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MASKVOS POLITIKOS VINGIAI J. M. BACHUNAI AUSTRALIJOJ
Chruščiovas apsiriko ir apsivylė, 

kai j jo pakartotinį pasiūlymą su
šaukti didžiųjų valstybių galvų 
konferenciją Vakarai, su preziden
tu Eisenhoweriu priešakyje, atsa
kė mėgiamai. Maskva klaidingai 
mane, kad sovietinių žemės paly
dovų iššovimas Vakarams įvarys 
baimės ir padarys juos minkštus 
bet kokiems Maskvos pasiūlymams 
derėtis. Tačiau Vakarai atsako: 
Kokia nauda kalbėtis, kaip aną
kart Ženevoje, jei visvien nėra jo
kių duomenų galimiems 'susitari
mams.

— x —
Kuris įvykis svarbesnis, sateli

tų iššovimas ar maršalo Žukovo 
pašalinimas iš vyriausybės ir par
tijos vadovybės? žymus Rytų Eu
ropos reikalų žinovas dr. Klaus 
Mehhert savo komentaro per Stutt- 
garto radiją pareiškė esąs įsitiki
nęs, kad Žukovo pašalinimas esąs 
svarbesnis faktas. Kol Žukovas 
buvo vadovybėje ir turėjo savo 
rankose armiją, tol karštakošis 
Chruščiovas negalėjo drįsti pradė
ti kokius nors pavojingus ekspe
rimentus. Dabar to stabdžio nebė
ra ir Chruščiovas, kol jis yra 
Kremliuje vyriausias, gali susi 
gundyti visokiems neapgalvotiems 
žygiams. Naujai paskirtasis gyny
bos ministeris Malinovskis yra ak
las Chruščiovo užgaidų vykdytojas. 
Kariniai stebėtojai abejoja, kad 
Malinovskio autoriteto užtektų, 
jei partijos nuolat įžeidinėjamoji 
armija imtų prieš Chruščiovą ir 
ck šiauštis.

Chruščiovo padėtis nėra tvirta 
ir užtikrinta, ir apskritai visa pa
dėtis Sovietų Sąjungoje nėra pa
stovi, pareiškė kitas žymus So-, 
vietų Sąjungos žinovas amerikie
tis Kennan. Chruščiovas esąs da
bar vienišas ledinėje viršūnėje, be 
tikrų draugų ir bendradarbių. La
bai opi Sovietuose vieta esą ir že
mės ūkis. Stalino laiku žemės ūkis 
buvo sužlugdytas. Jis, Kennan, ne
tikįs, kad Stalino įpėdiniams jau 
būtų pasisekę išlyginti tą žalą, 
kurią' padarė Stalino kolchozinė 
politika.

— ★ —

Svarstymai, kokios politikos 
reiktų laikytis Maskvos atžvilgiu, 
tęsiami visuose Vakaruose.. Nors 
ir nuostabu, bet atsiranda pačioje 
Amerikoje tokių politikų, kurie, 
nepaisydami Maskvos agresingu- 
mo, ir dabar dar siūlo sustiprinti 
koegzistencijos kryptį. Amerikos 
senatoinus demokratas Allen El- 
lender (Louisiana) reikalavo su
stabdyti Amerikoje antikomunisti
nę propagandą ir “žvangymą gin
klais”. Jis 33 dienas išbuvęs So
vietų Sąjungoje, Europoje ir Toli
muose Rytuose. Nesą galima rusus 
gerai nuteikti, jei sovietinė siste
ma nuolat per Amerikos Balsą ir 
kitus siųstuvus iškoliojama. Ame
rikos informacijos tarnyba turin
ti komunistus ignoruoti ir apsiri
boti iškelti .'tik Vakarų demokrati
jos gerąsias savybes. Reikią ku
rt laiką laikytis koegzistencijos ir 
palikti pačioms tautoms pasirink
ti demokratiją ar komunizmą. 
Reuterio agentūros pranešimą apie 
šito “izoliacionisto” pareiškimus 
papildė dar agentūra United Press. 
Nežiūrint savo koegzistencinių 
nuotaikų senatorius Ellender pa
reiškęs, kad amerikiečiai savo ka
rines bazes pasaulyje, vis dėlto, 
kol kas turį palaikyti tol, kol tarp

PER VILNIAUS RADIJĄ, Iš

★ .“žvejo sūnūs” lietuvių kalba. 
Lietuvos kino studija baigė įgar
sinti tą lątvių filmą lietuvių kal
ba. Tai esąs 22-as filmas šiais me
tais, sinchronizuotas lietuvių kal
ba.

★ Iš Kolumbijos į Lietuvą su
grįžę Pranas Radzevičius, Alek
sandras ir Agota Stoniai.

★ Grįžusi iš Argentinos jau spė
jo nuvežti į Kazachstaną. Vilniaus 
radijas perdavė pasikalbėjimus su 
Bronium Zulonu, prieš kurį laiką 
grįžusiu iš Argentinos, o dabar dir
bantį viename? Vilniaus fabrike. 
Pasirodo, kad šitas repatriantas 
tuo tarpu jau buvo nuvežtas į Ka
zachstaną darbams. Dabar vėl Vil
niuje. Vakarais mokosi darbo jau
nimo vidurinėje mokykloje. — 
Kai kurie sugrįžėliai, nors ’’įdar
binti”, bet dar neturi buto, tad gy
vena viešbutyje.

★ “Rūtos” saldainių fabrikas 
Šiauliuose praeityje turėjęs daug 
bėdų, pranešė Vilniaus radijas 
lapkričio 15 d. Normaliai dirbti 
fabrikui kliudė kuro ir žaliavų sto
ka. Net vandens trūkdavo. Dabar 
statoma nauja katilinė. Ir gamyba 
auganti, šiemet pagaminsią 50 to
nų gaminių daugiau, kaip perei
tais metais. Vyr. inžinierė Stankie- 
nė nusiskundė, kad valdyba nepa
rūpina skardos kai kuriems pasta
tams uždengti...

★ Lietuviškas sviestas išveža
mas t.k. į Vokietijos sovietinę zo
ną, į Lenkiją ir Čekoslovakiją.

★ Biržų rajono girininkijose la
puočiais i rspygliuočiais medeliais 
naujai apsodinta apie 500 hek
tarų.

★ Kaip anksčiau Stalino, taip 
dabar Chruščevo kalbas “nagrinė
ja”. Vilniuje ir kituose miestuose 
įvyko komunistų partijos propa
gandistų seminarai, kuriuose jie

valstybių nėra įsigalėjęs pasitikė
jimas.. .

— ★ —
Santykių įtempimas tarp Turki

jos ir Sirijos buvo kurį laiką at
slūgęs, bet pastarosiomis dienomis 
vėl atsinaujino. Naujas neramumų 
židinys atsirado ir Jordanijoje. 
Egiptas ii’ kai kurie kiti arabų 
kraštai kaltina Jordaniją per di
deliu draugiškumu Vakarams.

Net esą planuojama Jordanijos 
karalių Husseiną nuversti. Nėra 
abejonės, kad Maskva tuos nera
mumų židinius Artimuose Rytuose 
iš pašilų tyčia dar kursto. Bet 
padėtis dabar yra tokia, kad kilęs 
kad ir siauros apimties karas var
gu ar duotus “lokalizuojamas”. 
Tad galų gale nuo “didžiųjų” pri
klausys, kiek jie leis “mažes
niems” kariniai pasireikšti.

Realiai apžvelgiant dabartinę 
pasaulio politikos raidą, tenka 
konstatuoti, kad santykiuose’ tarp 
dviejų didžiųjų “blokų” įtempimo 
ženklų matosi daugiau, negu atos
lūgio. O pats būdingiąusias fak
tas tai tas, kad abi pusės šiuo 
metu dar veikliau ginkluojasi, ne
gu bet kada anksčiau po karo.

Chruščevas pastarosiomis savai
tėmis pakartotinai suteikė pasikal
bėjimus įvairių šalių laikraščiams. 
Visus jo pareiškimus galima su
skirstyti dviem požiūriais: iš vie

nos pusės jis nesiliauja didžiavę- 
sis naujomis sovietų raketomis ir 
iššautais į erdvę žemės palydovais, 
kartu grasindamas savo priešams 
triuškinančiais smūgiais, o iš ki
tos pusės trimituoja taikos ragais, 
nukreiptais ypatingai į Vašingto
no pusę. Iš vienos pusės jis kalti
na JAV-es, kad jos siekiančios 
išplėsti savo įtaką ir Artimuose 
Rytuose ir apskritai pasaulį už
valdyti, o iš kitos pusės Chrušče
vas kviečia Ameriką eiti su Sovie
tais lenktynių balistiniais šaudme
nims ir net... dulkių siurblių bei 
radijo aparatų gamyboje. Iš vienos 
pusės jis kviečia sutarti, kad kiek
viena tauta turėtų teisę savo liki
mą pati apspręsti, o iš kitos pusės 
jis nė vienu žodeliu neužsimena, 
kaip grąžinti apsisprendimo teisę 
pačios Maskvos pavergtoms tau
toms, pvz., Pabaltijo kraštams.

Ko siekia Maskva? Daugumas 
komentatorių sutaria nuomonėje, 
kad Maskva sieki’a tiesioginių dvi
šalių derybų su Vašingtonu. So
vietų idealas: susitarti su ameri
kiečiais ir “pasidalinti” su jais 
pasaulį. Du didžiūnai visa apspręs
tų, visam vadovautų. Tačiau, Va
šingtonas iki šiol neparodė noro 
daryti su Sovietais tokį pasaulio 
apimties “biznį”. Amerika skaito, 
kad taikos išlaikymas yra visų tau
tų reikalas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
“TIESOS” IR KITŲ ŠALTINIŲ 

apmokomi, kaip Chruščevo kalbas 
perteikti mitinguose.

★ “Pratina prie terliojimo”. Vyr. 
inžinierius ekonomistas K. Bindo- 
rius “Tiesoje” rašo: “Mūsų fabri
kų gaminamas plonas sugeriama
sis popierius, nusausinant raštą, 
visuomet daugiau ar mažiau jį su
tepa. Tai be reikalo nervina plun
ksnos darbuotojus, o moksleivius 
nenorom pratina prit ‘terliojimo’. 
Nejaugi mftsų popieriaus fabrikai 
negali pagaminti gero sugeriamo
jo popieriaus?”

Atrodo, kad ne.
★ Sovietinis pašto ženklas, vaiz

duojąs Lietuvą, išleistas ryšium su 
Spalio revoliucijos sukaktim. Lie
tuviško peisažo fone atvaizduota 
mergina tautiniais drabužiais ir 
respublikos herbas. Lietuvių ir ru
sų kalbomis užspausdinta “Lietu
vos TSR-ka”.

★ 1956 metais Lietuvos respub
likos prekybinės organizacijos gy
ventojams pardavė: daugiau kaip 
2.000 motociklų, beveik 53.000 dvi
račių, apie 35.000 radijo imtuvų, 
1.200 televizijos aparatų, daugiau 
kaip 13.000 foto aparatų.

★ “Komjaunimo Tiesos” žinio
mis, Kazachstano žemės ūkyje 
dirbą 2.000 Lietuvos jaunuolių. 
1.200 jaunuolių ir merginų tiesia 
geležinkelius. 5.000 Lietuvos jau
nuolių padėjo šią vasarą nuimti 
derlių 600.000 ha plote. Lietuviai 
Kazachstane suarę 64.000 ha dir
vonų.

★ Panevėžyje dabar esą 100 gy
dytojų, pranešė Vilniaus radijas.

★ 7 valandų darbo diena bando
ma įvesti1 Šiaulių dviračių fabriko 
kai kuriuose skyriuose. Bet pasi
rodo, kad darbininkai yra verčia
mi per 7 valandas atlikti tokias 
pat darbo normas, kaip per buvu
sias 8 valandas.

£ 170 mil. plyšys biudžete
Australijos ekonomikos eksper

tai teigia, kad šiais finansiniais
metais Australijos iždo pajamos 
už vilną, palyginus su praėjusiais 
metais sumažės £ 120 milionų. 
Priežastis: mažiau užauginta vil
nų, apie 17% krito kaina. Nurodo
ma, kad iždo pajamos iš eksporto 
sumažės £ 170 mil., nes mažiau 
bus gauta taip pat už kviečius, 
miltus ir kitus žemės ūkio produk
tus. Nežiūrint į tai, už vilną nu
matoma gauti £ 370 mil. Dėl vil
nos, kviečių ir kitų žemės ūkio 
gaminių eksporto sumažėjimo dau
giausiai kaltos sausros.INDONEZIJOS PROBLEMOS
JAVA RAUDONŲJŲ RANKOSE. 
LAUKIAMA, KADA VISĄ IN
DONEZIJĄ UŽVALDYS KOMU
NISTAI.

Pasaulio dėmesio centre atsidū
rė Indonezija. Ir visai pagrįstai į 
ją susirūpinę žiūri ir Vakarai ir 
Rytai, nes vieni laukia, kada In
donezija atsidurs komunistų kon
trolėje, o kiti, taip pat nekantrau
dami, žvalgosi, ar pasiseks jų 
draugams įvykdyti perversmą ir 
pasigrobti valdžią.

Viskas vyksta v.ardan laisvės. 
Indonezijos vyriausybė nori iš
laisvinti olandų valdomą Vak. 
Gvinėją (Iranią), o komunistai vi-
są Indoneziją nuo pačių indonezų 
išrinktos vyriausybės.

Jau kiek anksčiau komunistų 
vadovaujamos darbininkų unijos 
atėmė iš olandų jų bankus ir ki
tas prekybos bei pramonės įstai-
gasj o dabar pradėjo nusavinti ir 
žemes. Paskutinis komunistų rei
kšmingas žingsnis — jie savo kon- 
trolėn perėmė visą Javos salą, 
turtingiausią Indonezijos sritį. 
Laukiama, kad jie mėgins pasi
glemžti ir visos Indonezijos val
džią.

Djakartos vyriausybė rimtai su
sirūpino, nes komunistų vadovau
jamos unijos pradėjo vartoti jėga 
ir smurtą. Jos išsprogdino didžiu
lį amunicijos sandėlį, norėdamos 
padaryti mažai vieksminga armi
ją, kuri nepritaria komunistų sau- 
vališkiems žygiams.

Australijos vyirausybė Indone
zijos įvykius seka su dideliu susi
domėjimu, o užsienių reikalų mi
nisteris R.G. Casey pareiškė, kad 
Indonezijos krizė gali sudaryti pa
vojų Pietryčių Azijos taikai.

Indonezijoje yra apie 300 Aus
tralijos piliečių. Pavojaus atveju 
jie būtų evakuoti. Nurodoma, kad 
evakuojamiems iš Indonezijos 
olandams būsią parūpinta pasto
gė 10.000 žmonių, panaudojant ka
riuomenei priklausančias stovyk
las, kuriose kiek anksčiau gyve
nome mes ir kitų kraštų pokario 
ateiviai.

Australiją nuo Indonezijos ski
ria apie 400 mylių vandens juosta. 
Pagal Kolombo planą, Australija 
Indonezijai suteikė £ 1.750.000 
paramą.

IR VĖL NEPASISEKĖ

Pereitą savaitę amerikiečiai 
mėgino paleisti drbtinį žemės pa
lydovą. Bandymas nepasisekė — 
įvyko sprogimas “žemės palydo
vui” nepakilus nuo žemės. Tokių 
bandymų buvę ir anksčiau.
• Čekoslovakija Egiptui suteikė 
20 mil. svarų paskolą pramone) 
plėsti.

Š.m. gruodžio mėn. 8 d. “Mari
posa” laivu į Australiją atkeliavo 
žymus Amerikos lietuvių visuome- 
ninkas Juozas Bachunas (Bačiū- 
nas) su ponia. Sydnėjaus uoste 
juos pasitiko ALB Krašto Valdy
bos pirm. St. Kovalskis, vicepirm. 
B. Daukus, ALB Sydnėjaus Apyl. 
pirm. Vyt. Bukevičiūs ir būrelis 
sidnėjiškių, kurių tarpe buvo lan
kiusių JAV-bes ir jau iš anksčiau 
pažinojusių p.p. Bachunus.

Iš uosto palydėti į “Australia” 
viešbutį, dar vandenyno vėjo ne- 
atsikratę, vos spėję persirengti p. 
p. Bachunai skubėjo į melburniš- 
kių dainorių koncertą, į kurį pa
kvietė juos sutikusieji sidnėjiškiai 
ir Melbourne Dainos Sambūrio 
adm. L. Baltrūnas.

Koncerte p.p. Bachunai susipa
žino su keliasdešimt sidnėjiškių 
lietuvių ir gavo daug kvietimų pa
viešėti jų namuose. Koncertui pa
sibaigus, J. Bachunas pasveikino 
savo ir žmonos vardu Sydnėjaus 
lietuvius ir atvežė linkėjimus bei 
sveikinimus Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės, kurios pirmininkas 
p. Barzdukas p. Bachuną prašė 
perduoti Australijos lietuviams. 
Savo žodyje J. Bachunas pasi
džiaugė gražiu koncertu, o dėko
damas dirigentui ir choristams 
pažymėjo, kad jam šį kartą par
sekę, nes jis.į lietuviškus koncer
tus dažnai šimtus mylių važiuoda
vęs, o čia tik keliasdešimt žings
nių nuo viešbučio iki salės terei
kėję paėjėti. Apgailėjęs, kad ne
galėjęs atvežti kokio amerikiečių 
lietuvių choro, tad norįs bent iš da
lies atsilyginti ir pažadėjo paro
dyti spalvotą garsinį lietuvišką 
filmą, kurį pademonstruos (jei bus 
gauti aparatai) ir Sydnėjuje, ir 
Canberroje, ir Melbourne, ir Ade
laidėje.

