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LAISVINIMO VEIKLA(I)LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFAS
Rašo S. ŽYMANTAS, 

buvęs VLIKo narys, LRS vice-pir alininkas.
Ir tolimoje Australijoje gyven- i 

darni lietuviai domisi pagrindine į 
Lietuvos laisvinimo veikla, joje i 
dirbančių tarpusavio nesusitari -1 
mais, tų nesutarimų pašalinimu. 
Todėl, Mūsų Pastogės Redakcijos 
kviečiamas, pabandysiu pasisakyti 
tais klausimais, reikšdamas savo 
asmenišką nuomonę. —

Kova dėl Lietuvos okupacijos pa
šalinimo yra*- nepaprastai sunki. 
Lietuvos okupacija galės būti pa
šalinta tik Vakarų ir Rytų susidū
rimo metu ar Rytų imperijos su
byrėjimo pasekmėje. Savaime su
prantama, kad toje kovoje užsieny 
išblaškytų negausių lietuvių val
stybinių, politinių, rezistencinių ir 
visuomeninių jėgų juo didesnis su
telkimas, juo tikslesnis darbais pa
sidalinimas ir savo veikloje susi
derinimas, atseit, visų lietuvių vie
ninga suderinta ir visų remiama 
veikla yra būtinai reikalinga. Tik 
tuo būdu galime užtikrinti mūsų 
laisvės kovos sėkmingumą dabar 
ir ateity, tik tokiu būdu mes gali- 
sime veiksmingai prisidėti prie 
Lietuvos valstybės suvereninių tei
sių vykdymo atstatymo. Jokie as
meniniai, partiniai ar ateities po
zicijų interesai, jokie praeities ar 
dabarties nesutarimai čia negali 
sverti ar lemti. Sverti ar lemti 
tegali vienas interesas ir vienas 
tikslas — Lietuvos valstybės ir 
jos Laisvės interesas.

Kad reikalingo sutarimo ir su
derintos veiklos lietuvių tarpe už
sieny iki šiol nebuvo ir jo vis dar 
nėra, kad reikalingos jėgos nebu
vo sutelktos ii’ tinkamai surikiuo
tos — tai nekelia abejonių. Užten
ka prisiminti savo laiku skaudžius 
ir daug žalos padariusius nesuta
rimus VLIKo ir BDPS, kitaip sa
kant, užsienio lietuvių politinių 
sluogsnių ir Krašto rezistencinių 
sluogsnių, VLIKo ir Lietuvos dip
lomatinės tarnybos, dabartinius 
nesutarimus tarp VLIKo ir LRS, 
ryškiai atitinkančius' buvusius 
VLIKo ir BDPS nesutarimus, 
sunkumus VLIKo ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės santykiuose, 
ką parodė kad ir paskutinis Euro
pos Lietuvių Bendruomenių .pirmi
ninkų suvažiavimas ir kt.

Pabandysiu apžvelgti ir apsprę
sti tuos atskirus mūsų laisvinimo 
veiklos faktorius.
LIETUVOS DIPLOMATINĖ TAR
NYBA IR LIETUVOS DIPLOMA
TIJOS ŠEFAS.

Apsprendžiant ši klausimą ar 
juo nusistatant yra reikalinga iš
jungti tokius dalykus, kaip ginčus 
dėl paskutinio Nepriklausomos 
Lietuvos rėžimo, ateities santvar
kos klausimus (kas gi mūsų neno
ri, kad atsistatysimos Lietuvos 
valstybės santvarka būtų demokra
tinė ir teisinė?) ar kokius nors 
asmeninius ar partinius momen

Sydnėjaus, Bankstowno ir Cabramattos Apylinkės, 
rugsėjo mėn. 12 dieną, šeštadienį, Glebe Town Hall salėje, 
ruošia

RUGSĖJO 8 DIENOS MINĖJIMĄ.
Pradžia 5 vai. Po minėjimo ir meninės dalies bus 

šokiai. Veiks gausus ir įvairus bufetas.
Važiuojama nuo Central stoties Balmaino, Birchgrovc 

ar Lilyfield tramvajais iki salės durų (1 sekciją).
A.L.B. SYDNĖJAUS APYL. V-BA.

TAUTOS FONDO SAVAITE (š. m. rugsėjo 5 — 13 d. d.) SKEL
BIAMA DĖL TO, KAD DAUGIAU LĖŠŲ SUTELKTUME TĖVY
NĖS LAISVINIMO REIKALAMS.

NUSIRITO SUNKUS AKMUO...

tus. Teisiniu atžvilgiu Lietuvos 
valstybės padėtis yra tokia: Lietu
va yra okupuota, tačiau jos nepri
klausomybė nėra išnykusi ir ji yra 
pripažįstama daugumos Vakarų 
valstybių. Lietuva tebėra neprik
lausoma valstybė, tik jos suvere
ninių teisių vykdymas šiuo metu 
laikinai yra sutrukdytas.

Lietuvą okupavus, Lietuvos 
valstybės aparatas buvo sugriau
tas. Tačiau dalis to valstybinio 
aparato užsienyje, Lietuvos pa
siuntinybės ir konsulatai, plačia 
prasme — Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba — išlikę ir veikia, nenu
traukiamai atstovaudami Nepri
klausomai Lietuvos valstybei ir 
jos interesus gindami. Tas faktas 
turi begalinės teisinės ir moralinės 
reikšmės mūsų Laisvės kovai ir 
jos bylos gynimui.

Tai užsieny išlikusio Lietuvos 
valstybinio. aparato, jo užsienio 
įeikalų ministerijos daliai vado
vauja paskutinio Lietuvos užsienio 
reikalų ministerio J. Urbšio paskir
tas Lietuvos Diplomatijos šefas 
min. S. Lozoraitis, buvęs Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris. Lietu
vos Diplomatijos Šefo pavaduoto
jais buvo paskirti įgal. min. Pa
ryžiuje P. Klimas ir įgal. min. Ber
ne dr. J. šaulys. Deja, kaip žino 
me, P. Klimas buvo vokiečių areš
tuotas, kalintas, atgabentas Lietu
von, ten pasilikęs ir dingęs be ži
nios. Dr. J. Šaulys mirė Šveicari
joje 1948 m.

Lietuvos Diplomatijos šefas yra 
oficialus valstybinis organas. Sve
timos vakarų valstybės to fakto 
nekvestiJonuoja ir su LDŠ palaiko 
oficialius kontaktus. LDŠ teisės, 
kompentencija ir pareigos išplau
kia iš Lietuvos įstatymų, valstybi
nės ir tarptautinės teisės dėsnių 
ir principų ir tarptautinės teisės 
bei svetimų valstybių praktikos. 
Tą klausimą yra išsamiai išnagri
nėjęs tarptautinės teisės žinovas 
Vilniaus Universiteto prorektorius 
prof. D. Krivickas, pasirėmęs taip 
pat JAV precedentais. Jis sako, 
kad min. J. Urbšys, paskirdamas 
min. S. Lozoraitį Lietuvos Diplo
matijos šefu su Respublikos Pre
zidento žinia ir pritarimu, yra at
likęs aktą priklausantį valstybės 
galvos prerogatyvai.

Lietuvos Diplomatijos Šefo kom
petenciją ir funkciją apsprendžia 
šios institucijos tikslas, kuris yra 
vienintelis kriteriumas šių kom
petencijų apimčiai nustatyti. “Lie
tuvą okupavus, Lietuvos užsienio 
atstovų pirma ir augščiausia pa
reiga yra vesti akciją dėl suvere
ninių teisių vykdymo krašte. Tai
gi, Diplomatijos Šefo veikla turi 
apimti šią dvigubą darbo sritį: 
iš vienos pusės, tolimesnį Lietu
vos ir jos piliečių teisių ir intere
sų gynimą, ir iš antros, žygius

ABIEJŲ PASAULIO STOVYK
LŲ akys pereitą savaitę buvo nu- 
krypusios į Vokietiją kone tuo pa
čiu susidomėjimu, kaip anais lem
tingais 1938 metais, kai vokiečių 
tauta per reichstago rinkimus pa
sisakė už Hitlerį. Šį kartą balsavo 
tik suskaldytosios Vokietijos va
karinė dalis, spręsdama tarptauti
nės reikšmės klausimą: krikščio
nis demokratas Konradas Adenau- 
eris ar socialistas Erikas Olle/t- 
haueris? šalia šių dviejų pagrin
dinių klaustuku atsistojo ir ma
žesnės, bent šiuo metu, reikšmės 
klaustukas: kiek dar gyvi yra Hit
lerio testamentu pateptieji vokie
čiai. Vakaruose šis mažas klaus
tukas buvo stebimas su tam tikru 
nervingumu, nes turėta duomenų, 
kad hitlerinė dvasia dar gyva.

JAV ir Anglijos vairuojamas 
Vakarų pasaulis aiškiai pageidavo 
ligšiolinio Vokietijos kanclerio 

reikalingus pažeistojo suverenumo 
atstatymui.”

“Ar Diplomatijos Šefas turi už
sienio reikalų ministerio, ar Pre
zidento kompetencijas, šis klausi
mas yra neesminis”, rašo toliau 
prof. D. Krivickas. “Tai greičiau 
polemikos, o ne teisės klausimas. 
Jo teisės išplaukia iš jam uždėtų 
pareigų siekti Lietuvos pažeistojo 
suverenumo vykdymo atstatymo ir 
ginti Lietuvos ir jos piliečių tei
ses ir. interesus užsieny”.

“Taigi ne panaudojimas tam ti
krų funkcijų. yra Sprendžiantis, 
bet galutinis tikslas, mūsų atveju, 
Lietuvos suverenumo vykdymo at
statymas. Diplomatijos šefas ga
lės būti ateity kaltinamas ne už 
tai, kad jis savo veiklą įsibrovė į 
prezidentines ar užsienio reikalų 
ministerio prerogatyvas, bet kad 
jis reikalui esant, nepadarė žygių 
ar aktų, išplaukiančių iš jam uždė
tų pareigų”.

Santykiai tarp Lietuvos Diplo
matijos šefo ir diplomatinių atsto
vų ir VLIKo neturėtų kelti abejo
nių. Diplomatijos šefas ir diplo
matiniai organai yra valstybiniai 
organai, o VLIKas yra visuomeni
nis organas. Diplomatijos Šefas ir 
diplomatiniai atstovai atstovauja 
Lietuvos valstybei ir vykdo jiems 
įstatymu uždėtas pareigas, o VLIK 
-as organizuoja visuomeninę veik
lą. Suprantama, kad Lietuvos val
stybės oficialių atstovų politinė 
veikla bus juo reikšmingesnė, juo 
daugiau ji bus paremta visuome
niniu svoriu, besireiškiančiu per 
tam tikrus partinius junginius ir 
rezistencines organizacijas, tačiau 
šie neturi bandyti uzurpuoti ofi
cialiųjų Lietuvos valstybės atstovų 
funkcijų ar bandyti duoti jiems 
privalomų direktyvų.

Visai teisingai nurodo prof. D. 
Krivickas, kad Lietuvos valstybė 
nėra išnykusi ir kad mes nesame 
atsidih-ę visiškos anarchijos padė
ty valstybiniu požiūriu. Dalis Lie
tuvos valstybės organų veikia už
sieny toliau Lietuvos valstybės 
vardu ir yra tokiais tarptautiškai 
pripažįstami. “Tai yra labai svar
bus faktas. Jis turi būti turimas 
galvoje visais atvejais, svarstant 
Diplomatijos šefo ir diplomatinių 
atstovų santykių klausimą su vi
suomeninėmis organizacijomis”.

Deja, tai dažnai mūsuose užmir- 
šama. Užmirštama taip pat, kad 
priešingai elgdamies mes kenkia
me tik patys sau, pakirkdami pa
tį svarbiausi mūsų ginklą kovoje 
dėl Lietuvos valstybės suverenumo 
atstatymo: tą faktą, kad nepais
ant Lietuvos okupacijos šiandien 
užsieny dar yra kas Lietuvos val
stybei gali formaliai ir oficialiai 
atstovauti ir jos interesus ginti. 

