tauto Didžiojo gimnazijoje buvo 
komunizmo simpatikų. Net vienu 
laiku, lenkų saugumas buvo įsiki
šęs. Grėsė vienintelės lietuviškos 
augėlesnės mokslo įstaigos užda
rymas. Tik dėka direktoriaus M. 
Šikšnio sumanumo, prie to nepri
eita. Ar į tą visą aferą buvo įvel
tas ir J.D., negaliu pasakyti, nes 
buvau dar per jaunas žinoti augė
lesnių klasių įvairias paslaptis. 
Bet... vieną kartą. J-D. bevažiuo
damas dviračiu, kliudė bešluojan- 
čią gatvę mūsų namo sargienę. 
Kad tas visas įvykis praeitų tylo
mis, be policijos, jis Jai davė vieną 
amerikonišką dolerį, kurio santy
kis tuometinėje Lenkijoje buvo 
1:10, taigi beveik eilinio darbinin
ko savaitinis uždarbis. Sargienė 
mamai tvirtino, kad jis jų turėjęs 
ir daugiau. Iš kur tie doleriai pas- 
universiteto studentą? Taip ir liko 
paslaptimi.

Nesistebėkime jeigu vieną dieną 
paskaitysime spaudoje, kad Jan 
Drūto yra paskirtas Lenkijos mi
nisteriu pirmininku, nes apie 50

kiantį — trumpai, “supykusį” jau
nuolį. Bręstant, senstant ir kietoje 
gyvenimo kasdienybėje atbunkant, 
radikalumas, žinoma, vėsta. Aka
deminiame vieno mūsų žurnalo 
skyriuje skaitome:

“Bet aš prisiminiau, kiek šau
nių vyrų, kažkada mokėjusių ko
voti, šiandieną ištižo, lyg sniegu 
seniai, už žmonų sijonų. Tarytum 
pogrindis jiems būtų buvusi vien 
kvapą gniaužianti Jaunystės avan
tiūra: kaip kiti medžioja meškas, 
taip jie leido nelegalius laikraš
čius. Nes jeigu jie iš tiesų būtų 
rūpinęsi Lietuvos likimu, ar būtų 
galėję jie šiandien taip begėdiš
kai įsirausti į savo asmeninį mi
gį, kad ir kitų šaukiami į lietu
višką darbą, nebeatsiliepia? (Dva
siniai storpilviai!” — žiūr. š.m. 
“Santarvė", psl. 79, 80).

Tai tipiškas studento, “supyku
sio” jauno žmogaus maištas prieš 
“senius”. Ir normaliose gyvenimo 
sąlygose, nekalbant jau apie dva
sines vertybes niveliujančią emi
graciją, metų našta tą “pyktį” 
švelnina, o “migis” Ir "žmonų si
jonai” dažnai darosi būtini, kad 
pasilsėjus prieš kitos dienos pa
mainą prie konvejerio juostos. Ši
taip, visiškai neromantiškai, daž
niausiai, ir gimsta tie “dvasiniai 
storpilviai”... Bet kaip tik dėl to 
buvo, yra ir bus reikalingi tie jau
ni, supykę, nekantrūs, maištingi, 
kovingi, idealistiški ir — svarbiau
sia — dar nepavargę jaunuoliai. 
Jie į gyvenimą atneša dinamiš
kumo, optimzmo, naujos energi
jos; atšviežina archyvuose bepra
dedančius pelyti idealus (visuo
met, žinoma, juos “naujais” idea
lais vadinant). Tada dažnai ir 
“sniego seniai" pasirodo iš už 
' Žmonų sijonų”, kad viskas per
daug Jra nenueitų į ekstramu- 
^)US...

LAIŠKAI
ii

IS TEVYNZS

m. vyrui, dar Vilniuje mokėjus 5

šie laiškai nebuvo įmesti nei 
Lietuvos, nei Sov. Sąjungos paš
to dėžutėn. Jie praėjo be cenzū
ros, nes į laisvuosius Vakarus at
keliavo aplinkiniais keliais.

Laiškuose liečiami daugiau šei* 
mus reikalai, bet bendresnio po
būdžio įdomesnes ištraukas patie
kiame skaitytojui Laiškai rašyti 
paskubomis, ant mažų popierio 
lapelių, kai kurie sakiniai todėl 
nevykusiai sumegsti.

PIRMAS LAIŠKAS: Jau kiek me
tų gyvename didžiausioj priespau
doj. Dabar jau truputį geriau, bet 
kas dėjosi anksčiau!.. Po karo bu
vo baisus plėšikavimas, žmonių 
žudymas. Susidarė dideli partiza
nų būriai, per susirėmimus žūdavo 
ištisi kaimai, o kiti pasiekdavo 
žiaurųjį Sibirą. Kiek mes dėl Jū
sų prikentėjom... Daug naktų ne
miegojome naktimis namuose, nes 
buvom paskirti išvežimui. Vėliau 
mes Jūsų oficialiai išsižadėjom...

Vaikščiojom be rūbų ir gyvenom 
beveik be duonos. Rusai, mūsų pa
liktus grūdus, apipylė žibalu, ne
galėjom valgyti. Mama per mėne
sį visai pražilo. Aš labai norėjau 
mokytis. Baigdamas gimnaziją 
vaikščiojau medinėm klumpėm. 
Paskui jau pats pradėjau dirbti. 
Pasisekė įstoti į augštą mokyklą. 
Bet kadangi labai griežtai pasisa
kiau prieš komjaunimą, mane la
bai švelniu būdu išvarė, atseit pri
pažino, kad esu “negabus”. įsto
jau vėl ir turėjau, žinoma, į kom
jaunimą įsirašyti. Visi, kurie bai
gia, yra komjaunuoliai. Bet tas 
masiškas skaičius nieko noreilkia.

Mane, kaip labai gabų studentą, 
norėjo palikti Vilniuje, bet turė
jau įstoti į partiją. Aš atsisakiau 

. ir išvažiavau j X. Man gaila 17 
metų mokslo ir vargo. Aš gaunu 

’ mažiau, negu koks fabriko darbi
ninkas. štai kodėl pas mus nėra 
“ponų”. Ponai, tik partijos šulai, 
kurie gauna tūkstančius.

Toks kostiumas, kur tu man at. 
siuntei (medžiaga) kainuoja 1200 
rublių, pasiuvimas dar 300, o dar 
pamušalai. Aš su tuo kostiumu bu
vau Maskvoje. Rusai į mane žiū- 

i rėjo, kaip į užsienietį, pas juos 
tokių nematysi

Po tiek metų mokslo uždirbu tik 
maistui Gyvenimas išmokė būti 
taupiu. Valgau pas pigiausią šei
mininkę. Tačiau visi tikime, kad 
Lietuvai išauš laisvės rytojus...

ANTRAS LAIŠKAS: ...Midas gi
minaiti, nesuprasi mūsų gyveni
mo, nes Jis sunkiai perprantamas. 
Jis mums patiems neaiškus. Gyve
name, kad reikia gyventi. Bet kaip 
gyvename, tai kitas klausimas. 
Rūpinamės bado malšinimu, bet 
apie apsirengimą negalvojame. 
Suprasi, kad mums iš jūsų gautie
ji drabužiai yra neįkainuojamos 
vertės. Paltui įsitaisyti mes turi
me dirbti apie metus, veik nieko 
nevalgydami ir gyvendami nekū
renamame bute...

