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AR TAUTINIS KOMUNIZMAS INDONEZflI VEIKIA KISHI AUSTRALIJOJ

NĖRA KOMUNIZMAS?
VAK. NAUJOSIOS GVINĖJOS KLAUSIMAS AŠTRĖJA. INDONE
ZIJA ATSIKRATO OLANDŲ. NUTRAUKIAMI DIPLOMATINIAI 
SANTYKIAI. NUSAVINAMOS NUOSAVYBĖS. RAUDONŲJŲ KI
NIEČIŲ PAŽADAI INDONEZMS. NAUJA IMIGRANTŲ BAN
GA AUSTRALIJON.

Vadinamojo tautinio komunizmo 
problema yra kilusi Vakaruose dėl 
to, kad pastarais laikais, kai ku
riose ne rusiško komunizmo sro
vėse, pasireiškė tam tikrų priešin
gumų Maskvos centralei. Tačiau 
reikia konstatuoti, kad tie priešin
gumai nėra naujas dalykas. Be
veik nuo pat spalio revoliucijos 
Rusijoje pradžios būta nuomonių 
skirtumų tiek Rusijos, tiek kitų 
kraštų komunistų partijose. Pakan
ka prisiminti tokius įvykius, kaip 
Trockio, Kamenevo, Zinovievo by
los. Bet skirtumai, kurie buvo tų 
bylų pagrinde, nelietė tikrai esmi
nių klausimų. Jų objektas tebuvo 
taktikos ir komunizmo dėsnių vyk
dymo klausimai. Taip buvo dargi 
tais atsitikimais, kai nuomonių 
skirtumai privesdavo prie aštrių 
susirėmimų ir net masinių žudy
nių. Todėl yra pagrindo manyti, 
jog ir dabar nesklandumai, kurie 
laiks nuo tarp TiU ?r
Gomulko^aš vienos pusės,Tir ko- 
munizmo iš kitos, yra tokios pat 
rūšies.

Analizuojant atydžiauT'ito ir 
Gomulkos politiką, tenka prieiti 
išvados, kad je nenori komunizmo 
panaikinimo, bet, priešingai, sie
kia įvykdyti jį kitomis priemonė
mis. Nėra sunku nustatyti, kuriuo 
būdu atsirado Vakaruose klaidin
gas tautiniai-komunistinės srovės 
įvertinimas. Tos srovės atstovai 
suprato, kad šiuo laiku jiems nė
ra praktiška ir toliau kurti komu
nistinę santvarką ligšiol vartotais 
brutališkais metodais. Bet šis — 
laikinis ir dalinis, taktikos pakei
timas nereiškia, kad jie būtų nu
stoję būti komunistais. Tito Ju
goslavijoje, Gomulka Lenkijoje (ir 
Imre Nagy Vengrijoje) buvo savo 
laiku nemažiau brutališki ir žiau
rūs kaip Stalinas, Malenkovas ar 
Chruščevas Sovietų Sąjungoje. 
Kaip visiems žinoma, jie yra iš
tikimi jėga paremtos komunistinės 
politikos atstovai, paėmę valdžią 
smurtu, kuris sunaikino tūkstan
čių žmonių gyvybes. Jeigu jie da
bar savo taktiką kai kuriais klau
simais kiek švelnina, tai priežas
ties tam reikia jieskoti tik toje 
aplinkybėje, kad jie yra susidūrę 
su pasipriešinimu, kurį jie sten
giasi nugalėti ne tiesioginia fron
taline akcija, bet elastiškesniais 
Ir suktesniais metodais. Ir kaip 
tik šitas taktikos pakeitimas daž
nai laikoma Vakaruose nusisuki
mu nuo komunizmo. Iš viso, ge
resniam pažinimui pavojaus, kurį 
kiekvieno atspalvio komunizmas 
sudaro Europai, būtų naudinga tu
rėti omeny, kad komunistiniai val
dovai Maskvoje, Belgrade, Varšu
voje, Budapešte ar kur kitur, tiek 
vidaus, tiek užsienio politikos sri
ty dažniausiai ruošia galą savo 
aukoms palaipsniui. Būtent, tokiu 
būdu, kad jų aukos pamato visą 
joms gręsiantį pavojų, kai jau yra 
pervėlu, kai — vaizdžiai kalbant 
— Jų galva jau yra nukritusi. 
Komunistinė santvarka kiekviena
me krašte visados yra lygi politi
niai bei moralinei mirčiai. Niekas 
vadinamųjų tautinių komunistų 
nėra niekados pareiškęs atsisakęs 
nuo komunizmo. Nei vienas jų 
nėra niekados pasakęs, kad jis 
laiko tautinį komunizmą pereina
mąja stadija į normalų gyvenimą, < 
į laisvą socialinę bei valstybinę i

..(ŠVEICARUOS LAIKRAŠTIS 
“BASLER NACHRICHTEN* YRA 
PASKELBĘS VEDAMĄJĮ STRAI
PSNI, KUR| MIN. S. LOZORAI- 
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Enkavedistai kalėjime
Lenkijoje nuteisti ilgametėmis 

kalėjimo bausmėmis keli žymūs 
Lenkijos enkavedistai. Buv. saugu
mo viceminlateris, generolas Ra
mon Romkovskis ir buv. saugumo 
ministerijos tardymo skyriaus še
fas, pik. Jozef Rozanski, nubausti 
po 15 metų sunk, darbų kalėjimo, 
o slaptosios policijos ypatingojosantvarką. Tam tikra tų žmonių 

vykdoma taktikos liberalizacija skyr. viršininkas, pik. Anatol Fje- 
teliečia atskirus kasdieninio gyve-, gin, 12 m. s. d. kalėjimo. Kiti 
nimo dalykus, bet ne pagrindinius po mažiau. Byla ėjo prie uždarų 
klausimus. Bolševikai turi seną * "
obalsį: tautinė forma ir socialia-1 
tinis, tai yra, komunistinis turi
nys. Tai buvo vienas pirmųjų obal- 
sių, kuriais bolševikai stengėsi už
migdyti gyvenančių carų Rusijos 
teritorijoje tautų budrumą ir pa
raukti jas savo pusėn. Tikrumoje 
gi, šio obalsio reikšmė yra ta, kad Į 
tautiniai juasmai yra toleruojami 
tiek ir tol, kiek Jie gali būti išnau
doti komunizmo viešpatavimui su
stiprinti ir kol jie ištirpsta komu-

(Tąsa 2 psl.)

durų. Gomulkos režimas, matyti, 
nenorėjo viešumon iškelti tokius 
faktus, kuriais būtų kompromituo. 
ta ankstesnė Lenkų komunistų 
partijos vadovybė ir kai kurie 
Kremliaus pareigūnai. Be to kaip 
pastebi “NZZ”, trys žymiausieji 
nuteistieji yra žydų tautybės, tad 
buvo norima išvengti viešų anti- 
zemitizmo pasireiškimų.

• Pereitą savaitę, pirmą kartą 
Australijos padangėje, buvo ma
tyti beveik šalia vienas kito abu
du “sputnikai”.

Indonezijos vyriausybė jau kuris 
laikas reiškia pretenzijas į olandų 
valdomą vakarinę Naujosios Gvi
nėjos dalį, vadinamą West Irian, 
reikalaudama šią teritoriją perleis
ti Indonezijai. Klausimas buvo at
sidūręs Jungtinėse Tautose, bet 
indonezų pretenzijos nebuvo pa
tenkintos. Po to Indonezijos vy
riausybė klausimą nutarė tvarkyti 
kitu keliu.

Pereitą savaitę, paaštrėjus nuo
taikoms prieš Olandiją. Indonezi
joj gyvenančių olandų padėtis pa
sidarė kritška: daugelyje krašto 
vietų olandams neparduodama mai
sto ir kitų kasdieninio vartojimo 
prekių, 3 olandų bankai, laivinin
kystės bendrovė ir kitų 3 didžiulių 
olandų bendrovių pastatus ir tur
tą “nacionalizavo” darbininkų pro
fesinės sąjungos. Ant šių pastatų 
iškeltos raudonos vėliavos ir įėji- 
jimus saugo bei klientų dokumen
tus tikrina jauni indonezai, ran
koves persirišę raudonais raiščiais.

šios savaitės galo 
valdžia paskelbė, kad 
turės išsiklaustyti iš 
O jų yra apie 50.000.
kad iškraustymas bus vykdomas 
netrukuss. Olandijos vyriausybė 
šiam reikalui ruošia laivus. Ji pa
prašė leisti iš Indonezijos iškraus
tytiems olandams prieglobsčio 
Australijoje, kurios užsienių reika
lų ministeris Casey parlamente 
pareiškė, jog šis prašymas sutik
tas palankiai ir Australija pri
glaus draugiškos Olandijos žmo
nes.

Indonezijos 
visi olandai 
Indonezijos. 
Numatoma,

(IS

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS RADIJO, “TIESOS” IR KITŲ ŠALTINIŲ)

★ Augšč. tarybos prezidiumo 
pirmininkas Paleckis lapkričio 10 
d. paskelbė, kad, ramdamasis Lie
tuvos konstitucijos 82-ju straips
niu ir Liaudies teismų rinkimų 
nuostatų 36-ju straipsniu yra nu
tarta paskirti liaudies teismų rin
kimus gruodžio 15 d. Jau paleisti 
į darbą agitatoriai. Vien Panevė
žio rajone jų 800.

* X-sis Lietuvos komunistų par
tijos suvažiavimas šaukiamas Vil
niuje 1958 m. vasario 5 d. Dieno
tvarkėje numatyti centro komiteto 
ir revizijos komisijos ataskaitiniai 
pranešimai ir rinkimai. Kokie ats
kiri klausimai bus svarstomi, ne
paskelbta.

* Vilniaus miesto įgulos virši
ninkas yra gvardijos generolas 
majoras A. Žukas. Vilniaus miesto 
įgulos komendantas yra pulkinin
kas V.I. Sidelnikovas.

* Telšių “Masčio” tirkotažo 
fabrikas dabar esąs didžiausias 
tos rūšies fabrikas Pabaltijyje, 
skelbė Vilniaus radijas lapkričio 
12 d.

* Noreikiškiuose, prie Kauno, 
esąs statomas Lietuvos žemės ūkio 
akademijos miestelis. Be mokomo
jo korpuso, čia busią 4 bendrabu
čiai, valgykla, sporto aikštė, ats
kiri gyvenamųjų namų kvartalai 
dėstytojams ir kitiems akademijos i 
darbuotojams. Prie miestelio bus 
didelis parkas su tvenkiniu. Kiek 
toliau nuo mokomojo korpuso bus 
mokomojo ūkio pastatai, gyvuli
ninkystės fermos, žemės ūkio me- 
chanizavimo stotis su dirbtuvė
mis, be to, bandomieji laukai. Sta
tybą numatoma užbaigti per 8 
tus. Valstybė paskyrusi tam 
kalui 50 milionų rublių.

* “Mokslas ir gyvenimas”, 
kiu pavadinimu Vilniuje pradėjo 
eiti mėnesinis iliustruotas mokslo 
populiarizacijos žurnalas, kurį lei
džia Lietuvos politinių ir moksli
nių žinių skleidimo dr-ja. Jo tiks-

me
rei-

To-

las esąs “suprantamai aiškinti 
skaitytojams gamtos, technikos ir 
visuomeninių mokslų žinias, ug
dyti materialistinę pasaulėžiūrą, 
padėti žmonėms susdaryti teisingą 
pažiūrą į pasaulį, gamtą ir jos 

pradžioje

Indonezijos ambasadą Olandijo
je saugo sustiprintos policijos 
sargybos.

Kom. Kinijos prezidentas Mao 
Tsetungas ir min. pirmininkas 
Chou Enlai pareiškė, kad kom. Ki
nija rems Indoneziją jos “teisin
goje kovoje dėl Vak. Irian (Vak. 
N. Gvinėjos). Mao Tsetungas ne
senai grįžo iš Maskvos ir, spėja
ma, kad Kremlius jį paskatino 
remti Indonezijos pretenzijas, tiks
lu Olandiją išstumti iš Naujosios 
Gvinėjos.

Kom. Kinijos vadų pareiškimas 
iššaukė labai rimtą susirūpinimą 
ir Canberroje, nes Australija N. 
Gvinėjos klausme remia Olandiją.

Japonijos ministeris pirminin
kas, Nobusuke Kishi, iš Naujosios 
Zelandijos atskrido į Canberrą. Jį 
pasitiko ministeris pirmininkas 
Menzies. Prie žuvusiems kariams 
paminklo padėjo vainką, o vėliau 
jo garbei buvo suruošti iškilmin
gi pietūs, kuriuose dalyvavo apie 
250 žmonių, čia sveikinimo kalbas 
pasakė ministeris pirmininkas ir 
opozicijos vadas, Šį priėmimą boi
kotavo keliolika darbiečių parla
mentarų.

Japonijos ministerio pirminin
ko vizitas, tikimasi, padės paša
linti daug nesklandumų, sumažins 
nepakantumą tarp australų ir ja
ponų, o taip pat pasitarnaus glau
desniam bendradarbiavimui ūkinėj 
srity. Kishi išskrido j Manilą.

EISENHOWERIS
SVEIKSTA

• Prieš keleą dienų Djakartoj, 
vieno parengimo metu, buvo svies
tos keturios rankinės garnatos. 
Keletas žmonių užmušta ir kelio
lika sužeista, bet šiame parengi
me dalyvavęs prezidentas dr. Soe- 
karno liko gyvas ir sveikas.

Iš Vašingtono pranešama, kad 
prezidento Eisenhowerio sveikata 
žymiai pagerėjo ir jis jau grįžo iš 
savo ūkio Vašingtonan, dalyvavo 
ministerių kabineto posėdyje, ku
riam pirmininkavo.

DEGA AUSTRALIJA

reiškinius”. Lapkričio 
išėjo pirmasis numeris.

★ Naujosios Vilnios 
aparatų fabrikas savo 
siunčia į Burmą, Bulgariją, Jugos
laviją, Korėją, Vokietijos sovieti
nę zoną, Afganistaną. Be to, pa
gaminta speciali aparatūra meta
lurgijos gamyklai, kurią sovieti
niai specialistai stato Indijoje.

★ Mokslinė ekspedicija apžiūrė
jo Puntuką (netoli Anykščių) ir 
ištyrė, kad šitas didžiausias ak
muo Lietuvoje sveria 265 tonas, i 
Artimiausiu laiku prie Puntuko 
bus pastatyta lenta su visais duo
menimis apie jį.

★ Kauno istoriniame muzėjuje 
atidarytas naujas skyrius, kuria
me vaizduojamas Lietuvos istori
jos laikotarpis nuo IX-jo amžiaus 
iki 1917 metų. Tarp kitko, rodo
mi atskiri Žalgirio mūšio epizodai, 
baudžiavos medžiaga ir kt.

dažymo 
aparatus

Dulles nuomonė
Amerikos užsienių reikalų mi- 

n is toris John Foster Dulles britų 
radijo klausytojams pareiškė, kad 
su Sovietų Sąjunga tolimesnės 
konferencijos vargu beįvyks, kol 
sovietai neišmoks tesėti savo žo
džio.

Jis nurodė, kad visos konferen- 
rijos su Maskva buvo bergždžios. 
I’av. Ženevos konferencijoje 1955 
m. Chruščiovas ir Bulganinas buvo 
pažadėję Vokietijos sujungimą, 
bet jau po dviejų savaičių šį pa
žadą sulaužė. Ir tai buvo vienin- 
tėlis reikšmingesnis susitarimas.

ŠIURPI TRAUKINIO NELAIMĖ 
LONDONE

Sausroms ir karščiams tebesitę
siant, Australija kenčia nuo gais
rų ir vandens stokos. Nuo gaisrų 
ikšiol labiausiai nukentėjo New 
South Walt*s valstybės žmonės. 
Vien pereitą savaitę ugnis sunai
kino per 200 pastatų Mėlynųjų 
kalnų rajone, kur Leuros ir Wen- 
thworth Falls kurortiniai mieste
liai beveik visiškai sudegė. Leuroj 
ugnis prarijo apie 150 gyvenamų
jų trobesių, o Wenthworth Falls 
— per 30. Be to, sudegė 15 krau
tuvių, kelios mokyklos ir kt. Woy 
Woy sudegė mūrinis fabrikas ir 
keli gyvenamieji namai. Nuosto
liai, atsargiai skaičiuojant, verti
nami £ 2 mil. Apie 1000 žmonių 
liko be pastogės.

Prieš keletą dienų, grupė sidnė- 
jiškių jaunų vyrų buvo išvykus 
iškylauti j Mėlynuosius kalnus. 
Stipraus vėjo atvarytoj ugny žuvo 
4 januoliai. Keturi išsigelbėjo spė
ję panerti į upę, kurioje išbuvo 
visą naktį, aplink siaučiant ug
nies jūrai.

New South Wales ir fedaralinė 
vyriausybės paskyrė žymias sumas 
nukentėjusioms nuo gaisro šelpti. 
Miestų savivaldybės, laikraščių 
redakcijos, organizacijos paskelbė 
vajus nelaimės ištiktiesiems padė-

MASKVA DARO NUOLAIDAS
Sov. Sąjunga buvo pagrasinusi 

nedalyvauti nusiginklavimo komisi
joje, jeigu šio klausimo svarstyme 
nedalyvaus visi Jungtinių Tautų 
nariai. Dabar Maskva sutiko daly
vauti 25 narių komisijoje — šito
kį skaičių pasiūlė Albanija ir va
kariečiai pritarė.

• Keturias savaites trukęs Syd- 
nėjaus uosto darbininkų streikas 
užsibaigė. Gruodžio 6 d. jie grįžo 
į darbą. Ginčytini klausimai bus 
išsiaiškinta tarp laivininkysčių 
bendrovių ir unijų.
• Per 
mėnesių 
zonos į 
žmonių.
bėgo 26.000. Didelis atbėgusiųjų 
skaičius yra jauni žmonės. Tai ra. 
do 
ba 
je.