Adenauerio partijos bei šios koa- 
licininkų laimėjimo. Tuo tarpu kai 
Churchillis šį troškimą tylomis tik 
širdyj laikė, JAV užsienio reikalų 
ministeris Dulles atvirai ir viešai 
pareiškė savo simpatijas Adenau
eriui, nediplomatiškai teigdamas, 
kad Adenauerio pralaimėjimas su
teiktų pragaištingų padarinių Vo
kietijos suvienijimo ir suverenumo 
galimybei. Dėl tokio pasisakymo 
Dulles buvo smarkiai pultas net 
pačių amerikiečių politikų; teigia
ma, kad toksai jo atvirumas nepa
tikęs ir prezidentui Eisenhoweriui.

Tuo tarpu atominiai Kremliaus 
burtininkai degino smilkalus, kad 
Vakarų Vokietijos bundestago rin
kimus laimėtų socialistas Ollen- 
haueris. Gerai žinodami, kad Ollen- 
hauerio priešiškumas bolševikų-ko- 
munistų įdėjoms yra lygiai taip 
pat kietas kaip ir krikščionio Aden
auerio, Kremliaus burtininkai vis 
dėlto visokiausiais įmantrumais 
mėtė magiškąsias savo lazdeles so
cialisto Ollenhauerio naudai ir vien 
dėl to, kad tasai uoliai laikėsi ve- 
lionies šumacherio, didžiojo poka
rio Vokietijos socialistų vado, pa
likto testamento — nesidėti Vokie
tijai prie JAV diktuojamd Atlan
to Pakto militarinio Vakarų pyli
mo ir siekti visais būdais susita
rimo su Sovietų Rusija dėl Vokie
tijos suvienijimo, šalia Adenaue
rio, siekiančio aiškaus bendradar

biavimo su JAV ir Anglijau socia
listas OHenhaueris ir Beliko Krem
liui geriausias pasirinkimas. Krem
lius iš nesenos praeities patyrimų 
vis dar pagarbiai prisimena silpną 
Čekoslovakijos Benešo galvą, 
Kremliaus interesams pasitarnavu
sią neblogiau kaip Rokosovskio ar 
Konievo armijos.

Tuo tarpu vokiečių tauta pa
garbiai nusisuko nuo svajotojo hu
manisto Ollenhauerio minkštai 
planuojamo kelio, išbraukė iš 
savo parlamento visus komunis
tus bei hitlerininkus ir su absoliu
tine persvara triumfuojančiai dar 
kartą pasirinko protingojo Aden
auerio vairolazdę, kursuojančią 
anglosaksų stovyklos kryptimi. Iš 
šių bundestago rinkimų Adenaue- 
ris išėjo kaip solo nugalėtojas, o 
tai reiškia, kad jis galės toliau 
lukuriuoti Vašingtono ir Londono 
laukiamuosiuose su kur kas dides
niu pasitikėjimu ir su kur kas di
desniu Kremliaus pykčio ignora
vimu.

Tokiu tad būdu Vašingtonas ir 
Londonas laimėjo dar vieną šalto
jo karo mūšį, o tai gali kiek pa
taisyti ir sustiprinti pastarosiomis 
savaitėmis gerokai išsinarsčiusį 
Vakarų politikos vežimą. Sunkus 
akmuo nusirito Vakarams nuo krū
tinės, Adenaueriui išsilaikius ant 
vakarinės Vokietijos griuvėsių.

Mundus.

PARODA 
ATIDARYTA
šio mėnesio 7 d. Mark Foy/s Me

no Galerijoje, Sydnėjuje, buvo ati
daryta Pirmoji Australijos Lietu
vių Dailės Paroda. Kuklios atida
rymo iškilmės prasidėjo 3 vai. p. 
p., jose dalyvaujant porai šimtų 
žmonių — Sydnėjaus lietuvių ir 
australų bei kitų tautų atstovų, o 
taip pat ii- Mark Foy’s Prekybos 
Namų direkcijos narių. Trumpu 
įžanginiu žodžiu Krašto Valdybos^ 
vardu J. Bkoruliui pakvietus, Mr. 
Alistair Morrison, Contemporary 
Art Society of Australia preziden
tas, pasakė širdingą atidarymo 
kalbą, kuo ir buvo baigtos paro
dos atidarymo apeigos, čia pat vi
si parodos atidaryme dalyvavę sve
čiai ir lankytojai, pagal vietos pa
pročius, buvo pavaišinti jpo Viena 
taure vyno.

Jaukioje ir erdvioje galerijos 
salėje pavieniai ir būriais lanky
tojai gyvai domėjosi skoningai iš
dėstytais parodos eksponatais. 74 
tapybos, grafikos ir skulptūros 
darbai, sukurti 17 skirtingų mo
kyklų ir įvairių krypčių meninin
kų, nesunkiai tenkino vienokį ir 
kitokį lankytojų skonį. O lietuviai 
lankytojai išgyveno dar vieną ma
lonų jausmą, sukeltą žinojimo, kad 
stebi lietuvių menininkų 
darbus, kad turi prieš akis apčiuo
piamus lietuviškosios veiklos ir pa
sireiškimo padarinius.

Dar pereitą penktadienį, prieš 
oficialų atidarymą, parodos apžiū
rėti buvo pakviesti australų ir 
ateivių laikraščių atstovais Kone 
visi didieji Sydnėjaus dienraščiai 
atsiuntė savo specialius meno kri
tikus. Pirmadienio “Daily Telegra
ph” pirmas atsiliepė gana palan
kiai apie lietuvių menininkų paro
dą, o taip pat neatsiliko ir tos* pan
čios dienos popietį pasirodęs “The 
Sun”. Antradienio rytą šiltais žod
žiais ir reikšmingoje vietoje apie 
mūsų parodą parašė ir didžiausias 
Australijoje dienraštis “The Syd
ney Morning Herald”. Net ir kuk
liausia užuomina, patalpinta šio 
įtakingo dienraščio antrojo pusla
pio dešiniajame trečdalyje, net 
stambesniųjų meninių parengimų 
sutinkama su dideliu pasitenkini
mu. Tuo tarpu mūsiškei Dailės 
Parodai čia pat buvo paskirtas 
kone šimtas palankių eilučių. 
(Didžiųjų Sydnėjaus dienraščių 
atsiliepimus apie parodą, o taip 
pat ir savą apžvalgą-kritiką pa
teiksime skaitytojams kitame Mū
sų Pastogės numeryje).

Pirmąją Australijos Lietuvių 
Dailės Parodą organizavo ALB 
Krašto Valdyba. Neišvengiamai 
čia tenka paminėti ypatingą triū
są, ryžtumą ir sumanumą tos pa
čios Valdybos kultūros ir švietimo 
vadovo dail. Jurgio Bistricko, ku
ris kartu su uoliais savo padėjė
jais (dail. H. Šalkausku, dail. A. 
Šimkūnu ir Vyt. Janavičium) kaip 
tik ir sudarė tas realias sąlygas, 
kuriomis ši paroda iš plano popie
riuje galėjo įsikūnyti ir persikelti 
į Meno Galerijos sienas. — J.2-kas

PASKIRTOS 
PREMIJOS

Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba skelbia, 
kad Pirmojoj Australijos Lietuvių 
Dailės Parodoj Sydnėjuje pirmoji 
premija Jury Komisijos yra pas
kirta dail.V. Mečkėno tapybos dar
bui “šeimos Portretas”, antroji — 
dail. T. Zikaro skulptūrai "Rūpin
tojėlis” ir trečioji — dail- H. Šal- . 
kausko lino raižiniui "Trys Mote- 

,rys”.
I ALB Kraėto Valdyba
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KITIEMS GERA DARYDAMAS, PATS LAIMINGAS TAPAU
KAN. TUMAS-VAIŽGANTAS KOVOJE SU LIETUVOS LENKINTOJAIS

Kanauninkas Juozas Tumas-Vai- 
: žgantas lietuvių tautai yra tary- 
turn tasai neįkainuojamos vertės 
didžiulis deimantas, išsiritęs iš 

' vargingos šiaudinės pastogės ir 
švietęs ilgą gyvenimo kelią nuos
tabaus žaismo spinduliais, gaivi
nusiais suvargusią mūsų tautą, 

y Tai buvo asmenybė, kurioje kaupė
si vi&os didžiosios žmogaus ir žmo- 

5 gaus-didvyrio savybės.
Vargingos savo Jaunystės dieno- 

; mis išėjęs mokslus ir tapęs kuni- 
^gu, Tumas-Vaižgantas nepasirinko 

seminarijos jam nurodytą paklus
nybės kelią, lengvai galėjusį jį nu
vesti į patogų turtingos kleboni
jos gyvenimą. Jis pasirinko revo
liucinį, Kristaus mokslui ir savo 
tautos interesams artimiausią ke
lią. Nepaisydamas, ar tai patiks 
ar nepatiks ano meto sulenkėju
siai Lietuvos dvasininkų vadovybei, 
kun. Tumas-Vaižgantas vyriausiu 
savo uždaviniu pasirinko nuošird
žią tarnybą lietuviškumo reikalui. 
Jau senatvės dienomis kartą Vai
žgantas taip nusakė savo meilę 
Lietuvai:

“Kone nuo pat kūdykio lop
šio ir iki pasenusio lazdos aš 
nieko tiek konkrečiai nemylėjau, 
deja, nei paties Pono Dievo, pri
sipažįstu, nors ir be to prisipa
žinimo visiems tai aišku, kiek 
slieko širdžia tą velėną,, po ku
ria aš, štai, jau septintą dešim
tį metų landžioju. Man viena 
tebuvo tikrai skanu ir malonu 
—• čeploti, kad ir nešvarų, bet 
tik tautinį čiulpiką. Vyžota, lo-

Naudinga Studija
Sy d nė jus. — Neseniai 

čia pradėjo darbą lietuvių liaudies 
šokių ir ritmikos studija. Ją įstei
gė ir vadovauja prityrusi tautinių 
šokių mokytoja V. Saudargienė. 
Studiją globoja ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba. Pamokos vyk
sta kiekvieną pirmadienį 6 vai. 
vad. 12-14 Ennis Road, Milson’s 
Point salėje. Į Studiją priimamos 
mergaitės nuo 14 metų amžiaus. 
Užsirašyti galima pirmadieniais 
pamokų metu.

Tautinių šokių ir Ritmikos Stu
dijos uždavinys yra supažindinti 
teoriškai su tautiniais šokiais ir, 
aplamai, lietuvių liaudies menu, 
tyųtįiniaia drabužiais ir k. Supran
tama, studijos lankytojos (vėliau 
bus priimami ir berniukai) bus 
mokomos tautinių šokių ir praktiš
kai.

Šia Studija susidomėjimas turė
tų /būti galimai didesnis, nes pas
taruoju metu Sydnėjuje mes beveik 
nebeturėjome jokios tautinių šokių 
grupės. O Studija neabejotinai iš-

Pagaliau pirmieji ledai bu
vo pralaužti — Puod- 
r žiūnkiemio sklypininkų 

Baraišos ir Papievio ūkeliai bu
vo nupirkti. Nors jų buvę 
savininkai" turėjo išsigabenti iš sa
vo ūkelių, nuėmę nuo laukų visą 
derlių, bet pūdymą atkartojo ir 
rugelius įsėjo dar prie jų jau nau
jieji šeimininkai — Jonas ir An
tanas Puodžiūnai.

Apylinkės valstiečiai ir tie pa
tys Puodžiūnkiemio sklypininkai 
ūžė kaip bitčs avilyje ir kalbėjo, 
kad dabar jau vargu beatsilaikys, 
Giedraitis su Smaliniu, nes Jonas 
Puodžiūnas į buvusį Papievio ūke
li sau kelią pasidarė, per jų skly
pus. Nors ir nepigiai Jonas Puod
žiūnas užmokėjo jiems už tą kelią, 
bet iš pirmųjų dienų paaiškėjo, 
kad Giedraitis ir Smalinis esą ap
sukti. Keliui Jonas Puodžiūnas nu
pirko iš jų trijų metrų platumo 
rėžį, \bet jo bernai, ar tai nežino
dami, ar tyčia nesilaikydami tvar
kos, ar kieno pamokyti, klampojo 
su arkliais ir plūgais per dirvas, 
per pievas, žodžiu, kur sausiau, 
kur arčiau ir kur kam patogiau... 
Ir Giedraitis su Smaliniu kentė, 
kentė ir pagaliau užprotestavo:

—- Susimildamas, ponas, su
drausk savo bernus — mums vi
sus laukus išvažinėje.

