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NAMU 
BELAUKIANT
Lietuviški namai yra viena 

svarbiausių sąlygų Bendruomenės 
veiklų padaryti gyvesne ir šako- 
tesne. Šitie namai padėtų blėstan
čių tautinę sųmonę žadinti pla
čiąja prasme, o Jaunas lietuvis 
čia nejučiomis įsiurbtų tautinės 
šilimos, taip labai pasigendamos 
visokiose šokių salėse, fabrike ir 
gatvėj.

Kas padaryta šitiems tautinams 
židiniams sukurti? Kaip reikalas 
atrodo vietose?

Adelaidėj yra per 1500 tautie
čių. Apie 2000 yra įsikūrę Mel
bourne ir apie 2500 Sydnėjuj. Per 
400 gyvena Geelonge. Mažesnės ko- 
lolnijos CanberroJ, Brisbanėj, New- 
castlėj, Perthe, Hobarte ir kitur.

Daugis tautiečių turi namus, 
automobilius, šaldytuvus, gražius 
baldus, sąskaitas bankuose. Ir tik 
labai nedaug yra tokių, kurie sva
ro “prie dūšios" neturėtų. Reiškia, 
sąlygas gyventi susikūrėme, nes 
nenorime amželį užbaigti kampi
ninkais.

Dabar vėl prie lietuviškųjų na
mų., čia Jau blogiau. Adelaidės 
Lietuvių Namams įsigyti Komisi
ja paruošė statutą, bet kasoj te
turi vos keliasdešimt svarų. Ne
daug Ir pasižadėjimų. Prasti rei
kalai Melbourne. Prieš keleris 
metus 2 ar 3 entuziastai sumetė 
pusšimtį — ir viskas. Gūdi tyla 
užgulė Komisijos planus ir darbą. 
Rašo iš Melbourne, kad Komisija 
snūduriuojanti, kad nieko nevei
kianti. Nežinia kaip ten yra, bet 
faktas — nieko nėra.

Geelonge planuojama senai ir 
aną dieną buvo norėta saviems 
namams pamatus tiesti. Atsirado 
kliūčių, kurios jau . ne Geelongo 
lietuvių valios ir pasatngų priklau
so. Bet formalumai bus įveikti. 
Geelongas namus turės. Ne šiemet 
— kitais metais.

Sydnėjuje lietuviškų namų idė
ja iš naujo atkasta prieš dvejus 
metus. Surinkta apie £ 2000 pasi
žadėjimais ir gal pusšimtis gry
nais. Komitetas energingai posėd
žiauja ir baigia ruošti statutą ar 
konstitucijų, be ko, sako, nei na
mų, nei sklypo negalima įsigyti.

Statutai, projektai, konstitucijos 
Ir kitokį popieriniai dalykai yra 
reikalingi. Bet ar neperilgai ant 
Jų sėdima? Net penkerius metus.

Jonas flbrinukų pirkdamas prieš 
dvejus (metus, australiškai nemo
kėdamas, visus sunkumus įveikė 
pas advokatą, agentą Ir banke per 
2-3 mėnesius, nes jis turėjo ki
šenėje svarbiausią dokumentą — 
PINIGUS.

Bendruomenės — lietuviškiems 
namams pirkti kaip tik ir stokoja
ma šito SVARBIAUSIO DOKU 
MENTO.

Viena šeima per 2-4 metus su
renka 5-8 šimtus svarų ir nusiper
ka namą. Nes reikia gyventi. Ir 
čia pat LIETUVIŠKA ŠEIMA, ku
ri turi šimtus ir tūkstančius dir
bančiųjų, per penkerius metus net 
sklypui reikalingos sumos nesu- 
krapšto. Argi šita šeima — visi 
mes — kampininkauti ir tegalime?

Mes mėgstame diskutuoti, gin
čytis. Gal kitas pasakytų — išsi
aiškinti. Gerai!

šito laikraščio puslapiuose labai 
dažnai ir daug rašoma lietuviškų 
namų klausimu. Daugiausiai syd- 
nėjiečiai pasirokuoti į laikraščio 
skiltis Išeina. Ir visa tai daroma 
“Vardan Tos Lietuvos.” Bet pi
nigų nėra, žodžius nepalydi kon
kretus darbas.

šito laikraščio redakcija nėra 
gavusi rašinio, kuris lietuviškų

A.L.B.
KRAŠTO VALDYBOS.

PRANEŠIMAS
Australijos Lietuvių Bendruome

nės Krašto Valdyba, pasirėmusi 
A.L.B. Statuto paragr. 21-27, skel
bia A.L. B. Tarybos narių rinki
mus 1955-1956 metų kadencijai.

1. A.L.B. Tarybą sudaro: atsto
vai j Pasaulio Lietuvių Seimą, 
Krašto Valdybos nariai, Krašto 
Garbės Teismo, Krašto Kontrolės 
Komisijos, L.K.F. Australijos 
Apygardos Valdybos pirmininkai 
arba jų pavaduotojai, A.L.B. 

Apylinkių pirmininkai ir Seniūnijų 
seniūnai. Rinkimų keliu į A.L.B. 
Tarybą įeina Apylinkių ir Seniū
nijų susirinkimų išrinkti įgalioti
niai, nuo kiekvieno šimto pilnatei
sių lietuvių po vieną atstovą.

2. A.L.B. Apylinkių valdybos 
ir seniūnai nustato (kiek sąlygos 
leidžia) Apylinkėje ir Seniūnijoje 
gyvenančių lietuvių skaičių Ir pa
gal jį rinktinų atstovų skaičių. 
Atstovų rinkimai vykdomi slaptu 
balsavimu.

3. A.L.B. Tarybos narių rin
kimai turi būti įvykdyti iki š.m. 
spalio mėn. 1 d. Išrinktųjų atstovų 
sąrašai prisiunčiami A.L.B. Kraš
to Valdybai ne vėliau 1954 m. spa
lio 15 d. Sąrašuose nurodoma Iš
rinktojo pilnas vardas, pavardė, 
gimimo data ar amžius ir adresas. 
Kartu prisiunčiama ir susirinkimo 
protokolo ištrauka rinkimų reikalu.

4. Pageidautina, kad į Tarybą 
būtų renkami pirmoj eilėj akty
vesnieji Bendruomenės nariai. Iš
rinktieji, Jeigu dar nėra tai atlikę, 
tuojaus susimoka solidarumo mo
kestį ir įsigyja Tautos Fondo iš
leistą Lietuvio pasą.

5. Į A.L.B. Tarybą renkami ne 
jaunesni 21 metų amžiaus. Ren
kamieji turi būti tos Apylinkės 
ribose gyveną asmenys.

V. SIMNIŠKIS, 
A.L.B. Krašto Valdybos 

Pirmininkas.
H. KMITAS,
Sekretorius.

1954 m. liepos mėn. 9 d.

Australijos min. pirm. Menzies 
pareiškė, kad Australija nėra pa
dariusi Jokių įsipareigojimų, ku
rie ją įveltų į karą Pietryčių Azi
joj.

namų reikalingumą neigtų. Reiš
kia, visi sutariame. Jeigu taip — 
klokime pinigus ant stalo. Po sva
rą, po kitą — namus tuoj turėsi
me. O Jų BŪTINAI REIKIA.

Akcijos, įnašai, aukps. Ne svar
bu. Svarbu čia tai, kad akcijos 
ar įnašai būtų nutarti tokio dyd
žio, kad kiekvienas tautietis galė
tų savo ištekliais prie namų įsi
gijimo prisidėti. Vienas svaras — 
kas pasakys tai esant per didelę 
sumą? Na, tas, kuris šitaip sakytų 
nėra pasirengęs vienu šilingu lie
tuvybės židinio paremti. Su tokiu 
laiko ir negaiškime.

Dar perša garažėlius. Tai esą 
išspręstų savaitgalio mokyklų pa
talpų klausimą ir pasitarnautų ki
tiems reikalams. Ne. I garažėlius 
susikraustę iš Jų ii- nebeišeisime. 
O garažėliuose lietuvybė dus, kol 
visiškai išsikvėps. Garažėliai ne
patenkins senimo ir nepatrauks' 
jaunimo.

Mums reikia namų su dideliais 
langais ir erdviomis salėmis, kur 
mes visi galėtume kartu susirink
ti kur lietuviška daina skam
bėtų plačiai ir šviesiai.

Mums reikalingi Lietuviški na
mai TUOJAUS ir pinigus šitiems 
namams mes privalome sudėti.