šių metų pirmuosius 10 
iš sovietinės Voketijos 
Vakarus atbėgo 220.000 
Vien tik spalio mėn. at-

ko vertos kalbos aipe gerą ar- 
gerėjantį gyvenimą sovietijo-

JAU PRALENut AMERIKĄ...

Žemės ūkio parodą Kaune, ąžuo
lyne, per pirmąsias 8 dienas ap
lankė 100.000 asmenų. Parodą 
uždarant kalbėjo žemės ūkio mi
nisteris Vazalinskas, kuris t.k. 
pareiškė, kad Lietuva šiais metais 
jau pralenkė Ameriką sviesto ga
myboje. Lietuvoje per 10 šių metų 
mėnesių buvę pagaminta vienam 
gyventojui po 6,3 kg. sviesto, tuo 
tarpu JAV 1956 metais pagaminu, 
sios tik po 3,8 kg. (Vazalinskas 
užmiršo paminėti, kad nepriklau
somoje Lietuvoje jau 1939 metais 
buvo pieninėse pagaminta daugiau 
kaip po 8 kg. sviesto vienam gy
ventojui, neskaitant namuose pa
gaminto ir suvartoto).

Pereitą savaitę Londono gelež. 
stotyje, esant nepermatomam rū
kui, greitasis keleivinis traukinys 
įvažiavo į elektrinį traukinį. Abie
juose traukiniuose buvo per 2000 
keleivių. Susidūrimas buvo toks 
stiprus, kad vagonai sukiužo kaip 
degtukų dėžutės, žuvo per 100 ir 
apie 120 sunkiai sužeistų nugaben
ta į ligonines.

Tai skaudžiausia katastrofa 
Anglijoje po 1952 metų, kada 3 
traukiniams susidūrus žuvo 112 ir 
buvo sužeista 394 keleiviai.

čia kalbame tik apie gaisrų pa
darytus nuostolius siaurame rajo
ne. Betgi šių metų vasarai prasi
dėjus, visoj A stralijoj ugnis su
naikino šimtus pastatų ir žuvo 
tūkstančiai avių bei galvijų. Nuo
stoliai milžiniški.

Kova su gaisrais sunki. Dažnai 
trūksta vandens jiems gesinti. Ne
pakanka prityrusių ugniagesių ir 
priemonių.

• Lietuvių, latvių ir estų knygų 
paroda buvo surengta Knygų mu
gės metu Frankfurte, o nuo lap
kričio 8 iki 24 dienos vyko Berly
ne, kur buvo surengta Tarptauti
nė knygų paroda, remiama Fede
ralinės Vokietijos vyriausybės.
• Sovietų augšto rango šnipas 
Rudolf Abel nuteistas 30 metų ka
lėjimo ir 3000 dolerių pinigine 
bauda. Sudaręs šnipų tinklą, jis 
rinko ir perdavinėjo amerikiečių 
karines paslaptis rusams.
• Egiptas puikiai išnaudoja poli
tinę situaciją ir gražiai pelnosi: 
Sov. Sąjunga pažadėjo Egiptui 
700 mil. rublių (60 mil. svarų) 
paskolą, o Amerika Egiptą jau su
šelpė 600.000 dolerių.

• Dr. Jonas Kunca paskirtas Ro
deo (Brazilijoj) miesto ligoninės 
direktorium.

AMERIKIEČIAI TEBEDIRBA

Buvo skelbta, kad amerikiečiai 
savo dirbtinį žemės palydovą iš
šaus gruodžio 6 d. Bet paskutiniu 
momentu bandymas atidėtas, nes 
surasta techninių klaidų. Manoma, 
kad jis bus iššautas artimiausio
mis dienomis, jeigu bandymas iš 
viso pasiseks.

POVANDENINIS LAIVAS 
QUEENSLANDO PAKRANTĖSE

Iš Brisbanės pranešama, kad 
Queenslando ministeris pirminin
kas G.F.R. Nicklin parlamento 
posėdyje pareiškęs jog “nežinomos 
kilmės” povandeninis laivas buvo 
pastebėtas prie Weipos, Karpente- 
rijos įlankoje. Vyriausybė numato 
imtis “visų galimų apsaugos prie
monių”.

• New South Wales vyriausybė 
nutarė visiems valdinėse darbovie
tėse dirbantiems tarnautojams ir 
darbininkams nuo dabar duoti 3 
savaites apmokamų metinių atos
togų.

• Kanadoje mirė verslininkas, 
Lietuvos kariuomenės karininkas 
Ant. Pabedinskas, 59 m. amžiaus. 
Du velionies broliai ir sesuo gyve
na Lietuvoje, du broliai mirė Sibi
ro tremtyje, vienas brolis ir sesuo 
gyvena užjūriuose.
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1897 m. vasario 4 d. Fuerthe, 
netoli Nuernbergo, Vokietijoj, Er- 
hardų šeimoje gimė sūnus. Erhar- 
dai nebuvo turtingi. Jų galanteri
jos krautuvės apyvarta buvo men
kutė. Smulkaus ūkininko sūnus, 
senasis Erhardas, niekados jokių 
turtų nesusikrovė, bet sūnaus gi
mimas buvo sutiktas su džiaugs
mu. Jauniausiasis Erhardas gavo 
Ludviko vardą ir po tipiškai mies
tiškos vaikystės, vos 17 metų su
laukęs, išėjo kariauti už Kaizeri.

ŪKINIS VOKIETIJOS STEBUKLAS
VEŽIMĖLIS PILNAS PINIGŲ — JIS BUS MINISTERIU — VIENINTELĖ KORTELĖ, TAI MAR
KĖ — GENEROLE, NEKREIPKITE DĖMESIO — “HERR OPTIM 1ST” — ŠOKAME I ŠALTĄ VAN
DENI IR IŠMOKOME PLAUKTI — TEISMAI NEKOMPETETINGI, TAI MANO DARBAS — AU- 
TOMOBILIAI VIETOJ MOTOCIKLŲ.

XXX

Erhardas tačiau buvo įsitikinęs, 
kad vienos valiutos reformos dar 
toli gražu nepakanka. Palaukęs 
sekmadienio, kad jo nesutrukdytų 
nei sąjungininkų karininkai, nei jo 
kolegos vokiečiai, Erhardas per ra
diją pranešė, kad specialiu dekre
tu nuo tos minutės Vakarų Vokie
tijoje panaikinamas bet koks pre
kių normavimas ir kainų kontrolė. 
Jo žodžiais: “Vienintelė normavi
mo kortelė nuo dabar bus markė”.

Jo viršininkai ir kolegos buvo 
ir apstulbę ir ipykę. Pagal turi
mus oficialius duomenis, tuo metu 
Vokietijoje buvo pakankamai apa
tinių baltinių, kad kiekvieną gy-

vargšai biednėja”, net ir Adenau- 
eris pradėjo abejoti Erhardo me
todų tikslingumu ir dairėsi jam 
pakaitalo... Erhardas tačiau vi
siems šaltai aiškino, kad įkarščiui 
praėjus, ūkis ir vėl grįš į norma
lias vėžes.

Erhardo pranašavimas išsipildė: 
Vokietija (bent Vakarų Vokietija) 
niekuomet dar negyveno tokiu ūki
niu gerbūviu: bedarbių kaip ir ne
liko, kainos krito, eksporto skai
čiai muša vieną rekordą po kito. 
“Her Optimist” — Erhardas — 
kukliai aiškina: “Aš joks optimis
tas, bet realistas, kuris įvertina 
“Marktwirtschafto” galimybes.

“Žinoma, kad valstybė gali ir net 
turi kištis į ūkį, jeigu tai tik būti
nai reikalinga”.

Puskarininkis Ludvikas Erha»-- 
das iš karo grįžo nusilpęs ir su
žeistas, tačiau tuojau įstojo į pre
kybos mokyklą, kurią baigęs 
Frankfurto universitete pasiekė 
ekonomijos daktaro laipsnį. Tuo 
metu Vokietijoje siautėjo kraštu
tinė infliacija ir pirmąjį savo nau
ją kostiumą Ludivikas Erhardas 
nusipirko, pinigus į krautuvę nu
veždamas rankiniu vežimėliu... 
1923 metais infliacinės markės 
Vokietijoje buvo pakeistos naujo
mis, o dešimt dienų po valiutos j ventoją nauja pora aprūpinus kas 
reformos, 26 metų ekonomikos dak-' 1S metų, kojinių — kiekvienam gy- 
taras vedė savo fakulteto kolegę.1 ventojui kas 29 metus, o po kos-

Nuernberge veikė nedidelis tau-i tiumą — kas 98 metus... Be ner
tos ūkio tyrinėjimų institutas, ku- mavimo ir kainų kontrolės, atro- 
riame Erhardas praleido sekančius dė, krašte turėjo išsivystyti tik- 
16 savo gyvenimo metų. Jis vedė tai suirutė. įpykęs viršininkas šau- 
ramų ir neįspūdingą miestiečio gy- kė: “Kaip jūs išdrįsote sušvelnin- 
venimą. Visuomet mėgdavo skaniai ti normavimo sistemą, kada kraš- 
pavalgyti, o vakarais su draugais te siaučia toks prekių trūkumas? 
lošdavo kortomis.

II Pasauliniam karui prasidė
jus, naciai Erhardą vis labiau 
spaudė įsijungti į jų partiją arba 
bent pasidaryti garsiojo “Arbeits- 
fronto” veikėju. Erhardas taktiš
kai, bet griežtai atsisakė ir to pa
sėkoje neteko vietos institute. Jis 
įsteigė savo privatų ekonominių 
studijų biurą, kuriam Jo draugai 
iš Vokietijos pramonės rūmų pa
rūpindavo užsakymų, pavyzdžiui, 
paruošti studiją apie “Išbombar- 
duotų asmenų galvos apdangalo 
pareikalavimą”. Po Stalingrado Er
hardas jau visiškai nebeabejojo, 
kad Vokietija karą pralaimėjo ir 
pradėjo ruošti studijas apie ūki
nes galimybes pokarinėje Vokieti
joje. Šitomis studijomis ypatingai 
susidomėjo tuometinis Leipzigo 
burmistras Kari Goerdeleris, kuris 
buvo numatytas Vokietijos vyriau
sybės galva, jeigu 1944 metų lie
pos mėn. būtų nusisekęs atentatas 
prieš Hitlerį. Erhardo ekonominės 
studijos Goerdeleriui padarė mil
žinišką įspūdį, ir jis tada išprana
šavo: “šitas žmogus dar bus mi
nisteriu”.

Erhardas ramiai paaiškino: “Aš 
jos nesušvelninau, aš ją panaiki
nau.” Vakarų Vokietijos karinis 
gubernatorius, generolas Lucius 
Clay, Erhardą išsišaukė pas save: 
“Herr Erhard, mano patarėjai ti
kina, kad jūs padarėte milžinišką 
klaidą”. Erhardas atsakė: “Pone 
generole, nekreipkite jokio dėme
sio. Ir mano patarėjai tą patį pa
sakoja. .. ”

Saarą prijungus prie Vokietijos, 
Saaro pramonininkai 1955-siais 
prašė vyriausybės subsidijų, kad 
padėtų jiems prisitaikinti prie Vo
kietijos rinkos. Erhardas atsakė: 
“1948 m. mes taip pat įlindome į 
šaltą vandenį ir, žiūrėkite, kaip 
puikiai išmokome plaukti. Jūs dar 

' greičiau išmoksite.” Prieš Antrąjį 
Pasaulinį karą Vokietijoje egzis- 

I tavo bent 2000 kartelių ir monopo
lių. Kartelius Erhardas laiko ken
ksmingais natūraliam ūkio vysty
muisi ir socialiniam teisingumui. 
Jau 1950-siais metais jis paruošė 
įstatymą, uždraudžiantį kartelius. 
Pramoninkai, talkinami senų pa
žiūrų ekonomistų, į Adenauerį da- 
rė didelį spaudimą ir įstatymas 
per Bundestagą nepraėjo. Pramo
ninkai aiškino, kad žemos konjunk
tūros laikotarpiais karteliai yra 
neišvengiamai reikalingi. Kaip 
kompromisą jie siūlė kartelių kon
trolę palikti teismų žinioje. Er
hardas atkirto: “Teismai nėra 
kompetetingi spręsti ar karteliai 
tautos ūkiui yra žalingi ar ne. 

. Tai mano darbas”, šiais metais
bardas sukūrė tą klimatą ir iš-i Erhardo kartelių įstatymas buvo 
ryškino savo ūkinę konsepciją, ku- Į priimtas, nors ir su kai kuriais 
rią jis pilnumoje vadina “Soziale apribojimais, kuriuos įrašė pramo- 
Marktwirtschaft”. Jo žodžiais, tai nininkų spaudžiamas Adenaueris. 
esąs laisvas, natūraliai besirutu- įsidėmėtina, kad Vokietija dabar 
liojąs tautos ūkis, kuris tačiau yra yra vienintelis Europos kraštas, 
jautrus socialiniam teisingumui, turįs uždraudžiantį įstatymą mo

Būtų neteisinga tvirtinti, kad, 
taip vadinamas, “ūkinis Vokietijos 
stebuklas” tėra vieno Ludviko Er
hardo nuopelnas. Daug prisidėjo 
finansų ministerio Fritz Schaef- 
ferio griežti, bet su vizija paruoš
ti biudžetai. Nuo infliacijos pavo- 

• jaus kraštą apsaugojo protinga 
centrinio banko valdytojo Wilhelm 

I Wocke palūkanų politika. Ir visa 
eilė kitų kompetetingų įvairių 
sričių vairuotojų prisidėjo prie 

I Vokietijos atkutimo. Tačiau Er-

paprasčiausiai numa- 
normavimo ir kainų

nopolius.
Profesinėm sąjungom, kurios 

nuolatos reikalauja augštesnių at
lyginimų ir trumpesnių darbo va
landų, Erhardas paaiškino: “Pa
lyginkite ir pamatysite, kad vokie
čių darbininkas yra geriausiai ap
mokamas visoje Europoje. Tautos 
ūkio bruto pajamos ateinančių ke
lių metų bėgyje pakils 4%. šituos 
4% jūs gausite, gal bū net trupu
tį daugiau, bet sutrumpinti darbo 
valandas yra neįmanoma”.

Priešrinkiminėje į Bundestagą 
kalboje Erhardas pareiškė: “Man 
nereikia jums duoti kokių nors 
pažadų. Visus pažadus aš išpild- 
žiau prieš rinkimus. Tik apsidai
rykite ir pamatysite.” Nuo 1952 
-jų metų motociklų pardavimas 
Vokietijoje krito 67%. Vokiečiai 
tačiau perka 270% daugiau auto
mobilių, 100% daugiau skalbimo 
mašinų, 75% daugiau šaldytuvų. 
Darbininkų perkamoji galia šian
dieną yra 60% augštesnė, negu 
1950. Vokietijos plieno gamyba 
pasiekė 2 milionus tonų per me
tus — trečioje vietoje pasaulyje. 
Vokiečių firmų pastatytos ir dali
nai kontroliuojamos plieno gamyk
los įvairiuose pasaulio kraštuose 
per metus pagamina 37 milionus

OKUP. LIETUVOS

KASDIENYBES

KELEIVIAI IR AUTOBUSAI
štai kas įvyko su autobusu, ku

ris kursuoja runžu Klaipėda — 
Šilutė. Autobusas nr. 98-10 atva
žiavo 6.30 vai. į sustojimo vietą. 
Keleiviai bandė sėsti į jį, bet šofe
ris nieko į mašiną neleido ir pa
reikalavo, kad keleiviai nusipirktų 
kasoje bilietus. Tuo tarpu kasa pa
sirodė uždaryta, nes nebuvo kasi
ninko. Po ilgų ješkojimų kelei
viams pasisekė rasti stoties budė
toją, kuris leido konduktoriui par
davinėti bilietus. Bet vėl bėda: 
konduktorius nežinojo tarifo. Sto
ties budėtojas tuojau pat vietoje 
suorganizavo kažką panašaus į 
kursus, užrašė popieriaus lapely 
bilietų kainas nuo vienos sustojimo 
vietos iki kitos. Ir po to prasi
dėjo keleivių sodinimas į autobu
są. Aišku, autobusas išvažiavo la
bai pavėlavęs.

šių metų sausio mėnesį Plun 
gės rajono Kulių apylinkės taryba 

tonų plieno. Vokietija pradėjo sa- i kreipėsi į Lietuvos TSR Auto 
vo nuosavą “Maršalo pįaną”: pas- I transporto ir plentų ministeriją, 
kyrė 25 milionus dolerių teikti Prašydama taip autvarkyti auto- 
techninę paramą 25-kiems ūkiniai 
atsilikusiems kraštams. Pasaulio 
Bankas iš Vokietijos neseniai pa
siskolino 100 milionų dolerių. Pri
vačios vokiečių firmos užsienyje 
pastaruoju laiku investavo 
380 milionų dolerių...

Ludviko Erhardo vairuojamas 
padarė tiesiog ne- 
pažangą. Lai k ra š- 
šitai vadina “ūki- 
stebūklu”.