— Tai iškaskite iš abiejų kelio 
pusių griovius, tuomet noromis 
nenoromis turės šitie nevidonai 
laikytis tvarkos, — atsakė jiems 
Puodžiūnas ,į jų protestą.

-— Iš abiejų kelip pusių iškasti 
griovius!? — nustebo Giedraitis 
su Smalipiu ir paaiškino: Tuo
met pdnui kelias pasidarys per

py ta, mano Lietuvėlė, bet — ma- persikėlė i Vilnių, kur kartu sui yo ištremtas iš Vilniaus, kur jis
J10 L.t'įHiniaL arielkininkai, mėš- Antanu Smetona įsteigė laikraštį 

aršion kovon su 
tuvos istorija tedavė mums le-1 Vilniaus lenkintojais. O daugiau- 

-u«_. šiai čia jam-teko kovoti su lenkais
kunigais, dėl ko jis užsitraukė ypa
tingą Vilniaus vyskupo ROppo ne
malonę. Tasai sekė kun. Tumo dar
bus ir pranešinėjo juos žemaičių 
vyskupui M. Paliulioniui, kuris sa
vo ruožtu priekaištavo. ir grasino 
bausmėmis už lietuviškumo intere
sus kovojančiam kun. Tumui-Vai
žgantui., Kai vyskupą Roppą iškė- 
lė į Petrapilį ir jo vieton į Vilnių 
diecezijos valdyti atvyko kanau
ninkas Kazimieras Mikalojus Mi
chalkevičius, ukmergiškių bajorų 
kilimo, protarpiais vaidinęs lie
tuvių užtarėją, kun. Tumas manė, 
kad tasai grąžins vyskupų Zvie- 
ravičiaus ir Roppo ištremtuosius 
į Gudiją lietuvius kunigus ir grą
žins lietuviškas pamaldas bent to
se bažnyčiose, kuriose anų vysku
pų jos buvo panaikintos. Tačiau 
teko nusivilti. 1909 m. “Vilties” 
93-me numeryje kun. Tumas-Vai
žgantas patalpino J. Gabrio strai
psnį “Prancūzų laikraščiai apie 
Lietuvą”, kuriame tasai atpasa
kojo P. Rankaus straipsnį, tilpusį 
“La Croix” laikraštyje. Prie Gab
rio straipsnio kun. Tumas pridėjo 
maždaug tokio turinio Redakcijos 

i prierašą: girdi, be reikalo P. Ran- 
kus įtikinėja, kad lietuvių padėtis 
Vilniuje paskutiniu laiku pagerė
jusi; iš tikrųjų gi ji yra net pa
blogėjusi, nes kaip seniau, taip ir 
dabar, Vilniaus vyskupijoje lietu
vių kalba yra vejama iš bažnyčių. 
Tasai redakcijos prierašas ir pra
žudė kun. Tumą-Vaižgantą. Kilo 
audra, kurios metu Vilniaus deka
nas kun. Černiauskas net dviejuose 
lenkų laikraščiuose liejo savo ne
apykantą, apšaukdamas kun. Tu
mą žmogumi “be garbės ir be ti
kėjimo”, neklausančiu savo vyres
nybės ir tuo žeminančiu net kuni
go drabužius. Vilniaus lenkininkai 
išnaudojo tą progą ir paskatino 
diecezijos valdytoją kanauninką 
Michalkevičių kreiptis į tuometi
nį neseniai paskirtą žemaičių vys
kupą G. Girtautą, kad tasai at
šauktų kun. Tumą į savo vyskupi
ją. Vyskupas Girtautas, kiek pas
vyravęs, ir atsiuntė kun. Tumui 
raštą, pranešdamas, kad jis atšau
kia savo pirmtakūno vyskupo Pa- 
liulionio duotą sutikimą leisti gy
venti kun. Tumui Vilniuje ir daly
vauti “Vilties” redakcijoje. Kartu 
su šiuo atšaukimu vyskupas Gir
tautas pranešė kun. Tumui, kad 
jis skiria jį į Mažeikių apskritį 
Laižuvos klebonu.

Taip kun. Tumas-Vaižgantas bu-

gendą, o kultūrą paliko mums 
patiems po pusės tūkstančio 
metų inicijuoti, bet ta istorija; 
— ipanol”.
Kur ^šaukėsi Lietuvos reikalas 

kun. Tumas-Vaižgantas buvo pir
mas darbininkas, pirmas kareivis, 
pirmasmaištininkas prieš caro 
valdininkus, o taip pat ir prieš 
savo viršininkus — vyskupus, kai 
tie lenkinimo dirvas arė. Sibiro 
ir vienuolyno mūrų jis tik per 
didelį savo gudrumą ir vikrumą 
teišvengė, nes jis visuomet būda
vo kur kas gudresnis už savo pri
žiūrėtojus ir viršininkus.

Redaguodamas “Tėvynės Sargą” 
(1897-1902) kartu su kun. K. Pa
kalniškiu, judrusis Tumas-Vaiž
gantas smarkiai veikė prieš rusų 
religinę priespaudą ir žymiai pri
sidėjo prie žemaičių pasipriešini
mo, pasibaigusio garsiaisiais Kra
žių įvykiais. 1905 m., pasibaigus 
Didžiajam Vilniaus Seimui, kun. 
Tumas-Vaižgantas sugrįžęs į savo 
Vadaktėlių parapiją pirmas ėmėsi 
vykdyti Vilniaus Seimo nutarimus: 
pašalino vietos rusą mokytoją, 
įvedė'valsčiuje lietuvių kalbą, ruo
šėsi pradėti dvarų parceliaciją. Už 
tuos darbus žemaičių vyskupo Pa-. 
liulionio jis buvo iškeltas iš Va
daktėlių ir dar kitaip nubaustas. 
Tačiau tasai nepasisekimas nesuž
lugdė kun. Tumo-Vaižganto. Jis 

leis puikiai paruoštų šokėjų būrį, 
kuris bus šaunus lietuviškojo liau
dies šokio reprezentantas.

Antra vertus, mums labai stin
ga žmonių, sugebančių deramai 
pamokyti jaunimą tautinių šokių. 
Studijos lankytojai, įsigiję pakan
kamai teorinių žinių bei praktikos, 
galės parodyti, kaip liaudies šokiai 
privalo būti šokami. Tai yra labai 
svarbu, nes esti atsitikimų, kai į 
vieną šokį įjungiamos visai kito 
šokio figūros.

Teko matyti šios Studijos vado
vės paruoštų šokių dar Vokietijo
je ir neperseniai šviesos Sambū
rio metinėje šventėje. Tai buvo 
puikiai paruošti ir tikrai nuotai
kingi šokai, kurių mes visi pasi
gendame ir kokius norėtume ki
tiems parodyti.

Ir tėvų pareiga būtų paraginti 
savo dukras šią Studiją lankyti, 
nes tautiniai šokiai yra viena lie
tuviškos sąmonės išlaikymo žari- j 
jų, kuriai negalime leisti užgesti.

J. Kl.

siauras.
— Kaip tai per siauras?! — nu

stebo ir Puodžiūnas.
— Juk grioviai užims ne mažiau 

kaip po vieną metrą pločio! Tuo
met tamsta ir su plūgu neprava
žiuosi.

—* Juk aš gi rėžį pirkau iš jūsų 
trijų metrų pločio!

— Tai ponas nori, kad mes grio
vius iškastume savo pusėje?!

— Negi mano!
— Tai mums būtų didelė skriau

da dar po du metrus pridėti.
— O jei iškastumėt mano pusė

je, tai man skriaudos nebūtų? 
Tuomet man ir kelio nebeliktų!

A. V i e n u o 1 i s . •$:

g IŠTRAUKA Iš PASKIAUSIAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE PARAŠYTO IR TEN PAT IŠLEISTOS
į: TO 1

— Tai ką daryti?
— Iškaskit griovius siauresnius 

— po 5-10 centimetrų ... savo pu
sėje.

— Ar ponas juokies iš mūsų, ar 
pats nieko nesupranti: kas per 
griovys 5-10 centimetrų pločio: 
šiandien tokį griovį iškasi, o ry
toj jis pats užgrius!

— Tai tvora aptverkite arba 
medeliais tankiai apsodinkite.

— Tvora brangiai kainuos, o 
medeliai dirvą kalės.

— Tai aš jalu nebežinau, ką 
tamstoms ir patarti: tvora bran
giai kainuos^ medeliai dirvą kalės, 

o grioviai daug žemės užims!
— Ponas įsakyk bernams, kad 

jie kelio laikytųsi.
— Aš gi jiems įsakiau ir nurod

žiau, bet argi jie klauso manęs ar 
tamstų! O nuolat sekti paskui juos 
ir kelią rodyti — man nėra kada!

— Tai mes ponui grąžinsime 
pinigus, o ponas atiduok mums 
raštą, — išsitarė Smalinis, bet jį 
kumštelėjo pašonėn Giedraitis, ir 
visi trys nutilo.

— Gerai, — kiek pagalvojęs, 
pasakė Puodžiūnas, —■ grąžinkite 
man pinigus, aš jums grąžinsiu 
raštą... Ir daugiau nebebūsime 
vieni kitiems skolingi.

ATIES PAVADINIMO ROMANO.

Giedraitis su Smaliniu žvilgte
rėjo vienas į kitą, bet nei vienas 
nei kitas Puodžiūnui nieko nebe
atsakė. Tuomet Puodžiūnas, susi
rūpinęs išeiti, jiems pasakė:

— Gerai, aš dar kartą pakalbė
siu jiems, kad’ laikytųsi nurodyto 
ruožo... Bet ir jūs būkite kant
resni — nekelkite triukšmo dėl 
niekų. Didelė čia bėda, kad perva
žiavo per dirvos galą.

— Kur per dirvos galą! Gal po
nas nematei, — ūmai užsidegė Gie
draitis, — pažiūrėk: ir mano ru
giai išdokanoti, ir pieva išvažinėta, 
o per jo sklypą kiek kartų va-

kelis metus dirbo su didžiausia 
energija ir drąsa didelį lietuvybės 
išlaikymo darbą, kur jis buvo susi
radęs didžiajai savo asmenybei 
per vis labiau tinkamą dirvą. Iš
kėlimas iš Vilniaus į Žemaitijos 
užkampį kun. Tumui buvo lygiai 
tas pats, kaip parišimas sparnų 
padangių ereliui. Savaime tad su
prantama, kad šį didelės skriaudos 
smūgį tautiniam Lietuvos darbui 
gyvybiniame Lietuvos poste labai 
skaudžiai pergyveno Vilniaus lie
tuviai švietėjai. Vyskupija buvo 
užpilta jūromis protestų, o patsai 
kun. Tumas — užuojautomis. Pro-' 
testus ir užuojautas rašė ir siuntė 1 
ne tik taurieji lietuviai kunigai irI 
šiaip katalikiškosios visuomenės1 
atstovai, bet ir ano meto vadina
mieji cicilikai, net ir padorieji žy-! 
dai. šiais protestais ir užuojauto- j 
mis anuomet buvo parodyta vie
na didžiausių ir prasmingiausių! 
lietuviškojo gyvybingumo demons-Į 
tracijų, net sukėlusi ir gausesnes 
pinigines aukas, iš kurių buvo su- Į 
darytas fondas Rytų Lietuvai iš! 
lenkininkų įtakos vaduoti.

