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40 METU LIETUVIŠKAI SKAUTIJAI
I

Prieš 40 metų, Tautos atgimi
mo pranašų puoselėtoji ilgus me
tus, Lietuvos nepriklausomybė 
paskelbta sostinėje Vilniuje. Gy- 
vesnieji Tautos nariai stojo į lai
svės kovotojų eiles, nes priešai 
supo besikeliančią Tėvynę iš visų 
pusių. Ypač jaunuomenė buvo 
jautri Lietuvos nepriklausomybės 
rytą. Taip pat Vilniuje, sktn. Pet
ro Jurgėlos vadovaujamas, dar mū
sų kariuomenei neįsikūrus, įsis
teigė pirmasis lietuvių skautų vie
netas 1918 m. lapkričio mėn. 1 d. 
Šis lietuvių skautų sąjūdis atgims
tančioje Tėvynėje prigijo ir atli
ko reikšmingą vaidmenį, nes jis 
yra visuomeninis lietuvių susivie
nijimas, turįs tikslą pagal Rober
to Baden Powelio skautybės sis
temą auklėti lietuvių jaunimą re
ligingais savo konfesijos nariais, 
dorais, kilnios dvasios, tvirto bū
do, sveikais žmonėmis, sąmonin
gais lietuviais ir naudingais pi
liečiais.

Lietuvių skautija jau 40 metų 
neša baltos lelijos ir rūtelės vė
liavą su šūkiu “Dievui, Tėvynei 
ir Artimui”, per Nepriklausomy
bės laikotarpį išaugusi iki 30.000 
aktyvių skautų šeimos ir per 60. 
000 perleidusi per skautiškas ei
les lietuviško jaunimo. Okupan
tams užplūdus mūsų kraštą, iš
nešta jos vėliava per pogrindį ir 
karo audras į tremtį ir čia vėl 
suplevėsavo Vakaruose, suburda
ma per 5000 skautų ir skaučių 
vargingose DP stovyklose. Iš po 
karo griuvėsių lietuviškoji skau
tija atsikėlusi, sustiprėjo ir išau
go susiorganizuodama po savos 
.vadovybės globa.

Priverstinai emigracijos išky
lai į visas pasaulio šalis atėjus, 
lietuvių skautai nepakriko, bet 
organizuotai įsikūrė Anglijoje, 
Amerikoje, Australijoje, Argenti
noje, Kanadoje,. Vokietijoje, Ve- 
necueloje ir kituose kraštuose, 
apjungti pasaulinės Lietuvių 
Skautų Sąjungos Vadovybės su 
savomis uniformomis, laikraščiais, 
žurnalais, savomis lietuviškomis 
tradicijomis, gimtąja kalba, dai
nomis ir giesmėmis, stovyklomis, 
kryžiais ir Rūpintojėliais.

Lietuvių Skautų Sąjunga 1924 
metais priimama į Pasaulio Skau
tų šeimą ir nuo šiol atstovauja
ma visuose tarptautiniuose sąs
krydžiuose — džiamborėse, eida
ma efektyvaus Lietuvos ambasa-

KELIOS AKTUALIJOS
MARŠ MONTGOMERY PRIEŠ 

EIZENHOVERIO STRATEGIJĄ
Nesenai D. Britanijos feldmarša

las Montgomery paskelbė savo at
siminimus apie praėjusį karą. Ja
me teigia, kad karas galėjo baig
tis 1944. Kad jis užsitęsė, kalta 
esanti Eisenhoverio strategija.

Vokietijos padėtis buvo bevil
tiška Prancūzijoje jau vidury rug
pjūčio, — rašo Montgomery. — 
Paryžius buvo paimtas rugpjūčio 
25. Informacijos biuletenis skel
bė, kad karo galas jau artėja. 
Reikėjo tik vykdyti greitus spren
dimus. Tokį planą Montgomery 
jau turėjęs. Pagal jo planą Vaka
rų jėgos su 40 divizijų turėjo 
smogti tiesiai į Ruhro kraštą ir 
žygiuoti į Berlyną. Kitaip galvo
jo Eisenhoveris. Jis norėjo, kad 
kariuomenė žygiuotų visu plačiu 
frontu.

Eisenhoverio planas greitai su
dužo, nes nebuvo pakankamai 
pristatyta medžiagų visai kariuo

“Įžiebę Vilniaus kalvose 
Skautybės ugnį širdyse 
Vis nešam vėliavą augštai, 
Nors ir toli gimti namai”.

(V. Bražėnas)

doriaus pareigas savo įspūdingo
mis parodėlėmis, pasirodymais ir 
lietuviškos skautybės gilumu. Ne
tekus Nepriklausomybės, LSS-ga 
įstengė, nugalėdama didžiausias 
kliūtis, prasiveržti į pokarinius 
pasaulio skautų susibūrimus ir 
konferencijas, įvykusias Prancū
zijoje, Austrijoje, Kanadoje ir 
Anglijoje, kur suskrisdavo kelias
dešimt tūkstančių skautų ir va
dovų iš viso pasaulio, kad iškeltų 
savoje sodyboje mūsų trispalvę 
prie Lietuviško Kryžiaus ir Rū
pintojėlio.

Nepriklausomybės metais skau
tiškasis sąjūdis davė pirmuosius 
entuziastus, karo lakūnus, įvairių 
šakų karius, pirmuosius karo ir 
prekybos laivyno jūrininkus bėi 
visą eilę Tautos šviesuomenės: 
mokytojų, gydytojų, inžinierių, 
profesorių, dvasininkų, rašytojų, 
dailininkų ir kitų profesijų švie
sių asmenybių. Nepaskutinieji 
buvo skautai ir Nepriklausomybės 
karuose, partizanuose, miško bro
lių eilėse, sunkiausiose Tautos 
valandose. Nemaža skautų paau
kojo gyvybę gindami Tautos lai
svę arba liko nukankinti svetimų
jų, mūsų krašto užgrobėjų.’

Ir Australijon patekę lietuviai 
skautai sudaro LSŠ-gos rajoną, 
apjungiantį per 400 narių, su sa
vo tuntais, vietininkijomis Mel
bourne, Adelaidėje, Sydnėjuje, 
Brisbane j e, Geelonge ir Perthe. 
Kasmetinės stovyklos, iškylos, 
pasirodymai, šventės bei ritinėji
mai, talkina lietuvių bendruome
nei išlaikyti lietuviškumą priau
gančioje kartoje. Rajono skautai 
gražiai atstovavo savo sąjungą ir 
Lietuvą. Ramiojo Vandenyno tarp
tautiniuose sąskrydžiuose, džiam
borėse: Yarra Brae 1948 m. Vik
torijoje, Greystanes 1952 m. N.
S.W. ir Clifford Parke, Viktori
joje, 1955 m. šiose džiamborėse 
susilaukė didelio svetimtaučių dė
mesio ir įvertinimo savo geru su
sitvarkymu, pasipuošimais, skau
tiškomis įrangomis, parodėlėmis 
bei pasirodymais. Buvo filmuoja
mi ir klausinėjami apie kenčian
čią Tėvynę Lietuvą. Mūsų broliai 
skautai buvo tikrieji pavergtosios 
tautos liudininkai keliasdešimt 

menei aprūpinti.
Jeigu Montgomery planas būtų 

buvęs vykdomas, tai prieš žiemą 
Ruhro kraštas būtų buvęs sąjun
gininkų rankose. Tai būtų — sa
ko Montgomery — ne tik karą su
trumpinę.

“Tai būtų padėję jį baigti Eu
ropoje su politine pusiausvyra, 
kuri būtų davusi tikresnę ir pa
lankesnę taiką negu is tikrųjų nu
tiko”.

Toliau Montgomery aiškina, kad 
galėjo būti vienoks ar kitoks 
sprendimas, teisingas ar klaidin
gas planas, bet svarbiausia, kad 
sprendimai nebuvo vykdomi.

“Mes nežygiavome visu frontu 
Reino link, mes pasistūmėjome 
daugelyje frontų Reino link, bet 
tie. frontai, nebuvo suderinti”.

Vokietijos vakarų štabo virši
ninkas ats. gen. Guenther Blum- 
eentritt pareiškė, kad jis visai su
tinką su Montgomery tvirtini
mais. Jis sako, kad vokiečiai buvo 

tūkstančių tarptautinės skautų 
šeimos susibūrimuose, kur lietu
viškoje pašto vyklėje plevėsavo 
mūsoji trispalvė ir skelbė pasau
lio skautijai mūsų pavergtosios 
tautos skundą.

Š.m. gruodžio mėn. 27 dieną 
suskrenda iš visos Australijos lie
tuvių skautai užbaigti atšvęsti 
savo 40 metų jubilėjų į Mt. Mar- 
thą, Viktorijoje, prie Melbourne, 
IV-ton Tautinėn Stovyklon. Tė
vai ir visos lietuviškos organiza
cijos kviečiamos konkrečiai pa
remti lietuviškos skautijqs pas
tangas ir darbus, įgalinti vykti 
galimai didesnį skaičių Tautinėn 
Stovyklon. Galite patikėti savo 
vaikus skautų vadovams, nes sto
vyklos vadovybę sudaro nemaža 
prityrusių pedagogų, gerų auklė
tojų. Iš kiekvienos vietovės po 
keletą suaugusių vadovų. Tiek 
mergaitės, tiek berniukai bus ge
rai prižiūrėti ir aprūpinti gra
žioje pajūrio vasarvietės Mt. 
Marthos dviejų savaičių stovyk
loje, kur bus kalbama tik lietu
viškai, kur skambės lietuviškos 
dainos ir giesmės, kur bus laiko
mos lietuviškos pamaldos su lietu
viškais pamokslais šventadieniais 
mūsų dvasininkų. Tautinėn sto
vyklon atvyksta per 40 skautų iš 
Sydnėjaus, per 30 iš Adelaidės, 
apie 30 iš Geelongo, 19 iš Brisba- 
nės ir apie 60 iš Melbourne. Sto
vyklos metu veiks skautiškų dar
belių, modelių, tautodailės ir 
spaudos parodėlė, bus leidžiamas 
stovyklos dienraštis, įvyks rajono 
vadų suvažiavimas. Su bendruo
menės parama įstengsime įkurti 
skautų miestelį su apie 180 gy
ventojų. Gražų pavyzdį parodė 
pati pirmoji ALB Krašto Valdy
ba, pagamindama puošnią skau
tams vėliavą, kurią, padovanos 
stovyklos metu rajonui, kad mū
sų tautos jaunieji ambasadoriai 
ją neštų garbingai į šviesesnę tau
tos ateitį. Ir kiekvienas iš mūsų 
galime prisidėti lietuviškai skau
tijai sustiprinti konkrečiai parem
dami vykstančius skautus ir skau
tes Tautinėn Stovyklon. Kiekvie
na, kad ir maža pastanga ar para
ma yra reikšminga, nes lietuvis 
skautas ir skautė budi Lietuvos 
sargyboje, jis stengiasi išlikti gy
vas savo tautai svetimybių supan
čioje jūroje, savo darbais ir žy
giais jungiasi į kovotojų už tau
tos prisikėlimą eiles.

A. Krausas

nustebinti, kodėl sąjungininkai 
nežygiuoja, ir jų delsimas davė 
jiems progą suorganizuoti Ardė
nų frontą.

Jei Montgomery planas būtų 
vykdytas, — sako vokiečių gene
rolas, — 1944 Kalėdom karas bū
tų buvęs baigtas ir Berlynas bū
tų buvęs sąjungininkų rankose.

RAGINA NEBĖGTI IŠ RYTŲ
V. Vokietijos kancleris Adenau- 

eris kreipėsi į Rytų Vokietijos gy
ventojus nebėgti masiškai į vaka
rų zoną: “Rytų sritis neprivalo 
likti be gyventojų. Ji turi būti iš
laikyta Vokietijai”. Nuo 1949 m. 
į vakarinę sritį atbėgo 3 mil. gyv. 
iš R. Vokietijos. Pastaruoju me
tu rytiečiai ėmė masiškai bėgti į 
vakarus: kas savaitę 4-5.000. Jų 
tarpe yra daug intelektualų -r- 
profesorių, mokytojų, gydytojų, 
moksleivių ir kt. Masinio bėgimo 
reikalas buvo iškeltas pabėgėlių 
ministerio E. Lemmer V. Vokie
tijos parlamente. Ministeris kal
tino sovietinį režimą R. Vokieti
joj, kurio jau nebegalį pakelti gy-

A.L.B. KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
A.L.B. Krašto Tarybos 1958 metų Paprastosios Sesijos, įvyks

tančios MELBOURNE, šv. Jono parapijos salėje (N. Richmond), 
1958 m. gruodžio mėn. 28-30 dienomis

DARBOTVARKĖ:

1958 m. gruodžio mėn. 28 d., 
sekmadienį:
1. 9,00 vai. Atstovų registracija:
2. 11,45 vai. Pamaldos (ten pat 
Šv. Jono parapijos bažnyčioje);
3. 13,00 vai. Pietų pertrauka;
4. 14,00 vai. Suvažiavimo atidary
mas;
5. Prezidiumo sudarymas;
6. Sveikinimai raštu;
7. Komisijų rinkimai: a) manda
tų, b) statuto pakeitimo, c) svei
kinimų ir rezoliucijų
8. Vykdomųjų organų ataskaiti
niai pranešimai:
a) Krašto Valdybos;
b) Krašto Kontrolės Komisijos ir
c) Krašto Garbės Teismo.

1958 m. gruodžio mėn. 29 d., 
pirmadienį:
1. 9,00 vai. Diskusijos dėl vykdo
mųjų organų veiklos;
2. Vykdomųjų organų veiklos ir 
apyskaitų tvirtinimas;
3. ALB Statuto svarstymas ir pri
ėmimas;
4. Krašto Valdybos būstinės nu
statymas.

REIKŠMINGOS RINKIMŲ 
IŠDAVOS

AUSTRALIJA PASIRINKO IŠBANDYTĄ SENĄJĮ KELIĄ. 
PRANCŪZIJA RENKASI TOKIĄ VALDŽIOS FORMĄ, KURI IŠ
KELTŲ JĄ I PIRMAEILIŲ EUROPOS VALSTYBIŲ TARPĄ.

Australijos parlamento ir sena
to rinkiminiai duomenys dar ga
lutinai nepaaiškėjo, nes šiuo tar
pu dar yra neaiškios 4 apygar
dos, kuriose gali būti išrinkti vy
riausybės ar opozicijos atstovai. 
Tačiau jau visai aišku, kad libe
ralų ir ūkininkų (country) parti
jų koalicija pasiliks valdžioje ir 
sekančių trijų metų kadencijai. 
Manoma, kad vyriausybės koalici
ja sekančiam parlamente turės 
75 atstovus, o darbiečių partija 
tik 43.

Senato rinkimų rezultatai yra 
truputį kitokį. Kadangi į senatą 
renkama proporcionale sistema, 
tai opozicija gali senate turėti 
kartais ir 30 atstovų. Iš viso se
natas turi tik 60 reprezentantų, 
tai tuo atveju ir vėl jis, pasidali- 
nus<balsams pusiau, nebūtų efek
tyviai darbingas. Balsai į senatą 
dar skaičiuojami, ir Menzies vy
riausybė tikisi ir senate turėti 
bent 2 narių daugumą.

Prieš š.m. rinkimus politinis 
borometras buvo gana neaiškus. 
Kaikurie neutralūs stebėtojai bu
vo susirūpinę vyriausybės pozici
jų stiprumu jau vien tik dėlto, 
kad vyriausybė perilgai valdanti. 
Esą, australas mėgstąs naujoves. 
Tačiau svarbiausia, atrodo, dar
biečių pralaimėjimo priežastis — - 
partijos suskilimas. Nors šiemet 
vadinamoji demokratinė darbiečių 
partija ir pasirodė silpniau, nei 
prieš 3 metus, tačiau jos blokuo- 

ventojai. Kancleris Adenauer pa
reiškė kalbėsiąs su sovietų am
basadorių Bonnoje ir protestuo
siąs prieš nežmoniškas sąlygas 
R. Vokietijoj. Esą padėtis tapo 
nepakeliama ir pasaulis turįs tai 
suprasti.
VĖL BOSIANTI PROHIBICIJA 

AMERIKOJE
Alkoholizmo reikalų žinovas dr. 

Andrew Č. Ivy tarptautiniam 

Pertrauka nuę 13,00 iki 14,00 vai.
5. 14,00 vai. Vykdomųjų organų 
rinkimai:
a) Krašto Valdybos;
b) Krašto Kontrolės Komisijos;
c) Krašto Garbės Teismo ir

■ d) Kultūros Tarybos Valdybos.

1958 m. gruodžio mėn. 30 d., 
sekmadienį:
1. 9,00 vai. Ateinančios kadenci
jos Krašto Valdybos sąmatos pat
virtinimas ir veiklos plano suda
rymas;
2. Einamieji reikalai;
3. Diskusijos;
4. Sveikinimų ir rezoliucijų pri
ėmimas ir
5. Suvažiavimo uždarymas.

Pagrindas: ALB Krašto Valdy
bos 1958 m. spalių mėn. 4 d. nuta
rimas (Prot. Nr. 14, p.l)'.

Pastaba: Salė — St. John’s Pa
rish Hall, N. RICHMOND — pa
siekiama tramvajais Nr.Nr. 42, 
44, 45, 46 ir 47, kursuojančiais iš 
Collins St., City.

jami balsai su vyriausybisinkais 
nulėmė rinkimų rezultatus pasta
riesiems. Komunistų partijos ša
lininkai, kaip paprastai, buvo ne
gausūs.