Pirmadienį p.p. Bachunai pradė
jo lankyti sidnėjiškius lietuvius. 
Pirmas vizitas teko p.p. Daukams 
(Yagoonoj), kur inž. B. Daukus 

pakviesti prie pietų stalo ilgesniam 
pokalbiui susitiko su ALB Krašto 
Valdybos pirmininku St. Kovals- 
kiu ii’ ponia, ALB garbės nariu 
Ant. Bauže ir ponia ir “M.P.” 
redaktorium. Jaukioj šeimyniškoj 
nuotaikoj praleista popietė bekal
bant apie Australijos ir Amerikos 
žemynuose įsikūrusių lietuvių gy
venimą.

Gruodžio 10 d. J. Bachunas su
sitiko su keliolika sidnėjiškių 
Emil. Kolakausko namuoses (Au- 
burne), kur vyrų draugijoje po
kalbiai lietė daugiausiai politinius 
klausimus. %

Gruodžio 11 d. p.p. Bachunai vie
šėjo p.p. Baužių namuose (Bard- 
wel Park), čia susitiko su keletu 
naujųjų ir senųjų Australijos lie
tuvių (Jonu Kelertu, Ksaveru Skė
riu, į šį kraštą atvykusiais prieš 
daugel metų) J. Bachunas itin gy
vai domėjosi K. Skėrio pasakoji
mais apie knygnešių laikus, o su 
V. Šliogeriu rezgė pokalbius apie 
Lietuvos-laisvės kovas.

J. Bachunas gyvai domisi lie
tuviškosios spaudos reikalais ir 
ekonominiu lietuvių gyvenimu. Jis 
lankėsi šio laikraščio redakcijoje, 
“Minties” spaustuvėje, “Baltios” 
b-vės krautuvėje Cabramattoje ir 
kt. J. Bachunas, aktyvus Ameri
kos lietuvių spaudos bendradarbis, 
pats leidęs ir redagavęs laikraš
čius bei knygas, aiškinosi Austra
lijos lietuvių spaudos egzistencijos 
sąlygas, o kaip senas spaustuvi
ninkas (jis ir dabar savo vasar

vietėje — Tabor Farmoje — turi 
spaustuvę), su “Minties” savinin
ku Pr. Nagiu surado daug ben
dros šnekos. Apžiūrėjęs “Baltios” 
krautuvę, su jos vedėju J.P. Kėd
žių ir ponia, gerą valandą prašne
kučiavo apie prekybinius ir kito
kius, mus visus dominančius, rei-- 
kalus.

J. Bachunas vizitavo Sydnėjaus 
liet, kapelioną kun. P. Butkų. 
Gruodžio 12 d. buvo pakviestas į 
ALB Krašto Valdybos posėdį, ku
riame dalyvavo, šalia Krašto V- 
bos narių, Krašto Konrolės Komi
sija, Sydnėjaus, Bankstowno, Cab- 
ramattos apylinkių v-bų pirminin
kai ir šio laikraščio redaktorius.

Krašto Valdybos pirmininkas 
supažindino svečią su Australijos 
Lietuvių Bendruomenės organiza
cine struktūra ir, aplamai, lietu
vių kultūriniu, visuomeniniu ir 
kitokiu reiškimusi šiame krašte. 
J. Bachunas davė platų Amerikos 
lietuvių organizacinio gyvenimo 
vaizdą. Vėliau, klausimų-atsakymų 
formoje, pasiryškinta ekonominiai, 
socialiniai, politiniai bei kiti rei
kalai, lygiai rūpį ir amerikiečiams 
ii’ australiečiams lietuviams.

Prieš išvykdamas iš Sydnėjaus, 
J. Bachunas numatė aplankyti dar 
keletą lietuvių šeimų, apžiūrėti 
lietuvių namus centre ir Banks- 
towne ir dalyvaus gausesniame 
sidnėjiškių susibūrime Estų na
muose, kur rodys iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo filmą.

Iš Sydnėjaus p.p. Bachunai ap
lankys Canberros lietuvius, o gruo
džio 18 d. bus Melbourne, iš kur 
gruodžio 26 d. atskris į Adelaidę. 
Sausio 1 d. grįš vėl į Sydnėjų, iš 
kur sausio 3 d. išplauks laivu į 
N. Zelandiją, aplankyti ten gyve
nančių lietuvių. (jk).

AREŠTUOTAS 
PREZIDENTAS 

SOEKARNO
Gruodžio 13 d., baigiant spaus

dinti laikraštį, gauta žinia, kad 
Indonezijos prezidentas Soekarno 
nušalintas ir laikomas namų areš
te. Vyriausybės pareigas eina 3-jų 
asmenų grupė, į kurią paskirti mi
nisteris pirm. dr. Djuanda, buv. 
viceprezidentas dr. Hatta (kietas 
antikomunistas) ir kariuomenės 
štabo viršininkas gen. Nasution.

Perversmą įvykdė antikomunis- 
tiškai nusistačiusi kariuomenė. 
Soekarno buvo žinomas kaip pro- 
komunistas.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
TAUTŲ DELEGACIJA 

VAŠINGTONE

Pavergtųjų Europos Tautų de
legacija buvo nuvykusi į Vašingto
ną ir spalio 25 d. priimta augštų 
JAV užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnų, kuriems pateikė PET 
nusistatymą ryšium su Sov. Są
jungos koegzistencijos ofenzyva 
Jungt. Tautose. Delegacijoje daly
vavo PET Gen. komiteto pirminin
kas dr. V. Masens, PET Polit. ko
misijos pirm. V. Sidzikauskas, Ge- 
ner. Komitito narys dr. P. Ženki 
(Čekoslovakija) ir Lenkų delegaci
jos pirmininkas Stefan Korbons- 
ki.

• Maskvoje pasirašytoje 12 ko
munistinių kraštų bendroje dekla
racijoje nėra Jugoslavijos parašo. 
Manoma, kad Maskva pradės “šal
tąjį karą” prieš Titą.
• Romoje plaučių uždegimu mirė 
garsusis italų dainininkas Benja
mino Gigli.

i
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Op Op, Kas Ten?
KONCERTAS, KURIAME ŽMONĖS VERKĖ IR JUOKĖSI, IR 
APIE KURI DAR ILGAI KAL-BĖS SIDNĖJIŠKIAI LIETUVIAI.

Jie skrido lėktuvais ir trauki
niais važiavo,, kol pasiekė Sydnė
jaus miestą. Paskui jie vėl važia
vo traukiniais, autobusais ir pės
ti kulniavo, kol pasiekė namus, i 
kuriuos jie buvo pakviesti pri
glausti galvas trumpam poilsiui. 
Bet, ach, kiek čia to poilsio jie ir 
beturėjo: šeimininkai, sulaukę mie
lų svetelių, atidarė širdis ir inda
ujas. Tad kitas, vos valandėlę 
menką snūselėjęs, jau ir dairėsi, 
kur tas Camperdownas beesąs — 
lietuviams pamaldose juk pažadėta 
pagiedoti!

— x —
Sekmadieni, toli dar prieš 12 

valandą, šventorius knibžda 
tiek svieto susirenka, paprastai, 
čia tik per didžiąsias šventes. 
Bažnyčioj ktiems ir vietos atsi
sėsti pritrūko. O telpa beveik 400 
žmonių.
Sidnėjiškis Br. Kiveris pravirgdo 

vargonėlius. Suaidi giesmė, antra. 
Maldai sunkiai susikaupia suoluo
se sėdintieji — galvos vis gręžiasi, 
nes - žmonės sidnėjiškiai nori ir 
pamatyti senai lauktuosius Mel
bourne dainorius, besiskardenan- 
čius ten augštai, kur vargonėliai 
virksnoja.

I sakyklą pakyla kun. P. But
kus, Pamokslas. Sydnėjaus lietuvių 
kapelionas, tarsi iš savo ir savo 
parapiečių širdžių imlioja žodžius, 
pina juos į sakinius atiduodamas 
duoklę lietuviškai giesmei ir dai
nai, kuri šiandien, kaip ir visais 
laikais, lietuvį guodžia, gaivina ir 
didžiame nuopuoly jėgų gyventi 
teikia. Jis dėkoja melborniškiams, 
nepabūgusiems tolimo kelio, dėkoja 
jiems už jų gražias giesmes, pra
šo Augščiausiojb palaimos jų gy
venime ir ateities darbuose.

Pamokslininkas grįžta prie al
toriaus ir graudžią rimti suplėšo 
Petro Morkūno solo giesmė apie 
skausmo suspaustą širdį, paguodos 
jieškančią maldoje. Vėl choras 
gieda — švelniai, subtiliai — teka 
ramiu upeliu, tai galingai aidi vi
soje bažnyčioje, pro atdaras du
ris išsiveržia australiškan švento- 

' riun ir gatvėn.
— * —

Australia Hall. Dar toli prieš 
koncerto pradžia pradėjo rinktis 
žmonės iš viso Sydnėjaus ir prie
miesčių. Lygiai 6 vai. Albertas 
Čelna buvo frake ir veik puskapis 
melburniškių stovėjo scenoje — 
jų, pasirodo, punktualių esama. 
Bet į salę vis dar plūdo žmonės. 
Tad Sydnėjaus Apylinkės valdy
bos pirm. inž. V. Bukevičius ir šo
kosi prašyti, kad dar palauktų, 
kad neatskleistų uždangos.

— ★ —
Prasiskleidus uždangai, Melbour

ne dainoriai pasveikinami karštais 
plojimais. Tautiniais drabužiais 
moterys ir baltais marškiniais vy
rai. Išoriškai choras atrodo šau
niai, bet kaip dainuos, galvoja baž
nyčioje nebuvusieji. .

Anglijos himno išklausėm stovė
dami. Patogiai sėdėjom, kitas ir 
ašarą nubraukė, giedant Mažosios 
Lietuvos himną “Lietuviais esame 
mes gimę”. Jis nuskambėjo galin
gai ir pagaunančiai.

Prie garsintuvo Alena Karazi
jienė — simpatiškas veidas, malo
ni šypsena ir gera dainuosimos 
dainos interpretacija — pranešėją 
palydime katutėmis.

Ir jauti, kad išnyko uždanga 
tarp scenos ir salės, kad ištirpo 
visi ledai tarp klausytojų ii’ dai
nininkų, kad visi gyvena vienu 
jausmu, viena pakilia nuotaika.

Kaista nuo plojimų delnai ir, at
rodo, kad kiekviena daina skamba 
dar sultingiau, dar labiau pagau
nančiai. Jau prasideda reikalvimai 
kartoti. O kai nuskamba, vietomis 
iki sopulingumo griaudi “šiaurės 
pašvaistė” (žodžiai B. Brazdžio
nio, muzika St. Sodeikos), kilo to
kia plojimų audra, sidnėjiškiai pa
sirodė tokie nenuolaidūs, kad A. 
čelha suprato, jog nuo kartojimo 
neišsisuks. Ir “šiaurės pašvaistę” 
girdėjom du kartus.

x
Irena Zableckytė piano solo pa

skambino Chuberto Imprompto ir 
j£arl Reher Prisiminimus. Pianis

tei pilnai išvystyti savo sugebėji
mus neleido soliniam skambinimui 
netinkamas instrumentas.

Pasikeitė dekoracija. Juodais 
kostiumais, gražiai išsirikiavo vy
rų choras. Jis padainavo 3 dainas. 
Po J. Žilevičiaus “Op op, kas ten, 
Nemunėli?”, J. Žilevičiaus “Oi, 
kad išauštų” solo partiją atliko II. 
Paškevičius, o J. švedo “Baltos gė
lės”, solistas P. Morkūnas, šias 
abi dainas ir vėl reikėjo kartoti.

— ★ —
Antroj daly scenoje pamatėme 

puošniom baltom sukniom šaunių 
moterų rinktinę. Jų choras padai
navo,taip pat 3 dainas. Ir jos (o 
ko jos taip gražiai ir švelniai, lyg 
širdį glostytų, dainavo!) neišsisu
ko nuo kartojimo, nes kiekviena 
jų daina buvo viena už kitą gra
žesnė, bet bene labiausiai visiems 
patiko “Miegok karalaite” (žodžiai 
J. Dagio, muz. Moząrto) ir “O 
naktuže” (žodž. P. Rūtenio, muz. 
J. Offenbacho).

Argi reiktų kalbėti, kad miš
riam chorui antrą kartą pasirod
žius, beveik kiekviena daina buvo 
lygiai karštai nuplojama, o bene 
daugiausiai St. Šimkaus “Vėjo 
dukra” ir Paulausko “Jūreivių 
maršas”, žinoma, neapsieita be 
kartojimų ir šį kartą.

Mišrus choras padainavo 13 dai
nų.

Koncertas baigtas Tautos him
nu.

— x —
Gražiais žodžiais sidnėjiškių 

vardu padėkojo ALB Sydnėjaus 
Apylinkės valdybos pirm inž. Vyt. 
Bukevičius, o gėlių gavo ir diri
gentas ir dainininkės.

I koncertą suspėjęs atvykti ame
rikietis lietuvis J. Bachunas šu

Komunikatas
1957 m. lapkričio 17 d., Wa- 

shington’e, D.C. įvyko Lietuvos 
Laisvinimo veiksnių pasitarimas, 
kuriame dalyvavo: L. šimutis, dr. 
P. Grigaitis ir M. Vaidyla, ALTo 
Vykdomojo Komiteto nariai; dr. 
A. Trimakas, dr. J. Stikliorius ir 
H. Blazas — VLIKo Prezidiumo 
nariai; V. Sidzikauskas ir J. Au
dėnas — Liet. Laisvės Komiteto 
nariai; M. Kižytė — ALT Inform. 
Biuro direktorė ir K. Škirpa — 
VLIKo grupių konsolidacijai siek
ti komisijos pirmininkas. Be to, 
kai kuriuos klausimus svarstant, 
į posėdį buvo atsilankęs stebėtoju 
p. J. Rajeckas, Lietuvos atstovas 
Wašingtone ir kan. dr. J. Končius, 
BALFo pirmininkas.

Pasitarimas, apsvarstęs esamą
sias Lietuvos laisvinimo sąlygas ir 
perspektyvas, konstatavo, kad pa
skutinieji įvykiai tarptautinėje po
litikoje pastatė laisvuosius Vaka
rus prieš naujas rimtas problemas, 
kurios skatina vakariečių santū
rumą Sovietų Sąjungos pavergtų 
tautų atžvilgiu. Tačiau preziden
to D. Eisenhowerio paskutiniai 
pareiškimai, kad JAV sieks teisin
gos taikos, o taip pat atsakingų 
JAV pareigūnų pareiškimai lietu
viškiems veiksniams, rodo, kad 
pavergtųjų išlaisvinimas pasilieka 
vakariečių tarptautinės politikos 
siekimu, kurio teisingai neišspren
dus negali būti visuotinos teisingos 
taikos ir saugumo.

Liet, laisvinimo veiksniai, įver
tinę dabartines sąlygas, kurios 
reikalauja iš jų Lietuvos laisvini
mo pastangų padidinimo ir veiklos 
glaudesnio koordinavimo, nusista
tė Lietuvos laisvinimo siekti ir to
liau kiekvienam veiksniui prieina
mame sektoriuje visomis turimo
mis priemonėmis, atitinkamai vei
kiant laisvojo pasaulio vyriausy
bes, parlamentus ir viešąją opini
ją — prašant ir reikalaujant pa
vergtųjų kraštų laisvinimą laikyti 
teisėtu tarptautinės politikos tiks
lu ir jo siekti kiekviena proga, o 
taip pat, kai su Sovietų Sąjunga 
vedami bet kokie pasitarimai, de
rybos ar sudaromos sutartys.

Drauge su kitų pavergtųjų tau
tų veiksniais dėti pastangų per 
laisvųjų kraštų vyriausybes ir jų 

žmona, savo trumpame sveikinimo 
žodyje pasidžiaugė reta proga iš
girsti tokį puikų koncertą ir tai 
jail pirmąją dieną, vos išlipus iš 
laivo. Šia proga jis perdavė sid- 
nėjiškiams Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės pirm. Barzduko 
sveikinimus Amerikos lietuvių 
vardu.

Melbourne Dainos Mylėtojų 
Sambūrio vardu kalbėjo adm. L. 
Baltrūnas. Padėkojęs už suteiktą 
progą koncertuoti Sydnėjuje, ug
dant lietuvišką dainą ir skleid
žiant jos grožį, kvietė Sydnėjaus 
Dainos chorą atvykti koncertuoti 
į Melbourną. šiam kvietimui drau
giškais plojimais pritarė visi Mel
bourne dainoriai ir jų dirigentas

x
Galima ir’ baigti įspūdžius 

apie šį retą ir ilgai neužmirštamą 
įvykį. Bet norisi dar pasiguosti, 
jog kurią dieną ir vėl, važiuosite 
traukiniais, ar skrisite lėktuvais, 
ar eisite pėsti, bet būtinai pasi
rodysite Sydnėjuje ir padainuosi
te. '

Sakau, jeigu jūs nebūtumėte 
taip gražiai dainavę, jeigu ponia 
Karazijienė taip maloniai klbėju- 
si, tai ir nekviestume. Tad patys 
kalti, jei ir vėl turėsite baladotis 
šimtus mylių, naktis nemiegoti, 
darbo dienas prarasti.

x
Dėl laiko stokos, ir dėl kitokių 

svarbių priežasčių, nebuvo įmano
ma Melbourno dainorių sukviesti 
platesnio susipažinimo pobūvin. 
Tad čia pat, už scenos, “Dainos” 
choras pasivaišino su melburniš- 
kiais alučiu Ir vaisvandeniais, per
simetė žodžiu kitu, o P. Vaičaitis 
(melbumiškis) gabiai padeklama
vo satyrinių eilėraščių. Pasirodo, 
kad Ant. Gustaitis populiarus ir 
Melbourne. Na, buvo dar padainuo- 
ij.,Abet jau be dirigento, dalyvau
jant sykiu ir melburniškiams ir 
sidnėjiškiams.

