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LATVIJOS VALYMŲ AIDAS LIETUVOJE
Ar išsilaikys Sniečkus, tai bu 

vo klausimas, kurį Lietuvoje daž
nas kartojo tylomis arba net ir 
pusbalsiu paskutiniomis lapkričio 
dienomis, kai Latvijoje “nuvirto” 
Kalberzinš, kompartijos pirmasis 
sekretorius Latvijoj, tai yra “lat
vių Sniečkus”.

Kalnberzinš tapo “perkeltas j 
kitų darbų”, bet niekas perdaug 
neslepia, kad tas perkėlimas įvy
ko kaip pabauda pirmajam sekre
toriui už tai, kad nesugebėjo iš
auklėti latvių jaunimo taip, kaip 
partijai reikia. Jaunimas apsikrė
tęs “buržuaziniu nacionalizmu". .

Dėl “nacionalistinių” polinkių 
(faktiškai, dėl bandymų pramonės 
darbų bent kiek pakreipti ir pa
čios Latvijos naudai, ne vien tar
nybai Rusijos labui) prieš kelias 
savaites buvo pašalintas premje
ro pavaduotojas Berklavs, pakeis
ta beveik visa komsomolo vado
vybė, pakeistas profsąjungų vado
vas ir Lt Bet Kalnberzinš buvo 
iš jų visų pati didžiausia figūra: 
jis buvęs pogrindininkas ir nuo 
1940 metų, kaip ir Sniečkus Lie
tuvoj, be pertraukos buvo parti
jos padalinio Latvijai pirmuoju 
sekretorium.

Būdinga buvo, kad Berklavą, 
kai tas buvo pašalintas, smerkė 
ir barė ne Kalnberzinš, o Peise, 
antrasis sekretorius. Dabar tas 
Pclšė ir užėmė Kalnberzinio vie
tų.

Arvydas Pelšė yra vieno iš tur
tingiausių Latgalijos (Lietuvos 
pasienio) ūkininko sūnus. į ko
munistus įsijungė dar būdamas 
jaunas studentas Rusijoj, 1916 
metais. Atsiskyrė nuo šeimos, pa
siliko Rusijoj po I karo, Latvijoj

KONCERTAS DAINAVOJE
(RECENZIJOS VIETOJE)

Francois Rabelais mistiškasis 
herojus, milžinas Gargantua, vos 
gimęs ir tuoj visu balsu pareika
lavęs gerti vyno. Mūsų gražuolė 
naujagimė Dainava Bankstownc. 
tik prieš porą savaičių pakrikšty
ta, tuoj pareikalavusi dainų, kaip 
ir pridera kukliai lietuvaitei, 
pagal mūsų šalies senų žmonių 
padavimus.

O jau tų dainų girdėjome gra
žių gražiausių, įvairių įvairiausių 
per koncertą, kurį surengė Ban 
kstowno apylinkės Kultūros Ta
ryba š.m. gruodžio 5 d. Banks- 
towno lietuviškoje Dainavos salė 
je. Kai sakau — lietuviškoje sa
lėje, tai reikia suprasti beveik žo 
dine prasme: ji pastatyta ant lie
tuviškos žemės — į jos pamatus 

jr įmūryta tikros atsivežtinės žemės 
iš įvairių Lietuvos vietų, lietuviš
komis rankomis ji buvo sumūry
ta, lietuviško vyskupo pašventin
ta ir net jauno berniuko lietuviš
ku krauju apšlakstyta. Gedimino 
pilies legenda pasikartojo.

★ •
Kai susirinko apypilnė salė, vi

si su nekantrumu žiūrėjo į sun
kią prinokusių vyšnių spalvos 
scenos uždangą, rūtos šakelės or
namentu papuoštą. Vienas svetys, 
pirmą kartą atsilankęs į Dainavos 
salę, neiškentė ir kreipėsi į gre
ta sėdintį banketowniškį: “Sakyk 
vyreli, kaip jūs sugebėjote nu
kniaukti Kauno valst. teatro už
dangą ir pasikabinti pas save?" 
Sis, nė nemirktelėjęs, ramiai at
sakė: “Mes viską galime!”

O kai toji uždanga prasiskleidė, 

atsirado tik 1940 metais. Taigi, 
neturėjęs progos apsikrėsti latviš
ku “buržuaziniu nacionalizmu”.

Sniečkaus kilmė panaši. Ir jis 
iš pasiturinčio Suvalkijos ūkinin
ko šeimos, ir jis, tiesa, ne stu
dento, o tik pradiniu gimnazistu 
būdamas pritapo prie komunistų, 
išsiskyrė iš visos šeimos ir Lietu
vos nepriklausomybės laikotarpio 
dalį praleido Rusijoj arba iš ten 
atsiųstas pogrindiniame veikime 
(ir šiek tiek kalėjime). Sniečkaus 
broliai yra pasitraukę į vakarus, 
giminės buvo ištremti į Sibirą, 
Pelšės visa eilė giminių irgi buvo 
ištremta, jis atsisakė padėti, bro
lis irgi yra pasitraukęs, gyvena 
New Yorke, prieš kiek laiko bu
vo latvių parapijos bažnytinio ko

NATO REZOLIUCIJA PRIEŠ PAVERGĖJUS
Vašingtone posėdžiavusi, kaip 

jau minėta, NATO narių-valsty • 
bių konferencija, pirmininkauja
ma Prancūzijos generolo Bethou- 
art, lapkričio 20 priėmė rezoliu
ciją sovietų pavergtųjų Centro ir 
Rytų Europos valstybių reikalu. 
NATO parlamentarai pripažįsta, 
kad “sovietų komunistinės eks
pansijos tikslams aukojimas Ry
lų Europos tautų nepriklausomy
bės, žmogaus laisvės, gyvenimo 
standarto ir mokslo laimėjimų yra 
laisvojo pasaulio tragedija ir pa
vojus” ir kad laisvosios valstybės 
turi “atmesti kiekvieną kompro
misą, daromą moralės principų 
sąskaita su bet kurios rūšies tiro
nija”. NATO parlamentarai pa
reiškė viltį, kad pažanga nusigin

scenoje’ pamatėme Kauno valst. 
operos chorą su jo dirigentu Ju
lium Starką priešaky... Atsipra
šau, nukalbėjau, tai vis įtaka už
dangos ir tos iškilmingos nuotai 
kos, kuri jautėsi salėje. Iš tikrų
jų, scenoje pamatėme puošnų 
Sydnėjaus liet. “Dainos” mišrų 
chorą ir jo nenuilstamą vadovą 
K. Kavaliauską. Prityręs dirigen
tas liepė chorui dainuoti ir džiu
ginti klasytojus. Mes džiūgavome 
pilna krūtine ir klausėmės seną 
pažįstamų: J. Naujalio, St Šim
kaus, B. Budriūno, K.V. Banaičio, 
o kai choras užbaigė griausmin
gą ir žaismingą Pilėnų operos 
(komp. N. Klovos, iš anapus Ne
muno...) pasveikinimo dainą — 
maniau, Dainavos sienos neišlai 
kys. Man gi vėl straktelėjo gal
von pirmoji mintis ir sukėlė se
nų prisiminimų ir jausmų, kuriuos 
aš jutau, kai bene 1922 metais 
pirmą kartą klausiausi Kaune mū
sų besiorganizuojančios operos 
choro.

*
Dar nespėjo nutilti katutės ir 

ovacijos išklausius choristų, jau 
juos sekė solistai: elegantiškas E- 
Vilnonis, o po jo visų mėgiama 
p. Bernotienė. Be lietuviškų dai
nų, jie mums leido pasigerėti 
Gounod, Čaikovskio, Rubinšteino 
ir Flotow’o operų arijomis ir tu
rėjome progos mintimis pašokti 
valso su Lėharo "Linksmąja naš
le". Kaip du stos, visados dau
giau padarys: abiem solistams 
nuoširdžiai talkavo grakšti pianis
tė Irena Viinonytė; mano kaimy

miteto pirmininkas.
Tie palyginimai leidžia spėti, 

kad Sniečkus turi Kremliui pa
tenkinamas kvalifikacijas (pana
šus j tą, kuris Latvijoj iškilo), 
tad gali dar ir išlikti. Nors prie
kaištų dėl “buržuazinio naciona
lizmo" Lietuvos jaunime jis ne
galėtų išsiginti, nes ir pats nere
tai pripažįsta, kad jo Lietuvoj 
yra...

Sniečkus dabar bus likęs vienin 
telis respublikinis pirmasis sekre 
torius visoj Sovietijoj, išsilaikęs 
toj pozicijoj nuo 1940 metų. Ir 
Paleckis bus vienintelis respubli
kinis “prezidentas” visoj Sovieti- 
joj, irgi išsilaikęs tokioj pozicijoj 
taip pat nuo 1940 metų.

LNA

klavimo klausimu, Vokietijos pro
blemos sprendimas, Rytų-Vakarų 
tarpusavinis pasitikėjimas galėtu 
ir Rytų Europos valstybių prob
lemai rasti kelią, suderinamą su 
jų laisvo apsisprendimo teise ir 
asmens laisvėmis.

Lapkričio 21 d. New Yorke, 
University Club patalpose, Pa
vergtosios Europos Seimas suren
gė NATO parlamentarams priė
mimą, kuriame dalyvavo beveik 
visų NATO valstybių delegatai, 
pavergtųjų Seimo atstovai ir 
New York Times bei kitos ame
rikiečių spaudos atstovai. Seimo 
pirmininkas dr, P. Ženki ir NA
TO parlamentarų konferencijos 
pirmininkas gen. Bethouart pasi
keitė kalbomis.

nas skundėsi, nežinąs ką daryti — 
klausyti solistų ar žiūrėti ir sekti 
dailiąją jaunutę pianistę. Jų visų 
trijų publika nenorėjo išleisti nuo 
scenos, bet užkulisiuose jau lau
kė savo eilės kiti.

■k
O kas tie kiti? Tai — septyni 

Lietuvos kareivėliai su savo būrio 
vadu A. Plūku. Neturėdami sveti
muose kraštuose karinės licenzi
jos, jie kukliai prisistatė publikai 
Rožyčių dvigubo kvarteto vardu. 
Laikydamiesi kariškos tvarkos, jie 
pradėjo St. Šimkaus daina — Ei, 
Lietuvos kareivėliai. Kas pasidarė 
salėje jiems užbaigus dainą, aš ne
siimu pasakoti, bet entuziazmas 
buvo toks, kad jei kas nors tuo mo
mentu būtų pasiūlęs eiti vaduot: 
Lietuvos, viii tikriausiai galva
trūkčiais būtų veržęsi pro duris, 
kad pirmaisiais stotų j vaduotojų 
eiles. Su kiekviine. jų daina entu
ziazmas salėje kilo. O kai jie pra
dėjo dainuoti svajingą paties A. 
Plūko harmonizuotą dainų pynę, 
jiems į pagalbą atskubėjo dar vie
nas kareivėlis studento Romo Ci
bulskio esmeny. šis malonus jau
nuolis, kai tik dainoriai pritildavo, 
išlysdavo iš pasalų į sceną, pri
sunkdavo prie mikrofono ir šel
miškai kurstydavo juos dar padai
nuoti.

Jei prisiminiau Romą, turiu pa
minėti ir Ritą, p-lę Ritą Glioner- 
taitę. Ji buvo scenos šeimininkė 
ir tvarkė įeinančius ir išeinančius 
koncerto dalyvius, pranešdama 
apie tai klausytojams savo malo
niu lituanistiniuose kursuose iš
miklintu balseliu.

Nesenai lenkęsis Sydnėjuje ra
šytojas Pulgis Andriušis, paklaus 
tas, kaip jam atrodo lietuviškasis 
Sydnėjus po ilgesnės pertraukos,

POLITINIAI ĮVAIRUMAIl
NESKAITO KOMUNISTINES SPAUDOS

Partiniai darbuotojai važinėjo 
po kraštą ir stebėjo, kaip plati
namos politinės-komunistinės kny
gos. Apie savo pastebėjimus pa
rašė straipsnį ck žurnale “Komu
nistas” (10 nr.) Vaizdas, jų aki
mis žiūrint, liūdnas. Lehino raš
tų lietuvių kalba išėję jau 37 to
mai, išėjo K. Markso “Kapitalas” 
ir kiti komunistiniai “šventaraš 
čiai”, bet mažai kas tuos leidinius 
perka. Net partijos darbuotojai 
tų raštų neperka. Kai kur parti
jos sekretoriai, tiesa, tuos raštus 
užsiprenumeravo, bet kai jie iš
eina, jų visvien neišperka. Kal
tinami ir knygynai, knygų pla
tintojai. Girdi, jie gerai išplatiną 
grožinės literatūros veikalus (ku
riuos skaitančioji visuomenė per
ka), bet politinės literatūros vei
kalais kaip ir nesidomi. Taip ir at
sitikę, kad kai kuriuose rajonuose, 
pvz„ Šalčininkų rajone, iki šiol

RAUDONOJO REŽIMO
TIKROVĖ VAIZDUOSE

“Globų*", tarptautinis jaunimo 
žurnalas, leidžiamas Berlyne (Ber
lin SW 61, Stresemannstr. 30) 
vokiečių, anglų ir prancūzų kal
bomis, išleido specialų numerį, 
kuriame daugeliu vaizdų ir kari
katūrų atvaizduojama sovietinė 
tikrovė. Turinyje keliose vietose 
ryškiai pabrėžiamas ir Lietuvos 
bei kitų Pabaltijo kraštų pavergi
mo faktas. Tarp kitko suregistruo
ta eilė sutarčių (su Lietuva ir ki
tomis valstybėmis), kurias Maskva 
sulaužė, škiciniame žemėlapyje 

atsakęs, kad jis radęs Sydnėjų 
esant tokį pat, kokį palikęs prieš 
kelerius metus. “Tik”, — pridūrė 
jis — “Irena Viinonytė užaugo”.

Jei mielas Pulgis būtų galėjęs 
atsilankyti į šį koncertą, jis būtų 
įsitikinęs, kad p-lė Irena ne tik iš
augo j dailią, grakščią merginą, 
ji ne tik subrendo fiziškai, — jį 
subrendo bei išaugo ir kaip meni
ninkė. Puiki sceninė išvaizda ir 
pianistės talentas žavėjo klausyto
jus. Ji koncertui pateikė M. K. 
Čiurlionio Noktiurną, J. Tallat 
Kelpšos Pasaką ir Debussy Preliu
dą. Kalbėjausi su vienu atsilankiu
siu į koncertą tautiečiu, kuris dar 
prieš karą Lietuvoje ir užsieny 
girdėjęs iškilių pianistų koncertų 
ir visada domėjęsis pianino muzi
ka ir aš jam tikiu, kai jis man pa 
sakė, kad Irenos Vilnonytės pasi
rodymas šiame koncerte buvęs 
vienu geriausiu meninių pasirody
mų.

Kas gi visą triukšmą Dainavos 
salėje sukėlė?

Gi grupė energingų jaunuolių, 
kurie sudaro Bankstowno apylin
kės Kultūros Tarybą. Jos pirmi 
ninkė — patraukli ir veržli spor 
tininkė ponia G. Hornienė, nariai 
— B. Žalys, J. Zinkus, M. Šums
kas ir A. Bučinskas, šita grupė 
jaunų kultūrinių sąmokslininkų 
susitarė parodyti, kad jaunimui 
daromi priekaištai dėl neveiklu
mo ne visai teisingi, jie norėjo pa
rodyti, kad jiems miela visa, kas 
lietuviška ir kad bus kas vyres
niuosius pavaduoja. Jiem tai paro
dyti pavyko visu šimtu procentų. 
Tokį gražų, tvarkingą, aukšto me- 
ninio lygio parengimą Sydnėjaus 
lietuviai matė pirmą kartą.

