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ESMINGIAUSIAS ELEMENTAS
MIN. ST. LOZORAIČIO PAREIŠ
KIMAS NATO GEN. SEKRETO
RIUI.

Ryšium su NATO vyriausybių 
svarstomais santykių su Sov. Są
junga klausimais, Lietuvos diplo
matijos šefas S. Lozoraitis yra pa
siuntęs NATO gen. sekretoriui P. 
H. Spaak šitokį raštą:

Dalyvaujančių šiaurės Atlanto 
Sutarties Organizacijoje valstybių 
vyriausybių galvų konferencijai 
sustiprinus tos sąjungos vieningu
mą ir veiksmingumą, jos padari
niai sudaro pagrindą patenkinimui 
taip pat ir Sovietij Sąjungos pa
vergtiems kraštams. Lygiu būdu 
konferencijos bendrosios deklara
cijos dalis, paskirta tiems kraš
tams, sukels juose, aš esu tikras, 
palankų atgarsį.

Todėl aš turiu garbės pareikšti 
sveikinimus dėl konferencijos re
zultatų ir palinkėti pasisekimo vyk
dant jos nutarimus.

Tačiau konferencijos deklaraci
joje yra vienas sakinys, į kurį aš 
leidžiu sau atkreipti Tamstos dė
mesį, ir kuris skamba šitaip: "... 
Mes jau konstatuojame tuose 
kraštuose vis didėjantį intelektua
linės ir ekonominės laisvės troš
kimą. .. ” Šiame konstatavime, kaip 
atrodo, nepakankamai atsižiūrima 
esmingiausio esančios sovietų už
valdytuose kraštuose padėties ele
mento. Iš tikrųjų, tiek lietuvių 
tautoje, tiek kitose tautose, ku
rios, kaip lietuviai, yra sovietų 
agresijos bei priespaudos aukos, 
— augščiausias jas įkvėpiąs troš
kimas yra atgauti laisvą jų suve
reninių teisių vykdymą ir politinę 
nepriklausomybę. Intelektualinė ir 
ekonominė laisvė tėra joms vals
tybinės laisvės išreiškimas bei pa
sekmė. Tokiu būdu yra pilno pa
grindo tų tautų valstybines aspi
racijas ir teisinius reikalavimus 
svarstyti toje pat plotmėje, kurio
je buvo statomi tokie pat reikala
vimai ir aspiracijos, pavyzdžiui, 
tų Vakarų Europos tautų, kurios 
buvo Hitlerio priespaudoje pasku-

JĖGA IŠ VANDENS
Pastarosiomis dienomis laikraš

čiai sensacingomis antraštėmis 
skelbia anglo — amerikiečių nau
jus mokslinius laimėjimus, kurie, 
esą, turėsią milžiniškos reikšmės 
atomo energiją panaudojant kas
dieninio gyvenimo reikalams. Ato
mo energijos tyrimų stotis Hart
well (Anglijoj) išvystė tokią aug
sią temperatūrą, kuri yra augštes- 
nė už žvaigždžių ir saulės. Sako
ma, kad sovietiniai mokslininkai 
tiesė rankas į žvaigždes, vakarie
čiai žemėje pasigamino mažą sau
lę.

Kalbant apie šiuos naujus moks
linius laimėjimus, pabrėžiama, kad 
svarbausia esą tai, jog energija 
bus imama iš vandenyno. Mano
ma, kad netrukus 5 galionai jū
ros vandens pagamins tiek pat 
energijos, kiek dabar 10 tonų ang
lies. Šia kryptimi sparčiai žengia
ma į priekį. Tyrinėjimams vado
vauja dr. P. Thonemann, jaunas 
australas mokslininkas, prieš ke
lerius metus persikėlęs gyventi į 
Angliją.

Australai džiaugiasi, nes pradė
jus naudoti jūrų vandenį kaip 
energijos šaltinį, būsią išspręsta 
pati didžiausia kontinento proble
ma — vandens stokos problema. 
Žinoma, pramatoma ir kitų nau
dingų dalykų. 

tinio pasaulinio karo metu.
Vildamasis rasti pas Tamstą su

pratimą šiems mano samprotavi
mams, leidžiu sau prašyti Tamstą 
malonėti panaudoti savo įtaką 
tam, kad šiaurės Atlanto Sutar
ties Organizacija, atsiradus tinka
mai progai, daugiau-išryškintų 
Centro ir Rytų Europos kraštų 
politinės nepriklausomybės atsta
tymo bylą, — tos nepriklausomy
bės, kurią Sovietų Sąjunga yra su
naikinusi. Ši byla, beja, savo mo
raliniu, teisiniu ir praktišku as
pektu yra analoginė Vokietijos 
suvienijimo klausimui, kuris buvo 
Paryžiaus konferencijoje paminė
tas.

Aš manau kad mano siūlomas 
Organizacijos pasisakymas galėtų 
prisidėti prie sovietų pavergtų 
tautų pasitikėjimo Vakarais padi
dinimo. Jis taip pat galėtų sustip
rinti tarptautiniuose santykiuose 
teisingumo idėją, kurios susilpnini- 
mas, įvykęs Sovietų Sąjungos po
litikos pasekmėje, yra viena svar
biausių dabartinės tarptautinės 
krizės priežasčių.

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

— Augščiausios tarybos rinki
mams, kurie įvyks kovo mėn. vi
soje Sovietų Sąjungoje, Lietuvoje 
numatyta 10 apygardų rinkimams 
į “Sąjungos tarybą” ir 25 apy
gardos rinkimams į ’’Tautybių ta
rybą”. Visoje Lietuvoje jau vyks
ta ’’priešrinkiminė propaganda”, 
nors visi žino, kad bus ’’išrinkti” 
tik tie asmens, kuinuos nužiūrės 
komunistų partijos centro komi
tetas.

— Svarstė, kaip pašalinti prof
sąjungų darbo ’’trūkumus”. Vil
niuje sausio mėn. respublikos par
tinio aktyvo pasitarimuose svars
tė priemones pagerinti profesinių 
sąjungų darbą. Dalyvavo ir Snieč
kus su Paleckiu. Ilgą kalbąs pasa
kė profesinių sąjungų tarybos pir
mininkas Balys Baranauskas, pla
čiai suminėdamas ’’trūkumus”.

— Naujausios istorijos kursas 
įvedamas visų vidurinių mokyklų 
baigiamosiose klasėse nuo šių mo
kslo metų antrojo pusmečio. Tai 
paaiškėjo vid. mokyklų istorijos 
mokytojų seminare, kuris baigėsi 
Vilniuje sausio 9 d.

— Vaikai dėl buitinių sąlygų 
nelanko mokyklas. Biržų rajone 
mokyklas nelanko daugiau kaip 
trys šimtai mokyklinio amžiaus 
vaikų. Dalis vaikų mokyklos ne
lanko dėl sunkių buitinių sąlygų, 
kaip buvo rašyta ’’Tiesoje” gruod
žio 26 d.

— Lietuvos žemdirbiai atidavė 
trečdaliu daugiau grūdų, negu pla
nas numatė. Tai pranešė ’’Teisa” 
sausio 3 d. Valstybinis grūdų pa
ruošų planas Lietuvoje 1957 me
tais esąs įvykdytas 135%, cukri
nių runkelių pristatymo planas 
117%, linų pristatymo planas ir
gi 117 procentų, o bulvių 101%. 
Čia reikia pažymėti, kad tai yra 
priverstinės duoklės valstybei. Jos 
nieko nepasako apie tai, kiek pa-, 
tiems kolūkiečiams iš to padidėji
mo liko naudos. Jiems padalijama 
tk, kiek atlieka, išpildžius visas 
kitas prievoles. Vis dėlto galima

Sovietai pabrangina
KAI KURIAS PREKES

Sausio pradžioje, kaip praneša
ma iš Maskvos, Sov. Sąjungoje pa
keltos kainos visai eilei prekių. 
Daugiausia tai liečia prabangos 
dalykus, pav. degtinė pabrangina
ma 20%, o maži automobiliai 
(Moskvič) net 50%.

Vakaruose nėra vienodos nuomo
nės dėl šio sovietų gesto. Kainos 
Sov. Sąjungoje dažnai yra valsty
bės politikos įrankis. Valstybė, 
pav., gali naudoti kainas kaip 
priemonę kontroliuoti paklausai 
arba padidinti valst. įmonių pel
nui, o tuo pačiu padidinti ir val
stybines pajamas. Kai kurie Vaka
rų ekonomistai spėja, kad šitaip 
pasielgti sovietus privertė reika
las išlyginti nuostolius, kurie su
sidarė praėjusiais metais panaiki
nus privalomas valstybines pasko
las ir dalinai sumažinus mokes
čius bevaikėms motinoms Ir šei
moms su vienu ar dviem vaikais.

Maršalas Bulganinas, Burmos 
tautinės šventės proga surengta
me priėmime paklaustas, kodėl pa
branginta degtinė, atsakė: “Kad 
būtų mažiau geriama. Geriau ger
ti daugiau vyno.” 

daryti atsargią išvadą, kad grūdų 
šiemet Lietuvoje yra užderėję dau* 
giau, negu pereitais metais. Pie
no esą pristatyta 144% plane nu
matyto kiekio, mėsos 143%.

— Siūlo mažinti kolūkių briga
das. Tokį siūlymą pareiškė Ma
žeikių rajono komunistai, siūlyda
mi sumažinti brigadas iki 200-250 
ha ariamos žem.s. Komunistai dar 
Siūlo įtraukti į gamybą ’’nusenu
sius žmones ir vaikus turinčias 
moteris” (:). Matyt, darbo rankų 
trūkumas kolūkiuose yra didelis. 
Per rajono suvažiavimą Mažeikiuo
se buvo nusiskųsta ir tuo, kad 
“respublikoje nesirūpinama išskir
ti statybinės medžiagos kolūkie
čiams gyvenamųjų namų remon
tui”.

— Apdovanojo daugiavaikes mo
tinas. Augšč. tarybos prezidiumo 
įsaku eilė Lietuvos moterų apdo
vanota “Motinos šlovės” įvairių 
laipsnių ordinais ir ’’Motinystės 
medaliu”. Apdovanota keli šimtai 
moterų.

— Mažeikių rajono komjaunuo
liams nesiseka. Per metus vos 5 
kolūkiečiai buvo priimti į komjau
nimo organizaciją. Naujai parei
gas perėmęs kamjaunimo komite
to sekretorius norėjęs komjaunuo
lius pasiųsti į fermas darbams, bet 
kolūkių pirmininkai tam neprita
rę, kitaip tariant nenorėjo kom
jaunuolių į fermas priimti.

— Nuosavus namus Kaune šiuo 
metu stato beveik 1700 šeimų, pra
nešė “Tiesą” sausio 5 d. Miesto 
vykd. komitetas pastaraisiais mė
nesiais norintiems statytis gyve
namus namus išskyręs daugiau 
kaip 500 sklypų.

— Rašytojui Vincui Mykolaičiui 
-Putinui šių metų sausio 13 d. su
ėjo 65 metai. Jo sukaktį plačiau 
paminėjo ir Vilniaus radijas. Li
teratūros kritikas V. Galinis ap
žvelgė Putino gyvenimą ir kūry
bą. Sukaktį paminėjo ir Lietuvos 
spauda.

NAUJI RŪPESČIAI
Britų pajėgumas Viduržemio 

jūros rajone remiasi trimis punk
tais — Gibraltaru, Malta ir Kipro 
sala. Kiti punktai, kaip pavyzd
žiui Sueso kanalo zona, jau nebe
įeina į britų pajėgumo šiame ra
jone taškus.

Gibraltaras, britų kolonija ’ pa
čiame pietiniame Pirenejų pusia
salio išsikišime, teužima vos 2 kv. 
mylias ir turi apie 25.000 gyven
tojų. šios tvirtovės reikšmė pra
eityje, kaip vartai iš Atlanto į 
Viduržemio jūrą, buvo labai didelė. 
Britų daliniai ją užėmė Ispanijos 
paveldėjimo karo metu (1704) ir 
nuo to laiko ji tarnavo Britų Ry
tų bendrovei, vėliau tapo svarbia 
karo laivyno baze ir pajamų šal
tiniu iš plaukiojančių laivų. Nors 
Ispanija ir atsisakė savo teisių į 
šią sritį ir gavo kompensaciją, 
vienok laikas nuo laiko ji kelia 
savo pretenzijas. Praėjusio karo 
metu, kaip britų šaltiniai tvirtina, 
Ispanija buvo pasirengusi jėga 
bandyti atsiimti Gibraltarą, jei 
vokiečiai būtų darę invaziją į 
Angliją.

Kipro sala, esanti pačiame ry
tiniame Viduržemio jūros gale, jau 
keleri metai yra neramumų židi
nys. Esanti vos 40 mylių nuo Tur
kijos ir 60 mylių nuo Sirijos, ji 
yra labai reikšminga britams ryšy 
su jų svarbiais interesais Art. Ry
tuose. Tačiau jos gyventojų (viso 
513.000) keturias penktąsias su
daro graikai ir jų siekimas — su
sijungti su Graikija. Britai, savo 
interesų diktuojami, turi savo pla
nus, kurie nėra priimtini vieti
niams gyventojams. To pasėkos — 
vieši sukilimai, teroras, o prieš tai 
— areštai, trėmimai, karo teismai. 
Čia ryškus susidūrimas tautinių 
siekimų su apskaičiuotais intere
sais.

Iki šiol buvusi rami, pastaro
siomis savaitėmis ir Malta iškilo 
vešumon dėl kaikurių nesusiprati
mų su britais.

Malta turi savivaldą, bet jos 
konstitucinė padėtis dar galutinai 
nėra nusistovėjusi. Nacionalinė 
partija siekią dominijos padėties

Bagdado Paktas
Pereitos savaitės gale Ankaroje 

pasibaigė Bagdado valstybių mi
nisteriu konferencija. Komunikatą 
pasirašė visi 5 pakto nariai.

Bagdado pakto nariais yra Ang
lija, Persija Pakistanas, Turkija 
ir Irakas. Amerika nėra pilnas 
pakto narys, bet dalyvauja trijų 
pakto komiteto darbuose. Šioje 
konferencijoje JAV-bes atstovavo 
užsienių reikalų min. J.F. Dulles. 
Jis pareiškė, kad muzulmoniškiemg 
Bagdado pakto nariams JAV šie
met numato paskirti dovanų už 
10.000.000 dolerių. Pernai dovanų 
Amerika davė už 12.500.000 dole
rių.
• Netrukus į Australiją atvyks 
Anglijos karalienės motina. Ji 
lankysis taip pat ir N. Zelandijoj.

VENGRŲ DVASIA BULGARIJOJ

Bulgarijoj pašalintas iš pareigų 
vyriausybės leidžiamojo laikraščio 
“Otečestven Front” redaktorius 
už nukrypimus ir, kaip iš kitų 
laikraščių matyti,- už norą susilp
ninti partijos vadovavimą. Ta pro
ga įspėti rašytojai, kurie rinkda
vosi pasiginčyti, kaip ir savo metu 
Vengrijoje. 

britų imperijos ribose, gi Darbo 
partija — įsijungimo į Angliją 
kaip jos provincija, šiuo metu 
salą valdo Darbo partija.

Pastarojo meto nesusipratimo 
priežastis yra įdomi tuo, kad ji 
yra skirtinga nuo kitų sričių ir 
jos pagrinde yra ne tautinis, o 
grynai 'ekonominis elementas.

Sala ir pora jai priklausančių 
salelių užima 121 kv. mylią, o 
gyventojų apie 320.000. Taigi, ne
paprastas gyventojų tankumas! 
Saloje maža pramonės ir kitų dar
bo šaltinių ir todėl didelė dalis 
žmonių, priklauso darbo atžvilgiu 
nuo bintų jų gynybos įrengimuo
se — laivyno bazėj ir kit. Tuo 
tarpu britai, siaurindami savo gy
nybos įsipareigojimus, 'tuo pačiu 
sudaro grėsmę maltieČiams darbi
ninkams. Iš darbo atleidinėjimai 
gali virsti masiniais. Maltos įsta
tymų leidimo įstaiga praėjusią 
savaitę vienbalsiai nutarė paašt
rinti santykius su britais, jei šie 
negarantuos darbo žmonėms, ku
riems gręsia atleidimo pavojus. 
Londonas šaltai atmetė maltiečių 
įspėjimus.

ITALIJOS
KOMUNISTAI

SLAPTAS AUGŠTO SOVIETŲ 
PAREIGŪNO PRANEŠIMAS 
APIE ITALŲ KOMPARTIJĄ
— Italų kompartija, — sako 

jis, — nėra jokia marksizmo-leni
nizmo ideologinė partija, nors dėl 
jos ištikimybės Sov. Sąjungai ne
tenka abejoti. Ji nesudaro įspūd
žio, kad jos kadrai sugebėtų suor
ganizuoti ir sukelti krašte revoliu
ciją. Italų komunistai tebegyvena 
marksistiniu socializmu pagal pir
minių darbininkijos judėjimo lai
kų ideologiją.

Jis tokią slaptą nuomonę yra 
pareiškęs Maskvai. Tas slaptasis 
pranešimas Naujųjų metų dieną 
pateko į italų socialdemokratų lai
kraštį.

Toliau jis rašo: — Objektyviai 
vertinant darbininkijos padėtis 
Italjoje nėra lengva. Nė vienoj 
kitoj Europos šaly kapitalizmas 
nėra taip įsigalėjęs, kaip Italijoje. 
Vatikanas nuolatos naudojasi sa
vo tikėjimo ir katalikybės akcijos 
ginklais...

Toliau pranešime pareikšta nuo
monė, kad Italijoje iš ateiančiųjų 
rinkimų jokių permainų parla
mentariniame ir politiniame gyve
nime netenka laukti. Pagal tą 
pranešimą, italų kompartijos vadai 
yra pasidavę buržuaziniams prie
tarams ir parlamentarinėms įta
koms.

Persiskirdamas su ištikima gy
venimo drauge Rita Montagnana 
ir vesdamas savo jauną sekretorę, 
draugas Togliatti dėl šių buržu
jiškų įpročių yra sugadinęs santy
kius su darbininkais ir valstiečiais 
ir yra susilpninęs jų revoliucinius 
siekius.