NAUJOS LINIJOS ŽEMĖLAPIUOS
Genevos konferencija, kurios 

svarbiausias uždavinys buvo už
baigti paliaubų periodą Korėjoj, 
įgyvendinant ten pastovią talką ir 
pasiekti susitarimo Azijos klausi
mu, jau vos konferencijai prasi
dėjus Korėjos reikalus išėmė iš 
darbotvarkės, nes komunistinis blo
kas pirmaisiais ėjimais užšacha- 
vo Vakarus. Taip Jungtinės Tau
tos buvo nustumtos nuošalin Ir 
5 Didieji, pasitelkę keletą “mažiu
kų” pradėjo svarstyti Pietryčių 
Azijos problemas, vis kalbėdami 
apie “šviesėjančias” viltis Indo — 
Kinijos ginkluotą konfliktą užbai
gti "garbingos taikos” pasira
šymu.

užsienių reikalų min. Dulles, kad 
Amerika prisijungtų prie betko- 
kio Indo — Kinijos susitarimo, 

į nes kitaip galinti iširti šiaurės 
Atlanto Sąjunga. Manoma, kad 
JAV, siekdamos išlaikyti šiaurės 
Atlanto Sąjungą, bus priverstos 
Jungtis prie Prancūzijos ir Angli
jos nuomonės. Tokiems spėlioji
mams pagrindo duoda dar ir tai, 
kad po Paryžiaus pasikalbėjimų į 
Genevą atskridęs Prancūzijos min. 
pirm, pareiškė, Jog jis tikisi ga
lėsiąs savo parlamentui duotą pa
žadą tesėti ir taika iki liepos 20 
d. būsianti pasiekta.

Dinl. Šefas St. Lozoraitis 
Londone

PRIE TAIKOS SLENKSČIO
Prancūzijos ministerls pirmi

ninkas Mendes — France, Prancū
zijai pažadėjęs Iki liepos 20 užbai
gti karą Indo —• Kinijoj arba pa
sitraukti, parodė Ir iniciatyvos, ir 
energijos, ir gerų norų. Jis posėd
žiavo su Molotovu, su Kom. Kini
jos ministeriu pirmininku, Didž. 
Britanijos ir Amerikos užsienių 
renkalų ministerius buvo pasikvie
tęs į Paryžių, kur draugiškuose 
pokalbiuose norėjo išgauti iš Dul
les pritarimą ir užtarimą.

Paryžiaus 3 Didžiųjų pasikalbė
jimai labai nepatiko Mololtovui, 
kuris čia įžiūrėjo pastangas už
blokuoti Genevos konferenciją. Va
kariečiai aiškinasi tenorėję tik sa
vo nuomones koordinuoti. Ofocia- 
llai skelbiama, kad kaikurlais 
klausimais 3 Didieji sutarė, ar bent 
nesutarimų raukšles palyginę. Ta
čiau politiniai stebėtojai Pary
žiaus pasikalbėjimus vertina gana 
pesimistiškai.

A.A.P. agentūros bendradarbis 
komentuodamas šituos pasikalbėji
mus įžiūri pavojų Šiaurės Atlanto 
Sąjungai, jeigu Prancūzija ir Ame
rika nesutartų dėl taikos sąlygų 
Indo — Kinijoj.

Reuterlo korespondentas rašo, 
kad diplomatiniuose sluogsniuose 
esama jausmo, jog Prancūzija ir 
Anglija darė spaudimą Amerikos

Einant prie susitarimų iškyla 
trys pagrindiniai klausimai: 1). 
Kur turėtų būti pravesta “taikos 
linija", perskelsiantl didžiausią 
Indo — Kinijos valstybę Vietna
mą. 2). Kaip taika turės būti įgy
vendinta ir garantijos. 3). Kada 
turėtų būti pravesti rinkimai Viet
name ir kas šituos rinkimus pra-. 
ves.

Salgone prieš šitokios taikos 
sąlygas demonstravo 5000 Vietna
mo Jaunimo. Suskaldžius Vietna
mą, jo ministeris pirmininkas ža
da prašyti Amerikos ginkluotos 
paramos krašto laisvei ginti.
FRONTUOSE NIEKO NAUJO
Kautynės Indo — Kinijoj tebe

vyksta. Prancūzai rodo kietą pasl- atžvilgiu.

prlešinimą ir į kautynių lauką me
ta visas ginklų rūšis. Labai akty
viai veikla aviacija, daužydama 
sukilullų kariuomenės telkinius ir 
tiekimą. Vienam prišpuoly pran
cūzai dalyvavo 10.000 vyrų pajė
gomis ir remiami motorizuotų da
linių komunistus išmušė iš svar

bių pozicijų. Komunistų mėginimai 
pasiekti didesnių laimėjimų, uži
mant svarbius puktus prancūzų 
gynybos linijoj, nepasisekė. Rau
donosios upės delta vis tebėra 
svarbiausias kovų laukas, nors di
delę erdvę prancūzai Jau prieš dvi 
savaites yra be kovos atidavę prie
šui.

CHURCHILIS NENORI 
RŪSTINTI AMERIKIEČIŲ

Anglijos ministerls pirmininkas 
Churchilis parlamento posėdy pa
reiškė, kad Kom. Kinijos priėmi
mas šiuo metu į Jungtinių Tautų 
Organizaciją būtų netikslingas. 
Šitas jo pareiškimas padarytas po 
to, kad opozicijos vadas Attlee iš
drožė kalbą prieš Amerikos veda
mą politiką, griežtai pasisakyda
mas už raudonosios Kinijos įsilei
dimą į Jungtines Tautas.

Toliau Churchilis pažymėjo, kad 
Kolm. Kinijos priėmimas į Jungti
nes Tautas sudarytų politinių kom
plikacijų aplamai ir būtų aiškiai 
nedrausmingas žingsnis Amerikos

Naudingi Kursai
Korespondentinius

LITUANISTIKOS KURSUS PRADEDANT

POTVYNIAI IR 
AUDROS

Australiją ir vėl nusiaubė labai 
daug nuostolių padarę potvyniai 

i ir audros.
Didžiausių nuostolių padarė iš

siliejusios Clarence, Tweed ir Rich
mond upės. Kai kuriose viteose ši
tų upių vanduo buvo pakilęs apie 
35 pėdas viš normalaus lygio. 
Daugiausia nukentėjo Queenslan- 
do šiaurinė dalis ir N.S.W. šim
tai namų Lismorės, Graftono, Bel- 
lingeno, Casino ir kituose miestuo
se bei tuose rajonuose buvo atsi
dūrę po vandeniu. Sunaikinta di
džiuliai plotai daržų, sulaužytos 
tvoros. Vanduo buvo apsėmęs 600 
ūkių šeimą. Sakoma, kad potvy
niai padarė nuostolių, kurie atsar
giai vertinant siekia £ 17 milijonų.

Didžiuliai potvyniai nusiaubė ir 
Europą, ypač Vengriją. Visi Ven
grijos miestai 200 mylių spindu
liu Szigetkoez rajone buvo eva
kuoti. Apie 80.000 žmonių viską 
palikę traukėsi iš pramonės cent
ro Gyoer. Apie 40.000 žmonių mai
tinami viešųjų virtuvių.

šitas potvynis vadinamas di
džiausiu ir nuostolingiausiu Ven
grijos istorijoj.

Potvyniai grąso eilei miestų ir 
kaimų Čekoslovakijoj ir Austrijoj.

Amerikoj siautė krašto oro ban
gos. Neišlaikę karštų vėjų mirė 
per vieną dieną 165 žmonės. Lie- . 
pos 16 d. Missouri žuvo 85, Kan
sas 41 ir Oklahomoj 30. |

Sena idėja Lietuvių Kultūros 
Fondui suorganizuoti Korespon- 
dencinius Lituanistikos Kursus 
pagaliau tampa kūnu. Aštuonių 
puslapių sąsiuvinio pavidalu kar
tą per mėnesį norinčiuosius į šį 
darbą įsijungti atlankys LITUA- 
NICUM su lietuvių kalbos ir jos 
istorijos, lietuvių literatūros, Lie
tuvos politinės, kultūros ir religi
jos istorijos, o taip pat ir Lietuvos 
geografijos turiniu. Būdas klau
simams patiekti imamas kuo pa
trauklesnis, tačiau pilnai jis galės 
išryškėti tik tada, kada LITUA- 
NIKUM redakcija gaus savo ben-
dradarbių sąrašą ir galės pamaty
ti jų bendro išsilavinimo vidurkį. 
Į LITUANIKUM prenumeratorius 
redakcija. norėtų žiūrėti kaip į sa
vo bendradarbius, bet ne kaip į 
pasingus skaitytojus. Darbas tu
rėtų būti dirbamas bendrai: skai
tytojai turėtų talkauti redakcijai, 
Iškeldami klausimus, parašydami 
rašinėlius, ar skaitytų lietuviškų 
knygų recenzijas, tiekdami šiaip
patarlmus. Bendradarbiauti kvie
čiamas visas, tiek besimo
kantis, tiek bedirbantis jaunimas. 
Geresnieji darbai bus spausdinti

JAUNIMO KVIESLYJE, kurį, kaip 
žinome, leidžia Melbourne K.F. 
Skyriaus akivaizdiniai Lituanisti
kos Kursai.