Kažkada girdėjau sakant, kad j 
lietuvio širdį reikia eiti su daina, 

neatsirado nei vieno Lenino raštų 
pirkėjo. Kaltinami pardavėjai, 
kad jie ne gana energingai pirkė
jams prikalba pirkti politinės lite
ratūros. Neseniai išleista nauja 
laida “Komunistų manifesto” (lie
tuvių kalba), bet knygynuose ne
buvę galima leidinio nusipirkti — 
parduotuvės jo nebuvo pasirūpi
nę. Iš anksto išsiuntinėjamuose 
užsakymų lapuose knygų parduo
tuvės politinės literatūros leidinių 
įrašo kuo mažiausia. Kritikuoja
ma ir tai, kad knygynuose, kny 
gų prekyboje apskritai labai ma
žai esą komjaunuolių ir komunis
tų. Be to, knygynai ne visur tu
rį geras patalpas. Kai kur knygos 
laikomos kieme sukaltame iš len
tų sandėlyje, kuris tiktų greičiau 
malkoms laikyti. Dabar esą jau 
statomi nauji pastatai, tačiau jau 
iš anksto esą žinoma, kad jie bus 
per maži.

rodo, kaip kadaise palyginamai 
maža Rusija plėtėsi j visas puses 
ir sovietinio režimo metu pasiekė 
Baltijos jūrą. Labai vykusiai pa
cituoti kai kurie Lenino ir Stali
no pasisakymai tautų apsisprendi
mo teisės klausimu.
Stalinas savo knygoje “Marksiz 
mas ir tautinis klausimas" t.k. pa
reiškė: “Tautų apsisprendimo tei
sė reiškia, kad tauta gali tvarky
tis taip, kaip jai patinka. Ji turi 
teisę savo gyvenimą tvarkyti au
tonominiais pagrindais. Ji turi tei
sę sudaryti su kitomis tautomis 
federatyvinius santykius. Ji turi 
teisę visiškai atsiskirti. Tauta yra 
suverenė ir visos tautos yra ly
gios.” Kaip žinoma, patsai Stali
nas tą savo postulatą kojomis su
trypė, okupuodamas Pabaltijo 
kraštus. Primenamas ir žinomas 
Lenino išsireiškimas (iš 22-jo jo 
veikalų tomo): “Jei kuriai nors 
tautaia nesuteikiama teisė apie 
savo valstybinę buitį nuspręsti 
laisvu nubalsavimu, tokios tautos 
prisijungimas yra ne kas kita, 
kaip užkariavimas ir išprievarta
vimas". Deja, maskvinis režimas 
tą Lenino suformoluotą dėsnį taip 
pat po kojomis pamynė ir jokiai 
sovietų pavergtai tautai neleidžia 
laisvai nubalsuoti.

PAPILDYTA VYRIAUSIOJI PLB VALDYBA
PLB Seimas, išrinkdamas Pa

saulio Liet. Bendruomenės valdy
bą iš penkių narių, paliko jai tei 
sę papildyti savo sąstatą koopta- 
cijos keliu dar dviem nariais. Pa
sinaudodama šia teise, valdyba 
pakvietė j savo tarpą du aktyvius 
jaunesniosios kartos visuomeni
ninkus, būtent Bronių Vaškelį ir 
Eugenijų čiuplinską.

Broniu* Vaškeli*, 35 m. am
žiaus. Studijavo filosofiją ir sla
vistiką Toronto universitete, kuri 
baigė 1957 m. Studijas tęsia to
liau, ruošdamasis magistro laips
niui. Tris metus vadovavo Toron- 

nes dainoje glūdi tautos siela. Jau
nieji mūsų Bankstowno kultūri
ninkai pasirinko teisingą savo 
veiklai kelią. Dieve, padėk jiems 
taip toliau, tebūna jie gražiu pa
vyzdžiu visiems kitiems mūsų jau
nuoliams.

L. Bitinėli*

"AR SOVIETINĖ SISTEMA 
PASITRAUKS l SAVĄJĮ 

PLOTĄ?"

Fed. Vokietijos valstybės sek
retorius Franz Thedieek Bonnoje 
pasakė kalbą, kurią atpasakojo 
“Bulletin des Presse — un Infor- 
mationsdienstes der Bundesregier- 
ung” (217 nr.). Joje jis plačiau 
sustojo ties Vokietijos Rytų sie
nomis, ypač priešindamasi tam, 
kad būtų pripažinta dabartinė 
Oderio-Ncissės linija. Nors vokie
čiai ir nesą numatę savo buvusius 
kraštus Rytuose atgauti jėga, bet 
niekas negalįs reikalauti, kad jie 
taip lengvomis atsisakytų savo 
buvusių sričių (čia turima galvo
je sritis, prieklausiusias Vokieti
jai pagal 1937 metų padėtį).

Esą savaime aišku, kad visi sam
protavimai apie Rytų sričių tvar
kymą turį atsižvelgti netik į vo
kiečių, bet ir J kaimyninių tautų 
interesus. Visa priklausysią nuo 
to, kokia bus tolimesnė eiga Ry
tų ir Vidurio Europoje. Esą klau
simas, ar sovietinė sistema pasi
trauks į savąjį plotą, į Sovietų 
Sąjungą, ar toji sistema dar il
gesniam laikui skaudžiai spaus 
Rytų Europos tautas. Ar Rytų 
Europa ras kelią į bendrą Euro
pos vienybę, arba ji ilgainiui 
taip ir liks už geležinės uždan
gos? Nuo tų klausimų sprendimo 
priklausys ir Rytų Vokietijos li
kimas, pareiškė valstybės sekreto
rius Thedieek.

čia aiškiai pabrėžta ir patvir
tinta, ką lietuvių ir pabaltiečių 
veiksniai jau seniai teigia: Vienos 
kurios nors atskiros problemos 
kompromisiniu išsprendimu dar to
li gražu nebūtų išspręstos visos 
Vidurio ir Rytų Europos proble
mos, nes jos viena su kita yra 
ankštai susietos.

Dar aiškiau valstybės sekreto
rius Thedieek išsitarė dėl taria
mos vokiečių “Rytų misijos”, ku
rios taip žiūrėjo, pvz., hitlerinė 
Vokietija. Jis pareiškė: "Reikia 
mesti per bortą visą misionieriš
kumą Rytų pasaulio atžvilgiu. Sla
vų ir Pabaltijos tautos nebenori 
nieko žinoti apie pasiuitinius iš 
Vakarų ar Rytų, kurie joms no
rėtų įpiršti aukštesnę kultūrą ar 
tinkamesnę ideologiją, šitai mums 
dera vis turėti akyse, kai mes sie
kiame gero sugyvenimo su Rytų 
tautomis”. (E.) 

to lietuvių jūros skautams. Dve
jus metus išbuvo Kanados Lietu
vių studentų sąjungos pirmininku. 
Aktyviai veikia Akademikų skau
tų sąjūdyje.
Eugenijui Čiuplinik*.* gimė Kau

ne 1928 m. Inžinierius-mechani- 
kas. Studijavo Pabaltijo ir Toron
to universitetuose. 1952 m. gavo 
BS ir 1953 MASc laipsnius. Bu
vęs Toronto ir Kanados lietuvių 
studentų sąjungos-valdybose. Tro 
čius metus dirba Kanados Baltų 
federacijoje, vadovaudamas lietu
vių sekcijai. Toronto Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos narys.

Persitvarkiusi, valdyba pasiskir
stė pareigomis sekančiai: Pirmi
ninkas — Jonas Matulionis, vice 
-pirmininkas — Vytautas Meilus, 
sekretorius — Eugenijus Ciuplin- 
akas, protokolo sekretorius — Kęs
tutis Grigaitis, iždininkas — Dr. 
Juozas Sungaila, kultūros reika
lams — Juozas Kralikauskas, in
formacijos reikalams -r- Bronius 
Vaškelis.
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INTELEKTUALAI PRISTIGO... INTELEKTO

šią vasarą Frankfurt Am Main,e 
įvyko PEN (Poetai, Esejistai, No- 
velistai) Klubo tarptautinis kon
gresas, kuriame dalyvavo 500 po
etų bei rašytojų, atstovavusių 40 
kraštų. Balsų dauguma buvo nu
tarta vėl priimti nariu Vengrijos 
Centrų, kuris 1958 m. buvo išmes
tas iš Tarpt. PEN Klubo. Ir taip 
pasielgta tuo metu, kai Vengrijoje 
priespauda dar paaštrėjo, kai ge
riausi vengrų menininkai bei rašy
tojai Tibor Dery, Gyula Hay ir ki
ti vis dar pūdomi kalėjimuose.

— Dėl ko jie kalėjimuose? ~ 
klausia austrų socialdemokratų 
laikraštis Arbeiter Zeitung. — Dėl 
to, kad jie turėjo pakankamai 
drąsos ginti pagrindinį PEN Klu
bo įstatų punktą: už minties ir žo
džio laisvę! Kadangi Dery ir Hay 
sąžiningai šį obalsj vykdė ir kovo
jo dėl minties laisvės Vengrijoje, 
tai jų balsą tučtuojau nuslopino 
vėl įsitvirtinusi komunistinė val
džia. Tuo tarpu kai šio PEN Klu
bo paskelbto obalsio kankiniai ka
muojami Kadar’o kalėjimuose, to 
paties obalsio gynėjai išdavė jį sa
vo puošniomis prakalbomis bei 
kokteilio pobūviais. O sekančiame 
kongrese net gi Dery ir Hay kalin
tojai dalyvaus svarstymuose ir 
koktelio pobūviuose!

—Net koktu minėti PEN KluboLIETUVOS KOLCHOZU VARGAI
%

Jau kai buvo vykdomas MTS 
(Mašinų-traktorių stočių) inven
toriaus pardavimais .kolchozams, 
tai netik mūsų, bet ir sovietinėje 
spaudoje buvo užuominų, kad kol
chozai yra verčiami aukštomis 
kainomis perimti seną, nusidėvė
jusį “trantą”. Praktika parode, 
kad tikrai taip ir buvo. Lietuvos 
kp centro komiteto žurnale “Ko
muniste” (š.m. spalio mėn. laido
je) straipsnyje “Spręstini klausi
mai” gana atvirai pripažįstama, 
kad "rajono (Nemenčinės) kolū
kiai techniką iš MTS pirko jau ge
rokai susidėvėjusią ir darbų eigo
je teko daug senų bei sulūžusių 
dalių pakeisti naujomis... Buvo 
daug atsitikimų, kai krašto dar-' 
bymečio metu technika prastovė
davo vien dėl atsarginių dalių trū
kumo... Turint galvoje, kad trak
toriai daugumoje seni ir jų dar 
nepakankamas kiekis, priverstini 
prastovėjimai darbymečio metu 
labai nuostolingai atsiliepia lau
kų darbams, šiais metais žiem
kenčių sėją ir rudeninį arimą... 
kolūkiai uždelsė vien dėl to, kad 
laiku negalėjo gauti atsarginių da
lių.”

Tuo, žinoma, nusiskundžia ne 
vien tik Nemenčinės rajono kol
chozai. Kolchozams buvo įbrukti 
seni, nusidėvėję traktoriai, ku
riuos sovietinė valstybė būtų tu
rėjusi jau greit nurašyti į susi
dėvėjusio inventoriaus sąskaitų 
Kolchozai už juos turėjo atsiskai
tyti gera kaina, o visvien negali 
tais traktoriais kaip reikiant pa
sinaudoti, nes jie nuolat genda, 
o atsarginių dalių trūksta.

"Komunistas" atidengia dar vie
ną reiškinį, kuris taip pat keisto
kai apibūdina sovietinės valstybės 
įmones. Ne visi kolchozai turi 
technikų ir įrengimų savo trakto
riams remontuoti. Daug kur bu
vusios MTS-tys buvo pa veistos į 
RTS (Remonto technikos stotį), 
kurios už atlyginimą remontuoja 
kolchozų traktorius ir kitas maši
nas ir parūpina atsargines dalis. 
“Komunisto” straipsnyje nurodo
ma, kad RTS remontą atlieka “ne
kokybiškai” ir, kas kolchozams 
nemaloniausia, už stačiai plėši
kiškas kainas. Dėl to tarp RTS 
ir kolchozų kyla ginčai. Analizuo
jant traktorių remonto ir naujų 
traktorių (DT-54) kainas, išryš
kėjo žymi tų kainų disproporcija. 
Traktorių remonto kainos padidė
jusios tiek, kad šiuo metu -,iekia 
12-15.000 rublių, o kartais net iki 
18.000 rublių. Tuo tarpu naujas 
traktorius DT-54 kainuojąs 25.000 
rublių. Kolchozams apsimoką ge
riau naują traktorių pirkti, negu 
seną remontuoti...

Visa tai rodo, kaip sovietinė 
valstybė elgiasi su kaimo kolcho
zais ir kaip nesutvarkyta iki šiol 
yra žemės ūkio mechanizacija.

RAŠO: PULGIS ANDRIUŠIS

žmonių veidmainystę, kai jie vie
šai tame pačiame kongrese pas
merkė Franko Ispaniją, kaltinda
mi ją tais pačiais nusikaltimais, 
kuriuos nutylėjo Vengrijos at
žvilgiu. Vienas iš kongreso vado
vų, vice — pirmininkas Erich Ka- 
estner’is tarėsi radęs išeitį, pa
reikšdamas, jog Vengrijos priė
mimas esąs “diplomatinis bandy
mas”, kuris, jo nuomone, prive- 
siąs prie mainų sandėrio. Vengri
ja vėl priklausys PEN Klubui ir, 
reikia tikėtis, paleis rašytojus iš . 
kalėjimų.

— Nenorėdami tikėti, kad to
kio garso intelektualai teturėtų 
tiek maža intelekto ir patikėtų to
kiomis pasakomis, mes susidarori 
įspūdį, jog čia ne kas kita, kaip 
stoka paprasto žmogiškumo ir są
žinės.

Ne iš to galo
Frankfurto kongresas pasiuntė 

Vengrijos vyriausybei telegramą, 
pasirašytą valdybos narių Cham- 
son, Moravia, Carver ir E Kaest- 
ner, reikalaujant išlaisvinti Dery 
ir jo draugus kalinius. Tai yra 
reikšmingas žygis. Gal būt, kur kas 
geriau būtų buvę, jei šios pasau
linės literatūrinės sąjungos vado
vai, griežčiau laikydamiesi savo

SUNKU PRAVESTI 
KOLCHOZINES REFORMAS
Nepaisant įvairių bandymų kol

chozuose įgyvendinti naują darbo 
apmokėjimo sistemą, šiais metais 
dar tik 20 kolchozų (iš apie 2.000) 
praktikuojamas naujas uždarbio 
mokėjimo būdas, mokant tvirtą 
dieninį atlyginimą (vieton apskai
čiavimo pagal darbadienius).

Iš Lkp centro komiteto žurnalo 
“Komunisto” straipsnio tuo klau
simu (š.m. 10-je laidoje) matyti, 
kad pasipriešinimas naujai siste
mai kyląs netik iš pačių kolchozi- 
ninkų, bet ir iš kolchozų vadovy
bių. Iš pirmo žvilgsnio turėtų bū
ti nuostabu, dėlko žmonės nenori 
priimti tokią tvarką, kad už dar
bo dieną per visus metus gautų 
tvirtą atlyginimą. Tačiau reikalas 
nėra taip paprastas.

Pasirodo, kad daugelis kolcho
zų, kurie perėjo į tvirtus uždar 
bius, arba kurie mėgino tąją cis
terną perimti, negalėjo jos įgy
vendinti dėl to, kad kolchozų ka
sos nepajėgė sukrapštyti pakanka
mai lėšų, čia ir vėl remsimėms 
"Komunisto” duomenimis. Pvz., 
šakių rajono Lenino vardo kol
choze iš priskaičiuoto kolchozi- 
ninkams uždarbio 2.013.000 rublių 
sumai iki šių metų liepos mėn. 1 
dienos buvo išmokėta tik 400.000 
rublių. Jonavos rajono Lenino ke
liu kolchoze jau tris mėnesius po 
įvedimo naujų uždarbių tarifų pa
aiškėjo, kad darbininkams nėra iš 
ko nustatytų uždarbių išmokėti, o 
praėjus pusei metų kolchozas bu
vo priverstas vėl visa perkainoti 
iš naujo, sumažinant uždarbius.

Taip pat pasirodė, kad net ge
riau besiverčiantieji kolchozai ne 
visada pajėgia įgyvendinti naują 
uždarbių tvarką. Maskvos įsaky
mu, kolchozams, kaip žinoma, už
dedamos vis naujos sunkios prie
volės. čia jie turi mokyklas savo 
lėšomis statyti, ten kultūros na
mus, arba turi savo lėšomis ke 
liūs tiesti, nekalbant apie eilines 
išlaidas už savas ūkines investi
cijas. Gi “nedalomieji” fondai ge
roka? buvo patuštinti perkant iš 
MTS-čių senas padėvėtas mašinas. 
Prievolės valstybei taip pat būna 
pirmaeilio išpildymo. Iš kitos pu
sės, kai nėra pakankamai tinkamų 
trąšų, pašarų ir technikos, žemės 
ūkio gamyba negali taip greit kil
ti, kaip kad metai iš metų užpla
nuojama. Tad, kai reikia darbinin
kams išmokėti tvirtus atiyginimus 
— nebėra iš ko.

Yra, žinoma, ir tokių kolchozų, 
kurie geriau verčiasi. Vieną tokį 
"Komunistas” parodė kaip pavyz
dį: “Šiaulių rajono “Liepsnos” 
kolchoze dar 1958 metais už dar
badienį buvę išduota po 3,50 rb. 
pinigais ir 1 kg. grūdų. Nuo 1959 
metų pradžios buvę pereita prie 
naujų tvirtų uždarbių, suskirstant

MOŠŲ PASTOGt

įstatų, Vengrijos priėmimą į PEN 
Klubo narius būtų padarę priklau- 
samą nuo kalinių išlaisvinimo, mat, 
Budapešto valdovai šiam priėmi
mui skiria daug reikšmės, steng
damiesi tai panaudoti kaip tani 
tikros rūšies moralinį jų režimo 
pripažinimą iš Vakarų pusės (Le 
Monde, Luois de Villcfausse).