J. Alonis.

delegacijas prie Jungtinių Tautų, 
kad Lietuvos kaip ir kitų paverg
tų kraštų klausimas būtų įrašy
tas į J.T. dienotvarkę, siekiant 
priimti rezoliuciją, reikalaujančią 
išvesti iš pavergtų kraštų Sovietų 
Sąjungos kariuomenę, policiją ir 
jų administraciją, ir atstatyti tų 
kraštų nepriklausomybes.

Aktyviai dalyvauti Pavergtų Eu
ropos Tautų Seimo darbuose ben
dro išlaisvinimo tikslo siekiant, o 
taip pat kitose tarptautinėse orga
nizacijose, kurios Lietuvos laisvi
nimo pastangoms gali padėti.

Turint galvoje, kad artimesniųjų 
Lietuvos kaimynų — Vokietijos ir 
Lenkijos — politinės problemos ir 
ateitis yra susieti su Lietuvos ne
priklausomybės atstatymu, mėgsti 
irplėsti turimus ryšius su visų pa
vergtųjų kraštų egziliniais veiks
niais, siekiant Lietuvos laisvinimo 
reikalui didesnės paramos.

Sustiprinti Lietuvos laisvinimo 
pastangas informacija svetimomis 
kalbomis, pirmoje eilėje dar 1958 
m. vasario 16 dienai išleidžiant 
apie Lietuvą trumpą informacinį 
leidinį anglų kalba ir siekiant ar
timesnėje ateityje išleisti apie Lie
tuvą enciklopedinio pobūdžio angį 
lų kalba knygą, kuri akivaizdžiau 
svetimuosius supažindintų su Lie
tuva ir jos problemomis.

Pasitarimas, numatydamas Lie
tuvos laisvinimo akciją plėsti, su
stojo ties lėšų klausimu ir pareiš
kė įsitikinimą, kad plačioji lietu
vių visuomenė ir toliau savo para
ma ir aukomis rems Lietuvos lais
vinimo darbą. Visuomenę plačiau 
ir nuolat apie Lietuvos laisvinimo 
darbus informuoti, pasitarimas su
darė informacijų ir spaudos komi
siją, į kurią pakviesti: M. Kižytė, 
nuo ALTo; H. Blazas, nuo VLIKo 
ir M. Brakas, nuo L. Laisvės Ko
miteto.

Ypatingos svarbos teikiama ra
dijo informacijai į pavergtą kraš
tą iš Europos per Vatikano, Ro
mos ir Madrido radijo stotis, ku
rių išlaikymui ir darbo apimties 
išplėtimui bus dedamos visos pa
stangos.

Veiksnių pasitarimas kviečia ir 
skatina visuomenę keturisdesimtą- 
ją Lietuvos Nepriklausomybės su-

A. GUČIUVIĖNĖ ATSISVEIKINO Partija Ir Kariai
Š.m. gruodžio 1 d. Adelaidėje, 

Australia Hall, žinoma ir mėgiama 
dainininkė ponia A. Binkevičiūtė 
— Gučiuviėnė, Adelaidės lietuvių 
visuomenei davė atsisveikinimo 
koncertą, šiame koncerte, kurio 
pelnas paskirtas Adelaidės lietu
vių namams, be A. Gučiuvienės 
dar dalyvavo smuikininkas Pr. 
Mariukas, pianistė D. Oldham ir 
2 metus dainavimą pas A. Gučiu- 
vjenę studijavusi A. Uknevičiūtė.

Koncerto programą sudarė G. 
Faure “Crucifix” ir W.A. Mozar- 
to “Avė Maria” (duetu dainavo 
A. Gučiuviėnė ir A. Uknevičiūtė, 
smuiku pritarė Pr. Mariukas), J. 
Žilevičiaus “Močiute širdele”. S. 
Gėrimės “Savo sambančia daina” 
(Uknevičiūtė), V. Jakubėno “Pa
saka” (piano solo D. Oldham), K. 
V. Banaičio “Atsiminimai” ir J. 
Gruodžio \“Ko čia taip ilgu” (A. 
Gučiuviėnė), A. Račiūno “Nesi
leisk! saulute” (smuiku solo Pr.

Mariukas). Pirmoji koncerto dalis 
buvo užbaigta dviem liaudies dai
nom (“Miegužėlio noriu” ir “Pjaun. 
broliukai”), kurias duetu padaina
vo A. Gučiuviėnė ir A. Ųknevi- 
čiūtė.

Antroje dalyje A. Uknevičiūtė 
padainavo dvi arijas (iš “Toskos” 
ir “Karmen”), Pr. Mariukas J. 
Svendsen Romansą ir smuiku pri
tarė A. Uknevičiūtei dainuojant 
J. Messenet Elegiją ir F. Mendel - 
sonno Venecijos dainą. Po to se
kė D. Oldham piano solo (J. Brah- 
mso Rapsodija g-moll). A. Gučiu- 
vienė dainavo (smuiku pritariant) 
H. Bemberg Indų dainą ir iš P. 
Čaikovskio “Orleano Mergelės” 
operos Jeanne d’ Are ariją.

Koncertas buvo baigtas A. Gu
čiuvienės ir Uknevičiūtės duetu 
(Rubinšteino: Angelas ir Chopin: 
Ruduo).

Iš augščiau paduotos programos 
lengva įsitikinti koncerto apimties 
platumu ir gilumu. Ištikrųjų tai 
buvo koncertas, kokio Adelaidės 
lietuvių visuomenė ligšiol negirdė
jo. Jeigu ponia Gučiuviėnė nepa
keis savo nuomonės, Adelaidė, ku
ri dar ne taip senai didžiavosi sa
vo dainininkėmis (Gučiuviėnė, Va
siliauskienė, Rūkštelienė) savo 
tarpe teturės tik ponią Vasiliaus
kienę (Rūkštelienė išvažiavo į 
Ameriką). Gaila, ir ponia Vasiliau
skienė pastaruoju laiku kviečia
ma dažniau koncertuoja svetur, 
negu Adelaidėje.

Grįžtant prie koncerto, tenka su 
dideliu malonumu pabrėžti, kad 
visi jo dalyviai davė visa, ką jie 
galėjo geriausio duoti. Ypač įspū
dingai praskambėjo Jeanne d’Arc 
arija, ir visi suprato, kam yra ski
riami ir kam sakomi tie švelnūs ir 
mylinti atsisveikinimo žodžiai. Sa
lėje daugis verkė. Ir kodėl ponia 
Gučiuviėnė pasitraukia?! Ar šis 
puikus jos dainavimas šiame kon
certe ištikrųjų bus jos 25-rių me
ti] dainavimo karjeros apvainika
vimas?

Ir smuikininkas Pr. Mariukas, 
ir pianistė D. Oldham (nuoširdi 
lietuvių draugė), ir A. Uknevičiū-

kaktį kuo iškilmingiau ir prasmin
giau visame pasaulyje minėti ir ta 
proga sukaupti dvasines ir medžia
gines jėgas Lietuvos laisvinimo 
kovai tęsti, iki visiško Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės atsta
tymo. E. 

tė darniai papildė ponios Gučiu
vienės atsisveikinimo koncertą.

Jauna dainininkė A. Uknevičiū
tė, po dviejų metų pasiruošimo, 
kiek galėdama derinosi prie įgu
dusių menininkų, bet, kaip pasi
rodo, dviejų metų dar nepakanka 
nors ir turint balsą. Jos balso 
valdymas (ypač augštose gaidose) 
turi sprendžiamos reikšmės — jei
gu dainininkė norės toliau tobulė
ti, turės dar daug dirbti ir ilgai 
dainavimą studijuoti. Nėra abejo
nės, kad turėsime progos išgirsti 
A. Uknevičiūtės tikrai jau diplo
minį koncertą.

Publika karštai plojo. Visi kon
certo dalyviai, tikra to žodžio pras
me, buvo paskandinti gėlėse ir ap
krauti dovanomis, o Adelaidės Lie
tuvių Sąjungos pirm. V. Raginis 
nuoširdžiai padėkojo koncerto ren
gėjams, pabrėždamas, kad tokio 
puikaus koncerto adelaidiškiai lig
šiol tikrai nebuvo girdėję.

Kai tik prieini prie visuomenės, 
prie mielojo lietuvio kap žiūrovo 
ir klausovo reagavimo, taip ir 
springsta gerklė: apie koncertą ir 
jo lygį, n* kad jis ne eilinis, visi 
iš anksto gerai žinojo, bet ėmė ir 
atsirado viena kliūtis — buvo karš
ta diena ir žmonės patingėjo iš 
pajūrio ar miško anksčiau parva
žiuoti. Dėl to atvyko tik pusė, 
kiek galėjo salėje sutilpti. Gal ši
toks visuomenės abejingumas ir 
yra viena iš priežasčių, kodėl pasi
traukia ponai Gučiai iš meninės 
veiklos vieškelių?

L-s

GINČAS DĖL REALIZMO

LIETUVIŲ LITERATŪROJE

Valstybinė grožinės literatūros 
leidykla neseniai išleido V. Za- 
borskaitės knygą “Realizmo klau
simai” (Vilnius 1957. 229 p.). J. 
Kaminskas, knygą recenzuodamas 
rašytojų žurnale “Pergalėje” (9- 
me nr.), neapsieina be kritiškų 
pastabų. Nors ji ir pati pripažįs
tanti, kad realizmas lietuvių lite
ratūroje turėjo senas ir tvirtas, 
K. Donelaitį siekiančias tradicijas, 
ji per drąsiai teigianti, kad tasai 
realizmas į literatūrinę kryptį su
siformavęs tik dabar. Kaminskas 
čia pamini kritlkinio realizmo ats
tovus Kudirką, žemaitį, Lazdynų 
Pelėdą.

KITI APIE MUS
“D a g e n s N y h e t e r” 

(Stockholme) pasisako Pabaltijo 
reikalais, pabrėždamas viltį, kad 
Pabaltijo tūtos vėl atgaus laisvę 
ir nepriklausomybę. Pabaltiečiai eg- 
zilėje atlieką svarbų uždavinį. 
“Supažindindami mus su komunis
tine tironija, jie padeda mums 
įsisąmoninti tikrą laisvės vertę”.

“Fern d e r H e i m a t” 
(Salzburg) š.m. 10.27 nr. atsi
spausdino iš ”Elta-Pressedienst’o” 
straipsnį apie tai, kaip Lietuva 
buvo susovietinta, be to, kai ku
rias pagrindines žinias apie Lie
tuvą.

“G e n e r a 1 a n c e i g e r” 
(Bonn) spalio 2 d. aprašė Lietu? 
vių studentų sąjungos konferenci
ją Annaberge, duodamas antraštę 
“Ir pabaltiečiai kovoja už savo tė
vynę”.

’’Frankfurter A 1 - 
1 g e m e i n e” IX. 28 atsispaus
dino recenziją trijų skilčių antraš
te “Lietuva po magišku padidinimo 
stiklu”. Autorė Helene Henze re
cenzuoja Česlovo Milozo romaną 
“Dolina Issy”, kuris neseniai išėjo 
Vak. Vokietijoje vokiečių vertime. 
(Czeslaw Milosz: “Tai der Issa”. 
Iš lenkų kalbos vertė Maryla Rei
fenberg. Išleido: Verlag Kiepen- 
hauer & Wisch, Koeln-Berlin, 1957 
m. 276 pusi. Kaina 15,80 DM). Ro
mane vaizduojamas gyvenimas Lie
tuvos provincijoje, žiūrint, žino
ma, šiek tiek per lenkų aplinku
mos žmogaus prizmą.. Knyga re- 
cenzentės įvertnnama teigiamai.

“O s t b r i e f” (Ostdeutsęhe 
Akademie Luenburge leidžiamas 
mėnesinis žurnalas), 26-me nume
ryje plačiau pasisako Baltijos jū
ros temomis, nušviesdamas ypač 

KĄ PASAKOJA PERBĖGĘS 
SOVIETŲ JŪRŲ KARININKAS

Lapkričio 14 d. Muenchene spau
dos atstovams prisistatė perbėgęs 
į Vakarus buv. Sovietų Sąjungos 
karo laivyno jūrų vyr. leitenantas 
Ljev Ivanovič Predetčevski, 30 
metų amžiaus. Kilęs iš Jaroslavo. 
Baigęs technikumą ir Frunzės jū
rų karo akedemiją hidrografijos 
fakultetą. 1955 m. įstojęs į komu
nistų partiją. 1956 m. dalyvavęs 
specialiuose kursuose jūrų kari
ninkams. Tarnaudamas karo lai
vyne, dalyvavęs įvairiose ekspedi
cijose šnipinėti svetimų valstybių 
pajūrius. Vykdydami tas špiona- 
žines užduotis jūrų karininkai bū
davo aprūpinti klastotais doku
mentais, civiliais drabužiais ir 
plaukdavo kartu su prekinių laivų 
įgulomis. Pavyzdžiui jam tekę da
lyvauti Turkijos pakraščių ištyri
me, karinių medžiagų Sirijai tran
sporte ir pan. Kai iš Sovietų Są
jungos į Ispaniją buvo grąžinami 
ispanai vaikai našlaičiai, juos lydė
jusieji laivų įgulų nariai turėję 
uždavinį ištirti Ispanijos pajūrius. 
Apskritai, sovietų prekiniai ir ke
leiviniai laivai, plaukidjantieji į 
užsienį, panaudojami jūrų špiona
žui.

Pabėgėlis karininkas atsakė į ei
lę klausimų. Tarp kitko buvo pa~ 
klaustas, ar galimas sukilimas So
vietų Sąjungoje? I tai atsakė, kad 
Beri jos nuvertimo metu, kada pa
dėtis krašte buvo kiek pašlijusi, 
sukilimas būtų turėjęs šansų. 
Chruščevo padėtis esanti kiek su
stiprėjusi ir šiuo metu apie kokį 
nors sukilimą negalį būti nė kal
bos.

Maršalo Žukovo nuvertimas ka- 
rlninkijoje iššauksiąs didelį nepa
sitenkinimą. Malinovskis, jo įpėdi. 
nis, esąs aklas Chruščevo įsaky
mų vykdytojas. Dėl gręsiančio ka
ro plinta prislėgtos nuotaikos. 
Kariai ir toliau nusistatę prieš 
partijos politrukus.

Sov. Sąjungos gyventojus apė
musi apatija. Jie abejingai žiūri į 
vyriausybės ūkinius eksperimentus. 
Net ir sušvelnėjusi mitybos krizė 
gyventojų nuotaiką nepagerinusi.

Sovietai stiprina karo laivyną ir 
ypač povandeninių laivų laivyną. 
Dalis tų laivų turi raketinius įren
gimus. Karo laivynas esąs pritai
kytas labiau puolimui, o ne gyny
bai. Elta.

Maskvos pastangas tąją jūrą ne
utralizuoti. Baltijos jūra turinti 
reikšmės netik kariniu strateginiu 
atžvilgiu, bet dar labiau politiniu 
požiūriu. Pabaltijo erdvėje tarp 
Suomių įlankos ir Luebecko Vokie
čiai, lenkai, lietuviai, lat
viai ir estai yra pajungti sovieti
niam režimui, pažeidžiant tų tau
tų teisę į laisvą apsisprendimą. 
Sovietų pastangos neutralizuoti 
Baltijos jūrą siekia ne taikos įgy
vendinimo, bet dar didesnio įsi
viešpatavimo toje jūroje ir toles
nio Pabaltijo tautų pavergimo. 
Straipsnio autorius, Guenter Dec
ker, apgaili, kad vokiečių visuo
menėje į tai per mažai kreipiamas 
dėmesys. Autorius baigia: “Balti
jos jūra šiandien yra nesantaikos 
jūra. Ji gali pasidaryti ‘taikos 
jūra’ tik tuomet, kai Baltijos tau
tų laisvė vėl bus atstatyta ir už
tikrinta”.

SOVIETINĖJE DVASIOJE 
PARAŠYTA LIETUVOS 

ISTORIJA
Lietuvos valstybinė pedagoginės 

literatūros leidykla Vilniuje 35. 
000 egz. tiražu išleido Juozo Jurgi
nio paruoštą “Lietuvos TSR isto
riją”. Tai esąs vidurinėms mokyk
loms pritaikytas trumpas Lietu
vos istorijos vadovėlis.

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

MĖS, 
KAIP PO JŪSŲ STOGU — 
KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO 
ĮNAšAfS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO!
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„IMKIT MANE IR SKAITYKIT...” VASARIO 16 GIMINAZIJOJ
Tokiais žodžiais kreipėsi į lie

tuvį skaitytoją pati pirmoji lietu
viška knyga prieš keturis šimtus 
ir dešimtį metų. Toks pat jos pra
šymas yra ir šiandieną. Tada ji 
buvo viena, o skaitytojų taip pat 
nedaug: jie turėjo išaugti, beskai
tydami. Šiandieną knygų yra daug, 
bet skaitytojai mažėja — jie ny
ksta neskaitydami.

Keistas lietuviškojo skaitytoja 
būdas — juo knygos kelias sun
kesnis, tuo labiau jis ją graibsto, 
perka ir skaito, juo knygos (ir ap
skritai spaudos) kelias laisvesnis 
ir lengvesnis, tuo abejingesnis da
rosi skaitytojas. Gal nebus labai 
perdėta, jei pasakysime, jog lietu
vis skaitytojas knygos vertę pa
mato tik vienokiais ar kitokiais 
“spaudos draudimo” metais. Pir
maisiais komunisstų okupacijos 
metais iš knygynų buvo bematant 
išpirktos visos Nepriklausomybės | 
metais užsigulėjusios ir dulkėmis 
apneštos šiek tiek lietuviškesnio 
turinio knygos. O ką jau bekalbėti 
apie Maironio, Vaižganto ar Krė
vės raštų tomus, kurie tirpte su
tirpo. Vokiečių okupacijos metais, 
kaip vaistai pagal receptą, su di- 
džausiu taupumu išėjo visi univer
siteto ir kiti specialūs ir šiaip jau 
plaČiaijai visuomenei “neįdomūs” 
leidiniai. Už naujas knygas, kaip 
už vieną iš brangiųjų spekuliaci
jos prekių, buvo mokama kumpiais 
ir lašiniais.

tremtyje kursavo menkaver
tė markė, lietuviškoji tremties kny- 
Sa» jei tik pralindo pro karinę 
cenzūrą, taip pat skaitytojo ilgai 
Jieškoti neturėjo — jos jieškojo 
skaitytojas.