Korespondencinis LITUANICUM 
darbas tlesiogiškal priklauso Lie
tuvių Kultūros Fondo Australijos 
Valdybai, darbas dirbamas jai pa
vedus ir morališkai bei medžia
giškai remiant.

LITHUANICUM redakcijos su
dėtis:

Albertas ZUBRAS —lietuvių li
teratūra (laikinai ir Lietuvos po
litinė istorija). Alena KARAZIJIE
NĖ lietuvių kalba ir kalbos isto-
rija, kun. Juozas KUNGYS — lie
tuvių kultūros ir religijos istorija, 
Jonas JANULAITIS — Lietuvos 
geografija. Redakcinei kolegijai 
vadovauja Albertas ZUBRAS.

Organizaciniam — administra
ciniam LITUANICUM darbui va
dovauja JONAS JANULAITIS ir 
Nelė KRAUSIENE. Koresponden
cija siųstina administratoriaus ad
resu: Jonas JANULAITIS, 4
Grandview Ave., Maribyrnong, 
Vic.

LIETUVIŲ KULTŪROS FON
DO AUSTRALIJOS VALDYBA.

ŠNIPINĖJIMO AFEROJ IŠKYLA NAUJI 
VARDAI

Petrovai savo parodymuose Ka
rališkajai Komisijai Melbourne 
atidengia vis naujų faktų ir vardų. 
Kiek anksčiau buvo iškviestas duo
ti parodymus žurnalistas Rupert 
Lockwood. Nustatyta jog jis esąs 
autorius dokumento “J”, kurį jis 
tris dienas rašęs Sovietų Sąjui- 
gos ambasadoje CanberroJ. Tas 
“kūrinys” buvo persiųstas j Mas
kvą, bet jo kopiją Karališkajai 
Komisijai pateikė Petrovas. Lock
wood Karališkąja: Komisijai atsi
sakė duoti kokius nors paaiškini
mus. Buvo pakviestas kitas žur
nalistas, Fergan O’Sullivan, kuris 
prisipažino parašęs dokumentą

“H”, šitame dokuhnente 1951 m. 
jis Sov. ambasados pareigūnui 
pateikė Informacijų apie Austra
lijos žurnalistus ii- radijofonų dar
buotojus, kurios domino Sov. Są
jungos ambasadą.

Petrovai parodymų metu yra 
nuolatinėj kryžminių klausimų 
ugny. Rupert Lockwood advokatas 
Hill stengiasi sukurti padėti, kad 
Petrovus diskreditavus ir jų pa
rodymus nuvertinus.

Komunistų laikraščio “Tribune” 
redakcijos atstovas, po Petrovo vie
no pareiškimo šūktelėjo “melas” ir 
po to buvo paprašytas išeiti iš tei
smo salės. Jį “po ranka” išlydėjo

tis nuo birželio mėn. 19 d. ligi 
Lietuvos Dipl. šefas S. Lozorai- 

liepos mėn. 4 d., viešėjo Londone, 
kur tarėsi su Lietuvos ministeriu 
Didžiojoj Britanijoj B. K. Balučiu 
Ir buvo priimtas Foreign Office’e 
šiaurės departamento direktoraus. 
šio vizito įmetu min. Lozoraitį ly
dėjo pasiuntinybės patarėjas V. 
Balickas, pavaduodamas šia proga 
min. Balutį, kuris sveiksta po il
gesnės ligos.

Min. S. Lozoraitis turėjo kelis 
pasikalbėjimus su Latvijos ir Es
tijos ministeriais Londone. Su Jias 
buvo ypač aptarti Baltijos San

tarvės sudarymo 20 metų sukakties 
minėjimo sumanymai ir kai kurie 
Baltijos valstybių interesų atsto
vavimo Vokietijoje klausimai.

Min. S. Lozoraitis atsilankymo 
Londone metu taip pat susitiko 
su J.A.V. ambasados nariais.

S Lozoraitis dalyvavo 1941 m. 
sovietų įvykdytų deportacijų minė
jime Lietuvių Namuose Londone 
ir ta proga susitiko su J.A.V. 
Kongreso nariu Ch. J. Kerstenu. 
S. Lozoraitis turėjo pasitarimą 
su lietuvių politikos veikėjais ir, 
Londono Lietuvių Pollitinio Klubo 
pakviestas, padarė Klube prane
šimą.

Tęsdamas savo kontaktus su so
vietų okupuotųjų kraštų atstovais, 
Dipl. šefas susitiko bu lenkų po
litikais pusryčiuose, kuriuos jam 
padarė Lenkijos respublikos pre
zidentas A. Zalecki, ir revizitavo 
lenkų generolą V. Andersą, kuris 
prieš porą mėnesių atsilankė pas 
jį Romoje.

Iš Marijampolės stebėjo 
saulės užtemimą

Birželio 30 d. Sovietų Sąjungos 
mokslininkai buvo atvykę į Lietu
vą ir įsikūrę Marijampolėj, iš kur 
buvo galima matyti visiškas sau
lės užtemimas. Be astronomų tą 
dieną į Marijampolę buvo suvažia
vęs būrys dailininkų, filmuotųjų, 
foto korespondentų ir, be abejo, 
enkavedistai. Deja, diena buvusi 
nesėkminga, nes dangus buvęs de
besuotas ir sovietiniai mokslinin
kai nieko negalėję matyti.

•
Jungtinės Tautos patvirtino Aus
traliją administratorium — pati
kėtiniu Naujojoj Gvinėjoj.

•
JAV, pagal 1950 metų sutartį, 

Slamui teikia karines medžiagas ir 
duoda savo karinius patarėjus, 
šidmis dienomis JAV vyriausybė 
sutiko su Siamo prašymu padidin
ti ginklų ir karinių medžiagų 
tiekimą Siamui. Artimiausioj atei
ty bus siunčiama modernlškiausi 
ginklai aviacijai, laivyno bei sau-
sumos kariuomenei.

Pirmą kartą Indo — Kinijos ka
re komunistų vadovaujamų sukilė
lių kariuomenė puolė pietinės Laos
miestą Pakse, esantį Siamo pasie
nyje. Pakse turi 30.000 gyventojų.

•
Hobarto teismas 4 vaikų tėvus 

pasiuntė į kalėjimą už tai, kad Jie 
neleido savo valkus į mokyklą. 
Vieno vaiko motina turėjo atsėdėti 
12 vai., o trys tėtės po 24 vai.

uniformuotas pareigūnas.
Ryšium su linksniuojamais ap

klausinėjimo metu £ 5000, kuriuos 
yra gavęs Petrovas iš Australijos 
valdžios, ir advokato Hill nuolati
niais klausinėjimais, ar Australi
jos valdžia Petrovui nėra užtikri
nusi ateities šitame krašte, minis
teris pirmininkas Menzies pareiš
kė, kad Australijos vyriausybė 
Petrovui jokių pažadų nėra davusi 
Ir Jo finansinė ateitis nėra aiški.
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Senimas Ir Jaunimas
Jaunimas yra šeimos ir tautos 

tęstinumo pagrindas. Jis yra ir di
namiškoji bendruomenės dalis, len
gvai linkęs atsisakyti seno ir pa
sisavinti naujenybes. Revoliucijos 
ir Šiaip perverąminiai lūžiai dau
giausia patraukia jaunimą. Jei jau
nimui būdinga ryžtas ir jėga, tai 
vyresniajai kartai patirtis, atsar
gumas, apskritai išmintis. Geriau
siai visdėlUo, kai ryžtamasi iš
mintingai, kai jėga naudojama at
sargiai. "Tai senio mintis”, pasa
kys Jaunas .

Senimas linkęs 
žvilgsniui. Visiems 
niųjų pašnekėsią! 
laikus. Viskas ten 
geriau. Taip jau yra, kad nelaimės 
ir nemalonumai pamirštaAna, gi 
prisimenama gera. Vaizduotė lin
kusi praeitį dar pagrąžinti, iš
kreipti. Jaunimas gyvena dabarti
mi, nedidelė jo dalis kuria ateitį 
ar tik jos miražus. Jaunimas šyp
sosi seniams.