Palietęs ir kitų Italijos kompar
tijos vadų silpnybes, šis sovietų 
pareigūnas aptarė ir šiaurės Ita
lijos politinę padėtį. “Milane ir 
Turine jaučiamas pragyvenimo ly
gio kilimas, sumažėjęs bedarbių 
skaičius ir tenykščių fabrikantų 
vedamoji šelpimo politika yra ten 
sudariusi pragyvenimo sąlygas, 
kurios prilygsta turtingiausius ka- 
ptalistinius Europos kraštus, 

Macmillanas Australijoje
Aplankęs eilę valstybių, Angli

jos ministeris pirmininkas Harold 
Macmillan su žmona, lydimas pa
tarėjų, iš N. Zelandijos atskrido 
Australijon kur išbus 2 savaites. 
Juos sutiko min. pirm. Menzies su 
žmona.

Macmillan yra pirmasis Didž. 
Britanijos ministeris pirmininkas, 
atvykęs oficialaus vizito į šį kraš
tą.

Spaudos konferencijoj Anglijos 
premjeras įspėjo, kad Vakarų pa
saulis negali tikėtis išspręsti vi
sas problemas vienoje “viršūnių 
konferencijoje tarp Rytų ir Vaka
rų.”

Harold Macmllan aplankys veik 
visus didesnius Australijos cent
rus.

Rusai kaltina Vakarus
Chruščevas, kalbėdamas Minsko 

darbininkų mitinge, padarė prie
kaištų Vakarams dėl šaltojo karo, 
dėl nesusitarimo nusiginklavimo 
klausimuose h’ kt. O labiausiai 
Chruščevas plūdo JAV ir jų są
jungininkus dėl mėginimo atidėti 
didžiųjų valstybių vyriausybių 
galvų konferenciją, kurios taip la
bai geidžianti Maskva. Chruščevas 
aiškino, kad Vakarai į tokios kon
ferencijos planą įtraukia klausi
mus, kurių dar svarstyti nepra
dėjus Chruščevui yra aišku, jog 
nebus pasiekta susitarimo. Savo 
kalboje Chruščevas pasigyrė so

vietinių mokslininkų atsiekimais ir 
pažymėjo, kad daugelyje sričių 
Sov. Sąjunga yra gerokai pralen
kusi Ameriką.

PASITRAUKĖ KADARAS
Vengrijos ministeris pirminin

kas, kaip jis pats pranešė per Bu
dapešto radiją, pasitraukė iš mi- 
nisterio pirmininko pareigų ir pa
siliks vidaus reikalų ministeriu. 
Jis sykiu yra ir Vengrijos kom. 
partijos ek. pirmasis sekretorius. 
Naujuoju ministeriu pirmininku 
paskirtas ikšiolinis Kadaro kabi
neto vicepremjeras, 72 metų am
žiaus, Ferenc Muennich.

Janos Kadar pasidarė ministeriu 
pirm. 1956 m. lapkričio mėn., ka
da rusų divizijos užplūdo Buda
peštą ir brutaliausiu būdu už
smaugė vengrų tautos laisvę.

MASKVOS KAPINIŲ
TARNYBOS VALDYBA

Maskvoje buvo nuteisti keli ka
pinių komendantai, suimta kele
tas kapinių darbininkų, o dalis pa
šalinta iš tarnybų.

Kai kurie komendantai be 200 
-500 i^ublių nesutikdavo duoti vie
tos mirusiam laidoti, kiti duobių 
kasėjam leisdavo kyšius imti, tre
ti už nemažus atlyginimus sutik
davo aptverti kapą ir atlikdavo 
tai, nuėmę tvoras nuo kitų kapų.

Kai vieną tokių direktorių — 
komendantų iškratė policija, buvo 
rasta 70.000 rublių.
• Indonezija pradėjo paleidinėti 
sulaikytus Singapore laivus. Iki 
šiol buvo sulaikiusi 9 Singaporo 
prekinius laivus ir kaikuriems ne
leido išplaukti visą mėnesį.
• Sausio 30 d. tarp Rusijos ir 
Egipto pasirašyta sutartis, pagal 
kurią sovietai egiptėnanis suteiks 
paskolą, bet tuo pačiu Maskva tu
rės sąlygas įsitvirtinti Egipto eko
nominiame gyvenime.

ta
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MASKVOS NORAI IR SIEKIMAI
KĄ CHRUŠČEVAS PASAKĖ PRIE KETURIŲ AKIŲ. 

— MASKVOS SEPTYNI PUNKTAI.
Chruščevas aiškiai tęsia Stalino 

politiką. Stalinas savo žygį į Pa
baltijį mėgino dar pridengti kari
niais ir kitokiais saugumo pagrin
dimais. Tie motyvai šiandien ne
bėra tiek svarbūs, kai laidomos 
didelių nuotolių raketos. Chrušče
vas galėtų — be didelio blogio 
Sovietų Sąjungai — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos atsisakyti, bet jis 
to nenori. Jis ir jo klika yra įsiti
kinę, kad Vakarai nūdien yra to
kioje būsenoje, Jog jie dėl Vil
niaus, Rygos, Talino nestos į ka
rą.

“Pripažinti dabartines sienas ir 
įtakos sferas".

Kaip tik Naujus Metus prade
dant sužinoma, kad Chruščevas 
pasikalbėjime su JAV ambasado
rium Thompson paminėjęs šias 
sąlygas santykiams tarp tų dviejų 
valstybių pagerinti:

1) Jungtinės Amerikos Valsty
bės turėtų pripažinti dabartines 
Sovietų Sąjungos sienas (taigi su 
Lietuvos, Latvijos, Estijos inkor
poravimu į Sovietų Sąjungą. E.) 
bei įtakos sferas ir jų neliečia
mumą.

2) JAV turėtų atsisakyti bet ko
kio įsikišimo į komunistinių kraš
tų vidaus reikalus.

3) Normalizuoti prekybos san
tykius su Sovietų Sąjunga.

Sąlygos gan aiškios. Pripažinti 
visai ateičiai vadinamąjį “statu < 
quo". Pripažinti ir Pabaltijo įjun
gimą į Sovietų Sąjungą, ir sateli
tų tolimesnį priklausomumą Mask
vai. Sunku tikėti, kad Amerika su 
visomis tomis sąlygomis sutiktų, 
nors kartais ir būna įspūdžio, kad 
Vakarai Maskvos pageidavimus 
pildo nė kompensacijos iš jos ne
gavę.

MASKVOS 7 PUNKTAI

Tuo tarpu, kp bosas Chruščevas 
į senųjų metų galą ir naujaisiais 
metais gausiose prakalbose ir pa
sikalbėjimuose su spaudos atsto
vais juo tolyn, juo smarkiau tri
mituoja apie vad. koegzistencijos 
būtinumą ir išsillgstamą viršūnių 
konferenciją, ministeris pirminin
kas Bulganinas pakartotinai iš
siuntinėjo į visas pasaulio puses 
nepaprastai didelį skaičių laišku, 
adresuotų laisvojo pasaulio vyriau, 
sybėms. Nors jų turinys ne visai 
vienodas (žiūrint, ar laiškas siun
čiamas NATO valstybei, ar kuriam 
nors kitam kraštui), juose išsi
kristalizuoja tokie 7 punktai — 
reikalavimai:

1) Trys atominės valstybės 
(JAV, Didž. Britanija ir Sovietų 
Sąjunga) atsisakn atominių ir 
vandenilio bombų panaudojimo.

2) Minėtos valstybės nuo 1958 
metų pradžios atsisako branduoli
nių bandymų.

3) Atsisakyti laikyti branduoli
nius ginklus visoje Vokietijoje ir 
pritarti zonai be atominių ginklų 
Europoje.

4) žymiai sumažinti trijų atomi
nių valstybių karines pajėgas.

5) Sudaryti nepuolimo sutartį 
tarp NATO (Siaurės Atlanto) ir 
Varšuvos paktų valstybių.

6) Gerbti Artimųjų Rytų nepri
klausomybę ir atsisakyti toje erd
vėje panaudoti smurtą.

7) Baigti karo kurstymo propa
gandą ir puoselėti prekybinius ir 
kultūrinius santykius.

Ir šie Maskvos planai labai aiš
kūs. Maskva siūlo atsisakyti ato
minių ir vondenilio ginklų, kurių 
ji dar neturi tiek, kiek Vakarai. 
Apie raketas nieko nesakoma. So
vietai norėtų, kad Amerikai būtų 
uždrausta Vokietijoje turėti atomi
nes bazes, bet jie patys iš Kara
liaučiaus, Kuršių kopų ar Ventspi
lio galėtų toliau šaudyti į Vaka
rus toli siekiančiomis raketomis.

NEPUOLIMO PAKTAS TARP 
RYTŲ IR VAKARŲ

Nemažą staigmeną pasaulio opi
nijai sudarė Didž. Britanijos mi- 
nisterio pirmininko Macmillano 
kalba, pasakyta per radiją, kurioje 
jis t.k. pasiūlė sudaryti nepuoli
mo paktą tarp Rytų ir Vakarų, 
panašiai, kaip tai siūlė pati Mas
kva. Pasaulio viešoji nuomonė nė

ra vieninga nei dėl to siūlymo, 
nei dėl siūlomos viršūnių konfe
rencijos ir kitų klausimų.

Vakaruose ne vienas Macmilla- 
nas pasisaku už tolimesnes dery
bas ir susitarimus su Sovietais. 
Kad reikia su Maskva bandyti nau
jai derėtis, tos nuomonės šiandien 
yra eilė Vakarų politikų. Iš kitos 
pusės, girdimi svarūs balsai ir 
prieš tokias derybas. Pavyzdžiui 
JAV užsienio reikalų ministeris 
Dulles pakartotinai yra pareiškęs, 
kad beveik nėra prasmės siekti su 
Sovietais naujų sutarčių, nes jie 
yra pratę sutartis laužyti. Vienas 
britų žurnalistas, Edward Crank- 
shaw, laikraštyje “Observer" kriti
kavo Dulles, girdi esą netiesa, kad 
Sovietai sutartis laužo. į tai žino
mas publicistas Salvador de Mada, 
riaga šveicarų “Neue Zuercher 
Zeitung” laikraštyje teisingai at
kirto:

“Kaip gali atsakomybę jaučiąs 
žurnalistas tvirtinti, .būk nesą1 
tiesa, kad sovietiniai vadai su-1 
tartis ir susitarimus laužo. Argi I 
mes jau užmiršome suktybe ir

smurtu įvykdytą trijų Pabaltijo 
kraštų aneksiją?"

S. de Madariaga iš viso prime
ta Vakarų politikams, kad jie duo
dasi Maskvos klaidinami. Šitas 
publicistas jau ne nuo šiandien įs
pėja Vakarus nesiduoti į slidų ko
egzistencijos kelią ir dažnomis 
progomis primena Pabaltijo kraš
tų likimą.

PASIDALINKIME... IR VISKAS

BUS GERAI

Vieno priėmimo metu Kremliuje 
Chruščevas, pakėlęs taurę, dar 
kartą pakartojo: Jo manymu, jei 
pvayktų susitarti tarp Jungt. Ame
rikos Valstybių ir Sovietų Sąjun
gos, dauguma pasaulio klausinių 
savaime išsispręstų, čia kartoja
ma senoji Maskvos giesmė, nu
kreipta į Vašingtoną: Pasidalin
kim pasaulio sferomis ir viskas 
bus gerai. Visoms kitoms tautoms 
tada jau Iktų tik vienos ar kitos 
pusėš satelito vaidmuo. Sunku ti
kėti, kad prie tokio susitarimo pri
eitų. Bet Kremliaus valdovams to
ji svajonė vaidenasi dieną ir nak
tį.

NEUŽMIRŠKIME ATNAUJINTI

MŪSŲ PASTOGĖS
Prenumeratos

IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

“MOŠŲ PASTOGĖ” Jus lankys kiekvieną savaitę ir 1958 metais, jei
gu prisiusite £ 3.0.0. Tai galima atlikti paprasčiausiu būdu: nupir
kite pašte Postal Note, arba užpildykite Money Order*!, arba išrašy
kite čekį ir įdėję į voką siųskite šiuo adresu: “Mūsų Pastogė” 
Box 4558, G.P.O, Sydney, N.S.W.

į COSMOS TRADING CO.
: SAV. A. VAITIEKŪNAS ;Į
I SIUNČIAME l LIETUVĄ IR RUSIJĄ JOSŲ PAČIŲ į
Į SUDARYTUS SIUNTINIUS į

i Dėmesio! ;!
SIUNTINIAI PRIIMAMI IK! 44 LBS SVORIO! ![ 

! Nauju oro pašto tarifas: už kiekviena svarą svorio 20/-. į
■ Einant nauju Sovietų potvarkiu, maisto produktai negali būti J, 
! siunčiami kartu su kitais daiktais tame pačiame siuntinyje. \ 
Į Prekių pirkimo kvitų nereikia, mes įkainuojame patys žemomis į
■ urmo prekybos kainomis. Pristatymas garantuotas. į
! SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA VASARIO MĖN. 15 D. PAS- >1 
I KUTINĘ SIUNTINIAMS I ŠI TRANSPORTĄ PRIĖMIMO »| 
! DIENA YRA VASARIO MEN. 11. ŠIUO LAIVU IŠSIŲSTI .] 
Į SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS APIE GEGUŽES MEN. į 
J VIDURĮ. :■

; DĖMESIO! ■
i Po ilgesnių derybų su švedų firma, gavome sekančias teises: ■ 
> 1. Siųsti JOsų siuntinius betarpiškai iš Australijos j Lietuvą ir ■
■ Rusiją. ;

;■ 2. įvertinti Jūsų prekes visai žemomis kainomis, tuo būdu su- J 
Įi taupant muito Išlaidu. J
Į. Prašome atsilankyti į mūsų firmų ir patiems įsitikinti. J
!' Prisiųakite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai bet Į 
■. kuriuo laiku: J
į i SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2S25. J

BIURAS MIESTE: 300 LITTLE COLUNS ST- Į 
I MELBOURNE C. 1- TEL. MF 2370. ;

Biuru mieste uždaromas nuo gruodžio 22 d. iki sausio 2 d. im- Į 
tinai Essendono įstaiga uždaroma gruodžio 24, 25, 26 ir sausio • 
1 dienomis. J

SKYRIAI:

SYDNĖJUJE: A. Mauragis, 18 Crinan St, Hurlstone Park., I 
N.S.W. Tel. LL 5549

ADELAIDĖJE: J. Lapeys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. < 
CANBERROJE: A- Čeičys, 11 Davenport St, Ainslie, Canberra, Į 

A.C.T. N ;

GEELONGE: S. Karpaisviaes, 5 Yaraan St, North Geelong, Vic. Į 
BRISBANEJE: K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St, Toowong, Bris- ! 

bane, Qld. Tel. U 5827. Į

PERTHE: M. Lingienė, 21 Brookman St, Perth, W.A.

NEWCASTLE: 1. E. Gorow, 3 Smart St, Charlestown, New- ] 
castle, N.S.W. !

2. G. Gont, 93 Northumerland St, Maryvil- i 
le, Newcutie, N.S.W.

MADRIDO RADIJO
LIETUVIŠKOJI PROGRAMA

ganizacijų yra keletas bendrinių, 
kuriosna yra apsijungę įvairių 
spalvų ir krypčių partijos bei sam
būriai kovai už Lietuvos laisvę. 
Tokios bendrinės grynai politinės 
organizacijos yra Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
Amerikos Lietuvių Taryba ir Lie
tuvos Laisvės Komitetas. Jų cent
rai yra JAV-bėse. Veiklos suderi
nimui tų organizacijų vadovybių 
žmonės drauge su Lietuvos diplo
matijos atstovais daro bendrus 
pasitarimus. Apie tų veiksnių dar
bą iki šiol mūsų radijo klausyto-1 
jus uoliai informavome, stengsi
mės ir ateityje painformuoti.

Nenutylėjome ir kitų organiza
cijų bei atskirų asmenų veiklos ir 
laimėjimų, ypač tų pasiekimų, ku
rie prisidėjo prie Lietuvos vardo 
išgarsinimo ir protesto prieš so
vietinę okupaciją. Daug kalbėjome 
ir ateityje kalbėsime apie visus 
didesniuosius laisvojo pasaulio lie
tuvių laimėjimus, ypač kultūrinius: 
naujai pasirodžiusias knygas, lie
tuvių dailininkų kūrinių parodas, 
solistų ir chorų koncertus, vaidi
nimus ir Lt. Tos informacijos, ti
kimės, padeda mūsų programų 
klausytojams susidaryti teisingų 
po visą pasaulį pasklidusių lietu
vių kultūrinės veiklos vaizdą.

Neabejotina, kad geriausias lie
tuviškojo gyvenimo veidrodis yra 
laisva lietuviškoji spauda, kuri 
yra tikrai gausi. Vien tik JAV- 
bėse leidžiami du dideli dienraš
čiai, keletas laikraščių eina po 2-3 
kartus per savaitę ir kelios dešim
tys savaitraščių ir kitų periodinių 
ir neperiodinių leidinių. Visų jų 
apžvelgti mūsų trumpose progra
mose neįmanoma. Tačiau laikas 
nuo laiko davėme ir ateityje pasi
stengsime duoti įvairiose šalyse 
leidžiamų lietuviškųjų laikraščių 
apžvalgas, neatsižvelgiant į jų

1955 m. sausio 2 dieną, Ly. 
prieš 3 metus, pradėta lietuviška 
programa per Tautinį Ispanijos 
Radiją iš Madrido. Pirmuosius du 
mėnesius kalbėta po 10 minučių, 
vėliau po 15 minučių kasdien. Va. 
dinasi Iš viso per tris metus kal
bėta 15.900 minučių arba 265 va
landos arba 11 parų ir viena va
landa. Tai yra ilgas laiko tarpas, 
per kurį galima daug ką pasakyti. 
Bet ir buvo kas sakyti.
inou(ačių

Per tuos tris metus bolševikai 
visą laiką negailestingai plėšė pa
vergtą Lietuvą, sklaidė jos gyven
tojus, ypač jaunimą, grūdo Lietu
von rusus ir kitų vadinamųjų so
vietinių tautų gyventojus, slopino 
kiekvieną, kad ir menkinusį sava
rankiškumo, o ypač laisvės pasi
reiškimą. Lietuvos jaunimo išve
žimas po savanoriškumo priedan
ga į vadinamuosius plėšinius, į fa
brikų, kelių, geležinkelių, elektri
nių, kanalų ir visokias kitokias . 
statybas, į anglies kasyklas h*; 
miško kirtimo darbus, turėjo rasti j 
ir rado atgarsio mūsų program*- ' 
je. Moksleivijos nepasitenkinimas 
vis labiau veržiamais žąslais, ypač 
viešos demonstracijos Kaune ir 
Vilniuje Vėlinių dieną taip pat ne
galėjo būti nepaminėtos. Turėjo 
būti iškelti ir kiti komunistų vei
ksmai Ir kalbos, kurie parodė, kad 
į Lietuvą bolševikai įsiveržė ne 
kaip ‘vyresnieji broliai", bet kaip 
okupantai ir kolonizatoriai. Reikė
jo atith-sinti ir akiplėšiškus bol
ševikinės propagandos melus, ypač 
gausiai skleistus komunistinės 
rusų kontrerevoliucijos 40-ties me
tų sukakties proga, kad lietuvių 
tauta 1918-19 ir 20 motais norė
jusi sovietinės tvarkos ir komuniz
mo ir tik Vakarų kapitalistai pri
metė Lietuvai nepriklausomybę.