TREČIAS LAIŠKAS: ...Gyvenimo 
būklė smuko, pastatai, pradedant 
pirtimi, klojimu, tvartu, griuvo. 
Dabar stovi bo kamino jau supuvu
sių medžių gyvenamoji trobelė ir 
gurbo murinės sienos. Derlius blo

gėjo palaipsniui. Buvo viena vasa
ra, kada maitinomės vikių kute ir 
lieso pieno varške, gauta už ka
peikas iš pieninės.

Judėjo didelis partizaninis ju
dėjimas. Vyko žmonių plėšimas, 
žudymas; vežė į Sibirą, jaunus 
vyrus sodino po 25 metus. Tuo lai
ku buvo baisiau karo, miegoti nak
timis Ir girdėti, kad tą ir tą šei
mą rado rytą kraujuose. Tokios 

f žiaurios gyvenimo valandos vyko 
iki 1950 metų. Gyvenimas mūsų

I šeimos silpnai gerėjo. 1951 m. rei
kėjo skintis neišnokusių grūdų 
varpų ir kepti blynus...

KETVIRTAS LAIŠKAS: ...Perei
tais metais atidlrbom kolchoze 400 
darbadienų. šiemet sausio mėn. 
atsiskaitė su darbininkais. Su žmo
na už tuos darbadienius gavome 

' 200 kg. grūdų ir kelis rublius.
Taigi už pereitų metų darbadienį 
išėjo tik po pusę kg. grūdų ir 37 
kapeikas. Duonos pas mus kolcho
ze niekas nekepa, mes neturim 
miltų. Aš turiu teisę Judėti 25 km. 
atstumo nuo kolchozo. Todėl kas 
savaitė nueinu j Panevėžį, kur ir 
nusiperku duonos visai savaitei 
Arklio kolchozas neduoda ir todėl 
turiu malonų pasivaikščiojimą, 
taip apie 24 km. Mano prietelius 
iš Ignalinos duonos pirktis važiuo
ja į Vilnių...

PENKTAS LAIŠKAS: ... šiemet 
vasaros kaip ir nebuvo, nes lijo 
ir lijo. Derlius neblogas, bet dėl 
perdidelės drėgmės rudenį gali 
viskas supūti. Rugsėjo 8 d. Šilu
voje prasidėjo atlaidai ir tęsėsi 
visą savaitę, žmonių buvo labai 
daug. Nakvynėms buvo užimti visi 
gyvenami namai, klojimai, darži
nės ir klėtys. Šiluvos klebono tei-1

girnų, šiemet per savaitę išdalinta 
daugiau kaip 50.000 Komunijų, 
žmonių buvo iš visų Lietuvos kam
pų... (NX.)

Lietuviškas priežodis 

sako:

Skola oe rona — neužgis

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

svetimas kalbas, karjeros laiptai
— ambasadoriaus vieta Italijoje
— dar nėra galutiniai.
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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 augites).

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

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

Rockdale Motia. TeL: LW 1228
SKYRIUS: Fleming. Corner Shop, 181 Queen St, St. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus splankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir iisimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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PER TAZAB LONDONE
GALITE PASIŲSTI

rankines ir kojines

SIUVAMAS MASINAS

Muitai .mokami Londone

Tazab & (Jo. Limited, 22 Bolad Gdns, London, S.W.7.
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VYTAUTAS DONIELA

ANNABERGO PILYJE
VOKIETIJOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS

Ir šiais metais Vokietijos lie- nes bendruomenės esmę, ilgiau 
tuviai studentai susirinku aptarti apsistodamas prie keturių tautos 
savo reikalų, išklausyti paskaitų, 
vakarais pasidžiuginti linksmes
niais užsiėmimais. Suvažiavimas 
įvyko spalio 31 — lapkr. 2 d.d., 
Schloss Annaberg, netoli Bonuos. 
Tai pabaliečiams gerai pažįstama 
pilis, nes ji priglobia keliasde
šimt Pabaltijo studentų, o retkar
čiais ir vieną kitą suvažiavimą. 
Pilies — bendrabučio visšininkui 
kun. Urdzei maloniai sutikus, lie
tuviai studentai čia ir praleido 
tris dienas.

Dalyviai suvažiavo, kaip toj pa
sakoj, iš septynių kraštų — uni- 
vtrsitetų. Prie jų prisidėjo ir dvi 
Vasario šešioliktosios (būsimos) 
abiturientės, dėl švelnumo netru
kus katinėlių vardą įsigijusios. 
Bonuos universitetą atstovavo pen
ki medikai, ekonomistes, teologas 
ir matematikas; iš Frankturto at
vyko muzikali gamtininke ir jud
ri kaip gyvsidabris medikė; trys 
guvūs medikai ir chemikas atvy
ko iš Heidelbergo; po mediką at
keliavo iš Hamburgo ir Mainzo; 
inžinierius atstovavo Darmstadtą, 
o humanitaras Freiburgą. Būtų 
suvažiavę gal ir daugiau, tačiau 
suvažiavimo planai ilgą laiką ka
bėjo ore, nes nebuvo aišku, ar 
tamtikra užsienio organizacija te
sės paramos pažadą. Iš tikro, susi
tikimo proga būtų dingusi, jei su
manus ir energingas Sąjungos bu v. 
buv. pirm. K. Dikšaitis paskutiniu 
tragišku momentu nebūtų išsipra
šęs pašalpos iš Vokietijos minis
terijų.

Atrodo, Jog Vokietijoje šiuo 
metu studijuoja apie 50 lietuvių. 
Vok. Liet. Stud. Sąjungoje yra 
užsiregistravę 32, tačiau visa eilė 
iš JAV atvykusių dar nėra įsijun
gę į veiklą. Sakoma, jog nerangu
mu jau spėjo pasižymėti Heidel
bergo amerikiečiai, kurių ten pri- 
skaitoma apie tuziną. Bendrai, 
amerikiečių atvykėlių skaičius au
ga kas metai ir bene jau siekia 
pusę visų Vokietijos lietuvių stu
dentų. Atvykėliai, kaip taisyklė, 
yra pasišventę medicinos mokslui. 
Kadangi Vokietijos universitetuo
se mokslapinigiai yra nežymūs 
(vos £ 20 — £ 30 semestrui), ne
vienas randa, jog medicinos studi
jų metu lengviau išsiversti Vokie
tijoje, negu JAV-bėse. Gi žiūrint 
į vietinius lietuvius studentus, 
dauguma jų jau yra Vasario 
šioliktosios auklėtiniai; šiame 
važiavime jų buvo net *9.

Suvažiavimą trumpu įvadu 
darė K. Dikšaitis, ilgesniam žod
žiui pakviesdamas buvusį vienu me
tu Vokietijos pasiuntiniu Kaune 
A. Windecker. šis malonus svetys, 
esąs kartu ir Vokiečių — Lietu
vių Sekcijos pirmininkas, pasiliko 
su studentais iki pavakarių. Svei
kinimo žodžius dar tarė Vok. 
Liet. Bendr. vardu inž. Zunde, 
Baltijos Kriksč. Stud. Sąjungos 
vardu kun. Urdzė ir latvių studen
tų atstovas. Visa eilė sveikinimų 
dar buvo gauta raštu, o atidaryme 
dalyvavo ir Bonnos spaudos ats
tovai.

Pirmosios dienos popietį su pa
skaita atvyko Bonnos univ. prof. 
Vladimiras Šilkarskis, savąja te
ma pasirinkęs Solovjovo ir Dosto
jevskio savitarpio įtakos klausi
mą. Kavutės metu žilaplaukis pro
fesorius, kartu su Vytauto Didž. 
Univ. buv. dėstytoju dr. Strauchu, 
atsiminimais priminė dalyviams 
Nepriklausomosios Lietuvos aka
deminį gyvenimą ir jo vadovus. 