R.E. MAZILIAUSKAS

Vokietijos ūkis 
įsivaizduojamą 
tininkai dažnai 
niu Vokieteijos

apie

Nuo kapituliacijos Vokietijoje 
tepraėjus keliom savaitėm, JAV- 
bių okupacinė valdžia atkreipė 
dėmesį, kad Erhardas nedalyvavo 
jokioje nacių veikloje ir jį pasky
rė Bavarijos ūkio ministeriu. Ne- 
katalikui, masonui ir ne bavarui 
Erhardui sunku buvo bendradar
biauti separatistinių tradicijų, ka
talikiškame Bavarijos kabinete. 
Jis netrukus atsistatydino ir į vie
šąjį gyvenimą tegrįžo 1947-siais 
metais, kada jį pakvietė ekonomi
niu patarėju prie britų-amerikie- 
čių okupacinės valdžios Frankfur
te. Išvargęs, nedavalgęs, apšepu
siu pilku kostiumu vilkis, Erhardas 
sėdėjo skurdžioje raštinėje ir vi
siems, kas tik panorėdavo klausy
tis, aiškino savo ekonominę pažiū
rą, kurią jis vadino “Marktwirt- 
schaft”. Jau nuo jaunystės inflia
cinių pergyvenimų jis propogavo 
stabilią ir “kietą” valiutą. Išauk
lėtas Frankfurto universitete, ku
rio ekonomijos fakultete vyravo 
klasinės liberalinio ūkio tradicijos, 
jo ūkinė konsepcija iš vienos pu
sės buvo nesudėtinga ir paprasta, 
o iš kitos — buvo realiai pritaikin
ta modernaus gyvenimo sąlygom. 
Vokietijos griuvėsiuose, kur žmo
nės dėl vienos bulvės važiuodavo 
ištisas mylias, Erhardo memoran
dumai, skelbiantys modifikuota 
“laissez f aire”, iš tikrųjų atrodė 
bent fantastiški.

Erhardas 
tė, kad be 
kontrolės Vokietijos pirkliai ir 
ūkininkai į rinką paleis rūpestin
gai slėptas prekes, kurios niekur 
oficialiai nebuvo užregistruotos. 
Jis neapsiriko. Krautuvėse prekių 
netrūko, iki su laisvų kainų ini
ciatyva išsivystė gamyba. Pradžio
je kainos, žinoma, kilo. Darbinin
kija buvo pasipiktinusi ir demon
stravo. Erhardas ramiai aiškino: 
“Nieko tokio. Kainos pačios susi
ras lygį, a ta tinkantį prekių ver
tei.” Tų pačių metų Kūčių vaka
re Erhardas pranašavo: “Ateinan
tį pavasarį kainos kris”. Pavasarį 
kainos krito”.

1949-siais, per pirmuosius Vokie
tijos rinkimus į Bundestagą, Er
hardas buvo išrinktas kaip C.D.U. 
(krikščionių demokratų) atstovas. 
Konrado Adenauerio kabineto ga
vęs ūkio ministerio portfelį, jis 
toliau konsekventiškai žengė savo 
skelbiamu “Marktwirtschaft” ke
liu.

Sugriautos Vokietijos išganymą 
jis matė tiktai didžiulio masto ga
myboje ir Erhardas darė viską, kad 
tą gamybą paskatinus. Kas pasta
tydino naują fabriką — gaudavo 
mokesčių nuolaidų. Kas savo ga
minius eksportuodavo į užsienį — 
taip pat mokėjo žemesnius mokes
čius. Kad numuštų žaliavų kainas, 
jis sušvelnino importo suvaržy
mus. Kad paskatintų statybą, jis 
panaikino kontrolę nuomoms. Ne
praėjus nei dviems metams nuo 
Erhardo politikos pradžios, Vaka
rų Vokietijos ūkio .gamyba prašo
ko 1938-jų metų karui besiruošian
čio Reicho gamybą.

Korėjos karas Vokietijai suteikė 
milžiniškas ūkines galimybes. Ka
ro pramone neapsunkintas ūkis 
savo gaminius galėjo laisvai par
duoti iki šiol tradicinėse anglų, 
prancūzų ir net J.A.V. rinkose. 
Užsakymai į Vokietiją plaukė iš vi
so pasaulio, bet prie tokios paklau
sos palaipsniui vis kilo ir vidaus 
kainos.

AR TAUTINIS KOMUNIZMAS

Okupacinė valdžia vis dėlto pa
siryžo priimti vieną jo pasiūlymą 
ir 1948 m. birželio mėnesį paskel
bė valiutos reformą, už dešimt 
senų duodant vieną naują markę.

Vokiečiai Erhardą vadina “Herr 
Optimist”, o tokiu jis neabejotinai 
pasirodė, ndt kada Vokietijoje be
darbių skaičius pasiekė pusantro 
miliono. Kai Bundestage socialis
tų atstovas jam saukė: “Prie jūsų 
politikos turtingieji turtėja, o

(Tąsa iš 1 psl.)

nizme arba yra Jo išrauti. Yra 
pažymėtina, kad asmuo, kurį Le
ninas buvo parinkęs šiai apgaulin
gai politikai vykdyti ir kuris tuo 
pradėjo savo karjerą buvo kaip tik 
Stalinas — tautybių reikalu komi
saras pirmose sovietų vyriausy
bėse.

Jeigu Gomulkos sugrįžimas į 
valdžią buvo sutiktas Lenkijoje su 
tam tikru atsikvėpimu, iš to ne
galima daryti išvados, kad žmo
nės būtų žiūrėję j tautinį komu
nizmą kaip į savo gyvenimo prob
lemų ir laisvės siekių išsprendimą. 
Gomulkos paskelbta liberalizacija 
buvo lenkų sutikta kaip kasdieni
nio gyvenimo palengvinimas be
laukiant, kad jis prives prie komu
nistinės santvarkos panaikinimo. 
Ir kaip tik ši aplinkybė parodo, 
visą tautinio komunizmo pavojin
gumą: ji sukelia iliuzijų bei ne
pagrįstų vilčių dėl naujų geresnių 
laikų, kurios neišsipildo. Antra, 
Gomulkos sugrįžimas į valdžią su
žadino viltį, kad Lenkijos priklau
somybei nuo Sovietų Sąjungos 
ateis galas. Tačiau ir tai buvo įtar
ti iliuzija^nĮTą nuo to laiko praėjo 
jau dvylika mėnesių ir toji viltis 
taijji-pat neišsipildė.

Bet ir pats lenkų komunistų 
vadas pranešė neseniai savo parti
jos centro komiteto posėdy, ką jis 
mano apie laisvę. Jis yra pareiš
kęs štai ką: “Partija nesirengia 
uždaryti durų, kurios yra dabar 
demokratinio lasvei ir kritikai at
daros. Tačiau partija yra nusista
čiusi tas duris geriau saugoti, ne
gu ligšiol. Kritika bus galima rei
kšti, bet ta sąlyga, kad socialisti
nė generalinė linija būtų iš anks
to ir vsiškai pripažinta.” Kai ku
rie šio grąsinančio įspėjimo išsi
reiškimai yra reikalingi paaiškini
mo, nes jie pavartoti įprastam 
pas komunistus dalykų užtemdy
mui ir gali būti Vakarų skaityto
jams nesuprantami. Taigi “demo
kratinę laisvę” reikia suprasti 
kaip komunistinę “laisvę“ kuri su 
demokratija teturi tiek pat ben
dra, kiek, pavyzdžiui, Sovieteų Są
jungos konstitucija, kuri, einant 
bolševikų terminologija, taip pat 
esanti demokratinė. Toliau “socia
listinė generalinį linija” tereiškia 
komunistinę ideėlogiją ir politiką, 
kurių tikslas yri įkurti komunis-

betkurią

tin? socialinę ir valstybinę san
tvarką. Tokiu būdu anot/Gomulkos 
yra uždrausta reil 
priešingą komunizmui nuomonę ir,
žinoma, vesti bet kurią politinę ak
ciją prieš komunizmą. Leidžiama 
tiktai “kritika”, kitaip sakant, dis
kusiją dėl tobulesnių metodų ko
munizmui įkurti, bet ir Ji yra ap
rėžta komunistinės “laisvės” spy
gliuota viela.

Kas dėl tautinio komunizmo 
reikšmės tarptautinėje plotmėje, 
tai čia Jo padariniai yra dar ma
žesni, galima pasakyti, kad, prak^ 
tiškai, jų čia visai nematyti, jfea? 
ėjuainig metais. nei Tito, nei Go
mulka ar Mao-Tse-Tungas nėra 
nieko padarę esančiam įtempimui 
sumažinti. Priešingai, Jie jį grei
čiau paaštrino, kaip, pavyzdžiui 
padarė Tito pripažindamas Pan- 
kowo vyriausybę. Vadinamojo tau
tinio komunizmo režimai ištikimai 
laikfsi Maskvos užsienio politikos 
linijos. Be to, galima prileisti, jog 
Maskva panaudoja tautiniai-komu- 
nistines tendencijas, siekdama ats
tatyti koegzistecijos atmosferą, 
kuri jai yra reikalinga naujiems 
žygiams tarptautinėje srityje ruo
šti.

Galop yra dar du momentai, 
kurių priminimas gali padėti įneš
ti daugiau aiškumo į dažnai mig
lotas pažiūras į tautinį komuniz
mą. Pirma, tur būt, dar visi atsi
mena kitos totalitarinės sistemos 
atstovo — Kvislingo pavardę. Var
giai begalima abejoti, kad jis bu
vo “tautinis” nacionalsocialistas. 
Ir visdėlto niekas tuo faktu nesi- 
rema jo piktadarybėms pateisinti 
arba kad ir tik skelbti jį buvus 
“geresniu” naciu. Antra, juk ir 
Sovietų Sąjungos vyriausybė daž
nai panaudoja tautines ir net na
cionalistines stygas. Tai parodo 
tokie pasireiškimai, kaip Petro 
Didžiojo, Suvorovo, Kutuzovo gar
binimas, rusų tautos vaidmens pa
skutiniame kare iškėlimas arba ru- 
sifikacija sovietų okupuotose 
Baltijos Valstybėse. Visa tai vyks
ta ne nuo Stalino mirties, bet bu
vo daroma dar jam esant gyvam 
ir jo paties. Ir vis dėlto niekas 
nemano, kad dėl tų nacionalistinių 
darbų galima Maskvos valdovus 
laikyti mažiau pavojingais.

Reziumuojant galima dar kartą

pastarojo laiko įvykių, kraštuose 
už geležinės uždangos nėra įvykę 
jokių pagrindinių pasikeitimų. Tų 
kraštų komunisinial valdovai nėra 
nieko padarę, kad būtų atstatytas 
normalus laisvas gyvenimas. Tau
tinis komunizmas nereiškia atsi
tolinimo nuo komunizmo. Tautinas 
komunizmas veda tik į tarptautinį 
komunizmą ir tiktai į jį gali vesti.

Komunistinė santvarka, kurios 
4ji metų egzistencija yra pažymė
ta tik smurtu, neteisybe ir krau
ju, bus savo laiku nuversta. Ta
čiau tai nebus tautinio komunizmo 
nuopelnas, bet natūralūs, sveiko 
organiško žmonių pasibiaurėjimo 
komunizmo nežmoniškumų padari
nys.

buso maršrutą, kad jis eitų per 
Kulių miestelį. Po kurio laiko apy
linkė gavo Klaipėdos autotranspor
to skyriaus valdytojo drg. Novo- 
selovo laišką, kuriame jis pranešė, 
kad maršrutu Klaipėda — Vėžai
čiai — Kuliai — Plungė — Rieta
vas neužilgo pradės kursuoti auto
busas. Jis prašė pranešti tai apy
linkės gyventojams.

Sudarė tvarkaraštį, tačiau kaip 
jo buvo laikomasi — niekas nesi
rūpino. Autobusas turėjo atvykti 
į Kulius 9.30 vai., o atvykdavo 
11.30 vai. Keleiviai, nesulaukę au
tobuso, sėsdavo į pravažiuojančius 
sunkvežimius ir išvažiuodavo. O 
Klaipėdos autotransporto skyriaus 
vadovai nusprendė, kad toje linijo
je maža keleivių, ir daugiau auto
buso nesiuntė.

Iš “Sovieukaja Litva”

NUOSTOLINGA KONTORA

VARGAS TAU, 
EUROPA!

RUSAI ŽADA JĄ PAVERSTI
TYRAIS

Maskvos radijas įspėjo Europą, 
kad amerikiečiams užpuolus Rusi
ją, pirmiausiai tyrais būtų paver
sti šie Europos kraštai: Anglija, 
Prancūzija, Vak. Vokietija, Norve
gija, Danija ir Turkija. Maskvos 
radijas skelbia, kad šie kraštai sa
vo likimą pramato labai puikiai 
ir nėra abejonės, kad karo atveju 
būtų sunaikinti.

Maskvos radijas, pažėręs grą- 
sinimus, tuojau perėjo prie įvyk
siančios šiaurės Atlanto Sąjungos 

I (NATO), kurios vadų konferencija 
gruodžio mėn. įvyks Paryžiuje, 
kur, esą, Amerika prašys iš savo 
Vak. Europos sąjungininkų sutiki
mo įrengti jų teritorijose raketi
nių ir atominių ginklų bazes. Mas
kvos radijo kalbėtojas priminė, 
kad Amerika ir Anglija tebegami
nančios atominius ginklus, o jų 
sąjungininkams Europoje teleidžia- 
ma tik senovinių ginklų gamyba. 
Dėl šito, girdi, nepatenkinti nei 
prancūzai nei vokiečiai. Po visų 
pagriaudenimų, buvo pabrėžta, 
kad taikos išlaikymo galimybės 
labai didelės, bet pavojus nemažes
nis, nes labai sunku “įtikinti be
pročius”, grubiai užbaigė Maskvos 
radijas.

Tai jau ne pirmas kartas, kada 
Maskva baugina Europą, žadėda- 

---------w- ---------------------« ma ją savo atominėmis bombomis 
konstatuoti štai ką: Nežiūrint visų | paversti kapinynu.

Švenčionėliuose yra sviesto-sū- 
rio gamybos įmonė. Ji gauna pie
ną iš Dotinėnų, Grybų, Kaltinė
nų pieno priėmimo punktų bei pa
skirų valstiečių ir perleidžia jį 
per separatorių, o grietinę siun
čia į Švenčionių pieninę.

Kyla klausimas, kodėl Vilniaus 
pieno kombinatas įsteigė Švenčio
nėliuose pieninę, o ne pieno nu
griebimo punktą? Juk priimti pie
ną ir jį pervaryti per aparatą pa
kanka dviejų darbininkų, o pieni
nės etatuose yra direktorius, vy
resnysis buhalteris, buhalteris, 
laborantas, vežėjas, šoferis.

Kiek atsieina valstybei šie va
dovaujantieji išlaikytiniai, jeigu 
tik per pirmąjį šių metų ketvirtį 
pieninė turėjo 45 tūkstančius rub
lių nuostolio, kas sudaro 47 pro
centus gautos už produkciją su
mos!

Aišku, kad pieninės etatai Šven
čionėlių pieno nugriebimo punktui 
be reikalo taikomi.

V. Bernotas
Švenčionėlių valst banko sk. 

valdytojas.
V. Sokolovas

Kredito inspektorius.
Iš “Tiesos”

D0VANINIAI
SIUNTINIAI

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

tvarkingai siunčiami per

Hillcrest Trading Oo.
(Sa». M. Petroniu ir J. Daubaras)

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

TELEF.: LU 4464

Jūsų siuntinius paimame iš namų.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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GYVENIMAS ŠOKIO ŽENKLE PER PENKERIUS METUS PO 5 SVARUS
Kiekvienas žmogus, atrodo, tu-, je įsteigė baleto studiją, 

ri savo dieną, nuo kurios jo gy-! 
venimas pakrypsta ta ar kita link
me. šitokią dieną turi ir baleto | 
artistė Tamara Pagodinaitė — 
Skrinsklenė.

Tai atsitiko prieš 25-rius metus, 
kada jinai, dar maža mergytė, 
viename baleto pastatyme šoko 
šv. Jono vabalėlį. Sakytume, kad 
nuo to vakaro ponios Tamaros gy
venimo kelias eina šokio ženkle. 
O dvidešimt penkeri metai — jau 
sukaktis, kurią gali švęsti jinai 
pati ir tinka atžymėti laikraštyje.

Tamara Pagodinaitė į Valst. 
Teatro baleto mokyklą įstojo 1930 
m. Tiesa, jinai jau nuo 1928 metų 
lankė ponios Mintaučkienės bale
to studiją, bet tai buvo daugiau 
mėgėjiškos pratybos.

Dar mokykloj teko dalyvauti 
baleto pastatymuose, o 1934 m., 
kada mūsų baletas išvyko gastro
lių į Monte Carlo, gabesnės moki
nės turėjo užpildyti spragas operų 
baletuose, čia ponia Tamara pa
sireiškė kaip solistė “Demono” ir 
“žydės” operų baletuose. 1935 m. 
jinai buvo priimta Valst. Teatran 
etatine baleto šokėja ir nuo to lai
ko dalyvavo visuose baleto ir ope
rų pastatymuose. “Don Chichote”, 
“Miegančioj gražuolėj”, “Raimon
doj” ir “Raudonojoj aguonoj” tu
rėjo solines partijas. Ją galėjai 
matyti ir didesniuose Kauno ba
liuose išpildant programą.

Augsburge, Vokietijoj, susikū
rus letuviškam baletui, kurio bran
duolį sudarė buv. Valst. Teatro ba. 
lėto šokėjai, ponia Tamara su ši'io 
baletu aplankė visa* didesnes sto
vyklas. Pastov’ai apsigyvenus 
Dn -ūzų zonojtį buvo kviečiama 
į visas didesnes prancūzų ruošia
mas šventes dalyvauti programo
se. Na, suprantama, šoko ir lietu
viškuose parengimuose.

Australijoje, į kurią Skrinskų 
šeima atvyko 1949 m. balandžio 
mėn., jau 1950 metais ponia Ta
mara Scheivillės šeimų stovykl«»-

ZOSCENKO

LAIKRODIS
(SOVIETINIO GYVENIMO 

VAIZDELIS)

Nežinau ar tiesa, esą Šveicari
joj laikrodžiai labai pigūs. Sako, 
ten beveik nemokamai jų galima 
gauti. Žinoma, gal šitie laikrodu
kai tikras niekis, gal ir neina, bet 
kaip ten bebūtų — jie pigūs.