Praeito sekmadienio rinkimų da
viniai Prancūzijoj rodo, kad kraš
tas pasirinko dešinės vieškelį. 
Nors šį kartą tebuvo renkama 
Prancūzijoj tik 41 (iš 465) parla
mento atstovas, nes kiti, negavę 
absoliučios daugumos, bus perbai- 
suoti ateinantį sekmadienį, bet 
jau daliniai rezultatai leidžia 
spręsti, kad kraštas bemaž vie
ningai žengia gen. de Gaulle ro
domu keliu. Vadinamos gaulistų 
partijos vadas M. Jacques Sou- 
telle (kiti jį laiko Prancūzijos fa
šistų ideologu ir vadu) buvo pir
mas paskelbtas, gavęs absoliutinę 
daugumą savo rinkiminiam rajo
ne. Ir iš viso matosi, kad gaulis- 
tai sudarys žymią daugumą nau
jame parlamente, kai tuo tarpu 
komunistų atstovų skaičius, ma
noma, bus visai nežymus, nes šį 
kartą už komunistus tebalsavo 
tik apie 18% gyventojų. Antrą 
rietą užima M- Guy Mollet vado
vaujama socialistų partija. Nors 
rinkimuosna išstojo 16 partijų, 
bet tvirtinama, kad daugelis jų 
neturės nei vieno atstovo parla
mente. Išeitų, kad ir Prancūzijoj 
bus pereita į keleto partijų sis
temą.

priešalkoholiniams reikalams 
spręsti suvažiavime pasakė, kad 
amerikiečiai gali laukti prohibi- 
cijos 1965 ar 1970 metais. Dakta
ras yra Illinois universiteto pro
fesorius ir teigia, kad toks drau
dimas gali būti paskelbtas nubal
savus valstybės legislatūrai.

Dr. Ivy teigia, kad alkoholiz
mas yra viena didžiausių sveika
tos problemų Amerikoje.

Savaitės Žinios
BERLYNE PADĖTIS 

KOMPLIKUOJASI
Nors Sovietai iki šiol dar nepa

tiekė savo planų, kokiu būdu jie 
mano baigti Berlyno okupaciją, 
tačiau jau dabar spėliojamh, kad 
jie visą valdžios vykdomąją ga
lią perleis komunistinei Rytų Vo
kietijos vyriausybei. Tuo- atveju 
vakariečiai būtų pastatyti prieš 
alternatyvą kalbėtis su nepripa
žinta vyriausybe.

Anglijoj vyraujančios nuomo
nės, kad esą galima kalbėtis ir su 
Vokietijos komunistais, kai tuo 
tarpu Amerika ir Prancūzija pa
laiko kietos politikos liniją. Jos 
siūlo ginkluota pajėga prakirsti 
kelią iš V. Vokietijos į Berlyną, 
jei Rytų Vokietija bandytų jį už
daryti. V. Vokietijos vyriausybė 
pastariesiems pilnai pritarianti ir 
siūlanti savo karines pajėgas pa
galbai.

★ Vakarinės Afrikos nepriklau
somos valstybės — Ghana ir 
Guinea sudarė uniją. Abi drauge 
jos turi apie 6i mil. gyventojų 
ir užima apie 200.000 kv. mylių 
plotą, ši sutartis nustebinusi Pa
ryžiaus vyriausybės sluogsnius, 
nes Prancūzija dar oficialiai ne- 
pripažinusi Guinėjos nepriklauso
mybės.

★ UNO pilnaties posėdy prasi
dėjo debatai dėl Kipro salos ne
priklausomybės. Anglija, Graiki
ja ir Turkija nusivežė skirtingus 
planus, siūlančius, kaip išspręs
ti salos ateitį.

Kipro graikų visuomenė pąsktl- 
bė 24 vai. generalinį streiką, kaip 
krašto gyventojų solidarumo įro
dymą. EOKos organizacijos vado
vybė savo atsišaukimuose skelbia, 
kad laikinai, Kipro salos likimą 
svarstant UNO pilnaty, jie sulai
kys teroro veiksmus. Tuo tarpu 
D. Britanijos vyriausybė įtemp
tai gaudo teroristus ir net iš Ke
nijos atsikvietė policijos šefo pa
vaduotoją Prendergast, kuris nai
kino Mau-Mau teroristus ir esąs 
išimtinas šios srities specialistas,

★ Indonezijoj, Sumatros salo
je, vėl pagyvėjo sukilėlių veikla. 
Oficialiai pranešama, kad praeitą 
sekmadienį buvo bandoma pulti 
Sumatros sostinė Pedang, tačiau 
puolimas vyriausybininkų kariuo
menės buvęs atmuštas.

★ Amerikos žydų vadai baimi
nasi, kad sovietai pradėsią perse
kioti Rusijos žydus. Esą pagrįstų 
žinių, kad Kremliaus vadovai Ru
sijos miestų žydus tremsią į Si
birą, Birobidžano respubliką, šiuo 
metu dar esą Rusijoj apie 3 mil. 
žydų, kurių apie i mil. gyveną 
Maskvoj ir apie 1 mil. Ukrainoj.

★ Amerikos demokratų partijos 
vadas Adlai Stevensonas, grįžęs 
iš kelionių po Sov. Sąjungą, aiš
kina, kad rusai norį taikos ir 
esanti galima su jais koegzisten
cija.

★ “Newsletter from behind the 
Iron Curtain”, biuletenį Pabalti
jo reikalams keturiomis kalbomis, 
leidžia Estų informacijos centras 
Stockholme. Be anglų netrukus 
eis dar vokiečių, prancūzų ir šve
dų kalbomis. Biuletenis skirtas 
viso Pabaltijo klausimams. Jo re
dakcija bus Stockholme.

★ “Dziennik Zachodni” (Kato-
vice) paduoda suvestinius skaičius 
apie lenkų perkeldinimą iš Lietu
vos, Baltgudijos ir Ukrainos į 
Lenkiją. Nuo 1955 m. pradžios iki 
dabar tokių į Lenkiją atvykę 179. 
000. Vien tik š.m. birželio., liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais persikėlė 
21.070. (E)

1
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Radijo Propaganda Vid. Rytuose
1958 m. balandžio 26 d. Vid. 

Rytuose pasigirdo nauja radijo 
stotis. “Irako balsas” pradėjo kas
dien transliuoti neapykantos pil
nus, iškraipytus pranešimus, ska
tinančius nuversti karalių Faisalą 
ir premjerų Nuri-es-Said. Liepos 
13 d. įvyko kruvinas pučas Bag
dade, o dešimčia dienų vėliau, 
liepos 23 d. “Irako balsas” nu
traukė transliacijas, nes “siųstuvo 
uždavinys jau įvykdytas”.

Prasidėjus riaušėms Libane, ge
gužės 16 d. pradėjo veikti “Lais
vojo Libano radijas”. Birželio 17 
d. pirmą kartą pasigirdo “Kur
distano balsas”, o liepos 20 d. įvy
ko “Laisvosios jordaniečių tautos 
balso” premjera. Visi šie siųstu
vai, skatiną terorą, neramumus ir 
žudynes visuose Vid. Rytuose, ir 
Afrikoje, stovi Jungt. Arabų Res
publikos teritorijoje. Juos diri
guoja Kairo propagandos minis
terija. Prieš Libaną, Iraką ir Jor
daną nukreipti siųstuvai yra įreng
ti netoli Damasko, kiti — Egipto 
žemėje.

Vakaruose visą laiką buvo pu
siausvyra tarp spausdinto žodžio 
ir radijo programų. Anose Azijos 
ir Afrikos srityse, į kurias Nas- 
serio propaganda apeliuoja, radi
jo propaganda yra žymiai reikš
mingesnė dėlto, kad tų sričių gy
ventojai yra 80-90% analfabetai. 
Jie negali nei skaityti, nei rašy
ti, tačiau jie gali girdėti.

Kam teko paskutiniųjų mėne
sių bėgyje keliauti per arabų val
stybes — galėjo ten kiekviename 
žingsnyje pastebėti radijo visa
galybę ir visur esimą. Tarp Bei
ruto ir Adeno, tarp Amano ir 
Kuveito, ten nerasi nė vienos ara
bų kavinės, nė vieno kaimo, nė 
vienos nomadų poilsiavimo vietos, 
net jokio taksi, kuriame nebūtų 
įmontuotas radijo priimtuvas, iš
tisomis valandomis be sustojimo 
rėkiąs Kairo paruoštas progra
mas.

šios programos, kurioms Kai

ras panaudoja eilę buv. nacių va
dų ir laikraštininkų, yra neįtikė
tinai primityvios, pilnos atvirų 
melų, kurie tačiau naivią arabų 
publiką nesunkiai sukursto. Taip 
pvz. “Laisvosios jordaniečių tau
tos balsas” skatino nužudyti ka
ralių Huseiną, kaip buvo nužudy
tas jo pusbrolis Faisalas. “Klau
syk, Huseinai, mūsų tauta džiau
giasi Faisalo, Abdul Illaho ir 
Nuri-es-Saido mirtimi. Ir mes ne
kelsime jokių gedulo vėliavų, kai 
tave ištiks toks pat likimas”.

Suklastotos žinios, kurios ga
minamos tuo pačiu metodu, kurį 
naudojo trečiojo reicho stotys, 
skleidžia nuolatinę pergalių nuo
taiką, kuri įtikina arabus, jog 
Nasseris esąs nenugalimas. Pvz., 
pačiame Vid. Rytų krizės įkaršty 
buvo skleidžiami šiai “žinių tar
nybos” rūšiai būdingi praneši
mai:

★ anglai jau galutinai pasiruo
šė sąmokslui karalių Faruką vėl 
pasodinti Egipto sostan;

★ amerikiečiai ruošiasi atomi
nių bombų bandymams Turkijo
je, tuo grąsindami visų arabų gy
vybėms.

Britų parašiutininkai, išlaipin
ti Ammane, susitiko su arabų le
giono kariais ir pasakojo jiems, 
jog jie jau esą dalyvavę Suezo 
kanalo ekspedicijoje 1956 m. Ara
bai netikėdami purtė galvas ir 
kalbėjo, jog tai nesą įmanoma, 
nes visos britų ekspedicinės da
lys tuo metu buvusios sunaikin
tos. “Mes žinom tai labai gerai, 
nes buvo pranešta per radiją”.

Iš tikrųjų tada Egipto propa
ganda skelbė, jog egiptiečių ka
riuomenė visą laiką laiminti ir 
britus su prancūzais lengvai iš
stūmusi. Nasseris niekada nepa
minėjo savo karinių pralaimėjimų 
ir neprisipažino, jog išsigelbėjo 
tik amerikiečių diplomatinio įsi
kišimo dėka. Todėl sufanatizuotos 
arabų minios šiandien yra įsitiki
nusios Egipto diktatoriaus nenu
galimumu. Ir labai logiška, jei 
Kairo radijas paskutiniosios kri

zės metu šūkavo: “Na, tik palau
kit, amerikiečiai! Ir jus egiptie
čiai lygiai taip pat sumuš, kaip 
sumušė anglus ir prancūzus”.

Legalios ir nelegalios radijo sto
tys iš Jungt. Arabų Respublikos 
per savaitę perduoda apie 500 
valandų programos. Tos progra
mos ir sudaro stiprųjį netiesiogi
nės agresijos ginklą Vid. Rytų 
neramumams.

Prie jų dar reikia priskaičiuoti 
apie 130 valandų per savaitę iš 
Rytų bloko. Pati Maskva perduo
da 64 valandas arabų kalba iš 
Maskvos, o sovietinė Vokietijos 
zona — 30 valandų. Sirijos komu
nistų vadas, šiuo metu sėdįs Pra
goję, tas programas koordinuoja.

Vakarų gynyba prieš šią radijo 
agresiją susiduria su visa eile 
sunkumų. Pirmiausia, 185 valan
dos arabų kalba, iš jų 79 vai. 
“Amerikos balso” programų, rodo 
žymų kiekybinį atsilikimą nuo 
Maskvos ir Kairo radijo translia
cijų. Dar svarbesni yra tjeroro 
aktai, kliudą jas klausyti. Pvz. 
Amane, nacionalistams įmetus 
bombą į vieną maurų kavinę, ku
rioje buvo dažniau klausoma Va
karų programa, ne tik toje, bet 
ir daugely kitų kavinių “impe
rialistų programų” nustota klau
syti.

D.I.

APIE PAVERGTAS TAUTAS

Hawthorne Daniel savo knygo
je, pavadintoje “The Ordeal of 
the Captive Nations”, aprašo gy
venimą rusų užimtoje Europos 
dalyje. Autorius kiek plačiau su
stoja ties Lenkija, Čekoslovaki
ja ir Vengrija, nors jis čia pažy
mi ir gyvenimo bruožus komu
nistų valdomoje Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje.

Yra charakteringas knygos ter
minas — “salami slicing”, kuriuo 
yra pavadinta sovietų naudoja
ma technika opoziciją supjaus
tyti į mažus gabalus, nes juos 
yra lengviau suvirškinti.

PASIGYRIMAI IR TIKROVĖ
KĄ PASAKO PATYS SOVIETŲ ŪKIO SPECIALISTAI

Visa Lietuvos ir kita sovietinė 
spauda pilna pranešimų apie pla
nų viršijimus visose tarybinio 
ūkio šakose, ypač žemės ūkyje. 
Prisižiūrėjus arčiau, tie “nepa
prasti pasiekimai” nublunka. Jei
gu Lietuvoje ir kituose Pabaltijo 
kraštuose jau ir iki žemės ūkio 
susovietinimo ir suko^chozinimo 
buvo pasiekti palyginamai gana 
aukšti rezultatai, taip kad žemės 
ūkis pradėjo būti pelningas ir jei 
jau tada karvės duodavo daug 
pieno ir kiaulės atsivesdavo daug 
paršelių (o ne melžėjos ir šėrikės 
gamybą “organizavo”, kaip kad 
dabar skelbiama), tai ir dabar 
tuose kraštuose dėka vargstančių 
kolūkiečių žemės meilės ir įgudi
mo derliaus ir žemės ūkio produk
cija šiek tiek kyla. Bet tuos reiš
kinius reikia laikyti viso sovieti
nio žemės ūkio išimtimi.

Patys sovietiniai žemės ūkio 
tyrinėtojai be svyravimų nustatė 
TSRS kompartijos žemės ūkio po
litikos nesėkmę. To negali nuslėp
ti ir jų pačių spauda. Pavyzdžiui 
“Partijnaja žizn” 18 nr. (1958) 
vedamajame straipsnyje nurodo, 
kad “įsižiūrėjus giliau pamatysi, 
jog šalia šiaip taip patenkinančių 
vidurkio rodiklių kyšo dar daug 
atsilikusių įmonių, tarybinių ūkių 
ir kolūkių. Visoj eilėj sričių už 
•bendros išoriniai patenkinamos 
padėties slėpėsi nepasisekimai”. 
Tame pat straipsnyje nurodoma 
daug kur apverktina gyvulinin
kystės padėtis.

Žymus akademikas J. Strumilin 
žurnale “Voprosi ekonomik” (Nr. 
5-1958, 33 ir 44 pusi.) išveda, kad, 
“paėmus laukų derlingumą, pro
dukciją ir gamybos savikainą, 
tenka apgailestaujant pripažinti, 
kad toji pažanga negali lygintis 
su pasiekimais kitose ūkio šako
se. Mūsų ūkio agrarinis frontas, 
kuriame iki šiol dirba 43% visų 
TSRS gyventojų, netik nepasis
tūmėjo pirmyn, bet dar daugiau 
atsilieka, palyginus su bendru ly
giu”.

Iki šiol gyvulininkystės sekto

riuje vyrauja kolūkiečių, darbi
ninkų ir miestelėnų nuosavi gy
vuliai. 1956 m. TSRS karvių viso 
buvo 30,9 mil. Iš to skaičiaus 
priklausė tarybiniams ūkiams ir 
kolūkiams 43,5%, o privatiems 
savininkams 56,5%, (TSRS Tau
tos ūkis 1956 m.).

Bendroje išvadoje konstatuo
jama:

1. TSRS žemės ūkis lieka ir to
liau nepažengęs pirmyn, bent 
sprendžiant iš laikotarpio, apie 
kurį yra apčiuopiama statistika. 
Daromos kp nuolaidos neišspren
džia pagrindinių žemės ūkio pro
blemų.

2. 40 metų eksperimentai že
mės ūkyje nepajėgė išrauti iš 
valstiečio prisirišimo prie nuosa
vo, nors ir labai mažo žemės 
sklypelio.

3. TSRS kp-jos agrarinė politi
ka ir toliau lieka atsidūrusi aklo
je gatvėje. Girtis ir linksmą nuo
taiką vaidinti nesunku, bet neiš
spręsti ūkio klausimai ir toliau 
spaudžia sovietinių gyventojų pe
čius. E.

SUOMIJA 
NEATSISAKO 

SAVYSTOVUMO
Pokarinė Suomijos padėtis bu

vo ir tebėra didelio dėmesio cen
tre. Tai vienintėlis Sovietų Są
jungos kaimynas, prieš ją karia
vęs, kurios sovietams nepasisekė 
pavergti, arba jiems įprasta tvar
ka, padalyti savo naudai. Tiesa, 
jie atplėšė Kareliją, bet pačios 
Suomijos paklupdyti nepasisekė. 
Nepasisekė gal ir todėl, kad suo
miai, lygiai gerai kariavę, lygiai 
gerai, kad ir dantis sukandę, tu
rėjo politikuoti vis prasmukdami 
pro pavergimą ir išnerdami ties 
savistovumo išlaikymu.

šiuo metu tarp Sovietų Sąjun
gos ir Suomijos vėl prasidėjusi ne
maža krizė. Mat, rusų akimis, 
suomiai pradėjo rodyti didelį ne
dėkingumą. I valdžios priekį atė

jo dideli rusų nedraugai, dabarti
nis ministeris pirmininkas Fager- 
holm ir socialinių reikalų ministe
ris Leskinen. Jie Maskvai visiš
kai nepriimtini. Jie kaltinami ir 
už naujus suvaržymus Suomijos 
komunistams, už neįssileidimą Suo
mijos buvusių kvislingų aplankyti 
Suomiją. Jie kaltinami ir už ūki
nių santykių politiką, ku<į neduo
danti sovietams visiško įsigalė
jimo.