Vakare pilies salėje įvyko susi
pažinimo vakaras, prasitęsęs ilgo
kai po vidurnakčio, nes nevienas 
per metus jau buvo išsiilgęs skait- 
lingesnės lietuviškos aplinkos. Gal 
dėl to sekantį rytą buvo sunku su
semti pakrikusias bites ir pilies 
gyvtntoja medikė Akytė Kava
liauskaitė, prisimindama Hipokra
to priesaiką, turėjo suktis su juo
dos kavos indeliu, gaivindama 
priblėsusią dalyvių, ypač heidel
bergiečių, dvasią.

Antrosios dienos pirmojoje pas
kaitoje inž. Zundė išryškino tauti-

* žymių: kalbos, krašto, vidaus eko
nominių santykių sąveikos ir isto
rijos sąlygotų papročių-kultūros. 
Išeidamas iš šios bazės, jis jieš- 
kojo sąlygų, kurių puoselėjimas 
įgalintų išsaugoti tautos dalį nuo 
sunykimo svetimame krašte. Dis
kusijų metu kalba nukrypo link 
švietimo būklės tarybinėje Lietu
voje bei reikalo giliau pažinti 
marksistinę ideologiją kaip priešo 
ginklą.

Antroje paskaitoje, viešnia iš 
Paryžiaus, dr. Deveike-Navakienė 
pasirinko savąja tema Lietuvos 
Statutą, iškeldama Jo reikšmę Eu
ropos juridinių kodeksų tarpe ir 
iliustruodama savąją tezę Statute 
randamais moters teisės, pasaulė
žiūrinės laisvės ir kt. pavyzdžiais. 
Kartu buvo išryškintas Statuto is
torinis fonas, pastebint, jog jame 
dar sruveno didžiųjų Lietuvos ku
nigaikščių politinė ir pasaulėžiū
rinė mąstyseną. Diskusijose, da
lyvių pageidavimu, preligentė di
namiškai išplėtojo paskaitoje mes- 
tą “gabaus ir negabaus lietuvio“ 
sąvokų, apibudindama žmogiškas 
istorinių figūrų savybes. Atsi
kreipdama į dabartį bei ateitį, 
preligentė siūlė kultūros, ne po
litikos, ugdymo.

Paskaitininkų tarpe dar turėjo 
būti dr. Gerutis ir dr. Karvelis, 
tačiau abiejų atvykimą sutrukdė 
liga. Užtat suvažiavimas susilau
kė Prancūzijos liet. stud, atsto
vo Ričardo Bačkio, kuris gyvai 
nupasakojo tenykščius veiklos sie
kius ir metodus.*

Trečioji suvažiavimo diena buvo 
skirte Vok. Liet. Stud. Sąjungos 
reikalams. Posėdžiams pirminin
kavo V. Doniela, sekretoriavo A. 
Kavaliauskaitė. Buvo pakeista Są
jungos Statutas, pritaikant jį da
barties sąlygoms. Pirmininko pra
nešimu, metų bėgyje lietuviams 
studentams teko DM 1380 pašalpa

iŠ Baltų Instituto ir DM 400 iš 
Vok. Krašto Valdybos (apie pusė 
pastarosios pašalpos buvo surink-' 
ta Melbourno Soc. Mot. Globos 
Draugijos Australijoje). Einant 
prie naujos Centro Valdybos rin-' 
kimų, nutarta ją palikti Bonnoje; 
tai padaryta dėl lengvesnio ben
dradarbiavimo su vokiečių įstai
gomis. f Centro Valdybą tad iš 
Bonnos išrinkti: K. Narsčius (pir- • 
min.), A. Kavaliauskaitė (sekr.), 
K. Ašoklis (Ižd.); kand. M. Her
manas ir J. Bylaitis. Priežiūros 
Komisiją sudarė Genė Dubauskai- 
tė, L. Venclovas ir V. Doniela. I 
Garbės Teismo pirmininku bus 
pakviestas asmuo iš lietuvių pro
fesūros, gi likusiais nariais išrink
ti J. Uleckas ir P. šlioba. Susira
šinėjimas Sąjungos reikalais ad- 
resuotinas Bad Godesberg, Schloss 
Annaberg, West Germany.

Suvažiavimo metu įvyko posėdis 
Europos Lietuvių Studentų Sąjun
gos steigimo reikalu, kuriame bu
vo atstovauta Vokietija, Prancūzi
ja (R. Bačkis) ir Šveicarija (per 
įgaliojimą). Anglijos ir Italijos , 
atstovai, deja, negalėjo atvykti.

LITUANISTINIOUGDYMO DARBE
TAIP DIRBA ADELAIDISKIAI

Krašto Valdyba nutarė gražiai veikia E. Reisonienės va-

še-

ati-

ADOMO
MICKEVIČIAUS

KILMĖ
Prof. V. Mykolaitis — Putinas, 

minint Ądomo Mickevičiaus sukak
tuves, parašė apie poetą knygą, 
kurioje jis, remdamasis dokumen- 
tais, neabejodamas sako, kad Ado
mas Mickevičius yra kilęs iš senos 
lietuviškos Rimvydų — Mickevi
čių šeimos. Pažodžiui pruf. V. My
kolaitis — Putinas rašo: “Micke
vičių giminė, gyvenusi Lydos aps
krity, lietuviškos Rodūnės parapi
joje, pačiame etnografinės Lietu
vos pakrašty, XVII a. pabaigoje 
nusikėlė j baltarusiškas Naugar
duko apylinkes, kur lietuvių kalba 
skambėjo tik retos** vietose. Smul
kioji to krašto bajorija, kuriai pri
klausė ir Mickevičiai, lietuvių kal
bą jau buvo senai pamiršę, bet, 
saugodami Lietuvos tradicijas, lai
kė save lietuviais.“

Ižsikii-pkite ii- pasitiekite
TERROS LEIDINIAI AUSTRALIJOS 

LIETUVIAMS
KIEKVIENA ŠIŲ KNYGŲ VERTA JŪSŲ DĖMESIO, JUMS LIEKA 
TIK PASIRINKTI

Jurgis Savickis: žemė dega, 
dviejų didelių tomų atsiminimų ir 
užrašų knyga apie degančią žemę 
ir degančią žmoniją, didžiausias 
ir įdomiausias rašytojo ir diplo
mato Jurgio Savickio veikalas. 
Abu tomai (860 psl.) .. £ 3.4.9

Marius Katiliškis: Užuovėja, no
velių romanas iš šiaurės Augštai- 
tijos kaimo gyvenimo, kritikų nuo
mone, nemirštanti ir nepraeinan
ti mūsų literatūros nuosavybė. 

365 psl................................. £ 1.1.6
Thor Heyerdahl: Kon Tiki, pla

čiai išgarsėjusi kelionių nuotykių 
knyga, vienas geriausiųjų ir įdo
miausių veikalų kelionių literatū
roje. 414 psl...................... £ 1.4.0

Pavasarių
klaipėdietės rašytojos, 
Šimonių likimo autorės, 
iš Klaipėdos krašto lie
ko vų už laisvę ir prisi-

J ieva Simonaitytė: 
audroj, 

Aukštųjų 
romanas 
tuvninkų 
jungimą prie Lietuvos .. £ 0.16.0

Mirko Jelutič: Cezaris, istorinis 
romanas iš senosios Romos impe
rijos žydėjimo laikų, vienas įdo- 
miausų ir dramatiškiausių veika
lų Europos istorinėje literatūro
je. Trys tomai po £ 0.13.0, arba 
3 tomai ......................... £ 1.19.0

N.’ Gogolis: .Mirusios sielos, sa
tyrinė apysaka iš senosios Rusi
jos dvaro ir kaimo, nuostabiausio
ji tipų galerija pasaulio literatū
roje. 300 psl....................   £ 1.0.9

Prosper Merimee: Kolombą, žy
maus prancūzų klasiko romanas, 
vaizduojantis žiaurius kraujo ker
što papročius ir jų naikinamus 
žmones Viduržemio jūros salose.