Namuose. Kūdykio akys at
kreiptos į motiną ir tėvą. Fiziolo
ginės brendimo priežastys iššau
kia ir psichinį lūžį — valkai ati
tolsta tėvų. Kūdikystės ir vaikys- 

' tės žaidimų draugus pakeičia ki
tos rūšies bendravimas. Nebeuž
tenka namų ir kiemo. Jieškoma 
draugų, kurie yra dalininkai In
tymių pašnekėsiu, svajonių, planų, 
ūžavimo ’ir erotinio žavėsio. Ima 
reikštis žmogaus gyvio pasklrtl- 
nė prigimtis — kurti savo atskirą 
gyvenimą; nesąmoningai, vėliau 
sąmoningai Jieškoma lyčiai part
nerio. Valkai Išvirsta tėvais, 
natūralus vyksmas.

Stabtelsime ties generacijų 
blemos psichiniu ir socialiniu 
mentu. Su amžiumi kinta žmo
gaus psichika: jaunystėje tas pats 
žmogus yra vienoks, subrendęs ki
toks, dar kitoks pasenęs. Senstelė. 
jęs žmogus dažnai savęs neatpa
žįsta jaunatvėje. Aišku, kintant 
amžiui, kinta pažiūros, vertybių 
suvokimas, kinta siekimai. Todėl 
tik mandagus jaunimas kalbasi ir 
svečiuojasi su vyresniaisiais, šiaip 
jau nuobodžiauja. Yra ir tokių 
jaunuolių, kurie jieško vyresniųjų 
draugystės. Tie, bendraudami su 
vyresniaisiais, jaučiasi turtėją, pa
sisemta jų Išminties ir patyrimo. 
Jie patys Jau yra, nors ir jauni, 
bet išmintingi.

grįžtamajam 
žinomi vyres- 

aple senuosius 
buvę gražiau,

Tai

pro- 
mo-

Seniau nelengvas kelias buvo 
naujybėms. Uždara tautinė ben
druomenė. Retas kuris būdavo nu
važiuoja toliau savo parapijos: 
čia gimdavo, čia augdavo ir pa- 
sendavo, čia būdavo palaidojamas. 
Jaunieji mokėsi iš senių, gi suau
gę virsdavo tais pačiais ar labai 
panašiais seniais. Daug kas paki
tę dabar. Tarptautinio pobūdžio 
filmas, radijas, mokslas ir spauda 
šiandien pasiekia ir krūvoje gyve
nančias tautines bendruomenes. 
Kai jaunimas šiuo keliu ateinan
čioms naujybėms yra lengvai pri
einamas, tai seniams yra rezer- 
vuotesnis ar visai rezervuotas. Se
niai stebisi, Jaunimas šypsosi. Tik 
Išmintis ir čia suranda lieptą.

Mūsuose veikia dar naujas fak
torius: esame atitrūkę savosios 
tautos ir atsidūrę svetimos kultū
ros, kalbos, svetimų papročių ir 
gyvenimo būdo bendruomenėje. Jei 
vyresnieji laikosi nuošalėje, gyve
na ir toliau savą lietuvišką dias- 
porinį gyvenimą, tai jaunimas yra 
žymiai arčiau naujajai aplinkai, 
jis su ja yra jau besuaugąs. Tat 
mūsiškoji generacijų problema yra 
ypatinga, labai skaudi. Žinoma, ji 
būtų tiek pat ypatinga, tik nebū
tų skaudi vyresniesiems ir tėvams, 
jei mes būtumėm laisvo noro emi
grantai. Tada vaikų asimiliacija 
būtų tėvų troškimas Ir pasididžia
vimas, nes tikslas būtų kuo grei
čiau įsilieti naujajin soclalinin kū
nam Lietuvio vardas diktuoja 
mums kitas pareigas. Mūsų priau
gančiam jaunimui teks savo sielo
je suderinti dvi vertybes — savo 
tautos Ir svetingojo krašto, kuris 
psichiškai darosi jojo tėviške.

Kyla naujos problemos tėvams 
Ir švietėjams. Tėvai Ir švietėjai 
negali leisti jaunimui augti savų
jų vertybių priešais, o tas gali 
įvykti, jei aplinkos dvasia nebus 
atsverta. Iš kitos pusės, jei tėvai 
gyvens tik prisiminimais, jei nie
ko naujo nesimokys, pasirodys jau
nuoliams svetimi, pasirodys jiems 
susenę. Tas pats reiškinys bus ir 
apskritai tarp mūsų jaunimo ir 
senimo. Tik atviras žvilgsnis sve
čio kraštui, tik nuolatinė savišvie
ta, tik nuolatinis kontaktas su lie
tuviškosios kultūros laimėjimais 
įgalins nauja įjungti į lietuviškos 
dvasios pasireiškimą. Tik tuo keliu 
eidamas sugebės senimas išlaikyti

savęs nenutolstančios vaikus, iš 
viso jaunimą. Naujų kartų tauti
nė dvasia formuojasi bendraujant 
jaunimui su vyresniaisiais, išlie
kant kontakte su tautos kultūra. 
Bet paneigus ar negirdom praėjus 
pro svečio krašto kultūrinę, iš vi
so aplnikos įtaką, sėkmingas sa
vosios kultūros daigų skiepijimas 
Jaunimui apsunkinamas, gal net 
neįmanomas. Lietuviško reikalo iš
ryškinimas, išeinant Iš vietinės ap
linkos, dėsnis apsprendžia ir sėk
mingą savaitgalinių mokyklų vei
klą. Generacijų tęstinumui išlikti 
didžiausią vaidmenį tačiau suvai
dina tradicijos ir kalba. Visų mū
sų socialinių institucijų pareiga 
puoselėti lietuviškąsias tradicijas, 
jei yra reikalo, kurti naujas; kal
bos ryšiais išliks jaunimas savų
jų nenutolęs, tik šeimai nuošird
žiai Ir sąmoningai tam reikalui 
atsidėjus.

ZUBRAS.

BENDRUOMENINIU KELIU
Atrodo nebereikėtų kartoti V. ' dėsime, suprasime vieni kitus, — 

Kudirkos žodžių: “Vienas vyras ne ' 
talka, vienas žodis ne šneka”. Ši
tai visiems yra aišku ir supran
tama. Tik, deja, šito nevisada .lai
komasi lietuviškoj veikloj. Penke- 
rių metų patirtis rodo, kad daž
nai mes traukiame vežimą kas sau.

Lietuviškas veikimas bazuojasi 
Bendruomenės Apylinkėse, kurios 
daugiausiai yra negausios ir nieko 
didesnio paskirai negali nuveikti. 
Be to, viena.Bendruomenės Apy- 
Inkė mažai ką žino apie kitą. O 
dar mažiau, atrodo, žino centrinė 
vadovybė Sydnėjuje. Todėl ir tūp- 
čiojame vietoje, nesuslgaudydami 
nuo ko pradėti ir ką toliau veikti. 
O |mes nešam atsakomybę prieš 
Lietuvą ir busimąsias kartas, prieš 

pasilikusius brolius tėvynėje. Mums 
tenka dideli ir atsakingi uždavi
niai. Laikas teka 
me tūpčioti vietoj

Išsilaikysime ir 
galėsime (ką mes 
padaryti) jeigu vieni kitiems pa-

— mes negali 
ir blaškytis.
sunkumus nu- 

būtinai turime

GENOCIDO PARODA JAV
(LAIŠKAS IŠ BOSTONO)

metais

Bostone, Taut. Sąjungos namuo
se, atidaryta Genocido Paroda. 
Atidarė Sąjungos pirm. Kasmaus- 
kas. Atsilankė garbės konsulas 
adv.šalna ir daugybė naujųjų ir 
senųjų Amerikos lietuvių. Įspū
dingą kalbą pasakė prof. Končiuj, 
politkalinys — Červenės žudynių 
dalyvis — liudininkas.

Paroda vaizduoja 1940
Lietuvoj bolševikų vykdytus kan
kinimus, žudymus ir trėmimus. 
Antra dalis (kitame augšte) vaiz
duoja laisvą Lietuvą iki 1940 me
tų. Šitam skyriuj nepaprastą įs
pūdį teikia didžiulis kūrinys “Lie
psnojanti ir kenčianti Lietuva”. 
Tai dail. Andrlušlo ir inž. Okunio 
neužmirštamas kūrinys, kuris lan
kytoją sustabdo vietoj, vos žvilgs
niu paveikslo užkliuvus.

Paroda buvo atidaryta Amerikos 
nepriklausomybės dienos išvakarė
se, kad akivaizdžiai priminus ame
rikiečiams, koks likimas gręsla 
šiandien laisvajam pasauliui iš ko. 
munistų.

Paroda susidomėjimas labai di
delis. Ji gausiai lankoma. Ameri
kiečių laikraščiai bei radijo paro.

vietos ir laiko.
jeigu galėtumėte

suruošti Australl-

dal skiria daug 
Būtų puiku, 

šitokią parodą 
joj ir parodyti australams, kaip
atrodo gyvenimas už “geležinės 
uždangos”.