Suomijos ūkinis gyvenimas, at
simenant karo nualinimus, pasira
šytą paliaubų sutartį, yra apkrau
tas labai sunkia našta. Visos bu
vusios pokarinės Suomijos vyriau
sybės didžiausi dėmesį skyrė ūki
niams krašto reikalams, bet nei 
vienai nepasisekė sukurti tokios 
padėties, kuri galėtų pasakyti, kad 
krašto ūkį įstačiusi į normalę pa
dėtį. O jos įstatyti negalima jau 
ir todėl, kad sovietų reikalavimai 
didžiausi, gi jų žadėtoji parama 
nepaprastai maža.

štai ir dabar, kada įsitempė 
santykiai, Sovietų Sąjunga nepa
sirašo aptartos sutarties, pagal ku
rią Suomija turi gauti 100 milijo
nų dolerių paskolą. O tos pasko
los negavus, Suomijos gerokai su- 
komunistinta darbininkija, kursto
ma Maskvos, ūkiniam gyvenimui 
dar labiau smunkant, baugina 
streikais. Taip pat reikia atsi
minti, kad pokarinė Suomija, po
litinių grupių pasiskirstymu, labai 
daug primena Prancūzijos ir Ita
lijos padėtį. Parlamente yra be
veik trečdalis komunistų atstovų. 
Atseit, ir jų užnugaryje yra to
kia jėga, su kuria negalima 
nesiskaityti.

Kaip Suomijai pasiseks išsisukti 
iš naujos krizės, artimiausiu laiku 
patirsime. Viena tik aišku, kad 
dabar jau ne 1945 metai, kada so
vietų sauvaliavimui visi davė pla
čiausią laisvę. Dabar jau ir vaka
rų pasaulis, kad ir tūpčiodamas, 
bet ne taip jau lengvai leidžia pa
siimti naują grobį. O tokiu gro
biu Suomija nenori būti. Ji kie
tai kovoja už savistovumą

AUKODAMAS TAUTOS FONDUI 
PRISIDĖSI PRIE LIETUVOS 
LAISVINIMO AKCIJOS.

LIETUVOS POGRINDYJE 
IR SIBIRE

DUOMENYS NESENAI Iš 
(Tęsiny* i* 

1955 metais išvežė grupę kali
nių iš Džesbazgano į Karagandą. 
Iš karto patekome į 16-jį kalė
jimą. Čekistai bandė mus už
siundyti kriminaliniais kaliniais, 
bet pastarieji, sužinoję, kad mes 
iš Džesgazgano, atitolo. Be to, 
paskutiniu laiku jau ir krimina
liniai kaliniai stegėsi su politi-

3.000 LIETUVIŲ KARAGANDOJE NELEIDO I LIETUVĄ GRIŽTI
Pati Karaganda tikras kalinių 

miestas. Mieste ir artimiausiose 
apylinkėse buvo apie 120.000 ka
linių, politinių ir kriminalinių. 
Mieste gyveno daug tremtinių, 
ypač čečėnų, ingušų, Krymo to
torių, vokiečių, ukrainiečių ir ki
tų. Lietuvių buvo priskaitoma iki 
3000. Tai buvo .daugumoj e politi
niai kaliniai, “atlikę bausmę”. 
Jų neleido į Lietuvą grįžti.

Karagandos stovyklose režimas 
stipresnis, kaip Džezgazgane. Ir 
santykiai tarp tautybių nebuvo

KARAGANDOS LIETUVIAI ORGANIZUOTAI ŠVENČIA 
KALĖDAS

1955 metais Karagandos lietu
viai stovyklose pirmą kartą at
šventė organizuotai Kalėdas Ili
ję stovykloje. Kalėdų šventėje 
dalyvavo apie 130 lietuvių ir 20 
kitų tautybių atstovų, kuriuos 
lietuviai pakvietė. Stovyklos ad
ministracija iš karto nekliudė 
švęsti, nors organizatoriai vėliau 
nukentėjo...

1954 m, visose stovyklose bu
vo organizuotos taip vadinamos 
“aktyvo tarybos” iš kalinių tar
po. Jas organizuodami čekistai

MUS IŠVEŽA
Ir vėl etapai, šį kartą mus ve

ža į Mordaviją. Karabaso stotyje 
susodina po 90 žmonių į vieną 
gyvulinį vagoną, vadinamą “pul- 
maną”. Vietos visiems‘neužtenka,

LIETUVOS ATVYKUSIO
“M.P.” 47 Nr.)

niais kaliniais vengti konfliktų.
16-me kalėjime buvo patalpin

ti du išprotėję lietuviai. Kas jie 
ir iš kur, sužinoti nepavyko. Vie
nas vis šaukė per kameros lan
gą: “Jėzau, Marija, už ką Jūs 
man galvą daužote?” Tai, be abe
jo, čekistų teroro auka.

tokie glaudūs, bet paskutiniais 
metais susidūrimų neįvyko. Lie
tuvių ir ukrainiečių santykiai taip 
pat buvo geri. Stovyklose buvo 
ne mažai korėjiečių, japonų, ki
niečių, iraniečių ir kitų. Būdinga 
tai, kad iraniečiai visi buvo ko
munistai, ar net raudonosios vy
riausybės šiauriniame Irane na
riai (kol toji sritis buvo po ko
munistų įtaka), kurie kartu su 
rusų kariuomene pasitraukė 1946 
metais iš Irano.

lyg norėjo parodyti, kad kaliniai 
turi savivaldą stvoyklos viduje. Į 
tarybas buvo parenkami čekis
tams patikimi žmonės. Jų užduo
tis buvo palaikyti darbo draus
mę kalinių tarpe.

1955 metais stovyklos “aktyvo” 
pirmininką kaž kas sunkiai sužei
dė. Aišku, vėl nukentėjo ’’lietu
viški nacionalistai” ir ukrainie
čių “banderovcai”, nes, anot pir
mininko, tik jie galėję tai pada
ryti.

MORDAVIJĄ
todėl miegame pamainomis. Vie
nas net nejautė, kaip jam per 
naktį plaukai prie sienos prišalo. 
Šaltis siekė iki 50 laipsnių. As
tuonias paras išbuvome vagonuo

iš senesniųjų, iš- 
į šviežią žiemos 
juos nunešė su

miškuose ir kali-

se ir pagaliau atvykome į Morda
viją. Kai kurie 
lipę iš vagono 
orą, apalpo ir 
neštuvais.

Stovykla yra 
niai dirba radijo dėžių (futliarų) 
fabrike. Dirba daugumoje invali
dai be rankų, be kojų. Režimas 
stiprus, atlyginimas menkas. Ka
linys gauna už mėnesio darbą 20 
iki 60 rublių. Stovyklos viršinin
kas kapitonas Biriukovas jautėsi

PERŽIŪRĖS BYLAS. PALEIS — NEPALEIS?
Tuo tarpu pasklido gandai, kad 

yra išleistas įsakas dėl bylų per
žiūrėjimo politiniams kaliniams.

Taip vadinamas Bubravlag 
Mordavijoje apėmė 18 stovyklų 
kurių skaičiuje 4 moterų stovyk
los, kurios dirbo kariuomenės 
siuvykloms.

“TSRS Aukšiausios tarybos 
komisija byloms peržiūrėti” at
vyko į Mordaviją balandžio mė
nesio pabaigoje. Visa vasara pra
ėjo nervuotame įtempime — pa
leis, nepaleis. Pagaliau liepos mė
nesį komisija atvyko ir į mūsų 
stovyklą ir pradėjo peržiūrėti by
las. Per dieną praleisdavo maž
daug 40 žmonių, o stovykloje bu
vo priskaitoma 1.500.

Komisijos sudėtyje dalyvavo 
mažiausia vienas Aukšč. tarybos 
deputatas, keli vietiniai partijos 
atstovai ir stovyklos kultūrinės 
-auklėjamosios dalies viršininkas, 
kuris pateikdavo komisijai 
nio charakteristiką, apie 
stovykloje. Komisija jokiu 
negalėjo pravesti teisingą 
peržiūrėjimą, nes tardymo

kali- 
elgesį 
būdu 
bylų 

bylos

TRIJŲ LIETUVIŲ STUDENTŲ TRAGEDIJĄ PRISIMINUS
Senuosius vergus išleido, o į 

stovyklas vežė naujas pamainas. 
]š Lietuvos atvežė grupę studen
tų, o taip pat rusų studentų iš 
Maskvos ir Leningrado universi
tetų.

Atvežtieji lietuviai buvo suimti 
1956 metais už pogrindinę veik
lą, o Leningrado universiteto ru
sų studentai buvo teisti už jau
nųjų socialistų partijos steigimą. 
Paskutiniais metais vis dažniau 

lyg mažas karaliukas.
Stovykloje vyrauja savotiški įs

tatymai. Kaliniams draudžiama 
susirinkti didesnėmis grupėmis, 
draudžiama vaikščioti takais, ku
riais vaikščioja čekistai. Jei ka
linys pereina draudžiamu taku 
— penkios paros karcerio. Tačiau 
ir čia despotizmas pamažu nyko, 
nes atvykę energingesni kaliniai 
iš Uralo ir Karagandos apverto 
viską aukštyn kojom.

buvo saugume (mūsų — Vilniu
je), o su kaliniu kartu eidavo tik 
lagerinis formuliaras, kuriame 
nurodytos bendros žinios, kaltina
masis aktas, teismo nuosprendžio 
išrašas, ankstyvesnių stovyklų 
operatyvinio skyriaus pastabos, o 
taip pat tardymą vedusio pareigū
no duota charakteristika. Labai 
dažnas komisijos sprendimas pri
klausė nuo komisijos narių nuo
taikos.

Bendrai ėmus, komisija paleido 
apie 50-60% kalinių ir tai buvo 
charakteringa visoms stovykloms. 
Iš to galima padaryti išvadą, kad 
vyriausybė jau iš anksto buvo 
pramačiusi, kokį procentą paleisr 
ti, o apie teisingą bylų peržiūrė
jimą negalėjo būti nė kalbos.

Kai kuriems iš paleistųjų ne
leido grįžti į Lietuvą. Juos išve
žė ištrėmimui į Sibirą. Be to, vie
nus paleido, nuimant teisimą, o 
kitiems bausmę sumažino iki fak
tinei stovykloje išbūto laiko. Pas
tariesiems sunkiai buvo grįžus 
gauti norimą darbą.

atveždavo rusų jaunuolių, vieno
kiu ar kitokiu būdu pasipriešinu
sių komunistiniam režimui. Drau
gai atvykę iš šiaurės pasakojo, 
kad komunistai kelias stovyklas 
užpildė gruzinais, dalyvavusiais 
1956 m. pavasarį demonstracijose 
Gruzijoje.

Rugsėjo mėnesį iš 10-os sto
vyklos atvykusi grupė kalinių, jų 
tarpe keli lietuviai, pasakojo, kad 
rugsėjo 11 d. čekistai sušaudė “už 

pabėgimą” tris lietuvius studen
tus (Apie tų lietuvių jaunuolių 
tragediją “Eltos Informacijose” 
savo laiku jau iš kitų šaltinių bu
vo plačiai rašyta). Jie buvo su
imti 1956 m. pradžioje. Patekę į 
Mordavijos stovyklą, rugsėjo 10 
d. jie buvo išvežti į laukus bul
vių kasti. Studentai, pasinaudo
ję sargybos neatidumu, pabėgo 
ir slapstėsi per naktį miškuose. 
Sekančią dieną studentus apsupo 
kareiviai. Nematydami kitos išei
ties, jaunuoliai pakėlė rankas. 
Nežiūrint į tai, stovyklos prižiū
rėtojai Kadejevas ir Volkovas iš 
kelių metrų atstumo paleido į 
juos šūvių seriją. Lorentas Aga 
(iš Kauno) žuvo vietoje. Jurkšas 
Juozas (iš Vilniaus) nukraujavo 
ir mirė truputį vėliau, nes čekis
tai nesuteikė jam jokios medici
ninės pagalbos. Petruškevičiui Al
giui (iš Kauno) amputavo ran
ką; jis išliko gyvas. Sušaudytuo
sius parvežė prie stovyklos ir jų 
draugus atvedė parodyti jų lavo
nus, tuo pačiu norėdami kitus at-

PADĖTIS PO SUGRJŽIMO Į LIETUVĄ

Sugrįžus į Lietuvą vėl užgriu
vo nauji vargai ir rūpesčiai. Patį 
juodžiausią darbą gauti nebuvo 
sudėtingas reikalas. Tačiau apsi
gyventi sunku. Kaunas, Šiauliai, 
Klaipėda ir Vilnius yra “režimi
niai miestai”, kurie labai nenorom 
priimdavo buvusius politinius ka
linius ir tremtinius, o vėliau, nuo 
1957 m. pavasario, visai nepri
ėmė, ar tik labai retais atvejais. 
Šių metų pavasarį kai kuriems 
politiniams kaliniams ir tremti
niams, nors Kaune ir visą laika 
gyvenusiems, buvo duotas įsaky
mas išsikraustyti per 10 dienų 
kur nors kitur. Grįžusiems stu
dentams, jei pertrauka tęsėsi 
daugiau kaip 3 metus, anksčiau 
studijuotą laikotarpį neužskaito, 
jiems leista pradėti vėl nuo pir
mojo kurso. Tai vis priklauso nuo 
to, ar amnestijos komisija teisi
mą panaikino ar ne. Tiems, ku
riems teisimas nepanaikintas, stu
dijos įmanomos tik tose srityse, 
kurios neliečia švietimo ir poli- 
tinio gyvenimo sričių. Grįžusioms I

grasinti nuo pabėgimo. Draugų 
akivaizdoje Jurkšas atgavęs dar 
sąmonę spėjo papasakoti sušau
dymo smulkmenas ir po to mirė. 
Tai buvo žmogžudystė, įvykdyta 
prieš beginklius jaunuolius.

Tuo, ką Čia pasakiau, aš neno
riu sudaryti vaizdą, lyg visi So
vietų Sąjungoje sutikti rusai (ka
liniai ar saugumiečiai) buvo žvė
rys. Tačiau buvo taip, kad ir ge
ras žmogus paskęsdavo tarp ki
tų. Buvo ir gerų rusų ir blogų 
ukrainiečių. Baisiausiai buvo tai, 
kad kiekvieną žvėriškumą palai
kė įstatymas, o žmogus, užimda
mas kurį nors postą, turi įrodyti 
savo ištikimybę režimui, kad ir 
savo žiaurumais. Tai, žinoma, tų 
žiaurumų kaltininkų nepateisina 
ir savo laiku jie už tai turės at
sakyti. Gal būt, kartais kuris nors 
budelis nebuvo rusų tautybės, 
bet jis kalbėjo rusiškai ir todėl 
nenuostabu, jei pavergtųjų ne
apykanta nukrypo visų pirma 
prieš rusus.

Provin- 
kolūkio

Rusijos

mokytojams darbas mokyklose 
nesuteikiamas. Tremtiniai, sugrį
žę su šeimomis, labai dažnai ne
gauna galimybės apsigyventi sa
vo buvusiuose namuose, 
ei joje tai priklauso nuo 
pirmininko malonės.

Kai kurie sugrįžę iš 
vėl išvažiuoja atgal, nes vietiniai 
komunistai sudaro tokias sąlygas, 
kad jokiu būdu neįmanoma įsi
kurti. Grįžusius paremia gyven
tojai, tačiau, patys gyvendami 
nepergeriausiai, daug padėti ir ne
gali, be to, kartais tai ir pavo
jinga.

Buvę politiniai kaliniai yra 
specialiai registruojami ir protar
piais saugumas vieną kitą pasi
kviečia pas save, paklausinėja, ką 
dirba, kokius draugus turi ir po 
to paleidžia.

Pasitaiko ir tokių atsitikimų, 
kad pašauktasis apklausinėjimui 
suimamas.

(Bus daugiau)
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LSS AUSTRALIJOS RAJONO TIEKIMO 
' SKYRIUJE GAUNAMA:

BRANGUS AUSTRALIJOS LIETUVIAI!

“VILNIAUS” TUNTAS 
IŠKILMINGAI ATŠVENTĖ

“Vilniaus” Tunto Adelaidėj© 
skautai ir skautės susirinko Lie
tuvių Namuose iškilmingon suei- 
gon paminėti 40 Lietuvos Skauty- 
bės jubilėjų. Be virš 40 unifor
muotų skautų ir skaučių dalyvavo 
panašiai ir tiek svečių ir ši sueiga 
pasižymėjo dar ir tuo, kad pirmą 
kartą per ilgą laiką buvo atvykęs 
ir Australijos Rajono Vadas, ir 
tarp svečių matėsi keletas iš vie
tinių, bet jau nebeaktyvių skauti
ninkų ir danų skautų atstovas.

Šį kartą sueiga vyko tikrai iškil
mingoje skautiškoje nuotaikoje su 
visomis “ceremonijomis”. Adju
tantui išrykiavus tuntą, salėn į- 
žengė Rajono Vadas ir Tuntinin- 
kas. Po raporto buvo atkalbėta 
malda ir tartas Dvasios Vadovo 
kun. J. Kungio žodis. Paskui Įsa
kymai, įžodis ir, kaip visuomet, 
tuntininko “pabarimai”. Jubilėji- 
nės sukakties proga kalbėjo Rajo
no Vadas vyr. sktn. A. Krausas ir 
jo trumpą, bet įdomią kalbą sekė 
sveikinimai. Sveikino Adelaidės 
Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas J. Vasiliauskas, Skautų Tėvų 
Komiteto atstovė p. Straukienė, 
Adelaidės švietimo Tarybos pirmi
ninkas J. Lapšys ir Adelaidės Lie
tuvių ' Sąjungos pirmininkas V. 
Raginis. Taip pat buvo perskai
tytas sveikinimas raštu iš Adelai
dės ateitininkų.