Šnypštu kas!
Vengrijos vyriausybė atmetė ne

seniai Tarpt. PEN Klubo kongreso 
prisiųsta reikalavimą paleisti iš 
kalėjimų vengrų rašytojus, ypač 
Tibor Dery ir Gyula Hay. (Man
chester Guardian).

Kaip su lietuviais 
PEN Klube?

Po karo ši organizacija, pakei
tus įstatus, atidarė duris ir trem
ties rašytojams, prie tautinių gru
pių įsteigdama egzilines sekcijas. 
Kiek tenka patirti, lietuvių sek- 
cijon priimti nariais A. Rimydis, 
H. Radauskas, A. Rannitas, be
rods, Nyka-Niliūnas, J. Aistis ir 
A. Vačiulaitis. Kas atsitiks, jei 
vieną gražią dienų Pen Klubo 
kongrese jie prie vieno stalo su
sės drauge su A. Venclova, Zima
nu ir Sluckiu?

NAUJA D.B.L.S. VALDYBA

Didž. Britanijos Lietuvių Sąjun 
gos (DBLS) naujon valdybon pir
mininku išrinktas Step. Nenortas, 
I-ju vicep-ku J. Vilčinskas, 2-ju 
vicep-ku J. Lūža, iždininku V. 
Strimas, sekretorių A. Pranskū- 
nas, nariu finansiniams reikalams 
J. Bendorius, nariu organizaci
niams reikalams S. Kasparas. Ta- 
rybon išrinkti: Pirmininku S. Kuz
minskas, vicep-ku kun. A. Kaz
lauskas, sekretorių K. Klegeris, 
nariais Dr. K. Valteris, P. Bulai
tis, V. Ignaitis, K. Deveikis. Re
vizijos komisijon pateko A. Jelo- 
veckas, P. Duoba ir Petrauskas.

Suvažiavimas įvyko Londone 
lapkričio 14-15 dienomis. 23 atsto
vai atstovavo 19 skyrių su 650 
narių. Atstovus ilgesne kalba svei
kino Lietuvos Pasiuntinybės Lon
done patarėjas V. Balickas. Kal
bėdamas apie Lietuvos šiandieni 
nę būklę, jis priminė, kad Sov. 
Sąjungai ligi šiol nepavyko nu
slopinti laisvės idėjos Lietuvoje. 
Taip pat esą visiems žinoma, jog 
Maskvos pastangos, kad Lietuvos 
įjungimas į Sovietų Sąjungą bū
tų pripažintas tarptautiniu mas
tu, ligi šiol taip pat pasiliko ber 
gždžios. Teisiniu atžvlgiu todėl 
Lietuvos valstybė esanti gyva ir 
Maskvos okupacija jos neužmušė. 
Bet tarptautinėje plotmėje vyks
ta įvairūs pakitimai. Mums tenką 
ir toliau išlaikyti Lietuvos bylą 
gyvą, kad Lietuvos klausimas ne
būtų palaidotas. Kita vertus, rei
kia išlaikyti lietuvių tautinę gy
vybę ir siekti vienybės. Ypač rei
kią dėmesį kreipti į jaunimą. Kai 
atsiranda sunkumų, visuomet at
siranda žmonių, linkusių numoti 
ranka. Bet gyvenimas yra kova ir 
laimi tie, kurie ilgiausiai nepasi 
duoda. Lietuvių tauta yra pergy
venusi jau ne venų sunkų laiko
tarpį.

Po pirmininko Vilčinsko plataus 
pranešimo apie pereitų metų veik
lų, buvo gyvos diskusijos, kuriose 
aiškintasi, kaip ateityje dirbti ir 
tvarkytis.

darbus pagal G kategorijas (žiū
rint koks darbas dirbamas) ir mo
kant 5 — 10 rublių dienai. Trak
torininkams už dienos normos 
įvykdymą nustatyta tame kolcho
ze: su vikšriniu traktorium 50 
rublių, su ratiniu traktorium 45 
rubliai (Reikia turėti galvoje, kad 
traktorius tenaudojamas 2 —3 
mėnesius metuose). Dar įdomu, 
kad tame kolchoze 60% uždarbio 
mokama pinigais, o 40% išduoda
ma natūra aukšta kaina, įverti
nant grūdus po 2 rbl. už kilogra
mą.

Keistokai atrodo “Komunisto” 
siūlymas tiems kolchozams, kurie 
nepajėgia sukrapštyti lėšų už dar
biems apmokėti, peržiūrėti pačius 
"įkainius”, kitaip tariant, uždar
bius sumažinti. E.I.

LENKIJA NESIEKIA 
VILNIAUS?

Pasaulio politikoje pastaruoju 
laiku buvo tokių reiškinių, ku
riems sunku rasti tikrą apibūdini
mą. Pavyzdžiui: Pastarosiomis die
nomis Tautinės Kinijos (čiankai- 
šeko) delegatas Jungtinėse Tau
tose visų nusistebėjimui pareiškė, 
kad jis pritariąs Raud. Kinijos as
piracijoms į ginčijamas Indijos 
sritis. Tos sritys, girdi, savo lai
ku anglų buvusios jėga atskirtos 
nuo Kinijos. Jos tikrovėje priklau
sančios Kinijai, ne Indijai. Tai 
atrodytų lyg durklas neutraliajai 
Indijai. Tai yra toks pat reiškinys, 
kaip tautinių ir demokratinių len
kų emigrantų pritarimas komunis
tinės Varšuvos nusistatymui Ode- 
rio-Neisės sienai (Lenkijos Vaka
rų sienai). Emigrantiniai lenkai, 
galima sakyti, visu šimtu nuošim
čių pritaria Varšuvos sienų poli
tikai. Dar daugiau: Komunistinė 
Gomulkos Lenkija stengiasi rasti 
modus vivendi su kitų tautų aspi 
racijomis (priešingai kai kurioms 
lenkų emigracijos tendencijoms), 
ką rodo švencarų “Neue Zuercher 
Zeitung” reportažas iš Lenkijos 
“naujųjų” sričių (“NZZ” 316 nr.): 
“Lenkija po Antrojo pasaulinio 
karo gavo maždaug tas sienas, ku
rias ji turėjo — geografiniu ma
stu matuojant — 10 amžiuje. Is
toriniai sąmoningai lenkų tautai, 
vėlesnė "jogailinė Lenkija”, taigi 
be dabartinių vakarinių sričių, ta
čiau su lietuvio Jogailos atnešto
mis sritimis, jau vien tik iš jaus- 
mp yra tikroji tėvynė. Stengiama 
si, kiek galima, realumams pa
žvelgti į akis ir užmiršti tiek (lie
tuvių) Vilnių, tiek (ukrainiečių) 
Lvovą. Režimas stengiasi lenkams 
suteikti teisingą istorinį požiūrį.”

Jei Varšuvos režimas tikrai ši
toje kryptyje stengiasi, tai jis el
giasi protingiau, negu tie — gal
būt ir negausūs — lenkų emi
grantiniai sluoksniai, kurie pasi
duoda obskūriškai, paradoksalei 
atgyvenusiai savo amžių lenkų 
iridentos propagandai Vilniaus 
klausimu. Mums įdomu, kad švei
carų laikraščio bendradarbiui at
rodo, jog Varšuvos Lenkija sten
giasi lenkų tautos dėmesį nukreip
ti nuo Rytų sričių į Vakarus. 
Stengiasi lenkų tautą įtikinti, kad 
ilgainiui lenkams neįmanoma būti 
visą laiką priešingume lietuviams, 
gudams ir ukrainiečiams. Kita 
vertus, tasai lenkų tautos persi
orientavimas palengvėjo dėl to, 
kad Lenkija, šiaip ar taip, plačiu 
ruožu priėjo prie Baltijos jūros 
ii' čia vaidina žymų vaidmenį. Tai, 
anot šveicarų laikraščio bendra
darbio, sutaiko lenkus su faktu 
kad lenkams nebūsią įmanoma 
ateityje nuolat priešintis lietuvių, 
gudų ir ukrainiečių aspiracijoms. 
“Revanšizmo” pavojus iš Vakarų 
padeda lenkams “persiorientuoti" 
ir atsisakyti savo buvusių svajo
nių į Vilnių ir Lvovą.

MES REMIAME 
VENGRIJĄ

Jungtinių Tautų prezidiumo ko
mitetas, kuris tvarko sesijos die
notvarkę, prieš stiprų sovietinio 
bloko priešinimąsi nutarė Vengri
jos klausimą įjungti į Jungtinių 
Tautų dabartinės sesijos darbo
tvarkę.

Kaip žinoma, Jungtinės Tautos 
savo laiku buvo nutarusios pa
siųsti į Vengriją stebėtoją ir pa
reikalavo, kad iš Vengrijos būtų 
atitraukta sovietinė kariuomenė 
ir sustabdytas teroras. Sovietų ir 
kiti sovietinio bloko delegatai 
priešinosi Vengrijos klausimo 
įjungimui į dabartinės JT sesijos 
darbotvarkę, teigdami, kad tai bū
siąs įsikišimas į Vengrijos vidaus 
reikalus. Tačiau amerikiečių ii 
kiti delegatai pabrėžė, kad Ven
grijoje, kaip ir kituose sateliti
niuose kraštuose, vis dar nieku 
paverčiami principai, kuriais re
miasi Jungtinės Tautos.

V Sidzikauskas, Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo vicepirminin
kas, ryšium su Vengrijos klausi
mo svarstymu Jungtinėse Tauto
se laisvųjų valstybių delegacijoms 
pasiuntė raštą, kuriame t.k. pa 
brėžiama:

Tebetrunkanti Vengrijoje prie
spauda ir vengrų tautos pagrindi
nių teisių ir politinių laisvių pa
neigimas skatina Pavergtųjų Sei
mą atsišaukti j Jus. Mes nuolan
kiai prašome Jūsų delegaciją pasi
naudoti Leslie Munro raporto pro-

Eismo nelaimės
Australijos vyriausybės praneši

mu, 1958 m. buvo rekordiniai me
tai susisiekimo nelaimių atžvilgiu 
Iš viso įvyko 38.813 automibilių 
katastrofų su 2.215 užmuštų ir 
51.626 sužeistų. N.S.W. šiuo žvilg
sniu yra pirmoj vietoj, kur 824 už
mušta ir 19.951 sužeista.

Vien tik 1958 m. gruodžio mėn. 
Australijoj užmušta ar užsimušė 
569 žmonės, iš kurių 180 buvo šo
feriai, 157 keleiviai ir 158 pėstieji.

Santykis tarp vyrų Ir moterų ly
ginimas 3:1.

Svarbiausios nelaimingų atsiti
kimų priežastys, kaip rodo statis
tika, yra: greitas važiavimas, ne
atsargumas neblaiviame stovyje, 
neatsižvelgimas j važiavimo pirme
nybę iš dešinės ir nerūpestingumas 
pėsčiųjų, einant skersai gatvės.

Daugiau emigruojančiu
Į Viktorijų

Statistika rodo, kad 1958 m. be
veik dvigubai daugiau emigrantų 
apsigyveno Viktorijoj, nei N.S.W. 
; 32.640 — Viktorijoj, 17.492 — 
N.S.W.

šiuo metu Viktorija turi 2,8 
mil. gyventojų, N.S.W. — 3,7 mil.

1954 — 1958 m. laikotarpy Vik
torijoj apsisprendė 179.513, N.S. 
W. — 102.012 emigrantų nuolati
nai apsigyventi.

Mažesnė butų problema ir di
desnės darbų pasirinkime galimy 
bės esančios tos priežastys, dėl ku
rių emigrantai mieliau pasirenka 
Viktorijos valstiją.

1958 m. N.S.W. 10.000 gyvento
jų buvo pastatyta 72 namai, Vik
torijoje — 83 P. Australijoj — 90. 
Vakarų Australijoj — 91, Queens- 
lande — 55.

Vokiečio atvirumas
Sydnėjaus vokiečių laikraštyje 

“Der Anker” nesenai tilpo gana 
charakteringas “atviras laiškas re
dakcijai”, kuriame tarp kitko sa
koma :

“Tikriausiai ir aš tapčiau goru 
australu, bet blogu anglu, jeigu 
būčiau bent kiek pakenčiames- 
nes sąlygas radęs krašte, kuriame 
be “money making” dar yra ir 
bušas tam, kuris išeities negali 
rasti žavesio ryklių užterštoj jū
roj.

Penkis metus aš bandžiau nau
ją, šio krašto sąlygoms pritaikytą, 
gyvenimą susikurti, tačiau man 
tatai nepavyko, nors materialiai ir 
gerai verčiausi. Greitu laiku iš
vykstu į “Heimat”, kur vė. 
džiaugsiuos pavasariu, vasara, ru
deniu ir žiema. Ten vėl galėsiu 
lankyti teatrus ir koncertus, gy
vensiu name be skruzdėlių ir tu
rėsiu baldus be išsikišusių vinių. 
Galėsiu išgerti stiklą alaus ir po 
10 valandos vakaro, o nebūsiu 
siunčiamas, lyg mažas vaikas, į lo • 
vą.

Sekmadieniai nebebus tušti ir 
nuobodūs, trumpai — aš būsiu vėl 
patenkintu žmogum! ”

97% gyventoju turi 
radijo aparatus

Australian Federation ir Broad
casting Stations konferencijos pro
ga paskelbtas pranešimas sako, 
kad 97 % australijos šeimų turi 
mažiausiai po vieną radijo apara

ga ir pradėti visuotinius debatus 
Vengrijos klausimu. Pavergtųjų 
Seimas viliasi ir tiki, kad pačios 
taikos reikalui, kuriam vengrų ir 
kitų tautų pavergėjas pastarosio
mis dienomis ypač yra dosnus žo 
dinių liaupsinimų, JT pilnaties da
bartinė sesija imsis' veiklių žygių, 
kad atstatytų ir teisės principų 
galią ir savo (JT) moralinį auto
ritetą. —

Lapkričio 25 d. ir pilnatis nuta
rė tą klausimą įjungti į JT dieno
tvarkę (51 balsu prieš 10, kelioli
kai susilaikius). Tai ryškus laisvo
jo pasaulio laimėjimas Jungtinėse 
Tautose. Nebėra abejonės, kad bus 
priimta ir rezoliucija, pasmerkian
ti komunistinį terorų Vengrijoje.
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tą, o apie 40 % turi daugiau negu 
vieną, šiais metais yra išduota 
2.265.530 radijo licenzijų, t.y. 
118,922 daugiau, nei praėjusiais 
metais.

Per paskutinius du metus yra 
pagaminta 383.543 radijo ir 318. 
899 televizijos aparatų. Iš viso 
to matosi, kad televizija nckonku- 
ruoja radijo, o atvirkščiai — ra
dijo pramonės pajamos pakilo net 
21%.

Vokiečiai greičiausiai 
asimiliuojasi

“Iš visų emigrantų Australijoj 
vokiečiai greičiausiai prisitaiko 
prie naujos aplinkos ir darbo”
— pareiškė dr. J. Zubrzycki, ku
ris, Australijos Nacionalinio Uni
versiteto pavestas, studijuoja po
karinės emigracijos problemas.

Jis priėjo tokios išvados po to, 
kai buvo apklausinėta 500 emi 
grantų. Kiekvienas jų turėjo per
l. 30 vai. užpildyti 70 klausimų 
anketą.

Maždaug 75% Anglijos, Olan
dijos, Italijos ir Graikijos emi 
grantų yra savo šiuometiniu dar
bu patenkinti. Tačiau priekyje jų 
stovi vokiečiai, kurių 92% išreiškė 
pilną savo dabartiniu darbu pasi 
tenkinimą!

Mažiausiai savo darbais paten
kinta grupė buvo ukrainiečiai — 
52%.

37.988 emigrantu tapo 
įpilietinti

Oficialios statistikos pranešimu, 
pereitais finansiniais metais, kurie 
baigėsi š.m. birželio 30 d., visoje 
Australijoje 37.988 emigrantų ga
vo pilietybę. Daugumas “įsipiliet.- 
no” italų — 8.324, po to lenkų
— 6.563, olandų — 4.564, ukrai
niečių — 2.653, jugoslavų — 
2.493, vokiečių — 2.340. Kitų tau
tybių emigrantų, gavusių piliety
bes, skaičiuojama tik po kelius 
šimtus.

Uždarbio vidurkis
— 20 svarų

Statistikos pranešimu, praeitais 
finansiniais metais iki š.m. liepos 
mėn. Australijos darbininko sa
vaitinis uždarbio vidurkis siekė 
£ 20-2-7.