Mūsų smulkiosios mechanikos 
trestas šiuo metu užimtas kitais 
dalykais. Tikriausia jis vykdo 
daug didesnes užduotis, kaip tie 
laikrodukai. Gal jis gamina kilo
metrinius stulpus, o gal piliules 
nuo galvos skaudėjimo kaip tik to
kiems, kurie dėl šito reikalo mir
tinai nervuojasi. Taigi, taip sa
kant, aš tikrai nežinau. Ko neko, 
bet laikrodžių mūsų smulkiosios 
mechanikos trestas tai negamina.

Teisybės vardan reikia pripažin
ti, kad laikrodis kasdieniniam gy
venime nėra jau verkiant reikalin
gas. Kartais tai tik bereikalingas 
balastas kelnių kišenei plėšti.

Kada darbą baigti tai jauti ir 
be laikrodžio. Einant gulti apsei- 
nama Ir be jo. Prie valgio jis dar 
mažiau reikalingas, čia svarbu 
maisto kortelė, išsipūtusi piniginė, 
na, ir pagaliau, geras apetitas.

Tik, žinote, rytais laiku darban 
atsikelti, tai be to laiko matuotojo 
sklandžiai neišeina, žinoma, šiuo 
atveju galima kaimyno pasiklaus
ti, ar nubėgti stutin ir pasitikrinti 
kelinta valanda, bet tai, matote, 
vis nepatogumai. Dažniausia būna, 
kad ir kaimynas laikrodžio netu
ri.

Pavyzdžiui, mano kaimynas už 
sienos, keliasi kai girdi, kad ir aš 
jau pabudęs. Aš keliuosi, kai išgirs
tu, kad jau mūsų šeimininkė paki
lusi. Bet žinote, ta šeimininkė nė
ra minutė į minutę punktuali ir 
kėlimasis neišeina visiškai tobulas. 
Be to, ji serga sąnarių reumatiz
mu, tai pasitaiko, kad kokias pen
kias dienas iš lovos nepajuda. Tai
gi, žinok kartais, kad gudrus, kiek 
laiko.

Bloga kartais žmogui be laik
rodžio ir tiek. Kas svarbiausia, 

kurią 
lankė 20-30 įvairių tautybių mer
gaičių. Studija veikė trejus metus. 
Patalpomis ir kitais “ūkiškais” 
reikalais rūpinosi stovyklos admi
nistracija. Studija, kaip reprezen
tacinis venetas, dalyvavo visuose 
stovyklų pasirodymuose. Studija 
davė 4 viešus koncertus: 2 Sydnė- 
juje ir 2 Richmonde.

Skrinskų šeimai apsigyvenus 
Sydnėjuje, ponia Tamara įsteigė 
savo privačią baleto studiją, bet 
nesisekant išspręsti patalpų klau
simo, ją uždarė. Dabar, Sydnėjaus 
latvių bendruomenės vadovybės 
pakviesta, moko jaunas latviukes 
ir latviukus baleto Latvių namuose, 
Strathfielde.

T. Pagodinaitė — Skrinskienė 
Jūsų bendradarbį įtikinėjo, kad 
apie ją neverta rašyti, kad yra 
reikšmingesnių sukakčių ir Lt. 
Atsisveikinant, betgi prisipažino, 
kad dar pasirodys scenoje, žadėjo 
pašokti lietuviškuose parengimuo
se.

Ir ilgai nereikės laukti: ponia 
Tamara sutiko išpildyti programą 
“Caritas” rengiamame baliuje 
Trocadero salėje sausio 10 d. ir 
Bankstowno — Cabramattos apy
linkių valdybų ruošiamame Kalė
dų baliuje Cabramattoj.

Sukakties proga poniai Tamarai 
palinkėsime visokeriopos sėkmės 
jos atcites gyvenime.

J. Alonis.

kad dėl šito nieko priseina dažnai 
ir tarnybon pasivėlinti. Žiūrėk ir 
sako viršininkas:

— Būkite punktualesnis, drau
ge, kitaip būsiu priverstas parnešti 
kam reikia!

Aš stengiuosi išsijuosęs, Jau 
pradėjau keltis net su vištomis 
drauge.

Vasarą tai kas kita, miela saulu
tė mano laikrodis. Žinote, mano 
kambary prie krosnies grindyse 
yra didoka skylė. Taip sakant sky
le nežinomos kilmės. Kai pirmas 
saulės spindulys į šią skylutę 
įspindi tai būna tiksliai -uenkios 
minutės prieš septynias kv pats 
laikąs keltis. tr

Bt , žinote, kartą mane ir sau
lė, šis punktualusis dangaus kū
nas, ėmė ir apstatė.

Pakylu iš pagalvio, žvilgtelėju 
mano laikrodin, ligi skylutės dar 
toloka. Bus pusė septynių, pagal
voju, tat dar galima pusę valan
dos nusnūsti. Taigi snaudžiu ra
mia sąžine, paskui laiku atsikeliu 
ir be striuko eina tarnybon:

— Ir vėl pavėlavote, draugas!
Aš nenoriu tikėti.
—Kaip tai pavėlavau? — atsi

kertu.
— Taigi, įsivaizduokit, net 20 

minučių pavėlavot.
— Broliuk, sakau, čia jau bus 

nesusipratimams, nesugaudau kaip

GIFT PARCELS SERVICE
SA V. 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., šestad. 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 NEWCASTLEJ: A. šernas, 115 Janet St, Merewether, 
Tel. FM 1653. Priėmimo vai. darbo dien. nuo 7-9 p.p. kita laiku susi
tarus.

(VISUOTINĖ TALKA ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMAMS IŠPIRKTI)

Šiomis dienomis Adelaidės Lie- 
. tuvių Sąjungš, kuri buvo įsteigta 

beveik prieš trejus metus, tikslu 
nupirkti lietuvių reikalams namus 1 
Adelaidėje, yra išsiuntinėjusi pla
tų atsišaukmą visiems Adelaidės 
lietuviams, prašydama, kad kiek
vienas dirbantis lietuvis paauko
tų Lieetuvių Namų skoloms išmo
kėti mažiausia po penkis svarus 
per ateinančius ketverius metus. 
Kitaip tariant, iš kiekvieno dirban
čio lietuvio prašoma dvidešimties 
svarų auka. Ir Sąjunga tikisi, kad 
Jeigu ši akcija pavyks, jeigu kiek
vienas dirbantis lietuvis jaus pa
reigą prie bendro reikalo prisidėti 
ne tik žodžiais, bet ir darbais, na
mus perkant užtrauktoji 4000 sva
rų paskola bus greitai likviduota 
ir bus galima padaryti tuos pato
bulinimus, kurie dabartinę salę 
pavers visapusiškai tinkamais Lie
tuvių Namais.

Vos tik salę nupirkus — per
ėmus, jau sekančią dieną Adelai
dės lietuviai skautai šaukia joje 
savo sueigą. Sportininkai projek
tuoja tuojau pat kibti į aikštelių 
rengimą aplink salę esančiam skly- 
pe. Ateinančiais mokslo metais 
joje savo pamokas turės Adelai
dės Rietuvių savaitgalio mokykla. 
Moterų Sekcija, bene pati populia
riausia organizacija Adelaidėje, 
visą savo veikimą ateityje sukon
centruos taip pat Lietuvių Namuo
se. Dailininkai nori pradėti savo 
parodų rengimą. Vaidintojų gru
pės laukia, kada ten galės atlikti 
savo repeticijas. Artimiausiomia 
dienomis j tuos namus jau bus 
perkelta lietuvių biblioteka, čia 
yra tinkamos sienose įrengtos 
spintelės knygoms ir bus galimy
bės pačią biblioteką bei skaityklą 
praplėsti. Jos naudojimasis, atro
do, bus daug prieinamesnis. Visos 
organizacijos, kurios ateityje no
rės daryti bet kokius parengimus, 
pilnai galės naudotis savais Lie
tuvių Namais, nes jie nupirkti lie
tuvių pinigais ir lietuviams tepri-

čia yra.
— Gal tavo laikrodis vėluoja,

— sako viršininkas.
— Taigi taip ir bus, — sakau

— mano laikrodis vėluoja. Ta 
skylė pradėjo vėluotis, ne laikro
dis.

Čia pat jam ir šidėstau viską, I 
kaip yra.
— Tai žinomas faktas — sako vir
šininkas. Aš pats kurį laiką orien
tavausi laikrodžio atžvilgiu pagal 
vinį balkyje. Tas balkis vieną gra. 
žią dieną smuktelėjo, taip sakant 
iš vėžių išėjo. Kad jį velnias grieb
tų! Pas tavb irgi ne kitaip bus. 
Pamatysi, greičtausai visas namas 
bus susėdęs ir pasllnkęs.

Visas namas nebuvo susėdęs, 
tik grindys, kaip vėliau konsta
tavau. Priežastis — medžio kirmi
nas. Taigi šitas mielas kirminukas 
suraižė balkį. Nuo t© laiko mano 
skylė dvidešimt minučių vėluoja
si. šiaip, tai viskas tvarkoj.

Kaip priežodis sako: Darbštus 
pramuša visus ledus. Arba: Lai
kas ir kantrybė ir šalpusnio lapą 
paverčia šilkų grožybe.

Kas žino, gal tas laikas netoli, 
kada kiekvienas pilietis kiekvie
nam kišeniuj turės po laikrodį ir 
galės pirkti ne nežmoniškom kai
nom, kaip kad pas mus ligi šiul 
priimta.

Vertė Petkūnas.

klauso.
Savaime suprantama, kad visos 

tos galimybės nenukrito iš dan
gaus. Jos yra ryškus Adelaidės 
lietuvių pasiryžimo vaisius. Jie su
dėjo tam reikalui jau beveik tris 
tūkstančius svarų. Todėl negali 
būti abejonės, kad jie sudės ir li
kusius kelis tūkstančius skoloms 
apmokėti. Ir juo greičiau tos au
kos suplauks, juo greičiau skolos 
bus apmokėtos, tuo pigiau pačiai 
bendruomenei Lietuvių Namai kaš
tuos — atkris palūkanos už už
rauktą paskolą. B«* to, greitesnis 
lėšų suplaukimas įgalins Lietuvių 
Sąjungos valdybą padaryti numa
tytus salės patobulinimus, kad joje 
būtų galima rengti platesnio mas
to koncertas, vaidinimus ir t.t 
Lietuvių Namų patobulinimo pro
jektas, kurį rengia inž. Reisonas, 
ypač aktyvus šių namų įsigijimo 
akcijos dalyvis, numato bendrą sa
lę, kurioje tilptų iki 400 asmenų, 
skaityklą-biblioteką, pasėdžių kam
barį, virtuvę ir valgyklą. Tie pato
bulinimai dąr pareikalaus apie 
2500 svarų. Taigi, bendroj sumoj 
Sąjungos valdyba yra užsimojus 
surinkti dar apie 7000 svarų. Ki
taip sakant, Adelaidėje Jieškoma 
apie 350 dirbančių asmenų, kurie 
per ateinančius ketverius metas 
aukotų bendriems Lietuvių Na
mams po penkis svarus kasmet. 
Atrodo, kad kiekvienam Adelaidės 
.lietuviui būtų tikra garbė daly
vauti tame aukotojų skaičiuje ir 
tikrai vertinga parama įgyvendin
ti tai, ko senai jau trokšta visos 
Adelaidės lietuvių organizacijos ir 
kiekvienas susipratęs lietuvis. Ade
laidės Lietuvių Sąjunga savo at
sišaukime dėl šios akcijos nurodo, 
kad nė vienas iš mūsų neturi p“r 
daug atliekamo pinigo, kad kiek
vienam tenka su juo skaitytis, ta
čiau nė vienas didelis darbas nėra 
atliktas be tam tikro pasiaukoji
mo. Ir juo didesnis pasiaukojimas, 
tuo pati auka daug brangesnė. 
Būdinga yra tai, kad bendriems 
visuomeniniams reikalams mieliau 
aukoja ne tie, kurie daugiau tari, 
bet tie, kurie yra priversti su kiek
vienu šilingu skaitytis.

Ilga ir plati yra Lietuvių Namų 
įsigijimo istorija Adelaidėje. Pa

čioj pradžoj, jaučiant lietuvių na
mų įsigijimo būtinumą, prie Ade
laidės Lietuvių Bendruomenės val
dybos buvo sudaryta Namams Įsi
gyti Komisija, tačiau šiai komisi
jai tepavyko sutelkti tik per 70 
svarų beveik dviejų metų laiko
tarpyje. Tada buvo nutarta steig
ti speciali sąjunga, kaip juridinis 
asmuo, kuri pagal veikiančius įs
tatymus galėtų įsigyti ir valdyti 
nejudomą turtą ir kuri rūpintųsi 
vien tik lėšų telkimo, namų sura
dimo ir jų įsigijimo reikalais.

Pradėjusi savo darbą, Adelaidės 
Lietuvių Sąjunga iš karto kibo į du 
frontu; būtent, lėšų telkimą ir 
tinkamų namų jieškojimą. Įvertin
dami reikalo svarbumą, adelaidiš- 
kiai pradžioje aukojo gana gau
siai ir netrukus Sąjungos valdyba 
savo kasoje jau turėjo beveik du 
tūksančius svarų. Tačiau tinka
mus namus surasti nebuvo lengva. 
Reikėjo namų, kuriuose iš karto 
būtų galima sutelkti visą lietuvių 
bendruomeninį ir kultūrinį gyveni
mą. Paprasti gyvenami namai tam 
nelabai tiko. Ir vis dėlto savo lai
ku buvo galvota, buvo net gau
tas visuomenės pritarimas, pirkti 
už 7000 svarų privatų namą, ku
riame be kapitalinio remonto ne
būtų buvę galima daryti jokių su
sirinkimų, minėjimų, sueigų ir 
pan. Tačiau to įgaliojimo valdyba 
negalėjo įvykdyti, nes savininkai 
aplink namą esantį sklypą suskal

LAIŠKAI
ATVIRAS LAIŠKAS 

REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,

Pulgiui Andriuliui nesenai suė
jo 50 metų amžiaus. Kasytojo 
gyvenime tai esti našiausias kūry
bos laikotarpis; paprastai šiuo me
tu parašyti veikalai pasiekia ra
šytojo sugebėjimų viršūnę.

Pulgio Andriušio asmeny turime 
talentingą rašytoją, kuris jau yra 
padaręs dideli įnašą mūsų litera- 
tūron. Pulgis A. yra išaugęs drau
ge su atgimusia Lietuva, išgyve
nęs jos karo ir okupacijų agoni
jas. Maža to, jis pažįsta Vak. Eu
ropą, jos kultūrą kaip reta kas. 
Pulgio A. gilus ir šviesus žmogiš
kumas yra gaivus šaltinis komer
cinėje miesčioniškumo dykumoje. 
Andriušio talentas įpareigoja jį 
patį atiduoti tai, ką jis gali ati
duoti lietuviui ir žmogui; įparei
goja ir mus, lietuvius, įgalinti jį 
tatai atlikti.

Visi suprantame, kad po 8 darbo 
valandų šeimai ir sau duonai pel
nyti, nelieka jėgų nei laiko na
šiam kūrybiniam darbui.

Man atrodo, bus padaryta 
skriauda lietuviškai raštijai ir kū
rybai, jei nebus sudaryta sąlygų 
P. Andriušiui atsidėti jo tikrajam 
darbui — karybai, nes ta
lentai neauga, kaip grybai sezo
nais.

Siūloma apsvarstyti, priimti ir 
įgyvendinti šis planas:

1. Australijos Lietuvių Bendruo
menė su Pulgiu Andriušiu sudaro 
3 metams sutartį, pagal kurią už
sako jam parašyti 3 literatūrinius 
veikalus: vieną mokyklinio am
žiaus jaunimui, maždaug vidurinių 
gimnazijos klasių lygiui; antrą — 
pradžios mokyklos amžiaus vai
kams; trečią — paties autoriaus 
nuožiūra.

2. Užsakytus veikalus šleidžia 

NEUŽMIRŠKIME ATNAUJINTI
MOŠŲ PASTOGĖS

Prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

“MŪSŲ PASTOGE” 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.

dė į dvi dalis ir vieną dalį parda
vė atskirai, palikdami aplink na
mą tiek žemės, kad jos nepa
kako jokiai sporto aikštelei.

Tada buvo svarstyta galimybė 
Išsinuomoti iš savivaldybės sklypą 
žemės ilgalaikės nuomos teisėmis 
ir ant tokio sklypo statyti sau tin
kamus namus. Tik viena, būtent 
Woodvilles savivaldybė, pradžioje 
sutiko didelį sklypą išnuomoti. Kai 
reikalas priėjo prie nuomos su
tarties sudarymo ir savivaldybė 
susipažino su Lietuvių Sąjungos 
Įstatais, ji pareikalavo, kad Jie 
būtų pakeisti ta prasme, jog į Są
jungą galėtų įstoti nariais kas tik 
nori, nežiūrint jo tautybės. Sa
vaime suprantama, kad Sąjunga 
nesutiko ir negalėjo sutikti įstatų 
keisti. Ir vėl teko j ieškoti naujų 
patalpų. Per skelbimus laikraščiuo
se pagaliau buvo prisikasta prie 
dabartinių namų, kurie ligi jų nu
pirkimo tarnavo kaip maldos na
mai Jos ligšioliniams savininkams
— Reformed Church of Jesus 
Crist ir Jų vaikų darželiui. Ta sa
lė pasirodė iš karto tinkama lie
tuvių reikalams ir, nesuradus nie
ko dar tinkamesnio, šiandien ji 
jau yra nupirkta.ir tampa Adelai- 
dėąs Lietuvių Namais. Dabar jau 
nuo pačių lietuvių priklauso toli
mesnė jų ateitis ir pilnas išnaudo
jimas.