Sveikinimams pasibaigus buvo 
išnešta vėliava, ir, pakvietus 
svečius arbatėlei, kurią suruošė 
vyr. sesės, nuskambėjo komanda 
“išsiskirstyk!”

Po arbatėlės vyko laužas, kurį 
įpūsti buvo pakviestas jauniau
sias, ką tik įžodį davęs skautukas, 
kuris gana pavargo, kol įpūtė 
elektros lemputę. Žinoma, po to 
skambėjo “Lauželis, lauželis”, dai
navo sesės, dainavo broliai, dai
navo ir svečiai. Vėliau akordeonu 
grojo, o skauteliai spėjo dainų 
vardus ir tai ko tik nepasibaigė 
visuotina revoliucija, kai mažiau
sias skautukas tvirtino, jog dai
nos vardas yra “Nedėlios vaka
re”, o jauniausia seselė neužsi
leido’ — girdi tai “Kada noriu 
verkiu”.

Po įvairių skautiškų pasirody

mų dar buvo dainuota, o paskui, 
kaip yra priimta, tapo sugiedota 
“Ateina naktis” ir taip baigėsi 
dar viena nusisekus ir graži su
eiga.

(R.U.)

AUKA VADIJAI
Brolis J. Vizbaras iš Sydnėjaus, 

lankydamasis Melbourne, paauko
jo vieną svarą Rajono Vadijos 
reikalams. Už šią auką broliui J. 
Vizbarui vadija širdingai dėkoja.

AUGA VIETININKIJA
“Kun. Šarūno” Vietininkija 

Perthe, kuri neseniai pradėjo 
veikti, auga ir stiprėja. Neseniai 
sueigos metu įžodį davė nauji 8 
sąjungos nariai. Linkėtina, kad 
ir kiti neorganizuoti jaunuoliai 
įsijungtų į skautiškas eiles.

(•k»)

LSB UNIFORMOS NUOSTATAI
Brolijos Vyriausiasis Skautinin

kas spalių 1 d. patvirtino laiki
nam naudojimui LSB Uniformos 
Nuostatus (vieni) metų laikotar
piui). Vadovai prašomi visas sa
vo pastabas pateikti VS Pavaduo
tojui v.s. A. Matoniui. Medžiagą 
suderinus, nuostatai bus pateikti 
LSS Tarybos Pirmijai patvirtinti. 
Nuostatuose yra 6 svarbesni sky
riai. I — Bendrybės, aptaria iš 
viso uniformos reikšmę ir dėvėji
mą. II — Uniformos bendros da
lys, paliečia garbės ženklus, me
tines žvaigždutes, taut, juostelę, 
stov. ženklus ir*pn. Tolimesni sky
riai aptaria detaliai Brolijos šakų 
uniformas: III — Vilkiukų uni
forma, IV — Skautų uniforma, 
V- Oro skautų uniforma, VI — 
Skautų vyčių uniforma. Paskuti
nis skyrius skiriamas — IV — 
Skautininkų uniforma.

Visas Brolijos narių aprūpini
mas uniformos ženklais pagrinde'" 
vykdomas per LBS Tiekimo Sky
rių.

NAUJA VYČIŲ DRAUGOVĖ
' Detroito “Baltijos” tunte įs
teigta skautų vyčių draugovė. Jos 
vadu išrinktas psktn. Vladas Si
mutis. Naujai įkurtas skautų vy
čių būrelis pasirinko Zenono Tar-

vainio vardą.

MOKSLO LAIPTAIS
Stud. Skautų Korp! Vytis fi

listeris psktn. Romualdas Vis
kanta rugs. 16 d. iš Chicagos iš
vyko į West Lafayette, Ind. Jis 
Purde Universitete siekia dokto
rato mechaninės inžinerijos sri
tyje. Studijoms gilinti yra gavęs 
Atominės Energijos Komisijos 
stipendiją. Neperseniausiai jis su 
keliais kitais autoriais parašė 
mokslinį darbą, kuris buvo skai
tytas Jungtinių Tautų atominės 
energijos konferencijoje Ženevo
je, Šveicarijoje.

Greta sėkmingų studijų, kurių 
dėka R. Viskanta tapo inžinie
rium, jis buvo Korp! Vytis CV 
pirmininkas, o pastaruoju laiku 
darbščiai redagavo “Skautybės 
Kelią”.

VĖLIAVŲ IR GAIRELIŲ 
NUOSTATAI

LSB Vadija išsiuntinėjo Broli
jos vėliavų, gairių ir gairelių nuo
status, aprašymą ir reguliaminą. 
Šie nuostatai Vyriausiojo Skau
tininko patvirtinti laikinam viene
tų naudojimui. Vadovai savo nuo
mones paraginti patiekti VS Pa
vaduotojui, kad medžiagą sude
rinus, galima būtų perduoti LSS 
Tarybos Pirmijai tvirtinti.

GRAŽIAI PASIRODĖ JŪRŲ 
SKAUTAI

Rugs. 21 d. prie Jackson Park 
Chicagos jūrų skautų bazės, Mi
chigan© ežere buvo tradicinės — 
kasmet rengiamos — irklavimo 
lenktynės tarp visų Chicagos jū
rų skautų vienetų. Mūsų Balti
jos Jūros jūrų sk. tuntas šiose 
varžybose buvo atstovaujamas

Skautų lelijėlės ............................................................................... 5/.
Skaučių rūtelės žalios senosios ................................................... 3/-
Skaučių rūtelės žalios naujosios ..................................................  9/-
Skautų vyčių ženkliukai ....................................  5/-
Metinės ir penkmetinės žvaigždutės .............................................. 2/6
Ordinų, apdovanojimų ženktų baretės .......................................... 6/-

6 Seserijos išleisti paveiksluoti vokai ir popierius ................ .2/6
KNYGOS:
Skautybė Berniukams ............................................ 20/-
Skautų Vadovui ................................................................................  3/-
A Visit With Girl Guides — Seserijos reprez. leidinys................. 5/-
White Badge — Brolijos reprez. leidinys ...................................  10/-
Draugovės knygelė ........................................................................... 8/-

Rašyti Tiekimo Skyriaus vedėjo adresu:
K. KUZMICKAS, 30 MELROSE ST., NTH. MELBOURNE, VIC.

dviejų komandų. Pirmoji koman
da, sudaryta iš stovyklose pagar
sėjusių “Piratų”, vadovaujama 
Kpt. Kukučio laivo vado jūrų 
psktn. L. šlenio, apytikriai vie
nos mylios nuotolį praplaukė ge
riausiu laiku •— 4:15 min. Jai 
teko pirmoji vieta. Antrąją vie
tą laimėjo stipriausias varžovas, 
amerikiečių jūrų sk. vienetas 
“Flying Dutchman”, praplaukda
mas per 4:35 min. Paskui “Skrai
dantį Olandą” atsiyrė antroji lie
tuvių jūrų sk. komanda, vadovau
jama Nidos laivo vado jūrų pskt. 
J. Merkelio. Jų laikas — 4:37 
min., kuris lėmė jiems trečiąją 
vietą.

Mūsų jūrų skautams už ryžtą 
ir lietuvių vardo išgarsinimą šiose 
lenktynėse tariame: GERAI VY
RAI! (sks)

KUNIGO PERGYVENIMAI 
RUSŲ NELAISVĖJE

Kun. Gerhard A. Fittkau savo 
knygoje “My Thirty-Third Year” 
pasakoja apie rusų nelaisvę, šis 
vokiečių kunigas, gyvenęs rytinė
je Prūsijos dalyje, 1945 m. sau
sio mėn. pateko bolševikų ran- 
kosna ir tų pačių metų kovo mėn. 
buvo išvežtas į belaisvių stovyklą 
šiaurinėn Rusijon.

Knygoje jis pasakoja, kaip jis 
ir kiti likimo draugai vokiečiai 
buvo vežami 36 valandas be mais
to ir vandens nešildomuose pre
kiniuose vagonuose. Daug žmo
nių pakeliui mirę.

Knyga iškelia klaikų kalinių 
stovyklų Rusijoje vaizdą, iš kur 
jam, dėl pačiam nesuprantamų 
aplinkybių pasisekė būti grąžin
tam į Berlyną.
Autorius gyvena New Yorke.

Prieš keletą dienų PLB Vokie
tijos Krašto Valdybą vėl pasiekė j 
PLB Australijos Krašto Valdybos 
siųstas 151.18.3 australų svarų če
kis. Iš šios sumos siuntėjas ski
ria šalpos reikalams Vokietijoje 
91.7.9 svraų, o Vasario 16,-sios 
gimnazijai — 60.10.6 svarų.

Tai nėra pirmoji parama iš 
Australijos vargstantiems lietu
viams Vokietijoje sušelpti ar gim
nazijai išlaikyti. Eilės metų būvy
je Vokietijos lietuvių bendruome
nė susilaukdavo iš brolių ir sesių 
Australijoje labai žymios para
mos, padėjusios mums lengvinti 
vargan patekusiųjų naštą bei pa
laikyti vienintelės laisvajame pa
saulyje pilnai lietuviškos gimna
zijos darbą.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba, kiek siunčiamos lėšos eidavo 
per ją, visad su Australijos lie
tuvių bendruomenės organais at
siskaitydavo ir laišku išreikšdavo 
nuoširdžią padėką, skiriamą vi
siems Australijos lietuviams. Vie
nok šiandien mes norėtumėm iš
reikšti mūsų didelę padėką taip, 
kad iš spaudos puslapių ji galėtų 
pasiekti kiekvieną Australijoje 
gyvenantį lietuvį, kiekvieną tau
tietį, prisidėjusį prie aukų, Vo
kietijon siunčiamų, sutelkimo.

Brangūs tautiečiai! Siunčiame 
Jums padėką už gerą širdį iš kon
tinento, iš krašto, kuriame ir 
Jums yra tekę gyventi pirmuosius 
tremties metus. Gal šie atmini
mai, susiję su laikais, kai Vokie
tijoje sunkiose sąlygose gyveno 
dar apie 60.000 lietuvių, išlaiko 
Jumyse dėmesį Vokietijoje liku
siųjų bei jų darbo atžvilgiu. Gal 
būt, lemia žinojimas, kad Vokie
tijoje daugumoje dar užsiliko tie 
Jūsų tautiečiai, kurie būtų pase
kę Jūsų pėdomis ir išemigravę į 
užjūrius, jei ne senatvė, ligos ar 
kitos kliūtys nebūtų jų Vokieti
joje pririšusios. Vokietijoje žy
miausia dalimi liko tie lietuviai, 
kuriems be smūgio, kurį reiškia 
Tėvynės netekimas, prisidėjo dar 
ir išminėtieji vargai, palikę juos 
Vokietijos “ūkinio atkutimo ste
buklo” paraštėje.

Tačiau ir nepalankaus, ne dėl 
mūęų kaltės susidariusio Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės so
cialinio sąstato akivaizdoje, mes 
nenuleidžiame rankų, rūpinamės 
materiališkai ir morališkai palai
kyti tuos, kurie be pagalbos būtų 
gyvenimo palaužti. Rūpinamės iš
laikyti Vasario 16-sios gimnazi
ją ir 15 Vargo mokyklų, kuriose 
lietuviškasis jaunimas be tinkamo 
pasiruošimo gyventi ir dirbti Vo

kietijos aplinkoje, gauna dar ir 
lietuviškąjį auklėjimą, užtikri
nant tuo būdu ateičiai mūsų Ben
druomenės tautinį pobūdį. Rūpi
namės telkti ir gaminti liėtuviš- 
kam darbui reikiamas kultūrines 
priemones ir tuo tikslu pastarųjų 
poros metų būvyje išleidome gra
žią vaikų piešimo knygutę — vai
kų žaidimą “Tėvynės keliais”, tau
tinių šokių vadovą — “Liaudies 
šokis Lietuvoje” (jos autorius — 
Australijoje gyvenanti p. Saudar- 
gicnė) ir šiuo metu dar ruošiame 
ilgo grojimu patefono plokšteles 
su 12 lietuviškų maršų (liaudies 
dainų motyvais) išleidimą. Atitin
kamus įgrojimus Stuttgarto radio
fone jau atlikome, ir jiems diri
gavo iš Čikagos atvykęs mūsų ži
nomas plataus naudojimo muzi
kos kompozitorius ir dirigentas 
Bronius Jonušas.

Šie ir kiti mūsų darbai bei pas
tangos būtų neįmanomos, jei ne- 
sulauktumėm gausios, broliškos 
paramos iš užjūrio lietuvių. Jos, 
ačiū Dievui, vis dar susilaukiame, 
ir ypač iš Australijos lietuvių.

Brangūs broliai ir sesės Aust
ralijoje, prašome, neužmirškite 
mūsų ir ateityje. Priimkite mūsų 
gilią padėką kiekvienas sau pas
kirai, visai Australijos lietuvių 
bendruomenei ir jos organams. 
Jūsų iki šiol mums suteikta pa
rama liks mums neužmirštama. 
Geru žodžiu visad minėsime tuos, 
kurie mums yra taip gausiai pa
dėję sušelpti mūsų tarpe esančius 
gyvenimo nuskriaustuosius ir mo
kslus einantį lietuvišką jaunimą. 
Paramos tuo tikslu ir ateičiai pra
šome nevien karitatyviniais su
metimais, nors ir tokio motyvo 
galėtų pilnai pakakti. Prašome 
vardan lietuviškojo solidarumo, 
kuris Vokietijoje, esančioje prie 
pat geležinės uždangos, krenta į 
akis Lietuvos okupantui nemalo
niausiai. Jūsų teikta bei teikšimo- 
ji parama yra geriausias komu
nistinės propagandos atrėmimas, 
tvirtinančios, kad emigracija, 
ypač Vokietijoje, yra pražūtis. 
Iki šiol tai liko tik tušti žodžiai. 
Su komunistine Tėvynės okupa
cija nesutikęs lietuvis emigraci
joje nepražuvo ir nepražus. O, 
kad tai neįvyko ir neįvyks, Jums, 
Australijos lietuviai, vieniems iš 
pirmųjų priklauso pakartotina ir 
jautri Vokietijos lietuvių padė
ka.

K. Drunga, 
PLB Vokietijos Krašto

Valdybos Pirmininkas
1958 m., lapkritis, Vokietija.

J. SLAVĖNAS

PRIMIRŠTA ASMENYBĖ
(M. GUSTAIČIO MIRTIES SUKAKČIAI 

ATŽYMĖTI)
Tęsinys iš “M.P.” 47 Nr.

PIRMASIS MANO SUSITIKIMAS *

1921 m. rugpiūčio pabaigoj tė-. 
vai mane nuvežė į Lazdijus, lai
kyti egzaminų į antrąją gimnazi
jos klasę. Suradę šeimoje kam
barį, paliko, pažadėdami po kelių 
dienų atvažiuoti ir, jei išlaikęs, ap
rūpinti ilgesniam, jei ne — vežtis 
namo. Pirmą kartą laikant egza
minus tokio alnžiaus berniukui yra 
labai nejauku. Dar labai anksti 
nuėjau į gimnazijos patalpas, bet 
čia jau buvo nemaža mokinių. 
Vieni rengėsi laikyti įstojamuosius 
egzaminus, kiti — pataisas. Šie 
pastarieji drąsiai bėgiojo po kie
mą, koridoriuose, daužė klasių du
ris. Mes, naujokai, nedrąsiai sto
viniavome — kas į kurį kambarį 
pašauks, kokius egzaminus teks 
pirmuosius laikyti. Pagaliau apie 
9 vai. jau pradėjo mokiniai eiti į 
klases. Skelbimų lentoje susira
dau, kurioje klasėje — kambaryje 
man reikės eiti egzaminuotis. Bet 
kur tos klasės?... Pats pastatas 
visai nepanašus į mokyklos patal
pas. Iš lauko pusės didelės stik
linės gonkos, iš kurių įeinama į 
siaurą, lankstytą koridorių. Čia 
durys į kambarius, didesnius ir 
mažesnius, dabar jau vadinamus 
klasėmis. Didesnieji kambariai 
pertvarstyti lentomis, per kurių 
plyšius matyti, kas dedasi kitam 
kambary. Iš kiemo pusės siauras, 
lentinis priestatas, irgi skersai 
pertvertas lentomis. Jis naudoja
mas dviem atskirom klasėm, o va

karėlių ir pramogų metu skersinė 
siena nusukama į šoną ir tuo būdu 
padaroma salė.

Atsistojęs prie vieno tų kamba
rių durų, kur turėjau laikyti pirmą 
egzaminą, laukiau, kada čia kas 
pradės rinktis. Vaikai bėgiojo. 
Man kažkas patapšnojo per petį. 
Pasisukęs pamačiau prieš save vi
dutinio amžiaus kunigą, kuris šyp
sodamasis mane paklausė:
— Ar egzamino lauki? Kaip tavo 
vardas?
— Juozas, — atsakiau. Nežinau, 
kunigėli, ar čia mano egzaminas 
bus?
— Čia, čia, Juozuk, — pasiteira
vęs, į kurią klasę, patvirtino kuni
gas. — Tuoj ateis mokytojai. Eik 
į vidų ir sėskis. O iš kur atvažia
vęs? — jau man beeinant paklau
sė.
— Nuo šeštokų, — atsakiau.
— O, tai čia rasi draugų.

Tai buvo mano pirmas susitiki
mas su kun. M. Gustaičiu. Patai- 
sininkai man tuoj paaiškino, kad 
mane buvo užkalbinęs pats gimna
zijos direktorius. Per visą egza
minų laiką, jis, tarsi gausios šei
mos tėvas, vis tai vieną, tai kitą 
užkalbindavo, nurodydavo, kur... 
eiti, pasiteiraudavo iš kur atvy
kęs. Tatai darė visą aplinką, 
ypač naujokams,. daug jaukesnę. 
Buvo nuostabu, kaip Gustaitis 
gerai prisimindavo mokinių var
dus. Kartą sužinojęs, jis jau ne

užmiršdavo ir visada vardu va
dindavo.