Jau 20 metų prabėgo, kaip Lie
tuvos žemės velėna, jo taip karš
tai mylėta, priglaudė šią garbingą 
ir šviesią asmenybę. Jau 20 metų 
prabėgo, kaip tūkstančiai lietuvių 
su giliausio nuoširdumo pagarba 
ir ašaromis patvinusiais veidais 
lydėjo Kauno kapinynan tą Didįjį 
Lietuvį, kuriam meilė Lietuvai ir 
savam artimui buvo pačiu vyriau
siuoju dangiškojo ir žemiškojo 
žmogaus sukurtu įstatymu, švie-j 
šioji jo asmenybė švies mums per 
amžius ir nuolat primins mums 
vieną gražiausių jo nuostabias šir- ’ 
dies ir išminties pasakymų: KI
TIEMS GERA DARYDAMAS,1 
PATS LAIMINGAS TAPAU.

J. Žukauskas.

Vario ir Švino 
Kasyklose

Mount įsa. — Tolima
me šiaurės Queensland© užkampy
je, vario ir švino kasyklose, dirba
me 13 lietuvių. Daugumas dirbame 
požemiuose ir atliekame sunkius 
ir pavojingus darbus. Nuolat esa
me gyvybės ir sužeidimų pavojuje. 
Ir patsai darbas yra labai sunkus, 
purvinas, dulkinas. Stingame ir 
oro, nes dirbme labai giliai po že
mėmis. Daugis darbininkų skun
džiasi kiekvieną dieną galvos skau
dėjimu, o tai nuo skysto oro ir di
namito dūmų.

Darbovietėje veikia kieti darbo 
drausmės nuostatai. Bijodami at- 

žiuota, tiek ir kelių padaryta!... 
Argi čia niekniekiai?!

— Kai ponas tai vasarą ir pės
tiems neleidi per savo lauką per
eiti. .. — buvo beužmetąs Puod
žiūnui Smalinis, bet jam vėl niūk
telėjo pašonėn Giedraitis, ir tas, 
nepabaigęs sakinio, nutilo.

Persiskyrė neatsisveikinę. Puod
žiūną pašaukė tarnaitė į verandą, 
ir jis daugiau į seklyčią nebesu
grįžo.

Valandėlę palaukę, parėjo namo 
ir Smalinis su Giedraičiu.

— Velnias, ne žmogus! — tarė 
Smalinis, išėjęs iš dvaro kiemo į 
lauką.

— Tu irgi neatsargus, — pri
kišo jam Giedraitis: — Mes ponui, 
sakai, grąžinsime pinigus, o po
nas mum? raštą! Aš jau seniai vi
sus jo pinigus išleidau. Tu iš Jo 
pareikalausi rašto, o jis iš tavęs 
visų skolų. Gink Dieve, dar gali 
vekselius protestuoti.

— Nebijok, neprotestuos, — pa
mėgino jį nuraminti Smalinis, bet 
ir pats nusigando, atsiminęs, kaip 
Puodžiūnas pasakė: ’‘Daugiau ne
bebūsime vieni kitiems skolingi”.

— O kaip jąm nepatiko, kai tu 
paminėjai šitą takelį per jo lauką. 
Susiraukė, prisimerkė.

. Antanas. G a s i ŪM a s. , 
LAIŠKAS’ EUROPAI

Pasveikinimus Tau siunčiu, Europa, * . . 
ne radiju, ne telefonu, 
o vandenyno bangomis.
Kai laivo stiebuose užgroja vėjas, 
ir širdyje juokingai sopa, 
ir aidi smilkiniuos varpai rarotų, '
ir paširdy, sakytum, gyvas ungurys išleisti prašos, 
tada aš sveikinu Tave Europa, — 
vadų, vadukų ir karalių žeme. 

" ‘ z,‘
Jei būtum Tu daili mergaitė, 
jei būtumei sesuo ar mylimoji, 
kad pasiilgau aš Tavęs-sakyčiau. 
Pasiutiškai. Labai. Nerimastingai. 
Kaip bernas pradalgės ir žirgo, — 
kaip sesė staklių ir gintaro. 
Deja, ne moteris Tu man ne deivė, 
ne kankinė, — (Nors apkasais subiaurotas, Tau 

veidas)
Tu praeitis ... •• \ $

I nežinią linguoja baltas laivas — 
kaip žydas maldoje linguoja.
Jis pavogė mažytį lašą Tavo kraujo ...
Ne tam, kad smilų gomurį pateptų, 
ar raudonai dažytų kaminą,
ar ištisas dienas tik pilką vandenį matyti leistų ... 
Gal but tik tam, kad aukso veršį garbint išmokintų, 
Ir sielą atiduot už dubenį lešienos, 
ir vardą tėviškės pamiršti.

Jei tuščia bus širdy, kaip daržinėj pavasarį, 
ir vėl norėsis Tavo miestus pamatyti, 
priglausti galvą prie bažnyčios mūro, •

- ir Baltijai akompanuojant dainą uždainuoti —
sudie sakysiu,svečiai šaliai, 
sudžiūvusiai pavėsy palmių.
Nesulaikys tada lokalų gundymuos paskendę dienos, 
nė nuodėmingi svarai sterlingų.

Ramusis Vandenynas, 
1948 m. balandžio 17 d.

leidimo iš darbo, darbininkai sten
giasi patenkinti bosų reikalavi
mus. Dėl to ir nelaimių daugiau.
Neturėdami patyrimo ir bosų ra- atsargiam būti, kad nepakliūtum
ginami, darbininkai stengiasi iš 
paskutiniųjų atlikti visus reikalą-1 
vimus. Aš čia jau dirbu 6 mene-Į 
sius, gi per tą laiką buvo užmuš- j 
ti 7 darbininkai ir labai daug su-j 
žeistų. Vien per 5 dienas 35 dar-1 
bininkams buvo sulaužytos kojos,! 
o 5 asmenys liko kitaip sužeisti; |
sunkiai sužeisti buvo ir du lietu
viai. Turint galvoj labai sunkias 
ir pavojingas darbo sąlygas, nebe
atrodo labai dideliu ir patsai atly
ginimas, kuris per savaitę, atskai
čius maistą ir butą, čia siekia £28 
-31.

Pačios gyvenimo sąlygos nėra 

I
i
I
i
il

blogos. Gyvename barakuose, po' 
du viename kambaryje. Turime t
bendrą valgyklą. Maistas nėra blo
gas, tačiau mums, kaip europie
čiams, neįprastas.

Liuoslaikio žmoniškiau neturime 
kur praleisti. Didesnieji miestai ar 
paplūdimiai labai toli, nepasiekia
mi. Tenka tad stumdytis nedidelia
me vietos miestelyje: gatvėse ar 

— Sakau, velnias ne žmogus. O 
tu matei jo akis?

— Kad Jis žmogui į akis ir ne
žiūri, o vis arba pro šalį, arba sau! 
po kojų; ir kalba, nelyginant iš; 
žemės skaitytų.

—Jo brolis Antanas jau kitoks.;
— Geras ir tas... Tamstele,' 

tamstele, medum tepa, o derva, 
dvokia! Žiūrėk, Baraišai paskutinį 
kailį nulupo: už tai, kad tas dar 
peržiemojo savo grytelėje, — kas
dien dvaran prie kūlės kvietė. •

— Iš kur jis toks?
— Iš savo brolio išmoko, iš ko j 

gi daugiau.
— Aš sakau, Petrai, kad jei ne 

tokia kaimynystė, tai vis šiaip taip, 
kentėtum ir verstumeis žmogus, 
bet dabar — nors ir bėk, visa pa
metęs: pernai avižas nuganė, kvie
čius išvažinėjo, šiemet vėl rugius 
išdokanojo, o pasakysi — tai py
ksta: “kas išganė, kas išvažinėjo, 
iš to ir reikalauk! Aš nieko neži
nau!” Iri kalba baigta!

— Kažin kad pamėginus teis
man?

— Pamėgink, jei turi tūkstantį 
litų kišenėje, tai pamėgink.

— Kodėl gi tiek daug!
— O kiek tu jam skolingas? Tu 

jį — teisman, o jis tavo vekselius 
— pas notarą!

— Tavo vekseliai irgi netermi
nuoti?

— Ne.
Abu sklypininkai nutilo ir susi

mąstė.
— Ir susidėk tu man su tokiu 

velniu, — atsiduso Giedraitis.
Ir abu sklypininkai, nieko ne

pešę, o tik susikrimtę, parėjo na
mo kaip žemes pardavę. 

karčiamose. Dauguma turi nioro- 
ciklus ar mašinas, tad penktadie
niais ir šeštadieniais reikia labai 

po mašinų ratais, nes išgertas alus 
praplatina šoferiams gatves neri
botai.

Patsai miestelis yra labai ma
žas ir paskendęs dulkėse. Gatvės 
neasfaltuotos. O judėjimas tuo tar
pu didelis. Ir pati gamta labai niū
ri: aplink vien tik raudonos spal
vos kalnai. Vasarą labai karšta ir 
pučia stiprūs vėjai, kurie yiską 
skandina dulkėse. O maudytis 
žmogus neturi kur; vien tik savo 
paties prakaite.

žmonių Čia rasi, iš viso pasaulio 
kampų. Tai tikras tautų Babilo
nas.

B. Paskpčimas.

Free World Wining Cold 
War, Stevenson Says

NEW YORK, USIS. — Adlai 
Stevenson said recently that the 
Free World is winning the cold 
war and the danger of a third 
world war has decreased at least 
for the present.

“We have been winning the cold 
war step by step,” the 1952 Demo
cratic presidential nominee told a 
press conference. “In consequence, 
the danger of world war has dimi
nished, at least for the present. 
But is no time to relax or lower 
our guard.”

Stevenson met the press short
ly after he returned from private 
six months’ world tour which took 
him to 30 nations in the Far East, 
Middle East, and Europe.

He said his overall conclusion 
from the tour is that American 
postwar policies have been succes
sful. He noted that while he ob
served some decline in American 
prestige and moral influence, the 
image of the United States in its 
broad outlines remains clear, and 
radiant. Only the details, he said, 
have been blurred and distorted.

Stevenson also drew these con
clusions from his tour, during 
which he said he talked “with 
everybody from cobblers to kings”.

1. The spread of communism has 
been arrested. Signs of strain are 
evident, and cracks are opening in 
the Iron Curtain, noteably in East 
Germany.

2. Since Stalin’s death, it ap
pears that Russia has changed its 
tactics and begun a cautious ret
reat but he said there is yet no 
certain evidence that the Krem
lin’s long-term objective of world 
domination has changed. He said 
Russia would exploit every eviden
ce of disunity in the Free World.

Stevenson said one of the great
est hazards to continued cold war 
success is disunity in the Free 
World. He recalled that “histo
rically allies have often fallen ap
art after wars and after the com
mon danger has subsided, and what 
has happened in war can happen 
in cold war.”

Calling his trip a “sobering ex
perience,” Stevenson said “there 
is one thing I can report with cer
tainty —• bn the lips of everyone 
in all the vast regions of this tre
mendous earth, there is a prayer 
for peace.”
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IR PRIEŠ « METUS LIETUVIUI SKUBĖJO PABODON
(DĖL ALB TARYBOS ATSTOVŲ 
NAUJŲ RINKIMŲ)

Maždaug prieš metus laiko bu
vo išrinkti ALB Tarybos atstovai 
pagal senąjį statutą viėneriems 
metams. Tie atstovai suvažiavę į 
Adelaidę atliko kai kuriuos statu
to pakeitimus, o jų tarpe ir Tary
bos atstovų rinkimą dviem metam, 
kadangi paprastieji Tarybos su
važiavimai taip pat buvo nutarti 
šaukti kas du metai. Vadinsi, Ta
rybos atstovų kadencija baigiasi 
šiais metais, kadangi jie pagal se
nąjį statutą buvo rinkti vieneviems 
metams, tuo tarpu kai pagal pas
kutinįjį statuto pakeitimą Tarybos 
suvažiavimas įvyks tik 1954 m. 
pabaigoj. Matomai, Krašto Valdy
ba nesiryžo taip anksti tų rinkimų 
skelbti ir paprašė Krašto Garbės 
Teismą nuomonės. Gi tasai išsi
aiškino, kad Tarybos atstovų rin
kimai turi įvykti šiais metais, ne
paisant, kad Tarybos atstovų su
važiavimas įvyks daugiau kaip po 
metų, o Krašto Valdyba ir pasisku
bino paskelbti tų rinkimų vakdy- 
mą. Tačiau, turbūt, nei Garbės 
Teismas, nei Krašto Valdyba gi
liau nepagalvojo, kokios bus pa
sekmės, kai Tarybos atstovai bus 
išrinkti daugiau kaip metus prieš 
suvažiavimą.