Po II-jo pasaulinio karo didžiau
sia lietuviškos knygos rinka bu
vo ir tebėra Jungtinės Amerikos 
Valstybės, čia persikėlė dalis 
tremtyje veikusių leidyklų, įsistei
gė naujų, ir daugiausia grožinės 
literatūros derlius, jei ne pavadi
nimų gausumu, tai tiražu siekė 
vidutinį Nepriklausomos Lietuvos 
beletristkos bei poezijos egzemp
liorių skaičių. Tačiau paskutinie
ji metai darės vis liesesnį ir lie
sesnį. Keletas leidyklų užsidarė. 
Kitos šalia knygų ėmė verstis la
biau perkama, kasdieninio vartoji
mo, preke, kad bent iš dalies dar 
palaikytų knygų leidybos vardą.

Turtėdamas ekonomiškai skaity-

mi visokios lietuviškos spaudos. 
Neleiskime jiems tautiškai uždus
ti, atsiradus bent menkutei lais
vės ventiliacijai. Užsakykime laik
raščių, žurnalų ir knygų jiems 
asmeniškai ar jų draugijų vardu. 
Tuo pakeilsime lietuviškos spaudos 
tiražą. Tuo atiduosime bent dale

lę tradicinio knygnešio skolos. Tuo 
atliksime vieną iš savo tautinių 
pareigų.

Nepaliaujamai skamba lietuviš
kos spaudos balsas: “Imkit mane 
ir skaitykit.” O mes pridedam: 
“Ir kitiems duokite skaityti!”

“Lietuvių Dienos”

Lietuviškos Knygos Kelias
(IŠTRAUKOS IŠ V. MYKOLAIČIO-PUTINO BALADĖS)

Prieš keturis amžius mažutė knygelė 
Lietuviškais žodžiais prašneko. 
Į vargdienio dalią užžėlusį taką 
Negreit prasiskinti Jai teko.
Tik kartais, užklydus į pirkią artojo, 
Visiems ji suprantamais žodžiais bylojo: 
“Giedrėjančio ryto kas laukiat ir tikit, 
Broliai ir seserys, •
Imkit mane ir skaitykit”.

Tie priespaudos amžiai negreitai praslinko: 
Knygelėje dulkių nemaž prisirinko.
Naikino ją kandys, Ją užraktai slėgė, 
Ji sutemų gūdy glūdėjo bejėgė.

Ir teikės knygelėje šimtmečių skriaudos, 
Baudžiauninkų sielvartai, motinų raudos, 
Paniekintų skausmas, maištaujančių rūstis 
Jos lapuose ėmė grūmoti ir skųstis.

Ir veltui skriaudėjai ją platinti draudė, 
Naikino ir gaudė, kalėjimais baudė, 
Knygelė pro užtvaras skleidės ir plito, 
Kaip tie spinduliai beartėjančio ryto.

Kai dienos ir naktys į praeitį slinko, 
Plonoji knygelė paseno, sulinko 
Ir karšti ramiai pasitraukė, 
Kur spintoj jos poilsis laukė.

Bet karšti knygelei bepigu,
Nes šitai jau tūkstančiai knygų, 
Kaip derlius išaugęs iš grūdo, 
Ją tuoj pavaduoti sujudo.
Jos didelės, gražios, spalvingos, 
Teisinga mintim turiningos, 
Mums lapą po lapo atkloję, 
Pažįstamais žodžiais byloja: 
“Giedrėjančio ryto kas pergale tikit, 
Broliai ir seserys,
Imkit mane ir skaitykit.”

JEI NESKAITYSI IR NEPRENUMERUO’SI “MŪSŲ PASTOGES” 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAIKAS.

Vietos evangelikų bažnyčios de
kano Trautmano tarpininka
vimu bei iniciatyva, lietuvių Vasa
rio 16 gimnazijos Evangelikų jau
nimo ratelis pasikvietė Hesseno 
krašto Evangelikų Bažnyčios pre- 
zdentą dr. Niemoller atsilankyti ir 
paviėšėti mokinių tarpe. Tą pa
kvietimą dr. N. maloniai priėmė ir 
atsilankė š.m. lapkričio mėn. 22 
d., 11,00 vai. prieš piet.

Garbingą svečią gimnazijos kie
me sutiko ir pasveikino vietos vo
kiečių dekanas Trautmanas, kun. 
šimukėnas, 14 Hūttenfeldo evan
gelikų bažnyčios tarybos narių, 
gimnazijos direktorius p. Gailius, 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
atstovas p. Stankaitis, vyresnysis 
mokytojai p. Antanaitis, p. Ma- 
karskas ir Evangelikų jaunimo ra
telio vadovas mokyt. Skėrys. Iš 
čia visi svečiai suėjo į gražiai pa
puoštą salę, kur juos gimnazijos 
mokiniai sutiko plojimais.

Evangelikų jaunimo ratelio var
du prezidentą dr. Niemoller ir vi
sus kitus nuoširdžiai pasveikino 
mokyt. Skėrys. Jis savo kalboje 
reiškė viltį, kad tas atsilankymas 
ateityje sudarys geresnes perspek
tyvas bendradarbiavimui tarp vo
kiečių evangelikų bažnyčios Ir lie- 
tuvų Vasario 16 gimnazijos. Visi 
džiaugėsi sulaukę tokio įtakingo 
ir visame pasaulyje pasižymėjusio 
asmens. Prezidentui dr. N. nebuvo 
žinoma, kad lietuvių gimnazija 
vien iš aukų išsilaiko, kad ji iš 
vokiečių įstaigų bei labdaringų 
organizacijų nieko negauna. Jau
nimo ratelio vadovas trumpai nu- 
švietaė gimnazijos finansinę būk
lę Ir u*.rė statistinias žinias apie 
mokinius. Gimnazijoje mokosi da
bar 124 mokiniai — iš jų 58 evan
gelikų ir 66 katalikų tikybos. Gim
nazijos tikslas aiškus — duoti ne
turtingiems ir gabiems lietuvių 
valkams, kurie gyvena Vakarų Vo- 
ketijoje ir kituose Europos kraš
tuose augštesnįjį mokslą ir juos 
išauklėti krikščioniškoj ir lietuviš
koj dvasioj. Didesnis vaikų skal- 
čaus sukoncentravimas į vieną vie
tą duoda galimybę juos auklėti 
tautiniai: puoselėti tėvynės papro
čius, jos dainas, jos šokius, rank- 
darbus ir kitą savąjį meną.

Lietuvių solidarumas savitarpy 
ir jų nuoširdumas bei tolerancija 
kitų atžvilgiu neturi sau lygaus 
pavyzdžio pasaulyje. Tautinių pa-

Mus aplankė 
dr. Niemoller

(LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS)

pročių išlaikymui mūsų tauta emi
gracijoje deda dideles aukas, kad 
per tai jaunimas galėtų būti iš
auklėtas vakarų- kultūros dvasioj. 
Lietuvių tauta turi teisę laisva 
ir nepriklausoma būti. Tą teisę jai 
garantuoja tarptautinė Jungtinių 
Tautų organizacija, kurios tikslas 
yra atstatyti Europą 1937 metų 
sienose. Juo stipresnė bus mūsų 
tautos valia savo mylimą tėvynę 
taikingom priemonėm atstatyti, 
tuo greičiau ir kitos tautos mus 
supras ir parems.

Mūsų kasdieninės maldos, mal
da pradedant ir baigiant pamokas 
bei vakarinės maldos, nenueis vel
tui ir Visagalis mūsų tautai lais
vę ir nepriklausomybę grąžins — 
baigė savo žodžius Evangelikų 
jaunimo ratelio vadovas. Evangeli
kų jaunimo ratelio vardu mokyt. 
Skėrys įteikė Hesseno krašto evan
gelikų bažnyčios prezidentui dr. 
Niemoller ir dekanui Trautmanui 
po gražią tautinę juostą ir po dvi 
knygas — “Vilnius” ir “Lithua
nian Folk Art” anglų kalboje apie 

: Lietuvą. Apdovanotieji labai džiau
gėsi, nes Jiems tai buvo didelė 
staigmena.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos vardu sveikino ponas Stankai
tis, o l.e. direktoriaus pareigas mo
kytojas Gailius sveikino svečią 
lietuvių Vasario 16 gimnazijos 
vardu. Jis trumpai nušvietė lie
tuvių tautos likimą nuo 1940 me
tų iki šiai dienai. Lietuvių Ben
druomenė Vokietijoje 1945-1946 
suorganizavo ir sukūrė visą eilę 
savo kultūros ir švietimo įstaigų, 
buvo sunkiai sukrėsta 1947-1950 
motų emigracijos bangos. Pačiame 
emigracijos įkarštyje užsidarinėjo 
ir lietuvių mokslo įstaigos. 1945- 
46 metais Vakarų Vokietijoje bu
vo 10 lietuviškų gimnazijų, o 1950 
metais beliko tik viena.

Evangelikų kunigas šimukėnas 
svekino Lietuvių Evangelikų Liu
teronų Vyriausios Bažnyčios Ta
rybos vardu. Jis nušvietė evange
likų padėtį Nepriklausomoj Lietu
voj.

Po visų sveikinimų kalbėjo pre
zidentas dr. Niemoller. Tai labai

tojas ėmė skursti kultūriškai, ša
lia televizijos knygų lentyna ir 
vėl, kaip ir anais Vaižganto me
tais, pasidarė nežinomas baldas. 
Ar tai jau kelias atgal? Per drąsu 
tvirtinti. Tai priklausys ne nuo 
ko kito, kaip tik vien nuo lietu
viškosios laisvojo pasaulio' ben
druomenės. Gali būti, kad atei
nančiais infliacijos metais, kritus 
pinigo vertei, pakils knygos ir iš 
viso spausdinto žodžio vertė. Bet 
to laukiantis skaitytojas neturėtų 
perdaug pasitikėti. Belaukiant pi
nigų vertės kritmo viena po kitos 
gali iškristi leidyklos. Reikia atsi
minti, kad liet, knyga ir apskri
tai spauda neturi jokių kitų šal
tinių savo egzistencijai kaip tik 
patį skaitytoją — periodinė spau
da laikysis tol, kol turės prenu
meratorių, knyga išeis tol, kol at
siras pirkėjų, užtikrinančių bent 
minimalinį faktinų išlaidų paden
gimą. Nei leidėjas pelno, nei au
torius honoraro nelaukia.

Vienoje tautoje kilo posakis, kad 
jos piliečių kultūringumas gali 
būti sprendžiamas pagal tai, kiek 
jie suvartoja muilo... Nenupras- 
kime savo lietuviškos, kad ir nela
bai dar šviesios, kultūros, sveti
mais, kad ir labai geros markės 
muilais! Jeigu patys vis mažiau 
turime laiko skaityti lietuvišką 
laikraštį ar knygą, atsiminkime, 
kad yra dešimtys ir šimtai tūks
tančių skaitytojų anapus geležinės 
uždangas, kurių “skilviai nevirški
na” ten brukamo “komunistinio 
pašaro” (žodžiai iš laiško) ir kurie 
išsiilgę laukia lietuviškojo žodžio 
iš laisvojo pasaulio. Nebūkime sa
vo spaudos Muravjovais! Palaiky
kime, kad lietuviškas spaudos žo
dis no tik būtų gyvas, bet kad vis 
labiau augtų ir žydėtų.

Jau yra galimybių pasiųsti spau
dos lietuviams, gyvenantiems Len
kijoje. Jie šaukte šaukia, prašyda-

TĖVIŠKĖS BERŽO 
RAUDA

Ar tu nuklydęs į tolimą užjūrių šalį, prisimeni dar mane, su- 
kampusį gluosnį, vis dar tebestovintį prie lango tos pakrypusiu sto
gu pirkelės, kurioje tu gimei ir savo kūdikystės dienas praleidai? O 
gal jau pamiršai mane? Gal jau svetimas tau būtų mano virpančių 
ir pražilusių nuo vargo ir senatvės lapelių šlamesys. Tas šlamesys, 
kuris kas vakarą tau sekdavo švelnutę pasaką apie didžią savo kraš
to praeitį, apie karalius ir bajorus, apie gražiąsias vaidilutes, apie 
baltasparnius angeliukus su auksu spinduliuojančiais lankeliais virš 
jų laimingų galvučių. Pasaka, kuri buvo lengva, kaip pavasario vė
jelis, skambi kaip pašešupio lakštingalos suokimas, skaidri kaip gin
taras iš Baltijos pajūrio; pasaka, kurios tu besiklausydamas, užmerk
davai savo nekaltas akutes ir apsivertęs ant kito šonelio nejučiomis 
nukeliaudavai svajonių ir sapnų karalystėn...

O gal jau nebeprisimeni manęs? Gal jau pamiršai tuos džiaugs
mo ir laimės laikus? Gal mašinos motoro sukeltas triukšmas tau gra
žiau šniokščia negu aš? Gal jo kalba tau jau artimesnė ir geriau su
prantama, negu mano ilgesio daina? Daina, kurią aš tiktai tau vie
nam dainuodavau, kai tu visas sušilęs ir pavargęs, begaudydamas 
margaspalvius drugelius, parkrisdavai po mano kojom; daina, kuri 
grąžindavo tau išsekusias jėgas; daina, kuri pripildydavo tave džiau
gsmo ir naujos energijos, ir tada tau pasidarydavo taip gera, gera, 
besiklausant šnarančių mano lapelių melodijos...

Bet tu tuomet buvai baisus nenuorama. Vos tiktai sugrįždavo 
išsekusios jėgos atgalios, tu vikriai pašokdavai ir, kaip koks kati
nėlis, įsikardavai į pačią augščiausią mano šakos viršūnę ir, pridė
jęs vieną rankutę prie akučių, antrąja stipriai apkabinęs mano lieme
nį, žvalgydavaisi po plačią dangaus mėlynę. Tu džiaugdavaisi tada 
ten toli pamatęs bažnyčios bokštus, tau pasidarydavo linksma išgir- 
rus varpų dūžius, šaukiančius žmones mišparų. Tada tu buvai lai
mingas. Ir aš buvau laimingas, kad tu buvai laimingas.

O ar dabar tu esi laimingas? Ar tu gali būti laimingas be lakš
tingalos giesmės, be vieversio čirenimo, be čiurlenančio upelio, be 
raibosios gegutės kukavimo?... Ar tu gali būti laimingas? O gal 
jau tau smagiau vaikščioti cementiniais šaligatviais, negu minkštai
siais pievų takeliais? Gal laimingesnis tu esi gyvendamas didmiesčio 
mūrų, fabrikų dūmų ir “žaliojo dievo” sūkuryje...

Aš, senis gluosnis, pasiilgau jau tavęs, mano vaikeli. Bet bijau, 
kad tu manęs jau nebepasiilgsti, bijau, kad pradedi mane pamiršti, 
bijau, kad tu vis tolsti ir tolsti nuo manęs, bijau, kad tu vis dažniau 
vartoji man nesuprantamus žodžius, bijau, kad ta žemė, kurią aš 
taip tvirtai laikau savo šaknimis suspaudęs, tau darosi jau nebe- 
brangi, bijau, kad tu paklydęs svetimybės jūroj nerasi kelio atga
lios? O gal tu jo ir nejieškosi...

O ar prisimeni (aš gi labai gerai prisimėnu), kai išsigandę at
ūžiančios iš rytų audros apleidot tėviškę? Ar prisimeni, kai tavo tė
vas priėjęs glostė mano šiurkščią žievę ir jo akyse spindėjo gailesio 
ašaros ir tada jis liūdnu balsu tarė:

“Gluosni, aš nežinau ai* tavo medinė širdis supranta, kodėl mes 
dabar turime apleisti tėviškę? Bet žinok, mes mylime tuos laukus, 
tą upelį...Mes mylime tave, Gluosni! Tu buvai ištikimiausias šių na
mų sargas, tu savo šakomis saugojai mus nuo audrų ir vėjų, tuvie- 
nas tramdei viską deginančius žaibus, tu savo ošimu raminai mus 
nepasisekimo ir liūdesio valandoj. Ir dabar, Gluosni, tiktai tu vienas 
lieki saugoti šią mūsų numylėtą sodybą. Tat saugok ją, aš prašau. 
Saugok ją sau ir mums.

Aš sušniokščiau tada galingai, pajudinau, pasiūbavau savo šakas 
į šonus, o šknimis dar stipriau suspaudžiau visų mūsų numylėtą že
mę ir pajutau, kad jokia jėga nepajėgs jos iš manęs išplėšti.

O tavo tėvas tęsė toliau:
“Bet žinok, Gluosni, mes sugrįšim, mes niekada neužmiršime 

tavęs, mes iš ilgesio negalėsime kitur gyventi, nes mes mylime tave, 
Gluosni... Jei mano seni kaulai kitąsyk ir neatlaikys sunkios trem
ties naštos ir aš pavargęs kur amžinai suklupsiu po svetimu dangum, 
bet jis”, — čia tavo tėvas su pasididžiavimu pažiūrėjo į tave, — 
mano sūnus, tikrai sugrįš! Sugrįš tave seną ir išvargusį paguosti, 
sugrįš tau ačiū pasakyti”.

“Aš myliu tave, Gluosni”, — tada tu pasakei, — “ir aš tikrai 
sugrįšiu!”

Nors gaila tuomet man jūsų visų buvo, bet aš buvau laimingas, 
nes žinojau, kad jūs, nors apleidote savo kraštą, bet nešėte kartu 
savo širdyse ir meilę jam. Aš buvau laimingas, nes žinojau, kad tu 
mane visu savo vaikišku nekaltumu mylėjai.