Egzaminams pasibaigus, Gus
taitis šypsodamasis priėjo prie 
manęs ir vėl patapšno’jo per pe-

“MES RASIM VIETĄ, KUR TĄ ŽIDINĖLI ĮKURTI
Mokslo metai Seinų “Žiburio” 

gimnazijoje visada prasidėdavo 
pamaldomis. Mokiniai susirinkda
vo į gimnazijos kiemą, būdavo 
išrikiuojami ir eidavo į bažnyčią. 
Pamaldas dažniausia laikydavo M. 
Gustaitis, pasakydamas trumpą 
pamokslą. Po pamaldų, grįžę irgi 
rikiuotėje, mokiniai eidavo į sa
vo klases, čia klasių auklėtojai 
patiekdavo laikinus pamokų są
rašus, būdavo trumpas pasikalbė
jimas ir pirmoji mokslo metų 
diena baigta.

Seinų “žiburio” gimnazijos 
kūrimasis buvo labai vargingas. 
Pradžia buvo Seinuose, kur ji ry
žosi tęsti garbingas Seinų ketur
klasės tradicijas. Iš Seinų ketur
klasės yra išėję daug žinomų Lie
tuvos žmonių. Lenkai, okupavę 
Seinus, mokyklą likvidavo labai 
žiauriu būdu: patalpos užimtos, 
inventorius išmestas į gatvę, o 
mokiniai su savo turtu iš bendra
bučio jėga buvo pašalinti, su
mušti. Nebuvo kur prisiglausti. 
Po gaisro žmogus vis vien jau
čiasi ant savo žemės, o dabar ir 
toji svetimųjų buvo užimta.

Direktorius, keli mokytojai ir 
būrelis mokinių, susirankioję tur
to likučius, apylinkės lietuvių 
ūkininkų padedami, vežimais iš
sileido jieškoti vietos, kur galė
tų apsistoti. Tuo metu tebevyko 
kovos dėl šio krašto. Ne vienas 
manė, kad šis momentas reiškia 
mokyklos pabaigą ir, išsivadavus 
iš lenkų okupuotos zonos, kiek
vienas kriks, kur ras geriau. M. 
Gustaitis bet gi buvo nepalaužia- 

tį:
— Egzaminus išlaikei gerai. 

Dabar grįžk kelioms dienoms pas 
tėvelius pasilsėti, o paskiau — į 
darbą.

,,
mas savo pasiryžime: šis apmirš
tas Lietuvos kampelis turi turėti 
švietimo žydinėlį. “Mes rasime 
vietą, kur tą židinėlį įkurti”, — 
esą pasakęs į drauge su juo bė
gančius mokytojus.

Tas židinėlis buvo surastas Laz
dijuose. Bet Lazdijai, toli gražu, 
nebuvo pasirengę priimti, nors 
dar tik užuomazgoj, tą švietimo 
įstaigą. Visų pirma — patalpos. 
Surasti patalpas bent kelioms 
klasėms tokiame miestelyje, kur 
apie negrįstą rinką glaudėsi ke
liolika krautuvių, o gatvėse, tik
riau, purvinose pakelėse spietėsi 
ūkininkų sodybos, su visais ūkio 
trobesiais, kurių laukai, suskirs
tyti kelių kilometrų šniūrais, tę
sėsi už miestelio. Kai kurios gat
vės, ypač po lietaus, rudens ir 
pavasario metu buvo nepraeina
mos. O kai skerdžia! surinkdavo 
ir pragindavo kas dieną gyvulių 
bandas — tiesiog baisu. Norint 
praeiti, tekdavo stiebtis ant iš
griuvusių tvorų, šokinėti nuo ak
mens ant akmens. Žinoma, nebu
vo niekur šaligatvių, elektros 
šviesos. Vietovė, palyginti, žema. 
Žmonių dauguma net šulnių netu
rėjo. Būdavo rytais žydelis prisi
pildavo prie upės didelę, ant ratų 
pritaisytą statinę vandens ir ve
žiodavo savo klijentams, imdamas 
po kelis centus už kibirą. Stati
nės gale atkimšdavo kamštį, pri
pildavo kibirą ir vėl užkišdavo. 
Kai kurie žmonės patys iš upės 
nešdavosi, ypač kuriems arčiau. 
O to vandens švarumu upėje nie
kas nesirūpindavo, užtat, ypač 

pavasarį pasitaikydavo susirgimų.
Gyventojų daugiau kaip pusę 

sudarė žydai — pirkliai, javų, 
skudurų supirkinėtojai. Skudu
rams suvežti ir rūšiuoti net gi 
didokas sandėlys buvo pastatytas. 
Toliau krautuvės — įvairių kai
mo gyventojams reikalingų pre
kių, vaistinė, kepykla, kailių dirb
tuvėlė, keletas amatininkų, eilė 
karčiamų. Likusieji gyventojai 
veik visi ūkininkai, nors lietuviš
komis pavardėmis, save skaitė 
lenkais ir net buvo surengę su
kilimą prisijungti prie Lenkijos. 
Iš seno buvo priežodis “Lazdijų 
vagis”, nors pastaruoju metu jau 
nebetiko, bet primindavo prasto
ką vietovės reputaciją praeityje. 
Buvo pasakojama, esą Lazdijai 
buvę arkliavagių centru.

Į šitokią aplinką, vos nepriklau
somybę atgavus, dar visur te

DZŪKIŠKAS MOKSLO {KARŠTIS
Dzūkų susidomėjimas šia nau

jąja mokslo įstaiga buvo nepap
rastas. šie neturtingi, dažnai smė
lynuose gyveną žmonės, patys 
mažai raštingi, su visu įkarščiu pa
sišovė duoti šviesos savo vaikams. 
Neskaitant artimesnių kaimų ir 
bažnytkaimių, vaikai buvo suve- 
žami nuo Seirijuj Leipalingiu 
Veisiejų, Kačiūnų, Rudaminos, 
Metelių... Tai buvo tikra žaliava 
— gyvi, judrūs sutvėrimėliai, su 
nemaža primityviškumo priemai
ša. Klasės perkimštos, kai kurios 
iki 40 mokinių. Pati užuomazga 
iš Seinų sudarė nemažą būrelį, 
paskiau prasidėjo antplūdis per 
“žaliąją sieną”, atseit, iš okupuo
to Seinų krašto, šiuos Gustaitis 
ypatingai globojo — pats jiems 
jieškojo patalpų, tardavosi su šei
mininkėm, pinigiškai šelpė. “Jei 
mes jiems nepadėsime, jie kitur 
šviesos negalės rasti. Vilnius ir 

besant organizavimosi stadijoj, 
Gustaitis buvo aplinkybių pri
verstas persodinti tą vos bėro dan
tį gyvybę švietimo įstaigos daigą. 
Kur apsistoti, kur pagaliau prisi
glaus tas jaunimas, kurį jis tikė
josi auklėti šioje įstaigoje?

Pagaliau patalpos rastos — var
go patalpos. Pastatas nemažas, 
bet visai netinkamas mokyklos 
reikalams ir vis vien negalįs tal
pinti iš aplink plaukiančio jauni
mo. Už pastato buvo nemažas 
sklypas, bet žemas, kuo ne bala, 
priaugusi gluosnių. Nebuvo nei 
žaidimams, nei sportui aikštės. 
Pamokos vykdavo dviem pamai
nom: nuo 8 ryto iki 1-2 vai ir nuo 
2 iki vėlaus vakaro. Kai pradėda
vo temti, būdavo uždegamos lik- 
tarnės, kokias ūkininkai vartoda
vo vakarais prie ūkio ruošos.

Švenčionys pertoli” — sakydavo.
Mokiniai amžiaus atžvilgiu bu

vo nuo mokyklinio amžiaus iki 
paaugusių berniokų ir merginų. 
Ne vienas mokinys dalyvavo par
tizanuose ir kartais naktimis bu
vo skiriamas į sargybas, ypač kai 
lenkų frontas buvo pasistūmęs tik 
už kelių kilometrų nuo Lazdijų. 
Išoriškai mokiniai buvo panašūs į 
palaidą minią: ypač žiemą vieni 
apsivilkę kailinukais, kiti sermė- 
gaitėm, tėvii ar suaugusių brolių 
švarkais, batais. Buvo tokių, kurie 
vaikščiodavo su klumpėm. Mer
gaitės apsikūtindavo Lučkinėm 
skarom, vatinėm jakėm, savo pa
čių ar mamų numegstom kojinėm. 
Kartais mažai tebuvo galima nu
sirengti ir klasėje, nes klasės bu
vo veik nekūrenamos. Ypač pir
mais metais mokinių tėvai buvo 
paprašyti kuro klasėm apšildyti.

(Bus daugiau)
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• “Argentinos Lietuvių Bal

sas”, telkdamas savo laikraščiui 
skaitytojus, išleido romaną “Si
dabras prie Sandavako”, kurį 
gaus dovanai to laikraščio prenu
meratoriai. Laikraštis dabar pra
deda keturiasdešimtuosius metus.

• Balio Gražulio stambų no
velių rinkinj Sudužęs vaizdas lei
džia Nidos Knygų klubas Londo
ne. Artimoje ateityje pasirodys 
knygų prekyboje.

• Venecuelos lietuvių metraš
ti redaguoti yra pakviesti J. Bie
liūnas, A. Diržys, Dargis, A. Va
balas ir J. Zavadskas. Metraštis 
manoma išleisti apie 200 psl. di
dumo, gerai iliustruotas ir geram 
popieriuje.

• Kan. A. Sabaliausko — Ža
lios Rūtos 85 m. gimimo sukakti 
ilgu straipsniu paminėjo didžiau
sias Suomijos dienraštis “Helsin- 
gin Sanomet”. Kan. Sabaliauskas, 
pagal gautas iš Lietuvos žinias, 
yra miręs 1950.1.14. Be “Kaleva- 
los”, jis yra j lietuvių kalbų iš
vertęs suomių klasiko A. Kivi 
(1834-1872) romaną “Septyni 
broliai”. Vertimas buvo išleistas 
Vilniuje 1950 metais, tačiau ja
me nepaminėta vertėjo pavardė.

• Leopoldas Grigonis, grįžda
mas iš Izraelio valstybės, kur jis 
buvo vienos amerikinės naftos 
bendrovės direktorius, važiuoda
mas toms pačioms pareigoms i 
Braziliją, buvo sustojęs New Yor
ke ir per Lietuvos gener. konsu
lą J. Budrj paaukojo 150 dol. 
{vairioms lietuviškoms organiza
cijoms. Iš jų 50 dol. aukojo Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondui.
• Garsėjanti lietuvaitė. Alicia 

Kaufmanaitė, komercinės gimna
zijos moksleivė iš Santa Fe, Ar
gentinos sporto konfederacijos 
lengvosios atletikos rungtynėse 
laimėjo pirmąsias ir antrąsias 
vietas bėgime ir šokime. Argenti
nos laikraščiai jsidėjo lietuvaitės 
atvaizdus.

• Giedra Livija Miglinaitė, 
žurn. Simo Miglino duktė, šiemet 
baigė Miuncheno Meno akademiją 
su teigiamu įvertinimu, kuriame 
pabrėžiami jos visapusiai origina
lūs gabumai, ypač teatro dekora
cijų ir teatro kostiumų srityje. 
Jaunoji dailininkė po dviejų me
tų paruošiamųjų studijų, išlaikiu
si konkursinius egzaminus, buvo 
priimta į Miuncheno Meno akade
miją, kurioje studijavo tris me 
tus. Bagiusi akademiją, netrukus 
gavo pavedimą Miuncheno Jauni
mo Teatro statomam veikalui pa
ruošti dekoracijas.

• Tylomis pašalino Vilniau* 
universiteto rektorių. Jau anks
čiau buvo kritikuojamas Vilniaus 
universitetas, kad jo dėstytojai ir 
studentai nepakankamai persiėmę 
komunistine ideologija. Dabar iš 
ką tik išėjusio “Komunisto” žur
nalo (10 nr.) sužinome, kad “bu
vęs universiteto rektorius J. Bu
lavas stengėsi užtikrinti ideologi
nes klaidas, kurias darė atskiri 
katedros dėstytojai ir aplamai tai
kstėsi su revizionistinėmis ten
dencijomis”. Taip rašo “Komu
niste” pats Sniečkus. Esą “Lietu
vos kp ck ėmėsi priemonių sustip
rinti tokį svarbų ideologinio fron
to barą, koks yra universitetas.”

• Garsi lietuvaitė. JAV gimu
sios lietuvių kartos trape viena 
iš pirmaujančių vietų užima mu
zikė Alice Stephens, kurios var
das ypač JAV lietuvių muzikinia
me gyvenime nuolat sutinkamas. 
Muz. A. Stephens pažįstame kaip 
giliai susipratusią lietuvaitę, kaip 
ir gabią muzikę, chorvedę ir mu
zikos pedagogę. Muz. A. Step
hens, lietuviškos sąžinęs šaukia
ma, visuomet ateina ten, kur rei
kia lietuviškos dainos grožį išneš
ti į amerikietiškus vandenis, at
seit, reprezentuoti kitataučiams 

mūsų gražiąją dainą. Tam tiks
lui nuo 1940 m. egzistuoja Alice 
Stephens dainininkių ansamblis, 
kuris dažnai pasirodo ir lietu
viams, ir kitataučiams. Tai stip
rus vokalinis vienetas, apjungęs 
JAV gimusias ir iš tremties at
vykusias lietuvaites, turinčias 
gerus balsus ir galinčias dainuo
ti solo partijas.

• “Naujienų’’ redaktoriaus Dr. 
Pijaus Grigaičio 75 m. sukaktį 
plačiai paminėjo Bostono “Kelei
vis” ir kiti lietuvių laikraščiai. 
Sukaktuvininkas ir dabar dar pa
sireiškia' kaip gyvas laikraštinin
kas ir politikas. Visą laiką eina 
ALT-os Vykdomojo komiteto sek
retoriaus pareigas ir sėkmingai 
dalyvauja lietuvių veiksnių žy
giuose tiek Vašingtone, tiek ki
tais atvejais. Be to, daug metų 
aktyviai dalyvauja ir kitoje lie
tuvių visuomeninėje veikloje. 
Linkime dar daug sėkmingų me
tų.
• 1000 dolerių premiją lietu

viškam muzikos kūriniui paskyrė 
Kultūros Fondo Lietuvių muzi
kos komisija. Muzikos kūrinys pa
geidaujamas patriotinio turinio. 
Premiją skyrė Pirmosios Dainų 
šventės komitetas.

• Lietuvos atstovas Brazilijo
je. Dr. Fr. Meieris, neseniai 
šventė savo 65 metų sukaktį. Klai
pėdietis Fr. Meieris, padedamas 
P. Babicko ir kitų, visą laiką sėk
mingai atstovavo laisvąją Lietu
vą ir daug pasitarnavo jos vardo 
iškėlimui Pietų Amerikoej.
• Gražus Stuttgarto lietuvių 

parengimas. Lapkričio 9 d. PLB 
Stuttgarto apylinkės valdyba pa
ruošė minėjimą, kuriame buvo 
apvaikščiotos visos šių metų tau
tinės sukaktys. Steinhaldenfeldo 
bažnyčioje įvyko iškilmingos pa
maldos už Lietuvą, kurias atlai
kė kun. Dr. J. Aviža, vieton ne
galėjusio atvykti iš Romos vysku
po Padolskio. Pritaikytą lietuvių 
vargams pamokslą pasakė klebo
nas — vokietis. Pamaldų metu 
giedojo Memmingeno lietuvių 
choras “Dama”, vadovaujamas 
dirigento Budriūno. Po pertrau
kos susirinkusieji gėrėjosi to cho
ro atskiru koncertu. Buvo sugie
dotos netik lietuviškos dainos, 
be tir latvių bei vokiečių kalba 
(pastaroji daina išversta į vokie
čių kalbą Valterio Banaičio).

IŠ LIETUVOS 
PRASISKVERBUSI 

DAINA
Vienas iš neseniai į Vakarus 

iš Lietuvos atvykęs jaunuolis pa
dainavo “naują versiją” populia
rios sovietinės dainos — “Siroką 
strana...”

Pasirodo, kad ta daina, 1952 
metai* perduota per AMERIKOS 
BALSĄ, kažkieno Lietuvoje gerai 
įsiklausyta, užsirašyta ir paskleis
ta Ten paslapčiomios dainuojama 
kaip nežinomo autoriaus satyrinis 
kūrinys. Dabar ta daina vėl per 
geležinę uždangą grįžo į Vaka
rus. Štai jos tekstas:

Ei, platus raudonas sovietynas, 
pilnas jis plėšikų kruvinų! 
Laisvės niekados jie neragavo — 
save skaito ponais ant visų.

Ne tik Rusijoj ir Ukrainoj — 
nuo pat Elbos iki Kinijos 
įsiviešpatavo ubagynas, 
pagamintas, išrastas Maskvos.

Nuo plėšikiškų En-ka-ve-distų, 
nuo sovietų kruvinos “tvarkos” 
darbo žmonės vargsta milijonais, 
kantriai kenčia, laukdami aušros.

Koks platus kacapų ubagynas, 
kokia išdidi, puiki Maskva! 
Bet ar amžiams visą tą puikybę 
išlaikyt pavyks — tai nežinia.

Perdaug kraujo limpa prie jų
rankų, 

perdaug keršto kenčiančių širdy, 
perdaug tiki jie savom patrankom, 
bet pražus jie keršto to ugny.

Dar mes tylim, dar mes patylėsim, 
dar ne laikas, dar ne valanda. 
Bet tyla — gera byla, tautieti, 
juk visiems ateis skirta diena.

Iškentėsim, daug jau iškentėjom, 
išgyvensim ir šituos vargus: 
veikiai Stalino vergijos griauti 
stos pasaulis, stos kaip viens

žmogus.