Kremlius vienaip kalba ir elgia
si su laisvais kraštais ir kitaip 
su pavergtais. Visoms į sovietinę 
“globą" patekusioms tautoms iš
naudoti ir virškinti Maskva turi 
vieną bendrą planą, su mažais 
pakeitimais, prisitaikant prie vie
tos aplinkybių. Komunistinės poli
tikos išryškinimas kurioje nors 
Sovietų Sąjungos pavergtoje šaly
je pradeda suvokti jos kai kurių 
potvarkių ir žygių reikšmę ir pra
smę ir mūsų krašte. Todėl sten
gėmės pateikti informacijų iš ki
tų Maskvos pavergtų kraštų ir va
dinamųjų satelitinių valstybių gy
venimo. Ypatingo atgarsio mūsų 
programoje rado vengrų tautos 
sukilimas, kruvinas jo užgniau
žimas ir dar iki šiol tebe vykstą s 
šio sukilimo dalyvių policinis ir 
teisminis persekiojimas, o taip 
pat ir laisvojo pasaulio kad ir 
pernelyg kuklūs mėginimai padė
ti karžygiškai kovojančiai vengrų 
tautai.

Negalima buvo praleisti nepain
formavus mūsų programos klausy
tojų ir apie laisvųjų tautų pastan
gas pasipriešinti komunistinei 
grėsmei, sustabdyti maskvinio im
perializmo plėtrą Azijoje ir Afri
koje tarp spalvuotųjų tautų, šiek 
tiek pakelti geležinę uždangą, kad 
lengviau galėtų atsikvėpti sovieti
niame kalėjime uždarytas žmogus. 
Jei tos pastangos dėl įvairių prie
žasčių ir nebuvimo taip sėkmin
gos, mes norėtume, tačiau jų būta 
ir mes apie jas savo programoje 
pranešinėjome. Netrukus jų, ma
nome, ir ateityje, todėl ir šiais 
metais dar teks apie tai kalbėti.

Svarbią vietą mūsų programoje 
užėmė informacijos iš laisvųjų 
lietuvių veiklos ir spaudos. Ačiū 
Dievui, lietuvių tarpe yra dar pa
kankamai žmonių, kurie be rūpi
nimosi savo asmeniniais reikalais 
turi pakankamai energijos, noro 
ir suranda laiko pasirūpinti ir ben
drais lietuvių tautos reikalais. Di
džiausias laisvųjų lietuvių rūpes
tis yra mūsų tautiečių vargai ir 
bėdos sovietinėje priespaudoje ir 
mūsų tėvynės nelaisvė. Tuos var
gus ir bėdas lengvinti ir Lietuvos 
laisvei atkovoti daug dirba visos 
lietuviškosios politinės, kultūrinės, 
profesinės, religinės, ekonominės, 
net sporto ir kitokios organizaci
jos, išskyrus tik komunistines, ku
rios yra tikrai negausios, o daugu
moje kraštų jų iš viso nėra. Sale 
tų įvairių atskirų lietuviškųjų or- 

kryptį ir spalvą. Kiek laikas ir jė
gos leido, stengėmės paminėti lie
tuvių tautines ir religines šven
tes, netik džiaugsmingų* bet ir 
tragingų mūsų tautos įvykių su
kaktis, pasižymėjusių mūsų tautos 
ir valstybės vyrų jubiliejus ir t-t. 
Tomis progomis klausytojai girdė
jo mūsų programoje skambant Lie
tuvos himną, maldą už tėvynę, ka
lėdines ir velykines lietuvių gies
mes ir įvairias lietuviškas dainas, 
kurios šiandien pavergtoje Lietu
voje okupanto yra uždraustos.

Suprantama, kad šitas didelis 
informavimo darbas tebuvo gali
ma atlikti tik talkininkaujant vi
sam būriui gabių ir pasišventusių 
bendradarbių, gyvenančių įvairiuo
se laisvojo pasaulio kraštuose. Me
tams bėgant jie keitėsi. Šiuo metu 
nuolatiniai komentatoriai ir ap
žvalgininkai yra Stasys Mingaila 
ir Žviedrys iš Vokietijos, Zanavy
kas Iš JAV-bių, Petras Skiemo
nis Iš Didž. Britanijos ir Augus
tinas Upėnas iš Ispanijos.

Jei pati programa praėjusiais 
metais buvo žymiai pagerinta, tai 
to negalima būtų pasakyti apie jos 
technišką perdavimą. Nuo 1957 m. 
rugsėjo 1 dienos netekome 32 met- 
rų bangos. Tuo būdu mūsų prog
ramos dabar išsipinduliuojamos tik 
dviejomis bangomis — 31 ir 42 
metrų. Tačiau daromi žygiai, ir 
yra gerų vilčių, kad greitu laiku 
bus gražinta 32 metrų banga arba 
jos vietoje duota kita. Nuolat ke
liamas ir programų pakartojimo 
klausimas ir galimas daiktas, kad 
netolimoje ateityje jis bus teigia
mai išspręstas. Tada mūsų prog
ramų būtų galima klausytis du 
kartus per dieną — rytą ir vaka
rą-

Reiškiame nuoširdžią padėką is
panų vyriausybei ir radijo vadovy
bei už leidimą naudotis Tautinio 
Ispanijos Radijo bangomis, por 
tris metus nešusioms mūsų paver
gto krašto broliams ir sesėms pa
guodos, tiesos ir laisvės žodį.

A. UPĖNAS.

VLADIMIR NABOKOV

PNIN
Aple mus, atseit, apie išblokš

tuosius iš savų namų bei iš. 
rautuosius iš gimtosios žemės, 
prirašyta nemaža knygų: filoso
finių traktatų, sociologinių stu
dijų, romanų bei novelių. Rašo 
pašalaičiai, patogiai atsisėdę už 
savojo stalo, rašo ir klajūnai, 
pasidėję popierio skiautę ant 
kelių. Prie pastarųjų galima 
priskirti seną rusų emigrantą 
Vladimirą Nabokovą (g. 1899), 
mokslus baigusį Cambridge, gy
venusį Prancūzijoje, Vokietijo
je, šiandieną profesoriaujantį 
Cornell’io universitete, J. A. 
Valstybėse. Be mokymo darbo 
Jis rašo literatūrinėm temom, 
kuria romanus ne tik gimtąja 
kalba, bet ir angliškai. Nabo
kov, galima sakyti, veda tipin
gai “dipiškąjį” gyvenimą: vie
nu būdu jis duoną pelno, kitu 
gi — reiškia savąjį mintijimą, 
dalyvauja kultūriniame reiški
mosi. Paskutinysis jo romanas 
“Pnin" vaizduoja emigrantą 
intelektualą Naujojo Pasaulio 

gyvenimo sąlygose, kur ateivis 
nesusivokia ir lieka nesupras
tas. Literatūros kritikai “Pni- 
ną” laiko linksma komedija, o 
patį Pniną apšaukia komiškuo
ju herojumi, nerandantį ryšio 
nei su laiku nei su vieta. Ne 
daug kas pajunta proustiškąją 
nostalgiją ar įžiūri kafkiskąsias 
situacijas. Gal dar retesnis pas
tebės dviejų skirtingų kultūrų 
susitikimą ir to pasėkoje besi- 
rutulluojantį konfliktą.

žemiau pateikiama ištrauka 
iš V. Nabokov romano “Pnin" 
(1957). Vert.

•
Paskutinės scenos veiksmo vie

ta buvo prieškambaris. Ragenas 
negalėjo rasti savo lazdos (ji bu
vo užkritusi už skrynios spinto
je)-

— Ir aš manau, kad savo ran
kinuką būsiu palikusi, kur sėdė
jau, — pasakė ponia Thayer, 
stumteldama savo susimąsčiusį vy
rą svetainės link.

Pninas ir Clements, beskubėda
mi baigti savą pasikalbėjimą, sto

vėjo prie svetainės adverijų, it 
dvi gerai valgydinamos karijati- 
dės, ir įtraukė savo pilvus, kad 
praleistų tylųjį Thayerį. Kamba
rio viduryje stovėjo profesorius 
Thomas ir panelė Bliss — jis ut 
nugaros uždėtomis rankomis, tai 
pasikeliąs tai nusileidžiąs ant sa
vo kojų pirštų, ji, laikydama lėkš
tę — ir kalbėjo apie Kūbą, kur, 
kiek Betty žinojo, kurį laiką gy
veno josios sužadėtinio pusbrolis.

Thayer slampinėjo nuo vienos 
kėdės prie kitos, ir pasijuto be
laikąs savose rankose baltąjį ran
kinuką, nežinodamas kada bei kur 
jį rado, nes jo paties mintys rez
gė sakinius, kuriuos jis ketino tą 
patį vakarą užrašyti: “Mes sė
dėjome ir gėrėme, kiekvienas su 
sava neatverta praeitimi, o tuo 
tarpu likimo žadintuvai buvo už
statyti ant atskirų ateities valan
dų, kai, pagaliau..."

Tuo tarpu Pninas paklausė po
nių Joan Clements ir Margaret 
Thayer, ar jos nenorėtų pamaty
ti kaip jis susitvarkė kambarį vir
šuje. Siūlymas joms patiko, ir 
Pninas parodė kelią. Jojo taip va. 
dinamas “kabinetas" dabar atrodė 
labai jaukiai: supleišėjusius grin
dys buvo uždengtos daugiau ar 
mažiau pakistaniškuoju kilimu, 
kurį jis kitados buvo įsigijęs sa
vo darbo kambariui koledže pa
puošti ir kurį jis vėliau, grėsmir - 
gai tylėdamas, ištraukė iš po ko
jų nustebusiam Falterafelsui. 
Škotiškojo ornamento apdangalas, 
kurį jis atsivežė iš Europos 1940 
metais, Ir kelios, įprastiniai visur 
matomos pagalvėlės maskavo ne
pajudinamą lovą. Ružavos .spalvos 
lentynoje — Jo rastoje nuomuoja- 
muose namuose su kelių generaci
jų vaikų knygomis — pradedant 
“Tom the Bootblack, or the Road 
to Success", parašyta Horatio Al
ger, Jr. 1889 metais ir baigiant 
1928 metų laida ‘Compton’s Pic
tured Encyclopedia" dešimtyje to
mų su mažomis ūkanotomis foto
grafijomis — dabar buvo sudėtos 
365 knygos, pasiskolintos iš Wain
dell koledžo bibliotekos.

(Tąsa 3 psL)
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ko skilčių varžybos. Drausmingiau
sia skiltis buvo apdovanota tą dieną 
garbės gairele. Pas skautes ge
riausiai pasirodė “Žibučių” skiltis, 
vadovaujama psklt. Irenos Pečiu
lytės, o mažiausieji vilkiukai pa
sivadinę “stumbrais”, su savo skil- 
tininku Vygiu Maželiu, sugėdino 
vyresnius skautus, iš jų pavergda
mi pirmą vietą.

DEŠIMT GRAŽIAUSIU DIENU METUOSE
IKI 100 LAIPSNIŲ ĮKAITINTA ADELAIDĖS SKAUTŲ STOVYK
LA, KURIAI LAUŽO PAŠVAISTES ATSTOJO MĖNESIENA.

Sausio antrąją adelaidiškiai 
“Vilniaus” Tunto skautai užkopė 
savo veiklos viršūnėn: Varnabras-' 
tės kalno (Mt. Crawford) papė
dės pušyne, netoli Williamstown 
miestelio, apie 30 mylių nuo Ade- Į 
laidės, jsikūrė dailų stovyklini 
palapinių kaimą ir čia rengėsi 10 , 
dienų grūdinti kūnus saulėje, van- į 
denyje ir pušyno kvapuose, galąsti 
protus skautiška patirtim, o, svar
biausia, pamiršus svetimą aplinką, 
pagyventi lietuviškame šilelyje, 
kuriame neišgirsi nė vieno angliš
ko žodžio...

x
Skautų stovykla išeivijoje turi 

dvigubą tikslą — ne tik jaunuolį 
pamokyt skautiškųjų gudrybių, bet 
taip pat jį priartinti prie lietuvis- 
ko avilio. Todėl į šį metinę sto
vyklą buvo priimamas visas, taip 
pat ir ne skautiškas Jaunimas nu>> 
10 metų amžiaus. Tad stovyklauto
jų skaičius š| sykį išaugo iki 55. 
Nors šio skaičiaus dalis buvo ir 
ne skautai, tačiau stovykla laikėsi 
pilnos skautiškos programos ir 
drausmės.

Ir taip, vadovaujant skautinin
kui V. Neverauskui ir paskauti- 
ninkei M. Andriušienei, o jiems 
talkninkaujant paskaut. V. Opuls- 
kiui, vyr. skltn. V. Patupiui ir j 
skltn. R. Urmonui, štai, kilo pala- 
pinės ir ėmė virti judrus stovyk
los gyvenimas. O kad vikrių sto
vyklautojų dienos būtų saugesnės, • 
ištisą laiką stovyklavo vyr. skltn. 
gydytoja J. Maželienė. Todėl kas 
rytas “priėmimo valandomis” lauk
davo eilės ’’negaluojančių” pri 
"ligoninės”: — ’’Gal turite kokio 
tepalo, nugulėjau šoną”; ar: "Už- 
riškite, prašau, pirštą, kad neįsi
pjaučiau” ...

x
Stovyklavietė — augštoko kalno

papėdėje, didelių pušų šešėlyje, čia 
pat prie upelio. Skautų ir skaučių 
rajonus skjria aikštelė, kurioje 
plevėsavo mūsų ir australų vėlia
vos ir augštai iškeltas stovėjo 
kryžius, čia pilnai uniformuoti 
skautai kas rytas ir vakaras išsi- . 
rikiuodavo himnu pagerbti paky
lančios ir nusileidžiančios trispal
vės. Prie upelio nemažai teko triū
sti girininko prižiūrimiems skau
tams, kol jie įsirengė nuo betko- 
kio gaisro saugią virtuvę. Prie 
brolių rajono — iškastas ketur
kampis stalas, dailiai smėliu iš
barstytas ir iš konkorėžių tauti
niais raštais išdėliotas. O prie se
sių — įrengta sporto aikštelė 
tinkliniui žaisti. Aplink kiekvieną . 
palapinę apsčiai dailių pagražini- j 
mų ir praktiškų įtaisymų: štai,; 
įkasta į žemę išsikerojusi šaka, 
gal ne taip išgražinta kaip namuo
se išblizginti virtuviniai įrengimai,1 
bet ji puikiai patalpina visos skil
ties indus ant savo šakų...

Virtuvės ruošos pareigos, pri-1 
žiūrint ‘virėjui’ P. Alkevičiui, kliu
vo kiekvienai skilčai paeiliui, už
baigiant paskutinę dieną ‘vyriau
sybės skilties” pastangomis. Val
gyt duota po keturis kartus ir 
kiekvieną kartą vis gardžiau “kaip 
pas mamą”, nors bulvės ir su aku
tėm ir košė kiek prisvilus. Ogi 
tas ‘virėjas’ puodų dangčius be
kilnodamas net karjerą padarė: į 
stovyklą vos paskiltininkėliu atvy
kęs iki skiltininko laipsnio prisi
kasė!

Tuo tarpu laisvalaikiu vieni ka
muoliu žaidė, kiti plaukiojo ar 
nuošaliai susibūrę paslaptingai 
tarėsi, kaip seses naktį užpuo
lus...

x
Per visą stovyklavimo laiką vy-

VIKTORUOS
(sks) Jau keleri metai, kaip 

“Džiugo” Tuntas ruošia vasaros 
stovyklas Melbourne lietuviškam 
jaunimui. Ir šių Kalėdų atostogų 
metu “Džiugo” tuntas, susitaręs 
su Geelongo Vietininkija, suruošė 
Drysdale apylinkėje panašią sto
vyklą. Ji įsikūrė veiklaus Geelon
go apylinkės lietuvio p. Bladzevi- 
čiaus administruojamame ūkyje, 
apie 10 mylių už Geelongo. Sto
vykla tęsėsi nuo 1957 metų gruo
džio mėn. 28 dienos iki 1958 metų 
sausio mėn. 11 dienos. I stovyklą 
susirinko didelis skautiško jauni-1 
mo skaičius iš įvairių Viktorijoj 
valstybės vietovių. Didžiausias 
stovyklautojų skaičius siekė 96 as
menis. Šioje stovykloje stovykla-' 
vo ir svečiai sydnėjiškiai: vyr. 
skltn. M. Osinaitė, skltn. R. Dau- 
kus, pskltn. K. Protas. Stovykla 
pasipuošė vėliavų stiebais, aukuru 
koplytėle, ir ypač gražiu stalu, 
prie kurio laisvai galėjo susėsti 
virš 100 žmonių. Papuošimams va- • 
dovavo psktn. A Karpavičius su 
savo nenuilstamais padėjėjais 
pskltn. R. Krausaite, pskltn. A. 
Paragyte ir pskltn. V. Savicku. 
Stovyklą aplankė ir skautiškomis 
žiniomis palengvino stovyklos va
dovybei pašnekėsiuose Australijos 
Rajono Vadas vyr. sktn. A. Krau
sas, Brolijos Vadeiva psktn. A. Ba- I 
kaitis, Seserijos Vadeivė psktn. I. 
Laisvėnaitė, vyr. valt. V. Vait
kus, vyr. sktn. B. Dainutis, skau
tininkai Pocius, B. Pankevičienė,' 
“Džiugo” Tunto dvasios Vadovas' 
kun. J. Petrauskas, kun. dr. P. 
Kačinskas. Be to, stovyklą aplan
kė didelis svečių būrys, studentų 
suvažiavimo dalyviai, Drysdale 
skaučių vienetas, daugelio orga
nizacijų atstovai.

Sekmadieniais ir Naujųjų Metų 
dieną stovyklautojai eidavo į Dry
sdale katalikų bažnytėlę išklausy.