................... £ 0.14.6
August Gailit: Tomas Niperna-į 

dis, novelių romanas, linksma ir 
nuotaikinga estų knyga, išgarsė- S.A.

jusi Vakarų Europoje. 315 psl.
.................. £ 0.16.0

Vincas Krėvė: Rytų pasakos, 
nuotaikingų pasakų knyga iš ry
tiečių — indų, persų, arabų gy
venimo ir mitologijos, vienas per
lų V. Krėvės kūryboje .. £ 0.16.0

Liudas Dovydėnas: Broliai Do
meikos, geriausias L. Dovydėno 
romanas iš mūsų kaimo buities 
ir problemų, Lietuvoje apdovano
tas Valstybine Literatūros premi
ja ..................................... £ 0.16.0

Luigi Pirandello: Pirmoji nak
tis, italų rašytojo, Nobelio premi
jos laureato novelių knyga, vaiz
duojanti gyvenimą ir papročius 
Pietų Italijoje .................. £ 0.9.6

Francois Mauriac: Gimdytoja, 
romanas, vienas būdingiausių ir 
įdomiausių veikalų Nobelio lau
reato Francois Mauriac kūrybo
je ..................................... £ 0.11.3

Paer Lagerkvist: Baraba*, iš
garsėjusi Ir Nobelio premija pre
mijuota švedo knyga, vaizduojan
ti pirmuosius krikščionybės de
šimtmečius Palestinoje, Kipre ir 
Romoje. 212 psl.............. £ 0.14.6

Antanas Škėma: Šventoji Inga, 
novelių knyga .............. £ 0.16.0

Visų šių knygų kataloginės kai
nos yra apie 30% augštepnės čia 
nurodytų kainų, šias knygas gali
ma gauti arba tiesiog leidykloje, 
adresu: Terra, 3833 S. Halsted St., 
Chicago 8, Ill. USA, arba pas 
leidyklos atstovus Australijoje: 
N. Butkūną, 9 Cowper St., St. 
Kilda, Vic.; E. Stasį. 72 Canter
bury Rd., Canterbury, Sydney, 
N.S.W.; P. Lukošiūną, 1665 M 
GPO, Adelaide, S.A., arba A. Ku
bilių, 131 Crozier Ave., Adelaide,

ALB 
rūpintis, kad prie visų apylinkių ' dovaujamas Jaunimo Ratelis. Pra- 
valdybų būtų sudarytos Kultūros’ --------s«x_
ir švietimo Tarybos. Adelaidėje 
tokia taryba veikia jau apie metus 
laiku. Jūsų bendradarbis kreipėsi 
į šios Tarybos pirmininką Juozą 
Lapšį, prašydamas pasidalinti min
timis apie adelaidiškės tarybos at
siradimą, jos darbą ir uždavinius.

Tikrumoje Adelaidėje vienoje ar 
kitoje formoje taryba reiškėsi jau 
keletą metų. Kuone kiekviena apy
linkės valdyba, j ieškodama savo 
darbui paramos ir bendradarbia
vimo, susikviesdavo visų lietuviš
kų organizacijų atstovus ir paski
rus veiklesnius tautiečius pasita
rimams. Pasitarimai su laiku pa
sidarė taisyklė ir populiariai jie 
buvo pradėti vadint “taryba“. To
kia taryba, žinoma, neturėjo nei 
pastovumo, nes jos sušaukimas 
grynai nuo kiekvienos naujos val
dybos pažiūros, nei priežčiau api
brėžtos savo uždavinių ribos. Nuo
latinės tarybos sudarymo idėja 
gimė prieš metus laiko, šiandieną 
sunku pasakyti, kam tektų pri
skirti iniciatoriaus nuopelnus, tei
singiausiai, tu r būt, bus juos pri
skirti anuometiniam L.K.F. sky
riaus pirmininkui L. Žygui kartu 
su buv. apylinkės valdybos nariu 
kultūros reikalams — A. Stepa- 
nui.

Nuolatinės, jau “įteisintos“ ta
rybos uždavinys buvo apibrėžtas 
siauru, kaip dabar Krašto Valdy
bos yra numatyta: lietuvių vaikų 
ir jaunimo lituanistinis auklėji
mas, ugdymas ir mokymas. Todėl 
į pirmuosius tarybos posėdžius ir 
nebuvo pakviesti visų organiza
cijų atstovai, o tiktai tos organi
zacijos ir tie žmonės, kurie tiesio
giniai rūpinasi jaunimo reikalais. 
Paruoštas ir patvirtintas statutes 
tarybą vadina “švietimo Taryba 
prie ALB Adelaidės apylinkės val
dybos“.

J. Lapšys pabrėžė: “Valdybos 
keičiasi kas metai ir naujai iš
rinkti žmonės dažnai tik po ilges
nio laiko ištiria padėtį ir pradeda 
ką nors daryti lituanistinio švie
timo srityje. Valdyboms kas metai 
keičiantis nėra nei nuolatinio, pa
stovaus darbo plano, švietimu ta
ryba kaip tik ir nori duoti tų 
nuolatinumą ir pastovumą litua- j 
nistinio švietimu darbe. IŠ kitos 
pusės į bendruomeninį gyvenimą 
vis labiau braunasi srovinis mo
mentas. Ypatingai lituanistinis 
švietimas negali į tai būti įveltas. 
Todėl taryba deda visas pastan
gas išlikti augščiau bet kokių po
litinių dalykų“.

Švietimo Tarybos prezidiumą 
šiuo metu sudaro pirmininkas J. 
Lapšys, apylinkės valdybos atsto
vas kultūros reikalams J. Puslys 
ir sekretorė A. Zamoiskienė. Pa
ti taryba yra pasiskirsčiusi į dvi 
sekcijas. Pradinio švietimo sekci- 
jon įeina Adelaidės lietuvių kape
lionas kun. J. Kungys, savaitga
lio mokyklos vedėjas V. Staknic- 
kas, moterų sekcijos atstovė E. 
Garbaliuuskienė ir tėvų komiteto 
pirmininkas J. Jonavičius. šita 
sekcija globoja ir talkauja savait
galio mokyklos administracijoje, 
registruoja visus Adelaidės Betu
riu mokyklinio amžiaus vaikus, 
ragina tėvus visus vaikus siųsti 
į sav. mokyklą ir pan. Jeigu mo
kyklos vedėjui ko nors prireikia, 
jis kreipiasi į šitą sekciją, kuri ir 
rūpinasi reikalą sutvarkyti, -kad 
patys švietėjai — mokytojai nesl- 
trukdytų organizaciniais ir admi
nistraciniais reikalais.