Ir po to — tegu mūs kraštas 
mažas, 

bet plėšikų čia jau nebebus! 
Lietuva jau kartą laisvę matė — 
Lietuva laisva ir vėliai bus!

“Dirvo*” Inf.

LIETUVIU 
ENCIKLOPEDIJOS 

TALKA
Lietuvių Enciklopedijos Admi

nistracija skelbia paskutinę Lie
tuvių Enciklopedijos talką nuo 
š.m. spalio 15 iki 1959 m. balan
džio 15 d. Talkos metu naujai L. 
E. užsiprenumeravusiems bus 
duodamos premijos.

Užsiprenumeravusieji nuo š. m. 
spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. iš 
leidyklos nemokamai gauna: 1) 
Vinco Krėvės Raštus — pilną 
komplektą (komplektą sudaro 6 
tomai, kurių trys tomai jau iš 
leisti, o ketvirtasis spausdinamas; 
2) Lietuvos žemėlapį ir 3) Jono 
Balio “Lietuvių Dainos Ameriko
je.”

Prenumeratoriai, kurie užsisa
kys nuo š.m. gruodžio 15 d. iki 
1959 m. vasario 15 d., gaus pilną 
Vinco Krėvės Raštų komplektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų 
pat metų balandžio 15 d. gaus 
Lietuvos Žemėlapį ir Jono Balio 
“Lietuvių Dainos Amerikoje”.

Jau išėjusius L.E. tomus nau
jieji prenumeratoriai gaus išsimo
kėtinai pageidaujamomis sąlygo
mis. Už vėliau išteisimus tomus 
mokama normalia tvarka.

Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asmeninis 
reikalas, o vaisius visų lietuvių 
sutelktinių pastangų, /vaistas, 
deja, tik laisvame pasaulyje gy
venančių lietuvių. Tad ir nuopel
nai atitinkamai priklauso visiems 
tiems, kurie bet kuriuo būdu prie 
šio didelio darbo prisideda. Dar
bas kilnus, nes lietuvių tautos ir 
valstybės kančios ir vergijos me
tais, jis skiriamas jos garbei ir pa
sididžiavimui. Darbas prasmingas, 
nes skirtas ne tik mokytis ir pra
turtinti kiekvieno mūsų žinyną, 
bet yra būdas ir priemonė išlaikyti 
lietuvių kalbai ir lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžiavi
mas prieš laisvas tautas, kad pa
vergtos tautos vaikai, plačiai pa
siskleidę priverstinėje emigraci
joje, suteiktinėmis jėgomis sugeba 
tokį milžiniška darbą padaryti?

Ir Tu, Mielas pavergtos tautos 
Sūnau ir Dukra,' prenumeruoda
mas L.E., esi tų sutelktinių jėgų 
dalininkas ir Tau, kaip ir visiems 
bendradarbiams ir talkininkams,

Lituanistinis
Kalendorius

SUDARĖ: R.E. MAZILIAUSKAS

Gruodi*

1 »— 1923 m. P. Žadeikis Čika
goje, JAV, įsteigė pir
mąjį Lietuvos konsu
latą.

2 — 1884 m. gimė prof. Vacio-
žiška.

4 — 1925 m. įkuriamas Lietu
vos valstybinis Bale
tas.

5 — 1948 m. įsteigta Lietuvių
Kultūros Fondo Aus
tralijos Apyg.

6 — 1905 m. Didysis Vilniaus
Seimas.

7 — 1921 m. mirė J. žemaitė.
8 — 1907 m. mirė Jonas Biliū

nas.
10 — 1889 m. išėjo “Apžvalgos”

No. 1.
11 — 1917 m. Tautos Taryba pa

skelbia Lietuvos ne
priklausomybę susie
tą su Vokietija.

17 — 1930 m. Kaune įsteigta 
XXVII Knygų Mėgė
jų Draugija.

19 — 1920 m. Suedermanno “Jo- 
nynių” pastatymu 
įkuriamas valstybinis 
dramos teatras Kau
ne.

22 — 1952 m. mirė rašytojas
Jurgis Savickis.

23 — 1927 m. mirė Mot Gustai
tis.

24 — 1798 m. gimė Adomas Mic
kevičius.

25 — 1909 m. gimė rašytojas
Juozas Žukauskas.

29 — 1879 m. gimė diplomatas
K, Balutis.

30 — 1907 m. gimė rašytojas Ka
zys Barėnas.

31 — 1858 m. gimė Vincas Ku
dirka.

priklausys busimųjų mūsų tautos 
kartų padėka ir tinkamas įvertini
mas.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija 
265 C St,
So. Boston 27, Mass.

U.S.A.

PRANCŪZIJOS JAUNOJI KARTA
Apie prancūzus dar ne taip se

nai buvo kalbėta kaip apie mirš
tančią tautą, žadančią išnykti iš 
Europos paviršiaus. Nepaisant, 
kad prancūzai vidutiniškai gyve
na ilgai, mirštančių skaičius pra
šoka gimstančių. Ir štai staiga po : 
antrojo Pasaulinio karo vaizdas 
pagrindinai pasikeitė. Prancūzi
joje gimstančių procentas prašoko 
visus kaimyninius kraštus, ir tuo 
būdu prancūzai iš mirštančios tau
tos žada 1970 metais būti pati jau
niausia tauta Europoje.

Šis pasikeitimas buvo toks stai
gus ir kraštutinis, kad apie jį kal
bama, kaip apie naują prancūzų 
revoliuciją.

Dabartinės “revoliucijos” kū
rėjai yra naujoji prancūzų karta, 
asmenys nuo 18 ligi 30 metų. 
Kaip matyti iš paskelbtų jų at
sakymų į anketą, šioji karta yra 
aukštos moralės, kuo teigiamai 
skiriasi nuo savo pirmtakūnų.

Norėdamas plačiau susipažinti 
su tos naujos kartos galvosena 
“L’Express” pravedė anketinį ap
klausinėjimą. štai duoti atsaky
mai į pastatytus klausimus:

— Ar esate laiminga*? — 85% 
atsakė — taip, iš jų 24% pabrėžė, 
kad yra laimingi. Moterys, atro
do, yra laimingesnės už vyrus; 
vedę žmonės — už viengungius.

—- Ar laikote meilę svarbiu da
lyku? — 32% atsakė — svarbiu, 
48% net laiko labai svarbiu. Yra 
nuomonių, kad meilė svarbesnė už 
pačią gyvybę. Buvo pasisakymų, 
kad meilė yra vienintelė praban
ga, kurią jie gali šiais laikais sau 
leisti. Daug griežčiau buvo pasi
sakyta prieš nepastovias vedybas, 
kada vadovaujamasi principu: pa
tiksime — gyvensime, priešingai 
— išsiskirsime. Ypatingai yra nu
sistatę prieš tokius bandymus ūki
ninkai ir darbininkai.

— Kaip su ištikimybe? — 91% 
atsakančių reikalauja ištikimybės 
savo sutuoktiniui. Vienas iš jų 
paaiškina, kad ne laikas jieškoti 
naujos meilės draugės, kai žmo-

gus turi šeimą ir vaikus.
Taip jie samprotauja apie laimę, 

meilę, vedybas bei ištikimybę. 
Toliau atsakydami į klausimus:

— Kokia šiandien svarbiausia 
Prancūzijos problema? — 28% 
randa, kad Aiži rija, 24% — pasto
vios vyriausybės nebuvimas, 15% 
— franko stabilizacijos reikalin
gumas.

—— Ar norėtumėt socialistinė* 
santvarkos? — Apie pusę užklaus
tųjų neturi nusistatymo, 24% pa
sisako — už, 28% — prieš.

— Kas jiems Prancūzijoje pa
tinka ir kas nepatinka? — Pagy
rė paštą, geležinkelius, asmeninę 
laisvę, papeikė: vyriausybę, ūkį, 
butų stoką.

Vienas mokytojas taip pasisako: 
Prancūzija turi didingą istoriją, 
gražią gamtą, gerą valgį ir vyną. 
Bet visur blogai kvepia, pradėjus 
nuo pačios viršūnės.

Kitas vėl skundžiasi, kad krašte 
nėra autoritetingos asmenybės. 
Todėl pageidaujamas valdžioje 
stiprus asmuo.

I paskutinį klausimą:

eina dirbti. Berniukai kartu su 
mergaitėmis mokosi virti, skalbti, 
tvarkyti kambarius ir net vynioti 
į vystyklus mažulėlius.

Mokydamiesi virti, vaikai pirma 
išmoksta skaityti receptą, o pas
kui atlieka virimo praktiką. Žino
ma, visi indai pritaikinti jų mažu
tėms rankutėms.

Išmokti vaikus vystyti mažieji 
gauna septynių svarų lėlę, kurią 
jie turi išmazgoti, papudruoti, įvy
nioti į vystyklus ir, pagaliau, pa
maitinti iš buteliuko.

Pastebėta, kad vaikai daro vis
ką su dideliu įdomumu ir stropu
mu, dažnai neblogiau už suaugusį.

Tų bandymų pravedėjams da
romi priekaištai, kad perdaug rei
kalaujama iš vaikų, bet bandymų 
šalininkai atsikerta, kad bežais- 
dami vaikai lengvai išmoksta gy
venimo reikalavimus tenkinti.

•aro gyvybę? 42% atsakė — ne, 
17% nežino, o iš likusių tik kiek
vienas ketvirtas yra pasiryžęs au
kotis už tėvynę. Apskritai, nau
jas Prancūzijos jaunimas nelinkęs 
į heroizmą, bet jei priseitų pasi
aukoti, tai greičiau sutiktų būti 
ugniagesiu, gelbėdamas pagal 
krikščionišką moralę savo artimą, 
bet ne kareiviu — kitą žudydamas.

Daugėjant Prancūzijoje šeimo
ms su didesniu vaikų skaičiumi, 
sunkėja tėvų problema tinkamai 
prižiūrėti savo vaikus. Ypač sun
ku tose šeimose, kur motinoms 
taip pat reikia eiti uždarbiauti. 
Tad Paryžiuje yra daromi peda
gogų bandymai nustatyti, nuo 
kurio amžiaus vaikai, reikalui e- 
sant, gali padėti tėvams šeiminin
kauti. Tiems bandymams parink
ta 300 mažų vaikų, jaunesnių kaip 
6 metai. Vaikai parinkti iš dar
bininkų šeimų, kurios abu tėvai

N. Butkienė (D.I.)

MARKSIZMO STUDIJA
University of Pittsburgh lei

dykla išleido Josef Macek knygą 
“An Essay on the Impact of 
Marxism”, kurioje yra analizuo
jama Markso ekonominių teorijų 
sovietinė interpretacija. Taip pat 
čia yra paroda, kaip šios teoijjos 
dabar yra perdirbtos ir iš jų su
darytas pagrindas, kuriuo naudo
jasi šių dienų komunizmas, čia 
autorius neaiškina — ką Marksas 
galvojo, bet kaip jis buvo su
prastas.

KOMUNISTŲ PARTIJA 
INDIJOJE

“Moscow and the Communist 
Party of India” vardu yra pava
dinta studijinė knyga, nagrinėjan
ti pokarinės tarptautinio komu
nizmo strategijos evoliuciją. Ji 
yra parašyta John H. Kautsky.

Knygoje autorius detaliai nag
rinėja visus pasikeitimus indijos 
komunistų partijos linijoje nuo 
1945 metų ir jos ryšius su Mask
va ir Pekingu.

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

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

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

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

lIlltlCAlS
Health food stores

91 Darlinghurst Road., Kings Cross, 
Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195

Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti
niu* tiesiog Jūsų giminėm* į Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. 
Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. 
SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ 

GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JOS PASIŲSITE.
Vilnoniai siūlai taip pat siunčiami — 50% muito.

Siuntinio svoris 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs 
galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių.

Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG 
I U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO IŠLAIDUS 

TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos.
Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREI
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per 
2-2i mėnesio.

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU.
ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ i LBS., PLUS 
KITOS IŠLAIDOS.

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. 
MES GARANTUOJAME JOSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ 
ARTIMIESIEMS I U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė vienas siuntinys.
JOSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes 
ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas).
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne 
LAIVAIS. Me* neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija. 
Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!!

Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. 
šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai.

AGENTAI:
SYDNEY:

M. & N. PEKIC, GROCERY, 143 CABRAMATTA RD., 
CABRAMATTA, N.S.W. UB2082. OLYMPIC SURPLUS 
STORES, 293 CHURCH ST., PARRAMATTA, N.S.W. YL9728. 
M. CIBULSKIS, 468 BURWOOD RD., BELMORE, N.S.W. 
TEL.: 75-6578.
NEWCASTLE, N.S.W.

FRY’S DELICATESSEN, 557 HUNTER ST., NEW- 
CASTLE, N.S.W. Tel. B 3596.
PERTH, W.A.

S. & L. FURNISHERS, 229 NEWCASTLE ST., PERTH, 
W.A. TEL. BA 7842.

a
1

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

OVERSEAS PARCEL SERVICE 
SAV. L. VACBERGAS 

36 WALPOLE ST., KEW, VIC. 
TEL. WM 6032
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AUSTRALIJOS LIET. SPORTO ŠVENTĖS 
NUOSTATAI

Australijos lietuviai sportinin
kai, susispietę į lietuviškus spor
to klubus, kultivuoja įvairias 
sporto šakas.

Australijos lietuvių sporto klu
bų pajėgumui nustatyti, kiekvie
nais metais yra organizuojama 
Sporto šventės kurių metu nu
statoma ne tik pajėgiausias tų 
metų lietuviškas sporto klubas, 
bet yra aiškinami ir atskirų 
sporto šakų individualiniai nuga
lėtojai.

Pajėgiausiam Australijos lietu
vių sporto klubui nustatyti, esa
mieji sporto klubai išstato ko
mandas žemaiu išminėtose sporto 
šakose, ir klubas, užbaigus visas 
varžybas, surinkęs daugiausia 
taškų, laikomas tų metų pajė
giausiu lietuvių sporto vienetu 
Australijoje.

Ateinančioje sporto šventėje 
bus varžomasi šiose sporto šako
se:
1. Krepšinyje (moterų ir vyrų)
2. Tinklinyje (moterų ir vyrų)
3. Stalo tenise (moterų ir vyrų);
4. Lauko tenise (moterų ir vyrų);
5. šachmatuose tik — vyrų.

KREPŠINIS
Kaip moterų, taip ir vyrų gru

pėje, krepšinis žaidžiamas taškų 
sistema. Tokiu būdu, kiekviena, 
šventėje dalyvaujanti, komanda, 
žaidžia su visomis kitomis krep
šinio komandomis.

Komanda, laimėjusi daugiausia 
rungtynių, laikoma tų metų Aus
tralijos lietuvių krepšinio meis
teriu.

Komandą sudaro nedaugiau 10 
(dešimts) žmonių.

Už laimėtas krepšinio rungty
nes komanda gauna 1 (vieną) 
tašką. Pralaimėjusi komanda, gau
na 0 taškų.

Kelioms komandoms surinkus 
vienodą taškų skaičių, laimėtoju 
laikoma komanda, kurios yra ge
resnis krepšių santykis.

Krepšinio rungtynės žaidžia
mos, laikantis Australijoje vei
kiančių krepšinio žaidimo taisyk
lių (mėgėjų).

Pageidautina, kad krepšinio 
rungtynėms teisėjautų vietos aus
tralų krepšinio teisėjų sąjungos 
skirti nariai.

Komandų suporavimas daromas 
burtų keliu. Pageidautina, kad 
traukiant burtus, dalyvautų bent 
vienas oficialus atstovas iš vietos 
A.L.B. Apylinkės Valdybos.

TINKLINIS
Tinklinio rungtynės skaitomos 

laimėtomis, kada viena iš žaid
žiančių komandų laimi 2 (du) se
tus. Visa kita taikoma kaip ir 
krepšinyje.

STALO TENISAS
Kaip moterų, taip ir vyrų sta

lo teniso varžybose komandą su
daro 2 (du) žaidėjai, kurie žai
džia su kiekvienu priešo koman
dos žaidėju individualiai ir vieną 
porini žaidimą (Davis Cup siste
ma). Kiekvienos laimėtos rungty
nės duoda komandai vieną tašką, 
pralaimėtos — 0 taškų. Komandi
nės stalo teniso varžybos prave
damos taškų sistema, kur kiekvie
na komanda susitinka su žaidynė
se užregistruota kiekviena kita 
komanda. Jei dvi ar daugiau ko
mandų surenka po vienodą taškų 
skaičių, laimėtoju skaitoma ta 
komanda, kuri bus laimėjusi dau
giau partijų. Esant partijų (lai
mėtų) po lygiai, laimėtoju bus 
skaitoma komanda, laimėjusi dau
giau setų.

Be komandinių stalo teniso žai
dynių, sporto šventės metu pra
vedamos dar individualinės sta
lo teniso varžybos, kurių metu 
išaiškinama pajėgiausias Austra
lijos lietuvių stalo teniso žaidėjas. 
Šios žaidynės pravedamos vieno 
ar dviejų minusų sistema. Tas pat 
taikoma ir poriniame ir mišriame 
poriniame stalo teniso žaidime. 
Individualinės varžybos neįeina į 
oficialią sporto Šventės progra

mą, todėl ir šių varžybų taškai 
neįeina į bendrą taškų klasifika
ciją.

LAUKO TENISAS
Lauko tenisas žaidžiamas prisi

laikant Davis Cup sistemos ir vi
sa, kas buvo pasakyta taisyklėse, 
liečiančiose stalo tenisą, yra tai
koma ir lauko tenisui.

ŠACHMATAI
šachmatų, komandą sudaro 3 

(trys) žaidėjai, kurie žaidžia taš
kų sistema. Komanda, laimėjusi 
daugiausia rungtynių, skaitoma 
tų metų Australijos lietuvių šach
matų nugalėtoju. Komandos, su
rinkusios lygų laimėjimų ir parti
jų skaičių, dar kartą peržaidžia 
rungtynes laimėtojui nustatyti.