Sekmadienis — oficialioji svečių 
diena. Atsilankė pagarsėjusios 
stovyklos pažiūrėti ne tik tėveliai, 
bet ir daugybė šiaip tautiečių su 
gardžiom “tradicijom”. Pavakary, 
Adelaidės lietuvių kapelionas kun. 
J. Kungys atlaikė ant čia pat pa
ruošto altoriaus šv. Mišias.

x
Stovyklą lankė Pietų Australi

jos skaučių šefė ir australų skau-! 
tai. Visi žavėjosi stovyklos grožiu | 
ir tvarka, nesiryždami net paly
gint su savosiomis. Taip pat iš ne
toli stovyklaujančiųjų latvių atsi-| 
lankė “vyriausybė”, pakviesdama 
mūsiškius pas save.

x
Bendrai stovykla džiaugėsi kiek

vienas skautas, tik dėl vieno liū
dėjo, ypač jaunesnieji: mat, gais
rams išvengti buvo draudžiama 
laužus kurti. Tai vakare susėdę 
skauteliai, armonikai pritariant, 
dainas bedainuodami turėjo ten
kintis šalta mėnulio šviesa. Dėl to 
laužui pas latvius pakviesti, džiau
gėsi manydami tikrą laužą pama
tysią, bet ir čia jo vietoj rado tik 
“batareikes” po malkom pakištas.

x
Didžiausiu priešu buvo apšauk

tas j lietuvių kalbą besiskverbiąs 
angliškas žodis. Ne vienas dėl jo 
rajoną valė, bulves skuto. Bet ke
liom dienom praėjus, net ir la
biausiai “surambėjusius australus” 
galima buvo girdėti tik lietuviš
kai liežuvį belaužant.

x

Ir taip kasdieniniais įspūdžiais 
besigėrint, štai ir atėjo laikas na
mo. Saule nudegę ir pailsę skau
tai ardė, griovė, ką per dešimtį 
dienų taip gražiai buvo sukūrę; 
krovė daiktus kuprinėn ir suko na
mų link, karts nuo karto atslgrįž- 
dami atgal, galėdami palikti pa-

miltos vietelės ir grįžti į meksfal- 
to tvaiku alsuojančias gatves.

x
Grįžo namo lietuviukai, tėvų 

džiaugsmui visi jau kalbėdami lie
tuviškai, grįžo pilni patyrimų, įs
pūdžių ir tvirtų pasižadėjimų ki
tą met vėl stovyklauti.

DAINA MASELYTĖ.

LIET. SKAUTŲ STOVYKLA
ti šv. Mišių. Sausio mėn. 4 dieną 
j stovyklą atsilankė kun. dr. P. 
Bučinskas. Vakare išklausė didelio 
stovyklautojų skaičiaus išpažinčių. 
Sekmadienį, sausio mėn. o dieną, 
prie gražiai papuošto stovyklos al
torėlio, atlaikė šv. Mišias ir pasa
kė turtingą pamokslą, linkėdamas 
Dievo palaimos, kad visą lietuviš
ką Australijos jaunimą apjungtų 
skautiška šeima. Bemaž visa sto
vykla priėmė šv. Komuniją. Mišių 
metu buvo giedamos gesinės. Pa
maldose buvo svečių iš Geelongo.

Stovyklavimo metu buvo rengia
masi į patyrimo laipsnius, specia
lybes einama įvairios skautiškos 
programos. Sausio mėn. 9 dienos 
naktį pskltn. Danutė Butkeviciu
te davė vyresnės skautės įžodį. 
Išlaikė į II-jį skautų-čių patyrimo 
laipsnį ir įž<»dį davė N. Adomavi
čiūtė, G. Gabeckaitė, N. Grybaitė, 
I. Gutauskaitė, R. Kemešytė, D. 
Petkevičiūtė, L. Petkevičiūtė, I. 
Strimaitytė, P. Garbenis, A. Kal
vaitis, S. žiedas. I kitus patyrimo 
laipsnius laikė: I-jį viena skautė, 
ir vienas skautas; į II-jį: 6 skau
tės ir 3 skautai, į II-jį jaunes
niųjų skautų-čių: 5 skautės. I 
stovyklautojo specialybę išlaikė 7 
skautai; į virėjo specialybę 4 skau
tai. Palapinių susitvarkymas pa
siskirstė šiaip: Geelongo Vietinin- 
kijos "Gulbių” skiltis 18 • taškų, 
I-ma rietą, ’’Džiugo” Tunto ’’Pem
pių” skiltis 16,5 taško, Il-ra vieta, 
’’Džiugo” Tunto ’’Lakštingalų” 
skiltis 15 taškų, III-čia vieta, 
’’Kregždžių” skiltis 14 taškų, Vi
ta vieta. Laimėjusiems buvo įteik
tos dovanėlės.

Už sąžiningą pareigų atlikimą ir 
parodytą stovyklos metu darbštu
mą į vyresniškumo laipsnį buvo

pakelti: į vyr. skiltininko Kostas 
Kuzmickas, į skiltininko-kės Jūra
tė Normantaitė, Karolis Kazlaus
kas, į paskiltininko-kės Ieva Di- 
džytė, Genė Katinaitė, Nijolė 
Adomavičiūtė, Antanas Fišeris.

Stovyklos uždarymo proga buvo 
didžiulis laužas. Jį pravedė psktn. 
A. Karpavičius. Didelę ir įdomią 
programą pravedė svečias iš Mel
bourne jūrų psktn. A. Gabas. Į 
laužą atsilankė per 200 svečių iš 
Geelongo ir Melbourne. Stovyklai 
vadovavo psktn. E. Pankevičius 
bei Jo pavaduotojas pasktn. A. 
Karpavičius. Mergaitėms pirmą 
savaitę vadovavo pskltn. R. Krau- 
saitė, antrą savaitę skltn. Kr. 
Bredikytė. Sumaniai ir pasišventu
siai stovyklos ūkiu rūpinosi Gee
longo Vietininkijos vietininkas 
vyr. skltn. P. Šileris ir vyr. skltn. 
Kostas Kuzmickas. Didelė padėka 
priklauso p. Skapinskui, kuris pre
kes perleido su didele nuolaida, o 
dalį ir paaukojo. Stovyklautojus 
ledais ir vaisvandeniais pavaišino 
kun. J. Petrauskas ir p. J. Anta
naitis. .

Stovyklautojus nuvežė ir parve
žė p. A. Povilaitis ir privačių ma
šinų savininkai p. P. Dranginis, 
p J. Stucys ir skautų vadovai E. 
Pankevičius ir K. Kuzmickas. Prie 
sporto pravedimo prisidėjo “Var
po” sportininkai Antanas Bacevi
čius ir Otas Baltrušaitis, kurie sa
vo* gražiu pavyzdžiu užsitarnavo 
stovyklautojų simpatijas.

Stovyklos gražusis laikas praė- 
' jo, lig piemenėlių dainos garsai 
augštų kalnų viršūnėmis. Iki pa
simatymo Tautinėje Stovykloje 
ateinančių Kalėdų atostogų metu* 
ruošiamoje 40 metų lietuviškai 
skautijai atžymėti.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai 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 SL, St. Marys, N.S.W.

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

PNIN
— Tik pamanykite: aš jas visas 

sustampavau, — atsiduso ponia 
Thayer, pakeldama akis į dangų.

— Kai kurias štampavo ponia 
Miller, — pastebėjo Pninas, isto
rinės tiesos mylėtojas.

Lankytojoms krito akysna dide
lis sulankstomas paravanas, ap
saugąs lovą nuo visokių trauks- 
mų. Antras vaizdas, kreipęs dė
mesį, buvo reginys per langą: 
tamsi uolenų siena stagiai iškylan
ti už kokių penkiasdešimt pėdų 
su pablyškusia žvaigždėta dan
gaus skiaute virš tamsios sienos. 
Vejos fone, išilgai langinio stiklo 
atospindžio, Laurence įžengė še
šėlin.

— Pagaliau tamsta tikrai pa
togiai įsitaisei, — pasakė Joan.

— Ar jūs žinote, ką aš jums 
pasakysiu, — atsakė Pninas pa
slaptingu, tačiau pergalinga gaida 
skambančiu tonu. — Rytoj rytą 
po paslapties priedanga aš maty- 
shios su džentelmenu, kurs ketina 
padėti man nupirkti šiuos namus!

Jie risi drauge nulipo žemyn. 
Roy įdavė savo žmonai panelės 
Betty rankinuką. Hermanas susi
rado savo lazdą. Dabar j ieškota 
Margaretos rankinuko. Laurence 
vėl parsirado.

— Sudie, sudie, profesoriau 
Vin! — pragydo Pninąs, raudo
nais žandais, atrodančiais apskri
tais priegonkio lempos šviesoje.

(Dar prieškambario viduryje 
Betty ir Margaret Thayer gėrėjo
si išdidaus dr. Hageno lazda, Jo 
nesenai gauta iš Vokietijos — 
įmantriai ornamentuota su asilo 
galvos rankena. Galva galėjo pa- 
jundinti vieną ausį. Lazda kitados 
priklausė Hageno bavariškajam 
seneliui, kaimo kunigui. Kitos au
stos mechanizmas sugedo 1914 
metais, ką liudijo pastoriaus pa

liktas raštelis. Hagenas sakėsi 
naudojąs lazdą apsiginti nuo vil
kinio šuns, bėgiojančio Greenlawn 
aikštelėje. Amerikietiški šunes, 
esą, nepapratę prie pėsčiųjų. Jis 
bevelyjąs pasivaikščioti, negu va
žiuoti automobiliumi. Ausis nega
lėjo būti pataisyta, bent Wain- 
dellyje).

— Stebiuos, kodėl jis mane taip 
pavadino, — tarė T.W. Thomas, 
antropologijos profesorius, kreip
damasis į Laurence ir Joan Cle
ments, ėjusius drauge su juo per 
mėlynuosius šešėlius link keturių 
automobilių, stovėjusių po med
žiais kitoje gatvės pusėje.

— Mūsų bičiulis, — atsakė Cle
ments, — turi saviškąjį žodyną. 
Jo kalbiniai išdykavimai teikia 
gyvenimui savotišką padirginimą. 
Jo blogas tarimas sukuria mitus. 
Jo paklydimai yra orakuliški ta
rimai. Jis mano žmoną vadina 
Johnu.

— Vis dėlto tatai nėra malonu,
— tarė Thomas.

— Jis tamstą greičiausia palai
kė kuo kitu, — pasakė Clements.
— Ir, iš viso, kiek aš žinau, tams
ta ir esi kas kitas.

Juos, beeinančius skersai gat
vės, pasivijo dr. Hagen. Profeso
rius Thomas, vis dar sunerimęs, 
atsisveikino.

— Taigi, — pratarė Hagenas.
Buvo šviesi vėlyva naktis: ak

somas apačioje, plienas viršuje.
Joan paklausė Hageno: Ar tam

sta tikrai nenori, kad mes tams
tą pavėžėtume?

— Pėsčiam dešimt minučių ke
lio. O pasivaikščioti šitokią nuo
stabią naktį yra būtina.

Visi trys stabtelėjo valandėlei 
ir sužiuro į žvaigždes.

— Ir jos visos yra atskiri pa
sauliai, — pratarė Hagenas.

— Arba, — ištarė žiovaudamas 
Clements, — baiminga netvarka. 
Aš gi manau, kad tai yra fluo-

rescentinis lavonas, ir mes lindi
me jo vidury.

Nuo apšviesto prieangio atskam
bėjo sodrus Pnino juokas, užbai
gęs pasakojimą abiem Thayeriam 
ir panelei Betty Bliss apie tai, 
kaip jis kartą rado ne jo jieškotą 
rankinuką.

— Eikš, mano fluorescentini la
vone, eime, — kalbėjo Joan. — 
Malonu buvo pasikalbėti su tams
ta, Hagenai. Perduokite linkėji
mus Irmgardai. Koks šaunus po
būvis. Aš dar niekados nemačiau 
Pnino tokio laimingo.

— Taip, ačiū, — išsiblaškiusiai 
atsakė Hagenas.

— Reikėjo matyti jo veido švy
tėjimą, — kalbėjo Joan, — kai 
Jis sakėsi matysiąsis rytoj su 
agentu dėl tų svajonių namo pir
kimo.

— Jis matysis su agentu? Ar 
tikrai? — aštriai paklausė Hage
nas.

— Tikrai, — atsakė Joan. — 
Jei kam reikalingi namai, tai tik
rai Pninui.

— Tad, labanakt, — pasakė 
Hagenas, — Miela, kad jūs atvy
kote. Labanaktis.

Jis palaukė, kol pora pasiekė 
automobilį, dar kiek delsė ir nu
žingsniavo j apšviestą prieangį, 
kur Pninas, lyg stovėdamas ant 
scenos, antrą ar trečią kartą at- 
sisveikinėjo su Thayeriais ir Bet
ty-

(Aš niekados neleisčiau, — kal
bėjo Joan, laviruodama jos vai
ruojamą automobilį, — niekados 
neleisčiau savo vaiko užsienin su 
tuo senuoju lesbiečiu.

— Atsargiai, brangioji, — tarė 
Laurence, — jis gal ir girtas, 
tačiau gali nugirsti).

— Aš tamstai nedovanosiu — 
kalbėjo Betty savo patenkintam 
šeimininkui, kad neleidote man su
mazgoti indų.

— Aš Jam padėsiu, — pasakė 

Hagenas, palypėdamas į prieangį 
ir daužydamas laiptelius savo laz
da. — Jūs, vaikai, bėkite namo.

Dar kartą atsisveikinta ir Thay- 
erial ir Betty išėjo.

— x —
— Pirmiausia, — pradėjo Ha

genas, kai jis ir Pninas įžengė 
svetainėn, — reikėtų drauge iš
gerti po paskutinę vyno taurę.

— Puiku, puiku, sujudo Pninas. 
— Baikime manąjį “cruchoną”.

Atsisėdo patogiai ir Hagenas 
prabilo:

— Tu **si labai mielas šeiminin
kas, Timofėjau. Labai malonu va
landėlę pabūti draugėje. Mano se
nelis sakydavo, kad gero vyno 
stiklas turi būti smagu riuojamas 
taip, lyg tai būtų paskutinis lašas 
prieš egzekuciją. Ką gi dėjai j tą 
puikų punšą? Taip pat norėčiau! 
sužinoti, ar tiesa, kaip kad mūsų ; 
žavioji Joan tvirtina, ar tikrai 
galvoji pirkti šiuos namus?

— Ne galvoju, bet žiūriu į ma
žas galimybes tatai padaryti, — 
atsakė Pninas su gargaliuojančiu 
juoku.

— Aš abejoju, ar tatai būtų iš
mintinga padaryti, — tęsė Hage
nas, žaisdamas ’su taure.

— Suprantama, aš tikiuos kada 
nors tapti šių namų savininku, — 
gudraudamas atsakė Pninas. — 
Šiuo metu aš esu assistant pro
fessor jau devinti metai. Laikas 
bėga. Greitai tapsiu assistant 
emeritus. Hagenai, ko gi pritilai?

— Statai mane į keblią padėtį, 
Timofėjau. Aš maniau, kad nekel
si šio opaus klausimo.

— Aš gi nekeliu jokio klausi
mo. Aš pasakiau, jog aš tik ti
kiuos, sakykim, ne ateinančiais 
metais, na, bet, sakykim, per ver
gų išlaisvinimo šimtmetinę sukak
tį Waindellio koledžas paskirs ma
ne associate profesoriumi.

— Matai, mano brangus drau
ge: turiu pasakyti tau liūdną pa

slaptį. Tatai dar nėra oficialu, ir 
pats turi man pasižadėti niekam 
nieko nesakyti.

— Prisiekiu, — pasakė Pninas, 
pakeldamas ranką.

— Pats negali nežinoti su kokia 
meile aš kūriau mūsų skyrių uni
versitete. Ir aš, Tmofėjau, nebe
su jaunas. Sakais esąs šičia devy
nerius metus. Aš gi visas savo 
jėgas šiam universitetui skyriau 
ištisus dvidešimt devynerius me-, 
tusi Visą, ką galėjau, atidaviau. 
Mano draugas dr Kraft aną dieną 
man rašė: Tamsta, Hermann Ha
gen, vienas esi padaręs Amerikoje 
Vokietijos labui daugiau negu vi
sos mūsų misijos, esančios Vokie
tijoje, padarė Amerikai. Ir kas 
gi dabar vyksta? Aš globojau tąjį 
Faltemfelsą, tą šliūžą savo užan
tyje laikiau, o jis dabar išsirnu- 
šo į svarbesnį postą universitete. 
Nevarginsiu smulkmenomis apie 
šią intrygą!

— Taip, —atsiduso Pninas. — 
Intryga yra bjaurus daiktas, bai
sus. Tačiau, Iš kitos pusės garbin
gas darbas visados randa savo pel
nytą atpildą. Tamsta ir aš kitais 
mokslo metais pateiksime klausy
tojams naujus kursus, apie ku
riuos planuoju nuo sena. Apie ti
roniją. Apie gėrį. Apie šių dienų 
žiaurumų pradininkus. Hagenai, 
kai mes kalbame apie neteisybę, 
mes užmirštam** armėnų skerdy
nes, tibetiečių išrastas tortūras, 
kolonistus Afrikoje... Žmonijos 
istorija yra kančių istorija!

Hagenas pasilenkė prie Pnino 
ir patapšnojo jo kaulingą kelią.

— Pats esi nepataisomas roman
tikas, Timofėjau, ir, laimingesnė
mis aplnkybėmis... Tačiau, aš 
galiu pasakyti, kad pavasario tri
mestre mes tikrai padarysime ne
įprastą darbą. Mes pradėsime 
“Dramatihę programą” — pateik
sime vaizdus nuo Kotzebue ligi 
Hauptmanno. Tame darbe įžvel

giu apoteozę... Na, betgi dar ne
svajokime. Aš irgi esu romanti
kas, ir dėl to negaliu dirbti su 
tokiais kaip Bodo, su kuriuo ma
ne verčia dirbti mūsų universite
to globėjai. Kraftas pasitraukia 
iš darbo Seaboarde, ir man pasiū
lyta užimti jo turėtą vietą nuo 
ateinančių mokslo metų pradžios.

— Sveikinu, — širdingai pasakė 
Pninas.