Jaunimo sekciją sudaro: pirmi
ninkė E. Reisonienė, Liet Kul
tūros Fondo atstovas L. Martin
iais, studentų atstovas R. Urbo
nas, skautų astovas Vyt. Neve- 
rauskas ir ateitininkų atstovas V. 
Kubilius, šitos sekcijos uždari
niai yra ypatingai platūs ir sudė
tingi. Didžiausias galvosūkis esąs, 
kaip prie pačio jaunimo prieiti, 
kaip jį suįdominti lietuvybe, kaip 
jį patraukti 

šitos sekcijos darbo rėmuose

dėjus veikti su keletą mergaičių, 
paskutiniuose ratelio susibūrimuo
se jau dalyvavo per 60 jaunuolių. 
Ypatinga pagarba ir visų padėka 
priklauso ponams Reisonams, lei
džiantiems jaunimui savo namuo
se rinktis ir ruošti pasilinksmini
mus.

Jūsų bendradarbis atkreipė J. 
Lapšio dėmesį, kad Adelaidės lie
tuviuose vis labiau pradedama pa- 
sigęsti ir rimtai rūpintis, kad nė
ra jokių lituanistinių kursų Jau
nimui. Nurodoma, kad paklausinė- 
jus bet kuriuos 10 Adelaidės lietu
vius tarp 15 ir 20 metų amžiaus, 
bent astuoni visiškai nesiorientuo- 
ja lituanistinių dalykų 6 pradžios 
mokyklos skyrių kurse. J. La pays 
Į tai atsakė, kad lituanistinių kur
sų klausimas nėra visiškai užmirš
tas ir kad prie to esą einama. 
Šiuo metu esama svarbesnių už
davinių, kuriuos reikia atlikti pir
ma, nes švietimo tarybos darbas 
apima platesnius užsimojimus.

Pabaigoje J. Lapšys pasidžiau
gė, kad skautai šiais metais j sa
vo stovyklą priima visus lietuviu
kus. Jo žodžiais: “Skautai tai yra 
stovyklavimo meistrai. Specialiu 
skautų patyrimu šitoje srityje šie
met pasinaudos visi stovyklauto
jai. Iš kitos pusės, susitaupome 
daug energijos ir pastangų, nes 
atpuola reikalas ruošti antrą vai
kų stovyklą neskautams“.

(rem).

LIETUVIS APŠVIETĖ 
RUSUS

Profesorius dr. Vyt. Povilainis 
Kanadoje yra pagarsėjęs kaip vi- 
rusologas — Montrealyje jis yra 
Mikrobiologijos Instituto faktina- 
sis vedėjas ir polemilito skiepų 
laboratorijos direktorius, kuriam 
vadovaujant yra gaminami prieš 
polio ligą skiepai. Pastaruoju me
tu, pasirodžius “Azijos gripui“ 
jis kviečiamas pranešimų ir pas
kaitų: padarė pranešimą Montrea- 
lyje, buvo pakviestas i Oottavos 
ir Quebeko miestus, kur darė pra
nešimus gydytojų susirinkimuose.

Prieš kurį laiką Kanadoje lan- 
i kėši sovietinių mokslininkų dele- 
I gacija su prof. Vorošilovu prieša- 
■ kyje. Montrealyje si delegacija lan

kėsi specialiai poliomelito skiepų 
gaminimo rricalu. Prof. dr. Vytau
tas Povilainis aprodė rusų gydy
tojams jo vadovaujamas labarato- 
rijas ir aiškino, kaip gaminami 
skiepai. Jis suteikė jiems ir kito
kių vertingų informacijų kovoje 
prieš poliomelitį. Lietuvio apšvies
ti rusai gydytojai mėgins pritai
kyti naujausius metodus savame 
krašte.

NAUJOS KNYGOS
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vyskupas Vincentes Brizgys — 
TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ. 
Gyvenimo temomis Kristaus dva
sioje. Imprimatur — Samuel kar
dinolas Stitch. 1957 m. išleido Lie
tuviškos Knygos klubas, Čikagoje, 
167 psL Spaudė “Draugo“ spaus
tuvė. Kaina 1.50 dol.

Irena Joerg — TAIKA ATEINA 
J SLĖNI. Romanas. Nidos Knygų 
klubo leidinys Nr. 19, 1957 m. 
Spaudė Nidos spaustuvė, Londone. 
Du tūkstančiai du šimtai egz. 138 
psi.

Rašoma apie pokario laikus Ti
rolio bažnytkaimyje; apie karu 
aplaužytus žmones ir taikos grį
žimą — normalėjančio gyvenimo 
sąlygas. Knygoje prabėgomis už
kliūnamą ir tremtinių, autoriaus 
sutiktų geležinkelio stotyje, keliuo
se ir šiame Tirolio slėnyje.

Stasys Raštikis — KOVOSE 
DĖL LIETUVOS, II dalis. Išleido 
Lietuvių Dienos, 1957 m. Los An
geles. Tiražas 2000 egz. Kaina: 
įrišta — 7 dol., neįrišta — 6 dol.

Antrojoj daly gen. St. Raštikis 
aprašo paskutines N. Lietuvos gy
venimo dienas, pirmojo bolševik
mečio okupaciją; yra platus gene
rolo žmonos kalinimo aprašymas 
bolševikų kalėjimuose ir šeimos 
tragediją. Knyga išleista gražiai, 
tik korektūra galėjo būti rūpestin
gesnė.

Lietuvoje
NAUJAI IŠLEISTOS KNYGOS 

V. Mykolaitis Putinas — SUKI. 
LĖLIAI. Kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais, I tomas. 
Vilnius, 1957 m. Išleido Valstybi
nės grožinės literatūros leidykla. 
Iliustravo A. Makūnaitė. Leidinys 
turi 592 psl., kietais viršeliais 3U 
aplanku. Išleista visai kultūringai, 
be jokių įžangų ir aiškinimų, ge
rame popieriuje.

Kazy* Borate — ŠIAURĖS KE
LIONĖS — nuo seniausių laikų 
iki šių dienų, narsiųjų kallaunin- 
kų didvyriški žygiai ir darbai. Iš
leido Valstybinė grožinės literatu- 
ros leidykla, Vilniuje, 1957 m. 
504 psl. Dailininkė L. Ulbikaitė. 
Veikalas gausiai iliustruotas. K. 
Boruta apsiėjo be sovietinės agi
tacijos ir gražiai parašė naudingą 
knyga senimui ir jaunimui.

Kazys Jakubėnas — ŪŽIA MEL. 
SVAS ŠILAS. Poezija. Išleido 
Valstybinė grožinės literatūros 
leidykla, 1957 m. Vilniuje.

K. Jakubėnas turėjo vardą ir 
vietą Nepriklausomos Lietuvos li
teratūroje. Buvo socialrevoliucio- 
nieriškų pažiūrų, tai jo eilės ko
vingos, sovietiniam okupantui ne
tiko, poetes buvo ištremtas ir, ma
tyt, Sibire paliko savo kaulus. Bet 
apie tai nieko nerašoma, tiktai iš 
parašo po atvaizdu — 1908.1.28 — 
1950.1.8. — galima spėti, kad jau 
yra miręs.

GIFT PARCELS SERVICE

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourno Town Hall.) 
Centr. 1819

SAV. S. NARUŠIS
36 BERR1LLE 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 10-6.80 v. 
vak., šeštadieniais 8.30-1 vai. p.p.