O dabar ar vis dar taip pat tebemyli mane? Ar dar prisimeni 
tuos tuomet ištartus žodžius? Ar tu dar kada nors sugrįši?

O gal jau abejoji? Gal jau tave svetimi prisijaukino, kaip pa
gautą žvėrelį? Gal tu pardavei tą meilę tėvų krašto, kaip Judas 
Kristų, už kelis grašius? Gal tu jau esi laimingas lenkdamasis nau
jam ponui ir esi visiškai pamiršęs laisvų laukų kvapą? Gal tau kiek
vienas tėvynės prisiminimas darosi nemalonus, nes jis tau atveria iš 
naujo širdyje dar nevisiškai užgijusią žaizdą, kurią tu nori kuo 
greičiau užmiršimu užgydyt?

Jaučiu, mano sūnau, kad Tavo meilė gęsta man ir tai žemei, 
kuri tave užaugino. Jaučiu — tu tolsti nuo manęs, tu pradedi savo 
šaknis leisti į vsiškai svetimą dirvoną. Tu tolsti nuo manęs, mano 
sūnau, tu tolsti ... tolsti...

Bet aš vistiek tebemyliu tave. Aš vis dar tebesaugoju tuos na
melius, kuriuose tu gimei. Aš laukiu tavęs sugrįžtant. Aš laukiu ta
vęs tamsią ir vėjuotą naktį, aš laukiu saulelės rytuose tekant, aš 
laukiu visada, aš lauksiu visada. Bet ar tu sugrįši? Ar nori tu su
grįžti?

talentingas kalbėtojas. Jo žodžiai 
paliko suaugusiems ir mokiniams 
didelį įspūdį. (Jo kalbos ištraukos 
duodamos atskirai.)

Po visų kalbų pasirodė mūsų gim
nazijos tautinių šokių grupės. Pir
miausiai pasirodė mūsų vyresnieji 
su 4 šokiais ir po to pašoko ma
žiukai 4 šokius. Šokiai gražiai pa
vyko ir dr. N. džiaugėsi mūsų 
tautinių šokių pasirodymu. Svečias 
žavėjosi mūsų tautiniais drabužiais 
ir akordeonui grojant mušė taktą 
koją. Tautinius šokius paruošė ir 
daug pasišventimo parodė III kla
sės mokinė Rūta K i u 1 k a i - 
t y t ė Evangelikų jaunimo ra
telio vadovas šokėjams ir vedėjai 
Išreiškė viešą padėką.

Po oficialaus priėmimo visi sve
čiai apžiūrėjo bendrabutį, klases 
ir virtuvę. Valgykloje svečiai bu
vo kukliai pavaišinti. Pabuvęs 2 
valandas mūsų gimnazijoje, gar
bingas svečias atsisveikino su vi
sais, pasidėkojo už tokį gražų pri
ėmimą ir išsivežė gerus įspūdžius 
bei gerą nuotaiką.

Fr. Sk.

Dr. Niemoller
KALBOS IŠTRAUKOS

“Nustebau, kai prieš pora savai
čių man brolis dekanas Trautma
nas pranešė, kad mano bažnytinės 
srities pačiame pietiniame pakraš
tyje yra tokia Jūsų mokykla, rei
kalinga ir mūsų globos bei pagal
bos. Nustebau ir atskubėjau pas 
Jus susipažinti Ir sužinoti Jūsų 
vargus. Man būtų buvę labai mie
la, jei aš jau šiandien čia Jums 
ant stalo galčiau pakloti čekį, ku
ris palengvintų Jūsų materialinius 
vargus. Tik.ką grįžęs iš Anglijos, 
to negaliu padaryti, bet Jūs iš 
manęs dar susilauksite žinios.

Labai dėkoju už tokį garbingą 
ir nuoširdų priėmimą, kurio aš 

nesu vertas, kurio neužsitarnavau. 
Juk aš turėjau žinoti, kad mano 
bažnytinėje srityje yra tokia glo
bos reikalinga mokykla, Juk tai 
mano pareiga Ja pasirūpinti, glo
boti ir padėti čia susibūrusiai 
evangelikų jaunuomenei.

"Jūs čia susibūrę laukiate ir 
ruošiatės grįžti į laisvąją tėvy
nę. Politinės gyvenimo sąlygos 
yra sunkios, niūrios ir dabar dar 
neteikiančios vilčių. Bet mūsų vi
sų ateitis yra Dievo rankose ir 
mes turime būti pasiruošę Jo valią 
priimti su dėkingumu ir nuolan
kumu, nors šiuo tarpu ir atrodo 
mums nesuprantama. Galima tikė
tis, kad tikroji europiška idėja, 
laimės, suburiančią Europos tau
tas į vieną šeimą, kurioje Ir Jūsų 
tauta dalyvaus laisvu gyvenimu. 
Matydamas Jus čia susibūrusius, 
gražiai veikiančius, bet ir reika
lingus paramos, apgailestauju, 

kad šiandien tegaliu Jus pasvęikin- 
ti Ir palinkėti geros kloties. Aš 
tik užvakar išsiaiškinau su baž
nyčios vadovybe materalines pa
galbos sąlygas, tik iš užvakar gau
to laiško aš matau, kokias galimy
bes evangelikų bažnyčia turi Jums 
materialiai paremti ir aš užtikrinu 
Jums, kad jos bus panaudotos, 
Jūs nebūsite užmiršti ir iš manęs 
dar išgirsite tuo reikalu žodį. Da
bar linkiu Jums viso geriausio ir 
dėkoju už tokį, mano neužtarnau
tą, gražų priėmimą”.

A .M.

★ Rašytojui Karoliui Vairui — 
Račkauskui ryšium su jo 75 metų 
sukaktim Lietuvos AugŠč. tarybos 
prezidiumo suteiktas “nusipelnu- 
sio kultūros veikėjo garbės var
das”. 70-jų metinių proga šis var
das suteiktas ir poetui Adomui 
Lastui.

Lietuviškas priežodis 
sako:

Skola ne rona — neužgis

SITAS PRIEŽODIS PRIMENA
MAS TIEMS, KURIE DAR TE
BĖRA NESUSIMOKĖJĘ “MŪSŲ 

PASTOGĖS” PRENUMERATOS 
UŽ 1957 METUS.

VINCAS PIECAITIS. ______________ ---------- -  ■ ■ ■ .

3



4 MŪSŲ PASTOGĖ 1987 m. gruodžio 16 d.

(Įjg/PORTA W
SPORTO NAUJIENOS

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

Adelaidėje

— Naujasis pasaulio profesiona
lų bokso meisteris Robinson yra 
37 metų amžiaus ir dar niekada 
nėra pralaimėjęs rvvanšinių rung
tynių. Pres kelius metus įveiktas 
anglo Turpin, jis revanšiniame 
susitikina* jį labai lengvai nugalė
jo, kaip lygiai už pralaimėjimą 
Fulmer, atsirevanšavo nokautu. Po 
kiekvienos kovos Robinson atidžiai 
išnagrinėja specialų savo kovos

“VYTIS“ — "PORT ADELAIDE” 
82:37 (41:21)

Esant silpnam priešui, vytiečiai 
laimėjo gana lengvai. Taškai: Ig
natavičius 20, Klimaitis 22, Lapšys 
12, Pocius 7, Rakauskas 5, Pyra
gius, L. ir R. Urmonai po 4, Pet- 
kūnas ir Snarskis po 2.

“VYTIS” — "WEST ADELAIDE" 
5650 (3358)

šiai komandai vytiečiai buvo 
pralaimėję žiemos pusfinalinėse 
rungtynėse, bet šį kartą lietuviai 
parodė gražų susižaidimą, atsire
vanšavo, nors dėl vykusių tuo lai
ku egzaminų, daug žaidėjų nega
lėjo žaisti ir juos pakeitė kiti 
I-sios komandos žaidėjai. Vytie
čių puolimas žaidė labai darniai, 
išnaudojo Igus metimus ir parodė 
eilę puikių praėjimų. Antrajam*1 
puslaiky priešas, padaręs keletą 
ilgų metimų, santykį išlygino, bet 
tuoj pat Ignatavičius vėl pakėlė 
taškus “Vyties” naudai, o gražiai 
prasiveržęs Rakauskas daro pasku
tinį metimą ir vytiečiai laimi še
šių taškų skirtumu. Taškai: Igna
tavičius 20, Petkūnas 18, Klimai
tis 9, Urmonas 4, Jaciunskas ir 
Rakauskas po 2, Pyragius 1.

“VYTIES" JAUNIAI — G & R 
WILLS 82:18 (525)

šis lamėjimas jauniams buvo 
labai lengvas, nors antrajame pu-* 
laikyje gynimas ir buvo silpnas. 
Taškai: Gumbys 42, M. Statnickas 
20, Kalibatas 14, G. Statnickas 4, 
Andriušis 2.

klubo narių organizuoti ir sėkmin
gai pravesti.

Visi keturi klubo pasilinksmini- filmą Ir po pralaimėjimo Fulmer, 
mai — vakarai turėjo vietos ben
druomenės pritarimą ir sulaukda- sakė: “Kaip aš galėjau pralaimėti 
vo skaitlingos publikos. Klubui pa- tokio primityvaus stiliaus boksi- 
deda Ir paskiri asmenys, pav. krep. j ninkui. Kitą kartą aš tikrai to ne
ši n io komanda yra dėkinga p. Ber-; pakartosiu". Robinsonas buvo tai- 
žanskienei už pasiuvimą sportinių j sus. 
kelnaičių. Bendruomenė, kuri pra
džioje buvo abejinga klubui, dabar ’ 
jį pamėgo ir rema. Nuo pačių klu
bo narių priklausys tolimesnis jo 
pasisekimas tautiečių tarpe. Išei
ginių uniformų (kurias klubo na
riai taip pat įsitaisė), nepakaks 
įsigyti kultūringo sportininko var
dui. Reik ir 
žial kalbėti 
kalba ir kt.

Sportinis_______ „„_________ _ , r--—-__ ___ ____
įgytų pilnesnį ir įdomesnį vaizdą, : mą, skelbia Lietuvos laikraščiai, 
jei nors ir kelios mūsų jaunuolės ( Nenurodoma ką reikia daryti, jei 
prisidėtų prie sporto veiklos. Ti-| nesi ar nenori būti komjaunuoliu.

išnagrinėjęs savo kovą, jis tik pa-

— Kopenhagoje įvyko draugiš
kos futbolo rungtynės tarp Dani
jos ir Švedijos. Jas laimėjo šve
dai 2:1.

— Į Lietuvos Valstybinį Kūno 
Kultūros Institutą priimami vyrai 
ir moterys iki 35 metų amžiaus, 
baigę gimnazijas. Be įvairių pa
žymėjimų ir atestacijų, norintieji 

Į patekti turi pristatyti komjaunimo 
Hobarto gyvenimas; ar komunistų partijos pažymėji-

gražaus elgesio, gra
sa vo grotąja lietuvių

kėklmės ir to sulaukti. Tuo tarpu 
linkime “Perkūnui" sportinės sėk
mės Geelonge lietuvių sporto šven
tėje ir laimingų Naujų Metų.

— Pasaulio futbolo čempionato 
XII grupėje Paragvajus įveikė du 
kartus buvusį pasaulio čempionų 
— Uragvajų 5:0 ir tapo šių metų 
pasaulio pirmenybių finalininku.

Vin SIOS LIET. SPORTO SV. GEELONGE
PROGRAMA

28.12.57. SESTADIENLS.
ryto 
p.p.
p.p.
p.p. 
p.p.
p. p.
vak.

ii vai. 
vai. 
vai. 
vai. 
vai.

3
4
5
6
7 vai.

7-10 vai. vak.
“VYTIES“ JAUNIAI — “WEST 

ADELAIDE" 48:46 (29:24) 
Šioje klasėje ši australų koman

da yra pati stipriausia. Vytiečių 
jaunių geresni metimai ir sviedi
nio perdavimai atnešė pergalę. 
Taškai: Gumbys 28, M. Statnic- 
kas 10, Andriušis ir G. Statnkkas 
po 4, Kalibatas 2. B.N.

3-7 vai. p.p.

29.1257 SEKMADIENIS.
10 vai. ryto

1 vai. p.p.
2 vai. p.p.
3 vai. p.p.

Bendri sportininkų pietūs Lietuvių namuose, 
šventės atidarymas.
Geelongas — Adelaidės ‘Tauras” vyrų krepšinis 
.Melbournas — Hobartas........ vyrų
Adelaidė — Sydnėjus ........... moterų
Geelongas — Melbournas .. moterų
Sydnėjus — Adelaidės “Vytis” vyrų 

Geelongas — Adelaidė . 
Sydnėjus — Melbournas 
Vyrų ir moterų

krepšinis 
krepšinis 
krepšinis 
krepšinis

šachmatai 
šachmatai 

stalo tenisas

5 vai. p.p.

Hobarte
PERKŪNAS” RUOŠIASI.

Besiartinant VIII-jai Australijos 
lietuvių sporto šventei, pravartu 
tautiečiams priminti sporto “nau
jagimi" — Hobaro lietuvių sporto 
klubą “Perkūną".

Lietuvių visuomenė pirmą kar
tą apie jį išgirdo š.m. gegužio 
mėn. 13 d. per “M.P.” Sporto Sky
rių, kada “Perkūnas" buvo dviejų 
mėnesių amžiaus ir susidarė iš 14- 
kos kandidatų į sporto garseny
bes. Jų skaičius ir dabar per daug 
nepadidėjo, nors augo, bet taipgi 
Ir krito. Mat kai kurie jaunuoliai, 
mėgstą kokį tai kitos rūšies “spor
tą", pasitraukė. Likusieji gi, spor
tinio gyvenimo organizatoriaus A. 
Jakšto yra cementuojami ir ruošia
si būsimoms kovoms Geelonge.

Treniruotės vyksta vietos YM
CA patalpose. Vieni perkūniečiai 
atlieka jas noriai ir sąžiningai, 
kaip pav. A. Dilba, bet yra, deja, 
ir tokių dar neįsisavina sportiš
kos garbės jausmo, arba gal už
sidegimo ir pasitikėjimo savu, reiš
kia, lietuvišku klubu.

Dabar trvniruojamasi dar tik 
dviejose šakose: krepšinyje, vado
vaujant J. Petraičiui, ir stalo te
nise, vadovaujant Tasmanijos val- 
st. stalo teniso meisteriui A. An- 
drikoniui. Prieš Tasmanijos stalo 
tenisininkus, kitų klubų žaidėjams 
Geelonge reikės gerai susiimti, nes 
ypatingai Andrikonjs bus kietas 
priešas. Jo puikia žaidimo forma 
šių metų Tasmanijos finalinėse 
rungtynėse gėrėjosi australai žiū
rovai, pareikšdami tai ir spaudoje. 
Aplamai, visi perkūniečiai per sa
vo devynių mėnesių egzistencijos 
laiką parodė daug Judrumo ir 
energijos. Savo finansinę padėtį 
jie taip sutvarkė, kad risi žaidėjai 
i Geelongą vyksta sporto klubo 
sąskaitom Be abejo, tai šokių va
karų nuopelnas, kurie buvo pačių

8 vai. vak.

S v. Mišios St. John's bažnyčioje.
Geelongas — Melbournas .... vyrų krepšinis 
Adei. “Vytis" — Adei. “Tauraes" vyrų krepšin. 
Geelongas — Sydnėjus .... moterų krepšinis 
Sydnėjus — Hobartas ...............vyrų krepšinis
Adelaidė — Melbournas .... moterų krepšinis 

Vyrų ir moterų ................................ stalo tenisas
Minėjimas ir koncertas St. Mary's salėje.

NUOMONES

IR ME TURI
(MINTYS IS AMERIKOS)

Vienas mano bičiulis, persikėlęs 
gyventi iŠ Australijos į Ameriką, 
atsiuntė man linkėjimus. Padėkos 
proga, aš paklausiau, ar persikė
limas į aną kraštą, išsprendė jo, 
kaip lietuvio, dvasinio gyvenimo 
problemą. Savo laiške pažymėjau, 
kad tenai esama daug lietuvių ir 
medžiaginės sąlygos geresnės.

Bičiulis iš Amerikos rašo, kad 
jis dažnai prsimenąs čia likusius 
bendradarbius ir bendraminčius, 
ypatingai, kad gauna “Mūsų Pas
togę" oro paštu, Ui net žinąs ką 
Australijos lietuviai daro artimiau
sią savaitgalį.

Jam mano iškeltas klausimas 
buvęs tikrai įdomus, bet drauge ir 
sunkus pilnai atsakyti. Bičiulis 
prisipažįsta, kad vis dėlto nerado 
to, ko tikėjosi Amerikoje. Iš med
žiaginės pusės Jis esąs daug ge
resnėje padėtyje, negu buvo Aus
tralijoje. Ypatingai gerus atlygi
nimus gauna lietuviai mžinieriai. 
Gydytojai, nebaigę studijų vieto
je, paprastai negali dirbti savo 
profesijoje. Dėl didelio lietuvių 
skaičiaus, mielas bičiulis guodžia
si, kad tai neturi didesnės reikš
mės. Veikėjai, kur nueisi, visur tie 
patys. Lietuvišką darbą dirba ne
daugiau kaip 10$t, o vietomis ir 
to nėra. Kiti visiškai niekur nero
do savo nosies. Susiskaldymas — 
neišpasakytas: Partijų — partijė- 
lių, grupių — grupelių! Senieji 
Amerikos lietuviai nepergeriausiai 
sutaria su naujaisiais, išskyrus gal 
vieną-kitą asmenį. Parengimų pil
na, bet vieni pas kitus nesilanko. 
Rinkliavos kasdien įvairiausios — 
tik dolerių ir dolerių.