Amerikoj paskleistas gandas, 
kad Australijoj ir vėl pradėta kel
ti vėjus prieš imigrantus. Net jū
siškė spauda esą žadama uždrau- 
ti. Ar tai tiesa? Jeigu taip būtų, 
praneškite — sukelslme ir mes vė
ją. Užpilsime jūsų valdžią laiškais 
ir memorandumais ir kreipsimės j 
savo valdžią, kad ši jūsiškei pri
mintų Atlanto Chartą, kurią ir 
Australijos vyriausybė yra pasi- 
rašiusi. O Chartoj aiškiai pasaky
ta apie religijos, žodžio ir spau
dos laisvę. Bet tai gal tik gandas 
Ir nieko rimto.

Pas mus vasara ir lankome pik
nikus.

Darbų čia niekas nesiūlo. Nete
kus darbo kitą nėra lengva su
rasti.

šiuo metu, atrodo, pas jus ge
riau.

jeigu aiškiai žinosime ko mes no- 
r|me ir to sieksime suburtomis 
jėgomis ir neatlaidžiai. 
turime daug, užsimojimų ;
— bet tai vis kabą ore 
Ir jie kabės, toliau, Jeigu 
me savo veiklos taktikos.

LIETUVIŠKI NAMAI. Reikalai 
sukasi vietoje ir kalbos nesibai
giančios ir vis apie tą patį, saky
čiau, pradeda nusibosti. Atrodo, 
jeigu namų reikalas ir toliau ju
dės tokiu tempu, tai į lietuviškus 
namus tegalės įeiti.tik mūsų anū
kai. Jeigu jie čia gyvens ir tokie 
namai jiems bus dar reikalingi.

LIETUVIŠKA SPAUDA. Ben
druomenės iaikraštis vos išsilaiko. 
O jis turėtų padidėti. Laikraštis 
turėtų būti įdomus ir tėvams ir 
vaikams. Ką randa jaunimas šios 
dienos laikrašty? Nedaug arba nie
ko. Laikraštis nedelsiant turėtų 
padidėti ir jame nedelsiant turėtų 
būti įvestas skyrius jaunimui. Mes 
privalome pripratinti Jaunąją kar
tą prie lietuviško laikraščio, prie 
savo spausdinto žodžio, šiandien 
mūsų laikraštis nepatraukia jau
nimo.

VASAROS STOVYKLOS 
VAIKAMS

Sydnėjuje štai organizuojama 
vasaros vaikų stovykla. Labai 
džiugus ir sveikintinas sumanymas 
ir pastangos. Bet toji stovykla 
tęsis tik 10 dienų ir į Ją suvažiuos 
nedidelis skaičius vaikų. Esu tik
ras, kad vaikų susiras žymiai dau
giau, negu į stovyklą galės sutilp
ti. Vasaros stovyklų organizavimo

Reikalų 
begales, 
dalykai, 
nekeisi-

reikalas opus ir svarstytinas vi
su platumu, nes tokių stovyklų 
reikšmė priaugančiai kartai labai 
didelė.

Ir kiek dar tokių dalykų būtų 
galima priskaičiuoti ir jie visi rei
kalingi greito sprendimo. Lietu- 
vškoji visuomenė laukia, kad kas 
nors konkretaus būtų daroma. Ji 
yra pasirengusi remti visus ge
rus užsimojimus ir planus, tik lau
kia aiškaus žodžio ir vadovavimo.

Reikia keisti veiklos taktiką. 
Išsivaduokime iš asmeninio, parti
nio ar mažos apylinkės — parapi
jos interesų kiauto. Lietuviškieji 
reikalai yra visų mūsų reikalai Ir 
tik plataus bendradarbiavimo ke
liu užsibrėžtus tikslus pajėgsime 
įgyvendinti.

Kad išjudinus lietuviškąjį veiki
mą iš sustingimo, siūlyčiau gali
mai greičiau sušaukti Sydnėjuje 
— N.S.W., o kituose miestuose 
kitų valstijų, lietuvių konferenci
jas, į kurias turėtų būti pakviesti 
Bendruomenės Apylinkių pirminin
kai, organizacijų atstovai, visuo
menininkai, spaudos darbuotojai. 
Tokia konferencija, su iš anksto 
nustatyta programa, pagelbėtų iš
narplioti neaiškumus, aptartų ir 
nustatytų gaires tolimesniam vei
kimui.

M. Gailiūnas.

Iš Australijos vis retkarčiais 
atplaukia vienas kitas lietuvis. Ki
ti ir nelabai patenkinti kontinen
tus pakeitę. Vieniefm. šalta, kiti 
darbo tempu nusiskundžia, treti 
ilgai ir be darbo turi pagyventi. 
Tik iš Sydnėjaus atvykęs Rugelis 
su žmona neišlaikė Čikagos šal
čių ir, regis, jau Kalifornijoj —

Naujakuriui ir , čia gyventi nėra 
lengva. Dirbti tenka sunkiai. Tik 
su savaitiniu uždarbiu galima 
daug ką ištaisyti. Pav. geri nai
lono marškiniai iki 5 dol., 10 gerų 
nosinių — 1 dol., tropinis kostiu
mas vasarai 14-20 dol., batai va
sariniai — 12 dol., senesnio mode
lio, bet naujas automobilis 300- 
1000 dol. J. V-tis.

MIS

NAUDOK
VISOMIS
PROGO

Įsigyk ir ant visų laiškų bei 
siuntų klijuok “Stop Genocide” 
ženkliukus. Tuo būdu populiarinsi 
Lietuvos vardą ir visiems primin
si jos kančias.

Surinktos lėšos naudojamos “ko
vai prieš Lietuvoje vykdomą ge
nocidą.

Vienas ženklelis kaštuoja 4 
pensai. Juos platina ALB Krašto 
Valdyba ir visų Apylinkių Valdy
bos.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

VINCAS KAZOKAS

<

II.
Atsimenu kaip šiandie: Jau buvo prietema. Aš baigiau. tvarkyti 

savo daiktus ir atsisėdau prie lango, norėdamas apgalvoti, ar nesu 
ko nors pamiršęs. Lauke stipriai šalo. Mėnuo snaudė, įstrigęs nuo
gose medžių šakose, lyg voratinklyje, ir temstančiame dangaus 
skliaute viena po kitos akivaizdžiai dygo žvaigždės. Aš galvojau 
apie ryt dienos: keliohę, nau.jį aplinką ir apie čia pasillekančiūo- 
sius. Man kažkaip buvo sunku ir gaila (palikti šito {miestelio, su 
kuriuo per trumpą laiką buvau nepaprastai susigyvenęs ir jį pami
lęs.

Mano mintis nutraukė iš tamsių varpinės bokšte nišų netikėtai 
išsprūdęs varpo dūžis, kuris tarytum girtuoklis, laikydamasis tvorų 
ir užkliūdamas namų sienų, sunkiai nusvyravo temstančiais takais. 
Po jo lėtai sekė antras, trečias Ir pagaliau lyg nesulaikoma versmė 
liejosi pro bokšto kraštus vakarinė miestelio varpų giesmė. Tą va. 
karą ji skambėjo su kažkokia ypatinga gaida, kurioje galėjai išgirs
ti rūsčią ir nepermaladaujaimą likimo grėsmę ir drauge lyg trumpus 
žaibo švystelėjimus, giedrus giedrus džiugesio akordus. Ir vaidenos, 
kad štai, taip svaiginančiai įsisiūbavę, patįys varpai nusikabins 
nuo sunkių bokšto sijų ir taip raudodami išeis per užsnigtus lau
kus, Išeis į naktį, kažką žadindami Iš praeities ir viliodami rogių 
varpelių aidais. O ten, bokšte apačioje, stovės išprotėjęs varpinin
kas, laikąs rankose sudribusią virvę Ir negyvomis akimis išlydis 
išeinančius varpus. Netrukus jie nutilo ir nulenkę savo sunkias gal. 

'vas žiūrėjo žemyn j tamsą, tarytum ištlkfmiausieji tylos sargai.
Dar kuri laiką taip prietemoje prie lango parymojęs, aš pasi

ėmiau ryšulėlį su užkandžiais, vyno buteliu ir išėjau pas Jokūbą. 
Jis buvo paskutinis, su kuriuo dar nebuvau atsisveikinęs. .