Iš viso dirbančiųjų buvo 2.987.’ 
700, t.y. 45.000, daugiau, nei 1958
m. birželio 30 dieną.

Iš jų 2.155.200 dirbo privačiose 
įmonėse, 777.800 valdinėse įstai
gose ir 51.700 kariuomenės dali
niuose.

Vairuotojai turį mokėti 
angliškai

Vienas Australijos parlamento 
narys nusiskundė, kad kaikuriuo- 
se Australijos vietovėse reikalau
jama anglų kalbos žinojimo iš tų, 
kurie prašo šoferių liudijimo. Jo 
nuomone, būtų tikra nesąmonė, 
jeigu turistui neleistų važiuoti 
automobiliu tokioje šalyje, ku
rios kalbos jis nesupranta.

Tačiau Imigracijos min. Dow
ner pareiškė, kad jo nuomone, 
esą būtinas anglų kalbos mokėjl 
mas emigrantams, vairuojantiems 
automobilius, nes dažnai atsiran
dą situacijų, reikalingų "išsiaiš
kinti”.

M.P.I. \

* Lietuvis dailininkas australų 
parodoje. Lapkričio 16 d. Pary
žiuje, meno galerijoje Royale ati
daryta AustraliįjBaltų grupės dai
lininkų paroda, kurioje be Austra
lijoje gyvenančių dailininkų estų 
ir latvių, tris savo darbus išstatė 
ir Australijoje gyv. lietuvis Jur
gis Mikševičius. Į parodos atida
rymą susirinko, pirmon eilėn, va
dovaujantieji Baltijos kraštų vei
kėjai. Iš lietuvių dalyvavo Lietu
vos įgal. ministeris dr. S. Bačkis 
su ponia, prof. Jurgis Baltrušait:s 
(didelis meno žinovas) ir keli ki
ti aktingesni. Pažymėtina, kad tą 
parodą surengė grupė dailininkų 
(viso 25 asmenys) vien savo lė
šomis.
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TARPTAUTINĖ SKAUTU KONFERENCIJA 
INDIJOJE

vo.

SUJUNGTOS RANKOS 
SUARTINS ŠIRDIS

3. KONFERENCIJOS 
ATIDARYMAS

Didokas indų skautų vyčių bū
relis sutiko mus išlipusius Indijos 
žemėje. Foto reporteriams mus 
apspitus ir padarius keletą nuo
traukų, susėdome j autobusus, ku
riais vykome į vieną didžiausių 
Azijos žemyne viešbučių “Asho 
ka”. Sis viešbutis turi per 600 
kambarių su didžiulėm salėm, val
gyklom, įvairiom krautuvėm bei 
gerai įrengtu baseinu maudytis. 
Gavau sau kambarį antrame aukš 
te. Tai buvo labai patogus ir jat- 
kus gyventi kambarys su balkonu 
ir gražiu vaizdu. Jame buvo spin
ta rūbams, šaldytuvas, rašomasis 
stalas, keletą kėdžių, lova, komo
da, knygų lentynėlė, žemas sta
liukas, moderniškai įrengtas ap
švietimas su keliais taškais ir 

Skvarbiausia — vėsintuvas, kurį įsi 
jungęs galėjau naktimis gerai 
miegoti. Prie 'kambario priklausė 
dar ir kambariukas su vonia, du
šais ir visais patogumais. Vaka
rienei nusileidau j didžiulę - val
gyklos salę, kuri mane pasitiko 
kaip "Tūkstantis ir viena naktis" 
pasaka. Padavėjai, spalvotais tur
banais pasipuošę, aptarnavo sve
čius. Vakarienės metu grojo aš 
tuoniolikos asmenų orkestras. Or
kestrantai susėdę ant grindų, ant 
paukštinimo. Jie grojo man ne
matytais indų instrumentais, ku
rių svarbesnieji pavadinimai: tam
burinas, citra, israj, sarangi, sa- 
rod, mridangam, tabla ir kit. Mu
zikos meliodijos buvo skirtingos 
iki šiol man negirdėtos, labai eg
zotiškos. Protarpiais indė solistė 
dainavo nuostabias dainas, o šo
kėja, papildydama programą, šo 
ko tautinius indų šokius, kuriuose 
centrinę vietą užima nepaprasti 
rankų judėsiai ir gyva veido iš
raiška.

Liepos mėn. 28 dieną vyko To
limųjų Rytų Skautų Komiteto po 
sėdis UNESCO rūmuose — Vi- 
gyan Bhavan, buvo vykdoma de
legatų registracija ir paruošia
mieji posėdžiai konferencijai. Lie 
pos mėn. 29 dieną buvo dar vyk
doma registracija. Iš viso užre- 
gistruota 182 delegatai. Jų tarpe 
užregistruota oficialiai du lietu
vių delegatai: v.s. dr. V. Čepas 
ir šių eilučių autorius. Be lietu
vių, iš egzilų skautų buvo užre
gistruoti 1 vengras, 1 rusas, 1

SIAUBINGIEJI LAIPTAI
Vertė: L. V-nė

į Vladivostoką aš atvykau iš 
ryto, pavargęs po ilgos kelionės. 
Atvažiavau iš Pekino, norėdamas 
per Sibirą grįžti namo. Turėjau 
visą dieną laiko, nes transibirinėą 
geležinkelio linijos greitasis turė
jo išeiti 9 vai. vakaro.

Sėdėjau stoties restorane, lauk
damas užsakytos vakarienės. Bu
vo daug žmonių ir prie mano ma
žo staliuko atsisėdo vyras, kurio 
išorė buvo gana juokinga. Jis bū
vį rusas — aukštas, labai storas 
žmogus, o jo pilvas buvo toks di
delis, kad jis buvo priverstas di
doką nuotolį pasitraukti nuo sta
lo. Jo rankos, lyginant su ūgiu, 
r/.o mažos, putnios nuo taukų 
sluoksnio, gi ilgi, juodi ir reti 
plaukai rūpestingai užšukuoti, kad 
paslėptų plikę. Didžiulis, švariai 
nuskustas veidas su dviguba pas
makre darė kažkokios nepadorius 
nuogybės įspūdį. Jo nosis buvo 
maža saga šioje mėsos masėje, o 
juodos mažos akutės blizgėjo iš 
po nukabusių antakių. Tačiau jis 
turėjo dideles, raudonas ir aist
ringas lūpas. Jis vilkėjo gerai su
kirptą, juodą eilutę, gerokai su
glamžytą, bet nenunešiotą, kuri, 
atrodė, niekada nebuvo valyta ar 
prasyta.

Patarnavimas restorane buvo 
blogas ir kelneris visiškai nekrei
pė į mus dėmesio. Tarp manęs ir 
mano kaimyno greit užsimezgė 
kalba. Rusas kalbėjo gerai ir be 
klaidų angliškai. Jis ėmė mane 
stropiai klausinėti — apie mane

RAŠO: A. KRAUSAS

estas ir 3 lenkai.
Tą pačią dieną prieš pietus vyko 
Tarptautinio Komiteto posėdžiai 
bei paruošiamosios sueigos vertė
jų, rezoliucijų komisijai, įvairiems 
nuostatams bei programai aptarti. 
5 vai. popiet įvyko iškilmingas 
XVII-sios Tarptautinės Skautų 
Konferencijos atidarymas didžiu
liuose UNESCO rūmuose.

Indijos ministras pirmininkas 
buvo iškilmingai sutiktas trimitų 
garsais. Skaitlingos indžiu paukš
tyčių išsirykiavusios gretos supo 
žengiant j rūmus augštąjį valsty
bės pareigūną. Jį pasitiko Tarp 
tautinio Biuro Direktorius gen. 
maj. D.C. Spry, Indų Skautų Są
jungos prezidentas Shri Mangal- 
das Pakvasa ir kiti augšti sąjun
gos pareigūnai, dalyvaujant Tarp
tautinio Komiteto nariams: Grai
kijos — M. Demetrios Alexatos 
Kanados — Eli Boyaner, Suvieny
tos Arabų Respublikos — Moli. 
Ali Hafez, Švedijos — Bengt Jun
ker, Vokietijos — dr. Paul Koe
nig, Anglijos — gen. Sir Rob 
Lockhart, Filipinų — dr. Mariano 
v. de los Santos ir Amerikos— 
John M. Schiff. Suėjus augštie- 
siems svečian/s ir pareigūnams į 
didžiąją konferencijos salę, kurio
je sutiko visų pasaulio valstybių 
delegatai atsistoję savo vietose, 
būrys fotografų ir filmuotojų pen
kias minutes fotografavo ir filma-

W. SOMERSET MAUGHAM

I asmeniniai, ką aš veikiąs, Tuos 
klausimus aš su dirbtinu atviru- 
mu, bet neteisingai atsakinėjau, 
nes mano tuometinis darbas reika
lavo didelio atsargumo.

Aš jam pasisakiau, kad esu žur
nalistas. Jis gi manęs paklausė, 
ar aš rašąs ir romanus? Kai pri
sipažinau, kad tatai mano mėgin- 

■ miausias laisvalaikių praleidimas, 
I jis ėmė pasakoti apie 19 amž. ru- 
I sų rašytojus. Jis kalbėjo protin
gai. Be abejo, jis buvo išsilavinęs 
žmogus.
.Tuo tarpu mums visdėlto pasise
kė priversti kelnerį nors sriubos 
atnešti, ir mano stalo bendras iš
sitraukė bonkutę vodkos iš kiše
nės, kviesdamas ir mane drauge 
išgerti. Nežinau, ar čia buvo kal
ta vodka, ar prigimtas rusų ple
pumas, tačiau jis ėmė visai nepra
šomas apie save pasakoti. Pasiro- 

i dė, kad jis buvo kilęs iš geros 
šeimos, o jo specialybė — advo
katas.

— Ar jūs vedęs? — paklausė 
jis mane.

— Aš esu našlys, — tarė jis, 
kai aš į jo klausimą atsakiau tei 
giamai. — Mano žmona buvo švei
carė iš Ženevos. Ji buvo labai iš 
silavinusi moteris, gerai kalbėjo 
angliškai, vokiškai ir itališkai. 
Prancūzų kalba buvo jos gimtoji. 
Net ir rusų kalbą ji mokėjo daug 
geriau, nei vidutinis svetimšalis. 
Ji kalbėjo beve.k be jokio akcen
to.

Jis pašaukė kelnerį, kuris su

Pirmiems X-tos Tarptautinės 
Pasaulio Džiamborės dainos gar
sams suskambėjus ir visiems salės 
dalyviams ramiai sustojus, įžygia
vo vėliavininkai su visų registruo
tų Tarptautiniame Biure tautų vė 
liavomis ir sudarė apskritą vėlia
vų vainiką, nes ir pati salė buvo 
apvalios formos. Visiems vėliavi

ninkams išsirikiavus ir nutilus 
X-sios Džiamborės himno gar
sams, Indų Skautų Sąjungos pre
zidentas bei Tarptautinio Biuro 
direktorius pasveikino konferenci
jos dalyvius.

Labai įdomią ir prasmingą atida
romąją konferencijos kalbą pasa
kė Indijos ministeris pirmininkas 
Jawaharlal Nehru. Pirmiausia jis 
pasidžiaugė ta didžiąja idėja, ku
rią atstovauja pasaulio skautija. 
išplėtusi savo veiklą visame pa
saulyje per 50 su viršum metų ir 
apjungusi per 12 milijonų pasau
lio jaunimo, kad ateinančioji jau
nimo karta išaugtų sveika nesvei
kame pasaulyje. Tam pasveikimui 
reikią panaudoti visokias priemo 
nes. šiandien siaurumo dvasia vy
rauja daugelyje kraštų, tautos ap- 
sikasa apkasais, kurie iššaukia tau - 
tinį pavydą ir konfliktus. Teįsivieš- 
patauja galia apjungianti žmones 
krūvon ir nugalinti tokias jėgas, 
kurios skiria ir atneša konfliktus. 
Ypatingai svarbus yra žmonių 

prikrauti! lėkščių padėklu bėgo 
pro šalį, ir paklausė, kaip ilgai 
mes dar turėsime laukti sekančio 
patiekalo.

— Mano žmona buvo nepapras
tas žmogus, — tęsė jis toliau, — 
ji buvo kalbų mokytoja vienoje 
iš geriausių mokyklų. Daug metų 
mes gražiausiai sugyvenome. Ta
čiau ji buvo labai pavydi ir my
lėjo mane iki beprotybės...

Po šitokio jo pareiškimo man 
buvo tikrai nelengva išlaikyti rim
tą veido išraišką. Jis buvo juk 
biauriausias žmogus, kokį man ka
da teko matyti!

— Negaliu tvirtinti, kad jai 
buvau ištikimas. Ji nebebuvo jau 
na, kai aš ją vedžiau ir mes jau 
10 metų drauge gyvenome. Ji bu
vo maža ir liesa ir turėjoi blogą 
veido spalvą. Ji buvo moteris, ap
sėsta liguisto nuosavybės jausmo, 
negalinti pakęsti, jeigu mane 
daugiau prie ko nors kito trauk
davo, negu prie jos.

Vieną kartą, man išvykus, ji 
padovanojo mano švarką tik to
dėl, kad aš jį ypatingau mėgau. 
Neužginčysiu, kad ji man ardė 
nervus, bet aš stengiausi šiuos jos 
biaurius polinkius laikyti Dievo 
bausme, ir man niekad neatėjo į 
galvą su jais kovoti, lygiai kaip 
nekovojau su blogu oru ar perša
limu. Aš priešinausi jos neteisin
giems užmetimams, kol tatai bū 
davo įmanoma, o kai pasidaryda
vo nebeįmanoma, tai patraukda
vau pečiais ir užsirūkydavau ci
garetę.

Dažnos scenos, kurias ji iškel
davo, mane mažai jaudindavo. Aš 
papratau gyventi savo gyvenimą. 
Tik kartais aš klausdavau savęs, 
ar tatai, ką ji man jautė, buvo 
aistringa meilė ar aistringa ne

charakterio formavimas. O jis 
kaip tik visuomet yra pabrėžiamas 
skautų judėjime. Tikėjimas, kad 
draugiškumas, bičiulystė ir supra
timo atmosfera yra daug svarbiau 
kaip politinis susipratimas, kuris 
dažnokai grindžiamas netikru gal 
vojimu ir širdimi. Galimas daik
tas, kad šiandien pasaulis yra pas
kendęs perdaug politikoje. Aš no
rėčiau, sako Nebru, atostogų nuo 
politikos. Visi gyvena individua
liuose apkasuose, tautiniuose ap
kasuose ir galvoja, kad kiekvie
na? yra už ribos ir neturi tiesos 
žibėjimo. Yra daug kelių priartė
jimo prie tiesos. Tiesa nėra mono
polis vieno kurio individo, vienos 
kurios žmonių grupės. Suprati

čia skelbiamas A.L.B-nės Kraš
to Valdybos bendraraštis yra tik
rai svarbus ir įsidėmėtinas.

Pats Kultūros Reikalams Fondo 
įsteigimo faktas dar neišspren
džia mūsų kultūrinės veiklos pa 
gyvinimo problemos, tačiau ben- 
draraštyje įsakmiai užakcentuotų 
prievolių sąžiningas vykdymas, bū
kime tikri, šį reikalą nuves tik
rai teigiama linkme.

Jei mūsų bendruomenės orga- 
nizacijos, sambūriai ir paskiri na
riai sąžiningai ir sąmoningai pil

Konferencijos 
metu:

Pirmieji du 
UNESCO atsto
vai, toliau rusų 
skt. G. Kishkow- 
ski, v.s. Dr. V. 
Čepas, Pirmijos 
pirmininkas ir skt.
H. Erend — estas.

Antroje eilėje — 
v.s. A. Krausas, 
Australijos liet 
skautų rajono va
das.

mas yra plati pradžia priartėji
mui. Tolerantiškas atsinešimas 
daug padeda. Imeperatorius Asho 
ka sakė: gerbkite jūsų kovą, taip 
pat gerbkite ir kitų asmenų kovą 
ir jei jūs gerbsite, kitų asmenų ko
vą, jis gerbs ir jūsąją ir jei jūs jo 
negerbsite, jis negerbs jūsų ir jū 
sų kovos ir jo akyse būsite paže
minti. Tie žodžiai yra iškalti uolo
se, kurie ir po 2300 metų tebeby- 
loja. Baigdamas savo kalbą, Neh
ru palinkėjo, kad draugiškumas ir 
broliškumas, taikingumas ir susi 
pratimas lydėtų skautiją, žengian 
čią žmoniškumo keliu į šviesesnę 
ateitį.

Jo kalbą palydėjo stiprūs rankų 
plojimai ir gražūs padėkos žodžiai, 
tarti lordo Rowallano, Britų Impe 
rijos Vyriausio Skautininko. Mi
nisteris pirmininkas apleido sale, 
vėliavininkai išlengvo išžygiavo sn 
vėliavomis.