Toliau bičiulis prisipažįsta, kad 
tik atvykęs į Ameriką ir jis buvo 
aktingai įsitraukęs į lietuvišką 
darbą. Bet dabar pradėjęs trauk
tis, nes už tą darbą, padėkos vie
toje, susilaukia tik šmeižtų, kolio- 
jimų ir pan. Lietuviškų mokyklų 
reikalai Amerikoje yra kritiškoje 
būklėje. Mokinių skaičius kasmet 
mažėja, nes daug tėvų jau nelei
džia savo vaikų j lietuviškas mo-

PROBLEMŲ
kyklas. Lietuviai mokytojai skun
džiasi, kad jau neįmanoma susi
tvarkyti su vaikais ir tėvais. Lie
tuviškos parapijos kalkur esą dau
giau nutautina nei padeda vietos 
lietuviškam darbui, išskyrus gal 
vieną-kitą. Senieji vietos kunigai, 
kad ir lietuviai, jau yra ameriki
nės dvasios ir su jais sunku susi
kalbėti. Amerikoje dar yra taip 
vadinama lietuvių tautinė bažny
čia, kuri savo veikla tikrai yra 
tautinė. Bet tokių bažnyčių yra 
maža ir katalikai jas smerkia. Tad 
ir naujai atvykusieji lietuviai men.

kai jas remia.
Pasak bičiulio, VLIKAS Ameri

koje Jau nustojo savo svorio. Vil
kiukų prisisteigė kiekvienam mies
te, vienok neturi pasisekimo. Ne
gerai, bet esu taip yra. Bendruo
menė mušasi įpriekj, bet irgi sun
kiai. Bendra politinė padėtis liū
dna, nes dėl Amerkos Ir jos są
jungininkų neryžtingumo Ir bai
mės nematyti ryškesnių prošvais
čių lietuvių tautos laisvei.

Taigi, beskaitant bičiulio min
tis iš Amerikos, prisimena sena 
lietuviška patarlė, kurių man bro
lis parašė laiške iš Lietuvos, var
duodamas mūsų gyvenimų šiame 
krašte: esu ten gera, kur mūsų 
nėra.

K. KEME2YS.

LUAS «& CO.
(SAV. MEČYS LUKAUSKAS)

BUILDERS & CONTRACTORS (REG.).

56 Yarrarra Rd., Pennant Hille, N.S.W.

Norėdami įsigyti geros vertės namų, kreipkitės tik i L U C A S 
& CO.. Statome ant savo ir jūsų sklypų. Užtikrintai skubus ir 
tik geras darbas ir geriausios medžiagos.
Darome planus ir paruošiame specifikacijas. Parūpiname pas
kolas. Kreiptis asmeniškai arba skambinti telef. WJ 2271 iki 9 
vai. ryto arba po 6 vai. vak. (Pėsčiam dvi minutės nuo 

stoties).

30.1257. PIRMADIENIS.
9 vai. ryto Melbournas — Adelaidė ...........vyrų tinklinis

9.30 vai. ryto Geelongas — Sydnėjus ..................vyrų tinklinis
10 vai. ryto Sydnėjus — Adelaidė ............. moterų tinklinis

10.30 vai. ryto Geelongas — Melbonrnas .. moterų tinklinis
11.15 vai. ryto Hobartas — Adelaidės “Vytis” vyrų krepšinis
12.15 vai. ryto Geelongas — Sydnėjus .................vyrų krepšinis

Pietų pertrauka.
3 vai. p.p. Melbournas — Adei. ‘Tauras" vyrų krepšinis
4 vai. p.p. Sydnėjus — Melbournas .... moterų krepšinis
5 vai. p.p. Geelongas — Hobartas ...... vyrų krepšinis
6 vai. vak. Adelaidė — Geelongas............moterų krepšinis
7 vai. rak. Melbournas — Sydnėjus .... moterų tinklinis

7.30 vai. vak. Adelaidė — Geelongas............ moterų tinklinis
7-10 vai. vak. Adelaidė — Melbournas ... .............. šachmatai

Geelongas — Sydnėjus ................... šachmatai
9 v. ryt. - 10 vai. vak. Vyru ir moterų ........................ stalo tenisas

31.1257. ANTRADIENIS.
9 vai. ryto Geelongas — Adelaidės “Vytis" vyrų krepšinis

10 vai. ryto Hobartas — Adelaidės “Tauras" vyrų krepšinis
11 vai. ryto Sydnėjus — Melbournas .... vyrų krepšinis

12.30 vai. p.p. Sydnėjus — Geelongas ........... moterų tinklinis
1 vai. p.p. Geelongas — Melbournas .... vyrų tinklinis

1.30 vai. p.p. Adelaidė — Sydnėjus................... vyrų tinklinis
2 vai. p.p. Adelaidė — Melbournas .... moterų tinklinis

250 vai p.p. Melbournas — Sydnėjus ........... vyrų tinklinis
3 vai. p.p. Geelongas — Adelaidė ............... vyrų tinklinis

3.45 vai. p.p. Sydnėjus — Adelaidės “Tauras" vyrų krepšinis
4.45 vai. p.p. Melbournas — Adelaidės “Vytis” vyrų krepšinis

9 v. ryt. iki pabaigos G**elongas — Melbournas ............... šachmatai
Adelaidė — Sydnėjus ...................  šachmatai

9 v. ryt. iki pabaigos Vyrų ir moterų ........................ stalo tenisas.
6 vai. rak., tuoj po rungtynių, Šventės uždarymas.
8 vai. vak. NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS.

P.S. Visas šachmatų rungtynes, tarp savęs susitarus, galima žaisti 
vėliau ar anksčiau.
* Šventės atidarymas, visos krepšinio, tinklinio, stalo teniso, 

šachmatų rungtynės, šventės uždarymas ir 20 m. Europos pirmenybių 
minėjimas bei koncertas vyks St. Mary’s salėsi*.

KAMPAS MYER ST. IR BELLERINE ST., GEELONG.
* Sv. Millets bus laikomos St- John’s bažnyčioje, St. David Str.

NORTH GEELONG.
* Bendri sportininkų pietūs Geelongo Lietuvių Bendruomenės

Namuose, DOURO ST, NORTH GEELONG.
* Naujų Metų sutikimo balius West Town Hall. Pakington Str.,

WEST GEELONG.

Jie viskuo domisi
Prieš keletą metų 4 jauni ame

rikiečių mokslininkai išrado mažu- 
tį, ryžio grūdo didumo mikrofo
ną, naudojamą širdies ligoms tir
ti, ypač labai svarbų širdies pul
savimui patikrinti, kada stetosho- 
pas tampa nebepakankama priemo
ne. Mikrofonas per veną ar arte
riją “pasiunčiamas" į širdį ir iš
traukiamas atgal su prie jo pri
tvirtintu metaliniu siūlu.

1956 metais šį išradimą ameri
kiečiai pademonstravo tarptautinė
je konferencijoje Harvarde. Juo 
ypač didelį susidomėjimą parodėt 
Rusijos delegatai. Jiems buvo su
teiktos visos prašomos informaci
jos.

Dabar, kada su Sputniku Nr. 2 
buvo išmestas gyvas šuo, sovieti
niai mokslininkai, būdami Maskvo. 
je, sakosi galėję registruoti samv- 
jėdų kaliukės širdies plakimą. Ka
dangi stetoskopu taip augštai ne
pasieksi, tai neabejojama, kad Jos 
širdies plakimo buvo klausomasi 
amerikinių išrastu mikrofonu.

KO IR REIKĖJO LAUKTI

Jungtinių Tautų paskirtas spec, 
įgaliotinis (Siamo princas Wan) 
išsiaiškinti Vengrijos tautinės re
voliucijos klausimą su Vengrijos 
ir Sovietų S-gos vyriausybėmis, 
pranešė, kad Vengrijos užsienių 
reikalų ministeris į jo užklausimus 
raštu visai neatsakęs, o sovietų 
atstovas pareiškęs, kad Jungtinės 
Tautos neturėjusios teisės spec, 
įgaliotin/ skirti.

• Apie 10 metų Sau Paulo (Bra
zilijoje) ėjęs dvisavaitraštis “Ži
nios" sustojo ir jo vieton lapkri
čio mėn. pradėtas leisti “Ginta
ras”, iliustruotas mėnesinis žur
nalas.
• Argentinietis lietuvis Petras 
Jurevičius užpatentavo savo išra
dimą, kurį eksploatuos savame fa
brike. Tai aparatas, kurio dėka 
mūrininkas gali keliariopai pas
partinti savo darbą.

^AWAWAV.VAW.V.'.".vm,.’.V.'.”WA\",V.-AV.-

COSMOS TRADING COj
SAV. A. VAITIEKŪNAS ji

SIUNČIAME | LIETUVĄ IR RUSUĄ JOSŲ PAČIŲ !j
SUDARYTUS SIUNTINIUS ;J

Dėmesio! j!
SIUNTINIAI PRIIMAMI IKI 44 LBS SVORIO! j J 

Naujas oro pašto tarifas: už kiekvienų svarų svorio 20/- JI
Einant nauju Sovietų potvarkiu, maisto produktai negali būti Ji 

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

urmo prekybos kainomis. Pristatymas garantuotas.

DĖMESIO!
MOŠŲ FIRMOS METINĖMS ATŽYMĖTI NUTARĖME: ji

1. Sumokėti pusę muito išlaidų 22 Ibs svorio siuntiniui mūsų į 
klijentams sluntusiems 6 ar duagiau siuntinių 1957 metais. i

2. Sumokėti visų muitų 5000-jam siuntiniui. Dabartinis siuntinio J
eilės numeris yra 4203. Laimingajam siuntėjui leidžiant, jo pa- J 
vardė būtų paskelbta spaudoje. J

3. Prašyti Liet. Kat Moterų Draugijos ir Socialinės Globos Mo- < 
terų Draugijos rekomenduoti mums po venų asmenį, kurie dėl ■ 
sunkios materialinės būklės negali sušelpti savo giminių. To- J 
kiems asmenims mes persiusime po vienų siuntinį veltui. J

DĖMESIO! j

Po ilgesnių derybų su Švedų firma, guvume sekančias teises: J

1. Siųsti Jūsų siuntinius betarpiškai iš Australijos į Lietuvą Ir J
Rusiją. J
2. įvertinti Jūsų prekt-s visai žemomis kainomis, tuo būdu su- J
taupant muito išlaidas. J

Prašome atsilankyti į mūsų firmų ir patiems įsitikinti J
Prisius kite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai bet , 
kuriuo laiku: <

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

MELBOURNE C. 1- TEL. MF 2370. J

SKYRIAI:
SYDNĖJUJE: 1. A. Mauragia, 18 Crinan St, Hurlstone Park.,.i 

N.S.W. ;
2. J. Stotims, “Rūta" Delicatessen, 92 Broom- J 
field St, Cabramatta, N.S.W. Tel. UB 3498. J 

ADELAIDĖJE: J. Lapiys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. i 

CANBERROJE: A. čeičys, 11 Davenport St, Ainslie, Canberra, J
A.C.T. N ;

GEELONGE: S. Karpalavičiu,. 5 Yaraan St North Geelong, Vic. J 
BRISBANĖJE: K. Kriuėiūns., 82 Bywong St, Toowong, Bris- J 

bane, Qld. Tel. U 5827. J
PERTHE: M. LiagieM, 21 Brookman St, Perth. WA.

JIESKOME AGENTŲ TASMANTJOJE IR NEWCASTLE.
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FU PMMJLYJC

HOBARTAS

Pirmasis Dešimtmetis

Keliolika Tasmanijoje gyvenan
čių lietuvių, atvykusių į Australi
ją su pirmuoju, pokarinių emi
grantų transportu, atžymėjo de-

PAS SKAUTUS

Konsulo Al. Polišaičio
TRIGUBA SUKAKTIS

šimtmečio užbaigą pobūviu.
Taurė buvo pakelta š.m. lapkri-

šulu Sao Paulo. Nesitenkina vien
konsulariniu darbu, bet aktyviai 
pasireiškia ir spaudoje ir viešame; čio mėn. 30 d. Hobarte. Kėlė ją 
gyvenime. j pirmtakų draugai-lietuviai, pažįs-
* Sovietinio lietuvio kario atsimi- tami ir giminės. Taipgi ir oficia- 

nimai. J. Macijauskas parašė kny-i lūs asmenys.
gą ”Už liaudies laimę — Didžiojo j Kalbėjo ALB Hobarto Apylin- 
tėvynės karo prisiminimai” (Vai- kės v-bos pirm. P. Dirkis. Sveiki- 
stybinė grožinės literatūros lei- no Tasmanijos vyriausybės vardu 
dykla Vilniuje, 1957 m. 528 pusi.). Turizmo ir imigracijos minister! s

★ Buvęs baldų prekybininkas Neilson. Tarė žodį, lankęs Ho- 
Pranas Dargužis nusprendė iš Ar-

i gentlnos grįžti į Lietuvą, kartu su 1

Spalio 29 d. jam suėjo 65 metų 
amžiaus. Be to, jau 40 metų yra 
Lietuvos valstybės tarnyboje ir 20 
metų Lietuvos konsulu Sao Paulo. 
Gimė 1892 m. spalio 29 d. Ragi- 
nėnų kaime, Panevėžio apskr. Gim
naziją lankė Rygoje. Kilus pirma
jam pasaulinių! karui, buvo mobi
lizuotas. Karo mokyklą baigė Kau- 
zanėje. 1918 metais demobilizuo
tas nuvyko į Vladivostoką, šalia į žmona, kuri turėjo moterų rūbų 
universitetinių studijų dalyvavo1 
lietuvių tremtinių organizacijų 
veikloje. Ten sušaukė lietuvių 
karininkų suvažiavimą. Jo vado
vaujama Lietuvių karinė komisija 
rūpinosi lietuvių dalinių Rusijoje 
steigimu bei lietuvių karių grąži
nimu Lietuvon. Tuo būdu A. Po- 
lišaitis laikomas vienas Lietuvos 
kariuomenės pirmūnų.

Jo pastangomis ir jam reda
guojant 1921 m. Vladivostoke buvo 
išleistas pirmutinis Tolimuose Ry
tuose lietuvių laikraštis: “Toli
mųjų Rytų žinios”. 1922 m. baigė 
Vladivostoko universitetą ir tais 
pat metais buvo paskirtas Lietuvos 
konsulariniu agentu Charbine, Ki
nijoje. 1925 m. perkeliamas tar
nybai į centrą, o iš čia dar tų pa
čių metų pabaigoje skiriamas vi
cekonsulu į Hamburgą. 1929 m. 
perima Lietuvos konsulatą Daug
pilyje. 1931 m. vėl grįžta į centrą. 
Nuo 1938 metų yra Lietuvos kon-

barto lietuvius katalikus, kun. dr. 
Bašinskas. Tikino savąją paramą 
senatorius Mr. Poke. Atsiuntė ir 
federalinės vyriausybės buv. mi
nisteris Mr. Callwell savo sveiki
nimą, kurį perskaitė senatorius 
Mr. Poke.

Atsilankė ir vietos laikraščių 
ti iš Buenos Aires uosto spalio 4 j reportenai. Užsirasė porą pastabų, 
d. Išvykimo dieną Dargužis vyko 
į banką, o žmona tuo tarpu apsi
galvojo ir savo daiktus išsipakavu
si dingo miesto sūkuryje. Vyras 
spalio 4 d. išplaukė vienas.

★ “Argentinos Lietuvių Balsas” 
praneša, kad grįžę iš Argentinos 
į Lietuvą lietuviai tėvynėje jau
čiasi nepatenkinti ir savo laiškuo
se iš Lietuvos nieko nerašo apie 
tai, kad likusieji ruoštųs kelionei. 
Iš laiškų esą galima suprast, kad | 
tik ką grįžusioms nuotaiką suga
dino anksčiau iš Argentinos grį
žusieji tautiečiai, kurių retai ku
ris geriau įsikūrę, o ”99% verkia, 
kad laisvą ir sotų Argentinos gy
venimą pakeitė rojiška baudžia
va”, rašo laikraštis.

siuvyklą. Likvidavę savo stambes
nį turtą, prisipirko dar gelumbės, 
aukso ir svetimos valiutos. Supa-! 
kavę savo pusės miliono pezų 
vertės turtą į dėžes, ruošėsi išvyk- i

VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOS REIKALU
KREIPIMASIS J LAISVOJO

Brangūs Tautiečiai,
Vokietijos Lietuvių Bendruome

nės Tarybos, Valdybos ir Vasario 
16-sios Gimnazijos mokytojų bei 
mokinių vardu kreipiamės artėjan
čių Kalėdų švenčių proga i Jus, 
prašydami Jūsų malonaus dėmesio 
ir paramos vienintelei laisvajai 
pasaulyje lietuviškajai gimnazijai.

Tai nėra pirmas kartas, kada 
Vokietijos lietuvių bendruomeni
nės organai ar Vasario 16-sios gim
nazijos vadovybė kreipiasi į Jus, 
prašydama paramos. Laisvojo pa
saulio lietuviškoji visuomenė yra 
visad jautriai atsiliepusi į prašy
mus ir, jei šiandien laisvajame pa
saulyje yra mokslo įstaiga, kurio
je lietuvių kalboje ir dvasioje mū
sų jaunimas gali baigti viduriniuo- 
sius bei pasiruošti augštajam mo
kslui, tai didžiausioji padėka už 
tai priklauso JAV, Kanados, Aus
tralijos ir kitų užjūrinių bei Euro
pos kraštų lietuviškoms visuome
nėms ir lietuvių surastiems mūsų 
draugams svetimtaučiams.

Yra žinoma ir suprantama, kad 
mokslo bei švietimo įstaigos vi
sad buvo ir bus reikalingos ar tai 
valsytbės, ar tai plačiosios visuo
menės paramos. Juo labiau Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenė, nete
kusi daugumos savo narių, spie
čiais pasklidusių po laisvąjį pa
saulį, negali gimnazijos veiklos bei 
išsilaikymo pinai užtikrinti vien' 
savomis jėgomis. Vienintelės lietu
viškosios gimnazijos laisvėje liki
mas lieka ir toliau viso laisvojo 
pasaulio lietuvių širdžių 
nusiteikimo Vasario 
16-sios gimn. atžvilgiu išdava.