VI. Radzevičius

REDAKCIJAI
Bendruomenė, ar kam ji tatai pa
ves. Jeigu iš išleistų veikalų būtų 
gauta pelno, jis atitenka Bendru© 
menei. Jei kuris veikalas būtų pre
mijuotas (o su Pulgiu Andriušiu 
tai ne “štuka”) — premija tenka 
autoriui.

3. Bendruomenė už užsakytus 
veikalus per trejus metus Pulgio 
Andriušio ir jo šeimos pragyveni
mui moka po £ 1000.

4. šį reikalą veda Bendruomenės 
Kultūros — švietimo Taryba, ta
čiau lėšų telkime dalyvauja visos 
lietuviškosios institucijos ir orga
nizacijos.

5. V i s a lietuvių spauda pra
šoma reikalą paremti, leidžiant jį 
visapusiškai išdiskutuoti ir išpopu
liarinti.

šis sumanymas iškeliamas Pul
gio Andriušio nepasiklausus, as
meniškai su juo kalbėjausi 1949 
metais Banjoli (Italijoj). Manau, 
kaikada žmogų reikia pastatyti 
prieš įvykusį faktą.

Tūlas gal pasakys — Lietuvių 
Kultūros Fondo žmogus, o suma
nymą perša Bendruomenei. Taip, 
šį reikalą įgyvendinti turėtų būti 
privilegija kiekvieno susipratusio 
lietuvio. Liet Kult Fondas mū
suos*; dar nėra taip giliai įsišakni
jęs, o reikalas yra visos bendruo
menės platumoje.

Bendruomenės švietimu — Kul
tūros Taryba nustatys kaip su
rinkti £ 3000. Skaičiuojant 3000 
dirbančiųjų (Australijoje dirban
čių lietuvių yra žymiai daugiau), 
suma tikrai yra nedidukė. Iš anks
to paskelbus užsakytų veikalų 
prenumeratą, tinkamai išpopulia
rinus reikalą, šią sumą būtų įma
noma surinkti per 3-5 mėnesius.

Statykime “paminklą tvirtesnį 
už varį!”

Reiškiu pagarbą, A. Mikaila.
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STOVYKLAVIMO REIKŠMĖ JAUNIMO 
GYVENIME

Jaunimo Literatūros
Premijos

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Fondo jaunimo lite
ratūros premijų įteikimo aktas 
įvyko Toronte. Po Kult. Fondo 
pirm. Iz; Matusevičiūtės atidary
mo kalbos, i garbės prezidiumą 
buvo pakviesti gen. konsulas V. 
Gylys, Kanados Krašto Valdybos 
pirm. Vyt. Meilus, Toronto apy
linkės valdybos pirm. J.R. Simona-

LIETUVIAI PASAULYJE
Kaip ir kiekvienais metais, taip 

ir šias Kalėdų atostogas Austra
lijos lietuvių skautiškasis jauni
mas praleis stovyklose. Tam ruo
šiamasi jau geras pusmetis — 
jieškoma stovyklaviečių, tvarko
mas inventorius, daromi planai, 
kaip geriau, kaip sėkmingiau viską 
pravesti. “Aušros” Tunto pareigū
nai vien stovyklavietės jieškoji- 
mui praleido kelioliką dienų, pa
darydami kelis tūkstančius mylių. 
Vadinasi, stovykla yra vienas la
bai svarbių faktorių skautiškojo 
auklėjimo sistemoje. Ir kodėl? Į šį 
klausimą vieną geriausių atsaky
mų duoda s.dr. K. Avižonis, savo 
knygoje “Kaip stovyklauti”:

“Stovykla arba iškyla — tai ge
riausia savarankiškumo mokykla, 
čia tenka patiems savarankiškai 
viską susiglvoti ir pasidaryti. Nie
kas kitas čia nei lovos nepaklos, 
nei batų nenuaus, bei nenuvalys, 
niekas nepaguldys, nei apklostys, 
nei valgyti išvirs, nei pavalgydins, 
jei tuo pats nepasirūpinsi. Visur
čia tenka savo iniciatyvos parody
ti, patiems viską pasidaryti ir tuo 
būdu daug ko pramokti, kas vėliau 
gyvenime labai pravers. Stovyklo
je berniukas pripranta visada dar
buotis, niekad nebūti be kokio nors 
darbelio. Čia jis turi geriausios 
progos išbandyti savo jėgas ir pa
tyrimą, čia jis būna tokiomis są
lygomis, kaip kad Robinzonui teko 
būti, o pats stovyklavimas daug 
kuo primena Robinzono gyveni
mą. Tačiau nereikia bijoti sunku
mo ir didesnio pavojingumo, nes 
tik darbu ir pavojumi galima išauk
lėti berniukus gerais ir uoliais vai
kinais, užgrūdinti juos ir išlavinti

“Skautų stovykla — tai maža 
valstybė, respublika. Greta didelės 
asmeniškos tobulėjimo ir plytėji- 
mo laisvės čia veikia ir savos tai
syklės, savo normos, savo įstaty
mai, savo valdžia ir savo tvarka. 
Stovyklaudami skautai ne tik pra
tinasi bendradarbiauti ir sugyven
ti — stovykla yra kartu ir prak
tiška valstybiškumo mokykla. 
Kiekvienas skautas čia lyg pilie
tis, pasiduodąs laisva valia savo 
nustatytom taisyklėm, normoms, 
įstatymams ir juos laisvai pavyz
dingai vykdąs, žymus pedagogas 
prof. Šalkauskis yra pasakęs: 
“Skautybė .savo esmėje yra visuo
meninio solidarumo mokykla, o 
skautas — visuomenininkas.

“Kiekvienas žingsnis, kiekvie
nas darbas, kiekvienas kirvio pa
kėlimas stovykloje turi gilesnės 
reikšmės, čia malkų skaldymas 
nelygu miesto darbininko malkų 
skaldymui. Virimas, ugnies kūre
nimas, vandens nešimas nėra čia 
apmokamas samdinio darbas. Sto

viems, parapijų klebonai ir kt.

Kaip jau buvo skelbta, 300 do
lerių buvo suskaldyta: 200 dol. pa
skirta S. Tomarienei — Pipiraitei, 
už vaikams pritaikytą apysaką 
“Devyngalvis”, ir 100 dol. austra- 
liečiui lietuviui Peti*ui Pilkai — 
Pilkalniui už jo keturias pasakas. 
Premijų įteikime dalyvavo S. To- 
marūnienė — Pipiraitė, gyvenanti 
Amerikoje, gi P. Pilka iš Canber- 
ros neatvyko. Buvo pasakyta svei
kinimo kalbų, o meninę programą 
išpildė Vincė Jonuškaitė, akompo- 
nuojant St. Gailevičiui. Savo kū
rybos paskaitė premininkė.

S. Tomarūnienė — Pipiraitė, ki
lusi iš Pajūrėlio bažnytkaimio, 
Tauragės apskr., mokytoja. 1939 
m. atvyko į Ameriką, kur dirbo ir 
mokėsi, o Čikagos universitete stu
dijavo kalbas ir literatūrą. Rašyti 
pradėjo “žvaigždutėje”, mergaitė 
būdama, bendradarbiauja su savo 
kūryba Amerikos ir Kanados lie
tuviškuose laikraščiuose. IšspauS-

NAUJI LIETUVIAI KANADOJE

Imigracijos ministerija skelbia, 
kad šiemet per pirmą šių metų 
pusmetį į Kanadą atvyko 87 lietu
viai, o pereitų metų antrame pus
mety atvykę 99 lietuviai. Latvių 
ir estų atvykę dvigubai — trigu
bai daugiau. Išviso į Kanadą per 
pirmą šių metų pusmetį imigravo 
182.416 žmonės, daugiausia euro
piečių.

ELENA KEPALAITĖ 
MONTREALYJE

Australijoje Eleną Kepalaitę 
daugelis pažinojo kaip išraiškinin- 
kę šokėją, davusią savo rečitalius 
veik visuose didesniuose Australi
jos miestuose. Prieš keletą mėne
sių E. Kepalaitė išvyko į Kanadą 
ii- apsigyveno didžiausiame Kana
dos mieste — Montrealyje.

Lapkričio 9 d. ji suruošė pirmą 
savo išraiškinio šokio koncertą.

Į 
i

vykios darbe pasireiškia bendra 
stovyklos dvasia, nes šis darbas 
bendras visų stovyklautojų reika
las.

“Jeigu reikėtų trumpai suglaus
ti ir pedagogiškai apibudinti sto
vyklą, pavartočiau vengrų prof. 
Siko žodžius: “Skautų stovykla 
yra gyvenimo mokykla, kurioje 
jaunuoliai miniatūroje pergyvena 
valstybės gyvenimą ir išmoksta 
bei sužino tai, ką jie darys, kaip 
patys kartą pasijus suaugę esą.”

Iš “Pėdsekio”
“Au#ro«” tunto skautų-cių 

laikraščio.

dintos 1957 m. Jos “Saulės vestu
vės”, paruošta spaudai “Senolės 
pasakos” ir “Devyngalvis”. Ji yra 
Lietuvių Rašytojų Draugijos iždi
ninkė ir Lietuvių Mokytojų Są
jungos Centro vicepirmininkė.

Petras Pilka — Pilkalnis spau
doje pradėjo reikštis tremtyje, dir
bo “Užuovėjoj” (Bathurste), arti
mai bendradarbiauja “Mūsų Pas
togėje” nuo jos įsisteigimo laikų, 
“Australijos Lietuvyje” ir Kana
dos lietuviškuose laikraščiuose, 
dažnai pasirašinėdamas Petro Žel
vos slapyvardžiu. Liet, žurnalistų 
S-gos narys. Gyvena Canberroje.

tarno ir zakristijono darbą o at
likęs darbo sutartį pradėjo ben
dradarbiauti advokatų firmoje, pa
ruošdamas lietuvių, vokiečių, len
kų, rusų klientų bylas. Tuo pačiu 
metu studijavo. Labai sėkmingai 
užbaigęs studijas ir praktikos sta
žą gavo šį paskyrimą.

TEISININKAI IŠSIRINKO 
VALDYBĄ

P.L. Teisininkų Draugijos centro 
valdybon korespondenciniu keliu 
išrinkti: dr. P. Daudžvardis, Br. 
Ivanauskas, Jurgis Juodelis, Jonas 
Kutra, Vladas Mieželis, Aleksas 
Flateris ii’ dr. Kazys Šidlauskas.

1 Rev. komisijon: M. Mackevičius, 
Į Bol. Masiulis ir Jurgis Kasakai- 
; tis. Garbės teisman: dr. Br. Kal- 
vaitis, Ant Juknevičius ir Stasys

I
 Vaitkevičius.

ARCHITEKTŪROS PARODA
BRAZILIJOJ

jų darbštumą, sumanumą, drąsu
mą bei vyriškumą. Stovykla įpra
tina skautus savarankiškai elgtis 
visokiais atsitikimais ir pastikėti 
savim.

“Labai svarbu berniukus, gyve
nančius dulkiname mieste, kvėpuo
jančius įmonių dūmais suterštą 
orą, nusisėdėjusius prie stalo ir 
knygos išvesti į tyrą orą, nuvesti 
į žmogaus rankos nepaliestą ir ne
pagadintą gamtą ir leisti jiems 
ten pasilsėti. Stovykla ugdo jau
nuolyje gamtos meilę. Gamtos mes 
mokomės mokykloje, tačiau sto
vykloje mes ją jaučiame ir pergy
vename.
“Gerai vedamose stovyklose ypa

tingai stengiamasi išugdyti ber
niuko gerą būdą, taurinti jo cha
rakterį. čia ištižėliai, išlepėliai, 
gali tapti tvirti, vikrūs, ryžtingi 
ir savarankiški, įgauti pasitikėji-. 
mo savimi; turintieji neigiamų 
būdo savumų ir blogų įpročių' — | 
atprasti nuo jų; linkusieji į ego-, 
izmą — išmokti altruizmo. Net 
tinginiai kartais gali pasidaryti 
darbštūs ir stropūs, išsiblaškėliai 
tapti tvarkingi.

“Stovykla ugdo jaunuolyje ir 
socialinį, visuomeninį jausmą. Ji 
yra geriausia socialinio auklėjimo 
mokykla, čia visi, patys turėdami 
atlikti visus darbus, dirba viską 
bendrai, čia * išnyksta skirtumas 
tarp turtingo ir vargšo, tarp augš- 
tesnio ir žemesnio luomo berniu
ko, visi be išimties kartu dirba. 
Tik į jaunesnius ir į nesveikus čia 
atsižvelgiama. Skautiškoj stovykloj 
visi dirba solidariai, nuoširdžiai, su 
džiaugsmu, vienas su kitu savo 
darbe lenktyniaudami. Jei ir pasi
taiko vienas kitas tinginys, tai ir 
jis neišlaiko toje nuoširdaus ir 
džiaugsmingo darbo aplinkoje ir 
pats, neraginamas, imasi darbo, 
kad tik neišsiskirtų iš kitų tarpo.

“Stovykla išmoko jaunuolį kuk
lumo, atpratina nuo didelių reika
lavimų, išmoko suprasti ir vertin
ti nuoširdų ir su atsidėjimu dirba
mą darbą, išmoko savarankišku
mo, punktualumo ir atsakingumo. 
Pagaliau, ji ugdo 8-me skautų įs
tate reikalaujamą nuotaiką, nes 
čia viskas dirbama linksmai ir 
džiaugsmingai.

PASIŪLYMAS
ATSIVEŠKIME LIETUVIŠKUS FILMUS

Iš spaudos sužinome, kad Ame
rikoj ir Kanadoj sukamos ir ro
domos naujos lietuviškos filmos. 
“Litu — Filmas”, pavyzdžiui, yra 
pagaminęs paisytiną filmą, pava
dintą “Lietuva — Europos nugalė
toja”, kurioje naudotasi daugiau
siai garsiuoju J. Mateikos pavei
kslu “Žalgirio kautynės”, tačiau 
esą panaudota ir daug naujos, nie
kur dar neskelbtos medžiagos. Li. 
tu — Filmas taip pat yra pagami
nęs filmą apie Vasario 16 gimnazi
ją ir yra sukompiliavęs filmų iš 
nepriklausomos Lietuvos vaizdų.

Broliai J.K. Žukauskai Kanadoje 
pagamino ilgą, tris valandas už- 
sitęsiančią kultūrinę — kronikinę 
filmą, vaizduojančią įvairius Ka
nados ir Amerikos lietuvių gyveni
mo aspektus, neišskiriant nei gar
siųjų masinių lietuvų parengimų 
Čikagoje, kaip Dainų šventę, Jau
nimo Kongresą, Tautinių šokių 
šventę ir kt. Muziką šitai filmai 
pritaikė V. Babeckas, o paaiškini
mus įkalbėjo — K. Baronas.

Kas nors turėtų rimtai susirū
pinti šitas, o taip pat ir kitas, čia 
nepaminėtas, lietuviškas filmas im
portuoti ir į Australiją. Šitų eilu
čių autorius tikrai žino, kad fil- 
moms importo licenziją gauti nėra 
neįveikiama kliūtis, o tokių filmų 
rodymas mūsų bendruomenėje 
įneštų daug šviežio oro ir turėtų 
nepalyginamai didelės svarbos jau
nimo lituanistiniame auklėjime.

Lenkai, pavyzdžiui, importuoja 
prieškarines lenkiškas filmas ir 
Australijos lenkų kolonijose jas 
rodo privatūs jų biznieriai. Kiek 
teko girdėti, tie biznieriai pasida
ro labai neblogą pelną, nors ir 
skundžiasi, kad filmų importas 
esąs brangokas. Lietuvių, žinoma, 
yra mažiau Australijoje kaip len
kų, tad apie kokius nors uždarbius 
nėra nė ko galvoti. Pagaliau, to
kios filmos ne pelno tikslais ir ro
dytinos. Tačiau, gerai reikalą su
organizavus, ir filmas paleidus per 
visas didesnes ir mažesnes mūsų 
kolonijas, jis tikriausiai padengtų 
savo išlaidas. t

Kokia mūsų organizacija, o ge
riausiai Krašto Valdyba šitų rei
kalu turėtų rimtai susirūpinti: bū
tų atliktas didelis ir, svarbiausia, 
KONKRETUS lietuvybės išlaiky
mo darbas.

R.E.M.

PIRMAS LIETUVIS 
NOTARAS

Ontario Provincijoje
Teisininkas Antanas Liudžius 

Toronte, Kanadoje, baigęs studijas 
ir atlikęs 3 metų praktiką kana
diečių advokatų ir notarų įstaigo
se, egzaminus išlaikęs su pažy
miu “excellent”, paskirtas nuola
tiniu Viešuoju Notaru (Notary 
Public) Toronto miestui ir Onta
rio provincijai. A. Liūdžiui suteik
tos Ontario provincijos Augščiau- 
siojo įgaliotinio teisės, kas reiškia, 
jog jis gali sudaryti visų rūšių 
notarinius aktus. Jo sudaryti do
kumentai galioja visoje Kanadoje 
ir visose valstybėse, Su kuriomis 
Kanada turi diplomatinius santy
kius.

A. Liūdžius Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo apylinkės tardyto
jo, svarbesnių bylų tardytojo, pro
kuroro padėjėjo ir advokato pa
reigose.