šachmatų individualinėse var
žybose nustatomas Australijos lie
tuvių šachmatų nugalėtojas. Var
žybos pravedamos vieno ar dviejų 
minusų sistema (priklauso nuo 
rengėjų).

BENDRIEJI NUOSTATAI
Kiekvienoje sporto šakoje, pir

mą vietą laimėjusi komanda, sa
vo klubui gauna tiek taškų, kiek 
toje šakoje dalyvavo komandų, 
pavyzdžiui: jei krepšinio varžy
bose dalyvauja penkios koman
dos, tai pirmos vietos laimėtojas 
gauna penkis taškus, antros vie
tos — keturis ir t.t.

Kiekvienas sporto klubas į 
Sporto šventę siunčia, vienos ar 
kitos sporto šakos, geriausią klu
bo komandą. Komandos dalyviai 
turi būti Klubo nariai ir išgyvenę 
Klubo vietovėje nemažiau 6 mėn.

Visi sporto klubai, prisilaikant 
šių nuostatų, registruojasi pas 
Sporto šventės rengėją — Melb. 
Liet. Sporto Klubo Varpas Val
dybą, pranešdami kuriose sporto 
šakose norima dalyvauti ir patie
kdami dalyvaujančių sportininkų 
vardinį sąrašą.

Kilus nesutarimams bet kurioje 
sporto šakoje ar kilus kitokiems 
neaiškumams, reikalą spręs AL
FAS Valdyba, kartu su suintere
suotų klubų atstovais.

Kiekvienos Sporto šventės me
tu, Klubų atstovų suvažiavimas 
šiuos nuostatus gali plėsti ir to-

Sydnėjuje
KOVIEČIAI DIRBA

Jeigu paskutiniuoju laiku gali
ma rasti labai mažai žinių iš Syd- 
nėjaus sportininkų gyvenimo, tai 
vien tik dėl to, jog dirba išsijuo
sę ir neturi laiko rašyti. O dar
bų tikrai daug: treniruotės, rung
tynės, parengimai ir visoki kito
kį prisidėjimai, kurie yra reika
lingi. Tatai atima daug laiko ne 
tik patiems sportininkams, bet ir 
jų vadovams. Vos tik suspėjus pa
sibaigti vieno sezono žaidynėms, 
tuoj prasidėjo vasaros sezono 
turnyrai, kuriuose koviečiai čia 
laimėdami, čia pralaimėdami, gra
žiai garsina lietuvio sportininko 
vardą vietinių australų tarpe.

Paskutiniuoju metu pagrindinis 
aktyviųjų sportininkų, parengimas 
koncentruojamas geram pasiruoši
mui būsimajai Sporto šventei Mel
bourne. Anksčiau vykę treniruotės 
lauko aikštelėse, dabar yra per
keltos į šiuo metu pačią geriau
sią naujai atremontuotą sporto 
salę Newtown’e, kur, darbščių ir 
gana griežtų trenerių prižiūrimi, 
komandų žaidėjai darosi geresni 
ir kokybiškai atsparesni. Reikia 
pripažinti, kad ir treniruotes, ir 
rungtynes sportininkai labai stro
piai lanko, kas palengvina ne tik 
pačiam sportininkui greičiau įkop
ti į aukštesniąją žaidimo klasę, 
bet kartu palengvina darbą ir vi
sų vadovaujančių trenerių, kurie, 
iš meilės lietuviškajam sportui, 
aukoja savo laisvąjį laiką jaunų
jų jėgų paruošimai. Koviečiai jau 
baigia pasiruošti visose šventėje 
būsiančiose šakose ir tikimasi, kad 
bus kietas priešas kitoms klubų 
komandoms.

Stalo tenisininkai nesenai savo 
gražiu laimėjimu iškovojo perei
namąją taurę, kai šachmatininkai, 
nors ir dėl nesėkmės šiais metais 
atidavė pabaltiečių pereinamąją 
taurę estams, tačiau kaip koman
dinis vienetas, yra stiprūs. Krep
šininkai paskutines savo bando
mąsias rungtynes turės gruodžio 
6 dieną, kur draugiškose krepši
nio ir tinklinio rungtynėse prieš 
latvių komandas jauniai — mer-

ginos ir vyrai — tikėkimės, gra
žiai pasirodys.

Šiais metais Kovo vadovybė 
yra numačiusi pasiųsti rekordinį 
savo sportininkų skaičių Mel- 
bournan. Ji viso drauge su vado
vybe numato pasiųsti apie 45, kas, 
žinoma, pareikalaus didelės pini
gų sumos. Kovo valdyba savo pa
grindines pajamas gauna daugiau
sia iš rengiamų vakarų, kurie 
drauge su kitais rengiamais pa
rengimais yra sydnėjiškių lietu
vių gausiai lankomi, kas įgalina 
ir ekonomiškai stiprėti. Išskyrus 
didesnius balius, visi parengimai 
vyksta Sydnėjaus Lietuvių Na
muose, kur taip pat yra prisiglau
dę stalo teniso ir šachmatų sek
cijos. Tenka pastebėti, kad nuo
savų namų įsigijimas daug padėjo 
ir sportininkams, kurie rado sau 
gerą prieglaudą juose, ir, kaip 
kad anksčiau būdavo, nejaučia 
patalpų nustojimo baimės. Didelė 
padėka ir sportiškas ačiū priklau
so Namų Tarybos nariams, kurie 
visuose reikaluose ir visose bė
dose yra paslaugūs ir sportinin
kams visuomet reiškia savo nuo
širdų palankumą ir paramą.

Negalima būtų nepastebėti, kad 
sydnėjiškiai sportininkai netoli
majame praeities laikotarpyje tu
rėjo ir keletą nemažų moralinių 
sukrėtimų, dėl eilės klubo narių 
nelaimių. Taip, kieto gyvenimo 
užgrūdinti, jie tęsia kovą ne tik 
už sporto klubo vardą, bet garsin
dami ir paskiro lietuvio sportinin
ko vardą, kurių eilės išeivijoje 
nenyksta, bet diena iš dienos vis 
auga.

Valdyba

MUZIKOS IR DAINOS
MOKYKLA

Kovo Valdyba praneša, ka.d 
Sydnėjaus Lietuvių Namuose 
greitu laiku atsidarys Muzikos ir 
Dainos Mokykla, kuriai vadovau
ja buv. žinoma Šiaulių Muz. Mo
kyklos mokytoja p. V. Gasiūnie- 
nė.

NAUJŲJŲ METŲ BALIUS
Kovo valdyba praneša, kad 

Sydnėjaus sportininkai šiais me
tais ir vėl rengia didįjį Naujųjų 
Metų sutikimo balių, kuris įvyks 
š.m. gruodžio 31 dieną State’s 
Ballroom salėje, Market St, Ci
ty.

Šioje salėje yra įrengta moder- 
niškiausi vėsintuvai, kurie sve
čiams teiks Kosciuškos kalnų vė
sųjį orą. Salėje lengvai dabar tel
pa per 400 žmonių. Platesni skel
bimai tilps vėliau šiame laikraš
tyje.

Adelaidėje
PRASIDĖJO VASAROS 
KREPŠINIO TURNYRAS

VYTIS II — SOUTH ADELAIDE 
51:42 (19:19)

Vasaros turnyrą pradėjo gra
žiu laimėjimu Vyties antroji ko
manda. Pirmą sykį už šią koman
dą žaidė iš jaunių perkelti trys 
žaidėjai. Už South — Adelaide 
komandą žaidė keturi žaidėjai iš 
jų pirmosios komandos, taigi mū
siškiams su nauju komandos sąs
tatu, atrodė, bus labai sunkios 
varžybos. Rungtynės pradėtos ne
drąsiai ir iš lėto. Pirmas puslai
kis baigiamas lygiomis 19:19. 
Antrame puslaikyje vytiečiai žai
dė labai gerai, nors ir jutosi nuo
vargis, bet vis dėlto pajėgta pel
nytai laimėti.

Po ilgesnio nežaidimo P. Alke- 
vičių vėl matėme aikštėje puikiai 
kovojant ir pelnant taškus vytie- 
čiams. Labai gražiai ir gerai pasi
rodė buvę jauniai — broliai Gedi
minas ir Mindaugas Statnickai. 
Mindaugas puikiai mėtė, žaisda
mas krašto puolėju, o Gediminas 
davė gražius ilgus metimus iš gy
nimo. E. Gudeliui sekėsi sunkiau 
prisitaikyti prie naujo sąstato. Iš 
vyresnių žaidėjų matėme kovo
jant kartu su jaunuoliais G. Ra
kauską ir A. Merūną. Taškai: M. 
Statnickas 19, Alkevičius 12, Me- 
rūnas su G. Statnicku po 8, Ra
kauskas su Gudeliu po 2.

ŽEMĖS ATMOSFERA SIEKIA 
IKI 30.000 MYLIŲ

Ligi šiol mokslas tvirtino, kad 
žemės atmosfera siekia ne aukš
čiau kaip 250 mylių.

Tarp kitų naujų atradimų, ku
riuos išaiškino šie tarptautiniai 
geofiziniai metai, yra trys:

1. žemės atmosfera (oro sluok
snis) siekia iki 30.000 mylių aukš
čio. Ryšium su šiomis žiniomis 
apie atmosferų, atsirado naujos 
pažiūros j žemės atmosferos ryši 
su saule.

2. Elektros srovės aukštutinėje 
atmosferoje: viena Arktyje, kita 
Antarktyje. Tos elektros upės 
matuojamos keliais šimtais tūks
tančių amperų.

3. Trečia elektros srovė (upė) 
rasta Ekvatoriaus erdvėje, ši pa
vadinta “electrojet”. Specialios 
stotys yra pastatytos Pietų Ame
rikoje ir vienoje Pacifiko saloje 
tai “electrojet” studijuoti.

Pažymėtina, kad tos srovės te
ka ne aplink geografinius šiaurės 
ir Pietų polius,, bet aplink magne
tinius. Dėl tų srovių audrų kar
tais ir kompasai neveikia.

II ::

bulinti, bet^Ck^ateinančiai Spor
to šventei, kad nesuardytų jau 
atlikto rengėjų organizacinio 
darbo.

šie nuostatai yra galutini ir 
pagal juos bus sudaroma Sporto 
šventės darbotvarkė.

šiems nuostatams pagrindą da
vė pirmosios Sporto šventės lai
kinasis statutas, papildytas Klu
bų atstovų suvažiavimuose pada
rytais nutarimais.

ALFAS Valdyba
Melbourne, 7.11.58.

Sportininkai, norintieji moky
tis muzikos, prašomi kreiptis as
meniškai ar raštu: Mrs. V. Gasiū- 
nienė, 36 Allawah St., Black
town, N.S.W.

J. Strautins į

VYTIS MERGAIČIŲ I — NORTH
ADELAIDĖ 32:38 (8:18)

Mergaičių komanda žaidžia ta
me pačiame sąstate kaip ir žiemą. 
Vytietės rungtynes pradėjo labai 
silpnai ir apsnūdusiai. Kaip puo-

lėjos taip ir gynėjos žaidė nevy
kusiai ir labai ne komandiškai. 
Pirmas puslaikis baigtas 8-18 mū
siškių nenaudai. Antrame puslan
kyje buvo rodomos geros pastan
gos ir kovingumas, bet komandi
nio susižaidimo trūko. Pagrindi
nės klaidos — blogas gynimas, 
lėti kamuolio perdavimai ir per 
daug driblingo. Taškai: O. Ke- 
lertaitė 12, M. Kelertaitė 10, ir 
Kitienė 8.

VYTIS MERG. (jaunės) — 
WEST ADELAIDĖ 41:11 (23:6)

Jaunės, susitikę mažai patyri
mo turinčias priešininkes, krovė 
taškus be pasigailėjimo.

Jaunių puolimas veikiu gana 
gerai, bet gynimui trūksta ilgų 
metimų ir taisyklingo priešo žai
dėjų dengimo. Taškai: R. Andriu- 
sevičiūtė 20, D. Radzevičiūtė 11, 
L. Radzevičiūtė 8 ir Šulcaitė 2.

B.N.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

5-TH FLOOR

306 The Causeway 
MELBOURNE

DOVANŲ SIUNTINIAI I BALTIJOS KRAŠTUS, 
LENKIJĄ IR USSR

LU SELL

XXX ■

J SIUNTINIAI I LIETUVĄ I
'AWAV.W/A'.'A'.'.V.Y.V

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourne Town Halt) 
Centr. 1819

Trading Company
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA

Mes siunčiame maisto, drabužių, vaistų ir kitų prekių
£ standartinius ir pačių pokuotus siuntinius į visas USSR dalis, X 
1į Baltijos kraštus ir Lenkiją. X

Mūsų firma santykiauja su geriausiomis bendrovėmis Lon- Y 
done, Švedijoj ir Danijoj. Mes pilnai atsakome už siuntinių ❖ 
pristatymą ir draudimą. X

Siuntinius priimame: darbo dienomis nuo 9 vai. ryto iki X
5 v. p.p. ir šeštadieniais nuo 9 vai. iki 12 v. y

Esant reikalui, maloniai painformuojame telefonu WJ 2272
X darbo dienomis iki 9 v. ryto ir po 6 vai. vakaro. X
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“LIETUVIS PAS LIETUVI” — SAVI PAS SAVUS — 
TRUMPIAUSIAS KELIAS I LIETUVĄ Iš AUSTRALIJOS 

PER LONDONĄ.
VISI MES džiaugiamės, jei gauname gražią dovaną. Bet 

jei jūs taip pat norite kam nors padaryti džiaugsmą su dova
na ir negalite to atlikti, tai tada prašote ką nors iš artimųjų 
ar draugų, kad tai atliktų. Jei ruošiesi siųsti dovaną į Tėvynę 
ir nori, kad ji jiems būtų tikrai vertinga ir naudinga ir, be 
to, jums neištuštintų kišenės, pilnai su lietuvišku pasitikėjimu 
rašykite: «TAUBAS” SIUNTINIU BENDROVE,
(A. BRIEDIS) 88, GOLDSMITH AVE., LONDON, W. 3. ENG
LAND. Pradėję, užtikrinu, niekada nebenorėsite skirtis su 
“TAURU”. Prašykite kainaraščių ir pavyzdžių.

Adelaidės ir apylinkės lietuviai, norį užsisakyti siuntinius 
ir pamatyti pavyzdžius, kreipiasi pas I. Vitkūną, 1 Guthrie St., 
Hill Side, Adelaide. *

Mes jieškome atstovų iš lietuvių tarpo, norinčių atstovau
ti Taurą didesnėse lietuvių kolonijose. Dėl sąlygų rašyti: nJ 
“TAURAS”, (A. Briedi.), 88 Goldsmith Ave., London, W3, £ 
England. fr

cį

i “Savi pas savus” Į
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU- J 
VISKĄ IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI- 
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS Į LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR.
O TOKIA ĮSTAIGA YRA: RAŠYKITE — BALTIC STORES LTD.. U
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės,
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PASTŲ. 'i

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Už..k, ramia sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntini atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, . 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais. s

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik vUokitu siuntiniu., bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažų mokestį (informacijos šutei- i 
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda- L 
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek J 

į siuntėjui tiek gavėjui. j
NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie

maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu. o

BALTIC STORES BENDROVĖ I
(SAVININKAS Z. JURAS) 'j

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
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tarybos sudėtis
Tarybą sudaro:

Krašto Valdybos 7 nariai, Kraš
to Kontrolės Kom-jos pirminin
kas arba jo pa.vaduotojas, Kraš
to Garbės Teismo pirmininkas ar
ba jo . pavaduotojas, Kultūros 
Fondo, pirmininkas arba jo pa
vaduotojas, Pasaulio Lietuvių 
Seimo 3 nariai, Sydnėjąus Apyl. 
pirmininkas ir 12 rinktų apylin
kės atstovų, Bankstowno. pirmi
ninkas ir G atst^ Cabramattos 
pirm, ir 2 atst., Melbourne pirm, 
ir 14 atst., Adelaidės pinu, ir 15 
atst, Geelongo pirn?, ir .3 atst, 
Brisbanės pirm, ir 2 atst, Can
berros pirm, ir 1 atst, Wollon- 
gongo pirm, ir 1 atst, Newcaste- 
lio pirm, ir 1 atst, Hobarto pirm, 
ir 1 atst, be to, Pertho, Laun-

SYDNĖJUS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

šių metų lapkričio mėn. 23 d., 
Lietuvos Kariuomenės 40 metų 
jubiliejui atžymėti Camperdow- 
ne parapijos bažnyčioj kun. P. 
Butkus atlaikė iškilmingas pa
maldas už žuvusius Lietuvos ka
rius bei partizanus, pasakyda
mas tai dienai pritaikytų pamo
kslą. Kaip paprastai, per mišias 
giedojo Sydnėjąus liet “Dainos” 
choras.

Po pamaldų lietuviai susirinko 
Sydnėjąus Lietuvių Namuose 
Redferne, kur Kariuomenės šven
tės proga iškilmes trumpu žodžiu 
atidarė Apyl. pirm. A. Jasaitis.

Jam pasiūlius, minutės susikau
pimu buvo pagerbta žuvusieji už 
Lietuvos laisvę.

■čia pat garbės prezidiuman 
buvo pakviesta: Krašto V-bos 
pirm. p. e. inž. B. Daukus, Savano
rių S-gos pirm. pik. V. Šliogeris, 
Sydnėjąus liet, kapelionas kun. 
P. Butkus, ats. mjr. Garolis, O. 
Šalkauskienė, ats. mjr. S. Narušis 
ir p.p. Moras ir Juzėnas.

Iškilmingoje šventės dalyje 
kalbėjo inž. B. Daukus, ats. pik. 
V. Šliogeris ir kun. P. Butkus.
Po to sekė pagrindinis ats. mjr. 

Garolio pranešimas — paskaita. 
Prelegentas patiekė visuomenei 
pluoštą įdomių žinių iš savo atsi
minimų Lietuvos kariuomenėje ir 
aviacijoje.