Tas pats Garbės Teismas išaiš
kino, kad asmuo, persikeldamas 
gyventi iš vienos Apylinkės į ki
tą, automatiškai nustoja betkokių 
atstovavimo teisių pirmajai Apy
linkei. Per metus su viršum laiko 
gali pasitaikyti, kad asmuo, gyve
nąs Adelaidėje ir esąs išrinktas 
atstovu, persikels gyventi į Mel- 
bourną ar Sydnėjų ir atvirkščiai, 
ir tokiais atvejais jis nustos buvęs 
atstovu, čia dar ne taip blogai. 
Tačiau paimkime tokį Sydnėjų, 
kur šiuo metu yra trys Apylinkės 
ir viena Seniūnija, čia gyventojų 
judėjimas yra toks didelis, kad iš 
šiuo metu išrinktų atstovų betku- 
rioj Apylinkėj po metų su viršum 
laiko berasime tik pusę gyvenan
čių juos rinkusių Apylinkių ribo
se. Vadinasi, atėjus suvažiavimo 
metui, tik labai maža atstovų da
lis beturės teisę Apylinkei atsto
vauti, nes papildomai juos pririn
kti statutas nenumato.

Antras labai svarbus dalykas 
yra tai, kad rinkimuose prieš pat 
suvažiavimą kandidatuoja, papras
tai, tokie asmenys, kurie numato, 
kad į suvažiavimą vykti neturės 
kliūčių dėl darbo nutraukimo, šei
mos reikalų ir t. t. Prieš mėnesį 
ar du mėnesiu visa tai nesunku 
numatyti, bet kas gali tai numa
tyti 15 mėnesių prieš suvažiavi
mą? Taigi, didelė dalis dabar iš
rinktų atstovų dėl įvairių dabar 
nenumatomų kliūčių suvažiavime 
negalės dalyvauti.

Kai atstovų rinkimai vyksta 
prieš pat suvažiavimą, tai susirin
kime dalyvaujantieji tautiečiai ke
lia įvairius jiem rūpimus klausi
mus išrinktiems atstovams, kad 
jie būtų perduoti suvažiavimui. 
Vadinasi, šiuo atveju suvažiavi
mai sukelia didesnį susidomėjimą 
mūsų bendruomenėje ir į juos sa
vo mintimis įsilieja dalis aktin- 
gesniųjų bendruomenės narių. Gi, 
jei tie suvažiavimai vyks metai 
ar daugiau po atsovų rinkimų, tai 
mūsų bendruomenė pradės juos 
užmiršti ir jie nustos tos reikšmės, 
kokią jie turėjo ligšiol ir liks dau
giau ar mažiau tik Krašto Valdy
bos, Garbės Teismo, Kontrolės Ko
misijos ir Apylinkių pirmininkų 
pasišnekėjimu.

Norint, kad ALB Tarybos ats
tovų suvažiavimams atstovautų 
aktyviausieji bendruomenės nariai 
ir norint, kad jie 'būtų gausūs ir 
kad juose aktingai galėtų pasi
reikšti pati bendruomenė, yra bū
tina, kad atstovų- rinkimai būtų 
vykdomi priešf pat suvažiavimą, 
bet ne prieš metus ar daugiau.

Jieškant iš dabar susidariusios 
padėties išeities, siūlytina Krašto 
Garbės Teismui savo sprendimą 
pakeisti, o jei dėl kurių nors prie
žasčių tai nebūtų-atlikta, tai Kraš
to Valdyba turėtų atšaiikti pas
kelbtus atstovų rinkimus ir nu-1 
kelti juos sekančiųjų metų pasku
tinių ketvirtin. Tokiu atveju nieko 
blogo organizaciniame darbe neį
vyktų, o vien tik būtų pasiekta 
tikslumo ir, paprastumo.

J. P. Kedys.

Pirmosios Australijos Lietuvių; 
Dailės Parodos proga prisiminti
nas ir tasai kertinis akmuo, ant 
kurio buvo sukurtas lietuviškos 
dailės gyvenimas ir kuris įgalino 
lietuvius dailininkus organizuo
tam darbui. O tai yra lietuviškojo 
meno demonstracija anais pries
paudos laikais, kai 1906 m. Vilniu
je buvo suorganizuota pirmą kar
tą lietuvių dailės paroda.

Po 1904-5 m. žandarinei Rusi 
jai kiek atleidus varžtus, Lietuvo
je viena po kitos pradėjo steigtis 
įvairios organizacijos, draugijomis 
anuomet vadinamos. 1905 m. įsis
teigė ir Lietuvių Dailės Draugija, 
apimdama ne vien tik ano meto' 
lietuvius dailininkus, bet ir šiaip i 
kultūrininkus ar šviesesnius Vii 
niaus lietuvius veikėjus. Draugiją 
organizavo Antanas Žmuidzinavi
čius, Petras Rimša ir Mikalojus1 
Konstantinas Čiurlionis. Pirmuoju 
pirmininku buvo išrinktas dail. An-' 
tanas Žmuidzinavičius. Uoliu dar-1 
bu prie Draugijos prisidėjo Jonas 
Vileišis, Mykolas Roemeris, Pet 
ras Leonas, Steponas Kairys, Au- ' 
gustinas Janulaitis, Juozas Ne- 
meikša, Marija Nemeikšaitė, Ma
rija Putv’inskaitė-žlmuidzinavičie- 
nė ir daugis kitų Vilniaus švietėjų. 
Mat šiai Draugijai, pagal Varšu
voj ir Krokuvoj veikusių lenkų T. 
Z.S.P. dailės draugijų pavyzdį, ga-, 
Įėjo priklausyti visi lietuviai be 
įeliginių, socialinių ar politinių Į 
skirtumų. Lietuvių Dailės Draugi-Į 
ja susilaukė didelio pritarimo ir 
per labai trumpą laiką į ją susi
būrė kone visi anuomet Vilniuje 
gyvenę pažangūs tautiniame darbe 
lietuviai.

Bene pirmuoju savo uždaviniu 
vilniškė Lietuvių Dailės Draugija 
ir pasirinko Pirmosios Lietuvių 
Dailės Parodos organizavimo su
manymą. Ano meto sąlygomis tai 
buvo nepaprastai sunkus uždavi
nys. Lietuvių dailininkų buvo vos 
keli, o čia reikėjo prieš vilniškius 
lenkus labai gerai pasirodyti, kad • 
būtų buvę galima išvengti jų pa- j 
sityčiojimo. Su vietos lenkais anuo 1 
met vyko tikras kultūrinis “ šal-' 
tasis karas”. Lenkai nuolat prikai-:

ANGLICIZMAI IR LITUANIZMAI
Anglicizmas, arba anglybė, yra 

būdingas anglų kalbai posakis, 
kuris paprastai neverčiamas pažod
žiui į lietuvių ar kurią nors kitą 
svetimą kalbą, nes toks vertimas 
neišsakytų tikrosios jo prasmės. 
Pvz., kaip reikia mūsiškai išvers
ti Who took the- chai?-?” Žmogus, 
nesusipažinęs su anglybėmis, ver
stų maždaug taip: Kas paėmė (už
ėmė) kėdę? Tačiau toks vertimas 
būtų klaidingas, nes angliškame 
sakiny slypi visiškai kitokia pras
mė. ši anglybė verstina taip: Kas 
pirmininkavo?

Anglų kalba pasižymi didele 
gausybe anglicizmų, kurie svetim
šaliui nepaprastai apsunkina tin
kamą jos išmokimą. Užsieniečiai 
greit pasisavina tik tokias angly- 
bes, kurių tikroji prasmė nesun
kiai atspėjama iš pažodinio jų ver
timo, kaip, pavyzdžiui, Take it 
easy. Tačiau visos kitos anglybės, 
kurių prasmė nenujaučiama iš pa
žodinio vertimo, nesiduoda leng
vai suvokiamos, štai, eilė angly- 
bių su jų vertimais:

She is well got up. Ji gerai apsi
rengusi. It makes all the differen
ce in the world. Tai sudaro milži
nišką skirtumą. He wade up to 
this lady. Jis aplankė šią damą. 
She is very much ?nade up. Ji la
bai nusidažiusi. When will you ma
ke up your mind? Kada jūs apsi
spręsite? That speakes well of him. 
Tai kalba už jį. I always thought 
them well off. Aš visuomet laikiau 
juos turtingais. How about B. 
Shaw? Ką jūs manote apie B. 
Shaw? I’ll walk home with you. 
Aš jus palydėsiu naino. He was in 
a senbus frante of mind. Jis buvo 
rimtai nusiteikęs. I will see to it. 
Aš tai padarysiu. He is a bit under 
the weather. Jis truputį blogai 
jaučiasi. I mean business. Aš kalbu 
rimtai. He is very low-spirited to
day. Jis šiandien labai prislėgtas. 
You got him wrong. Jūs blogai 
jį supratote. What is he like? Kaip 
jis atrodo? Cut it out/ Baik (it) 
su tuo! He worked around the 
^clock. Jis dirbo visą parą.

Pasitaiko anglybių, kmnos iš
puoštos metaforomis, poetiškais

vaizdais. Pvz.: 1 have not seen you 
lor ages. Aš nemačiau jūsų daug 
amžių. The -marriage went on the 
rocks. (Pastaroji anglybė palieka
ma išsiaiškinti pačiam skaityto
jui).

Taip pat yra anglybių,- kurios 
lietuviškai verčiamos tam tikrais 
mūsų kalbos posakiais. Pvz., He 
is a hen-pecked husband verčiamas 
taip: “Žmona jį laiko po padu 
(kuntapliu)! Pažodinis šio posakio 
vertimas būtų gal ne visai supran
tamas, būtent: Jis yra vištos už
kapotas vyras. Tačiau tokių posa
kių, kaip “žmona jį laiko po padu” 
dar negalime vadinti lituanizmais, 
arba lįetuvybėmis, nes jų užtin
kame ir kaikurioše kitose pasau
lio kalbose. Jei taip. tai kokių li- 
tuanizmų užtinkame savo kalboje? 
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad mū
sų kalba neturi jokių lituanizmų. 
Tačiau taip nėra. Mes randame ir 
savo kalboje tam'tikrų tikėjai vie
nai būdingų posakių, arba litua
nizmų, kurie, žinoma, nėra tokie 
gausūs kaip anglicizmai. štai, ke
liolika lituanizmų pavyzdžių:

Ak, kad tave kur galas. Ak, kad 
tave kur kelmas. Kad tave devy
nios. (šių sakinių gale retkarčiais 
dar pridedama veiksmažodis “pa
imtų”). Dirba išsijuosęs. Su viš
tomis eina gulti. Keliasi su gaid
žiais. Gera lot, reikia jot. Nei šis 
nei tas išėjo: Saulė žeme ridinėja. 
Toli gražu. Dūmus į akis pučia. 
Ji (s) nepėsčia (s). Nebetoli šv; 
Jonas. Ak, kad tave kur šimtas. 
Jis tinginių pantis, ir gana. Eina 
kaip iš pypkės. Jis tulžį išliejo.

Tam tikra prasme lituanizmais 
laikytini ir tokie posakiai kaip: 
Jis buvo mėtytas ir vėtytas. .Sau
so niekas neklauso. Iš didelio raš
to išėjo iš krašto. Jis buvo matęs 
juoda ir balta, šilta ir šalta. Val
gyk, kad kailis kaulų nepamestų. 
Po puodu pasivožęs, pačios nerasi. 
Nevyk Dievo į medį, ir k. Taip pat 
lituanizmais laikytini ir vadina
mieji ištiktukai:. trinkt, tekšt, 
švyst, strikt, brūkšt, čiupt, kebe
riokšt, ir tt.