1943 m. pradžioje A. Liūdžius 
Vilniuje vokiečių Gestapo buvo 
areštuotas ir kaip politinis kalinys 
iki karo galo išlaikytas Stutthofo 
koncentracijos stovykloje. Nuo 
1946 iki 1949 m. studijavo Heidel
berge (kaip doktorantas) ir ėjo 
tremtinių reikalams teisių patarė
jo ir gynėjo pareigas JAV-bių ka
rinės valdžios teismuose. 1950 me
tais atvyko į Kanadą, čia dirbo

Pirmoji apžvalginė Lietuvos ar
chitektūros paroda spalio mėn. 
įvyko Sao Paulo mieste, Brazili
joje, Mokslo ir Technikos rūmuo
se. Jos tikslas — supažindinti 
Brazilijos šviesuomenę ir lietuvių 
koloniją su Lietuvos architektūra 
ir kova dėl Lieteuvos nepriklauso
mybės. Parodą organizavo inž. M. 
Ivanauskas.

DĖME ŠIO I
Neužmirškite švenčių it* kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

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

Ernstan Bottling Co. Ltd.
gamybos gėrimų su Amerikos 

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

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants 

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

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

LITUANUS
Amerikos Lietuvių Studentų Są

junga leidžia anglų kalba “Litua- 
nus” žurnalą, kuris reguliariai pa
sirodo kas metų ketvirtis, šiemet, 
rugsėjo mėn., išleistas 3(12) nu
meris. Jame tilpo šie stambesni 
straipsniai: Prelude to Agression, 
Leonas Sabaliūnas; A. Glimpse 
into Polish — Lithuanian Rela
tions, dr. Juozas Girnius; M.K. 
Čiurlionis — The First Abstract 
Painter, Aleksas Ranitis, The 
Golden Slipper, Antahas Vaičiu
laitis, Creative Writing in a Fo
reign Language, Kostas Ostraus
kas. Rašoma apie pirmąjį lietuvių 
kongresą Čikagoje, lietuvių tauti
nių šokių festivalį, įvykusi taip pat 
Čikagoje, apie “Amerikos Balso” 
lietuviškąjį skyrių ir kt. Numeris 
gausiai iliustruotas M.K. čiurlio- 
nies paveikslų nuotraukomis, ats
paustas Lietuvos žemėlapis ir ją 
supantieji kaimynai, dail. A. Mar
čiulionio pieštas M.K. čiurlionies 
portretas ir įspūdingos nuotraukos 
Iš jaunimo kongreso.

“Lituanus” skirtas angliškai 
kalbančiam kitų tautų jaunimui 
informuoti apie Lietuvą ir lietu
vius. Jo prenumeratos kaina me
tams 1 dol., atskiro numerio kaina 
25 centai. “Lituanus” adresas: 916 
Willoughby Ave., Brooklyn 21, 
N.Y.

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

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

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

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

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

’’THE GLOBE”
OVERSEAS PARCEL SERVICE

Naujas Adresas
10 GREY ST., EAST MELBOURNE.

šitais įkainavimais pakietų persiuntimų garantuojame. Prašyki

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/- -- 15/-
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. Vyr. marškiniai 10/-
12. Rankiniai laikrodžiai 40/- -- 60/-
13. Paltai moteriški ir vyriški 50/-
14. Vyriški kostiumai. 55/-

te mūsų naujų katalogų.
Siuntinius galite pristatyti asmeniškai arba paštu, mes apmui- 

tuojam..
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. Siuntinių svoris iki 22 svarų.

KULTŪRINĖ 
INFORMACIJA

ATGIJO “KNYGŲ LENTYNA”

Lietuvių Bibliografinės Tarny
bos biuletenį “Knygų Lentyną” 
buvome beveik jau palaidoję, kai 
nebesusirado, kas moka jo leidimo 
išlaidas. Tada jo steigėjas ir re
daktorius A, Ružaniec-Ružancovas 
buvo jau pasižadėjęs, dar kartą 
grįžti į ledynų gadynę — spaus
dinti rašomąja mašinėle kelis eg
zempliorius mūsų knygų aprašy
mo i rperiodikos straipsnių ir siun
tinėti bent pačioms didžiosoms pa
saulio bibliotekoms.

Ilgainiui vis dėlto buvo surasta 
visiškai padori išeitis: “Knygų 
Lentyną” ėmėsi leisti JAV Liet. 
Bendruomenės Kultūros Fondas 
(didi garbė jam už tai!).

šiuo metu pasirodė naujojo lei
dėjo leidžiamasis ’’Knygų Lenty
nos” Nr. 1-3 ( 92-94), kuris duoda 
mūsiškių knygų ir periodikos bib
liografiją už 1956 m. sausio-kovo 
mėnesius. Numeris spausdintas of
setu (tik 400 egzempliorių). Ka
dangi leidimas kiek suvėluotas, 
tai dabar žadami paskubom išleis
ti greit ir kiti numeriai.

1956 ir 1957 metų “Knygų Len
tyna” kainuoja po 2 dolerius dole
riniuose kraštuose ir po 1 dol. ki
tur (prenumerata siunčiama: A. 
J. Ružaniec-Ružancovas, 203 Ma
dison St., Westville, Hl., USA.).

“LIETUVIŲ DIENOS”

1957 m. spalio mėn. Turinys: 
“Imkit mane ir skaitykit” — lie
tuviškos spaudos mėnesio proga, 
Lietuvos pasiuntinybė Vatikane, 
Visas gyvenimas darbui ir parei
goms — prof. M. Biržiškos 75 me
tų sukakčiai paminėti. Iš žodžio 
meno žmonių minimi: Algirdas 
Gustaitis ir Pranas Lembertas. 
Minimos knygos. P. Bliumas rašo 
apie Bostono šokėjus, J. Tn. apie 
iš Lietuvos kilusį amerikiečių 
skulptorių William Zorach. Ang
liškojoje dalyje prel. Balkūnas ra
šo apie bolševikinį melą ir nuogą 
teisybę, duodama apie lietuviškus 
medinius šventuosius, Starkus to
liau verčia Jurgį Jankų, skaityto
jas dar supažindinamas su Snieč
kaus motina, su Lietuvos istorija 
pašto ženkluose. Numeris puikiai 
iliustruotas.

“EGLUTĖ” JIEŠKO PARAMOS

Amerikoje leidžiamasis vaikams 
laikraštėlis “Eglutė” (jo adresas: 
“Eglutė” Immaculate Conception 
Convent, R.F.D. 2, Putnam, Conn. 
U.S.A, prašo tėvus užsakyti ją 
savo vaikams ar paremti aukomis. 
Prenumerata metams 4 doleriai.

TORONTO “VARPO” 
PENKMETIS

Toronto (Kanadoje) “Varpo” 
choras atšvenė savo penkerių me
tų darbo sukaktį. Lapkričio 9 d. 
choras surengė plataus masto kon
certą, kuris įvyko Eatono Audito
rijoje.

“BALTARAGIO MALŪNAS” 
ČIKAGOJE

Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatras lankėsi Čikagoje, kur Jau
nimo namuose statė K. Borutos 
“Baltaragio malūną” ir “Gutkės 
“Melagėlį”, vaidinimą vaikams. 
Vaidina J. Akstinas, L. Baranaus
kas, V. Kerbelis, B. Malaiškienė, 
H. Nagys, B. Pūkelevičiūtė, R. 
Simaniukštis ir V. Vaičiūnaitė, 
šis teatras su “Baltaragio malū
nu” ir “Melagėliu” apkeliavo vi
sas didesnes Kanados lietuvių ben
druomenes ir dabar gastroliuoja 
Amerikoje.

• Iš Londono pranešama, kad 
Japonija ir per šių metų pirmuo
sius 9 mėnesius yra daugiausiai 
laivų pastačiusi valstybė pasauly
je. Pereitais metais Japonija nu
leido į vandenį 1.725.000 bendro 
tonažo laivų, Anglija per tą patį 
laikotarpį — 933.000 ir trečioj vie
toj stovinti Vokietija — 872.000.

TEGUL NORS MENKA 
DALIS NUO TAVO GĖRYBIŲ 
STALO TENKA VOKIETIJOJE 
VARGSTANTIEM LIETUVIAM.
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1957 m. gruodžio 9 d. MŪSŲ PASTOGĖ: E

PASAULIO LIETUVIU SEIMAS NUOMONES

PLB SEIMO ORGANIZACINIO 
KOMITETO PRANEŠIMAS 

SPAUDAI

Š.m. lapkričio 11 d. prelato J. 
Balkūno bute įvyko PLB Seimo 
Org. Komiteto posėdis, kuriame 
taip pat dalyvavo JAV LB valdy
bos pirm. St. Barzdukas ir Kana
dos krašto valdybos "pirm. Vyt. 
Meilus. Posėdy buvo aptarti pag
rindiniai Seimo rengimo reikalai 
ir pasikeista nuomonėmis kitais 
su Seimo ruoša 
mais.

Laikinoji PLB 
cija numatė, kad 
renka atstovus į Seimą, šiame O. 
K. posėdyje konstitucija pakeista 
ta prasme, kad kiekvieno krašto 
Taryba nustato to krašto atstovų 
į Seimą rinkimo tvarką. Tuo bū
du atstovai galės būti 
visuotiniu balsavimu, 
Taryba taip nutars.

Posėdyje priimta 
Seimo darbotvarkė. Jos metmenys 
yra šie: 1. Lietuvių Tautos padėtis 
laisvame pasaulyje, čia pagrindi-| 
nai apžvelgiama visam pasauly iš- '

surištais klausi-

Seimo Konstitu- 
kraštų Tarybos

tuviškosios išeivijos gyvenime.
lietuvių dailės parodai, kuri 

įvyks Seimo metu, patalpos su 
kaikuriais apribojimais yra gau
tos nemokamai Riverside muzieju
je, New Yorke. Netolimoje ateity
je parodos rengimo reikalams 
smulkiau aptarti įvyks dailininkų 
susirinkimas.

Seimo žymenio projektą paruo
šė dail. V.K. Jonynas. Jis yra Org. 
Komiteto priimtas ir taip pat yra 
susitarta su atitinkama firma 

Sklaidžiusių lietuvių "ir jįsukur- dėl J° pagaminimo. Po Naujų Me
tų institucijų bei organizacijų vei- tų jis bus pradėtas platinti.
kla ir statistika. 2. Lietuvių tau-; Seimo proga įvykstančio' kon- 
tos padėtis okupuotame krašte, i certo programa galutinai paaiškės 
Remiantis pirmais šaltiniais čia po gruodžio 15 d. Koncerto pasi
duodamas galimai pilnas vaizdas ; žadėjo dalyvauti solisai St. Bara
tės padėties kuri dabar yra Lie- nauskas ir A. Brazis.
tuvoje. 3. Lietuvos tarptautinė pa- Q
dėtis teisiniu ir politiniu atžvilgiu. * „ . c 8

Komisija.

1957 m. lapkričio 16 d.
560, 11 St. Brooklyn, N.Y. USA.

renkami ir 
kur krašto

provizorinė

4. Lietuvių Bendruomenė tauti
nių ir valstybinių uždavinių vyk
dymo perspektyvoje, čia išryški
nama LB funkcijos lietuviškųjų 
problemų sprendimo komplekse. 5. 
Organizaciniai LB klausimai. Sei
mas pasisakys visais bendruome
nės vidaus organizacijos klausi
mais ir sudarys centrini PLB or
ganų. Seimo Org. Komitetas nu
matys reikalingus referentus ben-

dradarbiaudamas su kraštų valdy
bomis.

Org. Komiteto ižd. A. Trečio
kas pranešė, kad Seimo reikalams 
iki šiol yra gauta ne pilni trys 
šimtai dol. aukų. Gražų pavyzdį 
parodė Seimo Finansų Komisijos 
nariai p. J. Paknys ir p. I. Bud- 
reckis paaukoję po 100 dol. Pasi
žadėjo taip pat po 100 dol. paau
koti F. Komisijos pirm. K. CheL 
don ir Org. Komiteto pirm. prel. 
J. Balkūnas. V. Vaitiekūnas, Org. 
Komit. sekr. aukos 50 dolerių.' minėjimas. “Draugo” Sporto Sky. 
Viso pasaulio lietuviai kviečiami, riaus redaktorius ir buvęs šventės 
Seimo reikalams nepagailėti au-i rengimo komisijos narys, žurna- 
kų, nes tai bus didelis įvykis lie- listas Edvardas šulaitis, rašo “Mū-

| sų Pastogės” potto Skyriui, jog 
ši 1937-39 metų Lietuvos krepši
ninkų laimėjimo prisiminimo šven
tė Čikagoje praėjo labai puikiai. 
Dar jokiose Čikagos sporto šven
tėse nėra buvę tiek žiūrovų, kiek 
jų atsilankė į, ta proga suruoštą, 
geriausių Amerikos lietuvių krep
šinio komandų turnyrą ir įvyku
sias buvusių Lietuvos rinktinės 
žaidėjų — veteranų parodomąsias 
rungtynes, kuriose 
Kriaučiūnas, Talzūnas, Puzinaus- 
kas, Budrumas, Andriulis, Jurgė- 
la, Mažeika, Ruzgys, K. Savickas,

i H. Petraitis, Ratkevičius ir kt. 
Nors šios šventės paruošimas ir 
pareikalavo daug darbo ir pasi
šventimo iš rengėjų, tačiau Ji, lie- 
uvių tremties gyvenime, paliko 
vieną iš didžiausių sportinių pa
ruošimų Amerikoje. (Smulkesnis

1 šios šventės aprašymas tilps vė
liau.)

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

Čikagoje dar taip nebuvo
Lapkričio mėn. pradžioje Čika

goje įvyko iškilmingas dvi dienas 
trukęs Lietuvos krepšinio XX-čio

tynėse Lenkijos rinktinė Atėnuo
se pralaimėjo prieš Graikijos vy
rų rinktinę 51:47. Iki šiol gana 
silpnai žaidę graikai padarė dide
lę pažangų, ypatingai kai krepši
nis vis labiau populiarėja Graiki
joje.

— Prieš kurį laiką įvykusiose 
dviračių lenktynėse apie Austriją 
laimėjo pačių austrų rinktinė, ant
rojoje vietoje palikdama Belgiją 
ir toliau Vakarų Vokietiją, Len
kiją ir Jugoslaviją. Individualiai 
nugalėjo švedas Geranson, tuo iš
kovodamas trečius metus iš eilės 
švedams šį laimėjimą.

— Olimpinis rekordistas graikas 
Rubanis šuolyje su kartimi pasie- 

dalyvavo: kė naują Europos rekordą, nušok- 
• damas 4.55 m. ir tuo pagerinda

mas 3 cm. nesenai pasiektą vokie
čio Proisger Europos rekordą.

KREPŠINIO LEIDINYS 
PAKELIUI

ŽODIS STUDENTAMS
R.E. Maziliausko straipsnis “šir

dis, sijonai ir studentai”, sukėlė 
ir mano, kaip studento, reakcijų 
parašyti panašų atsišaukimų į ma
no kolegas.

Kolegos! Nepasidarykime “stor
pilviai”, būkime jauni, supykę ... 
nepavargę jaunuoliail Nežiūrėki
me į naujų “scientific” pasaulį; 
nežiūrėkime kaip Egipto, Alžyro, 
Kretos ar Indonezijos nacionaliz
mas pamažu griauna pasaulio tai
kų. Bet atneškime į gyvenimų 
dinamiškumo ir optimizmo ir ne
nusivilkime, jeigu pasaulyje nėra 
naujų idealų, ir kaip žemaičiai 
prieš prūsus, ir lietuviai 1920 me
tais prieš lenkus, ir 1939 metais 
prieš rusus kariavo, taip ir mes 
atnaujinkime archyvuose pelyjan- 
čius idealus ir stokime į “naujų” 
kovų. Bet atsiminkime, jeigu per
daug duosime rusams į kaulus, tai 
visados atsiras “senių” mums su
drausti.

Po to, be abejo, seks atoslūgis 
ir mes galėsime susirinkti kas me
tai ir didžiuotis savo laurais.

Pasirodo, kolegos, kad mūsų 
esama apie 200 ir proporcingai to-

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 Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

negalėtų 
jeigu jų 
Lietuvą,

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 
— TAD VISI Į LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!
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EINA GARSAS NUO BRISBANAS

Z
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(APIE KĄ SVAJOJA LIETUVIAI BRISBAN IEČIAI)

Kur čia bus vienybė — jei vieni garažuos, 
O kiti palocių grindis, lubas dažos
Vieni dviračiais kinkuoja, ar nė tų neturi,
Kiti atsilošę “Austinuos”, “Mercuri”.
Vienas žaksi nuo vištienos, dar cinzaną maukia, 
O kitam alučio trūksta, gomuryje sausa.
Kaikas nailoniniais rėdos, dar ir žiedais maustos, 
Mano bovelninės kelnės ir toks pat apsiaustas.
Nieko kito tad nekeikiu, kaip tiktai valiutą,

' Vietoj svarų jei būt tonos — visiems gera būtų!
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XX-čio proga Amerikoje išleis
tas krepšinio leidinys “Lietuviška
sis krepšinis” — jau pakeliui į 
Australiją ir, manoma, pasieks 
iki sporto šventės pradžios Geelon- 
ge, šis leidinys yra 56 puslapių ir 
Jame telpa 63 nuotraukos. Leidi
nyje yra šie straipsniai: K. čer- 
keliūno “Lietuva tarptautinėse 
rungtynėse”, E. šulaičio “Lietuva 
— Europos meisteris”, S. Daunio 
“Kelias į krepšinio nugalėtojus”, 
E. šulaičio ’’Tautinės olimpiados 
krepšinio varžybos”, K. čerkeliū- 
no “Krepšinis dabartinėje Lietu
voje”, o taip pat rašoma apie 
krepšinį tremties stovyklose; Aus
tralijos, Kanados, Argentinos, 
Urugvajaus ir Amerikos lietuviš
kąjį krepšinį. Leidinio kaina 10 šil.