Su didžiausiu dėkingumu prisi
mindami visą ligšiolinę plačią pa
ramą išsimokslinusiam lietuviškam 
jaunimui Vasario 16-sios gimnazi
joj ruošti, mes ir šiandien prašo
me ateinančių Kalėdų švenčių bei 
Naujųjų Metų proga nepamiršti 
gimnazijos ir jos mokinių. Gimna
zija daug ko stokoja, mokytojai 
atlieka pedagoginį darbą sąlygose, 
kurios reikalauja daug pasiaukoji-

PASAULIO LIETUVIUS.

prisiminti lietuviškąjį jaunimą 
gimnazijoje ir savo auka suteikti 
geležinės uždangos pašonėje bręs
tančiai lietuvių kartai lietuviškojo 
solidarumo sukeltą moralinės ši
lumos pajutimą.

E. Simonaitis,
PLB Vokietijos Krašo Tarybos 

ir Valdybos vardu.
T. Gailius,

Vasario 16-sios gimnazijos moky
tojų ir mokinių vardu.

Aukos prašoma siųsti banko 
sąskaiton gimnazijai adresu: 
DEUTSCHE BANK, WEINHEIM, 
Bergstrasse, Konto Litauisches 
Gymnasium Nr. 12060, Germany.

Kitame atsišaukime PLB Vokie
tijos Krašto valdybos pirmininkas 
ragina aukoti Vokietijos lietuvių 
vaikučiams Kalėdų proga. Vaikų 
kalėdinėms eglutėms suruošti skir
tos aukos gali būti siunčiamos 
tokiu adresu: LITAUISCHES 
ZENTRALKOMITEE, WEIN - 
HEIM, Bergst., Germany.

Bankinė sąskaita: DEUTSCHE 
BANK, Konto Nr. 11797.

Steponas Sarakula
AUGSTAI KVALIFIKUOTAS 

SIUVĖJAS PATENKINS VISUS 
JŪSŲ REIKALAVIMUS.

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

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

(pirmas augštas).

nufotografavo ponią Neilson be
pjaunančią sukaktuvinį tortą ir iš
dūmė rašyti “mandro” straipsnio 
į “Mercury” — “The original 16 
Lithuanians... celebrated the an
niversary of their landing with 
a party for their fellow country
men. .. most of the newcomers 
were present... to recall old ti
mes. .. ”

Aišku, norėta prisiminti ir se
nus laikus, bet ar salicčių menta
litetui suprasti tikruosius rengėjų 
norus. Argi tik tam aukavo savo 
laiką ir energiją pobūvio rengėjai 
— D. Gasiūnas, K. Maslauskas, 
P. Šiaučiūnas, A. Žemaitis ir A. 
Jakštas? Anaiptol!

Pobūvį pagyvino šokiai ir kuli
narijos meistro K. Maslausko, įs
pūdingai parengtas valgių stalas, 
su lietuvių moterų keptais pyra
gais.

Įsilinksminusių tautiečių ir aus
tralų svečių tarpe pravesta rink
liava Vokietijoj esantiems sene
liams ir ligonims, davė gražų pi
niginį rezultatą. Mat, kaip kadai
se minėjau, Jei hobartiečiams lin
ksma, tai jie nori ir nelaimingus 
nors truputį pralinksminti.

Sengalvėlis.

Melbourno-Geelongo
SKAUTAI RUOŠIASI 

STOVYKLAUTI

“Džiugo” Tunto štabas savo po
sėdy aptarė stovyklos organizaci
nius reikalus. Nutarta stovyklauti 
p. Bladzevičiaus valdomam ūky, 
Drysdale, netoli Geelongo. Vieta 
apžiūrėta, rasta tinkama visais 
atžvilgiais: prie pat jūros, didelis 
plotas paplūdimio, žaidimams ir 
poilsiui labai patogi vieta. Mergai
čių palapinės bus sustatytos so
de, turės pavėsį, o vyrai pavėsio 
mažiau turės. Už tai, švieži pro
duktai tiesiog iš ūkio, vanduo iš 
vandentiekio, gaisro pavojaus nė
ra, susisiekimas su Geelongu auto
busais. Paštas netoli, na, ir vais
vandenių krautuvės. Geelongo lie
tuviai prekybininkai pristatys mai
stą 12% pigiau, šįmet žada būti 
skaitlinga stovykla, nes kartu sto
vyklauja melbumiškial su džilon- 
giškiais skautais.

štabo ūkio vadovybė peržiūri 
palapines, kurias reikia pataisyti 
— pataiso, kad lietaus pavojaus 
nebūtų. Taip pat nutarta prašyti 
tų skautų tėvų, kurie turi palapi
nes, jas leisti pasiimti stovyklau
jantiems skautams, nes bijomasi, 
kad tunto turimų palapinių gali 
neužtekti. Jūrų skautai, greičiau

siai, atplauks savo “jachta” iš 
Melbourno. Jie žada visi stovyk
lauti ir atgaivinti veiklą. Jaunuo- 
liai-ės ne skautai taip pat gali 
būti priimti į stovyklą, jeigu už
teks vietų palapinėse.

Kadangi kelionės išlaidų susida
rys nemažai, nutarta prašyti vi
sas Melbourne veikiančias organi
zacijas padėti padengti dalį išlai
dų.

Stovyklautojams mokestis pa
liktas tas pats, būtent, 6 svarai 
už visą stovyklos laiką. Kas turi 
šeimoje du ar tris skautus-es, tai 
už antrą ir trečią stovyklautoją 
moka po 5 svarus.

Vėliavai stiebą, nutarta, parū
pins džilongiškiai skautai.

Stovykla prasidės gruodžio 28 
d. ir tęsis iki 9 sausio.

Renkamasi prie Spencer St. 
stoties ir 9 vai. ryto išvykstama.

Kiekvienas skautas-ė gaus ats
kirai pranešimą, ką pasiimti ir 
kada ir kur rinktis. Prašoma talka 
su autovežimiais, kas turės laiko 
ir myli savo jaunimą patalkinin
kauti ir nuvežti į stovyklą. Nu-' 
vykus į Drysdale galima smagiai i 
pajūryje praleisti dieną. Tikimasi, 
kad susidarys nemaža kolona au- 
tovežimių iš Melbourno į Drysda
le, su skambia daina jaunimas ke
liaus vasaros poilsio.

J. Antanaitis.

SIUNTINIAI I LIETUVA
I

(

PER N. BUTKONĄ

siončiama jau iki 44 Ibs — stand, maisto siuntiniai. Pav. cuk
raus 11, ryžių 8,8, miltų 11, taukų 8,8 Ibs, viso 39,6 Ibs. — £ 13.3.6.

Atstovaujama didžiausią Europoj TAZAB firmą. Pageidaujant 
siunčiama ir per kitas firmas — per Angliją, Švediją ir Daniją.

Kainoraščiai, instrukcijos ir patarimai veltui. Kainos Europos 
firmų nustatytos. Pristatymas garantuotas.

Siunčiama ir vietoj sudaryti siuntiniai iki 40 lbs Cosmos Co. 
skelbiamomis sąlygomis.

N. BUTKŪNAS, 9 COWPER ST., ST. KILDA STH., VIC. XJ 4671. 
Skyrius: M. GUDELIENĖ, 53 Hamilton St., Essendon, W6, FX 4401. 
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin

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

Pabaltijo knygos paroda 
Berlyne

Ji, ryšium su Tarptautine kny
gų paroda, susilaukė didelio pub
likos susidomėjimo. Ir Berlyno 
spauda šį laisvojo pasaulio pabal- 
titčių pirmą pasirodymą su savo 
knygomis Berlyne sutiko prielan
kiai. Pabaltijo knygų parodos lie
tuvių skyrių tvarkė V. Banaitis. 
— Pabaltijo draugijos Vokietijoje 
sumanymu “Haus der Ostdeutsch- 
en Heimat” patalpose Berlyne 
lapkričio 18 d. įvyko paskaita apie 
Pabaltijo tautas, paįvairinta spal
votomis nuotraukomis. Lapkričio 
22 d. vienos muzikos mokyklos sa
lėje Charlottenburgt Erik von Loe
wis skaitė pabaltiečių poezijos ir 
prozos būdingesnes ištraukas. Iš 
lietuvių literatūros buvo skaityta 
dainų vertimai, iš naujosios poezi
jos perskaitytas vienas B. Braz
džionio eilėraštis. Prozai imta vie
nas Česlovo Milošo kūrinys, nors 
tai ne visai derinosi su pagrindi
ne tema.

Pabaltijo draugija Vokietijoje 
gavo iš Berlyno senato sutikimą 
kitais metais Berlyne suruošti Pa
baltijo tautų “Kultūros dienas”. 
Numatyta chorai, tautiniai šokiai, 
muzika, meno parodos ir kita.

— Leningrade pasibaigė dvi sa
vaites trukusios draugiškos šach
matų rungtynės tarp Sov. Sąjun
gos ir Jugoslavijos, kurias laimė
jo rusai 42:22. šiose varžybose da
lyvavo 13 didmeisterių ir 7 meist
rai.

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

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

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

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

'!***,,***»**»MZ*,«*4*4*4*,*******,4,4,,Z,**,4*4*,**,'*'M’*<*i*4M***»*****i**I‘4*4*****.****,.**i**i,4M»*,i‘,I*,i*4,,l,,I,4‘

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 vaktrečiad. ir ketvirt. nuo 8-3 p.p., šeštad. nuo 9-6 p.p.

Skyrius CABRAMATTOJ: 75A John St., Annabelle House (už paš
to) antras augštas, 7 kamb, Valan dos: darbo dienomis 10-6.30 v. 
vak., šeštadieniais 8.80-1 vai. p.p.

Skyrius NEWCASTLĖJ: A. šernas, 115 Janet St., Merewether, 
Tel. FM 1653. Priėmimo vai. darbo dien. nuo 7-9 p.p. kitu laiku susi
tarus.
}*****&:<********4**4****44**4444*444*4***4ą*WHp+

SIUNTINIAI Į PABALTIJO KRAŠTUS IR I RUSIJĄ

’’THE GLOBĖ”
OVERSEAS PARCEL SERVICE

10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC.

mo, ir todėl kiekviena, kad ir ma
žiausia auka mūsų gyvenamosiose 
aplinkybėse sveria daug, ir kiek
vienas dėmesio pareiškimas augina 
mokiniuose tautinio solidarumo pa
jutimą ir ugdo juose gilų pareigos 
jausmą lietuvybės atžvilgiu.

Mes prašome, brangūs broliai 
ir sesės, Jūsų paramos Vasario 
16-sios gimnazijai, mes prašome 
Jus Kalėdų švenčių prieangyje

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourno Town Hall.) 
Centr. 1819

Darbo valandos: Kasdien 6 v.v. — 8 v.v. 
šeštadieniais, sekmadieniais nuo 10 v.r. — 5 v.v.

SKYRIAI.

NEWCASTLE: M. Šeikus, 49 Fitzroy Rd., Lambton, N.S.W.
B. Liūgą, 21 Henson Ave., East Mayfield, N.S.W. 

Valandos: Penktadieniais 5 v.v. — 8 v.v. šeštadieniais 9 v.r. — 12 v. 
GEELONG: A. Skėrys, 50 Osborne Ave., North Geelong, Vic.
Valandos: Kasdien nuo 5 v.v. — 8 v.v. šeštadieniais, sekdamieniais 
1 p.p. — 8 v.v.

SIUNTINIAI ĮKAINUOJAMI ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

IŠSIAIŠKINTA
DĖL AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DAILININKŲ MENO PARODOS 

N. ZELANDIJOJE

Prieš kurį laiką šiame laikraš
tyje rašiau apie lietuvių dailinin
kų darbus N. Zelandijoj. Ten pat 
padariau užuominą, kad būtų nau
dinga čia surengti Australijoj gy
venančių lietuvių dailininkų paro
dą ir sutikau patarpininkauti ga
lerijose. Vienas asmuo atsiliepė 
palankiai, tai ir viskas.

Ruošdamasis atvykti mėnesiui į 
Australiją, kalbėjausi su Auck
land© Meno galerijos direktorium 
P. A. Tomory lietuvių parodos 
rengimo reikalu ir jis prašė, kad 
atvežčiau norinčių parodoje daly
vauti dailininkų darbų nuotraukas, 
škicus, spaudos atsiliepimus, bio
grafines bei kitokias reikalingas 
žinias, kurios padėtų jam susida
ryti ruoštinos parodos meninį vaiz
dą. Tik šitokią medžiagą turėda
mas prieš save, jis pasakytų, ar 
Aucklando Meno galerija sutinka 
parodą rengti. Teigiamu atveju, 
Galerija apmokėtų pervežimo, 
draudimo, katalogo ir skelbimų iš
laidas.

Suinteresuoti dailininkai galėtų 
susisiekti per “Mūsų Pastogės” 
Red., arba kreiptis šiuo adresu: G. 
Procuta, 46 Scarborough Tce., 
Auckland, C. 4, New Zealand.

Melbourne žadu dalyvauti Aus
tralijos Lietuvių Sąjungos suva
žiavime, tad su melbumiškiais gal 
bus progos ir asmeniškai šį reika
lą aptarti.

G. Procuta.

PRANEŠIMAS
Reta proga pamatyti dangaus 

kūnus per milžiniškus SYDNĖ- 
JAUS OBSERVATORIJOS žiūro
nus — teleskopus.

Sydnėjaus observatorija yra 
skaitoma didžiausia pietų žemės 
pusrutulyje. Specialus astronomas 
mokslininkas savo pašnekėsiu su
pažindina observatorijos lankyto
jus su dangaus kūnais ir čia pat 
parodo žvaigždynus, planetas, mė
nulį ir labai aktualius žemės sate
litus, žinoma, jei jie tuo laiku 
skrenda per Sydnėjų. Mokslininkas 
atsakinėja į įvairius klausimus ir 
problemas, todėl patartina iš anks
to tiems klausimams pasiruošti.

Kad į observatoriją patektum 
reikia laukti dvejus metus, toks 
didelis skaičius žmonių nori pama
tyti iš arti dangų. Mes gavome 
dviem ekskursijom leidimus po 15 
žmonių. Pirmąją ekskursiją turė
sime 1958 m. sausio 3 d., o antrą
ją tų pačių metų sausio mėn. 17 
d. Abi ekskursijos paskirtos penk
tadienį ir punktualiai 7,45 vai. 
p.p. turime būti observatorijoje.

Norintieji patekti į ekskursijas 
prašome užsirašyti pas p. A. Mau- 
ragį, 82 Victor Ave., Picnic Point, 
p. A. Ničajų, 98 Hereford Str., Fo
rest Lodge ir p. B. Genį, 81 Hor
ton St, Yagoona.

Jei visi norintieji šiais metais 
ir negalėsime patekti, tai Valdyba 
pasirūpins, kad tokios ekskursijos 
būtų daromos ir ateityje.

A.L.K. Kultūros D-ja.

I

Narsi moteris
ŽMONOS NELEIDŽIA VYRAMS 
STOTI Į KOMUNISTŲ PARTIJĄ

Komunistų oficiozas ’’Komunis
tas” nusiskundžia, kad “eilėje ra
jonų vis dar silpnai organizuotas 
darbas moterų tarpe... Tokiuose 
rajonuose, kaip Tgnalino, darbas 
tarp moterų yra žemo lygio. Per 
pusę metų čia nė viena moteris 
nebuvo priimta kandidatu į parti
jos narius. Alytaus, Kaišiadorių, 
Radviliškio, Kalvarijos rajonuose 
į partiją buvo priimta tik po vieną 
moterį”. Žurnalas duoda dar ir to
kius būdingus pavyzdžius: “ša
kiuose per pusę metų priimta tik 
10 kandidatų į partijos narius, 
tame tarpe keturi darbininkai ir 
du kolūkiečiai, bet ir iš jų kai 
kurie buvo nepakankamai paruoš
ti stojimui į partiją”. Į partijos 
rajono komitetą atėjusi žmona 
vieno iš priimtojo kandidatu į 
partijos narius ir pareiškusi, kad 
neleidžianti vyrui būti kandidatu 
į partijos narius. Tai tikrai drąsi 
moteris. Reika manyti, kad ji ne 
viena tokia Lietuvoje.

5
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NAUJI METAI PAJŪRYJE
ALB WOLLONGONGO APYLINKĖS 

š.m. gruodžio mėn. 31 d. 8 vai.
CORRIMAL HALL, CORRIMAL,

NAUJŲ METŲ SUTI

VALDYBA 
vak, 
RUOŠIA

SYDNĖJUS NEWCASTLIS ADELAIDĖ

K I M Ą

Gros geras orkestras iki 2 vai. ryto. Bufete užkandžiai ir gėrimai. 
Norintieji linksmai ir jaukiai sutikti Naujuosius Metus maloniai kvie
čiami dalyvauti.

IŠPAŽINTYS: LIETUVIAI IR VĖL LAIMĖJO
Sydnėjaus lietuviams kalėdinė 

išpažintis Camperdowne gruodžio 
mėn. 21 ir 22 d.d.

21 d. — šeštadienį nuo 5— iki 
8 vai. vak.

22 d. — sekmadienį nuo 8 vai. 
ryto Iki pamaldų. Išpažinčių klau
sys svečias kun. St. Gaidelis ir pa
maldose pasakys pamokslų.

Wollongongo lietuviams išpažin
tis, pamaldos ir bendra Komunija
22 d. — sekmadienį nuo 4 vai. p.p. 
— W. katedroj (Kun. St Gaide
lis).

St Mary’s lietuviams išpažintis
23 d. pirmadienio vakare nuo 7 
vai. parapijos bažnyčioje.