Skyrius NEWCASTLE: A. šernas, 115 Janet St, Merewether, 
Tek FM 1653. Priėmimo vaL darbo dien. nuo 7-9 p.p. kitu laiku susi
tarus.
K-C-M-S-
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NOSU PįSTOCĖ
Bankstowno Liet. Namai PIRMOJI TEATRO STUDIJOS LAIDA

ADELAIDĖ
DŽIAUGIASI LIETUVIŲ

NAMAIS •

Iš LKF ADELAIDĖS 
SKYRIAUS UŽSIMOJIMŲ

SYDNĖJUS

Bankstowno L.N. Valdy- 
nuoširdų ačiū.
seka kiti darbai: langu, 
grindų sudėjimas van-

LKF Adelaidės skyriaus pirmi
ninkas L. Martinkus pareiškė, kad 
Lietuvių Sąjungos įsigyti namai 
yra patogioje miesto dalyje, ata- 
tinka mūsų reikalams ir sutarta 
kaina bei išsimokėjimo sąlygos 
palankios. Dabar nėra nei pras
mės nei reikalo Liet Sąjungos va. 
dovybei dėl ko nors priekaištauti, 
nes yra atliktas tikrai didelis ir 
milžiniškas darbas šituos namus 
įsigijus. Pastebėtina, kad išvyk
damas iš Adelaidės lietuvių kape
lionas kun. dr. P. Jatulis namus 
apžiūrėjo ir juos laikė tikru radi
niu, daugiau negu vertus savo 
kainos, pabrėžė Adelaidės Kultū
ros Fondo pirmininkas.

Dabar esą laikas galvoti apie 
namų eksplotaciją ir lėšų telkimų, 
kad apmokėjus skolų. Visų Ade
laidės lietuvių pastangomis tai 
nebus sunku padaryti.

(rem).

Adelaidėje netrukus pradės vei
kti meninio drožinėjimo kursai. 
Kursus, kuriems vadovaus dail. S. 
Neliubšis, organizuoja LKF Ade
laidės skyriaus valdyba. Nemoka
ma kursams patalpų perleido po
nai Straukai. I patalpų jau per
gabentos S. Neliubšio Lietuvių 
Kultūros Fondui padovanotos med
žio staklės ir kitos mašinos-

LKF Adelaidės skyrius ruošia
si išleisti lietuviškų skaitymų knyr 
gų mokyklinio amžiaus vaikams, 
kurių redaguoti suriko Ai Krausas. 
Tariamasi su Krašto Valdyba.

Be kitų užsibrėžtų darbų LKF 
Adelaidės skyrius žada suruošti 
dail. S. Neliubšio tapybos darbų 
parodą. Paroda numatoma suruoš
ti naujai įsigytuose Lietuvių 
muose.

LKF Adelaidės skyriui šiuo 
tu vadovauja L. Martinkus. Į
dybą įeina S. Neliubšis, J. Riauba, 
J. šatkus ir J. Taunys. (rem).

SYDNĖJAUS IR APYLINKIŲ 
VAIKAMS

Na-

mė- 
val-

ALB Sydnėjaus Apyl. V-ba pra
neša, kad šiemet Kalėdų eglutė vi
siems vaikams įvyks gruodžio mėn. 
1 d., sekmadienį, po pamaldų Cam
pe rdowno bažnyčios salėje. Prog
ramoj bus Camperdowno, Banks
towno mokyklų ir Cabramattos 
vaikų meninis pasirodymas, pre
mijų įteikimas stropiausiems mo
kiniams ir konkursiniai klausimai 
apie Lietuvą. Po programos ateis 
Kalėdų senelis, o po to bus vaišės 
vaikams.

Dalyvauti kviečiami visi vaikai. 
Mokyklas nelankančių vaikų tė
vai yra prašomi iš anksto praneš
ti dalyvaujančių skaičių, kad ga
lėtume iš anksto pasiruošti. Pra
nešti: p. Juraitienei telefonu 
LA 4476, p. Geniui 81 Horton St., 
Yagoona, arba p. Bitinui Lot 5, 
Railway Pde., Canley Valo.

PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA

ATSISVEIKINIMO KONCERTAS
CARITO GEGUŽINĖ

Gruodžio 1 dienos koncertas 
Adelaidės “Australia Hall’ yra 
keleriopai prasmingas ir reikšmin
gas. Pirmoje eilėje koncertas at
žymi solistės A. Binkevičiūtės — 
Gučiuvienės jubiliejų. Preš 25-rius 
metus solistė Paryžiuje gavo gar
siosios Rachmaninovo ir Glazūno- 
vo koncervatorijos diplomų ir pra
dėjo profesinį menininkės kelią. 
Gražiai ir kultūringai užsireko
mendavusi kaip daininkė Lietuvo
je ir vėliau išeivijoje, sukaktuvi
ninkė į save atkreipė ypatingų 
dėmesį kaipo sėkminga dainavimo 
mokytoja. Pedagoginio darbo ne- 
užmetė nei čia, Adelaidėje jau ke
li metai vesdama savo privačių 
dainavimo studiją.

Ponia A. Gučiuvienė pareiškė, 
kad dainavimo studijų uždaro ir 
daugiau mokinių nebepriimsianti. 
Koncertas tuo būdu sutampa ir su 
sukaktuvininkės mokinės A. Uk- 
nevičiūtės baigminiu pasirodymu, 
apie kurių jos mokytoja atsilie
pia, kaip “turinčių neabejotinai 
didel: ateitį”.

įsidėmėtina, kad A. Sinkevičiū
tė — Gučiuvienė yra nusistačiusi 
mūsų bendruomenėje daugiau ne
bedainuoti ir todėl koncertą gali
me vadinti ir atsisveikinimo kon
certu.

Koncerte dalyvaus ir lietuviams 
gerai pažįstami pianistė Dorothy 
Oldham ir smuikininkas Pr. Ma
riukas. šalia akomponavimo daL 
nininkėms, abu instrumentalistai 
atliks ir solo kūrinių.

Visas koncerto pelnas skiriamas 
Lietuvių Namams.

Ca-
Na-

su-

Adelaidės lietuvių katalikų 
rito tarybos ruošta gegužinė 
cionaliniame Parke sutraukė 
mažų lietuvių būrį. Rengėjų
organizuotas bufetas pardavinėjo 
alų ir užkandžius. Gegužinės me
tu pravestos dvi loterijos. Lietu
vių Carito antspaudo laikytojo L, 
Gerulaičio pareiškimu, pelno 
ta apie 100 svarų, (rem).

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
klubo pirmininkas praneša, 
klubo narių

| gruodžio mėn. 7 d., L. Karvelio 
namuose, 27 Prairie Vale St, 
Bankstowne. Renkamasi 5 vai. p.P.

Didieji darbai: sienos ir stogas 
jau užbaigti. Visiems prisidėju- 
siems prie šių sunkių darbų už
baigimo 
ba taria 

Dabar 
durų ir
dentiekio, kanalizacijos ir elekt
ros . įvedimas. Langams ir durims 
sudėti Valdyba tikisi surasti me
cenatų — rėmėjų. Tuo reikalu bug 
pravestas vajus ir rezultatai pas
kelbti spaudoje.

Šiuo laiku Valdyba organizuo
ja lėšas tolimesnei statybai. Ka
dangi tokią didelę salę Sydnėjuje 
turėsime tik vieną, tai turime pa
sirūpinti, kad salė atatiktų mūsų 
visų reikalavimams ir reprezenta
cijai. Todėl visus, be išimties, pra
šome prisidėti prie tos salės sta
tybos ir papuošimo, nes tai bus 
geriausias tautinis paminklas, ku
rį galėsime pastatyti tremtyje.

Valdyba Jau tarėsi su mūsų in
žinieriais ir menininkais dėl sa
lės gražaus apšvietimo ii- lietuviš
kame stiliuje salės išpuošimo. Mes 
neabejojame nei mūsų menininkų 
talentu, nei mūsų tautiečių pasi- 
aukavimu tikram reikalui.