— Ačiū, mano bičiuli, žinoma 
tai labai puiki ir gura vieta. Aš 
turėsiu progos platesniu mastu 
išnaudoti U-n esamas lėšas ir ad
ministracines galimybes, panaudo
damas vertingą prityrimą, šičia 
įgytą... Kadangi aš tikras, kad 
Bodo nebeangažuos tavęs vokie
čių literatūros skyriun, mano no
ras buvo paimti sveiką drauge į 
Seaboardą. betgi tenai man pasa
kė, kad jie turi pakankamai sla- 
vistų. Tada aš kalbėjaus su Blo- 
renge, bet ir prancūzų literatūros 
skyrius yra perpildytas. Dalykai 
susiklosto nelaimingai, nes Wain- 
dellis jaučiasi negalėsiąs pakelti 
finansinės naštos atlyginti pačiam 
už kokius-dėstomus rusiškus daly
kus, katrie nebevilioja klausyto
jų. Politinės tendencijos Ameriko
je, kaip mes visi žinome, nebes- 
katina tokio domėjimosi. Iš kitos 
pusės džaugsies išgirdęs, ka'd ang
lų literatūros skyrius nauju lek
toriumi kviečiasi vieną iš puikiųjų 
paties tautiečių — jis tikrai pui
kus dėstytojas — aš jį esu kartą 
girdėjęs. Man rodos, kad jis bene 
bus vienas iš paties senųjų bičių- 
liy.

Pninas atsikosėjo ir paklausė:
— Reiškia, jie mane atledižia?
— Na, neimki taip į širdį. Aš 

esu tikras, kad tavo senasis bičiu
lis. ..

— Kas gi tasai senasis bičiu
lis? — paklausė Pninas prisimerk
damas.

(Tąsa 4 psl.)
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TĖVYNĖS MEILĖS 
LAIDININKAI

Tėvynės meilė ir tautinės tradi
cijos persiduoda iš kartos į kaną 
Todėl išbraukti bent vieną kartą, 
reiškia padaryti sunkiai sulopomą 
plyšį tautos grandinėje.

Paimkiue būrį mažų vaikų, pa
talpinkime izoliuotoje nuo kitų 
žmonių erdvėje, suteikdami jiems 
moderniškiausias augimo ir proti
nio vystymosi sąlygas. Ir matysi
me, iš tų vaikų išaugs žmoniti 
karta nieko bendri neturinti su 
savo kamienu iš kurio kilo. Gal 
jie bus pranašesni už kitus žmo
nes, bet jie neturės nieko bendra 
su jokia tauta, nesirgs nostalgija, 
neturės tautinių tradicijų. Jie eis 
savo pačių surastu keliu. Taip kai 
kas mano, kad Australijoje augan
tys lietuviai vaikai, kaip ir tie izo
liuotieji, suras sau kelią.

Lietuvių tautos požiūriu, laimė 
kad jie patys sau kelio surasti ne
gali. Mūsų vaikai ir jaunimas nė
ra patalpinti izoliuotoje erdvėje, 
bet gyvena tarp mūsų. Lietuviai 
— šeima ir bendruomenė, iš vie
nos pusės, o australai — mokykla 
ir bendruomenė, iš kitos pusės, 
suformuos jų asmenybę, kurioj 
vienaip arba kitaip pasireikš tėvy
nės meilė ir tautinė sąmonė. No
rint nenorint, ant mūsų pečių už
krauta pareiga būti tuo laidininku, 
per kurį persiduos tuatinė dvasia 
tolimesnėms kartoms. Ta pati pa
reiga uždėta visiems. Negalima 
nurašyti kartos, augusios Lietuvo
je, negalima nurašyti augusios Vo
kietijos lageriuose, kaip negalima 
pašalinti nė vieno žiedo laidininkų 
grandinėje nenutraukiant srovės. 
Mes visi įeinam į tą- grandinę, 
kuri jungia tėvynę ir jauniausią 
kartą. Kiekviena karta gyvenimo 
aplinkybių nudažyta savu atspal
viu ir tas, žinoma, atsiliepia į 
skirtingų kartų santykius. Daž
niausia vieni kitiems primeta tam 
tikrus neigiamumus, užmiršdami 
savuosius.

Mes turime tris grupes lietu
vių: kurie užaugo ir mokslus ėjo 
Lietuvoje, kurie gimė Lietuvoje 
bet mokėsi jau D.P. lageriuose, ii' 
kurie gimė Australijoji. Trečio

P N IN
Ragenas pasakė žavaus lekto

riaus pavardę.
Palinkdamas į priekį, alkūnė

mis atsirėmęs į kelius, atverda
mas delnus ir juos sugniaužda
mas Pninas tarė:
— Taip, aš jį pažįstu kokią tris

dešimt metų ar daugiau. Mudu 
esava bičiuliai, bet viena yra tik
ra: aš su juo nedirbsiu.

— Na, betgi apie tai pagalvo
ki. Gal rasis koks sprendimas. 
Tarp kita, dar yra daug laiko 
klausimui išsvarstyti. Mes moky
sime, dirbsime ir toliau taip, lyg 
nieko nebūtų buvę, nicht wahr? 
Mes turime būti tvirti, Timofėjau.

— Ir taip jie mane atleidžia, 
— kalbėjo Pninas, grąžydamas 
rankas ir linguodamas galva.

— Taip, mudu sėdime tame pa
čiame laive, tame pačiame laive, 
pasakė linksmai Ragenas ir atsi
stojo. — Jau labai vėlu.

— Aš dabar einu, — tarė Ra
genas, šiaip gal kalboje mažiau 
mėgstąs esamąjį laiką nei Pni
nas. — Labai puikus buvo pobūvis, 
ir aš nępasivelinčiau sugadinti ge
rąją nuotaiką, jei nebūčiau pain
formuotas apie tavo optimistinius 
planus. Labanakt. O, tarp kita... 
Suprantama, sveikas gausi visą 
algą už paskutinį trimestrą, ir 
vėliau pažiūrėsime ką mes pačiam 
galėsime duoti pavasario trimest
re, ypač jei sutiksi prisiimti kvai
lą raštinės darbą, ir jei gyvai da
lyvausi dramatinėje programoje, 
mano dukters vadovaujamoje. Ta
tai išblaškys tavo mintis. O dabar, 
tiesiai į lovą ir labai nakčiai pasi
skaityk kokią kriminalinę apysa
ką.

Ant prieangio Ragenas dvigubu 
gyvumu pakratė Pnino suglebusią 
ranką. Ir gyvai kilstelėjęs savo 
lazdą, greitai nulipo mediniais 

sios grupės tėvynės meilė bus to
kia, kokia ji pasieks juos perėjus 
per pirmąją ir antrąją grupes.

Pirmosios grupės lietuviai ne
užaugo partijų įtakoje, kaip kai 
kas nori tvirtinti, nes Lietuvoje 
partijų nebuvo. Tik keli seni žmo
nės jas pažino. O kiti, kurie žai
džia partijomis, tai priešnacinės 
reakcijos padarai, kuri buvo už
viešpatavusi prieškarinę Europą.

Aš, kuri mokslą baigiau karui 
prasidedant, kaip ir daug panašių, 
partijų didelį vaidmenį politinia
me ir socialiniame krašto gyveni
me pradedu suprasti tik dabar, ste
bėdama Australijos gyvenimą, čia 
auganti trečioji mūsų grupė šį gy
venimą pažins geriau, negu mes, 
ir šiuo atveju padarys mažiau 
klaidų. O senos “partijų” kalbos 
išnyks savaime, nes tai daugiau
sia asmeniškumų pasireiškimai. Ir 
apie tai netektų kalbėti. Tenka 
tik atsiminti ir su tuo skaitytis, 
kad didžiausia tėvynės meilė, pa
grįsta giliu jos pažinimu, yra at
vežta iš Lietuvos. Vokietijoje su
brendusi karta, nepažinusi tėvy
nės, dažnai daro klaidą atvaizduo
dami Lietuvą pagal jų prisimena
mą kaimą, ar vargingą namą, ar 
vieną labiau įstrigusį parviną ke
lelį. Ir tiek svetimtaučiui, tiek čia 
augantieji jų įtakoje gauna klai
dingą Lietuvos vazdą. Jų, kaip 
tėvynės meilės laidininkų vaidmuo 
tuo būdu sumažėja, o kartais net 
tampa neigiamu.

Aš pažįstu vieną moterį, kuri 
nuolat pasakoja apie turėtą kepe
nų operaciją prieš 30 metų, ir ku
ri tvirtina, kad Lietuvoje tokia 
operacija esanti sunki, o 
čia vieni niekai. Norėčiau, kad 
jai kas išaiškintų 30-ties metui 
laikotarpio chirurginę pažangą ir 
kokios žalos ji daro tokiais paly
ginimais.

Ar nepanašiai atsitinka su tais, 
kurie neigiamai vaizduoja Lietuvą 
jos nepažinę?

Visi nešame didelę atsakomybę 
sukurdami augančios kartos vaiz
duotėje tėvynės vaizdą. Vienų už
davinys, remiantis savo giliu tė

laipteliais. Tinklinės durys su 
trenksmu užsidarė.

— Der arme Keri, vargšas ber
nelis, sušnabždėjo geraširdis Ra
genas. — Pagaliau jam pasaldi
nau karčią piliulę.

— x —
Pninas, surankiojęs indus ir 

peilius bei šakutes nuo stalu ir bu
feto sudėjo į plovyklą. Maisto li
kučius sudėjo į šaldytuvą. Kum
pis ir liežuvis buvo suvalgyti, 
taip pat ir dešrelės. Daržovių miš
rainė neturėjo, matyt, pasisekimo, 
ir likęs kavlaras ir mėsos pyra
gaičiai dar pravers rytojaus die
ną. Bum-bum-bum tarė bufetas, 
kai Pninas ėjo pro šalį. Jis ap
žvelgė svetainę ir pradėjo tvarky
tis, švarinti. Keli punšo lašai ži
bėjo gražiame inde. Joan lūpų 
pieštuku suteptąją cigaretę susu
ko lėkštelėje; Betty nepaliko jo
kio pėdsako ir savo indus buvo 
nunešusi virtuvėn. Ponia Thayer 
užmiršo savo spalvotus degtukus 
šalia nugato gabalėlio. Ponas Tha
yer sulankstė kokį pustuzinį po
pierinių servetėlių į įvairias for
mas; Ragenas užgesino savo ap
kramtytą sigarą ir nepaliestų vy
nuogių kekę.

Virtuvėje Pninas pasiruošė maz
goti indus. Nusiėmė švarką, nu
sirišo kaklaraištį, išsiėmė dantų 
protezą, užsidėjo išraitytais kas
pinėliais papuoštą, kokiai šmaikš
čiai padavėjai pritinkantį žiurstą, 
įvairius mėsgalius sukrapštė į ru
dą maišelį, kurį jis pakiš kai kada 
popiečio metu atbėgančiam mažam 
baltam šuneliui su ružavom dė
mėm nugaroje — dėl to, kad žmo
gui nesiseka, neturi nukentėti šu
niškas malonumas paėsti.

Plovykloje paruošė putų vande
nį ir begaliniu rūpestingumu nu
leido jį į punšo gražųjį indą. Kai 
indas pasiekė dugną, p’asigirdo 
sodrus ir malonus stiklo garsas.

Jis skalavo stiklus, peilius, šaukš
tus, šakutes ir merkė vandenin. 
Po to jis ėmė juos, kišo po čiur
kšle ir šluostė. Jis darbavosi la
bai lėtai, nedrąsiai ir atsargiai, 
tartum ne savo rankomis. Surin
ko iššluostytus šaukštus, sudėjo i 
išmazgotą, bet neiššluostytą dube
nį, iš ten ėmė po vieną ir vėl 
šluostė. Su ranka jieškojo plovyk
los vandenyje kokių paliktų ten 
taurių ar peilių ir surado riešutų 
spaustuką. Nepatenkintas Pninas 
pakišo spaustuką po vandens čiur
kšle ir, kai jis jį šluostė, spaustu
kas išsprūdo jam iš rankų ir kri
to. Jis buvo bepagaunąs spaustu
ką: ore jis jį buvo palietęs, kas 
padėjo tam įnagiui susirasti kryp
tį į plovyklos vidurį, kurio putose 
slypėjo puikusis punšo indas. Pa
sigirdo kankinantis stiklo dužimas.

Pninas nubloškė rankšluostį į 
kampą ir atsigręžęs stovėjo valan
dėlę, žvelgdamas į tamsą, betyko- 
jančių už atidarytų durų slenks
čio. Kažkoks tylus, mezginių spar
neliais mažas žalias vabzdys skrai
džiojo aplink stiprią vienišą elekt
rinę ropę virš blizgančios Pnino 
plikės. Jis atrodė labai senas, su 
pusiau praverta bedantę burna ir 
kiek ašarotomis, tuščiomis ir ne
mirksinčiomis akimis. Tada jis 
baimingai sudejavęs, tačiau susi- 
tvardęs, įkišo ranką, į plovyklą, 
įsidūrė į stiklo šukę. Atsargiai 
iškėlė sudužusią taurę. Gražusis 
punšo indas buvo sveikas. Pasi
ėmė kitą švarų rankšluostį ir tę
sė darbą.

Kai visa buvo švaru ir sausa, 
ir kai punšo indas buvo rūpestin
gai padėtas ant saugiausios lenty
nos spintoje, ir kai mažojo švie
saus namelio durys buvo užrakin
tos toje didelėje tamsioje nakty
je, Pninas atsisėdo už virtuvės sta
lo, išsiėmė iš jo stalčiaus geltono 
popierio, susirado plunksną ir pra
dėjo rašyti laiško juodraštį:

vynės pažinimu, atvaizduoti ją pa
žangią, gražią, per amžius gintą 
ir išlaikytą mūsų tautos, laistomą 
dar ir dabar nekaltu krauju. Kitų 
uždavinys nemažinti jos, nenie
kinti, nedaryti neigiamų palygini
mų, plaukiančių iš pažinimo kitų 
kraštų pokarinėje pažangoje, ne
pažįstant Lietuvos.

Vykdydami savo tėvynės meilės 
laidininkų uždavinį, turime reali
zuoti, kad kraštas, kuriame gyve
name, suformuos visai naują lietu
vį. Jis bus panašus į vietinį gy
ventoją. Bet jeigu jo vaizduotėje 
mūsų sukurtas tėvynės vaizdas 
bus kaip gražiausia vaikystėje gir
dėta pasaka, kaip kraštas gražes
nis už kitus kraštus savo tamsiais 
miškais, plačiomis upėmis ir auk
siniais rugių laukais, kaip mies
tas ii- kaimas kur gyveno ir tebe
gyvena lietuviškieji didvyriai, mū
sų uždavinys bus atsiektas. Jau
niausioji karta niekad nemačiusi 
Lietuvos, jos ilgėsis, kaip ilgimasi 
gražios pasakos, kaip ilgimasi na
mų.

ROTA.

“Pavergtoji Lietuva”
Prieš Naujus Metus Vak. Vo

kietijoje išėjo Simo Miglino pa
ruošta knyga apie dabartinę Lie
tuvą (Simas Miglinas. “Paverg
toji Lietuva. Išleido “Tremtis”. 
Spauda ir įrišimas leidyklos. 150 
pusi. Drobės viršeliai. Memmin
gen). Knygoje, savaime aišku, ne
galėjo būti paliesti visi dabarti
nės Lietuvos buities klausimai, o 
tik kai kurie svarbesni. Joje svar
stomi t.k. šie klausimai: Teritori
ja, administracinis padalinimas; 
Lietuvos gyventojai 1945 metais; 
gyventojų judėjimas pokario lai
kotarpiu ; laisvės kovotojai; trė
mimai, iš sovietinės tremties grį
žusieji; darbininkų ir jaunimo tel
kimas darbams; gimimai ir prie
auglis bolševikmečiu, kolhozai; 
ištremtųjų ūkininkų šeimos; Lie
tuvos vaizdo kitėjimas ir kita. Au
toriaus duomenimis, antrosios 
okupacijos metu iš Lietuvos esą 
ištremta 275.000 žmonių (anksčiau 
buvo skelbiami didesni skaičiai). 
Iš viso po karo lietuvių skaičius 
Lietuvoje sumažėjęs 364.635, o ru
sų padidėjęs 237.330. Besidomin
tiems dabartine Lietuvos būkle, 
knyga bus naudinga.

DIPUKAS NE VIENAS
MINTIM TEGU MATO:

ŠTAI PIRMOS JO DIENOS 
YALLORNE PRIEŠ
DEŠIMTI METŲ

Pagal ‘To dykus laukus, 
šiapus Nėrio...”

Per bušą kalnuotą Yallornd,
Kur retas giedros spindulys, 
Dipukas, paties gal šėtono 
čia atneštas, kasa anglis.

“Tolk english!” — kažkas jam 
pasakė,

Iššaukęs jį boksui skubiam. 
Dipukas, užjuodinęs akį, 
Nė žodžio neprataria jam...

Ateivį čia “balt’u” vadina, 
Nekenčia jo, plūsta dažnai. 
Ne jam plaka širdys merginų; 
Jį guodžia vieni tik sapnai...

Naktis viduj palapinės 
Jam tęsiasi amžiais ilgais. 
Bet jis ne per daug nusiminęs, 
Draugauja su savo vargais.

Ar pekliškai kepina saulė, 
Ar mariomis pila lietus, 
Perėjęs jis pusę pasaulio, 
Privalo čia būti darbštus.

“Kaip liūdna!... — panosėj 
niūniuoja,

Į šiaurę įsmeigęs akis.
Ar grįš jis keliu tolimuoju? — 
To niekas jam nepasakys.

Arbatą jis verda skardinėj 
Ir maistą nešiojas “tarboj”. 
Bet mintys jo vieši gimtinėj, 
Palikę kasyklą dauboj...

Ant “kirkos” pasviręs, svajoja... 
Ir kas beatspės jo svajas?
Staiga velnias “bosą” atjoja: 
’’Keep busy!” — išblaško jis jas.

Dipukas po purvą vėl braido, 
Ir laukia, kaip laimės, algos. 
Ir štai jį palaimina aidas 
švilpynės darbų pabaigos.

Tada jis į barą nutraukęs, 
Gurkšnoja sau iki šeštos. 
Ir žino, rytojaus sulaukęs, 
Tą patį iš naujo kartos...

Tačiau jį negreit griebs galas 
Jis pats sau apklausti neleis: 
Po metų, kaip senas australas, 
Mauks “plonkę” ir los jau arkliais.

šią linksmą poemą sudėjau, 
Linkėdams draugams kuo karščiau 
Ir čia ir visur gero vėjo, 
Aš — “senas australas”

. LITTLE JOE —
Ya Hour n o anglies kasyklos, 
58.1.17 d.

Nuo I-jo transporto 40-ties lie
tuvių atvykimo Yallomo anglies 
kasyklosna š.m. sausio 17 d. suėjo 
lygiai 10 metų.