Konferenciją atidarius buvo ro
doma ten pat kultūrinė filmą iš 
Indijos gyvenimo!

apykanta? Man atrodė, kad pas 
ją ir meilės ir neapykantos jaus
mai buvo kietai susinarplioję.

Vieną naktį įvyko kažkas ypa
tinga. Aš buvau siaubingo žmo
nos riksmo pažadintas. Išsigandęs 
aš jos klausinėjau, kas atsitiko. 
Ji papasakojo, kad išgyvenusi bai
sų siaubą, nes supnavusi, jog aš 
ją norėjęs nužudyti.

Mes gyvenome pačiame viršu
tiniame namo aukšte ir laiptų pra
raja, žiūriit iš viršaus, buvo tik 
rai didelė ir gili. Ji sapnavusi, 
kad aš ją norėjęs nustumti nuo 
mūsų šešto aukšto kaip tik į ta 
prarają, kurios apačioje akmeni
nės grindys būtų reiškusios tikrą 
mirtį. .

Ji buvo nepaprastai susijaudi
nusi ir aš turėjau daug vargo, 
kol ją apraminau. Tačiau kitą ry
tą ir dar už poros dienų ji vėl 
ėmė kalbėti apie tą dalyką ir aš 
mačiau, kad mano geri norai vis
ką paversti juoku nepasiekia tiks
lo. Taip pat aš supratau (ko nie
kada iki šiol negalvojau), kad ji 
mano, jog aš jos nekenčiu ir bū
čiau laimingas ja nusikratyti. Ji, 
žinoma, žinojo, kad yra kartais' 
nepakenčiama, o jos pasąmonėje 
bręstantis įsitikinimas, kad aš ga
liu ją nužudyti, susiformavo j 
sapno košmarą.

Žmonių mintims nėra ribų, i: 
visų idėjų, stringančių į galvą, 
dažnai gėda būna kitam prisipa
žinti. Kartais ir aš trokšdavau, 
kad ji pabėgtų su meilužiu, kita 
kartą, kad staigi, be skausmo mir
tis man atneštų prarastą laisvę. 
Tačiau niekada, niekada man ne
atėjo mintis, kad aš pats galėčiau 
šios, kartais nepakenčiamos, naš
tos nusikratyti.

Sis sapnas padarė mums abiems

A.L.B.
KRAŠTO VALDYBA

Nr. 74
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MIELI TAUTIEČIAI!
Pagrindas lietuvybei mūsų ben

druomenėje išlaikyti yra tautinės 
lietuviškos kultūros ugdymas ir 
jos perteikimas priaugančiajai 
kartai, šio kilnaus tikslo sieki
mui mes privalome remti mūsų 
kultūrines organizacijas, savaitga
lio mokyklas ir kitokį mūsų ben
druomenės narių kultūrinį reiški
mąsi.

Sėkmingam kultūros bei švieti
mo darbui reikalingos lėšos. Jų 
stoka visuomet buvo didžiausiu 
bet kurios kultūrinės veiklbs stab
džiu.

Dar 1957 m. ALB Krašto Vai 
dyba kultūrinei veiklai pagyvinti 
ir tam reikalui lėšas telkti jstei- 
gė Krašto Kultūros Tarybą ir 
Kultūros Reikalams Fondą. Kul
tūros Reikalams Fondo pogrindi 
nes pajamas sudarė rinkliavos nuo 
visų lietuvių ruošiamų apmokamų 
pramogų — 6 penai nuo kiekvie
no parduoto bilieto.

Praeitoje ALB Krašto Tarybos 
Sesijoje priimtas pakeistas ALB 
Statutas, kuriame jau aptarta 
Krašto ir Apylinkių Kultūros Ta
rybų uždaviniai ir kultūros dar
bo finansavimui Kultūros Reika
lams Fondo Steigimas.

Kultūros reikalams Fondo lėšas 
(Statuto Str. 62) sudaro:

a) Rinkliavos nuo pramogų,
b) Krašto Valdybos kultūros 

reikalams skiriamos lėšos,
c) Apylinkių ir Seniūnijų įna

šai — 10% nuo visų Apylinkės 
ar Seniūnijos pajamų, išskyrus 
Australijos lietuvio mokestį ir

d) aukos ir kitokios pajamos.
Praeitoji ALB Krašto Tarybos 

didelį įspūdį: jis išgąsdino mano 
žmoną ir ji pasidarė šiek tiek san
tūresnė. O kai aš kildavau laip 
tais aukštyn į mūsų butą, negalė 
davau atsispirti pagundai pasižiū
rėti žemyn ir pagalvoti, kaip bu
tų lengva padaryti tai, ką ji sap
navo. .. Laiptų atspara buvo pa
vojingai žema. Staigus judesys ir 
... tatai įvyktų... Man darėsi 
vis sunkiau ir sunkiau šios min
ties nusikratyti.

Taip praėjo keli mėnesiai. Vie
ną naktį vėl mane žmona pažadi
no. Aš buvau pavargęs ir piktas. 
Ji buvo išblyškusi ir visa drebėjo. 
Ji vėl sapnavusi tą patį sapną. Ji 
ėmė verkti ir klausinėjo manęs, 
ar aš jos neapkenčiąs. Aš prisie
kiau visais rusų kalendoriaus 
šventaisiais, kad aš jų myliu. Pa
galiau ji vėl užmigo. Aš gi nega
lėjau užmigti. Man rodėsi, kad aš 
matau ją lekiant laiptų prarajon, 
girdžiu jos siaubingų riksmą ir 
jos kūno j apačios akmenines 
grindis žnegtelėjimą. Mano krėtė 
drebulys...

Rusas nutraukė savo pasakoji
mą ir prakaito lašai blizgėjo ant 
jo kaktos. Jis pasakojo šį atsitiki 
mą vaizdžiai ir sklandžai ir aš jo 
klausiau su įtemptu dėmesiu. Vod- 
ką, kurios dar šiek tiek buvo bu
telyje, jis išgėrė vienu gurkšniu.

— O kaip mirė jūsų žmona, iš
tiktųjų? — paklausiau aš po ma
žos pertraukos.

Jis išsitraukė nešvarią nosinę 
ir nusišluostė kaktą.

— Keistu supuolimu ją rado vie
ną naktį laiptų apačioje su nu- 
laužtu sprandu...

— Kas ją rado?
— Vienas nuomininkų, kuris 

tuoj po įvykusios nelaimės grįžo 
namo. 

dys čia skelbiamos rinkliavos nuo
status, tai po metų ar kitų pasi- 
pildęs Kultūros Fondas ateis savo 
realia parama ten, kur bus reika
lingas mūsų kultūrinės veiklos 
subsidijavimas — ir mūsų jaunie
ji skaitlingiau būrais j lietuviš
kuosius minėjimus, susirinkimus 
mokyklas, lituanistinius kursus bei 
kitus savosios dvasios ir lietuviš
kosios minties sambūrius. Junki
me lietuviškąsias rankas vienin- 
gon grandin, kad mūsų širdys ir 
lūpos prabiltų lietuviškai!

Visomi ALB Apylinkėms ir Se
niūnijoms, lietuviškoms organiza
cijoms, Sambūriams ir asmenims, 
rengiantiems apmokamus pasilin
ksminimus, pobūvius ar kitokius 
parengimus.

Sesija taip pat nustatė kultūros 
reikalams rinkliavų nuo pramogų 
dydį — 6 penus nuo kiekvieno 
parduodamo bilieto į bet kokį ap
mokamą parengimą. Ši pramogų 
rinkliava yra nuolatinė ir ALB 
Statutu privaloma visiems apmo
kamiems parengimams, ruošia
miems Apylinkių, lietuviškų or
ganizacijų, Sambūrių bei pavie
nių asmenų.

Kultūros reikalams aukos rink
tinos per visus susirinkimus, pas
kaitas ar kitokius neapmokamus 
pobūvius.

Rengėjai iš surinktų pinigų at
siskaito su vietos Apylinkių Val
dybomis, kurios persiunčia ALB 
Krašto Valdybai, Kultūros Reika
lams Fondui.

ALB Krašto Valdyba prašo vi
sas Apylinkes, lietuviškas organi
zacijas, o taip pat ir paskirus 
Bendruomenės narius aktyviai 
prisidėti telkiant lėšas Kultūros 
Reikalų Fondui.

Krašto Valdybos Pirmininkas 
pas. (I. Jonaitis)

Iždininkas 
pas. (A. Kutka)

K. Kult. Tarybos Pirmininkas 
pas. (T. Reisgienė)

GEDULINGOS PAMALDOS UZ 
VYSK. PR. RAMANAUSKĄ 
Po mėnesio nuo Sibiro kanki

nio a.a. vysk. Praiciškaus Rama
nausko mirties, Romos šv. Kazi
miero kolegija ir Italijos Lietu
vių Bendruomenė lapkričio 19 d. 
Marijonų koplyčioje už vyskupo 
vėlę surengė iškilmingas gedulin 
gas pamaldas. Pamaldas atliko 
vysk. V. Padolskis. Giedojo šv.
Kazimiero kolegija. Pamaldose 
dalyvavo min. S. Lozoraitis, Va 
tikano sekretoriato atstovas mons. 
Corrado Balducci, kaimyninių 
tautų reprezentantai, vietos lietu
vių kolonija ir vienas neseniai 
grįžęs Sibiro tremtinys, kuris 
apie 10 metų kentėjo drauge su 
ištremtaisiais lietuviais. Vysk. 
Ramanausko mirties proga Vati
kano dienraštis apie jo gyvenimą 
ir didvyrišką laikyseną talpino il
gą straipsnį. Taip pat plačiai ra
šė dienraštis “Il Quotidiano”. 
Abudu įdėjo vyskupo kankinio 
nuotrauką tremtinio drabužiuoc. 
įvykį minėjo ir kita spauda.

— O kur buvote jūs?
Aš negaliu išreikšti to sarkas

tiškai klastingo žvilgsnio, kuriuo 
jis į mane žvilgterėjo. Jo mažy
tės juodos akutės lakstyte lakstė.

— Aš praleidau vakarą pas vie
ną draugą. Atėjau valandą vėliau 
j namus.

šiuo momentu kelneris atnešė 
mums mėsos patiekalą, kurį mes 
buvome'užsisakę ir rusas su dide
liu apetitu puolė jį valgyti. Jis 
krovė savo burnon maistą milži
niškom porcijom.

Aš sėdėjau be žado. Ar jis no
rėjo šia vos perregimo šydo for
ma pridengtą tiesą papasakoti, 
kad jis nužudė savo žmoną? šis 
sunkus ir tingus žmogus nebuvo 
panašus j žmogžudį .Aš negalėjau 
patikėti, kad jam užtektų drąsos 
tatai įvykdyti. O gal jis mano sąs
kaita tik pasijuokė?

Po poros minučių aš turėjau ei
ti j traukinį. Atsisveikinau su ru
su ir nuo to laiko jo niekada ne
besusitikau. Tačiau niekada ir ne
supratau, ar jis rimtai papasako
jo šią istoriją, ar tik pajuokavo. .
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MUSU GYVENIMO AKTUALIJOS
I

PADĖKOS LAIŠKAI
Sydnėjaus Lietuvių Carito pa 

siųstos aukos Vokietijos lietu* 
viams jau skirstomos pašalpos 
reikalingiems. Gauti šie padėkos 
laiškai visiems aukojusiems iš Tė* 
vo Bernatonio ir kai kurių asme* 
nų» gavusių pašalpų.

Padėka
— vietoj pakvitavimo!
Malonūs Sydnėjaus Lietuvių 

Carito Darbuotojai, šiuo laišku
čiu noriu Jums pareikšti savo gi
lių padėkų už prisiuntimų Jūsų 
surinktos aukos sumoje . 23.10 0 
australiškų svarų dėl Vokietijoje 
vargstančių mūsų tautiečių. Taip
gi ir už pravestų rūbų vajų ir jų 
pasiuntimų Vokietijos lietuviams. 
Rūbai dar neatėjo, bet tikimės jų 
sulaukti dar prieš šv. Kalėdas. 
Malonėkite priimti mano ir Vokie
tijos lietuvių Jums reiškiamą pa 
dėkų už Jūsų trūsų ir pasiaukoji
mų. O Australijos lietuviams už 
jų geraširdiškumų ir artimo var
gų atjautimų tegu Viešpats savo 
gausia palaima atlygina.

Su gilia pagarba ir dėkingumu!
Tėv. Alfonsas Bernatonis, 

Sielovados Direktorius Vokietijoje

MIELIEJI LIETUVIAI,

Jūsų sielų ganytojas, didžiai 
gerbiamas kunigas P. Butkus, ma 
no vardu persiuntė Vokietijoje 
lietuvėms senutėms ir sergan
čioms motinoms Jūsų aukų sumo
je 18.6.3 australiškų svarų, ku

riuos Jūs paaukojote minėdami 
Motinos Dienų, šiomis dienomis 
šių ir dar Jūsų Carito aukų ga
vau ir jau išdalinu labiausiai pa
galbos reikalingiems mūsų tautie
čiams Vokietijoje. Už šitų Jūsų 
pasiaukojimų ir savo Tėvynės 
brolių ir sesių vargo atjautimų 
reiškiu Jums visiems tikrai nuo 
širdžių padėkų. Savo maldoje mel 
džiu Jums Viešpaties palaimos 
Jūsų gyvenime, darbuose ir rūpes
čiuose! Mane vis iš naujo stebina 
Jūsų jautrumas svetimiems var
gams, nors Jūs patys turėjote to
limiausiame pasaulio krašte jieš- 
koti prieglaudos ir sunkiausiomis 
sąlygomis turėjote kurti savo eg
zistencijų. Viešpaties palaima te
būna visad su Jumis!

Su meile ir dėkingumu

Tėv. Alfonsai Bernatonis, 
Liet. Kati. Sielovados Direktorius

D. GERBIAMAS KUNIGE,

Šiomis dienomis esame gavę per 
Lietuvių Katalikų Sielovadą Vo
kietijoje Tėvų A. Bernatonj para
mos 76 DM. mūsų dukrelei Juli
jai mokslo reikalams.

Visa širdimi dėkojame Jums, 
mielas kunige, ir geraširdžiams 
Australijos lietuviams už jų pini 
ginęs aukas ir teikiamų pagalbą 
V. Vokietijoje vargstantiems lie
tuviams.

Šiuo atveju, ypač didi ir reikš
minga Jūsų pagalba jaunimui mo
kslui eiti. Mes džiaugiamės su
laukę tokios paramos. Aš ir mano

žmona, būdami palaužtos sveika
tos, vieni nepajėgiame uždirbti ir 
padėti mūsų mergaitei mokslo 
reikalui. Ji jau 17 metų. Lanko 
vienuolių seselių vadovaujamų re
alinę gimnazijų Muenchene, Blu 
men str. 26. Dabar yra 7 klasėje, 
gerai mokosi.

j Vasario 16-sios Gimnaziją ji 
negalėjo išvykti dėl mūsų (tėvų) 
nesveikatos ir senatvės.

Tad, jei būtų galimybių, malo - 
niai prašome Jus patarpininkauti 
Australijos lietuviams, gal kas iš 
Jų galėtų bent kiek paremti pini
gais kas mėnuo arba kartiniai mū
sų dukrelei Julijai mokslus tęsti. 
Paliksime Jums amžinai dėkingi 
ir mūsų dukrelė atsidėkos už tai

Besiartinančiųjų Šv. Kalėdų ir 
N. Metų proga priimkite mano ir 
šeimos širdingus linkėjimus. Te
padeda Jums Dievas ir laimina 
Jūsų darbus.

J. Vyiniauakal

BRANGŪS LIETUVIAI,

Labai širdingas ačiū Jums vi 
siems už šių dovanų, kurią man 
suteikėt per Tėvų Bernatonj. Esą 
labai blogoje padėtyje: gyvenu 
vienas (žmona mane paliko) su 
dviem mažais vaikais ir be cento. 
Tėvas Bernatonis suteikė man 50 
DM., už kurias labai dėkoju. Ma
no vaikai yra prieglaudoje, bet už 
jų išlaikymų turiu sumokėti 340 
DM., o, be to, mokėti sau už butų 
ir visi kiti reikalai. Nuo viso to 
ir mano nervai yra pakrikę. Tai 
dar kartą ačiū Jums visiems lie
tuviams, o jei kas galėtų man dar 
padėti, būčiau be galo/dėkingas.

Pranai Kundrotas

BALTŲJŲ RANKŲ 
LIKIMAS

O jūs rankelės, baltosios, balto
sios,

Kam jūs pateksit mielosios, mie
losios?