Kas dar nėra matęs statybos, 
kviečiame visus aplankyti ir pasi
džiaugti atliktais darbais. Tuos, 
kurie turi laisvus savaitgalius, 
prašome atvykti į talkų. Darbo 
yra daug ir mes jį turime atlikti 
gerai ir gražiai. Visus darbinin-

kad kus ir aukotojus, kurie deda aukas 
sueiga įvyks š.m.' šiam paminklui, mes registruoja

me į specialių knygų, kuri bus lai
koma šių namų istorija.

Tad, mieli tautiečiai, į lietuviš
ką talką! *

Lietuvių Teatras — Studija Ade
laidėje išleidžia pirmųjų laidų. Stu
dija savo darbų pradėjo 1951 me
tų kovo mėnesį ir per pastruo- 
sius šešerius metus mūsų visuo
menei davė daugiau kaip 12 pasta
tymų ir daugeliu atvejų talkinin
kavo įvairių lietuviškų parengimų 
meninėse programose. Kalbėdamas 
apie repertuaro parinkimų, studi
jos meno vadovas Juozas Gučius 
pabrėžė, kad jis visuomet žiūrė
jęs, kad veikalai duotų kuo pla
tesnį praktinį patyrimų studijos 
nariams: “Niekados nėjau į kom
promisus, statydamas meniniai 
menkaverčius, pramoginio pobūd
žio veikalus”. Per šešerius darbo 
metus Studijos nariai buvo supa
žindinti su įvairiomis teatro mo
kyklomis, pradedant antika ir bai
giant konstruktyvizmu, buvo išei
tas lietuvių teatro istorijos kur-

“M.P.” RĖMĖJAI

gau-

(rem).

RAMONA RATAITĖ
ŠOKA ADELAIDĖJE

Šiuo metu Adelaidėje gastroliuo
jančios The Elisabethan Operos 
baleto sustatė dalyvauja ir lietu
vaitė balerina Ramona Ratas — 
Rataitė. Dienraštis “The News” 
gastrolių proga įsidėjo baleto re
peticijų nuotraukų, kurioje matė
me ir Ramonų, (rem).

Pajieškojimai

ir Vokietijos 
pajieškomi šie

s. Vinco, g.

ORGANIZUOJASI 
VERSLININKAI

(ama-

Aukų “Mūsų Pastogei” prisiun
tė: Rusgys, Qld. — £ 2.0.0. Dan
tų gyd. Grudzinskienė, N.S.W. ir 
Sadauskas, Vic. po £ 1.0.0. Po 10 
šil.: A. Stuporas, N.S.W., Leito- 
nas, Vic., Giniotis, N.S.W., Joni
kas, Vic., Verbickas, Vic., Gudaus
kas, Vic., T. Brands, Vic. N. But
kus, Vic., Mališauskas, Qld., A. 
Meliauskas, W.A.

Maloniems “Mūsų Pastogės” rė
mėjams nuoširdus ačiū.

M.P. Administracija.

sas, pravedamos reguliarios pamo
kos ir pratimai su grimu, kvėpa
vimu, balso pastatymu. Svarbiau
sias dėmesys, žinoma, buvo krei
piamas į vaidybos sistemų. Juozas 
Gučius čia vadovavosi savo moky
toju A. Sutkum, pagrindan imda
mas F.F. Komisarževskio mokyk
lų, tačiau nevengdamas ir kitų 
įtakos, kaip Čechovo ar Stanis
lavskio, jeigu juose tik rasdavo 
ką naudingo.

Studijinį darbų baigia A. Gutis, 
S. Kanienė, Z. Kučinskas, G. Ma
tulevičienė, A. Petrikas, B. Rai
nys, V. Ratkevičius, A. Trinka ir 
A. Uknevičiūtė. Prieš kurį laikų 
į Ameriką peremigravo buvę Stu
dijos nariai L. Karmazinas ir V. 
Užubalis. Nors ir neišbuvę Studi
joje viso lako, šiedu gavę pagrin
dinius teoretinius pagrindus, šian
dienų sėkmingai reiškiasi Ameri
kos lietuvių scenoje.

Juozas Gučius vertindamas sa
vo mokinių pažangą, pareiškė: 
“šitie žmonės jau gali sąmonin
gai dirbti teatrinį darbą; jie yra 
užvesti ant teisingo kelio. Jiem te
reikia praktikos ir patyrimo.” 

šia proga Lietuvių
Studija Unley rotušės 
to Moljero “Mokyklų

UOLUS LKF RĖMĖJAS
Mūsų tautietis J. Sakalas (St. 

Marys, Sydnėjus) labai domisi 
spaudos naujienomis, žymesniais 
veikalais apie Lietuvą ir kultūri
niais pasreiškimais, stiprinančiais 
mus išlikti gyvais lietuviais. Todėl 
jis labai domaujasi visais švieti
mo ir kultūros klausimais, regu
liariai remia LKF veiklą pinigais. 
LKF rėmėjas J. Sakalas trumpu 
laiku yra paaukojęs 4 svarus 
LKF-dui. Tai pasektinas pavyz
dys ir kitiems. Didesniam skaičiui 
tokių rėmėjų atsiradus, LKF ga
lėtų įgyvendinti nemaža suplanuo
tų darbų ir išvaryt platų kultū
ros barų. (ak).

Ta pačia proga pranešame, kad 
Valdyba ruošia naujų metų sutiki
mų Bankstowne, Protestant Hall. 
Visus nuoširdžiai kviečiame daly
vauti ir tuo paremti salės statybų. 
Plačiau apie tai bus sekančiuose 
skelbimuose.

Bankstowno L.N. Valdyba.

Gerto, M.P. Skaitytojams
Siuntinėjant M.P. skolininkams 

priminimus, dėl Administracijos 
neapsižiūrėjimo, juos gavo ir ke
liolika skaitytojų, jau senai susi
mokėjusių prenumeratų už šiuos 
metus. Administracija apgailes
tauja klaidų įr atsiprašo.

Administracija prašo visus Gerb. 
skaitytojus laiku susimokėti pre
numeratų, kad nereikėtų siuntinė
ti priminimų, nes tai labai apsun
kina Administracijos darbą ir su
daro bereikalingų išlaidų.

M.P. Administracija.

Teatras — 
salėje sta- 
žmonom”.

(rem).
Red. prierašas: Kitos savaitės 

numeryje skaitysime VI. Radzevi
čiaus pasikalbėjimą su Teatro — 
Studijos vadovu J. Gučium, kuris 
pareiškė įdomių ir įsidėmėtinų 
minčių.

WOLLONGONGAS
N. METŲ SUTIKIMAS

Adelaidiškiai verslininkai (ama
tininkai, prekybininkai) ir laisvų
jų profesijų žmonės organizuoja 
savo sąjungų. Iniciatoriai mano, 
kad organizuotai būsią galima ge
resnių rezultatų pasiekti. Regist- 
ruojamasi pas J. Kalvaitį, 35 Kent 
Teu., Kent Town, S.A.

• Albiną ir Bronių Valinčiu* 
prašo atsiliepti sesuo Konstancija. 
Rašyti: Breneizeris, 72 Keera St., 
Geelong West, Vic.

Per Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių 
asmenys:

Bartkus Pranas,
1898 m., Giniotas Antanas, s. Ado
mo, g. 1902 m., Čižauskas Juozas, 
gim. 1920 m., s. Petro. Bronius ir 
Klemensas Jurgeltoniai, s. Anta
no, Kasputis Juozas, s. Antano,
gim. 1911 m., Mickevičių* Pranas,
gim. 1914 m., Martinku* Zigmas,
gim. 1910 m., Rainy* Bronius, s.
Juozo, gyvenęs Vilkaviškyje, Spu- 
čys Vilius, g. 1918 m., Šalkauskas 
Česlovas, gim. 1911 m., Valodkai- 
tė-Vaičiulienė Jadvyga, gim. 1916 
metais.