Surasti augsčiau išvardytiems 
lituanizmams atitinkamus anglų ai-

šiojo lietuviams, kad jie neturi kuo , 
pasirodyti, atseit, klasifikavo juos 1 
kultūriniais skurdžiais. Vilniškiai 
lietuviai tad ir ryžosi per savo 
Dailės Draugiją parodyti lenkams, 
kad lietuvių tauta yrą net ir labai

viskame kaime tautodailę. Tado 
Daugirdo, Kauno Miesto Muzie
jaus steigėjo, anuomet jau daug 
buvo “rašyta net ir lenkų . laikraš-,. 
čiūose apie turtingą lietuviškojo 
kaimo tautodailę. Parodos rengė>

tinus lietuviškąjį kaimą, iš visos, pažymėtina, kad Draugija išleido 
Lietuvos susilaukta gražaus pri- i ir Antano Jaruševičiaus pieštų 
tarimo ir į Vilnių pradėjo plaukti • “Lietuvos Kryžių” albumą. Buvo 

iti ir puikią Mikalojaus 
" Konstantino Čiurlionio monogra
fiją, kai kilęs karas sutrukdė ir 
šį darbą. —

.... Nepriklaušįmbje Lietuvoje L.D. 
draugiją' ncb'eatgijo. Pagausėjusi 
lietuvių claįlinirikų 'šeimaJ.pasirin
ko profesinius kelius, moderriifikes- 
hiųs ir įvairesnius, labiau prisilai
kančius dvidešimtojo amžiaus nau
jovių. ,

J. Kanteikis.

T. Zikaras. Rūpintojėlis.
(Kūrinys Pirmoj Australijos Lietuvių Dailės Parodoj laimėjęs Il-rą

premiją)
turtinga kultūrinėmis vertybėmis. 
Parodos rengėjai neapsiribojo vien 
negausiais savo turimų lietuvių 
dailininkų darbais. Nutarta pla
čiai panaudoti ir glūdinčią lietu-

jai išleido atsišaukimą per ano 
meto lietuviškus laikraščius, kvie
sdami dievdirbius, kaimo audėjas, 
mezgėjas siųsti parodai savo dar
bus. Tinkamai išaiškinus ir paska- 

kitų kalbų posakius būtų gana sun
ku. Štai, kaip maždaug atrodytų 
posakis, “Jam (truputį) trūksta” 
anglų, vokiečių ir prancūzų kalbo
se: He is /a little/ touched pažo
džiui: jis truputį paliestas; /er 
hat ein Vogei im Kopf/ pažodžiui: 
jis turi paukštį galvoje; /ii a un 
grain de folie/ pažodžiui: jis turi 
kvailumo grūdą/.

J. Tininis

RUOŠIAMAS VAIDINIMAS
Sydnėjų s. — Kovo mėn. 

pradžioje įsisteigęs Sydnėjuje “Ge
ležinio Vilko” skautų vyčių būre
lis dabai- jau yra baigęs organiza
cinį darbą ir turi 14 skautų vyčių, 
bei kandidatų. Būreliui vadovau
ja s.v. vyr. skltn. B r. Žalys, šiuo 
metu būrelio nariai, vadovaujami 
vieno savo bičiulių ir talkininkau
jami poros sesių skaučių, ruošiasi 
pastatyti St. Lauciaus “Paslaptin
goje Zonoje”.

Artėjant australiškam pavasa
riui, vyčių būrelis smarkiai ruo
šiasi iškilų sezonui į 'artimesnes 
ar tolimesnes Sydnėjaus apylinkių 
vietoves.

Vyt. Šiaurys.

GERIAUSIA DOVANA 
gimimo dienai, vardadieniui ar bet- 
kuriai kitai progai —

KNYGA.
Turtingiausias lietuviškų kny

gų pasirinkimas yra MELBOUR- 
NO LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
SPAUDOS KIOSKE arba priva
čiame bute pas L. BALTRŪNĄ 
— 295 Hoddle Street, Abbotsford, 
N. 9., Vic.

Ką tik gauta:
Literatūros žurnalas GABIJA 

.Nr. 4.
KARYS — karių žurnalas Nr. 6.
TĖVŲ KELTAS — birželio mėn.

GYVENDAMAS BE MŪSŲ 
PASTOGĖS GYVENI PO ATVI
RU DANGUM.

įvairiausiomis persiutimo priemo-1 bcišleidžianti 
Jnėmįs lietuvių tautodailės dirbi- ** 
.įniaL

Pirmoji Lietuvių Dailės Paroda 
Vilniuje buvo atidaryta 19P6 me-, 
tų gegužės mėnesį. Iškilmingame 
jos atidaryme dalyvavo ir ąugš- 
tieji rusų valdžios atstovai, nekal
bant jau apie šventiškai nusitei
kusių lietuvių mases, kurių ne vie
nas specialiai buvo atvykęs iš to
limiausių Lietuvos vietų. Paroda 
susilaukė nepaprasto pasisekimo.
Gausiai ją lankė ir kaimo žmonės. 
Nustebo ir Vilniaus lenkai, pama
tę lietuvių tautos kultūrines ver
tybes.

Lietuvių Dailės Draugija neuž
migo Vilniuje ant laimėjimo lau
rų. Ir toliau kasmet ji ruošė dai
lės parodas įvairiuose Lietuvos 
miestuose, miesteliuose, net ir kai
muose, kol šį didelį darbą nesuk- 
liudė 1914 m. kilęs karas, čia dar 
—n. '■ • ' ' -TĖVAMSIR BIČIULIAMS

Savaitgalio mokyklos turi dide
lės reikšmės lietuviškumo išlaiky
mui. Jose suteikiama nemaža ži
nių iš mūsų istorijos, Lietuvos 
krašto pažinimo ir pamokoma gim
tosios kalbos. Bet norėdami, kad 
mūsų vaikai įsigytų pilnatį tauti
nį auklėjimą ir daugiau susigyven
tų su lietuvių tautos tradicijomis, 
mokėtų lietuviškų dainų, žaidimų 
ir išmoktų mylėti savo kraštą ir 
jo rašytojus bei veikėjus, leiskim^ 
juos į skautų organizaciją. Ji su 
savo įdomia ir patrauklia progra4 
ma yra gera talkininkė tėvams ir 
savaitgalio mokyklai.

Skautų vadovai vasaros metu 
išves iš dulkėtų miesto gatvių mū-’ 
sų- vaikus į gamtą, į skautišką 
stovyklą, čia lietuviškoje skautiš
koje šeimoje atsigaivins jie kūnų 
ir dvasia. Šalia -krašto vėliavos 
plevėsuos ir mūsoji trispalvė, reik-: 
šdama mūsų nepalaužiamą tikėji
mą į laimingesnį mūsų Tautos ry-j 
tojų.

Liūdna žiūrėti, kaip dvasiškas 
genocidas užgula jaunuosius lietu
viukus. Mes jaučiame, kaip negai
lestingai plėšomi iš jų širdžių lįė-į 
tuvybės ženklai — lietuvių kalba 
ir dvasinės vertybės, kurioms am
žiais buvo ištikimi mūsų senoliai^ 
prosenoliai. Skautai bent iš dalies 
gali išlyginti tą žalą, kurią pada-į 
ro svetima aplinka ir mokykla. 
Skautų sueigose, iškylose ir stovy
klose dainuojamos lietuviškos dai-Į 
nes bei žaidimai, taisyklingas sa-į 
vo kalbos vartojimas sužadins mei-’ 
lę savo kraštui.

Skautų vadovai laukia, brangūs 
Tėvai ir Bičiuliai, Jūsų rūpestin
gos ir dosnios rankos. Tik’ bendrai 
ir vieningai dirbdami galėsime at
likti tą didį mūsų visų uždavinį 
— išlaikyti savo vaikus Lietuvai. 
Mūsų visų, mokytojų, skautų va
dovų, tėvų ir jų bičiulių bendro
mis pastangomis auklėjamieji iš
auga dorais žmonėmis ir sąmonin-i 
gaiš lietuviais, lojaliais šio krašto 
piliečiais. Tėvai ir Bičiuliai, pa
remkite skautiškąjį sąjūdį, kad 
mūsų visų bendras darbas auklė
jant ir išlaikant jaunimą savajai 
Tėvynei būtų sėkmingesnis. Sių
skite savo dukras ir sūnus į skau-j 
tiškus vienetus ir nuoširdžiai ręm-Į 
kite moraliai ir materaliai skau
tiškąjį sąjūdį.

Krašto Valdyba, įvertindama di-< 
dėlę skautų organizacijos auklėja
mąją reikšmę mūsų jaunajai kar
tai, prašo tėvus, apylinkių valdy
bas, seniūnijas ir visus bendruo
menės įtarius įvairiu būdu remti 
skautiškuosius vienetus, teikti vi
sokeriopą pagalbą ruošiant stovy
klas, išvykas ir kitokius parengi
mus.

Tik visų sutelktinėmis jėgomis 
įstengsime išauklėti savo vaikus 
dorais žmonėmis, nenutolusiais nuo 
mūsų pačių ir savo motinos tau
tos.

J. Vaičaitis,
Krašto Valdybos Pirmininkas ;

Vyr. sktn. A Krausas, 
PLSS Australijos Rajono Vadas.

Atomic Energy Now 
Being Appied To Cancer 

Research
By PAUL L. FORD

American scientists have been 
applying atomic energy to the mul
tiple problems of cancer and its 
allied: diseases, for the past five 
years. Cautious optimism has been 
the constant byword in the labo
ratory and the hospital, but each 
year has given evidence of prog
ress.

Two years ago, research had 
reached a stage which made it pos
sible for the U.S. Atomic Efiergy 
Commission to announce:

“Radioisotopes and controlled 
iriadiation with neutrons hold pro
mise of being among the most ef
fective means yet devised for the 
study and treatment of cancer.”

Today the commission can be 
even more positive/ In its semi-an
nual report just released, it sta
tės: 44 Atomic energy is certain to 
aid in the solution of many prob
lems associated with cancer.”

The commission iš careful to 
point out, however, that it is.,too 
soon to draw any conclusions con
cerning the ultimate role of ato
mic energy in the control of the 
disease. . .

The atomic campaign against 
the disease was begun by the com
mission in 1948. Its purpose is 
perhaps best explained in *• these 
words by Dr. Shields War'ren, for
mer director qf the commission’s 
Division of Biology antį Medicine:

“Tn establishing its program in 
cancer research, the Atomic Ener
gy Commission recognized that 
private philanthropy and .public 
.social conscience have already 
made significant advances in the 
struggle against cancer, and that 
its program. should compliment 
rathgr than compete with existing 
efforts. j

“This it has done, and is turning 
toward well bėing its tremendous
ly powerful sources of radiation 
and tools for research.”

The program is being conduc
ted in .four major government can
cer research centers and in coope
rating • universities, medical scho
ols and private laboratories.

The newest of the four research 
centers was dedicated only a few 
months ago. It is th© Argonne 
Cancer Research. Hospital in Chi
cago, Illinois.

The eight;story hospital S.was 
built and equipped by the commis
sion. It is the largest institution 
ever designed specifically :for the 
application of atomic energy to 
the diagnosis, study and treat
ment of capcer.

The hospital is being operated 
for the commission by the Uni
versity of Chicago. Its facilities 
are available to 32 universities 
and research institutions in the 
U.S. midwest.

The three other major research 
centers are the Brookhaven Me
dical Laboratory at Upton, New 
York; the Oak Ridge Cancer 
Center at Oak Ridge, Tennessee, 
and the University of California 
Medical Center at San Francisco.

The Brookhaven Laboratory is 
especially concerned with the prob
lem of controlling, deep seated 
brain tumors through irradiation.

To date, 10 patients have been 
treated 4there. Each patient, accor
ding to the commission, was con
sidered by his physician to be in
curable.

. Six months of active time was 
added to the life spans of -some 
of the patiehts. No permanent, cu
rb's were effected, but the results 
were termed impressive by the 
commission. , , , .

“Before adequate control, of tu
mor growth can be exppeted,” the 
commission noted, “a great dehl 
more information must be obtai
ned.” .