Kūčių dieną išpažintys: Cam
perdowne nuo 9-10 vai. ryto, Ban- 
kstowne St. Felix’s bažn. nuo 3-4 
vai. p.p.

Newcastlio rotušės salėje su
ruoštame Kalėdų eglučių festiva
lyje, šalia kitų tautybių, buvo iš
statyta ir lietuvių Kalėdų eglutė, 
šiemet, kaip ir pernai, pirmąją 
premiją laimėjo lietuviai. Kalėdų 
eglučių paroda buvo rodoma per 
televiziją, pažymint, kad lietuviai 
išstatė gražauslą ir originaliausią 
eglutę. Prie jos papuošimo dau
giausiai prisidėjo p. Rimgaudienė.

SVEIKINIMAI PER RADIJĄ

Kalėdiniai sveikinimai, lietuvių 
ir anglų kalbomis, bus transliuo
jami per 2KO radijo stoti atski
rais protarpiais pirmų Kalėdų die
nų tarp 2 ir 5 vai.

J.M. Bachunai Aucklande

Apylinkės Valdyba.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiuiuuiuimi
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SUSIPAŽINIMAS SU 
J. IR M. BACHUNAIS

ALB Adelaidės Apylinkės 
dyba praneša, kad ji rengia su p.p.
Bachunais susipažinimo pobūvį, 
kuris įvyks š.m. gruodžio mėn. 27 
d. Adelaidės Lietuvių Bendruome
nės Namuose (Eastry Street, Nor
wood), pradžia 3 vai. p.p. ir truks 
visų popietę. Pobūvis bus arbatėlės 
pobūdžio ir Moterų Sekcija malo
niai sutiko pavaišinti dalyvius ar
bata ir pyragaičais. Visa bendruo
menė kviečiama dalyvauti.

J. ir M. Bachunai atvyks iš Mel
bourne į Adelaidės West Beach 
aerodromų gruodžio mėn. 26 d. 
apie 5 vai. p.p. Tikimasi, kad tu
rintieji laiko lietuviai svečius pasi
tiks aerodrome.

KVIEČIAME VISUS
Į BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBOS RUOŠIAMĄ

N. METŲ SUTIKIMA,
KURIS ĮVYKS NAUJŲ ME TŲ IŠVAKARIŲ DIENĄ

New Protestant Hall, Bankstown.
(Pradžia 8 vai. p.p. ir tęsis iki 2 vai. ryto), 

Gros gera muzika, veiks turtingas bufetas ir kt.
VISI ATVYKUSIEJI PAREMKITE BANKSTOWNO LIETUVIŲ

NAMŲ STATYBĄ.

WAW.WuV.V.-.W.V.V.VJW.-.V^.VJWMV.V.WMVJ

VISI MALONIAI KVIEČIAMI Į ALB MELBOURNO 

APYLINKĖS VALDYBOS RENGIAMĄ

PAMALDOS
Iškilmingos Kalėdų pamaldos 

Sydnėjaus lietuviams Camperdow
ne 12 vai. Lietuviškas kalėdines 
giesmes giedos “Dainos” choras, 
vedamas muz. K. Kavaliausko.

Pamaldos Bankstowne St. Bren
dan’s bažn. Kalėdose, Naujuose 
Metuose ir 5 d. sausio 11 vai.

Cabramattos lietuviams pamal
dos Mt. Pritchard bažn. sausio 
d. 10 vai.

12

RADIJO VALANDĖLĖ
Kalėdų vakare (25 d.) 6 vai. 

min. Sydnėjaus radijo stotis 2SM 
transliuos kapelionų pasveikinimus 
įvairioms tautybėms, tarp kurių 
bus ir Sydnėjaus lietuvių kapelio
no pasveikinimas lietuviškai.

K.P.B.

30

MELBURNIŠKIŲ AUKA 
SYDNĖJAUS LIET. NAMAMS
Pas Sydnėjaus “Dainos” choro 

seniūnų Antanų Kapočių buvo ap
sistoję keletas Melboumo Dainos 
Sambūrio narių, kuriems ne vien 
tik koncerto išpildymas terūpėjo, 
bet jie surado dar laiko iš arčiau 
susipažinti bei padiskutuoti ir ki
tais rūpimais bendruomeniniais 
klausimais. Ta proga nupirktųjų 
Sydnėjaus lietuvių namų remontui 
paaukojo: p.p. Bosikis, Kazakevi
čius po svarų ir kiti £ 1.1.L Viso 
£ 3.1.i.

Maloniems aukotojams reiškia
me nuoširdžių padėkų.

Sydnėjaus Liet. Namų Taryba.

Gruodžio 4 d. Auckland© (N. Ze
landijoj) lietuviai turėjo malonių 
staigmenų — Mariposa laivu at
plaukė Amerikos lietuvių visuome
nininkas J. Bachūnas su ponia. 
Uoste juos pasitiko N. Zelandijos 
Lietuvių Bendruomenės pirm. C. 
Liutikas ir būrelis Aucklando lie
tuvių.

Tos pat dienos vakare, Royal 
Empire Society patalpose, Auck
land© lietuviai p.p. Bachunams su
rengė kuklų šeimyniškų priėmimų, 
kurio metu J. Bachūnas klausimų 
-atsakymų formoje papasakojo su
sirinkusiems apie lietuvių gyveni
mų Amerikoje, Vokietijoje ir Ang
lijoje bei jų santykius su tų kraštų 
gyventojais ir valdžiomis. J. Ba- 
chunas pabrėžė, kad išeivijoje 
daug tikimasi iš lietuviškosios 
studentijos. Vienam iš dalyvių pa
stebėjus, kad p. Bachūnas puikiai 
kalba lietuviškai, nežiūrint ilgų 
išgyventų metų Amerikoje, jis at
sakė: “Būdamas lietuvis, kaip ki
taip begali kalbėti”.

Kitų dienų lietuviai p.p. Bachu- 
nus aplankė jų laive. Mariposa 
gruodžio 5 d. 2 vai. p.p. išplaukė į 
Sydnėjų. Bet auklandiškiai lietu
viai su p.p. Bachunais dar susitiks, 
kai jie kitais metais, aplankę Aus
tralijos lietuvius, sausio 6-7 die
nomis sustos N. Zelandijoj, (gp).

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
KVIEČIA VISUS TAUTIEČIUS ATVYKTI Į

Gros

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

(KALĖDŲ ANTRĄ DIENĄ)

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

Važiuoti iš Central stoties arba iš miesto Coogee tramvajumi iki 
Randwick, Frances St., eiti 4 minutes Frances St.. Town Hall ran
dasi ant kampo Frances St. ir Avoca St. Įėjimas iš Frances St. 
Staliukai (10 asmenų) galima užsakyti pas T; Donielą. Tel. UJ 0289.

Pradžia 7 v.v. Bilietų kaina 10/6

Visi! Visi!Visi! _
Į 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 telefeditais pas E. Lašaitį LA 4474 ir Pr. Sakalauską 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.

NAUJŲ METŲ BALIUS
Naujų Metų sutikimo balių ir 

šemet rengia Adelaidės Aylinkės 
valdyba. Kaip ir ‘visada, balius 
įvyks Naujų Metų išvakarėse Cen
tennial Hall, Wayville.

Dėdė iš Amerikos
Melbourne

Melboumo Lituanistiniai Kursui 
gruodžio 20 d., penktadienį, 7.30 
vai. p.p., North Melbourne Šv. 
Mykolo bažnytinėje salėje ruošia 
mokslo metų pabaigtuvių pobūvį. 
Pobūvyje maloniai sutiko dalyvau
ti dėdė iš Amerikos su dėdiene — 
p. Juozas J. B a č i ū n a s, su 
su ponia, kurie atvyksta iš JAV- 
bių paviešėti į šį kraštų.

Ponas Bačiūnas yra gimęs 1893 
m. ir išvykęs su tėvais į Ameriką, 
būdamas ketverių metų amžiaus. 
Visą savo gyvenimą Amerikos 
kontinente yra skyręs lietuvišku
mui emigrantuose palaikyti, yra 
žymus lietuvių tautos veikėjas. 
Yra jis išleidęs daugelį lietuviškų 
knygų, buvęs leidėjas Ir redakto
rius lietuviškų laikraščių. Mel- 
burniškis lietuvių jaunimas turės 
progos išgirsti apie JAV lietuvių 
emigrantų, ypač senųjų gyveni
mų, apie tenykščias sąlygas.

Jei kas jaunųjų yra susirūpinęs, 
kaip be laimingo loterijos bilieto 
praturtėti, tai galės pokalbio me
tu pasiklausti svečio dėdės iš Ame
rikos: jis yra, nežiūrint didelių jo 
skirtų sumų lietuvių kultūrinei 
veiklai palaikyti, vienas turtingų
jų Amerikos lietuvių. Jei kas no
rės paprašyti šerno protekcijos į 
Hollywoodu, tai galės dėdei įteik
ti nuvežti laišką.

J pobūvį kviečiamas visas mel- 
bumiškis jaunimas ir visi lituanis
tinių kursų vyresnieji bičiuliai. 
Kursų tėvų komitetas organizuoja 
vaišes svečiams. Neteks, žinoma, 
susiraukti, jei užsidirbantiesiems 
vyresniesiems teks už vaišes ir į 
lėkštę šilingų įmesti.

PADĖKA
Tariu mano tikrai širdingą pa

dėką už dovanas ir gėles gautas 
koncerto metu, gruodžio mėn. 1 
d., šioms organizacijoms: ALB 
Adelaidės Apylinkės Valdybai, 
Adelaidės Lietuvių S-gos Valdybai, 
Adelaidės ateitininkams, ALB Mo
terų Sekcijai; ir šiems asmenims: 
P.p. Dičiunams, Jašiūnams, S. Jo- 
navičienei, G. Kemerienei, lan
kams, Lukošiūnams, A. Mainelie- 
nei, Matulevičiams, Radzevičiams, 
Reisonams, Venslovavčiams, Uk- 
nevičiams ir Binkevičiams.

A. Binkevičiūtė-Gučiuviąnė.

PADĖKA
ALB Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba dėkoja visiems globojusiems 
ir apnakvydinusiems Melboumo 
Dainos Sambūrio choristus.

Apyl. v-ba atsiprašo tuos tautie
čius, kurie buvo pasiruošę priimti 
melbumiečius, bet jų nesulaukė, 
nes vieni jų visai neatvyko, o kiti 
jau turėjo pasirūpinę nakvynes, 
apie ką iš anksto nebuvo painfor
muota Sydnėjaus Apyl. valdyba.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

N. Metu Sutikimo Baliu
Brighton Town Hall.

KURIS (VYKS Š.M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

Pradžia 7 vai. vak., pabaiga 1,30 vai. ryto. Gros tautiečių pamėgtasis 
graikų orkestras. Veiks Soc. Globos Moterų Draugijos bufetas.
Pakvietimai gaunami pas p.p. Z. SAMUOLĮ ir F. ROČIŲ prie bažny
čios arba salėje prie įėjimo.

ALB MELBOURNO APYL. VALDYBA.

PRANEŠIMAI
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ 

TARYBOS PRANEŠIMAS

Anksčiau buvo skelbta laikraš
tyje, kad Sydnėjaus lietuvių na
mai š.m. gruodžio 11 d. bus ati- 
dari narių, rėmėjų bei visų sidnė- 
jiškių apžiūrėjimui. Dėl techniškų 
kliūčių tą dieną negalėjo būti ati
daryti, tad nepatekusius į vidų jų 
apžiūrėti, atsiprašome.

Ta pačia proga pranešame^ kad 
Sydnėjaus Lietuvių Namai 18-20 
Botany Rd., Redferne bus atidari 
š.m. gruodžio 22 d., sekmadienį, 
nuo 2 vai. iki 6 vai. vak. Nariai, 
rėmėjai bei suinteresuoti kviečia
mi asilankyti.

Sydnėjaus Liet. Namų Taryba.

SYDNĖJAUS “ŠVIESOS”
N. METŲ SUTIKIMAS

šviesos Sambūrio Sydnėjaus 
skyrius rengia Naujų Metų sutiki
mą, kuris įvyks Milsons Point sa
lėje. Pradžia 8 vaL vak.

Nariai, norintieji dalyvauti šiam 
sutikime, iki gruodžio 22 d. prane
ša bet kuriam valdybos nariui, ar
ba kolegai Jonui Kedžiui telefonu 
YL 9787. Nariams atskirai pakvie
timai nebus siuntinėjami.

Valdyba.

STUDENTŲ IŠKYLA

Gruodžio 22 (Įįeną, sekmadieni, 
Sydnėjaus lietuviai studentai ruo
šia Iškylą — gegužynę. Važiuoja
ma j “Bobi Head”, prie Hornsby. 
Susitinkama Sydnėjaus Centrinė
je gelež. stotyje 9 vai. ryto po 
elektrinių traukinių laikrodžiu. 
Maistu valdyba pataria pasirūpin
ti kiekvienam atskirai, o dalyvauti > 
kviečiamas visas Sydnėjaus lie
tuvių jaunimas.

Didž. Gerb. Tautiečiai!
Visus Kalėdinių švenčių pobūvius užbaigsime Sydnėjaus lietuvių

TRADICINIU BALIUMI,
kuris įvyks 1958 m. sausio mėn. 10 d. didingoje Sydnėjaus salėje, 

George St.,

TROCADERO
Programoje matysime mūsų sukaktuvininkę baleto šokėjų 

T. Pagodinaitę — Skrinskienę ir kitus menininkus.
Kaip visad Trocadero kapelos muzika, turtingas bufetas ir kitos 

pramogos nuteiks mus jaukiai ir šventiškai.
ĮĖJIMAS TIK 15 ŠILINGŲ.

Pelnas skiriamas lietuvių šalpai.
Pradėsime anksčiau: 7,15 vai. ir punktualiai, o užbaigsime 12,30 vai. 

Nepamirškime: kaip Trocadero salė yra tik viena Sydnėjuje.
SYDN. LIET. ŠALPA: CARITAS.

Kvietimas Visiems Adelaidės Lietuviams
MALONIAI KVIEČIAME VISUS ADELAIDĖS APYLINKĖS 

LIETUVIUS ATSILANKYTI Į ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS
VALDYBOS RENGIAMA NAUJŲ METŲ SUTIKIMO
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KVIEČIAME Į TALKĄ

Šį savaitgalį kviečiame didesnę 
talką prie Bankstowno Lietuvių 
Namų sklypo išlyginimo. Yra at
vežta daug žemių, kurias reikia 
išlyginti, o taip pat yra darbo ir 
salės viduje, reikia po scena iš
kasti gilesnę vietą, kurioje turės 
būti sandėlys. Todėl visi, kas gali, 
esate maloniai kviečiami atvykti 
su kastuvais.

Bankstowno L. Namų Valdyba.

PERTHO LIETUVIAMS

Pereitos savaitės numeryje ats
paustoj korespondencijoj praleista 
Kalėdų eglutės ruošimo data. Pri
mename, kad ALB Pertho Apylin
kės valdybos ruošiama Kalėdų eg
lutė įvyks gruodžio mėn. 21 d. 5 
vai. vak. Subiaco Parich Hall, Ban
ker Rd. Valdyba.

JIEŠKO KNYGOS
Norima pirkti St. Raštikio “Ko

vose dėl Lietuvos laisvės” I tomą. 
Jei kas gali parduoti, prašoma 
rašyti: N. Katkevičius, 66 Kenbrae 
Ave., Glenorchy, Tasmania.

kuris įvyks 1957 m. gruodžio mėn. 31 d. (antradienį)

• Centennial Hall, Wayville.
Pradžia 8 vai. vak. iki 2 vai. ryto.

Gros gera kapela. Veiks Moterų Sekcijos bufetas. Bus įvairių gėrimų. 
Pakvietimai gaunami ir stalai užsisakomi pas Apyl. Valdybos narius 
iš anksto.

ALB Adelaidės Apylinkė* Valdyba.

KVIEČIAME VISUS Į ALB BANKSTOWNO IR CABRAMATTOS 
APYLINKIŲ VALDYBŲ RUOŠIAMĄ

KALĖDŲ BALIŲ
KURIS ĮVYKS Š.M. GRUODŽIO MĖN. 27 D. 

(penktadienį, Kalėdų III-čią d.)

CIWIC TOWN HALL, CABRAMATTOJE
PROGRAMOJE dalyvauja: Kauno Valstybės Teatro buv. baleto 

poniaT. PAGODINAITĖ — SKRINSKIENĖ, p.p. B. KIVE- 
A. PLOKAS.
ta pati kapela, kuri grojo “Mūsų Pastogės” spaudos baliuje 

Veiks turtingas bufetas, loterija ir kit.
75% pelno skiriama Bankstowno Lietuvių Namams.

Jau dabar galima užsisakyti staliukus ir bilietus gauti pas ALB 
Bankstowno ir Cabramattos apyl. valdybų narius. Bilieto kaina 15 šil. 

Galima ir telefonu UY 4581.
Pradžia 7 v.v. Pabaiga 2 vai. ryto.

ALB BANKSTOWNO IR CABRAMATTOS 
APYLINKIŲ VALDYBOS.

artistė
RIS ir

Gros

SKELBIMAS
Pranešu, kad iš “The Globe” 

Overseas Parcels Service pasitrau
kiau ir už šios finuos veiksmus 
neatsakau.

K. Kazlauskas
139 Highett Str.,
W. Richmond, Vic.

ESTŲ TAUTINEI TARYBAI 
10 METŲ

Estų Tautinė Taryba, kurios 
būstinė yra Stockholme, lapkričio 
16-17 dienomis šventė 10 metų su
kaktį. Tarybai vadovauja buv. Es
tijos prezidentas ir užsienio rei
kalų ministeris Augustas Rei.

Sukakties proga išleistas specia
lus leidinys “Estonian National 
Council 1947-57" (Stockholm 1957 
m. 21 pusi.), kuris supažindina su 
Estų Tautinės Tarybos istorija, 
organizacine struktūra ir veikla.

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