Lauke nesimatė jokio žmogaus. Sniegas girgždėjo po mano ko. 
jomis, ir šaltis, lyg pasalūnas šuo, griebė man už ausų, šalia ka
pinaičių viena kerte atsirėmusi į mūrinę tvorą stovėjo nedidelė pir. 
kėlė, čia gyveno Jokūbas. Tamsios kapinaičių eglės kažkaip gūdžiai 
švokštė, lyg savo tirštose šakose būtų sugaudžluslos visus žemuo
sius varpų tonus. Žvilgterėjęs pro langą mačiau viduje sėdintį prie 
krosnies Jokūbą, kuris laužė sausas šakeles Ir mėtė jas ugnln.

Neatsakydamas į mano pasvelkinllmą, Jokūbas pasislinko tru
putį užleisdamas man vietos sėstis šalimais. Aš tryniau .savo už. 
geltas rankas, laikydamas Jas, prieš liepsną ir pasiteiravau apie 
sveikatą, čia pat iš karto sakiau atvykęs su juo atsisveikinti Ir 
pradėjau pasakoti savus sumanymus, kada gyvensiu dideliame mieste.

— Šį vakarą aš tavęs laukiau, — lyg ankstyvesnės mano kalbos 
negirdėjęs prabilo Jokūbas. Jis buvo taip labai užsiėmęs krosnies 
ugnimi , kad net neturėjo laiko į mane pažvelgti. Krosnyje liepsna 
ėmė linksmiau plazdenti, ir Jokūbas po valandėlės atsigręžė j 
mane:

— Miestas yra lyg didžiulė bažnyčia, kupina žmonių: visi len
kiasi prieš tą patį altorių, bet kiekvienas meldžiasi vis kitokiam I 
Dievui. — Paskui Jis vėl parimo ant savo kelių, paskęsdamas savo 

mintyse.
Dar klek laiko taip prie ugnies pasėdėję mudu persikėlėm prie 

stalo, kur aš anksčiau buvau jau išdėstęs užkandžius ir atidaręs 
vyno butelį. Aš jo paprašiau stiklinių, Ir jis iš spintelės išėmė dvi 
dideles kristalines taures, kas mane labai nustebino. Ne dėl to, kad 
to iš Jokūbo nebūčiau tikėjęsis, bet kad įsu šia skurdžia aplinka 
šios taurės nelabai derinosi. Valgydami mudu draugiškai šnekučia
vomės. Jokūbo veidas pragiedrėjo ir jis pats pasidarė kažkaip gy
vesnis ir šnekesnis. A.Š pripyliau tauras Ir mudu |sudaužėm. Ma. 
čiau, kaip jo veidas staiga nubalo ir rankoje laikoma taurė virpė
jo. Jis pasižiūrėjo į mane nesuprantamo nerimo kupinu žvilgsniu .ir 
susijaudinęs paklausė:

— Girdėjai? Rogių varpeliai!
Man pasidarė labai nejauku. Tuoj pat pagalvojau, kad jis vėl 

Išgyvena anuos sąmonės aptemimo momentus, apie kuriuos buvau 
girdėjęs iš miestelio gyventojų. Tačiau susivaldęs atsiprašiau, pri. 
sipažindamas, nieko negirdėjęs.

— Klausyk, klausyk! — susijaudinęs pertraukė mane Jokūbas, 
paragindamas mane sudaužti taurėmis antrą kartą. Mano nervai 
buvo labai įsitempę. Nežinau, ar man tik pasivaideni, ar mano pa
sąmonėje susidarė įspūdis, įtakojamas Jokūbo žodžių, bet šį kartą 
aiškiai išgirdau, kaip sausas kristalo skambėjimas, prieš užgęsda. 
mas, išvirto stebėtinais rogių varpeliais.

Jokūbas liovėsi valgęs ir pasitraukęs nuo stalo atsisėdo prie 
ugnies, rankomis uždengdamas veidą. Kambaryje susidarė labai ne
jauki tyla. Aš bijojau prabilti, kad savo žodžiu dar labiau nesu- 
žeisčiau šito keisto ir vienišo žmogaus. Tą valandą jis atrodė toks 
apleistas, tarytum sudėvėtas daiktas, laukiąs eilės būti įmetamas 
ugnin. Iš tolo žiūrėjau į jo žilus, papurusius plaukus, į jo menką, 
sudžiūvusią figūrą, ir savo širdyje niršau ant savęs, nesurasdamas 
deramo žodžio, kuriuo galėčiau sudaužyti mus gaubančią tylą, tary
tum stiklinį gaubtuvą.

Ilgokai pasėdėjęs prie ugnies, Jokūbas kažkaip keistai sujudėjo, 
llyg žmogus, nusimesdamas nuo savo pečių sunkią naštą ir atsisto
jęs perėjo per kambarį. Priėjęs prie stalo, jis paėmė savo neišger
tą taurę ir čia pat išgėrė.

— E, broleli; — po valandėlę kreipėsi į mane Jokūbas. Jo 
balse ir veide matėsi nuovargis, tarytumei jis ką tik būtų išgyve
nęs sunkią kovą su savimi. — Rogių varpeliai. O buvo viena va
landa, kada aš alpau iš laimės jų klausydamasis, ir tą pačią va
landą jie mane nužudė.

Jis vėl nutilo ir žiūrėjo pro langą j žiemos nakties platumas. 
Aš jau buvau beprasižiojąs kažką pasakyti, bet Jis greit atsisuko 
ir uždedamas ranką man ant peties atsisėdo šalia.

— Mūsų draugystė baigiasi, — pradėjo Jis pamažu. — štai, 
tu rytoj išvažiuoji. Gal mes jau niekados nebesusitlksim. Gal šį va
karą paskutinį kartą mudu mattomės ir kalbamės. Per šitą mūsų 
bendravimo laiką aš tau daug ką pasipasakojau. Greičiausiai be rei
kalo. Bet kas žino. Man atrodo, kad žmogui yra skirta gyvenime 
tiek ir tiek žodžių. Jeigu jis neturi kam pasipasakoti, jis išeina ir 
kalba medžiams ar akmenims. O gyvenimas moka atrinkti ir suvesti 
žmones. Iš žemės pakraščių tave Iššaukia, nuveda į tau nesapnuotą 
vietą ir pristatęs' nepažįstamajam sako: “Štai, šitas tavo draugas. 
Būk jam atsidavęs ligi mirties!" Arba rūsčiai prigraso: “Jis tavo į 
mirtinas priešas.'Nužudyk Jį!” Ir dažniausiai būna, kad nužudai jį Į

net nežinodamas, už ką, arba atveri savo širdį neklausdamas — 
draugystei ar pajuokai. Taip ir mudu. Su niekuo aš nesikalbėjau 
nuo to laiko, kai aš pasitraukiau iš gyvenimo. Niekam neleidau pa
žvelgti savo vidun. Bet tu atėjai, ir aš pradėjau kalbėti. Patsai ne
žinau, kodėl Matai, gyvenimas yra bais! paslaptis. Gal būt kaip 
tik jajne Ir slepiasi patsai Dievas, Šioje tylos- saloje aš turėjau 
gražaus laiko pamąstyti. Aš manau, kad Dievas nėra taip toli, kaip 
kad mes vaizduojamės. Bet mes nemokame prie jo prieiti. Puola
mės spręsti Dievo klausimą nepažindami paties gyvenimo. Ir bai
siausia, kad dažnai mes patys nejieškome Dievo ir nebandome at
skleisti gyvenimo paslapties. Visa, ką mes turime, — tikėjimą, gy

venimo stilių — mes paprastai išm okstame iš kitų net nesiklaus
dami, ar tai tiesa. — čia Jis gyvai pasižiūrėjo į mane, lyg laukda
mas mano pritarimo. — Ar tu žinai, ko tu čia atvažiavai? Vaikų 
Mokyti? O gal aš tave varpais iššaukiau, kad ateitum čia, kaip 
laukiamas bi.iulis ir išklausytum mano žodžius, kurių neišsakęs aš 
negalėčiau užmerkti akių, o tu be jų klaidžiotum, jieškodamas ne
žinia ko. Aš nežinau, ar tu esi tasai gyvenimo skirtasis. Bet kažkas 
man sako — kalbėk! Gal tai Dievo valia, o gal patsai gyvenimas 
tuos žodžius diktuoja. Jie abu yra labai dideli, ir dažnai vienas 
kitą užstoja. Ir mes paprastai neskirtam, kur yra Dievo balsas ir 
kur paties gyvenimo šauksmas. O gal jie abu yra vienas ir tas pats?