Manoma, arba turima žinių, kad 
šie asmenys yra atvykę į Austra
liją. Kreiptis šiuo adresu: Litau- 
isches Centralkomitee in Deutsch
land. 17 a) Weinheim a.d. Berg- 
strasse. Postfach 233. West- 

deutschland.

Sydnėjaus ir jo apylinkių skau
tams nutarus stovyklauti Corrimal 
apylinkėje, Wollongongo lietuviai, 
i numatomų suruošti N. Metų su
tikimų kviečia kaimynystėje sto
vyklausiančius skautus. Wollon - 
gongo Apylinkės valdyba tikisi, 
kad N. Metu sutikime dalyvaus 
visi Wollongongo ir apylinkių lie
tuviai. (tr.)

Fotografija
betkurios rūšies: krikštynų, vedy
bų, laidotuvių, šeimyninės, pasų 
ir kt. atliekama bet kurioj vietoj 
Melbourne.

Perfotografuojama, padaugina
ma Jūsų gautos iš Lietuvos ar kt. 
nuotraukos.

Mėgėjų fotografijos tarnyba.
Filmavimo tarnyba. Tėvai pali

kit vaikams įspūdingiausių atsimi
nimų, leisdami nufilmuoti juos bė
giojant, žaidžiam, “gyvenant”.

Rodomi filmai (8 ar 16 mm) 
jūsų namuose.

Kainos žemos. Aptarnavimas pa
gal susitarimų.

Rašykit: Mr. Butkūnas, 9 Cow
per St., St. Kilda South, Vic. 
Telef.: XJ 4671.

PRENUMERUOKITE 
“MOŠŲ PASTOGĘ

OVERSEAS PARCEL SERVICE

KVIEČIAME VISUS I ALB 
BANKSTOWNO IR

CABRAMATTOS APYLINKIŲ 
VALDYBŲ RUOŠIAMĄ

B4L/Ų
KURIS ĮVYKS Š.M. GRUODŽIO 
MĖN. 27 DIENĄ (PENKTADIE
NI, KALĖDŲ III-ČIĄ DIENĄ) 

CIVIC TOWN HALL, 
CABRAMATTOJE

Gauto pelno 75% skiriama Banks
towno Lietuvių Namams.

Bus gera programa. Gros ta pa
ti kapela, kuri grojo “Mūsų Pas
togės” spaudos baliuje. Plačiau 
apie balių bus paskelbta vėliau.

ALB Bankstowno it Cabramattos 
Apylinkių Valdybos.

"THE GLOBĖ”

PAS SPORTININKUS VISADOS BŪDAVO 
SMAGIAUSIA!

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

RICHMOND TOWN HALL

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

" Varpo“ Metinis Balius
Pradžia 7.30 vai. vakaro, pabaiga 2 vai. ryto. Gros didelis ir smagus 
graikų orkestras. Veiks puikus Soc. Globos Mot. D-jos bufetas. 
Pakvietimai užsisakomi pas p. Baltrušaitį prie bažnyčios arba pas 
p-lę Audronę Lazutkait? telefonu FU 5067.
Visi tautiečiai yra kviečiami ateiti ir paremti sportuojantį Jaunimą.

Melbourne Liet. Sporto Kl. “VARPO” Valdyba.

Vedybinis skelbimas
44 metų, gerai atrodantis vyras, 
turįs Melbourne namus, vedybų 
tikslu nori susirašinėti su panele 
ar našle, maždaug to paties am
žiaus. Pageidaujama foto. Paslap
tis garantuojama. Rašyti: Mr. Jo
nui, Parap. Kioskas, 9 Cowper St., 
St. Kilda, Vic.

eMWWWWWWVWbtmWHI

DOVANINIAI
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 4464

Naujas Adresas
19 GREY ST., EAST MELBOURNE.

Pranešame gerb. klientų dėmesiui mums pateiktus paskutinius
prekių įkainavimus, nuo kurių skaičiuojam atatinkami, muitai.

1. Vilnonės medžiagos 1 yrd. 7/- — 10/-
2. Medvilnė, rayon ir kt. 1 yrd. 4/-
3. Megstiniai 10/- - 157-
4. Apatiniai baltiniai (2-jų dalių) 8/- — 10/-
5. Batai, įvairūs 13/- — 16/-
6. Kojinės 4/6 — 7/-
7. Pižamos (2-jų dalių) 10/-

8. Kepurės 7/-----10/-
9. Suknelės 16/-
10. Vilnonės kaldros 20/-

11. Vyt. marškiniai 10/-
12. Rankiniai laikrodžiai 40/----- 60/-
13. Paltai moteriški ir vyriški 50/-
14. Vyriški kostiumai. &/- ■i "

šitais įkainavimais pakietų persiuntimų 
te mūsų naujų katalogų.

garantuojame. Prašyki-

Siuntinius galite pristatyti asmeniškai arba paštu, mes apmui-
tuo jam..
DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 6 vai. vakaro — 8 vai. 

šeštadieniais, sekmadieniais 10 vai. ryto — 5 vai. vak.
Adresatas gauna siuntinį per 12 savaičių nieko neprimokėdamas.

Siuntiniai apdraudžiami. Siuntiniu svoris iki 22 svarų.

Melbourne Choras 
Sydnėjuje

Melbourno Dainos ambūrio Cho
ras į Sydnėjų atvyksta gruodžio 
7 d., rytiniu traukiniu (Spirit of 
Progres). Visi tautiečiai kurie ma
loniai sutiko priimti svečius pas 
save, kviečiami atvykti į Centrinę 
stotį sutikti melburniškius.

Sekmadienį, gruodžio 8 d. Mel
bourno choras giedos lietuviški! 
pamaldų metu Camperdowne.

Koncertas įvyks sekmadienį, 6 
vai. vakaro, Australian Hall, 148 
Elizabeth St., City (prieš Mark 
Foys).
Bilietų kainos: suaugusiems 12/6 

ir 8/6; vaikams iki 12 m. 8/6 ir 6/6.
Bilietai gaunami pas šiuos as

menis: Sydnėjaus Apylinkės Val
dybos narius — p. A. Adomėną 
(LM 4146), 70 Flood St., Leich
hardt, p. P. Donielų (UJ 0289), 
9 Orchard St., Croydon, p. S. Oši
ną (YL 9153), 24 Pitt St., Parra
matta. Bankstowno Apylinkės val
dybos pirmininką p. S. Pačėsų, 159 
Mimosa Rd., East Bankstpwn, Cab- 
ramattos Apylinkės valdybos pir
mininkų p. Bitinų, Lot 5. Railway 
Pde., Canley Vale. Moterų Soc. 
G-bos D-jos v-bos pirmininkę p. 
Osinienę (YL 9153) draugijos, na
res “Dainos” choro seniūną p. A. 
Kapočių, 74 Tennyson Rd., Mort
lake.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba.

DAUGAVA
— PARCEL SERVICE

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

Švedijos
MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, 

VAISTAI, MAISTAS
Mes siunčiame ir jūsų paruoštu* 

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

J. Strautdnš
5 AUGŠTAS, 

306 THE CAUSEWAY, 
MELBOURNE

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

Jūsų, siuntinius paimame ii namų.

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