Minėjimui pasibaigus, ramioje 
ir jaukioje nuotaikoje buvo tę
siamas pobūvis toliau.

M.P.I
SYDNĖJĄUS SKAUTŲ 
STOVYKLOS REIKALU *

PRANEŠIMAS
Galutinai paaiškėjus vykstančių 

į Melbourne Tautinę Stovyklą 
skautų skaičiui, pasirodė, kad ne
lieka čia vietoj vyresnio amžiaus 
vadovų, kurie pajėgtų tvarkyti 
ūkio skyrių ir virtuvę numatomo
je Kalėdų atostogų metu Sydnė- 
jaus skautų stovykloje.

Todėl čia kreipiuosi i skautų 
tėvus bei rėmėjus, kad atsirastų 
iš jų tinkamų žmonių minėtoms 
pareigoms stovykloj atlikti. Prie
šingu atveju stovykla negalės iš 
viso įvykti. Atsiradę savanoriai, 
galį padėti mūsų mažiesiems paš
to vyklauti lietuviškoj aplinkoj, 
prašau nedelsiant skambinti man 
telefonu: UB 1421. Tolimesni 
pranešimai stovyklos reikalu tilps 
"M.P.” ir “Pėdsekyje”.

"Aušros” Tunto Tuntininkas

CAMPERDOWNO 
SEKMADIENIO MOKYKLA

Sydnėjąus lietuvių sekmadienio 
mokykla Camperdowne šiuos mo
kslo metus užbaigia gruodžio 14 
d., sekmadienį.

Prasideda padėkos šv. Mišių au
ka bažnyčioje — lietuviškose pa
maldose, po jų salėje pažymėjimų 
įteikimas, mokinių pasirodymai, 
dainos ir deklamacijos. Po to, tra
dicinė eglutė vaikams ir Kalėdų 
senelio dovanos. Po visos progra
mos bus vaikučiams bendri už
kandžiai — vaišės. 

cestono, Albury pirmininkai ir 
Salės seniūnijos seniūnas.

Pastaba: Jei kurios apylinkės 
pirmininkas pats asmeniškai su
važiavime negali dalyvauti, jo vie
toj įgaliojamas kuris nors valdy
bos narys.

PRANEŠIMAS
A.L.B.

APYLINKIŲ VALDYBOMS
ALB-nėa Krašto Valdyba prašo 

apylinkių vadovybes, kad Tarybos 
atstovų, kuriems bus reikalinga 
suvažiavimo metu parūpinti nak
vynes, sąrašus netarpiškai išsiųs
tų Melbourne Apyl. Valdybai šiuo 
adresu: 573 Bell Str., W. Preston, 
Vic.

Į šią šventę kviečiami ir kiti 
vaikučiai iš tolimesnių apylinkių. 
Tėvai prašomi iš anksto susirišti 
su mokyklos mokytojomis: p.p. A. 
Bernotaite ir A. Savickiene arba 
tėvų komiteto pirmininku — p. 
Adomėnu (Tel. LM 4146).

Kun. P. Butkus

PAMALDOS
Gruodžio mėn. 5 d. — pirmasis 

penktadienis: Išpažintys Bass — 
Hills parapijos bažn. nuo 7 vai. 
vak.

Gruodžio 7 d. ir 21 d. pamal
dos Bankstowne St. Brendan’s 
bažn. 10 vai. 45 min.

Gruodžio 14 d. Cabramattos 
lietuviams pamaldos Mt. Prit
chard bažn. 10 vai.

PRIEŠŠVENTINIS 
SUSIKAUPIMAS

Visi mes jaučiame ir žinome, 
kad Kalėdos nėra tai 'vien vaišės 
ar dovanos, kad jų prasmė ir 
džiaugsmas yra gilesnis, kurį mes 
galime pajusti tik per dvasinf su
sikaupimą — ypač per išpažintį 
ir šv. Komuniją.

Visus Sydnėjąus lietuvius nuo
širdžiai raginu į šį prieššventinį 
susikaupimą, kuriam pravesti esu 
užkvietęs svečią kunigą — Tėvą 
Paltanavičių.

IŠPAŽINČIŲ BUS KLAUSOMA
Gruodžio 20 d. — šeštadieni, 

nuo 9-10 vai. ryto St Felix’s baž
nyčioje Bankstowne (ant kalno).

Gruodžio 20 d. nuo 6 vai. va
karo iki 8 vai., o jei reikės ir il
giau — Camperdowne — lietu
viškų pamaldų bažn.

Gruodžio 21 d. — sekmadienį — 
Camperdowne nuo 8 vai. ryto iki 
pamaldų. 12 vai. lietuviškų pa
maldų metu kunigo svečio pa
mokslas ir visų bendra Kalėdinė 
šv. Komunija.

Gruodžio 21 d. nuo 4 vai. po 
pietų Wollongong apylinkių lietu
viams 5 vai. p.p. kunigas svečias 
laikys pamaldas ir pasakys pa
mokslą. Bendra Šv. Komunija (3 
vai. prieš tai nevalgiusiems. Po 
pamaldų vaikų eglutė. Maloniai 
kviečiu visus į šį dvasinį susikau
pimą, o per jį į tikrąjį Šv. Kalė
dų džiaugsmą.

K.P.B.

UŽMUŠTAS LIETUVIS
Sydnėjąus laikrašiai praneša, 

kad iš pirštų nuospaudų identifi- 
kutoas negyvas lietuvis Kazys Vil- 
gindas, kurio lavonas rastas prie 
Bumborah Point kapinių Sydnė- 
juje.

Policijos pranešimu, mirusiam 
yra sutrenkta galva. Manoma, kad 
galėjo būti žmogžudžio auka.

Reikalingas Partneris 
prie pabėgių gamybos, galįs nu
pirkti pusę inventoriaus ir daly
vauti,. kaip pilnateisis kompani- 
jonas.

Geras uždarbis.
Kreiptis: Vincas šopys, 20 King 

Str., Canley Vale, N.S.W.

GERAI PAVYKĘS SKAUTŲ 
BIČIULIŲ VAKARAS

Pirmą kartą Bankstowno Lie
tuvių Salėje buvo suruoštas skau
tų bičiulių vakaras. 7 vai. punk
tualiai rinkosi lietuviai įš visų 
Sydnėjąus pakraščių pažiūrėti 
baigiamos statyti salės ir paremti 
skautišką veiklą Sydnėjuje. Da
lyvių buvo per 250 žmonių, jų 
tarpe gražaus jaunimo. Kai kurie 
skautų bičiuliai buvo dar nematę 
Bankstowno Lietuvių Namų, to
dėl stebėjosi atliktais darbais ir 
žadėjo ' teikti tolimesnę paramą, 
kiti atsilankė po pažastimi neši
ni dovanomis. P. Bartkevičius pa
dovanojo gražiai įrėmuotą Vytį, 
kuris iškilmingai buvo pakabin
tas ant galinės sienos. Skautų bi
čiulis pulk. V. Šliogeris pareiškė, 
kad esąs maloniai nustebintas at
liktais darbais. Jo manymu, šio
se sąlygose per, palyginti, trum
pą laiką tokios salės įsigijimą 
reikia laikyti stebuklu. Kiti skau
tų bičiuliai rėmė kėdžių įsigiji
mo vajų. Valdyba yra užpirkusi 
150 kėdžių, kurioms išmokėti ver
buoja mecenatus. Skautų bičiulis 
ir šių namų mecenatas p. J. Ke
lertas apmokėjo net 12 kėdžių.

Vakarui įpusėjus, tradicinį 
skautų bičiulių valsą, dainuojant 
p. Dryžai ir pritariant visai sa
lei, pradėjo p. Kelertas su p. Mar
dosiene. 12 valandą tingiai skirs
tėsi bičiuliai iš salės, pageidau
dami daugiau tokų nuotaikingų 
vakarų. Iš tikrųjų, vakaras pra
ėjo pakeltoje nuotaikoje ir davė 
gražaus pelno. A.M.

VISI TAUTIEČIAI
renkasi į

TRADICINĮ NAUJŲ METŲ SUTIKIMO

KURIS ĮVYKS 1958 M. GRUODŽIO 31 D. VISIEMS ŽINOMOJ
VIC PARK ST. JOACHIM’S HALL SALĖJE 
(Sheppenton Rd. ir Harpper Str. kampe).

Gros visiems žinomas puikus olandų orkestras.

Bilietai gaunami pas komiteto narius.

Pertho Apyl. Valdyba

I COSMOS TRADNG CO.
| S A V. A. VAITIEKŪNAS
Y Norite pigiai ir su pilna pristatymo garantija pasiųsti siuntinį 

į Lietuvą? Kreipkitės į mus. Pasinaudokite mūsų nauja siunti- 
A nių apdraudimo sistema. Jūsų siuntinys gali būti apdraudžiamas 
X iki £ 100.- vartės!
X Maistą hermetiškai uždarytose dėžutėse galima siųsti kartu 
❖ su medžiagomis ir rūbais.
Ž SEKANČIAI SIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS IKI GRUO- 
X DŽIO MĖN. 17 D. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS KO- 
$ VO MĖNESIO VIDURY, 1959 M.

Siuntiniai priimami iki 44 Ibs svorio. Oro pašto siuntiniai kai- 
X nuoja extra 25/- nuo kiekvieno 1 1b svorio. Pristatymas per 4 
X savaites. Seniem* klijentama didelė nuolaida, užeikite — įsiti- 

kinaite!

DĖMESIO!
X Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų. Kainos žemesnės 
•j* negu turguose ar kur kitur. Tiesiai iš fabrikų į Jūsų siuntinius: 

Vilnonės kostiuminės medžiagos nuo 25/- — 40/- yardas 
Vilnonės suknelėms medžiagos nuo 10- — 18/- yardas 
Vilnonės paltinės medžiagos nuo 12/- — 30/- yardas 

taip pat viršutinės, padų ir kitokios odos.
Gaunamos Essendone ir pas visus agentus.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin
kelio stotį prekine važta:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 
Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukštas) 
TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais).

SKYRIAI:
Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. 

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
Brisbanėje: Cosmos Trading Co., Room 1, Herschel Chambers, 

Cr. George & Herschel St., Brisbane, Q’id.
Per the: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Hobarte: N. Kantvilas; 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm. 

(Trolleybusu nuo G.P.O. Stricland Ave. iki 20 sust.)
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St-, South Geelong, Vic.

i
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RETAS ĮVYKIS SYDNĖJUJE
Kaip jau matėme iš M.P. 46 

(500) Nr. įdėto pasikalbėjimo su 
režisbre’ p. Dauguvietyte’ — 
šniukštiene, Sydnėjąus Liet. “At- 
žąlos” teatras š.m. gruodžio 7 d. 
(sekmadienį) Anzac House salė
je, • Sydnėjąus centre, stato J.B. 
Priestley 3 v. vaidinimą "Pavo
jingas Posūki?”.

Tatai tikrai reta proga visiems 
Sydnėjąus ir apylinkių lietuviams 
pamatyti augšto meninio lygio 
vaidinimą, nes jau ir seniau “At
žalos” teatro statomi veikalai 
mums leisdavo gėrėtis tikrai me
niškai augštais pasirodymais.

Šį kartą pastatymas vyks ypa
tingai geroj (vienoj iš gražiau
sių) Sydnėjąus salėj. Tuo būdu 
Sydnėjąus tautiečiai galės bent 
kelioms valandoms pasidžiaugti 
reta proga, pamiršdami savo kas
dieninius rūpesčius ir savo atsi
lankymu paremdami mūsų teatra
lus moraliniai ir medžiagiškai.

Salė, kaip minėta, yra miesto 
centre (26-36 College Str.), tarp 
Miesto Muziejaus ir Liverpoolio 
gatvės. Važiuojant traukiniu, ge
riausia išlipti Museum stoty.

M.P. inf.

PATIKSLINIMAS
Š.m. lapkričio mėn. 17 d. "Mū

sų Pastogės” Nr. 46 aprašant 
Sydnėjąus skautų stovyklavietės 
atidarymą buvo praleistas saki
nys: “Šia proga, be kitų kalbėto
jų sveikinimo kalbą pasakė Kraš
to Valdybos pirmininko pareigas 
einąs inž. B. Daukus, įteikdamas 
Aušros tunto tuntininkui A. Du- 
daičiui stovyklavietės išpirkimui 
Kr. Valdybos skirtą £10.0.0 auką”.

Dėl klaidos paliestieji atsipra
šomi. M.P. redakcija

PRANEŠIMAS
Pranešama, kad š.m. gruodžio 

6 d. (šeštadienį) Sydnėjąus skau
tų Kęstučio draugovė rengia su

5
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Buvusiam ilgamečiai Canberros Apylinkės Pirmininkui 
k p. ANTANUI ČEIČIUI1 į

ir 
p. LILEI VĖLIONIŠKYTEI, 

sukarusiems lietuvišką šeimą, linkime ilgo ir laimingo gyvenimo 
L.B. CANBERROS APYL. VALDYBA

eigą ir iškylą Sydnėjąus skautų 
stovyklavietėj Ingleburne.

Iškylautojai Bankstowno stoty
je renkasi uniformuoti punktua
liai 7 vai. ryto, pasiimdami vienai 
dienai maisto ir kelionei pinigų.

Kviečiami šia proga ir neskau- 
tai lietuviai jaunuoliai, norį būti 
skautų gretose, kurie gali tomis 
pačiomis sąlygomis dalyvauti ii 
sueigoje ir iškyloje.

D.L.K. Kęstučio D-vės 
Draugininkas

CANBERRA
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojam visiems 
Canberros lietuviams, kurie au
kojo savo brangų laiką lankyda
mi ligoje mūsų vyrą ir tėvą a.a. 
Vladą Narbutą, Jo kančių palen
gvinimui nupirkdami oksigeno 
aparatą, rėmė Jį moraliai bei 
materialiai ir gausiai dalyvavo 
paskutinėj Jo žemės kelionėj.

širdingas ačiū ir tiems, kurie 
pareiškė dėl Jo mirties užuojau
tas spaudoje, laiškais ar asme
niškai.

Ona ir Eugenijus Narbutai

PAMINĖTA KARIUOMENĖS 
SUKAKTIS

š.m. lapkričio 23 d. Canberros 
Apylinkės Valdybos ir lietuvių 
karininkų pastangomis buvo su
rengtas kariuomenės šventės mi
nėjimas. Gražioje Cotter upės 
pakrantėje susivažiavo apie pen
kiasdešimts tautiečių šią šventę 
atžymėti. Karininkas Vladas Bi- 

[ SYDNĖJĄUS LIETUVIŲ TEATRAS ATŽALA į 
; šių metų gruodžio 7 d., sekmadienį J*
J ANZAC HOUSE SALĖJE, 26/36 COLLEGE ST., SYDNĖJUJE j! 

j stato *■
į J.B. PRIESTLEY į*

• 3 v. vaidinimą !j

i PAVOJINGAS POSŪKIS 
J REŽISIERIUS K. DAUGUVIETYTĖ į

■ Vaidina: J. Čižauskaitė, K. Dauguvietytė, A. Grinienė, G. Re- ■*
■ nigerienė, V. Rauličkis, S. Skorulis, H. Šliteris. J»
į Administratorius V. štelemėkas ij
;! VAIDINIMO PRADŽIA 5 VAL. P.P. į

J Bilietus iš anksto galima įsigyti Liet Spaudos Kioske, Cam- Ji 
į perdowne, "Rūtos” delikatesų parduotuvėje Cabramattoje, tei. jį 
į UB 3498, pas p. O. Motuzą — 65 Beresford Av., Bankstowne, ij 
J» tel. UY 2805 ir prie įėjimo. J J
S Bilietų kaina: 12, 10 ir 8 šilingai. !j

MELBOURNE IŠNUOMOJAMOS PA
TALPOS — “SALĖ” vestuvėms, pobūviams, kambariai | 

atvykstantiems. Gražus sodas gegužinėms.

75 PARK STR., MUNEE PONS, VIC. 
Tel. FU 5684 

Kalbama lietuviškai.

NUOSAVUS NAMUS,

MAŽĄ DEPOZITĄ,

įmokėjus

GREITAI, TVARKINGAI IR GRAŽIAI PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
(SAVININKAS M. LUKAUSKAS) 

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti telefonu WJ 2272 — darbo dienomi. iki 9 vai.

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

veinis įspūdingai apibūdino lietu
vių kariuomenės reikšmę tautai 
ir jos nuveiktus darbus, žuvusieji 
kariai buvo pabergti tylos minu- 
te. Po oficialiosios dalies sekė 
bendri užkandžiai ir kiti “pikni
ko” malonumai.

Buvęs

"MŪSŲ PASTOGĖ”

VĖL PRIMENA
Baigiasi metai, todėl jau pats 

laikas apsimokėti š.m. prenume
ratą už laikraštį. Administracija 
bus tiems tikrai dėkinga, kurie 
greičiausiu laiku atsiųs savo sko
lą, nes reikalinga suvesti šių me
tų sąskaitas ir patiekti kitų metų 
sąmatos planą.

Prenumeratos pinigus prašoma 
siųsti adresu: Box 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

Ta pačia proga M.P. redakto
rius dar kartą primena, kad svei
kinimams su Kalėdų šventėmis ir 
Naujais Metais gauti paskutinis 
terminas yra gruodžio 12 d.

Pagal prigijusią tradiciją svei
kinimus laikraštin deda ALB-nės 
apylinkių valdybos ir kitos įvai
rios lietuvių organizacijos, linkė- 
damos savo nariams gražių ir lai
mingų švenčių, o taip pat ir pre
kybos bei pramonės įmonės, svei
kindamos savo klijentus bei pa
vieniai tautiečiai — savo pažįsta
muosius.

Sveikinimų tekstą ir dydžio nu
rodymus prašoma siųsti redakto
riaus adresu: 24 Lovoni Str., Cab- 
ramatta, N.S.W.
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