Jokūbas kalbėjo lėtai, bet taip sklandžiai, akis įbedęs į vieną 
tašką, lyg skaitytų iš nematomos knygos. Jo kalbą nutraukė ilgas 
ir sausas kosulys. Jis kosėjo ilgai, su pertraukomis. Aš jam įpy
liau karštos kavos, ir Jis užgėręs nurimo. Ugnis krosnyje pradėjo 
blėsti, Ir aš tuo laiku laužiau pasidėjęs ant kelių sausas pušų šakas, 
kaip kadais ^namuose . Atsigavęs nuo dusinančio kosulio, Jokūbas 
dar valandėlę ramiai pasėdėjo,paskui atsikėlęs patsai pripylė vyno 
taures ir mudu išgėrėm sudauždadmi. Aš tikėjausi vėl panašaus Jo
kūbo susijaudinimo, bet šį kartą Jis buvo ramus, lyg visai nebūtų 
atkreipęs dėmesio į susidūrusių taurių skambesį. Lėtu rankos mostu 
Jis nusišluostė lūpas ir prabilo:

— Taigi, rogių varpeliai. Jau tau sakiau, kad kadaise aš alpau 
Jų klausydamasis ir tą pačią valandą jie mane nužudė. Tai buvo 
paskutinė mano gyveninio valanda. Sakau, paskutinė, nes visas ši
tas laikas nuo tos valandos ligi šiandie ne man priklauso. Aš Jau 
tada numiriau ir dabar laukiu tik galutinio išsivadavimo. Tai yra 
kažkas panašu į ilgą kankinantį skendimą kaskart vis tirštėjančion 
tamson be vilties Iškilti augštyn ir džiaugtis akinančia šviesa. Dar 
kartais pasivaidena saulėlydžio degančios pašvaistės, bet tik ne ryt
mečio gaisrai. Kartais širdį sudilgina Iš nežinia kur užklydę rogių 
varpeliai, bet ne gyventi šaukia jie, ne! Tik dar giliau sužeidžia 
širdį ir nuo to pasidaro dar tamsiau. Tau kaip tik šiandie ir noriu 
apie Juos papasakoti, palikdamas išvadas pasidaryti pačiam. Papa
sakoti paskutini epizodą iš mano kadais spalvingo gyvenimo šitą 
paskutinį mūsų bičiulystės vakarą.

Aš dar bandžiau jam prieštarauti, norėdamas įtikinti jį, kad 
tai nesąs paskutinis vakaras, kad gal mes ne kartą susitiksim. Ta
čiau Jokūbas mano žodžių negirdėjo.

Ugnis židinyje prigeso,' iri'mudu susėdom prie stalo. Žvakės 
liepsna virpėjo šokindama ant sienų mūsų milžiniškus šešėlius. Pro 
mažyčius langus veržėsi mėnesiena ir lauke, lyg dalgio ašmenys, 
žvilgėjo sniegas.

(Bus daugiau)
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mes...
Įima surasti kitokių tokiom pro
gom! drabužėlių? Juk taip nedaug 
kaštuoja balti marškinėliai ir jiems 
perjuosti lietuviško rašto Juoste
lė. Arba kukli suknelė, jeigu jau 
ne lietuviško rašto, mergytei. Iš
laidos? Na, lapės ant mamų pe
čių, užpakalyje uniformuotų kū
dikėlių besėdinčių, ženklas buvo 
aiškiausias, kad ne dėl neturto vai
kučiai tą vakarą į uniformas buvo 
sukišti.

Uniformizmas viešose sueigose, 
apjamai, nėra girtinas. Ir šitoje sa
lėje buvo pastebėta, kad unifor
muoti Jau po truputį šalinosi nuo 
"civilių” mažųjų brolių. Jau gar
siau lietuviškai bijojo išsižioti, 
kad koks “tlčeris” neužgirstų. Jie, 
žinoma, viso to dar nesupranta. 
Bet kur yra Jų mamos, dukros 
garbingų senolių, iš po skverno 
tuoj traukusių elementorių žanda
rui vos iš kiemo išsidanginus?

Bet mamytės šių dienų, pačios 
neslrūpindamos vaikučių tautiniu 
auklėjimu, ir ranka numodamas į 
augščiau minėtų “pabaisų" šauki
mą dėl nutautėjimo, pagaliau ta
rta: "Užtenka, kad mūsų vaikai 
savaitgalio mokyklą lanko. Ten 
jiem ta lietuvybė kibirais pilama”. 
Bet ir savaitgalio imokyklon viso
kiomis uniformomis vaikai pasiun
čiami.

Savaitgalio mokykla, mielos 
mamos, atlieka savo uždavinį, bet 
valkai ten per keletą valandų sa
vaitėje neprisisems lietuvybės 
tiek, kad atsvertų kasdienos įtaką 
ir aplinkos veikimą. Nuo mamų 
priklauso, ar jos valkas bus rams
tis ir paguoda silpstančiai Tėvy
nei, ar Jis, kaltu nesijausdamas, 
nieko neveiks į duobę leidžiant 
Lietuvos karstą.

Nepriklausomoj Lietuvoj tėvai 
kartais daug pinigo išleisdavo sa
vo vaikus svetimų kalbų bemoky
dami. Ar negalėtų šičia panašiai 
būti, bet tik atvirkščiai — vietoj 
kitų kalbų išmokti gerai lietu
viškai, tą kalbą studijuojant. Yra 
pas mus garsiais istoriniais var
dais institutų, tik ar jie reikiamą 
darbą atlieka? Savaitgalio mo
kyklos? Mes tenklnamės jų negau
siu skaičiumi ir kartais leidžiame 
savo vaikus į Jas, kadangi tai nie
ko nekainuoja. Mokytojai, tos ne
gęstančios Lietuvos' “llktamos”, 
šviečia nemokamai sekmadieniais, 
patys per savaitę sunkiai dirbę 
šeimai išlaikyti. Bet ir jų Jėgos 
yra ribotos ir metai čiulpia ener
giją. Tad ar nevertėtų mums, tė
vams, pasirūpinti, kad atsirastų 
toks fondas, kuris koordinuotų Ir 
pajėgiai vadovautų švietimo rei
kalams. Turėtume sumesti po sva
rą, bet savo vaikui ir Lietuvai 
nieko nebus per daug. Tada mūsų 
mokytojai, turėdami užnugarį, 
dirbtų ne už ačiū, bet profesiniai 
ir vaikų lietuviškas auklėjimas 
būtų įstatytas į tinkamas vėžes. 
Tada mokytojai gal suorganizuo
tų ir vakarinių kursų, kur ir su
augusieji mielai nueitume savos 
kalbos prašmatnybių pasimokyti.

Be galo, be krašto prisiskaitom 
laikraščiuose, prisiklausom paskai
tose, susirinkimuose, minėjimuose 
_  vis apie tą patį, kas jau buvo 
kartota prieš daugelį metų ir dar 
daugiau bus kalbama ateity. Ir 
tas nuolat kartojamas žodelis: 
“nutautėjimas”.

Iki lūpų susproglnėjimo jį lin
ksniuoja profesoriai, žurnalistai, 
kunigai, rašytojai, mokytojai ir vi- 
si fcltl kultūrininkai, vlsuomenl- 
nnkai. Susidaro įspūdis, kad tik 
Jie apie tai Ir “rėkia”, šiandien 
jau Iki to priėjome, kad lietuviš
kos bendruomenės pilkam žmoge
liui anie šviesuoliai kažkokiomis 
rėkiančiomis pabaisomis Išvirto, 
kurios neduoda šitam žmogeliui 
net "pajudėti ir ramiai miegoti”.

Tremtyje apie nutautėjimą kal
bama, kaip apie tonas sveriantį 
akmenį, kuris mus traiškančiai 
slegia. Graužia tas “nutautėji
mas” akis, kaip tas graužo šar
mas, kurio patys prisigaminame 
ir paskui sopulius kenčiame.

Bet pasižiūrėjus iš arčiau, tai 
ne anie "rėksniai” yra tos pabai
sos, bet mes patys — lietuviškoji 
masė. Idant tos “pabaisos” ant 
mūs nešauktų, mūsų nebartų, ki
tais žodžiais tariant mūsų nemo
kytų — mes patys Ir visi turime 
laikytis kelio lietuviško, kuriuo ir 
tegalime paržygiuotl mielojon tė
viškėlėm

Dunda trankosi 
griaustinis...