SPORTO LAIKRAŠTIS
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Vyrai (pačioms nė žodelio) tuojaus reikia stvertis, 
Spausti sau bumaškas vienos tonos vertės.
Kiek norėsim — sau paimsim, o pervirši visų — 
Veiksniams paaukosim, kad gelbėt nuo ruso. 
Sornklify, palei pati byčių, statysim Versalį, 
Rasis taikos kambarėlis ir šokėjams salė. 
Čermsaid draivin storius, Alano ir Starko, 
Bus prieš mūsų rūmus, kaip lizdeliai šarkos. 
Aikštės, kiemai ir alėjos užims didį plotų — 
Vi0 Sornklifio becirką, dar Vynum su Lota. 
Įsigysim orkestrų trankų, styginį ir dūdų, 
Kad Šarkius iš byčiaus vytų į vidurį prūdo. 
Sunkaus darbo nebedirbsim, atliks tai atomas, 
Tebereiks gurkšnoti pats stipriausias romas. 
Išugdysim spaudų, sportų ir visokį menų, 
Stebėsis kengūros, kaip Boltai gyvena.
Vietoj “Mūsų Pastogė”, spausim “Po mūs stogu”, 
Tegarsinsim kas patinka, neminėsim blogo...
Vietoj savaitgalio mokyklos, veiks vaikams on sandėys 
Bokso ir ristynių sportas, o cirkas on mandėys.
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Lapkričio mėn. Amerikoje pasi
rodė pirmas spaustuvėje spausdin
tas lietuviškas sporto laikraštis, 
kurio leidėju yra FASKAS (Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Komite
tas). šio laikraščio redaktorium 
yra pakviestas žurnalistas Edvar
das šulaitis. Pats laikraštis prad
žioje bus ledžiamas keturių pusla
pių, nors ateityje tikimasi jį pa
didinti. (Australijos lietuviai1 
sportininkai ir sporto mėgėjai lin
ki daug sekinės leidėjams ir redak. 
toriui ir tikisi, jog pirmieji žin
gsniai bus tvirtai žengti, ir sporti
nė spauda, kurios yra taip ištroš
kęs sportinis lietuvių jaunimas, 
pasieks juos, kur jie begyventų.)

Ž
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Kai ateitį esu nusakęs šeimų ir vaikelių, 
Norisi subesti garės ant viengungio kelio. 
Klek mana akis apmato, visko yra po biškį, 
Tik viengungių liūdnos dienos yra be moteriškių, 
šitą krizę žada spręsti Marso konsulatas — 
Masines vedybas ruošti marsietėms numatęs. 
Kas norėtų, aš padėčiau sueiti į porą, 
Štai trumpas sąrašėlis — imkit pagal norą: 
Dulcinėja Mija Mater (šiuo momentu miega), 
Jieško vyro sau bekojo, nes penki pabėgo. 
Angelika Tancė Dancė, šešiasdešimt metų, 
Labai geistų ištekėti už kokio asketo.
Freilina Zigfryda Fėja, septyniasdešimt dviejų, 
Dabar prieglaudoj senelių — norėtų globėjo. 
Ir ketvirta (slepia vardą), mylėtoja rožių, 
Lipdo tortą vestuvinį ir jau kepa ožį. 
Gali kas galvoti, ar jos nepersenos — 
Visos meilios, ar jos kaltos, kad senai gyvena. 
Visvien pantis bus užnertas ant tavojo kaklo — 
Ar tu gausi pačią jauną, ar be uošvės seną.

XXX
Jei už šituos mano žodžius mane kas ir bartų, 
Tiek to, manes nepasiektų — aš kitapus vartų.

CORINDAS POVELS.

I
X

i

i

SPORTO NAUJIENOS
— Pasaulio Lietuvių Olimpiada 

yra numatoma surengti 1958 m. 
liepos mėn. 3-4 dienomis Niujorke.

— Teisininkas Ant. Liūdžius, 
buvęs Lietuvos krepšinio vadovas 
jos pirmosiose rungtynėse su Lat
vija, šiuo metu yra Toronto ’’Vy
ties” plaukikių treneris.

— Lapkričio mėn. 22 dieną į 
Kanadą atvyko Rusijos ledo ru
tulio komanda, kuri čia sužais 7 
rungtynes.

— Lietuvis Pr. Gvildys, Toron
to sporto klubo “Vyties” narys, 
Kanados stalo teniso pirmenybėse 
laimėjo antrą vietą.

— 1936 metais stalo teniso pa
saulio pirmenybėse Prahoje, Len
kijos čempionas Erlichas dėl vie
no kamuoliuko kovojo su savo var
žovu 2 vai. 15 min. Galų gale jis 
pelnė tašką, nes jo varžovo “ner
vai neišlaikė”.

— Draugiškose krepšinio rung.

kiu studentų skaičiumi 
didžiuotis nei australai, 
inteligencija, pabėgusi į 
turėtų tokias pat sąlygas savo
vaikus leisti į studijas. Bet, dėja, 
kolegos, mūsų nesimato. Pasirodo, 
kad kai kas užsidega “masine 

, (organizacine) veikla” ir negali 
matyti miško pro medžius.

Kolegos! Nebūkime apkiautę, 
nesiklausykime, kaip kad “seniai” 
klausėsi, rock & roll, jazzo, Stra- 
vinskio, ar Bartoko. Neskaityki
me, kaip seniai kad skaitė, “spa
ce stories”, bet niūriiuoklme “Ant 
kalno mūrai...” ir skaitykime tė
vynės meile persunktą poeziją. 

, Bendrai, atsisakykime savo indivi
dualizmo ir koja į koją, petys į 
petį, ženkime į naujus “pionie
rius.”

Nesimokykime praktiškų moks
lų, tapkime humanitarais, kad iš
mokytume naują lietuvių kartą 
kaip sugyventi su latviais, vokie
čiais, lenkais ir rusais; išmokytu
me, kad žydai irgi žmonės, išmo
kytume žiūrėti į pasaulį ne kaip 
rasių ar tautų peštynes, bet kaip 
į indivdualinių žmonių broliją. 
O kas svabiausia — padėti lietu
viams pro trispalvius akinius pla
čiau žvilgterėti į pasaulį.

Užsklandos vietoje tebus leista 
ir man pacituoti: “Dvidešimto am- 

l žiaus žmogus, kurs jaunystėje ne
buvo nacionalistas — turi širdį, 
o kuris subrendęs žmogus nėra 
konservatorių — turi proto.

K. J. Kėni ežy s.

COSMOS TRADING CO
S A V. A. VAITIEKŪNAS

SIUNČIAME I LIETUVĄ IR RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ 
SUDARYTUS SIUNTINIUS

Dėmesio!
SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI 44 LBS SVORIO!

Naujas oro pašto tarifas: už kiekvieną svarą svorio 20/-.
Einant nauju Sovietų potvarkiu, maisto produktai negali būti 

siunčiami kartu su kitais daiktais tame pačiame siuntinyje.
Prekių pirkimo kvitų nereikia, mes įkainuojame patys žemomis 

urmo prekybos kainomis. Pristatymas garantuotas.

SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA GRUODŽIO M. 12 D. PAS- 
KUTINĘ SIUNTINIAMS PRIIMTI DIENA YRA 9-TO GRUO
DŽIO. ŠIUO LAIVU IŠSIŲSTUS SIUNTINIUS GAUS KO
VO PABAIGOJE, 1958 M.

DĖMESIO!
MŪSŲ FIRMOS METINĖMS ATŽYMĖTI NUTARĖME:

1. Sumokėti pusę muito Išlaidų 22 Ibs svorio siuntiniui mūsų 
klijentams siuntusiems 6 ar duagiau siuntinių 1957 metais.

2. Sumokėti visą muitą 5000-jam siuntiniui. Dabartinis siuntinio 
eilės numeris yra 4208. Laimingajam siuntėjui leidžiant, jo pa
vardė būtų paskelbta spaudoje.

3. Prašyti Liet. Kat. Moterų Draugijos ir Socialinės Globos Mo
terų Draugijos rekomenduoti mums po veną asmenį, kurio dėl 
sunkios materialinės būklės negali sušelpti savo giminių. To
kiems asmenims mes persiusime po vieną siuntinį veltui.

DĖMESIO!
Po ilgesnių derybų su švedų firma, gavome sekančias teises:

1. Siųsti Jūsų siuntinius betarpiškai iš Australijos į Lietuvą ir 
Rusiją.
2. įvertinti Jūsų prekes visai žemomis kainomis, tuo būdu 
taupant muito išlaidas.

Prašome atsilankyti į mūsų firmų ir patiems įsitikinti. 
Prisiųskite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai 
kuriuo laiku:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325.
BIURAS MIESTE: 300 LITTLE COLLINS ST., 

MELBOURNE C. 1., TEL. MF 2370.

SKYRIAI:

su-

bet

J

į SYDNĖJUJE: 1. A. Jlauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park., Į. 
į N.S.W. į
į 2. J. Statkus, "Rūta” Delicatessen, 92 Broom- j!
S field St., Cabramatta, N.S.W. Tel. UB 3498. £
į ADELAIDĖJE: J. Lap.ys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. ĮI 

£ CANBERROJE: A. čeičys, 11 Davenport St., Ainslie, Canberra, !■
A.C.T. N į

GEELONGE: S. Karpalavičiu., 5 Yaraan St, North Geelong, Vic. IJ 
!' BRISBANĖJĘ: K. Kriučiūnaa, 82 Bywong St., Toowong, Bris- «Į 
S bane, Qld. Tel. U 5827. <
IĮ PERTHE: JI. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A. J Į
į JIEŠKOME AGENTŲ TASMANIJOJE IR NEWCASTLE. ![ 
wavawjwwawvwwwmwwwwwawwvJ

Kanadai Gresia Nedarbas
“Labour Research”, leidžiamas 

dr. Forsey, Kanadoje, rašo, kad 
jei ir toliau taip eis, tai Kanadoje 
šią žiemą labai padidės nedarbas 
— bedarbių skaičius būsiąs rekor
dinis.

Rašoma, kad parūpinti nauji 
kreditai statyboms, tačiau šitai 
padėties žymiau nepakeisiu.

Nurodoma, kad šiemet sausio 
mėn., palyginus su tuo pačiu lai
kotarpiu pernai, bedarbių padau
gėjo 6 procentais, vasario mėn. — 
beveik 5 proc., kovo mėn. jau 16 
proc., balandžio mėn. — 19 proc., 
gegužio — 17i proc., o birželio 
mėn. net 38 5 procentų.

D r. Forsey sako, kad prana
šauti yra neprotinga, tačiau jei 
nedarbas augs tokiu tempu, kaip 
jis augo tarp balandžio ir liepos 
mėn., tai ateinančių metų prad
žioje bedarbių skaičius pasieksiąs 
per J miliono, o kovo mėn. 675. 
000. Primenama, kad žiemą pap
rastai bedarbių skaičius padidėja, 
o šią žiemą problema bus ypatin
gai aštri.

DOVANINIAI SIUNTINIAI

Siuntinius Lietuvon ar Sibiran 
persiunčiančios firmos turi tam 
tikro vargo, kai užsakytojas nori 
tame pačiame siuntinyje, šalia dra
bužių ir kitų dalykų, įdėti ir mais
to. Nustatyta, kad maistas tega
li būti siunčiamas atskirais siunti
niais. Prie 
kitų prekių 
vaistus.

Siuntėjas 
siuntiniuose
ni; tai ypač liečia siuntinio gavė
jo adresų: negali būti trumpina
mas nei vardas nei pavardė.

drabužių, avalynės ir 
galima pridėti dar

turi Įsidėmėti, 
adresai turi būti

kad 
pil-

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

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 j “anapus”.

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

(pirmas sugiltas).
S2S2S2SB5ŪSŪS2SBS2SJS25aSaSB5a5a
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SYDNEJUS
SYDNĖJAUS SKAUTŲ 
STOVYKLOS REIKALU

“Aušros” tunto štabas praneša, 
kad tunto skautų stovykla vyks 
nuo 28.12.57 — 9.1.1958, Ingle- 
bume. Pionieriai išvyksta viena 
diena anksčiau.

Stovyklos viršininku yra paskir
tas ps. B. Žalys, stovyklos ūkio 
v-ku — sk. akad. J. Vizbaras.

Stovyklos mokestis: dirbantiem 
ir 1 skautui iš šeimos — £ 6, 2 Į 
skautam iš šeimos — po £ 5, o 
nemažiau 3 skautam iš šeimos — 
po £ 4J.

Stovyklautojai registruojasi ir 
mokestis įmokamas pas šiuos as- ’ 
menis: sk. akad. J. Vizbaras, C/o
R. G.A. Camp Office, Concord, N. I
S. W., v.s. dr. V. Kišonas, 6 Hen-! 
ry St., Punchbowl, N.S.W., v.s.v. 
si. M. Osinaitė, 24 Pitt St., Para
matta, N.S.W. Tel.: YL 9153, ps. 
R. Jaselskis, 59 McMillan St., Nth. 
Bankstown, N.S.W. Tel.: UY 4727; 
s.v.v.sl. A. Dudaitis, 1 Water St., 
Cabramatta, N.S.W.; v. valt. A. 
AIČiauskas, 1 Beatrice St., Au
burn, N.S.W.; v.sl. A. Vasaris, 32. 
Kintore St., Dulwich Hill, N.S.W. I 
Tel.: LL 3093.

Mokestis įmokamas ne vėliau' 
24.12.57. Po maisto užpirkimo sto- į 
vykios mokestis nebegrąžinamas.

I stovyklą priimami ir ne skau
tai, Jei jie paklus stovyklos skau
tiškai drausmei ir bus ne jaunes
ni 10 m. amžiaus. B.2.

IŠRINKTA “RAMOVĖS” 
VALDYBA

Liet. Karių Veteranų S-gos “Ra
movės” Sydnėjaus skyriaus susi
rinkime, įvykusiame lapkričio 24 
d. Camperdowne, išrinkta nauja 
valdyba, kuri pareigomis pasis
kirstė taip: N. Cininas pirminin
kas, K. Elertas vicepirmininkas ir 
iždininkas, V. Pivoriūnas — val
dybos narys, P. Zaremba — kan
didatas. Rev. komisija: J. Kapo
čius ir A. Jablonskis. (C).

\ TURTĖJAME

Prieš keletą dienų Cabramattos 
gyventoja p. įšapronienė, New 
South Wales valstybinėje loterijo
je laimėjo £ 500, o pereitų savaitę 
toje pat loterijoje, Balmaine gy
venąs lietuvis Br. Povas — Pat- 
kočimas, laimėjo visų £ 12.000.

Ponia Šapronienė su savo šei
ma gyvena nuosavuose namuose, 
o Br. Povas, Sydnėjaus lietuvių 
jaunimo tarpe dažniausiai šaukia
mas Bruno vardu, dar tebevien- 
gungiauja. Prieš kurį laikų, jo gy- 
namam name kilus gaisrui, buvo 
netekęs dalies savo kilnojamo tur
to.

PARAMA “KOVUI”

Per kariuomenės šventės minė
jimų “Kovo” sportininkams jų bi
čiuliai per J. Jūrait; įteikė £3.10.0 
auką. Pinigai skirti koviečių kelio
nės į sporto šventę Geelonge rei
kalams.

“Kovas”, dėkodamas už auką, 
kviečia visus sidnėjiškius paremti 
savo sportuojantį jaunimų.

Religinė Informacija
PAMALDOS

Gruodžio 15 d. pamaldos Ban- 
kstowne St. Brendan’s bažn. 11 
valandų.

KALĖDINĖ IŠPAŽINTIS

Kalėdinė išpažintis Sydnėjaus 
lietuviams gruodžio mėn. 21 ir 22 
d.d. Camperdowne. Išpažinčių 
klausys ir svečias kun. Tėvas SL 
Gaidelis.

šeštadienį (21 d.) nuo 5 vai. p. 
p. iki 8 vai. vakaro.

Sekmadienį (22 d.) nuo 8 vai. 
ryto iki lietuviškų pamaldų (12 
vai.) Per pamaldas kunigo svečio 
pamokslas ir bendra šv. Komuni
ja. Pasirūpinkime ir pasistenkime, 
kad Kalėdas svęstume su Kristumi 
širdyje ir sieloje.

Ventworthvillej lietuviškų pa
maldų nebus.

Sekmadienį — 22 d., kalėdinė 
išpažintis Wollongongo lietuviams 
nuo 4 vai. po pietų — W. Kated
roj (— Kun. St. Gaidelis). 5 vai. 
pamaldos ir bendra šv. Komunija.

Gruodžio 23 d. kalėdinė išpa
žintis St. Mary’s lietuviams 7 vai. 
vakare. St. Mary’s parapijos baž
nyčioje. (Kun. P. Butkus).

Išpažinčių dar bus klausoma 
Kūčių dieną: Camperdowne nuo 9 
iki 10 vai. ryto ir nuo 3 vai. iki 
4 vai po pietų Bankstowno St. 
Felix’s bažnyčioje ant kalno (Cha
pel Rd. & Hume Hgh.) (Kun. P. 
Butkus).

Maloniai prašoma visus katali
kus tomis progomis atlikti išpa
žintį, nes Kalėdose nė Bankstow- 
ne, nė Camperdowne nebus laiko 
išpažinčių klausyti.

K.P.B.

Pajieškojimai
• Andrius Makauskas prašomas 
atsiliepti šiuo adresu: John Wozo- 
niez, 24 Winthrop Str., Broik- 
ton, 48 Mass. U.S.A.
• Agnės Lukšytės — Grinienės 
pa j ieško Jųsefa Stanevičiūtė—Va
laitienė, R R 4 Mount Bridges. 
Ont. Canada.
• Prano Vaičekonio jieško motina 
iš Lietuvos. Rašyti “Mūsų Pasto
gės” Red.
• Antanui Gašlūnui, kilusiam iš 
Pašvintinio, yra žinių iš namų. 
Kreiptis: Jonas Vilkas, 41 Car
rington Str., Mayfield, N.S.W.
• Vaclovas Raginis, Alfonsas Ja- 
kubėnas, Antanas Praimutat, Juo
zas Čėsna ir Česlovas Kanteika 
prašomi parašyti šiuo adresu: Ka
zys Gaižutis. 953 Maud Ave. Cle
veland 3 Ohio, U.S.A.