At Oak Ridge, the hospital and 
laboratories of the Cancer Renter 
are ušed in the residency training 
of physicians from medical school 
hospįtalSį .in the southern, States. 
Special. ęmnĮ^a^is - is placed upon 
pioįrėbr studies with atomic mate
rials never before used in medi
cine.

A radiological laboratory has 
been built and equipped by the 

’commission at the Cayfornia Me
dical Center. A lYHbh radiation 
machine has been installed. It <is 
capable ©fr ,delivering powerful 
X-ray beams’bn cancer deep within 

’the body with less dosage to stir
rounding tissues, than Js possible 
with “less powerful equipment,

3
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DIDELĖ AUKA VARGO 
MOKYKLAI

Mount įsa. — Vietos 
vario ir Švino kasyklose dirbąs 13 

. asmenų lietuvių būrelis neseniai 
suaukojo £50 ir pasiuntė šią sumą 
Hanau Lietuvių Vargo Mokyklai. 
Šiam kilniam tikslui po £5 aukojo: 
Bronius Paskomimas, Stasys Petri
kas, Kazys Znutas, Romas čiuras, 
Jonas Valinskas, Petras Baltakys, 
Gediminas Antanėlis ir Stasys Me
delis; Jonas Navarauskas aukojo 
£3 ir po £2 aukojo: Česlovas Blin- 
strubas ir Mykolas Bernotas. Tai 
tikrai nuostabus žmoniškumo ir 
vargstančiųjų Vokietijoje lietuvių 
moksleivių užjautimo pavyzdys. 
Patys dirbdami nepaprastai sun
kiomis ir pavojingomis darbo sąly
gomis, šie lietuviai geriausiai su
prato. lietuvių moksleivių skurdą 
Vokietijoje ir ryžosi tad padėti 
jiems ne skatikais, bet stambesne 
auka. Galima įsivaizduoti, kiek 
džiaugsmo suteikia ši stambi auka 
skurdžiai lietuvių Vargo Mokyklai 
Vokietijoje. Didžios padėkos ir 
garbės nusipelnė šiuo savo žygiu 
Mount įsos lietuviai! — jž.

SYDNĖJAUS LIETUVIS AZIJOS 
PARODOJE

Sydnėjus. — šiuo me
tu Kalkutoje, Indijoje, vyksta Aus
tralijos peisažų paroda, kurią orga
nizavo South East Asia Traders 
Pty. Ltd. vyr. direktorius W.E.T. 
Russel, šios parodos eksponatų 
tarpe yra ir Sydnėjaus lietuvio 
dailininko Jurgio Mikševičiaus pen
ki paveikslai. Kitus paveikslus iš
statė Royal Art Society, ši paro
da nuo rugpjūčio 17 d. iki 24 d. 
vyko Burmos sostinėje Rangoone, 
o pastaruoju metu ji jau yra per
kelta i Kalkutą. — jb.

1 PASIKEITIMAS VALDYBOJE
Bankstownas. —Vie

tos ALB Apylinkės Valdybos vice
pirmininkas Br. Žalys dėl susilp
nėjusius sveikatos iš Valdybos pa
sitraukė. Jo vieton įėjo kand. Vil
helmina Ramanauskienė. Linkime 
Br. žaliui greitai sustiprėti ir vėl 
įsijungti j Apylinkės veiklą. — 
ap.v.

PRASMINGOS VAIŠES
Sydnėjus. — A. ir J. 

Kataržiai savo nuosavuose namuo
se Waterloo priefniestyj rugpjū
čio 30 d. šventė šeimos šventę -t- 
sūnaus Raimundo-Antano krikšty
nas. Buvo susirinkęs gražus sve
čių būrelis. Jaukių vaišių metu p.p. 
Kataržių svečiai prisiminė Vasario 
16 Dienos Gimnaziją ir čia pat su
aukojo naujiems jos rūmams £3.10 
šią sumą po 10/— suaukojo: A. 
Kataržis, V. Lozoraitis, K. Danuš- 
kevičius, P. Nagys, K. Butkus, K. 
Simutis ir R. Saponka. Tai puikus 
pavyzdys ir kitiems Sydnėjaus lie
tuviams. — pn.

SPORTININKŲ MŪGĖ
Adelaidė. — Rugsėjo 

20 d., sekmadienj, šv. Juozapo baž
nyčios salėje po pamaldų įvyksta 
Vyčio Sporto Klubo mūgė, kuriai 
sporto rėmėjai gausiai suaukojo 
vertingų laimėjimų. Tautiečiai 
kviečiami dalyvauti šioje mūgėje 
su vaikučiais, kuriems paruošta 
specialių laimėjimų. — jp.

ALB Adelaidės Apylinkė s. m. 
rugsėjo 13 d., sekmadieni, ruošia 
..TAUTOS ŠVENTES — RUG

SĖJO 8-tosios 
minėjimą šia tvarka:

10,30 vai. šv. Juozapo bažnyčio
je pamaldos;

Vakare, 6 vai. 80 m in. Austra
lia Hall iškilmingas aktas ir meni
nė dalis.

Visus tautiečius kviečiame šia
me minėjime gausiai dalyvauti.

ALB Adelaidės Apylinkės
Valdyba.

VAIŽGANTO MINĖJIMAS
A.L.K.K. Draugija rengia Tumo 

-Vaižganto minėjimą, kuris įvyks 
rugsėjo 13 d., sekmadieni, tuojau 
po liet, pamaldų, Camperdowno 
parapijos salėje. Paskaitą skaitys 
J. Matikovas. Visuomenė maloniai 
kviečiama gausiu savo atsilanky
mu pagerbti Įšį didį mūsų tautos 
sūnų, išsiskyrusi iš mūsų tarpo 
prieš dvidešimt metų.

A.L.K.K. Draugija

BANKSTOWNO APYLINKES 
PRANEŠIMAS

Vykdant Vokietijoje likusiems 
lietuviams paremti vajų, drabu
žiai, avalynė ir piniginės aukos 
priimamos:

BANKSTOWNE — Pikturnos 
bute, 8 Conway Rd., ir

BASS HILLE — Žigaičio bute, 
57 Horton Street, Yagoona.

Bankstowno Apylinkei priklau
sančių vietovių tautiečiai prašomi 
uoliai prisidėti prie vajaus savo 
aukomis ir paremti vargstančius 
Vokietijoje lietuvius.

Bankstowno Apylinkėje atskirai 
Tautos šventė nebus minima. Visi 
Apylinkei priklausą tautiečiai pra
šomi kuo gausiausiai dalyvauti 
bendrajame visų Sydnėjaus Apy
linkių ruošiamame minėjime rug
sėjo 12 d. 5. vai. vak. Town Hall 
salėje, Glebėje.

Pasibaigus Apylinkės vakarui, 
rūbinėj buvo rastas paliktas pal
tas ir skrybėlė. Be to iš rūbinės 
dingo trys skrybėlės. Asmenys, 
paėmę per apsirikimą skrybėles, 
prašomi jas grąžinti; paliktą pal
tą ir skrybėlę galima atsiimti pa
gal šj adresą: 8 Conway Rd., Ban- 
kstown.

Apylinkės Valdyba.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS.
Rugsėjo 8-tosios minėjimas New- 

castlio lietuvių bendruomenei įvyks 
rugsėjo 12 d., šeštadienį, 5 vai. 
vak., Masonic salėje GARDIFFE.

Po minėjimo bus 4 veiksmų pa
saka LAPINAS, pasilinksminimas 
su šokiais;

Veiks gausus ir įvairus bufetas.
Kviečiame visus tautiečius da

lyvauti.
Newcastlio Apylinkės 

Valdyba.

Pranešimas
ALB Cabramatos Apylinkės Val

dyba praneša, kad rugsėjo 13 d. 
tuoju po įvykstančių lietuviams 
pamaldų ten pat šaukiamas visuo
tinis Apylinkės susirinkimas, ku
rio metu bus tariamasi svarbiais 
reikalais. Tautiečiai maloniai pra
šomi gausiai šiame susirinkime da
lyvauti.

Apylinkės Valdyba.
POBŪVIS

Adelaidė. — Baigiantis 
žiemos sporto sezonui. Vyčio klu
bas ruošia smagų pobūvį, kuris 
įvyks Osborne Hali rugsėjo 18 d. 
Sportininkams ta proga bus įtei
ktos dovanos. Norintieji dalyvauti 
kvietimais turi apsirūpinti iš an
ksto. — jp.

...VIENIŠAS? Leiskit man $: 
pasiųsti Jums informacijas 
apie mano Draugiškumo ir $: 
Vedybų Korespondencijos 
Klubą. Betkuriam amžiui, vi- :•:• 
sų profesijų žmonėms. Pasi- 
sekimas užtikrintas. Rašyki- g 
te TUOJ. Išlaikoma paslap- £ 
tis. Jokių įsipareigojimų ra- 
šant. Locker FF DOROTHY % 
POPE FRIENDSHIP CLUB | 
(reg.), Box 182, Haymarket 
P. O., Sydney. $

MOTERIŠKU RUBU SIUVĖJA
pagal užsakymus siūva paltus, kostiumus, sukneles 

ir blluzes.
LUCIJA ĮEIS TS

35 Gowe St., Nth. Fitzroy, Victoria
Melbourne.

Paremkime
Sportininkus

Lietuviai sportininkai, nors ir 
sunkiomis sportinio gyvenimo są
lygomis, nenuleidžia rankų ir per 
didelį savo darbą gerai pasižymi 
svetimtaučių sportininkų tarpe. 
Jau nekalbant apie kitus kraštus, 
vien tik Australijoje lietuvio spor
tininko vardas yra gerai žinomas, 
nes tiek komandiniuose žaidimuo
se, kaip antai, krepšinio ir futbo
lo, tiek ir individualiniuose — sta
lo teniso, bokso bei šachmatų sri
tyse lietuviai sportininkai yra aug- 
štai iškilę ir pasiekę tikrai puikių 
rezultatų^ kuo gali pasidžiaugti 
ir didžiuotis visa Australijos lie
tuvių bendruomenė.

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu
bas Kovas, baigdamas trečiuo
sius savo gyvavimo metus, nema
ža nuveikė, populiarindamas ir 
plėsdamas sporto veiklą mūsiškių 
ir australų tarpe. Pats pagrindi
nis Kovo uždavinys yra pritraukti 
kuo daugiau priaugančio jaunimo 
į lietuvių sportininkų eiles, teikiant 
jiems visas sąlygas įsitraukti į 
jų pamėgtąją sporto šaką. įsijun
gęs į lietuviškąjį sportinį gyveni
mą, mūsų jaunimas nesijaus toks 
vienišas ir neturės sąlygų grei
tam nutautėjimui. Kovo tautinių 
šokių grupės įsteigimas suteikė 
progos mūsų jaunimui pamatyti 
ir išmokti gražiųjų mūsų tautinių 
šokių, kartu juos parodant ir sve
timtaučiams.

šių metų spalio 10-11 d. d. Gee- 
longe ruošiamos IV-tosios Austra
lijos lietuvių krepšinio pirmeny
bės. šios pirmenybės jau yra vir
tusios tradicinėmis krepšinio žai
dynėmis, kurios artimoje ateityje 
apims ir kitas lietuvių kultivuoja
mas sporto Šakas ir tuo būdu ga
lėsime jau švęsti bendrą Austra
lijos lietuvių sporto šventę. Dau
gumas Australijoje gyvenančių lie
tuvių su dideliu pasigėrėjimu ste
bėjo kasmet įvykstančias krepšinio 
pirmenybes. Sydnėjaus lietuviai 
labai gerai prisimena paskutinią
sias žaidynes SydnėJuje, kurios 
praėjo su gražia lietuviška nuo
taika.

Patys sportininkai taip pat turi 
asmeninio džiaugsmo, pamatydami 
naujas vietas ir naujus veidus, o 
tuo pačiu atstovaudami savo klu
bus išbando jėgas ir žaidime.

Trečiąsias krepšinio pirmenybes 
laimėjo Sydnėjaus Kovas, tuo su
teikdamas didelę garbę savo klu
bui ir nemaža džiaugsmo Sydnė
jaus lietuvių visuomenei.