LIETUVOS VOKIEČIŲ 
KALENDORIUS

Lietuvos vokiečiai, gyvenantieji 
Vakarų Vokietijoje, išleido 84 pus
lapių knyginį kalendorių 1958 me
tams: ’’Heimatgruss”. Įvadą para
šė Lietuvos vokiečių Landsmann- 
schafto vadas J. Strauch. Kalen
dorius iliustruotas įvairių Lietuvos 
vietovių nuotraukomis. Įdomus 
buv. Vytauto Didžiojo universite
to Kaune profesoriaus Dr. C. Re
gelio rašinys apie lietuvių simbo
linį augalą rūtą. Rašoma apie pas
kutinio Vokietijos pasiuntinio Lie
tuvoje, dr. E. Zechlino likimą. 
Šioje kalendoriaus laidoje tęsia
mas ir baigiamas sąrašas žodžių, 
įėjusių į Lietuvos vokiečių kasdie
ninės kalbos žodyną dalinai Iš 
Lietuvių kalbos.

“Brangus Hagene, — rašė jis 
tvirta ir aiškia rašysena, — leis
kit! man trumpai priglausti (iš
braukta) suglausti mudviejų šio 
vakaro pasikalbėjimą. Pasikalbėji
mas, turiu prisipažinti, nustebino 
mane. Jei aš turėjau garbę tams
tą teisingai suprasti-------”

Vertė melbumUkia.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Ar teisingai 

priekaištaujama?
Gerb. p. Redaktoriau,
Viename privatiniame pobūvyje 

buvau liudytoju pasikalbėjimo, kai 
vienas dalyvių priekaištavo mūsų 
laikraštinei spaudai, jų tarpe ir 
“M.P.”, jog be reikalo skelbiami, 
kad ir anonimiškai, įvairūs laiškai 
iš anapus gelež. uždangos, o taip 
pat aprašomi įvairūs asmeniniai 
vargai ištremtųjų į Sibirą ir pan. 
Girdi, tuo palengvinama identifi
kuoti asmenis, apie kuriuos rašo
ma, ir jie klampinami į dar sun
kesnę būklę.

Ar tokie priekaištai mūsų spau
dai teisingi?

Skaitau “M.P.”, skaitau ir dau
gelį kitų mūsų laikraščių. Ką gi 
ten pastebėjau priekaištaujamu 
reikalu?

Didele dalimi tai ištraukos iš 
Eltos biuletenių su įvairiomis ži
niomis apie ištremtuosius. Dalis 
žinių gauta iš pasikalbėjimų su 
grįžusiais belaisviais, kurie vaiz
džiai apsako pasibaisėtiną ištrem
tųjų gyvenimą; kartais jie prisi
mena sutiktųjų pavardes. Už tų 
žinių paskelbimą galėtų nukentė
ti ne tie, apie kuriuos kalbama, 
bet tie, kurie buvo viso to liudy
tojais ir paskelbė tiesą laisvam 
pasauliui. Deja, juos pasiekti ir 
užčiaupti jiems burnas jau per vė
lu.

Skaičiau mūsų spaudoje ir ki
tokių žinių, gautų iš kitų šaltinių, 
kartais laiškų pavidalu. Bet visa, 
kas ten buvo parašyta, galima be 
išimties taikyti visų ištremtųjų 

gausiems tūkstančiams. Koks nors 
asmens identifikavimas pagal tas 
žinias neįmanomas, ir vargu ar 
gali ką suinteresuoti, nes jose 

I BROWNEJONES LTD.
1, NORFOLK PLACE, 

LONDON W 2. ENGLAND.

Lietuviškas Skyrius x
Tai ženklas firmos, kuri nekelia jokių abejonių. X

RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI ❖
Prašykite mūsų kainoraščių ir smulkių informacijų. X

, — SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS — X

--KITA-
Gift Parcel Service

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Čentr. 1819

t

92 Broomfield St., CAB K A M ATTA
N.S.W. AUSTRALIA. TELEF. UB 3498

(SAV. J. STATKUS)
DĖMESIO! PIGIAUSIAS IR GREIČIAUSIAS KELIAS 

YRA TIESIOGINIS
Pranešu Gerb. klientams, kad nuo dabar dovaninius siuntinius 
siunčiu tiesioginiai per Švediją. Mano firmoj prekių įkainavi
mas, pagal rusų muitinės krjnaraštį, yra labai žemas. Kentas 
pavyzdžių:
1. Vyriškas kostiumas pas mus įkainuojamas .
2. Moteriškas kostiumas ...................................
3. Vyriški ir moteriški paltai ............................
4. Rankiniai laikrodžiai .....................................
5. Vilnonės kaldros .............................................
6. Vyriški baltiniai ..............................................
7. Įvairūs batai ...................................................
8. Apatiniai (dviejų dalių) ...............................
9. Suknelės ..........................................................
10. Kojinės ........................................................

11. Megztiniai ......................................................
12. Įv. vilnonės medžiagos .................................

13. Medvilnė, rayonas ir kt.............................
šitais įkainavimais garantuoju prekių persiuntimų.

Siuntinius prisiųskite man paštu arba pristatykite asmeniškai.
“ROTA” KRAUTUVĖ YRA PIRMA CABRAMATTOJE PRIE 
GELEŽINKELIO STOTIES, nuo Sydney važiuojant po kairei.
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ORO KELIU siuntinių persiuntimas 10 šil. už J svaro.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

vaizduojamas tipiškas ištremtųjų 
vargas, charakteringas visiems 
esantiems “anapus”.

Jūsų — L. Bitinėlis.

Šventiniai Atvirukai
Gerb. p. Redaktoriau,
Kiekvienų švenčių metu dauge

lis mūsų gauname iš savųjų, gy
venančių Amerikoje, sveikinimus 
ant gražių ir meniškai padarytų 
lietuviškų atvirukų.

Kadgi mūsų verslininkai susi
gundytų persisiųsdinti iš ten Aus
tralijon gerą siuntą tokių lietuviš
kų šventinių atvirukų, atrodo, jų 
rizika apsimokėtų ne blogiau už 
kontinentalinius delikatesus. O gal 
tai derėtų atlikti mūsų kuriai 
veiklesniai apylinkės valdybai? Pa
galiau, ateina mintis, gal mūsų 
vietos dailininkai sumanytų čia 
išleisti tokių atvirukų, žinoma, jei 
tai pasiteisintų komerciškai.

Pagalvoti yra apie ką, nes Ve
lykos jau ne taip toli.

Su pagarba P. Zipkus.

Milioniniai tiražai
Iš paskutinių davinių paiškėjo, 

kad pasaulyje didžiausią tiražą 
turįs laikraštis yra japonų Maini- 
chi. Jo spausdinama 5 milionai. 
Toliau iš eilės seka po puspenkto 
miliono anglų Daily Miror Ir japo
nų Asahi. Kiti milioniniai yra 
anglų Daily Express — 4,200,000, 
rusų Pravda — 4,000,000, Vak. 
Vokietijos Bild — 2,4qo,000, anglų 
Daily Mail — 2,200,000, amerikie
čių Daily News 2,100,000, ang
lų Daily Herald 1,&00,000, pran
cūzų France — Soir •— 1,200,000 
ir paskutinėj vietoj Chicago Tri
bune — 1,000,000.

.... & 2-15-0 
... £2-8-0 
... £ 2-10-0 
... £ 2-10-0
,... £ 1- 0-0 
........... 10/- 
........... 16/- 
............. 9/- 
16/- iki 20/-

4/6 iki 7/- 
10/- iki 14/- 
7/- iki 10/- 
............. 4/-
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Adelaidės Liet. Namu
PANAUDOJIMO PLANAS

Š.m. sausio 18. Adelaidės Lie
tuvių Namuose buvo susirinkę 15- 
kos organizacijų atstovai aptarti 
Lietuvių Namų panaudojimo ir 
laiko pasiskirstymo klausimą.

Pradėdamas posėdį, Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos valdybos pir
mininkas V. Raginis pasveikino 
organizacijų atstovus ir pareiškė, 
kad Sąjunga savo pirmąjį uždavi
nį jau atliko — nupirko bendruo
menei namus. Nors tie namai dar 
nėra pilnai pritaikyti vispusiškam 
naudojimui, tačiau pamažu iriama- 
si į priekį. Ateinančiam sezonui 
jie bus pilnai parengti. Savaitga
lio mokykla mokslo metus Jau pra
dės savuose namuose ir namai mo
kyklos reikalams bus užimti visus 
šeštadienius iki pietų. Visas kitas 
laikas paliktas organizacijoms ir 
jų tarpusavio susitarimas apibrėš 
namų išnaudojimą.

Namai visiems nupirkti ir visi 
turi teisės jais naudotis. Tų namų 
naudojimas visuomenės reikalams 
ir bus tam tikras atsiteisimas už 
visuomenės sudėtus pinigus tiems 
namams pirkti. Organizacijos (iš
skyrus savaitgalio mokyklą), pasi
naudodamos namais, turės daly
vauti faktiškų namų eksploataci
jos išlaidų padengime (apmokėti 
už šviesą ir virtuvėje esančių dujų 
įrengimų naudojimą). Tačiau tais 
atvejais, kai organizacijos naudos 
salę pasipelnymo tikslu (baliai ir 
pan), jos turės mokėti visuotink* 
S-gos narių susirinkimu nustaty
tą minimalinį mokestį.

Toliau vykusiame organizacijų 
atstovų pasitarime namų panau
dojimo planas provizoriškai atro
dytų šitaip:

1. MOKYKLA užims visus šeš
tadienius iki pietų.

2. MOTERŲ SEKCIJA kiekvie
no mėnesio pirmą šeštadienį rengs 
arbatėles visuomenei. Kiekvieną 
metų pirmas gegužės sekmadienis 
— Motinos Dienai, kurią rengia 
Moterų Sekcija.

3. SKAUTAI naudosis namais 
kiekvieno mėnesio antrą sekmadie
nį nuo 4 iki 8 v.v. Kas nntras 
trečiadienis skautai vyčiai rinksis 
bibliotekos patalpose.

4. TEATRAI savo repeticijoms 
naudos namus du vakaru savaitės 
dienom (antradieniais ir ketvir
tadieniais) nuo 7 iki 11 v.v.

5. SPORTININKAI stalo teni
sui — du vakarus (pirmadieniais 
ir trečiadieniais) nuo 7 iki 11 v.v. 
Be to, sportininkai pasiryžę telkti 
lėšas įrengti prie namų esančiam 
sklype krepšinio aikštę.

. ŠVIETIMO TARYBA Litua
nistikos kursams naudos vieną po
pietę savaitėje (penktadieniais).

7. BIBLIOTEKA užims galinį 
pastatą su ten esančiom spinte
lėm. Bibliotekoje galės rinktis po
sėdžiams organizacijų valdybos; 
nedaug narių turinčios organizaci
jos čia galės šaukti ir savo susi
rinkimus, kurie ligšiol dažniausiai 
vykdavo privačiuose namuose, šeš
tadienių rytais bibliotekoje dirbs

viena mokyklos klasė.
Adelaidės Lietuvių Bendruome

nės pirmininkas S. Čibiras būvu 
iškėlęs klausimą, kada neorgani
zuotas lietuvis galės namuose lan
kytis, kad čia sutiktų savo priete- 
lius, su jais pasišnekėtų, laikraš
čius paskaitytų ir Lt Ta proga 
buvo pasiūlyta apylinkės valdybai 
parengti tinkamas tokiems apsilan
kymams sąlygas: užsakyti laikraš 
čius, žurnalus, įgyti šaškes ir pan., 
nustatyti valandas, kada tam rei
kalui namai atdari ir skirti atsa
kingą budėtoją.

Kažkodėl šiame organizacijų 
pasitarime nedalyvavo choro “Li- 
tuania" atstovas ir nepareiškė no
ro naudotis namais bent choro re
peticijoms. (Ligšiol choras kilno
ja savo repeticijas iš vieno priva
taus namo į kitą. Kažkaip tas ne
noras naudotis Lietuvių Namais 
rišamas su pianino klausimu. Cho
ristai yra nusipirkę pianiną ir jis 
laikomas privačiame name. Jeigu 
choras nutartų repetuoti Lietuvių' 
Namuose, čia reikėtų laikyti ir 
pianinas. Sunku patkiėti, kad tai 
pagrįsta priežastis, bet apie tai 
šnekama, o to neturėtų būti. Kiek 
žinoma, choro dirigentas p. Šim
kus Jam anksčiau labai energingai 
rėmė savų namų įsigijimo reika
lą, o dabar nerado noro jais pasi
naudoti. Visuomenė domisi prie
žastim ir dėl to kalba gal ir ne
visai pagrįstus dalykus).

Po trumpos pertraukos, kuriom 
metu ir jūsų bendradarbis nukry
po nuo tomus užkliūdamas choro, 
organizacijų atstovai buvo pa
kviesti pasisakyti dėl lėšų telkimu 
esamom skolom apmokėti. Buvo 
vienbalsiui pritarta taupymo dėžu
čių paskleidimui šeimose, kad ton 
įvairioms progoms galima būtų 
pravesti “mezliavas”. Sąjungos 
valdyba tam reikalui jau daro ati
tinkamus žygius.

Iškilus lėšų telkimo klausimui, 
susirinkusieji pergyvenu malonią 
staigmeną: V. Linkus įteikė Lie
tuvių Namų reikalams Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos auką 
— čekį 200 svarų sumoje, o taip 
pat Ir savo asmeninę auką — 50 
svarų. įteikdamas šiuos pinigus V. 
Linkus išreiškė džiaugsmą dėl Ade
laidės Lietuvių Sąjungos atsiektų 
laimėjimų ir jam esą tikrai malo
nu parvedanti S-gus valdybą tiek 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos, tiek ir savo vardu.

ALS Valdybos pirmininkas V. 
Raginis, dėkodamas už šias gau
sias aukas, pareiškė, kad pagal 
S-gos {status, V. Linkus tampa 
ALS globėju, o Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga — amžinuo
ju nariu. V.R.

/PORTALE
Redaguoja Antanas Laukaitis.

Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS 2ODIS — NE ŠNEKA

— TAD VISI J LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

GIFT PARCELS SERVICE
SA V. S. NARUŠIS 

36 BEKRILLE RD., BEVERLY BILLS, N.S.W.
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Pranešu Gerb. dovanų pakietų siuntėjams, kad esu gavęs nau
jas kainas muitų ir persiuntimo išlaidų apskaičiavimui. Pavyz
džiui: 1) Vilnonės medžiagos jardas .......................... 0.10.0

2) Vyr., motor, kostiumai ir paltai ............
3) Suknelės .......................................................
4) Medvilnės, rayono medžiagos ..................
5) Kojinės .........................................................
Visos kitos prekės apskaičiuojamos panašiai.

Už patarnavimą, tik £ 2 paklotui. Pristatymas garantuotus. V«- 
žiuoti pas mano į NARWEE stotį (East Hills line): 3 mliz- 
nuo stoties į Berrille Rd. Priėmimo vai.: treč-ketv. 8-3 p.p. 
šeštad. 9-6 p.p.

.. 2.10.0 
. 0.15.0 
. 0. 4.0 
. 0. 4.6

Skyriai.
75A John St, Annabelle House (už pašto) 
antras augštas, 7 kamb. Valandos: 10-6-30 
rak. Seštad. 8.30-1 v. p.p.

NEWCASTLE: A. Šernas, 115 Janet
MF 1653. Priėmimas: 
susitarus.

ENFIELD: M. Petronis, 152 Liverpool

CABRAMATTA:

Str., Merewether, Tel.-, 
nuo 7-9 p.p. kitu laiku

jį

g

jį
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Rd. Valand.: kasdien 
nuo 9 iki 6 vai. vak., šeštadieniais 9 iki 12.30 
vai. p.p. Tel. UJ 5727. S
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Adelaidėje
-VYTIES" JAUNIAI — WEST 

TORRENS 85:8 (37:2)

Po švenčių pertraukos tai būvu 
pirmosios rungtynės. Priešo ko
mandai esant gana silpnai, Vyties 
jauniai stengėsi pagerinti turimą 
taškų — krepšių santykį, kas 
jiems pilnai pavyko. Iki šiol vasa
ros turnyre jauniai eina be pra
laimėjimu. Per šias rungtynes J. 
Gumbys pasiekė P. Australijos ne 
tik jaunių, bet ir seniorų naują 
taškų rekordą, surinkdamas 53 
taškus. Likusius taškus pasidalino: 
Andriušis ir M. Statnickas po 12, 
G. Statnickas 6 ir Gudelis 2. šių 
jaunių komanda vystosi į gana 
pajėgų krepšinio vienetą ir grei
tai žada savu Jėgas išmėginti 
draugiškose rungtynėse su Vyties 
II (Tauru).

VYTIES GEGUŽINĖ

Šių metų vasario mėn. 9 dieną 
(sekmadienį) 12 vai. National 
Park’e Vyties Spurto Klubas ren
gia įdomią gegužinę. Bus praves
tos komiško spurto varžybos, lo
terija, bus muzika ir bufetas. Vy
ties valdyba kviečia Adelaidės lie
tuvių visuomenę šioje gegužinėje 
gausiai dalyvauti.

B.N.
Melbourne

VARPAS — FLEM-KEN 
15:12 (10:10)

Prasidėjus antrajam vasaros 
turnyro ratui Melbourne varpietės 
susitiko su stipriausiu priešu. Pir
majam puslaiky taškų abi koman
dos turėjo po 10. Bet antrajam, 
gera gynyba ir tvirtas atsparumas, 
atnešė laimėjimą, šiose rungtynė
se varpietės labai apgalvotai nau
dojo zoninį dengimą. Taškus pel
nė: Kairatytė 9, Rubaževičiūtė 4, 
Lazutkuitė 2.

Vyt.

Faktai ir komentarai
Besidžiaugiant gražiu mūsų jau

nųjų lietuvių sportininkų pasiro
dymu Geelonge, kur, atrodė, jog 
ir visas miestas įgavu lietuvišką 
antspalvį, kartu su kitais sporti
ninkų dvasios (ir kišenės) rėmėjus, 
pasigedom tik vieno dalyko, kurio 
vietoje niekaip negalėjome išsi
aiškinti.