PADĖKA

Karių “Ramovė”, visiems pri- 
sidėjusiems prie kariuomenės 

šventės rengimo, o ypatingai skau
tams, “Dainos” chorui ir visiems 
apsilankiusiems, taria širdingų 
ačiū.

Liet. Karių Veteranų Sąjungos 
“Ramovės” Sydnėjaus Sk. V-ba.

Visi! Visi! Visi!
| SYDNĖJAUS SPORTO KLUBO “KOVO” RENGIAMĄ

N. METŲ BALIŲ
State Ballroom

49 MARKET STR., CITY.
Salėje jau įrengti šalto oro vėsintuvai, tad ir .karščiausiu metu salėje 
palaikoma pastoviai vėsi temperatūra.
Staliukus prašome užsisakyti iš anksto pas “Kovo” valdybos narius, 
o telefonais pas E. Lašaitį LA 4474 ir Pr. Sakalauskų UL 4289.
“KOVO” N. METŲ SUTIKIME KIEKVIENAIS METAIS ESTI JAU
KI JAUNATVIŠKA NUOTAIKA, IR ŠIEMET BUS SMAGU. BUS 
IR VAKARIENĖ.
Maloniai kviečiami visi sidnėjiškiai ir iš kitur atvykusieji Kalėdų 
atostogoms tautiečiai.

PRADŽIA 8 VAL. VAK.

PASTOGĖ
ADELAIDE

LIETUVIO BARITONO 
REČITALIS

Baritono Pauliaus Rūtenio dainų 
ir arijų rečitalio klausėsi apie 80 
lietuvių ir australų kviestinių sve
čių. Rečitalis paties dainininko 
buvo suruoštas Theosophical So
ciety salėje, Adelaidėje, š.m. lap
kričio 30 d. Akomponavo Mme. 
Isabel Penny. Pažymėtina, kad ba
ritonas, tur būt, pirmų kartą Aus
tralijoje padainavo australo kom
pozitoriaus dr. H. Perkinso har
monizuotas lietuvių liaudies dai
nas “Anoj pusėj Nemunėlio”, 
“Ciuk, ciuk” ir “Lygiam lauke”.

(rem).

J. IR A. GUČIAMS 
PAGERBTI POBŪVIS

ALB Adelaidės Apylinkės val
dyba, pritariant visoms Adelaidės 
lietuviškoms organizacijoms, ruo
šia J. ir A. Gučiams pagerbti po
būvį, kuris įvyks š.m. gruodžio 14 
d., šeštadienį, Lietuvių Bendruo
menės namuose (Eastry St., Nor
wood).

Pobūvi sįvyks po Teatro — Stu
dijos “Mokykla žmonoms” vaidini
mo.

Juozas Gučius, ilgametis Ade
laidės Lietuvių Teatro — Studijos 
vadovas — režisierius po “Mokykla 
žmonoms” pastatymo nebeketina 
toliau vadovauti Studijai, o ponia 
A. Gučiuvienė, eilę metų ak
tyviai reiškusis scenoje kaip so
listė, ir daug dirbusi lietuviškos 
dainos puoselėjimui bei populiari
nimui, po gruodžio 8 d. atsisvei
kinimo koncerto nebežada daly
vauti viešuose pasirodymuose kaip 
dainninkė.

NEWCASTLIS
KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS
ALB Newcastlio Apyl. valdyba 

praneša, jog Kalėdų eglutė vai
kams ruošiama gruodžio 15 dieną 
(sekmadienį) 7 vai. vakaro, Broad
meadow parapijos salėje. Kalėdų 
senelis, vaikučiams iki 12 metų 
amžiaus (arbatėlės metu įteiks do
vanėles, kurioje dalyvauti kviečia
mi ne vien tėvai su vaikais, bet 
ir kiti bendruomenės nariai. Pra
šoma .atsinešti užkandžius, puodu
kus ir kitus stalo reikmenis. Ar
bata bus gaunama vietoje.

PRANEŠIMAI
CANBERROS LIETUVIAMS

Gruodžio 15-18 dienomis Canber- 
roje lankysis žinomas Amerikos lie
tuvių veikėjas Juozas Bačiūnas su 
žmona. Susipažinimo tikslu, gruo
džio116 d. 7.30 vai. vak., Country 
Women Association patalpose, ruo
šiama arbatėlė, į kurią kviečiami 
visi Canberros ir apylinkių lietu
viai.

ALB Canberros Apyl. Valdyba.

— ★ —

MELBOURNO LIETUVIAMS

š.m. gruodžio mėn. 15 d. 13 vai. 
šv. Jono parapijos mažojoje salė- 
Je ALB Melbourne Apylinkės val
dyba kviečia visų Melbourne esan
čių organizacijų pirmininkų ar jų 
atstovų pasitarimą kultūrinės vei
klos sekančių metų kalendoriui
nustatyti bei kitiems bendriesiems 
reikalams aptarti.

Gruodžio mėn. 22 d., sekmadie
nį, 2 vai. (tuoj po Kalėdų eglutės 
vaikams), didžiojo šv. Jono para
pijos salėje įvyks žinomo Ameri
kos lietuvių visuomenininko J. Ba- 
čiūno informacinis pranešmas, į 
kurį kviečiami visi atsilankyti.

— * —

Naujųjų metų sutikimo balių ir 
piemet rengia Apylinkės valdyba, 
įvyks Brighton rotušės salėje.

ALB Melbourne Apyl. Valdyba.

UŽBAIGTI MOKSLO METAI
Dviguba šventė Sydnėjuje

Sydnėjaus savaitgalio mokyklos 
(Bankstowno ir Camperdowno) 
mokslo metų užbaigos atšvęsti 
susirinko prie Sydnėjaus lietu
viams vaikams suruoštos Kalėdų 
eglutės. Šventė įvyko gruodžio 1 
d., sekmadieni, Camperdowno baž
nyčios salėje. Kalėdų eglutę su
ruošė ALB Sydnėjaus, Bankstow
no ir Cabramattos apylinkių val
dybos, taikau jant tėvų komite
tams.

Pj pamaldų, kuriose dalyvavo 
apie 60 mokyklinio amžiaus vaikų 
ir jų tėveliai, salėje šventę atida
rė ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dybos vicepirm., švietimo — kul
tūros vadovas inž. Adomėnas, pa
kviesdamas iškilmes pradėti Cam
perdowno mokyklos vedėjų kun. 
P. Butkų. Sugiedojus Marija, Ma
rija, kun. P. Butkus išryškino ši
tokių švenčių svarbų. Bankstowno 
savatgalio mokyklos vedėjas Br. 
Genys nušvietė sunkias darbo sų- 
lygas Bankstowno mokykloj, kur 
dirbama labai ankštose patalpose, 
bet sykiu pasidžiaugė, kad gausus 
būrys lietuviukų kiekvienų sekma
dieni ateidavo j pamokas, šių mo
kykla baigusiems 7 mokiniams 
įteikti pažymėjimai. Mokyklos ve
dėjas pažymėjimus įteikė: Genu
tei Dambrauskaitei, Vidai Dulin- 
skaitei, Jaunai Nakutytei, Rimtai 
Jakutytei, Romui Šatkauskui, Jo
nui Penkaičiui ir Algiui žolynui. 
Veik visi mokyklų baigusieji jų 
lankė nuo 1952 metų, o geriausiai 
baigė G. Dambrauskaitė. 3 geriau
siai baigusiems “abiturientams” 
įteiktos dovanos.

Bankstowno mokyklos tėvų ko
miteto pirm. A. švedas padėkojęs 
mokytojams už jų didelį darbų ir 
pasiaukojimų, visiems įteikė po 
gražių simbolinę dovanų — Vytį 
(iš medžio išpjautų, raudono akso
mo dugne, mediniame skyde — Al
gio Pluko ir Br. Kiverio medžio 
drožinių dirbtuvės kruopštus dar
bas). šioje mokykloje pereitais 
mokslo metais dirbo šie mokyto
jai: M. Slavėnienė, M. Švedienė, 
L. Dijokienė, P. Daukutė, Br. Ge
nys, kun. P. Butkus ir A. Gasiū- 
nas.

Tiek šios mokyklos vedėjas, tiek 
ir jos tėvų komiteto pirmininkas 
reiškė tvirtų įsitikinimų, kad kitu3 
mokslo metus pradės jau naujuose 
Bankstowno lietuvių namuose, kur 
ir darbo sųlygos bus žymiai geres
nės. Pereitais mokslo metais šių 
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BALIUS
ĮVYKS GRUODŽIO MĖN. 31 D. ST. JOACHIM’S HALL, 

SHEPPERTON RD. IR HARPPER STR. KAMPAS, VIC. PARK.
Veiks lietuviškų užkandžių bufetas. Visi tautiečiai maloniai kviečia
mi Naujuosius Metus sutikti savoje aplinkoje.

Bilietai gaunami pas valdybos narius.
Pradžia 8 vai. vak., pabaiga 2 vai. ryto.

ALB Pertho Apylinkės Valdyba.
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LIETUVIŲ

TEATRAS — STUDIJA
Adelaidėje 

UNLEY TOWN HALL 1957 M GRUODŽIO 14 D.
PREMJERA

MOKYKLA ŽMONOM
Moliere 3 veiks., 12 pav. komedija

Pastatymas: J. GUČIAUS Dekoracijo.: J. MATULEVIČIAUS

Pradžia 8 v. v.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
KVIEČIA VISUS TAUTIEČIUS ATVYKTI Į

KALĖDŲ POBŪVĮ, 
kuris įvyks šių metų gruodžio mėn. 26 d.

(KALĖDŲ ANTRĄ DIENĄ)

RANDWICK TOWN HALL, didelėje, naujoje, gražioje salėje. Gros 
estų kapela, bus turtingas bufetas ir įdomi programa.

Staliukus galima užsakyti pas P. Donielų telefonu UJ(0289.

Pradžia 7 v.v. Bilietų kaina 10/6

mokykla lankė apie 50 vaikų. ,
Camperdowno mokyklos moky

toja A. Savickienė, šios mokyklos 
mokiniams, atsilankiusiems bent į 
20 pamokų, įteikė dovanas. O to
kių buvo geras tuzinas. Tėvų ko
miteto pirm. inž. Adomėnas apdo
vanojo mokytojus: kun. P. Butkų, 
A. Savickienę ir A. Bernotaitę.

Buvo sudaryta konkurso komi
sija iš A. Savickienės, kun. P. 
Butkaus ir Br. Genio, kuri patiekė 
9 klausimus, o . geriausiai atsakiu
siems įteiktos dovanos. Konkursų 
pravedė kun. P. Butkus.

Oficialiųjų dalį užbaigė ALB 
Sydnėjaus Apylinkės pirm. inž. 
Vyt Bukevičius, pabrėždamas lie
tuviškosios mokyklos svarbų, tėvų 
ir bendruomenės pareigas jauno
sios kartos ruošime gyvenimui, o 
itin pabrėžė lietuvio mokytojo be
galinį pasiaukojimų.

Meninę programų pradėjo Ban
kstowno mokykla, čia girdėjome 
sesučių Zinkučių deklamacijas, 
mažutės Z. Belkutės solo dainų, 
apie parimusių ant grėblio sesę, 
ir kun. P. Butkaus vadovaujamo 
chorelio giesmes ir dainas.

ltin» gausių programų davė 
Camperdowno mokykla, čia pra
ėjo narsių deklamatorių kolona: 
Z. Šidlauskaitė, L. Apinytė, D. 
D. Adomėnaitė, E. Juraitytė, R. 
Bukevičius, C. Kapočius, R. Jū- 
raitis ir Alf. Savickas. Deklama
torius scenai paruošė mokyt. A. 
Savickienė.

Vertas dėmesio šios mokyklos 
choras. Jei bankstauniškiai choris
tai nedrąsiai kopė į scenų, o ki
tus, reikėjo veik veste nuvesti, tai 
kamperdauniškiai, kaip gerai iš
mankštinto choro dalyviai, drąsiai 
ir tvarkingai rikiavosi pagal bal
sus, ir kiekvenas žinojo savo vie
tų. Choras pagiedojo Tyliųjų Nak
tį ir padainavo Saulutė tekėjo, 
šaltyšių, Ant kalno mūrai ir Ga
le lauko toli. Mergaitės gabiai pa
šoko Blezdingėlę, Čigonių ir Jū
rininkų šokius. Chorų ir šokius 
paruošusi Aldona Bernotaitė įdė
jo tikrai daug darbo ir širdies. 
Tik gaila, kad šokiams palydėti 
neturėta akordeono.

šventė užbaigta bendromis vai
kų vaišėmis ir Kalėdų senelio pa
sirodymu, kuris iš savo milžiniško 
maišo apdovanojo visus mažesnius 
šventės dalyvius, besispiečiančius 
aplink Kalėdų eglutę, kurios “pa- 

unksmėje”, savo baltą barzdą 
glostydamas, senelis vaikams ne
šykštėjo ir pagriaudenimų bei ge
rų pamokymų.

šventė praėjo gerai, tik mažiau 
kantriems tėveliams kiek prail
go, o atžalynas į galą kiek nuvar
go — šventė truko apie 6 valan
das. (jk).

CANBERRA
UPĖS PAKRANTĖJE

Canberros lietuviai ir vėl turė
jo progos pasidžiaugti bei pasigė
rėti savo atžalynu, kuris lapkri
čio 24 d. Murrumbidgee upės pa
krantėje džiugino senimą vaidin
damas, žygiuodamas, lenktyniau
damas bei sportuodamas — lietu
viškai.

Dvylika savaitgalio mokyklos 
mokinių, mokytojų M. Labutienės 
ir J. Deno išmankštintų ir paruoš
tų, suvaidino patriotinio turinio 
vaizdelį: “Vėliava, kurią išgelbė
jo mergaitė”; atliko pratimus: 
“Gieda gaideliai”, akordeonu pri
tariami, atliko “nusirengimo — 
apsirengimo” lenktynes, lenktynes 
maišuose ir kita. Laimėjusieji ga
vo dovanų, o taip pat visi kiti vai
kai buvo apdalinti saldumynais.

Nors oras ir labai buvo nepa
lankus (siautėjo vejagaivalis ir 
momentais vos žiopčiojom), ta
čiau pik. K. Labučio kariškos dis
ciplinos ir organizatoriško suge
bėjimo dėka, bent dalis programos 
gana sklandžiai buvo atlikta.

K. Labučiui tenka didžiausia 
padėka už iniciatyvą ir nepapras
tą rūpestingumą šį parengimą be- 
organizuojant, o taip pat visas ne
geroves iš Savaitgalio mokyklos 
gyvenimo bešalinant. Bedirban
tiems organizacinį darbą su p. La
bučiu, buvo geros progos pasimo
kyti, kaip tas darbas turėtų būti 
atliekamas.

Didelė padėka tenka mokyto
jams: p. M. Labutienei, už didelį 
įnašą į mokyklos gyvenimą įve
dant žaidimus, dainas bei dekla
macijas ir p. J. Dėnui, už kruopš
tų, ištvermingą, nenuilstamą ke
lių metų darbą, už ką jam pri
klauso visų Canberros lietuvių pa
garba.

Šią dvylikiukę, taip nuoširdžiai 
išpildžiusi programą, sudarė: 
Balsytė Lilija, Kniežaitė Vanda, 
Juodvalkytė Birutė, Keraitis Ri
mas, Sipavičius Ričardas, Labutis 
Vidas, Meikšaitės Violeta, Audra 
ir Danutė, Skukauskaitė Irena, Pi- 
lypaitis Jonukas ir Pylipaitytė 
Anelė.

Brunui Jarašiui, pritarusiam 
akordeonu, Vytui Geniui, pagelbė- 
jusiam bufeto reikalais ir Faustui 
Gružui, prisidėjusiam prie sporto 
dalies organizavimo — Tėvų ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja.

NAUJAS MOKYKLOS TĖVŲ 
KOMITETAS

Gruodžio 1 d. Jarašių namuose 
įvyko mokyklą lankančių ir lan
kysiančių vaikų tėvų susirinki
mas. Trejus metus išdirbęs Tėvų 
komitetas (K. Labutis — pirmi
ninkas, E. Jarašienė iždininkas — 
sekretorius, V. Biveinis — narys), 
atsistatydino ir į naują komitetą 
išrinkti — Z. Sipavičius ir K. Ke
raitis. (j.e.)

PERTHAS
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Pertho lietuviai spalio 20 dieną 
visuotiniame susirinkime, išklausę 
senosios apylinkės valdybos prane
šimo apie atliktus darbus praėju
siais metais, išsirinko naują val
dybą, kuri pareigomis pasiskirstė 
taip: p. Knistautas — pirminin
kas, p. Garnys — vicepirmininkas, 
p. Kaminickas — sekretorius, p. 
Rimkus — iždininkas ir ponia Kai
raitienė — švietimo vadovas.

Naujoji valdyba nutarė Pertho 
lietuvių jaunimui suruošti Kalėdų 
eglutę. Eglutė ruošiama Subiaco 
Parich Hall, Banker Rd. Tikimasi, 
kad atvyks ir “senimas”. Taip pat 
ruošiamas tradicinis Naujų Metų 
sutikimas.

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

6


	1957-12-09-MUSU-PASTOGE_0001
	1957-12-09-MUSU-PASTOGE_0002
	1957-12-09-MUSU-PASTOGE_0003
	1957-12-09-MUSU-PASTOGE_0004
	1957-12-09-MUSU-PASTOGE_0005
	1957-12-09-MUSU-PASTOGE_0006