Liaudies daina

Moteriškos rankos yra didelės 
ar mažos, baltos ar pajuodusios, 
švelnios ar šiurkščios, glamonė
jančios ar kietos kaip nudžiūvusi 
šaka.

Rankos, kurios mažų vaikų glo
bojo ir glamonėjo, kurios paaug
lį tiesos keliu vedė, yra visų švel
niausios, nežiūrint, kad jos sun
kių darbų pajuodintos, šalto van
dens ir žvarbių vėjų nušiurkštin- 
tos. Tai motulės rankos, kuriose 
surambėjusiomis gyslomis ir kie
tomis nuospaudomis išrašytas bal
tųjų rankų likimas.

Kiekvienos rankos buvo jaunos, 
švelnios ir baltos. Kai mylimasis 
pirmų kartų jas pabučiavo, mer 
gaitės veidų užliejo drovaus raus
vumo banga, o sieloje pražydo pa 
vasario džiaugsmas. Vargu — ar 
ji plovė pabučiuotų rankų.

Mergaitei ištekėjus, pažįstami 
vyriškiai vis dažniau pasveikinda
vo jų rankos pabučiavimu. Pra
džioje ji drovėjosi, vėliau papra 
to ir priėmė tai už tikrų pinigų. 
Svetimiesiems jos rankų bučiuo
jant dažniau ir dažniau, jos vy
ras tai darė vis rečiau ir rečiau, 
gal kad tos rankos nuo indų plo
vimo, bulvių skutimo, skalbimo ir 
jo kojinių adymo darėsi vis šiurk
štesnės?

Ir greitai atėjo diena, kai jo? 
vyras visai liovėsi jos išvargusias 
rankas bučiuoti.

Mylimajam vyrui liovus ranką 
bučiuoti, pabučiavimas pasidarė 
beprasmis, nebereikalingas, daž
nai varžantis, ypač gatvėje, vie
šoje vietoje arba draugijoje, kur 
rankų bučiavimas nepriimtas.

Rankos pabučiavimas gali būti 
malonus, pagarbus, juokingas ar 
pasibiaurėtinas.

Mylimojo pabučiavimas yra ma
lonus, jaudinantis, pageidautinas.

Pagarbus pabučiavimas priklau
so moteriai, kurios rankos gyve
nimų kuria.

Juokingas, beprasmiškas pabu
čiavimas yra iš pareigos arba pa
pratimo, kai ranka bučiuojama 
kiekvienai moteriai iš eilės, rūpes-

INTELIGENTIJA IR BENDRUOMENE
(Papildant p. L. Lygumiečio

Straipsnis parašytas rimtai. Ta 
čiau, tikiuosi p. Lygumietis neuž
sigaus, jeigu truputį papildysiu.

P. Lygumietis konstatuoja, kad 
tarp mūsų inteligentų yra — li
gonių. Tik šių Hgonių ligos šak
nys nėra visiškai tos, kurias jis 
išmini.

Yra du pagrindiniai žmonių ti
pai: idealistai ir materialistai, 
šiedu tipai labai ryškūs visuo
meniniame gyvenime. Pirmojo ti
po žmonės davė mums 19 šimtme
ty! šviesuolius — tautinės sąmo
nės žadintojus, vėliau kovotojus, 
savanorius — kūrėjus, o dabar 
žmones sergančius lietuvybės iš
laikymu. Antrojo tipo žmonės ne
serga visuomenine liga. Jie rūpi
nas tik sava kasdienybe. Jie leng
vai prisitaiko pasikeitusiom gyve
nimo sąlygom. Jų idealas ir gyve
nimo tikslas: skaniai ir sočiai pa 
valgyti, gražiai apsitaisyti, įsigy
ti namelį ir jį kuo geriausiai įren
gti, apstatyti. Jeigu jie laisvalai
kį gali praleisti prie proferanso 
ir stiklelio, tai ir visas jų gyve
nimas. Jiems tėvynė gali būti Aus
tralija ar Kinija, žiūrint kur ge
riau.

šią tiesą mes matome netik čia, 
bet kiekviename krašte. Inteligen
tus (prof. St. Šalkausko ap
tarimu) Lietuvoj vadino kar

straipsnį ‘'M.P.” 42 Nr.) 
jeristais, o “liaudis” — “tiligen- 
tais”. Lietuvoj jie lipo karjeros 
laipteliais aukštyn, statėsi namus, 
pirkosi ūkius, o nekūrė kultūrinių 
vertybių. Kai kurie iš jų, saky
sim Kaune, mėgo Konradų, Met 
ropolį ir kitas panašias vietas. O 
čia? "Rezignavusieji inteligentai ’, 
kurie turi šeimas, be širdies skau
smo paskendo pilkoje kasdienybė
je, o viengungiai paklydo. Bet 
apie šiuos pastaruosius visai kita 
tema.

Tai, kas aukščiau pasakyta, nė
ra išsigalvota. Tai gyvenimo pa
tirtis — išvados iš N. Lietuvos 
gyvenimo, Vokietijos stovyklų ir 
Australijoj praleisto dešimtmečio. 
Paprastai nemėgstame žvelgti tie
siai į akis. Geriau prisidengt'. 
kad ir lapeliu. Pažįstu Sydnėjaus 
lietuvių gyvenimų. Iš tūkstančių 
dirba tik saujelė, o daugeliui ne
svarbu, ar minima 16 Vasario. 
Tautos šventė, ar veikia savait
galio mokykla, lituanistiniai kur
sai, ar — iš viso kas nors daro 
ma.

Stebuklų savo tautos istorijoj 
praeityj esame turėję. Gal kurią 
dienų pasirodys stebuklas ir Aus
tralijos lietuvių gyvenime, šios 
mintys taikomos ir senimui, ir 
jaunimui.

Joniškietis

UX&flex ALUMINIUM AWNINGS
VISKĄ GAUSITE PAS LIETUVIUS PREKYBININKUS

CABRA — VALE HOME FURNISHING.
88 John Str., Cabramatta. Tel. UB 2899

JEI NORITE JAU, KAD ŠIĄ 

VASARĄ JOSŲ NAMUOSE

BOTŲ 20 LAIPSNIŲ VĖSIAU, 

NEDELSKITE UŽSISAKYTI

LUXAFLEX ALIUMI-

CASEMENT ROLL-UP
F 28

Vyniojamoji lango už
danga "Casement'*, 

suteikia reikiamai švie
sos ir apsaugoja nūn 

karščio.

MERIDIAN
F 4

Automatiikai nusilei
džia ir pasikelia, sau
godama Jūsų namų 
nuo karščio ir duoda

ma pavėsį.

NUAUS UŽDANGAS LAN

GAMS IR DURIMS, KURIOS

ATVĖSINS NAMO VIDŲ IR 

PAGRAŽINS IŠORĘ.

LUXAFLEX UŽDAN-

GOS YRA EMALIUOTOS, TO

DĖL JŲ NEVEIKIA NEI LIE-

TUS, NEI SAULĖ.

ARCADIA DOOR CANOPY
F 29

LUXAFLEX "ARCADIA”.
DURŲ UŽDANGA APSAUGO 
JŪSŲ FRONTINES DURIS 
NUO LIETAUS IR SAULES.

KREIPKITĖS VIRŠUJ NURO

DYTU ADRESU DĖL TIKS

LESNIŲ INFORMACIJŲ.

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

tingai praleidžiant netekėjusias 
merginas.

Sloguojančio, kosinčio, nešva
raus, apsileidusio, o visų labiau
siai girto vyro pabučiavimas yra 
pasibiaurėtinas. Taigi, nenuosta
bu, kad po to kuo skubiausiai ran
ka plaunama karštu vandeniu ir 
muilu.

Rankų pabučiavimas gali sukel
ti dangų ir pragarą.

Jei sieki dangaus, bučiuok ran
kų mylimai moteriai. Jei nori su
kelti pragarą, pabučiuok ranką 
vienai ar dviem iš būrio esančių
jų, kitas aplenkdamas. Jei nori 
ramybės — rank'ps visai nebu
čiuok.

Bet bučiuojama ar ne, moteriš
ka ranka vistiek kuria namų židi
nį, moteriška ranka nenuilstamai 
triūsias! apie namus ir švelnina 
gyvenimų išvargusiam, rūpesčių 
kamuojamam vyrui, nes toks yra 
baltųjų rankų likimas.

Rūta

RADO DAR DVIEJŲ KAUNO 
PILIŲ LIEKANAS

Kasinėtojai atrado, kad toje 
vietoje, kur dabar matomos Kau
no pilies sienų ir bokštų liekanos, 
praeityje stovėjo dar dvi pilys. 
Po vakariniu bokštu rado antros 
pilies liekanas ir daug strėlių ant
galių. Manoma, kad tai ta pilis, 
kurioje lietuviai smarkiai gynėsi 
1362 metais, bet kurią visdėlco 
kryžiuočiai paėmė ir sudegino. Fb 
to turėjo būti pastatyta trečioji 
Kauno pilis, kurios liekanos dar 
labai aiškiai matomos. O pirmoji 
m ū r i n ė Kauno pilis, buvo 
statyta greičiausia 13-mc amžiu
je. Darant perkasą nuo vakarinio 
pilies bokšto Neries link, trijų 
metrų gilumoje buvo aptikta sie
na iš kalkėmis sutvirtintų akme
nų. Ligi šiol seniausia mūrinė pi
lis Lietuvoje buvo laikoma Medi 
ninku pilis ir manyta, kad prieš 
14-tą amžių mūrinių pastatų Lie 
tuvoje nebūta.

KVISL1NGŲ GALERIJA

Nors po "destalinizacijos” so
vietinė spauda paprastai iškilmė 
sc pasirodančius didžiūnus mini 
pavardžių abėcėlės tvarka, šįmet 
revoliucijos sukakties iškilmių me
tu Vilniaus radijo pranešėjas tri
būnoje stovėjusius Lietuvos kvis- 
lingus išskaičiavo pagal r a n- 
g ą. Taigi pirmoj vietoj minėjo 
Sniečkų (nes partija aukščiau už 
viską, o Sniečkus Vilniuj yra 
aukščiausiai partijoj). Antrų vie
tą užima vietinės valdžios prem
jeras šumauskas. Paleckis, nors 
ir neva prezidentas, minimas tik 
trečioj vietoj (ir tai tik pagal 
formalumą, o ne pagal galių). Po 
šių trijų sekė kiti keturi partijos 
sekretoriai, vyresniškumo tvarka: 
šarkovas, Niunka, Maniušis, Ba
rauskas. Po jų — tik aštuntas — 
pirmasis premjero (šumausko) 
pavaduotojas Ozarskis ir (devin
tas) Liaudis, VSK (Valstybės 
Saugumo Komiteto, rusiškai KG 
B) pirmininkas. Dešimtų ir vie
nuoliktų vietas užima Paleckio 
pavaduotojai Matulis ir Baltušis. 
Dvyliktoj vietoj pasirodė Mešče- 
riakovas, Sovietskaja Litva redak
torius (ne Tiesos Zimanas!). Try
liktoj — komsomolo vadas Petke
vičius, keturioliktoj — Preikšas 
(nors ir premjero pavaduotojas 
ir dabar net ir “užsienių reikalų 
ministeris”). Paskutines (16 ir 16) 
vietas galerijoj gavo “sovnarcho- 
zo” ("liaudies ūkio tarybos”) pir
mininkas ir Vilniaus miesto par
tijos pirmasis sekretorius Griške
vičius.

Tokia buvo Lietuvoj formaliai 
viešpataujančioji diduomenė šių 
metų lapkričio pradžioje.

SUSIRŪPINIMAS NAMŲ 
SAVININKAMS

Po visuotinio gyventojų sura
šymo, Maskvos įsakymu, ir Lietu- 

I voj rengiamasi visuotiniui priva- 
' tinėje nuosavybėje esamų gyve

namųjų namų surašymu. Faktiš
kai bus surašomi ir įkainojami 
visi gyvenami namai, bet kadan
gi nacionalizuoti, valdžios nuosa
vybėje esantieji namai juk ir taip 
smulkiai surašyti, tai daugiau rū
pinamasi, kokios įtakos surašymas 
gali turėti privatinės namų nuo
savybės srityje.

KAUNAS ATGAUNA OPEROS 
TEATRĄ

Perkėlus valst. operos teatrą j 
Vilnių (su visu personalu), Kau
ne liko tik dramos teatras ir ope
retės užuomazga. Kurį laikų šia
me teatre repertuaras buvo m'š 
rus: dramos ir operetės. Vėliau 
prisijungė ir lengvesnės operos. 
Dabar Drama visiškai išjungta ir 
perkelta į buv. “Jaunojo žiūro
vo” teatrų (buv. “Metropolitan” 
kino teatro patalpose), o didžiose 
teatro patalpose pasiliko grynai 
Muzikinis teatras (vietoj Muziki
nio Dramos teatro), šiuo metu 
senojoje Kauno teatro scenoje 
rengiamas baletas “Daktaras Ais
kauda” (diriguoja Juozas Indra) 
ir opera “Madame Butterfly”, ku
rių režisuoja buvęs operetės so
listas R. Andriejevas. Jau anks
čiau šiame teatre buvo pastatyta 
"Carmen", "Sevilijos Kirpėjas”.

“Eugenijų Onieginą” ir “Tra
viatą” Klaipėdoj vaidina nepro
fesionalų dainininkų grupė.

KAUNUI ŽADA 9000 
TELEFONŲ

Ateinančių metų kovo mėnesi 
Kaune žada pradėti telefonų sto
ties plėtimo darbus. Kai tie dar
bai būsią baigti maždaug 1961 
metais, tai Kaune būsią telefonų 
beveik dvigubai daugiau, negu 
dabar, būtent, Kauno telefonų 
stotis galėsianti aptarnauti iki 
9000 telefonų abonentų... Taigi 
dabar Kaune esamą apie 4500 — 
5000 telefonų (214,000 gyvento
jų). Miesto centrą esamoji tele

fonų stotis būsianti praplėsta iki 
5.400 abonentų, Šančių stotis iki 
1000, Petrašiūnų — iki 600. Be 
to, Tunelio gatvės rajone būsian
ti statoma nauja papildoma sto
tis 2000-čiams abonentų.

Ta proga į Kauną atvyko bū
rys rusų. Mat, telefonų stoties 
praplėtimų projektavo Leningra
do projektavimo institutas ir pro
jektuotojai dabar atvyko ruoštis 
būsimiems darbams vietoje...

V. DINEIKA "LIETUV1NA" 
RUSIŠKUS FILMUS

Viktoras Dineika, buvęs Lietu
vos valstybinės dramos teatro ak
torius ir kurį laikų Amerikoje bu
vęs A. Vanagaičio vadovaujamos 
“Dzimdzi-drimdzi” grupės daly
vis, jau daugiau kaip 12 metų 
dirba filmų studijoj Vilniuj, kaip 
rusiškų filmų dubliavimo (įkalbė
jimo lietuviškai) režisorius. šiuo 
metu įkalbamas šimtasis V. Da 
neikos vadovybėje dubliuojamas 
filmas.

Lietuviškai įkalbėti filmus Vil
niuje pradėjo 1947 metais. Bet 
1948 metais tebuvo įkalbėta ti\ 
septyni filmai, šįmet numatoma 
metinė dubliavimo produkcija — 
35 filmai. Rengiamasi studijos 
pajėgumų padidinti iki tiek, kad 
kas savaitę galėtų išleisti bent du 
“sulietuvintus” filmus (100 per 
metus). Tada jau beveik visi fil
mai kino teatruose Lietuvoje* kal
bėtų lietuviškai,

PALAIDOJO IR PAGERBĖ
A. KACANAUSKĄ

Lapkričio 18 dieną Kaune buvo 
laidojamas kompozitorius ir muzi
kos profesorius Aleksandras Ka- 
čanauskas. Valstybinėje bibliote
koje (buvusiuose Prekybos-Pra- 
monės Rūmuose) tų dienų buvo 
atidaryta A. Kačanausko kūrinių 
ir literatūros apie jo gyvenimą 
bei kūrybą paroda.
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Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S.W.VASARIO 16-SIOS KREPŠININKAI
Po ilgesnio laiko Lietuvių Va

sario 16 Gimnazijos krepšininkai 
vėl išbandė savo jėgas svetimose 
aikštėse. Jų paruošimas truko be
veik ti vėjus metus, kol Lietuvių

tis, T. Gailius ir kiti už Erlan- 
gen’o universiteto rinktinę, kuri 
tuo metu buvo sudaryta tik iš 
lietuvių studentų, laimėdami Vo
kietijos universitetų krepšinio pir-

IR VĖL VETERANAI

Lapkričio 6 dienos “Mūsų Pas
togės" Sporto Skyriuje tilpęs 
straipsnis dėl lažybų siūlymo už
degė vėl mane savo trigraši įkiš
ti. Jau šiuo reikalu esu rašęs ir 
manau, jei kas dar rašytų, tai 
iškeltų naujų minčių ir sumany
mų.