Daug sykių "Mūsų Pastogės” 
Sporto Skyriuje, kuris paskutiniuo
ju laiku sportuojančio jaunimo ir 
sporto veteranų yra plačiai skai
tomas, mačiau ALFAS valdybos 
narių pavardes ir skaičiau apie jų 
dirbamą darbą. Būdamas Geelonge 
vis laukiau, kada gi pasirodys 
ALFAS pirmininkas ar Jo įgalio
tinis, bet taip ir iki paskutiniosios 
dienos vis nesulaukiau. Klausinė
jau šen, klausinėjau ten, bet nie
kas tikslaus atsakymo nedavė. Tik 
vėliau teko sužinoti, jog rengėjai, 
gal būt apie tai jie tokiame dar
bo įkarštyje visiškai užmiršo, AL
FAS pirmininko į šią šventę ne
pakvietė. Keista, bet niekaip ne
galėjau suprasti, kodėl gi pats vy. 
riausias, sporto klubų pirmininkų 
išrinktas, sporto darbuotojas ne
buvo pakviestas? Kaip ton bebūtu, 
bet ALFAS pirmininkas turi da
lyvauti sporto šventėje ir būti jos 
vyriausiu šeimininku bei tarpi
ninku tarp klubų ir rengėjų. Ki
lusiems ginčams spręsti, kurių ne
išvengė ir Geelongas.

X X jų
Iki šiol teko stebėti eilę lietu

viškų sporto švenčių Australijoje 
ir beveik visus vyresniojo am
žiaus, gal geriau sakyt sportinio 
patyrimo (kad neužpyktų) spor
tininkus, pažįstu ir žinau, kokį jie 
klubą atstovauja. Didžiausias šioj 
šventėj netikėtumas buvo, tai vie
no, dabar Syddėjuje gyvenančio 
ir ten žaidžiančio, krepšininko pa
sirodymas Melbourno “Varpo” uni
formoje.

P.S. Vienų rungtynių metu teko

nugirsti dviejų, matyt gerai pasi
turinčių, tautiečių pasikalbėjimą, 
jog kitoje sporto šventėje Mel
bourne, jie numato, nesiskaityda
mi su išlaidomis, surinkti visus 
geriausius žaidėjus iš įvarių klubų, 
kurie sudarę komandą, atstovautų 
jų vietovę... Jeigu ir toliau bus 
laikomasi keistų praėjusių šventės 
nutarimų, tai gal jiems ir pasi
seks sis jų sumanymas įvykdyti. 
Pagyvensim — pamatysim.

XXX

VIII-ji sporto šventė Geelunge 
buvo jaunimo pergalės šventė. Iki 
šiol stiprieji “Varpo” ir ’’Kovo” 
klubai, kurių eilėse vyrauja buvę 
’’žvaigždės", Geelonge turėjo nusi
leisti mūsų šauniam prieaugliui, 
daugumoje sportinę karjerą pradė
jusiam Australijoje. Jaunieji Ade
laidės, Geelongo ir Hobarto vyrai, 
savo gražiu pasirodymu Geelon
ge, atrodo, perėmė Australijos lie
tuvių sportinį pirmavimą ir, reikia 
tikėts, jie jį išlaikys augštumoje.

XXX

Geelonge, šalia sportinių varžy
bų, vieną naktį savo jėgas bandė 
Melbourno “City Club” čempio
nas, 17 akmenų sveriąs — “Tėvas” 
stt Sydnėjaus "Chiefo” meisteriu, 
tik 14 akmenų sveriančiu — "Bo
su”. Pagaliau, po kelių įtemptų 
valandų, teisėjams skaičiuojant iš
tuštintus ir vėl pripildomus stik
lus, sunkiasvoris Melbourno “čem
pionas” neatlaikė sidnėjiskio spau
dimo ir turėjo kapituliuoti. Gaila 
tik, kad dovanų įteikimo metu nau
jajam “čempionui", nebuvo įteik
ta atatinkama taurė. Ką gi pada
rysi, šventės rengėjai ne viską 
numatė.

Sporto Veteraną*.

Futbolas pasaulyje
Pasaulinėse futbolo pirmenybė

se, įvyksiančiose šių metų vasarą 
stockholm’e, Švedijoj, dalyvaus 
Š4*šiolika valstybių. Švedija, kaipo 
rungėjas, ir Vokietija — dabarti
nis pasaulio meisteris, į dalyvau
jančių skaičių pateko be patikri
namųjų rungtynių. Likusios 54 
valstybės buvo suskirstytos j 18 
grupių, po 3 valstybes grupėje, ir 
šiuo metu jau yra paaiškėję di
desnė dalis dalyvausiančių pačio
se pirmenybėse.

Iš Europos Stockholm’e daly
vaus šios valstybės: — Švedija, 
(rengėjas) Vokietija (meisteris), 
Anglija (1-os grupės nugalėtojas), 
Prancūzija (2 grupės), Čekoslo
vakija (4 grupės), Austrija (5 
grupės), S.S.S.R. (6 grupės), Ju
goslavija (7 grupės), Škotija (9 
grupės). 3-ios ir 8-tos grupių nu
galėtojai dar neišaiškinti, bet 
daugiausiai galimybių patekti į 
pirmenybes iš 3-i«»s grupės turi 
Vengrija (turinti sužaisti dar vie- 
nerias rungtynes su Norvegija). 
8-toj grupėj padėtis šiuo metu 
yra tokia: — šiaurės Airija — 8 
taškai, Portugalija — 3 taškai, 
Italija — 2 taškai. Liko žaisti 
dvejos rungtynės, būtent: šiaurės 
Airija — Italija ir Italija — Por
tugalija.

PMų Amerikoj iš trijų grupių 
jau yra paaiškėję du nugalėtojai. 
Tai Brazilija ir Paragvajus. 2-tros 
grupės nugalėtojas paaiškės vė
liau iš Bolivijos (4 taškai), Argen
tinos (4 taškai) ir Cili (2 taš
kai).

Centralinės ir šiaurės Amerikos 
zonoje iš dviejų grupių tik viena 
valstybė galės važiuoti į Švediją. 
Kosta Rika ir Meksika turi susi
tikti dar du kartus ir laimėtojas 
pateks į pirmenybes.

Panašioj padėty yra Ir Azijos — 
Afrikos keturių grupių zona. Pus
finalyje susitiks Sudanas — Egip
tas ir Indonezija — Irzaelis. Tik 
finalo laimėtojas turės teisę ats
tovauti zoną Stockholm’e.

Galbūt įdomiausios iš visų priefi- 
žaismio kovų buvo Europos 6-toje 
grupėje. Sužaidus po ketverias 
rungtynes, S.S.S.R. ir Lenkija

EINA GANDAS NUO D2ILONGO
PUPŲ DĖDĖ SPORTO ŠVENTĖJE

Ir subruzdo mūs jaunimas, spurto šventėn vykti.
Ir nusprendžiau: — tarpe senių, nebenoriu likti. 
Pakrapščiau pakaušį, — čia nėr kas daryti — 
Pupų Dėdė sugalvojo, sporto pamatyti.

Klumšelin sukrovęs, viską ką galėjau:
Siauras kelnes, margą švarką; bonkų negailėjau, 
įsidėjau uniformą, kuri Jau pelijo, 
Sakau, Varpui gal patik siu — trūksta jiems žaidėjo. 

Nuvažiavus į Geelongą, mus gražiai sutiko. 
Nors vienam, kitam jaunuoliui lovų nebeliko.
Žmonės ten širdingi, mėgo mus be galo. 
Gaila, kad prieš sportą, sunormavo alų.

Sporto šventę atidarė su kalbom, paradu 
Ir vos mane nepaskyrė vyriausiuoju vadu. 
Prasidėjus krepšiui nesmagu man buvo, 
Kada Kovo vyrai į pinkles pakliuvo.

Kapitonas lakstė, daug "gerų” pasavo 
Ir kaip tyčia po pat krepšiu, kamuolio negavo. 
Adelaidė jiems atskaitė, Geelongs išstenėjo, 
Garsius Kovo vyrus kas tai užkerėjo.

Net Melbourno solistai Kovą sudorojo, 
Girdi, Kovo klubas, per dažnai giedojo.
Ir gal tik nelaimė Hobartą ištiko, 
Perklupdyti Kovo tik jiems nepavyko. 

Kovo moteris pagirsiu: gražiai atakavu, 
O viena vytietė ir “paakį” gavo.
Rungtynes teisėjams sunku buvo vesti, 
Kai kovietės ėmė tarpe savęs peštis.

Oriny mergaitės neblogai servavo, 
Paskutinę vietą be kautynių gavo.. 
Ir taip kovės Kovas kiekvienoj rungtynėj 
žiūriu, atsirado, vietoj paskutinėj.

Pirmininkas mąstė, kažkas Jį kamavo, 
Kad ir jo ping-pongas visai sušlubavo. 
Iš visų jie gavo, kritikos, paguodos, 
Nu, tikrai koviečiams, buvo dienos juodos.

Sporto šventė baigės, įspūdis puikus. 
Tad visi patraukė į Naujus Metus, 
šaunaus baliaus būta, nuotaika gera 
Ir laisvai skambėjo draugiška daina. ♦ 

įspūdžiai gražiausi, sėmiaus aš jėgų, — 
Grįžus į Sydnėjų, žengt kitu keliu. 
As su Marceliute grįšiu vėl sportuot, 
Už SydnėJaus garbę Melbourne kovot.

PUPŲ DĖDĖ.

turėjo surinkusios vienodą taškų 
skaičių. Paskutinėse rungtynėse 
Lenkija įveikė S.S.S.R. santykiu 
2:1. Remiantis taisyklėmis šios dvi 
valstybės turėjo sužaisti dar vie
nodas rungtynes, kurias pralaimė
jo Lenkija 0:2.

Laimė taipogi apleido ir Rumu
niją — 7-toje Europos grupėje. 
Likus tik vienerias rungtynes su
žaisti, Rumunija stovėjo pirmoje 
vietoje (su 5 taškais) Jugoslavija 
antroj vietoj (su 4 taškais). Pir
mose rungtynėse Rumunija įveikė 
Jugoslaviją ir buv.» užtikrinta lai
mėsianti baigmines žaidynes. Ta
čiau Jugoslavija išsikovojo teisę 
dalyvauti pirmenybėse ir laimėjo 
paskutines rungtynes santykiu 2:0.

tais laimėtoją šiuo metu numatyti 
yra beveik neįmanoma, nes favo
ritizmas karts nuo karto kinta, 
štai dar prieš porą mėnesių meis
teris Vokietija nebuvo laikoma 
rimtu kandidatu j finalą (pralai
mėjo prieš Škotiją 1:3, Šveicariją 
1:3 ir Airiją 0:3), bet paskutinės 
trejos tarpvalstybinės rungtynės 
įrodė, kad Vokietija ir šiais me
tais būsianti kietas riešutas (prieš 
Švediją 1:0, Bulgariją 3:1 ir Ven
griją 1:0 (!). Atrodo, tačiau, kad 
j pusfinalį daugiausiai galimybių 
patekti tur Vokietija, Vengrija, 
Austrija ir Brazilija. Betgi ir ma
žas kupstas gali didelį vežimą ap
versti, tad pažiūrėsim j lentelę po 
pirmųjų žaidynių.

pirmenybių 1958 me- — T.J.R. —

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS >

36 Walpole St., KEW, Vic.
TEL. WM 6032

Priimami jūsų pačių supirkti siuntinėliai persiuntimui į 
Lietuvą ir USSR žemiausiu įkainavimu.

Pa v.: 1 yd. vilnonės medi. 6/- nežiūrint kokybės
Batai 16/- nežiūrint kokybės
Gatavas vyr. košt. £ 2.11.0 nežiūrint kokybės
Gatavas paltas £ 2. 9.0 nežiūrint kokybės 
Megztinis 9/- nežiūrint kokybės
Suknelė 16/- nežiūrint kokybės

Visi kiti įkainavimai tikrai žemi.
Siuntinėliu persiuntimo kainą ir užklausimus galite gauti asme
niškai ir telefonu bet kuriuo laiku.

NAUJAS ADRESAS
(BUV. HILLCREST TRADING CO., IIURSTVILLE).

PIRMOJI LIETUVIŠKA SPIRITINIŲ GĖRIMŲ PREKYBA 
SYDNĖJUJE.

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, TEL. UJ 5727
(Sav. M. Petronis) 

Tooheys, Tooth, Reschs, Millers alus. 
Alus bačkutėmis (ii anksto užsakius).

Lietuviškas krupnikas ir įvairūs užsieniniai ir 
vietiniai likeriai, vynai ir degtinės. Itališkas vynas galionais.

PRISTATOMA I NAMUS IR PARENGIMŲ BUFETAMS 
KRAUTUVĖS KAINOMIS.

TAIP PAT SIUNČIAMI SIUNTINIAI I LIETUVĄ PER T A Z A B 
ANGLIJOJE IR ŠVEDIŠKAS FIRMAS. SUSITARUS SIUNTINIAI 
PAIMAMI Iš NAMŲ.
V/AWA,.,ZAWAVA,,V.,.WAV.,1,.,.,1V.V/.W.,,'.W.V,
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mošų pastoge 1958 m. vasario 3 d.

MOsų PASTOGĖ
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS

SYDNfiJUS PRANEŠIMAI MELBOURNAS

ATSIŠAUKIMAS I VISO

Vienas svarbiausių tremtyje 
esančios mūsų tautos dalies užda
vinių yra išsaugoti Nepriklauso
mybės laikų institucijas, kiek jos 
gali egzistuoti ir reikštis užsieny
je. Šio uždavinio reikšmės, sie
kiant visiems lietuviams bendrų

PASAULIO TAUTIEČIUS

kraštuose ir užjūryje iš viso ma
žiau pasireiškė. Su Šitokia situaci
ja, tačiau, negalime susitaikyti. 
Leisti sunykti tarptautiniai pripa
žintoms ar nors anksčiau tokį pri
pažinimą turėjusioms lietuviškoms 
institucijoms, kur tai priklauso

Mirė Dailininkas 
Dobužinskis

Plačiai visame pasaulyje pagar
sėjęs dailininkas, ypač garsus de
koratorius, M. Dobužinskis, kurio 
dekoracijos puošė Lietuvos, Ame
rikos, Anglijos, Italijos, Čekoslo
vakijos ir Rusijos teatrus, šiomis 
dienomis mirė, sulaukęs 82 metų

Religinė Informacija
PAMALDOS UŽ LIETUVĄ 
ST. MARY’S KATEDROJ

ALB Cabramattos

Lietuvos nepriklausomybės 40- 
tą sukaktį minint — vasario 16 d. 
pamaldos už Lietuvą bus didingoje 
Sydnėjaus St. Mary’s Katedroje 
(prie St. James stoties, už Hyde 
Park) 4 vai. po pietų — punktua
liai.

šiose pamaldose dalyvaus Syd
nėjaus arkivyskupas kardinolas 
Norman Thomas Gilroy Ir tars žo
dį Sydnėjaus lietuviams.

Pirmą kartą Sydnėjuje bus iš
kilmingos — giedotinės mišios, kur 
lotyniškas Jos. Greg. Žangi šv. 
Liudviko mišias giedos mūsų “Dai
nos” choras, vedamas muziko K. 
Kavaliausko.

Išpažinčių bus klausoma šešta
dienį (15 d.) Camperdowne nuo 
5-6 vai. vakaro ir sekmadienį (16 
d.). Katedroj, kairėj pusėj didžio
jo altoriaus, nuo 1,30 — 3,30 vai. 
po pietų.

Tikiuosi, kad Sydnėjaus lietu
viai tikrai parodys savo nuošird
žią meilę Tėvynei ir tikėjimui at
vykdami visi į šias pamaldas, o 
ypač kuo skaitlingiau priimdami 
šv. Komuniją meldžiant laisvės 
Lietuvai.

Apyl. Susirinkimas
Vasario 9 d., tuoj po pamaldų 

Cabramattos lietuviams (pamaldos 
prasideda 10 vai.), šaukiamas me
tinis ALB Cabramattos Apylinkės 
lietuvių susirinkimas. Darbotvar
kė: Valdybos pranešimas, 2. Re
vizijos komisijos pranešimas. 3. 
Pasibaigus kadencijai — valdybos 
ir rev. komisijos atsistatydinimas. 
4. Naujos apylinkės valdybos ir 
revizijos komisijos rinkmai. 5. Ei
namieji reikalai. Kviečiami visi 
šios apylinkės lietuviai gausiai da
lyvauti susirinkime. Skelbtu laiku 
neįvykus susirinkimui, po pusės 
valandos šaukiamas antrasis susi
rinkimas, kuris bus teisėtas, ne
žiūrint atsilankiusiųjų skaičiaus.

ALB Cabramattos 
Apyl. Valdyba.

PRATĘSIAMAS VAJUS

Pranešame, kad Socialinės Glo
bos Moterų Draugijos Melbourne 
organizuojamas pinigų ir rūbų va
jus Vokietijoj likusiems seneliams, 
vaikams ir ligonims sušelpti pra
tęsiamas iki vasario mėn. pabai
gos. Nuoširdžiai kviečiame visus, 
dar nespėjusius, prsidėti savo au
ka prie šio artimo meilės darbo. 
Taip pat primename, kad aukoja
mus rūbus galima palikti prie 
bažnyčios kioske kiekvieną sekma
dienį prieš ir po pamaldų lietu
viams.

Melbourne Soc. Glob. Mot. D-jos 
Komitetas.

ATSISVEIKINOME SU 
IŠVYKSTANČIAIS

tėvynės išlaisvinimo ir kraštą ap- 
leidusios tautos dalies išlaikymo, 
šiandien jau nereikia niekam aiš
kinti. Lietuvos reikalai geriausia 
gali būti keliami institucijų, ku
rios tarptautiniuose forumuose ne
bereikalingos pristatymo ir turi ne
abejotiną ir pripažintą kompeten
ciją reikštis.

Viena iš tokių iš Lietuvos per
keltų institucijų yra Lietuvos Rau
donasis Kryžius. Lietuvoje jis tapo 
įsteigtas pačioje Nepriklausomy
bės pradžioje ir iki pirmojo bol
ševikmečio savo srityje suvaidino 
svarbų vaidmenį. LRK veikla trem
tyje buvo atgaivinta 1945 metais 
ir ypač buvo gyva pirmaisiais 
tremties metais Vokietijoje, kai 
kiekvienoje stovykloje buvo įsis
teigęs LRK skyrius. Dėl nuolati
nės emigracijos ir tremtinių skai
čiaus sumažėjimo nyko ir LRK vei
kla Vokietijoje, gi kituose Europos

PAMALDOS

PRANEŠIMAS SYDNĖJAUS

MOTERIMS

vien nuo mūsų pačių, būtų aiš
kiai eiti prieš visos tautos intere
sus. Kiek tai liečia LRK, tenka 
dar prisiminti, kad Raud. Kryžiaus 
veikla lietuviams tremtiniams ypač 
turėtų būti savo ir artima, nes jos 
pagrinde yra žmoniškumo princi
pų įgyvendinimas. Gi kova už* 
žmoniškumą yra vienas iš esmin
giausių momentų, korio teHrin1 
prasmės mūsų egzistencijai trem
tyje.