Šįmet Kovas irgi siunčia krepši
nio komandą į Geelongą. Pastaruo
ju metu Kovo krepšininkai vėl pra
dėjo intensyviai treniruotis ir ruo
štis šioms pirmenybėms. Jų įdė
to darbo vertė tikrai pasirodys 
Geelongo žaidynių metu.

Pasiuntimas savo krepšinio ko
mandos į Geelongą Kovui kaštuo
ja nemaža pinigų, kuriuos be Syd
nėjaus lietuvių paramos, stipriai 
prisidėjusios per. metais prie pir
menybių suruošimo, bus sunkiai 
įmanoma surinkti. Tad Kovo Val
dyba prašo Sydnėjaus lietuvius ir 
šįmet gausiai paremti sportuojan
tį jaunimą, o tai atlikti visai ne
sunku. —

šių metų spalio 3 d., prieš pat 
pirmenybes, Kovas rengia State’s 
Ballroom salėje įspūdingą Koncer
tą — Balių, kurio visas pelnas bus 
skiriamas krepšininkų kelionės ap
mokėjimui. Tai bus vienas iš gra
žiausių parengimų Sydnėjaus lie
tuviams. Programoje jie išgirs mu
ziko Br. Kiverio vadovaujamo dvi
gubo kvarteto puikų išpildymą 
lietuviškų dainų, paįvairintą Ko
vo tautinių šokių grupės pasiro
dymu. Koncertui pasibaigus pui
kioje salėje bus šokiai.

Savo gausiu dalyvavimu Sydnė
jaus lietuviai šalia asmeninio ma
lonumo parems mūsų sportininkus 
ir įgalins juos dalyvauti ne vien 
tik pirmenybėse, bet ir įvairiose 
australų varžybose tinkamai ats
tovauti lietuvio sportininko vardui.

A.L.

KREPŠINIO VARŽY 
BOS GEELONGE

Tradicinės Lietuvių Krepšinio 
Pirmenybės įvyks 1953 m. spalio Į 
10 11 dienomis Geelonge St. Mar
ly s Hall (šv. Marijos parapijos! 
salėje). Pagal šiuo metu turimas 
žinias, pirmenybėse dalyvaus šios 
lietuvių krepšininkų komandos: 
Adelaidės, Melbourne, Snowy M. 
H. E. A., Sydnėjaus ir Geelongo.

Ta pačia proga manoma sužaisti 
draugiškos rungtynės su Viktori
jos krepšinio rinktine (australų).

Pirmosios rungtynės prasidės 
spalio 10 d. apie 10 vai. Svečiai 
žaidėjai prašomi atvažiuoti į Gee
longo centrinę stotį spalio 9 d. 
popietiniais traukiniais. Stotyje 
svečiams sutikti budės Geelongo 
sportininkai.

Atvykus pavieniai arba prasi
lenkus su Geelongo sutikėjais, pra
šoma kreiptis telefonu U 1416.

Pirmenybėms paminėti Geelongo 
sporto klubo Neries Valdyba, su
sitarusi su ALB Geelongo Apy
linkės Valdyba, nutarė nukaldinti 
atitinkamą medalį. Medalį gaus 
kiekvienas aktyviai dalyvavęs pir
menybėse sportininkas.

Išlaidoms padengti 1953 m. ru
gsėjo 26 d. 7 vai. vak. West Town 
Hall ruošiamas

Sporto Balius.
Geelongo lietuviai maloniai pra

šomi atsilankyti.
ALB Geelongo Apylinkės ir 

Sporto Klubo Neries Valdybos.

SYDNĖJUS
R St a kaus k o ir R. Daukaus 

laimėjimai
Rugsėjo 5 <1. įvykusiose Annan

dale District skautų atletikos pir
menybėse, dalyvavo 4 lietuviai 
skautai, atstovaudami “Šarūno” 
d-vei. Laimėjo: R. Stakauskas — 
100 yardų 8 vietą, 220 yardų — 
2 vietą, 880 yardų — 1 vietą (visi 
be amžiaus apribojimo); R. Dau- 
kus — šokimo į aukštį žemiau 17 
metų — 1 vietą, šokimo į aukštį 
(laisvo) — 1 vietą; K. Kemežys
— šokimo į aukštį žemiau 17 metų
— 2 vietą, bėgimo vieną mylę 
(laisvo) — 3 vietą. A. Kapočius,

susižeidęs koją bėgant 880 yardų, 
turėjo pasitraukti iš tolimesnių 
varžybų. Y patingą dėmesį stebėto
jai atkreipė į Daukaus šokimą į 
aukštį, iššokusį 4’11” ir į R. Sta- 
kausko 880 yardų bėgimą, šiuodu, 
jei tinkamai toliau treniruosis, ga
li pasiekti gražių rezultatų atei
tyje. Jėgos yra jaunos ir reikėtų 
nepraleisti jų neišnaudotų. — ab.

ADELAIDE
Vytis — Norwood, 36 : 28

Rugpjūčio 18 d. krepšinio sta
dione, Forestville Reserve, įvyko 
trys draugiškos rungtynės tarp 
trijų geriausių Lygos ir Associa
tion komandų, kur visos Lygos ko
mandos lengvai laimėjo. Vytis, Ly
goje šiuo metu užimąs trečią vie
tą susitiko su Norwood krepšinio 
komanda, užimančia Association 
trečią vietą. Pirmas kėlinys baigėsi 
Norwood naudai su vienu tašku 
persvaros. Per antrąjį kėlinį Brov 
čenka gerai dengė pavojingąjį var
žovo žaidiką ir Merūnas gerai mė
tė. Prie šių pastangų tinkamai pri 
sidėjus Visockiui, Kitui ir Ratke
vičiui, kad ir sunkokai, laimėji
mas buvo pasiektas. Tai buvo įdo
mios rungtynės.

Vytis — South Adelaidė, 5 : 3
Rugpjūčio 22 d. Vytis išėjo į pir

mas rungtynes dėl Pelaco taurės 
rungtis su South Adelaide. Vyčiui 
teko sunkiai kovoti. Pirmas kėli 
nys baigėsi vieninteliu Kito įvar
čiu, gi antrojo kėlinio pradžioje 
Armonas pagerino rezultatus — 
2:0. Netrukus varžovas išlygino 
ir dar vieną įvartį viršaus pridėjo. 
Tačiau rungtynės buvo laimėtos 
mūsiškių, kai Sabaliauskas, Kitas 
ir Armonas vienas paskui kitą 
įmušė dar po vieną įvartį. Geriau
siai šį kartą aikštėje pasirodė Ki
tas, Sabaliauskas ir Martusevičius.

Pastaruoju metu Vytis nustojo 
dviejų savo seniausių narių ir ge
riausių žaidėjų: J. Sadausko, ku
ris toliau nebežaidžia ir B. Lan- 
gevičiaus, išvykusio į “bušą”.

Edas.

PHILIPS

Minstrel
(DAINIUS)

Jusu Pasirinkimui 
9 Dekoratyvines Lempos!

Namų vidaus dekoravimo specialistai pa
rinko spalvas ir Philips sukūrė aparatu, 
apimanti visus paskiausius elektroniškus 
reikalavimus tobuliausiam klausymui. 
4 naujausiai patobulintos lempos ir spe
cialūs laidai suteikia puikiausią balso
pilnumą ir skambesį. Už nuostabiai žemą 
kalną — 20 ginių — pasiūloma tikrai 
didelė vertė. Apžiūrėkite tuoj šį patogų
spalvingą aparatą. Visuomet teikiamos 
lengvos išsimokėjimo sąlygos.

K a i n a 20 Ėin‘M-

• MODRN. DRA
MBLIO KAULO

• RIEŠUTO MED
ŽIO

• BURGUNDIJOS 
VYNO

• EMALINIO 
BALTUMO

• PASTELINIO 
ŽALUMO

• SV. ŽALSVO
RAUSVUMO

• TASCANIJOS 
RAUDONUMO

• LENGVO MĖ
LYNUMO

• ANGLIES JUO
DUMO

Gaunamas visose radijo krautuvėse, muzikos instrumentų 
parduotuvėse ir universalinėse krautuvėse.

PHILIPS RADIJAS garsus kaip ir
PHILIPS LEMPOS!

Dulles Advises Changes 
in U.N. Charter

BOSTON, — USIS. U.S. Secre- 
tary of State John Foster Dulles 
advised changes in the Uinted Na
tions Charter if the -world i* to 
realize the hope of “something 
better than bare survival”.

Secretary Dulles expressed his 
view in an address here before the 
annual convention of the Ameri
can Bar Association. Following are 
excerpts from his speech:

“. . . physical sciences had ena
bled man to destroy himself. Poli
tical leadership that ultimately 
goes backward will never cope 
with scientific knowledge which 
goes ever forward.

“This Administration has a vi
sion of something better than bare 
survival in the face of danger. We 
have faith that it is possible to end 
the menance under which humani
ty has existed for so long. It was 
hoped that the United Nations 
would achieve this, and I still be
lieve that it can. But to realise 
this hope will require that the 
Charter be altered in some impor
tant respects.

“The U.N. Charter now reflects 
serious inadequacies.

“One inadequacy sprang from 
ignorance. When we were in San 
F'rancisco in the spring of 1945, 
rfone of us knew of the atomic 
bomb which was to fall on Hiro
shima on August 6, 1945. The 
Charter is thus a pre-atomic age 
charter. In this sense it was obso
lete before it actually came into 
force.”

Eisenhower Cheers 
Stricken Boy

A six-year-old boy dying of can
cer joyfully retold recently the 
story of a surprise visit President 
Eisenhower made to his home.

“The President came and shook 
my hand,” shy Paul Henry Haley 
related.

President Eisenhower,vacation
ing here, read of the boy’s plight 
in the Denver Rocky Mountain 
News before going to church Sun
day. The caption under the boy’s 
picture said young Paul had only 
a short time to live and that his 
biggest wish was to see the Presi
dent.

After church, newsmen were 
told the President was going dire
ctly back to the home of his moth
er-in-law, Mrs. John S. Doud. But 
instead, the President made a sur
prise automobile trip to visit 
Paul.

At the boy’s home, the Presi
dent walked to the front door, kno
cked and said, “is Paul here? J 
came to see him.” Then the wide 
-eyed boy appeared.

“Howdy, Paul,” said the Presi
dent, thrusting out his hand. I 
read about you in the paper and 
thought I'd come out to see you.” 

Paul shook hands and his eyes 
glistened. The President asked the 
boy if he would like to see his car 
parked at the curb. Paul gleefully 
followed the President and listen
ed earnestly as the President ex
plained the car’s various gadgets.

Then the President and Paul sho
ok hands again and the President 
promised to send Paul an auto
graphed picture to add to his col
lection. — USIS.

U. S. Citizens Make Re
cord Contribution To

Polio Fund
During the 1953 “March of Di

mes” drive, 80,000,000 U.S. citi
zens contributed $51,000,000 to 
fight the crippling disease polio
myelitis. The total, based on re
ports from some 3,000 voluntary 
campaign chairmen to the Nation
al Foundation for Infantile Para
lysis, is 24 per cent higher than 
the previous record contributions 
of 1952. — USIS.

Iron Curtain Satire
Poles, long weary of waiting on 

line for the meager purchases they 
can afford, tell the following sto
ry about a hypothetical Soviet ci
tizen who got in trouble while 
standing iu a queue. After an in
terminable wait this Russian lost 
his temper and began to berate 
the “new man” — Malenkov — 
for not having improved conditi
ons created by the communist re
gime under Stalin.

“Malenkov or Stalin — what’s 
the difference? Things are as 
wretched as before!” the irate 
Russian chouted. “And they would 
be as bad under other Russian 
leaders!”

At these words a nearby poli
ceman rushed over to make inevi
table arrest. But others on the 
queue sided with the complainer 
and sought to dissuade the police
man, saying: “Leave him alone, 
comrade — can’t you see he’s a 
madman?”

“If he’s a madman,” retorted 
the policeman, “why is he making 
such good sense?”
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