Turi .tiesos ir A. Merūnas, jos 
turi ir A. Laukaitis, tačiau ar 
norėčiau daugiau laikyti Laukai
čio pusę. Graikai skaitė sau gar 
be ir turėjo net šūkį: “Nėra 
svarbu olimpiniuose žaidimuose 
laimėti, bet svarbiausia juose da
lyvauti”. Taip pat nei vienas ve
teranas, aš manau, nenorėtų būt 
gerbiamas lyg iškamša, kur nors 
geriau jį pasodinus ar gyvu žū

vasario 16 Gimnazijos 
krepšininkai 

(tamsiais drabužiais)

džiu paminėjus. Aš manau, kad 
tik aktyvus įsijungimas į šventę 
juos patenkins, pasijaučiant dai 
reikalingais. Jie galėtų ir žaisti, 
ir teisėjauti, ir taškus rašinėti, 
ar net prie durų sargyboj pasto
vėti.

Dėl žaidimo gal jau krepšinin
kai iš archyvo ir neišvystys spar
tos, nors ir jų pilvai nėra iki že
mės nudribę, kaip Merūnas išsi- 
rciškia, bet to kvapo tai jau gal 
ir trūktų. Tačiau jie turi ilgų 
metų patirtį ir šaltų galvojimų, 
ko trūksta jaunimai. Manau, ge
rai visi atsimena I-joj šventėj da
lyvavusį veteranų L. Baltrūnų, 
kuris irgi nelakstė nuo krepšio 
prie krepšio, bet be jo Varpas 
nebūtų laimėjęs. Ko jaunuoliai 
neatsieks sparta ir vikrumu, tą 
senieji padarys šaltu protu ir pa
tirtimi. Šito gali pasimokyti ir 
jaunimas. Dėl to ir esu siūlęs pa
sirungti jaunikliams su “seniais”.

Su kitų rinktinių komandomis 
žaidynės nėra sveikintinas daly
kas ne tik dėl baimės pralaimė
ti. Visa šventės nuotaika tada 
koncentruojasi į azartinį rungty 
niavimą, pamirštant kultūringu
mą. Nepamenu kurioje, tačiau 
vienoje šventėje teisėjams buvo 
leidžiamos tikrai jau nekultūrin
gos replikos, nors gal ten publika 
buvo sulaukinėjus.

Mano manymu, lietuviškosios 
mažosios olimpiados turėtų būti 
tik savajame rate rengiamos, nors 
galutinis sprendimas priklauso 
rengėjams.

SAUKIASI MUSU PARAMOS
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Vasario 16 Gimnazijos sporto mo
kytojas T. Gailius išdrįso su savo 
krepšininkais pasirodyti viešumo
je, nes 1956 ir 1957 metais emi
gracijos banga buvo palietusi Lie
tuvių Vasario 16 Gimnazijos vy
resniųjų klasių 
jų tarpe beveik 
tu Gimnazijos 
čius žaidėjus.

Š.m. lapkričio mėn. 5 d. Gim
nazijos krepšinio vienetas buvo 
pakviestas į Alainz’ų, kur jis su
sitiko su Mainz’o Policijos Sporto 
Klubo ir Mainz’o universiteto rink 
tine, kuri dalyvauja Rhcinhessen’o 
krepšinio lygos pirmenybėse i.: 
dabartiniu metu ten užima antrų 
vietų. Prieš rungtynes naujoje 
Mainz’o Policijos Mokyklos spor
to salėje jaunųjų Lietuvių Vasa
rio 16 Gimnazijos krepšininkų ei
lėse jautėsi nervingumas ir nevie
nas iš jų statė klausimų: “Ar lai
mėsime šitas rungtynes?” Rung
tynėms prasidėjus, visos abejonė-, 
buvo išblaškytos. Gerais deriniais, 
metimais bei sparta tuojau pavy
ko laimėti didesnę taškų persva
rų, kas, be abejo, suteikė didesnį 
pasitikėjimų savo sugebėjimais. 
Pirmas kėlinys baigėsi 40:23 Gim
nazijos naudai. Ir atrame kėliny
je Gimnazijos komanda užvaldė 
savo priešininkų ir rungtynes už
tikrintai laimėjo 82:51. Už Gim
nazijų žaidė ir taškus pelnė: Ba
liulis 25, Bauras 11, Gailius 32, 
Kailius 8, Valiauga 6, Kušneraitis 
0, Getneris 0, šiugžda 0.

Antras rungtynes Lietuvių Va
sario 16 Gimnazijos krepšinio 
rinktinė žaidė š.m. lapkričio mėn. 
11 d. Heidelberg’e. šį kartų prie
šininkas buvo Heidelberg’o Uni
versiteto Sporto Klubo (USC Hei
delberg) prieauglis. Tenka paste- 

^bėti, kad Heidelberg'as yra Vo- 
~ kietijos krepšinio tvirtovė ir, kad 

Heidelberg’o miesto klubų žaidė
jai, ypatingai USCj sudaro Vokie
tijos krepšinio rinktinės branduo
lį, kad Heidelberg’o USC krepši
nio vienetas jau trejus metus iš 
eilės, ir tai nuo 1957 m. yra Vo
kietijos krepšinio čempionas, ši
tų klubų treniruoja Vokietijos 
krepšinio rinktinės treneris Toni 
Kartak, kilęs iš Čekoslovakijos. 
Taigi Heidelberg’o jaunimas ir 
krepšinio prieauglis, turėdamas 
geras sales, sųlygas, trenerius ir 
galimybę, stebėti geras rungtynes 
bei žaidėjus, turi visas galimybes 
lavintis ir pakelti savo pajėgu
mų.

Rungtynės įvyko Heidelberg’o 
universiteto sporto salėje, kurioje 
jau 1947 metais žaidė studentai 
lietuviai A. Birutis, A. Laminai-

moksleivių eiles, 
ir visus anuo me- 
rinktinę sudaran-

menybes,
Rungtynėms su USC jauniais, 

18 iki 19 metų jaunuoliais, prasi
dėjus ir čia, kaip ir pirmose rung
tynėse, pirmajame kėlinyje jautė
si Gimnazijos jaunųjų krepšinin
kų rutinos stoka. Bet antrajame 
kėlinyje mūsų jaunieji^ krepšinin
kai parodė savo gerų sugebėjimų 
ir priešininkų užtikrintai nugalėjo 
50:34 (23:22). Tai buvo gražus 
laimėjimas. Po rungtynių buvo 
tuojau susitarta, kad Gimnazijos 
rinktinė galės išbandyti savo jė
gas su USC dar pajėgesniu vie
netu. Gimnazijos rinktinų prieš 
USC jaunius sudarė ir jai taškus 
pelnė: Baliulis 2, Bauras 14, Dič- 
petris 8, Gailius 17, Kailius 6, Kuš- 
neraitis 1, Valiauga 2, Getneris 
0, šiugžda 0.

Esame visiems tiems labai nuo
širdžiai dėkingi, kurie iki šiol vi
sų laikų nenuilstamai rėmė ir re 
mia Lietuvių Vasario 16 Gimna
zijų bei jos jaunimų, sudarydami 
jam sųlygas bręsti dvasiniai ir fi
ziškai.

I
i
i

I

T. Gailius, Vokietija

SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ i

Pigiai — Gerai — Greitai!
TN. Butkūnai, 9 Cowper st.,X

St. Kilda, Vic. Tel.: XJ 4671 į
A. Klimaiti*, 313 Bulwar st, 
Perth, W.A. Tel.: 282316.X

i

PS. Iš atsiųstos šventės prog
ramos, kuri tilps paskutiniame 
Šių metų numeryje, aiškiai mato
si, kad rungtyniaujama bus tarp 
lietuvių ir australų rinktinių.

Tuo būdu ir diskusijos tuo rei
kalu daugiau jau neturi prasmės.

Atrodo, kad Jubilėjinė Švente 
mažai skirsis nuo buvusių eilinių 
sporto švenčių. Sp. Sk. Red.

į MURRAY’S

Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos 
Evangelikų Jaunimo Ratelio var
du kreipiuosi į Jus ir šiais metais, 
mielos sesės ir mieli broliai, artė
jančių Kalėdų švenčių proga, pra
šydamas Jūsų malonaus dėmesio ir 
paramos. Norint atitinkamai veik
ti ir pasirodyti, reikalinga lėšų.

Tai nėra pirmas kartas, kada aš 
kreipiuosi j Jus, prašydamas para 
mos. Jau penkeri metai, kai 
lietuvių gimnazijoje ir dirbu 
lietuvišku jaunimu. Laisvojo 
šaulio lietuviškoji visuomenė 
visad jautriai atsiliepusi j
prašymus ir aš manau, kad aš šiuo 
savo nauju prašymu Jums neįky
rėsiu.

Mes gerai žinome, kad laikai vi
siems sunkūs, tačiau mums lietu
vių Vasario 16 Gimnazijoje visų 
lietuvių solidarumo dėka sudaromi, 
sąlyga jaunimų auklėti krikščio
niškoje — lietuviškoje dvasioje. 
Mes, pasilikę Vakarų Vokietijoje, 
norime su visais lietuviais išlaiky
ti iš mūsų tėvų paveldėtų tikėjimų 
bei papročius, išlaikyti vienybę ir 
broliškų lietuviškų savitarpę mei
lę. Mes gerai žinome, kiek reika
linga idealizmo, kiek pasišventi
mo ir pasiaukojimo reikalauja Jū
sų kilnieji darbai. Mūsų jaunimai 
lietuvių Vasario 16 Gimnazijoje 
didžiuojasi mūsų tautiečių laisva
jame pasaulyje nuveiktais darbais 
ir yra labai dėkingas už kiekvie
nų paramų ir mažų aukų iš Jūsų.

Tėvynės labui dirbkime visi, 
nes išauš ir mums rytas, kada ga
lėsime sugrįžti į laisvų ir nepri
klausomų Lietuvų. Prašome mūsu 
evangeliško jaunimo Vasario 16 
Gimnazijoje neužmiršti, nes mūšy 
brangioji Tėvynė, atgavusi laisvę, 
ir mes visi esantieji gimnazijoje, 
gal galėsime Jums kuriuo nors ki
tu būdu padėkoti už Jūsų kilnius 
darbus tremtyje, siekiant glau
daus, krikščioniško ir broliško gy
venimo lietuvių tarpe visame pa

šaulyje.
Apie evangelikų jaunimo veik

lų lietuvių Vasario 16 Gimnazijo
je beveik kiekviename “Svečio” 
numeryje ir kituose lietuviškuose 
laikraščiuose plačiai aprašyta. 
Man atrodo, kad nėra reikalo dar 
kartų viskų kartoti. Mes ir šiais 
metais nemiegojome ir dirbome, 
kiek sųlygos leido.

Ales pi’ašome, brangios sesės ir 
broliai, Jūsų paramos Kalėdų 
švenčių prieangyje prisiminti lie- 
tuviškųjj jaunimų Vakarų Vokieti
joje ir Jūsų auka suteikti vaikams 
moralinės šilimos pajautimų.

Baigdamas siunčiu Jums Vasa
rio 16 Gimnazijos Evangelikų Jau- ■ 
nimo Ratelio vardu nuoširdžiau
sius sveikinimus iš Vakarų Vokie
tijos, linkime geriausios sėkmės, 
vilties bei kantrybės tremtyje, iš
tvermės ir palaimos — Jūsų kil
niems darbams bei žygiams mūsų 
tremtinių daliai palengvinti ir mū
sų visų brangios Tėvynės Lietuvos 
prisikėlimo rytojui priartinti.

Jūsų —
(Fr. Skėry.)

Tv. Jaunimo Rat. Vadovas

P.S. Aukas, skirtas Evangelikų 
Jaunimo Rateliui (pinigais ir šo
kiais), nuolankiai prašau siųsti 
mano vardu šiuo adresu:
Fr. Skėrys, 16) Huettenfeld b. 
Lampertheim,
Litauisches Gymnasium, Schloss 
Rennhof, W. Germany.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI "MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IS 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI- 
KAS.
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HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, 

Australia, 
PHONE 35-5795

Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių 
maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Latviją, Lietuvų, USSR 
Ukrainą.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos.

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais.

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasie
kia gavėjus per 2 — 2b mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už š svaro. Mes neturime ryšio nei 
su Londonu, Švedija ar Danija.

Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus,
AGENTS:

SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabranmlta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Store*, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’. Delicate*.en, 567 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: Cental Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnisher*, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eica., 41 Tapley’s Hilljld., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879.

5i,*^*Jm’**^Wm'******2**o*******’2*****«********** ‘

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

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

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

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

t EUROPIETIS SPECIALISTAS
i OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
Bth Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Alelb., C.I. (Priešai* Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

X
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XX

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

PIGIAUSIA!

į

I
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WARD BROS i
INSTALIACIJOS TARNYBA |

ORO REGULIAVIMO ĮRENGIMŲ SPECIALISTAI X
(WL1401) 47 Chatham Road, We.t Ryde, N.S.W. (WL1401)X

KODĖL JUMS KĘSTI KARŠTI IR GYVENTI NEPATO- ?
GIAI VASARĄ, O ŠALTI ŽIEMĄ? ĮSIRENKITE TAIP, KAD £ 

ORO TEMPERATŪRA BŪTŲ KONTROLIUOJAMA JŪSŲ NA- X 
MUOSE. X

Tikrai prieinamomis kainomis mes parduodame ir įrengia- -|- 
me visus oro kontroliavimo (air conditioning) aparatų mode- X 
liūs, be to, pas mus galite gauti šaldymo aparatų, ventiliatorių, X 
saulės uždangas ir veneciškas užuolaidas. Y

Susitarkite lietuviškai, skambindami tel. WL 1401, 
krepdamiesi j p. B. Andrėkutę. X

v vv v v v v v

NERIZIKUOKITE!
0 CALTEX STAR SERVICE 

STATION
:• Pilnas specialus mašinų tepimas, kurį atlieku asmeniškai 
g arba tatai daro specialiai paruoštas personalas tiesioginėj ma- 

no priežiūroj.
Tepimą atlieku visų šeštadienį, sekmadienį ir kiekvienų 

0 vakarų iki 8 vai.
Įį Laike tepimo Jūsų automobilis būna pagrindinai patikrintas. 

Padangas ir baterijas galite gauti išsimokėjimui. 
Kreipkite* pa* lietuvių draugų savininkųi

| G. ALLOTTĄ, tel. UB 2173, Hume Highway ir g 
Cabramatta Rd., gatvių sankryžoje.

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Road 

LONDON, E. 2. ENGLAND.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 
gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito
kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos.

Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus.
Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik
lo rėžtukai ir kt.

GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!
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MŪSŲ PASTOGĖ
SYDNfiJUS

"DAINOS’’ CHORO 
PASIRODYMAI

Sydnėjaus "Dainos” choras, vad. 
K. Kavaliausko, populiarėja ne tik 
lietuvių, bet ir kitataučių tarpe. 
Jau ne kartų jis yra dainavęs 
australų ar kitų tautybių audito
rijoms, štai, ir dabar, š.m. gruo
džio 13 d., koncertuos Australi
jos karinės vadovybės pakviestas, 
Morebank Ginklavimo Tarnybos 
įguloje.

Sydnėjaus gimnazijas (Gram
mar School) vadovybė taip pat 
pasikvietė "Dainos” chorų padai
nuoti jos mokytojams ii- moki
niams 1960 m. balandžio mėn. tų 
dienų rengiamoj kultūrinėj po
pietėj.

Iš choro dirigento K. Kavaliaus
ko teko dar nugirsti, kad “Daina” 
ateinančių metų vasario 27 d. kon
certuos Newcastelio lietuviams.

M.P.I.

IŠPAŽINTYS

Dar kartų primenu, kad Kalė
dinė išpažintis Sydnėjaus lietu
viams — paskutini Advento sek
madienį — gruodžio 19 ir 20 d.d. 
Camperdowne. Bus ir svečias — 
kunigas St. Gaidelis S.J.

Gruodžio. 19 d. — šeštadienį 
nuo 5-7 vai. vakaro,

Gruodžio 20 d. — sekmadienį 
nuo 8 vai. ryto iki pamaldų (12 
vai.), laike kurių bendra Komuni
ja ir svečio kunigo pamokslas.

Gruodžio 20 d. išpažintis (nuo 
4 vai. p.p.) ir pamaldos (5 vai. 
p.p.) Wollongong lietuviams — 
W. Katedroj, kurias laikys sve
čias kun. SL Gaidelis, S.J. Po pa 
maldų >— eglutė vaikams.

Jeigu dėl svarbių priežasčių 
kai kas negalėtų šiuo paskirtu 
laiku pasinaudoti — dar išpažin 
čių klausysiu šia tvarka:

Gruodžio 23 d. 6-7 vai. vakare 
St Marys parapijos bažnyčioje — 
St Mary’s, W.L.