LRK veikla tremtyje formaliai kitas valstybes atitrūkdamas, tik- 
nei vienu metu nebuvo nutrūkusi...........................................   *
LRK Vyr. Valdyba tebesiranda prašomas1 dekoruoti pastatymus 

(ponfiinrro.n fia-rfon-' didžiuosiuose miestuose, nuvykda-
vo.

Lietuvoje jis ypač puikiai deko
ravo Borisą Godunovą, Pikų Da- 

Valdyba' mą ir kitas operas Ir baletus. Ly- 
in risnn- • -gi a i sėkmingai jis dekoravo New 

Yorko, Londono, Maskvos, Prahos 
ir kitų teatrų pastatymus.

Iš Lietuvos išvyko 1939 m., ku
rį laiką gyveno Londone ir iš ten

amžiaus.
M. Dobužinskis Vilniuje baigęs 

gimnaziją, įstojo į Petrapilio uni
versitetą studijuoti teisę, bet ma
tęs tai, ėmėsi studijuoti tapybą. 
Yra palikęs daug tapybos, iliustra
cijos ir grafikos darbų, kurių pa
rodas yta suruošęs ne tiktai Lie
tuvoje. M. Dobužinskis buvo Lie- 

kurie teikia tuvos meno mokyklos profesorium,
turėjo savo tapybos studiją ir 
daug dirbo Lietuvos teatrui. Į

tai tais atvejais, kai būdavo už-

Vokietijoje (Reutlingen, Garten- 
str. 5; einamoji sąskaita aukoms 
— Dresdner Bank, Filiale Reut
lingen, Nr. 2458).

Dabartinė LRK Vyr. T" ' 
kreipiasi į visą lietuviškąją visuo
menę, be pažiūrų skirtumo, kvies
dama atgaivinti ir išpopuliarinti 
LRK veiklą. LRK neturi jokių pre
tenzijų su kuo nors rivalizuoti, ., gyvenu ix/nuvne ir is veu
bet tik padėti artimui. Jei darbai,: atsikėlė į Niujorką. Mirė pas su
kuriu nori imtis LRK jau būtų at- Į nų Vsevolodą, taip pat dailininką, 
liekami kitų organizacijų, tektų irgi dirbusį Lietuvos teatrams de- 
tuo tik džiaugtis. Dėja, taip nėra, koracijas.

Pirmas žingsnis būtų sudaryti 
LRK veiklai organizacinį pagrin
dą — atskirose vietovėse įsteigiant 
LRK skyrius. Per juos turės būti 
vykdomas LRK darbas. Kiekvie
nas skyrius savo aplinkumoje ge
riausiai galės jausti, kur jo pagal
ba labiausiai reikalinga, — ar tai 
ligoniams, seneliams, 
vargan pakliuvusiems 
Gal ne kartą labiau 
paramą bus brangus 
kad dar yra, kas tave prisimena ir 
varge padeda. LRK Vyr. V-ba im
sis atskirų siunčiamas lėšas nu
kreipti ten, kur, dėl žinomų prie
žasčių, gyvena labiausia paramos 
reikalingi tautiečiai, kaip pvz. se
nelių prieglaudos Vokietijoje, kur 
dažnas mūsų tautietis yra visiškai 
vienas, be jokių artimųjų, kurie 
galėtų jį prisiminti. Kas paleng
vins ir praskaidrins jiems dienas, 
jei ir mes — saviškiai — juos už
miršime?

LRK nori padėti tautiečiams ir 
kaikuriais kitais atvejais, pvz., pa
ieškant dingusius artimuosius su
tvarkant apleistuosius lietuvių ka
pus, kurių ypatingai daug yra Vo
kietijoje ir pan.

LIETUVOS RAUDONOJO KRY
ŽIAUS Vyr. Valdyba ir darbuoto
jai tikisi, kad šis atsišaukimas ne
liks

Melburniškiai lietuviai atsisvei
kino su Silv. Balčiūnu, (išvyko 
Čikagon), Jonu Gutaučlu (Toron- 
tan), Ant. Lalu (Montrealin), Jau
na pora — Henrikas ir Romual
da Tatarūnai (Detroitan). Tata- 
rūnai ilgesnį laiką gyveno Perthe.

Su išvykstančiais atsisveikino
me jų bičiuliai, o Silv. Balčiūnui 
atsisveikinimą dar suruošė A. 
L.Kat. Federacija, kurios pirm, jis 
buvo, Melbourne lietuviai teisinin
kai (pas p. A. Mikailą) ir kt. Iš 
Melbourne visi išvažiavo į Sydnė- 
jų sausio 22 d., o 24 d. iš Sydnė
jaus uosto išplaukė į naują gyve
nimą. Iš Sydnėjaus išvyko J. Jo
naitis. Š.V.

ALBURIS
SKAMBA DAINA,
— KARIŲ DAINA

Taip toli nuo tėvynės ją išgir
dau praeitų metų gale, skam
bant ant Muray upės krantų. Ir 
ne vien šią dainą išgirdau, bet dar 
daug ko patyriau pakluvęs į A1- 
bury, ko nebuvau girdėjęs ir lie
tuviškoj spaudoj skaitęs.

Taigi, ant Muray’jaus dvišakio 
kranto, šalia geležinkelio ir plen
to Melbournas — Sydnėjus, gra
žiame Albury, bepretenduojančia- 
me į didelį miestą, prisiglaudė ir 
įsikūrė keliolika lietuviškų šeimų. 
Veik visi turi pastovesnį darbą ir 
nuosavas pastoges. Kaip malonu, 
kad tarp jų yra visai gerai “pra
simaniusių”: pašto valdininkų, pie
ninės buhalterių, dipl. elektro me
chanikų ir net šeima, kurioje duk
tė su motina mokytojos.

Prieš septynerius metus inicia
torių grupės, S. č. namuose buvo 
įsteigta ALB Alburio Apylinkė. 
Jei sakoma, kad tyliai, tyliai Ne
munėlis teka, tai aš pasakyčiau, 
kad dar tyliau alburiškiai veikia. 
Buvo įsteigta, prieky su paskauti- 
ninke B. č., ir skautų draugovė. 
Ir taip jau ištisi metai, be pasi- 
garsinių laikraščiuose, dirbamas 
lietuviškas darbas. Tautinių šven
čių metu visi susiburia draugėn, 
skardi tada daina lietuviška. Ir 
taip jauku ir šilta, kaip motules 
gryčioj, klausantis savanorių pa
sakojimų ir jaunimo traškios kal
bos, grynai ' lietuviškos, jokiais 
svetimais skoliniais neramstomos. 
Jaunimas grakščiai pašoka ir tau
tinius šokius, ir klasinį kalėtą, ir 
pianinu palydi pagaunančiai dai
nuojamą “Skamba daina, karių 
daina...”

Prašalaitis, pakliuvęs tarp albu- 
riškių, pasijunti kaip kur nors prie 
Šešupės ar Nemuno pakrantės.

Pakeleivis.

nų Vsevolod?, taip pat dailininkų,

Dr. V. Karvelienė1) 1958 m. vasario mėn. 9 d. 
vai. p.p. yra šaukiamas visuoti

nas Sydnėjaus Moterų Soc. GI. 
D-jos narių ir bendrai visų mote
rų, kuriom rūpi ir įdomi moterų 
veikla Sydnėjuje, susirinkimas.

Susirinkimas įvyks 52 Broad
way, Punchbowl, p.p. Virgeninkų 
namuose.

Visos narės, kurios gavo loteri
jai platinti bilietų knygutes, pra
šom atsinešti į susirinkimą bilietų 
šakneles, o dėl kokių nors prie
žasčių negalėjus atvykti į susirin
kimą, prašau atsiskaityti su D-jos 
Valdyba iki vasario 9 d.

Atskiri pakvietimai nebus siun
čiami.

2) . Trumpai prieš Kalėdas buvo 
aplankyti visi Sydnėjaus Mot. Soc. 
GI. D-jai žinomi ligoniai, kurie 
yra ligoninėse arba privačiai, ir 
ir buvo apdovanoti kalėdnėmis do
vanėlėmis.

5 GAVO PRAKTIKOS TEISES

Norėdamas suteikti galimybę 
tikintiesiems praktikuoti pirmųjų 
mėnesio penktadienių ir šeštadie
nių Komuniją — šv. Jėzaus ir Ma
rijos širdžių permaldavimui — iš
pažinčių klausysiu kiekvieno mė
nesio I-jį penktadienį Bass—Hills, 
parapijos bažnyčioje (‘Hume High
way, Yagoona) nuo 7 vai. vakare. 
7 vai. 30 min. vietos kunigo, bus 
laikomos Šv. Mišios ir duodama 
šv. Komunija. ( — 3 vai prieš tai 
nevalgiusiems).

Vasario mėn. išpažintys 7_ d. — 
penktadienį 7 vai. vakare.

Vasario 9 d. Cabramattvs lie
tuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 10 vai.

Vasario 9 d. lietuviškų pamaldų 
šv. Mišios Camperdowne 12 vai. 
aukojamos už a.a. vysk. Kazimierą 
Paltaroką, mirusį Lietuvoje š.m. 
sausio mėn. 3 d.

Vasario 16 d. bus tik vienos pa
maldos Sydnėjaus lietuviams St. 
Mary’s Katedroj 4 vai. po pietų.

★ Tėvas Leonardas Paltanavi
čius nuo vasario 3 d. iki 27 die
nos išvyksta lankyti Tasmanijos 
lietuvius. Todėl išpažinčių lietuviš
kai Marrickvillės bažnyčioje tuo 
laiku nebus klausoma.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KAPELIONAS.

D-jos Valdyba.

Maloniai prašome
Gerb. “Mūsų Pastogės” skaity

tojus prenumeratos pinigus siųsti 
šiuo adresu: Mūsų Pastogė, Box 
4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Siunčiant Redakcijos adresu, 
dažnai susidaro sunkumų pinigus 
atsiimti iš pašto, be to, bereika
lingai gaištamas laikas ir pavėluo
tai išsiunčiami pakvitavimai.

Redakcija ir Administracija.

ar netikėtai 
tautiečiams, 
už suteiktą 
pats faktas,

STUDENTAI IŠSIRINKO
NAUJĄ VALDYBĄ

ALSS Sydnėjaus skyriaus meti
niame susirinkime, įvykusiame 
sausio 26 d. Camperdowne, perei
tų metų veiklos apžvalga padarė 
pirm. R. Stakauskas. Į naująją 
skyriaus valdybą išrinkti: Rim
gaudas Daukus — pirmininkas, Ir. 
Žilytė — sekretorė, Irvis Venclo
va — iždininkas, J. Kovalskis — 
narys. Revizijos komisijon: Vyt. 
Šliogeris — pirm., T. Rotcas — 
narys.

Susirinkime aptarti einamieji 
reikalai ir nutarta,kovo 22 d. su
ruošti Initium semestri.

ADELAIDĖS MOTERŲ

SEKCIJOS PAREIŠKIMAS
Š.m. sausio mėn. 20 d. “Mūsų 

Pastogės” 3 N. tilpo “Susirūpinu
sio” korespondencija “Kalėdų Eg
lutė.” Ši korespondencija palietė 
Moterų Sekciją ir dėlto mes pa
reiškiame, kad Moterų Sekcija 
nei tiesioginiu nei netiesioginiu 
būdu niekam nėra davus satfo su
tikimo šią korespondenciją para
šyti.

Moterų sekcija stengiasi vieny
ti, bet ne skaldyti bendruomenę.

Moterų sekcija būtų labai dėkin
ga p.p. redaktoriams, jei jie ne
talpintų savo laikraščių skiltyse 
anoniminių pareiškimų, liečiančių 
šią sekciją. Visa informaciją, iš
einanti iš Moterų sekcijos, yra su
koncentruota sekcijos spaudos ats
tovo p. J. Morkūno rankose.

Su pagarba,
Adelaidės Moterų Sekcijos V-ba.

PARDUODAMA, IŠNUOMOJAMA

• St. [Marys parduodamas skly
pas 50” x 200”. žemė I-os rūš. 
Apgyv. rajonas. 10 min. nuo prek. 
centro ir elektr. traukinio.

• Sydnėjuj išnuomojamas kamba
rys, pusryčiai ir pietūs. Teirautis: 
K. Gilandis, Ridge St., Moore 
Park, N.S.W.

Steponas Sarakula
AUGŠTAI KVALIFIKUOTAS 

SIUVĖJAS PATENKINS VISUS 
JŪSŲ REIKALAVIMUS.

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

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

(pirmas augštas).

Kviečiame Visus Melbourniečius
Į TRADICINĮ SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJOS 

RUOŠIAMĄ

UŽGAVĖNIŲ—KARTŪNO

ŠVIESOS ĮSKYLA

Vasariu 9 d., sekmadienį, švie
sos Sambūris ruošia iškylą į Na
tional Park. Iš Central stoties iš-

Jis įvyks š.m. vasario mėn. 15 d., šeštadienį. Pradžia 7 vai.
NORTH MELBOURNE TOWN HALL, NORTH MELBOURNE

Trys geriausios kartūno suknelės bus premijuojamos įdomiais pryzais.
Veiks turtingas bufetas, tad kviečiame svečius juo pasinaudoti o tuo

vykstama 8.45 vai. ryto traukiniu 
į Cronulla, o iš ten 10.05 laiveliu 
Hawkesbury upe į Audley. Turin
tieji savo mašinas, į Audley gali 
atvykti tiesiog. Kviečiami daly
vauti visi Sambūrio nariai ir jų 
bičiuliai. Lietaus atveju iškyla 
atidedama.

Valdyba.

pačiu paremti ir vargan patekusį artimą savo. “Minkštų” ir "kietų” 
gėrimų kiek tik širdis trokš, taip pat ir kitokios linksmybės ir neti
kėtumai. . a ,
Bilietai po 15 šil. gaunami kiekvieną sekmadienį kioske prie bažnyčios 
pas p. Pumputienę, ir prie įėjimo. Vietas galima taip pat užsakyti 
pas p. Kuncaitienę telefonu LU 2877.

Tad kepam tortus, blynus, pyragus ir laukiam Jūsų,
Soc. Glob. Moterų D-jos Komitetas.
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J. ir V. Karveliai iš Sydnėjaus
1954 m. gale išvyko į Ameriką.
1955 m. sausio mėn. J.V. Karve
liai pasiekė Čikagą, o tų pačių me
tų gegužės mėn. dr. V. Karvelie
nė pradėjo “internshipą” Grant 
Hospital of Chicago, kurį sėkmin
gai baigė 1956 m., gaudama spe
cialią dovaną ir puikų pažymėji
mą. 1957 m. spalio mėn. iš pirmo 
karto išlaikė Illinois State Board 
egzaminus ir gavo teisę verstis 
medicinos praktika.

/ V. Karvelienė studijavo VDU 
Medicinos fakultete ir 1941 m. ji 
gavo med. gydytojos diplomą. 
1943-44 m. specializavosi moterų 
ligose VDU klinikose.

Karo metu, pasitraukus į Vaka
rus, dirbo Vienos (Austrijoj), vė
liau Muencheno universitetų klini
kose.

Į Australiją atvyko su pirmai
siais transportais — 1948 m.

be atgarsio.
LIETUVOS RAUDONOJO

KRYŽIAUS VYRIAUSIOJI 
VALDYBA.

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

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

S. L. MOTERŲ SOC. GLOBOS D-JA IR ALB SYDNĖJAUS 
APYLINKĖS VALDYBA Š.M. VASARIO MĖN. 15 D., ŠEŠTADIENI, 

RENGIA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 40 METŲ 
MINĖJIMO IŠVAKARĖSE

GRANDIOZINĮ BALIŲ
kuris įvyks moderniškoje, naujoje

RANDWICKO TOWN HALL (AVOCA IR FRANCES ST. KAMPAS)

Gros geras orkestras.
Pradžia 7 vai. vak. — pabaiga 1 vai. naktį.

Baliaus programoje girdėsime viešnias iš Adelaidės: ponias 
G. Vasiliauskienę ir D. Oldham.

Baliaus metu veiks Mot D-jos turtinga loterija. Bufete galėsime 
pasivaišinti skainiais Mot. D-jos pagamintais užkandžiais. Veiks 
“Cocktail — Baras” ir gėrimų užteks visiems prieinamomis kainomis, 
todėl neapsunkinkime savęs nešdamiesi gėrimus.

SOVIETŲ ENCIKLOPEDIJOS 
NAUJIENOS

Lenkų "Przekroj” savaitraštis 
rugsėjo 15 d. numeryje Iškėlė aikš
tėn kai kurias sovietų didžiosios 
enciklopedijos naujųjų tomų įdo
mybes. Savaitraštis pažymi, kad ‘ 
46-tajame tos enciklopedijos tome 
yra Chruščiovo biografija, ir joje 
pirmą kartą oficialiai minima ta 
slaptoji kalba, kurią jis pasakė 
20-me komunistų partijos kongre
se.

Tame tome yra biografijos ir 
fotografijos Nikalojaus Čaplino, 
kuris įkūrė komsomolo organizaci
ją, ir Vlaso čubaro, žymaus uk
rainiečių komunisto, buvusio ir 
politbiure. Abu jie 1939 m. buvo 
“išvalyti”.

Laikraštis pažymi, kad enciklo
pedijos 47-me tome nebėra Šepilo- 
vo biografijos. Būdinga, kad enci
klopedija spausdinta balandžio 
mėn., o ;šepilovas pašalintas tik 
birželio mėn.

— Taiųikolūkinės statybos orga
nizacijos. Jos pradėtos steigti nuo 
1956 metų. Tai yra organizacijos, 
kurias steigia kolūkiai savoms tsa- 
tyboms vykdyti, iš savo lėšų. Val
stybei to tik ir reikia, nes ji ne
privalo investuoti į kolūkinę sta
tybą žymesnių lėšų. Kitaip ta
riant: Sovietinė valstybė iš kolū
kiečių išspaudžia, kiek tik gali, 
bet statyba palieka jiems patiems 
rūpintis finansuoti.

Visi svečiai bus pavaišinti nemokamai

UŽGAVĖNIŲ BLYNAIS.

Skubėkime visi apsirūpinti pakvietimais, nes vietų skaičius ribo
tas. Pakvietimus po 1 svarą galima gauti pas ALB Sydn. Apyl. 
Vald. narius ir M.S. Globos D-jos nares. Staliukus prašome užsisa
kyti iš anksto pas p. Osinienę YL 9153 arba p. Adomėnienę LM 4146.

RENGĖJAI.

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