Gruodžio 24 d. — Kūčių rytų 
nuo 9-10 vai. Camperdowne — 
bus duodama ir Komunija.

Gruodžio 24 d. — Kūčių naktį 
nuo 10 vai. iki pamaldų (11.30) 
Bankstowno lietuvių namuose.

Kalėdose nebus laiko -klausyti 
išpažintims. Tik iš labai toli at
vykę — galėtų šia proga atlikti 
išpažintį Camperdowne prieš pa
maldas nuo 11 vai.

PAMALDOS

Kalėdų iškilmingos pamaldos — 
gruodžio 25 d. Camperdowne 12 
va)., kuriose lotyniškas mišias ir 
kalėdines giesmes išpildys "Dai
nos” choras, ved. muz. K. Kava.- 
liausko. Visi atlikę kalėdinę išpa- 
žintį prieš savaitę kviečiami vėl 
priimti šv. Komunijų (3 vai. prieš 
tai nevalgius).

Bernelių Mišios Kūčių naktį 11 
vai. 30 min. Bankstowno lietuvių 
"Dainavos” salėje, visiems sutar
tinai giedant kalėdines giesmes. 
Prieš pamaldas išpažintys nuo 10 
vai.

St. Brendan’s bažn. Bankstow- 
ne pamaldos įprastu laiku — 10 
vai. 45 min. bus: Naujuose Me
tuose (1 d. sausio) ir sausio 3 ir 
17 d.d. sekmadieniais.

Antrų dienų Kalėdų — gruodžio 
26 d. bus tik vienos lietuviškos 
pamaldos Wentworthville 10 vai. 
45 min., į kurias kviečiami vist 
artimesniųjų apylinkių lietuviai.

Gruodžio 27 d. St. Mary’s lie
tuviams pamaldos St. Mary’s pa
rapijos bažnyčioje 9 vai. ryto.

Sausio 10 d. Cabramatto* lietu
viams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 9 vai. 45 min.

Visose šventėse ir sekmadienais 
lietuviškos pamaldos Camperdow
ne 12 vai.

"DAINOS” CHORAS 
TELEVIZIJOJ

Religinės programos vadovas te
levizijoj Father Purcell kviečia 
"Dainos" chorų giedoti kalėdines 
giesmes gruodžio 20 d. 2 vai. 30

min. po pietų Channel 7 — kartu 
su kitų tautybių chorais. To pasi
rodymo visi maloniai laukiame.

K.P.B.

STEIGIAMA LITUANISTIKOS 
BIBLIOTEKA

A.L.B. Krašto Valdyba patvirti
no Kultūros Tarybos nutarimų 
steigti lituanistinę bibliotekų.

Bibliotekos pradžių sudaro iki 
šiol Krašto Valdybos žinioj buvu
sios a.a. Jurgio Kalakonio "Mūsų 
Pastogės” redagavimo laikotarpy
je recenzavimui bei paminėjimui 
prisiųstos lituanistikų liečiančios 
knygos.

Lituanistinė biblioteka yra Kul
tūros Tarybos žinioj.

Kultūros Tarybai siūlant, bib
liotekos vedėju pakviestas p. Jur
gis Rcisgys.

T.R.

VISI STOVYKLAUKIME!

Dar kartų primenama, kad 
“Aušros” tunto rengiama skautų 
stovykla šiais metais tęsis nuo 
gruodžio 26 d. iki sekančių metų 
sausio 10 dienos. Stovykla bus 
nuosavoj Sydnėjaus skautų sto
vyklavietėj Ingleburne.

Stovyklautojus registruoja ir 
stovyklos mokestį priima šie as
menys:

Sydnėjuje: A. Dudaitis, 32 
Junction St., Cabramatta, NSV/. 
Tel. UB 1421, M. Osinaitė, 24 
Pitt St., Parramatta, N.S.W. Tel. 
YL 9153: N. Mauragytė, 82 Vic
tor Ave., Picnic Point, NSW. Tel. 
UU 6707; R. Glionerttaite, 118 
Waterloo Rd., Greenacre, N.S.W. 
ir R. Cibulskis, 468 Burwood Rd., 
Belmore, N.S.W. Tel. 756578.

Canberroje: P. Pilka, 29 West
garth St., O’Connor, Canberra, 
ACT.

Newca*telio jaunimai registruo
jasi pas A. Alčiauskų, 1 Beatrice 
SL, Auburn, N.S.W.

Wollongongo liet, skautai ir 
jaunimas pas A. Plūkų, 1 Beatri
ce St., Auburn, N.S.W.

Jūrų skautai registruojasi pas 
G. Dryžų, 139 Chapel Rd., Ban- 
kstown, N.S.W. Tel. UY 2801.

Negalint susisiekti su vienu iš 
čia nurodytų pareigūnų, rašoma 
tiesiog stovyklos viršininkui A. 
Alčiauskui, 1 Beatrice St., Au
burn, N.S.W.

Stovyklos mokestis: 1 asmeniui
2 savaitėms £ "6.0.0. 2 asmenims 
iš šeimos 2 savaitėms po — £ 5.
3 ir daugiau iš šeimos 2 savai
tėms po £ 4.

įsiregistravusieji bus informuo
jami laiškais, kas reikalinga pa
siimti su savim, dėl transporto 
ir t.t.

Iki pasimatymo stovykloje!
. “Aušros” Tunto Jnf.

BENDRŲJŲ KŪČIŲ METU 
NUMATOMA IR PROGRAMA

Sydnėjaus Liet. Centriniuose 
Namuose Redferne šiemet gruo
džio 24 d. rengiamos bendros Kū
čios. Iš anksto užsirašoma'pas 
Namų budėtojų. Pradžia 7 v.v.

Papildomai pranešama, kad Kū
čių metu bus parengta ir specia
li programa: tarp kita ko bus Ka
lėdų Senelio sveikinimas ir poeto 
A. Gasiūno savos kūrybos dekla
mavimas.

Vietos prie Kūčių stalo gana ri
botos, todėl pageidautina jau iš 
anksto užsirašyti.

WOLLONGONGAS
KALĖDŲ EGLUTĖ

š.m. gruodžio 20 d. 5 v.v., tuoj 
po lietuviškų pamaldų Wollongor- 
go Katedroj ruošiama Wollongon
go apylinkės lietuviams vaiku
čiams Kalėdų eglutė čia pat (prie 
Katedros) esančiose mokyklos pa
talpose. Eglutėje dalyvaus ir sve
čiai iš Bankstowno savaitgalinės 
mokyklos su savo programa.

ALB-nės Krašto Valdybos švie
timo reikalams vadovės p. T. 
Reisgienės iniciatyva ši Wollon
gongo vaikų šventė ir jos dalyviai 
— apylinkės lietuviai numatoma

nufilmuoti busimajam Australijos 
lietuvių filmui. Todėl nuoširdžiai 
kviečiami visi Wollongongo ir apy
linkių lietuviai dalyvauti šiame 
parengime su savo vaikais.

Valdyba

MELBURNAS
KALĖDŲ SENIS 

LIETUVIŲ NAMUOSE
Melburno Lietuvių Namuose 

Kalėdoms bus papuošta eglutė 
Kūčių vakarų nuo 6 — 7 vai. bus 
ten ir Kalėdų senelis, kuris vai 
kams įteiks tėvų atvežtas dova
nas. Senelis gali vaikų paklausti 
ir eilėraščių, tat reikia būti ir 
tam pasiruošus.

Užsirašiusieji turės bendras kū- 
čias. Pradžia 7 vai. v.

M.P. Inf.

GRIŽO MELBURNAN
INŽ A. KABAILA SU ŠEIMA
Žinomas Melburno liet, ben

druomenės veikėjas, Melburno 
universiteto kolidžo lektorius inž. 
A. Kabaila apie metus laiko Syd

nėjuje ruošėsi inžinierijos mas- 
terio laipsniui ir po egzaminų vėl 
grįžo Melburnan, kur nuolatinai 
gyvena.

Sydnėjuje studijų metu gyveno 
ir jo šeima: dailininkė p. Mikai- 
laitė — Kabailienė ir trys jų vai
kučiai. “Mūsų Pastogės” bendra
darbiui teko patirti, kad dail. p. 
Kabailienė Sydnėjaus viešnagės 
metu yra nupiešusi visų eilę ori
ginalių paveikslų. M.P.I.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Kultūros Fondo Aus 

tralijos Valdyba šaukia Kultūros 
Fondo visuotinų suvažiavimų 1959 
m. gruodžio mėn. 27 d. 2 vai. 
Lietuvių Namuose, 12 Francis 
g-vė, Thornbury, Victoria žemiau 
talpinamai darbotvarkei apsvars
tyti.

DARBOTVARKĖ:

1. Suvažiavimo atidarymas ir 
mandatų komisijos rinkimai;

2. Prezidiumo sudarymas;
3. a. Valdybos Pirmininko, b. 

Švietimo Vadovo ir c. Iždininko 
pranešimai
4. Revizijos komisijos pranešimas:
5. Diskusijos dėl pranešimų ir 
apyskaitos tvirtinimas;

6. L.K.F. skyrių pranešimai;
7. L.K.F. ateities veiklos nagrinė
jimas;

8. Valdomųjų organų rinkimai: 
a. Valdybos, b. Revizijos komisi
jos ir

9. Susirinkimo uždarymas.
Suvažiavimo dalyviams pakvie

timai išsiųsti.
L.K.F. Australijos Valdyba

BANKSTOWNAS
SAVAITGALIO MOKYKLA 
BAIGIA MOKSLO METUS .

Bankstowno savaitgalio mokyk
los mokslo metų užbaigimo proga 
yra šio mėnesio 19 dienų Iv. p.p. 
Bankstowno Liet. Namuose "Dai
navoje” rengiama vaikučiams Ka
lėdų Eglutė.

Kviečiami joje dalyvauti viso 
Sydnėjaus vaikai su savo tėvais. 
Vaikučiai, kurie bus pasirengę, ga 
lės pasirodyti Kalėdų Seneliui, ką 
jie yra išmokę. Bankstowno mo
kyklos vaikai pateiks savo progra
mų.

Tėvų paruoštas Kalėdų dovanas 
įteiks Kalėdų Senelis, tik jos rei
kės per šonines duris nunešti iš 
anksto į virtuvę, aiškiai užrašius, 
kam jos yra skirtos (vardas ir 
pavardė). Mokyklos vedėja*

YPATINGA PADĖKA
Ponui A. Aleknai, įrengusiam ir 

padovanojusiam “Dainavos” salei

garsiakalbius, radijogramų ir mik
rofonų, kurie kainavo keletu šim
tų svarų, įtemptai dirbusiam juos 
sukonstruojant ir įmontuojant, 
nuoširdžiausių padėkų reiškia

Bankstowno Liet. Namų Valdyba

NEWCASTELIS
EGLUTĖ VAIKAMS

š.m. gruodžio 19 d. 5 v.v. Broad
meadow Katalikų parapijos salėje 
rengiama Kalėdų eglutė Newcas
telio lietuvių vaikams.

Programoje: Kalėdų Senelis su 
gausiomis dovanomis, jaunųjų šo
kėjų grupės pasirodymai, be to, 
baletas ir daug kitų įvairumų, 
įdomių ne tik vaikams, bet ir su
augusiems.

Be Kalėdų Senelio dovanų vi
siems vaikams, bus dar apdova
nojami ir atskirų pasirodymų lai
mėtojai.

Kviečiami į Kalėdų eglutės 
šventę ir jaunieji, ir suaugusieji.

Newc**telio Apyl. Valdyba 
r***********^^r#^>#^Nr«*r****** 
PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI į TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI "MOŠŲ PASTOGĖJ". 
<******#****#*<#***##<*#*a**<*<^*sr>

ALB-NĖS BANKSTOWNO APYL. VALDYBA 
IR B.L. NAMŲ VALDYBA

SALĖJE “D A I N A V A”

š.m. gruodžio 31 d. 7 v.v. rengia

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ

Turtingas bufetas ir kiti Naujų Metų malonumai.

Kadangi tikimasi sulaukti daug svečių, todėl mieli tautiečiai 
prašomi jau iš anksto užsisakyti vietas pas:

M. Nakutį, 12 Horton Str., Yagoona; A. Kramilių — 49 Clarke 
Str., Bass Hill; A. Mauragį — tel. UU 6707 ir P. Stašionį — 
tel. YX9062.

Rengėjai
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| S.L.S. Klubas “Kovas” |
v KVIEČIA VISUS I NAUJŲ METŲ SUTIKIMO |

BALIU
| CENTRINIUOSE LIETUVIŲ NAMUOSE REDFERNE į
* KURIS ĮVYKS į

gruodžio 31 d. 7 vai. vak. J"

!
 Pakvietimai gaunami pas sporto klubo iždininkų V. Augustina- y 

vičių (MX 2042) ir pas Sydn. Apyl. Valdybos P-kų H. Stošių.
Vietos rezervuotos, todėl prašome pakvietimus įsigyti iš anksto. X

J; S.L.S.K. “Kova.” J*

» 
>:

“Nuo visų kitų balių galiu atsisakyti, bet į Trocadero tai jau
> eisiu” — pareiškė žmona savo kietai taupančiam vyrui.

>: DIDŽIAI GERBIAMI TAUTIEČIAI! x

f Ir dadžniau ir rečiau lankų lietuviškus parengimus — visi esate J 
maloniai kviečiami į Sydnėjaus lietuvių

TRADICINĮ BALIŲ,
>: KURIS ĮVYKS 1960 M. SAUSIO MĖN. 8 D. J
J DIDINGOJE SALĖJE, SYDNEY, GEORGE STREET — £

į / TROCADERO Į
J Programoj matysime jaunųsias mūsų baleto šokėjas, o taip pat J 

ir kitus mūsų dainos menininkus. J
V V
[♦; Kaip visada, Trocadero kapelos muzika, turtingas-bufetas, 
J bei kitos pramogos nuteiks visus jaukiai ir šventiškai.

įėjima* tik 15 šilingų. J-

J Pradėsime 7,15 vai. vak. — punktualiai, nes užbaigiame 
12 vai. naktį.

v Kviečiami ir visi svečiai, iš kitur apsilankę Sydnėjuje, nes 
tai paskutinis Kalėdų atostogų balius. i

šio parengimo pelnas skiriamas šalpos reikalams.
Sydnėjaus Lietuvių Caritas !♦!

!♦;.......... _........;...................................... ................................................................ !♦!

»

ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA *
š.m. gruodžio mėn. 31 d.

CENTENNIAL HALL, WAYVILLE RENGIĄ Al !♦;
NAUJŲ METŲ 4

SUTIKIMO BALIŲ
Gros sustiprintas p. Domeikos orkestras, 

veiks Moterų Sekcijos bufetas. 
Pradžias vai. v.

Bilietai gaunami pas Valdybos narius ir platintojus.
Adelaidės Apyl. Valdyba

s

| KALĖDAS ŠVĘSIME VISI KARTU!
P ALB-nės Sydnėjaus, Bankstowno iii Cabramattos Apyl. Valdybos jį

Š.M. GRUODŽIO 26 D. į:

(KALĖDŲ ANTRĄJA DIENĄ, ŠEŠTADIENI)

rengia tradicinį S8
i
o Kalėdų Baliu

l »

H CABRAMATTOS MIESTO SAVIVALDYBĖS (CIVIC HALL) 
| PUIKIOJOJE SALĖJE.

K Numatyta originali programa ir tikrai turtingas bei pigus bu
ll fetas. Gros visiems' žinoma Spaudos Baliaus kapela.

Balius tęsis nuo 7 v.v. iki 2 vai. ryto.
| NEPRALEISKITE GERIAUSIOS PROGOS LIETUVIŠKOJ 

g NUOTAIKOJ ATŠVĘSTI KALĖDAS!

ft Bilietai ir staliukai jau dabar užsisakomi pas visų trijų apylin- 
į-į kių valdybų narius.
| ATEIKITE SU SAVO SVEČIAIS IR BIČIULIAIS!

g RENGĖJAI

T A Z A B Lietuvių Skyrius 
GREITAI IR SĄŽININGAI PASIUNČIA SIUNTINIUS l 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Siuntiny* paniekia adre.atų per 5 — 6 savaites.

Dėl smulkesnių informcaijų, kainoraščio ir pavyzdžių galite 
kreiptis pas mūsų atstovų Australijoje

M. PETRONĮ,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, SYDNEY. Tel.: UJ 5727 

Kreiptis kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.
šeštadieniais nuo 9 — 1. Kitu laiku — susitarus.

I

NUOSAVUS NAMUS, ‘ 

įmokėju. mažų depozitų, į 
GREITAI, TVARKINGAI j 

IR GRAŽIAI •
PASTATO JUMS į

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. J 

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. !

IŠRŪPINAME PASKOLAS. į
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. X
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