... Vienam miestely buvo su
ruoštas ar organizacijos, ar kaž
kurio fondo vakaras su menine da
limi ir šokiais. Meninę dalį, lyg 
susitarę, atliko vyresnio amžiaus 
žmonės. Ir jų buvo vos 4 ar 5. 
Šitie žmonės mokėsi, triūsė ma- 
žalm kambarėly pas kampininką 
pianistą. Dirbo nuoširdžiai Iki už
dusimo. Vakarais aidėdavo "Gau
džia trimitai”, “EI, Lietuvos ka
reivėli”, “Dunda trankosi”... ir 
1.1. Jie turėjo viltį, kad publika 
gausiai susirinks ir pasidžiaugs 
skambia lietuviška daina — tai 
ir būtų buvęs atlyginimas už įdė
tą triūsą ir gerklių kimlnimą 
Bet kada atėjo laikas uždangą pa
kelti, menininkai, sukišę nosis 
prie uždangos skylučių, pamatė 
lietuviškąją publiką tik pradėjus 
rinktis. Prasidėjo laukimas. Galų 
gale susirinko: trijų pirmutinių 
suolų užteko. 0 miestely keli šim
tai tautiečių ir didžioji dalis save 
inteligentais vadna. Kur buvo 
anie šimtai tą vakarą, kada lietu
viškai širdžiai paguosti skambėjo 
savos dainos sunkiai Iš svetimųjų 
išprašytoj salėj? Dauguma jų ra
miai kiūtojo namuose, kiti sėdėjo 
kinuos, nes parengimas buvo be... 
Išgėrimo.

Pakilo uždanga. Suaidėjo lietu
viška daina. Nubangavo Jos žo
džiai apie tėvynę (dėl kurios ko
vot smagu), per negausaus tau
tiečių būrio galvas ir atsimušę į 
užpakalinę sieną, krepšio lentą 
grįžo su dar didesnio aido virpe
siu atgal į sceną. Ką darysi — 
salė buvo tuščia — daina lietu
viška nerado kas ją susiurbia...

“Užtenka, mano vaikas 
savaitgalio mokyklon 

eina”
... Akimis keliauji per negausią 

publiką. Pirmame suole jaunikliai 
sėdi. Tai ;mūsų prieauglis, tautos 
ateitis. Tik nustembi, kad tas 
prieauglis aprengtas rudom uni
formom — kurios nors vietinės 
mokyklos apranga. Tai nieko ypa
tingo, bet širdį visvien tau kažkas 
nusmelkia. Ir koktu pasidaro, ka
da šitie mažyliai, per 10 minučių 
pertrauką, suslinkę užscenin pasi
žiūrėti “aktors”, ne motinų kalba 
čiauška ir pirštais išbado kankli
ninkę lietuviškais tautniais drabu
žiais apsirengusią, pridėdami: “fa- 
ny klots”. ŽĮmogus susijaudini, 
galvosena ir Jausmai sukyla maiš
tauti kartu, žinoma, gi niekas 
neina prieš tvarką: tegul mokyk
lose lietuviukų uniformų tvarkin
gumas stebina kitus, tegul — mes 
čia gyvename, čia mokomės, su 
vietiniais bendraujame. Gerai! Bet 
ar Jau šituo atveju, į lietuvišką 
parengimą, kurio svarbiausias ti
kslas — pei' dainą ir muziką lie
tuvišką — sąmonę lietuvišką ža
dinti, būtinai savo mažuosius tu
rėjome vesti aprengtus uniformo
mis...? Drabužis tegul tik keva
las, bet žinome, kad kevalas kar
tais gyvybę užmuša. Tad ar nega-

... Meninė dalis baigta. Prasi
dėjo šokiai. Galvota lietuviškai pa
silinksminti. Užsakytas australiš
kas “big miuslk” iš trijų vyrų 
pradėjo groti (savo tarpe neatsi
randa net trijų muzikontų) viso
kius šoklus. Žiūri į šokių salę ir 
netiki savo akimis. Pirmiausiai, 
mamos, surikiavusios uniformuo
tus "skulbojus”, o už Jų tėtės ūsus 
pakabinę, traukia skersai salės ir 
dūlina' namo. Muzikontai groja. 
Šoka tik viena pora.

Po valandėlės, mamoms ir tė
tėms išdūlinus susikūprinę, lyg 
kokia gėda ant savų pečių nešini, 
iš salės išsprūdino ir kolonijos 
grynakraujai viengungiai. Jiems 
įkandin išrioglino vyrukas, kurį 
žmonelė "įviengungino” jau antrą 
kartą, nežiūrint į tai, kad jis turi 
ir "autuką” ir mūrinuką. Ne pi
niguose laimė.

Šoka kaip kas moka
O salė didelė. Gali sutilpti 400 

žmonių. Dabar šita salė tarsi dar 
padidėjo, kada Joje, “rlmtuoliams” 
išėjus, tepasillko tik kelios mer
gužėlės su. dvigubu skaičium ber
nužėlių. Jie šoko ir linksminosi, 
bet salėje buvo tuščia. Ir nyki 
■mintis užgriuvo bedūmojant: ne
jaugi užmiršome savybėje links
mintis ir žaisti? O juk galėjo ir 
vedusios poros valandėlei pasilikti, 
galėjo ir anie viengungiai savo 
kaulus pamankštinti. Galėjo, kur
gi negalės! Ir būtų buvę taip mle. 
la ir gražu: vyresnieji Jaunimui 
pašoktų suktinį, klumpakojį zr— 
pamokytų Juos senų lietuviškų šo
kių; jaunimas gi šių dienų šokių 
išraitymais prieš vyresniuosius 
būtų turėjęs progos pasirodyti. O 
kur visokį žaidimai, rateliai. Argi 
Jau užmiršome per tokį trumpą 
laiką? O gal prie Šešupės, Nemu
no ir Dubysos anie šokiai buvo 
šokami tik todėl, kad taip darė 
visi, kad į mus žiūrėjo mūsų įs
taigų viršininkai ir buvo intereso 
pasirodyti tautiškai susipratusiais? 
O gal jau nemokame linksmintis 
ir žaisti be šamarliako ir kuojų 
kovos.

Mūsų jaunimėlis šoko, žinoma, 
kaip mokėjo. Kuri močiutė sen
galvėlė šituos šokius gal net šo
kiais nevadintų. Ir kokie tai šo
kiai atrodytų jos akimis: ranko
mis, kojomis paimojuoja; kinko
mis palinkčioja vienas prieš kitą, 
dar pasikraipo, paslmaivo, — at
seit moderniškai. Paskui berniokai 
mergaitėms (kad atrodytų dar 
moderniškiau) patapšnojo per už
pakalius ir išbildėjo iš salės. Dar 
toli prieš laiką. Muzikantai pra
dėjo tik įsismaginti — salė Jau 
buvo tuščia

Salėje bepalikp fondo ar ku
rios ten organizacijos pirminin
ko pavaduotojas. Apsidairė varg
šelis, paraudo, atsiprašė muzikan
tų ir, sumokėjęs jiems už sutartą 
laiką, iš sielos gelmių atsidusęs 
šveptelėjo: “Ačlų Augščiauslam 
Dievuliui, kad taip laimingai bai
gėsi ta “kultūriška vakaruška”. 
Tai bent baras išvarytas atitau- 
tinimo procese”.

YLA.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
VISAI ATVIRAS LAIŠKAS

‘M.P.” REDAKTORIUI
Tai jau tas paštas kaltas. Ne

stebėtina — čia rinkimai, čia kvie
čių kainos krito... Tai taip ir už
griuvo mane šešios "Mūsų Pasto
gės”.

Jau buvau besiekiąs adminis
tratoriui už atlapų.

Vis prašote rašyti. Kadangi esu 
vienas — šitas laiškas korespon
dencijos vietoj. Trumpai ir taikin
gai.

Iš tų šešių Pastogių susidariau 
įspūdį, kad vadeles, gerbiamasis, 
savo rankose laikot.

Ir čia pat noriu padėkoti už lie
tuvišką žodį, kuris šiuo metu man 
yra vienintelis pasikalbėjimas lie
tuviškomis temomis partneris. 
(Ar galite įsijausti, kaip aš jo 
laukiu?) Be to, ir boso akyse jau 
nesu beraštis. Lietuviška prasme. 
Anksčiau Jis manė, kad mes tik 
australiškai skaityti temokame. O 
Lietuva aplamai spausdinto žodžio 
n<-turėjo. Tiek to. Ką ten apie 
"ubagą”...

Tik vėl — nusivylęs esu. Neau
ga ta mūsų dukra P-gė, Sakiau— 
po spaudos baliaus "M. P-gė” jau

tikrai pilnametė. Bet ji vis dar 
tokia plonutė. Pasak P. Sirgedo, 
balius buvęs “Jo dalyvių maloniam 
prisiminimui”. Tik tiek? Ar nesu
dėjo baliauninkai savo dukrai krai
čio?

Vienok, jei “M. Pastogės” lan
gai nedidėja, tai auga bent turi
niu ir dvasia. Bet ar įstengs “M. 
P.” paveikti tuos, kurie jos ne
skaito? Ar Jie ii- paliks dvasiniais 
akliais?

(Pašto perlaidą pasiunčiau ad
ministratoriui. Prašau nežiūrėti į 
mano sąskaitų datas. Esu kelionė
se).

J.A. Jūraglo sakinį — Be stip
rios spaudos -mus nuplaus nutau
tėjimo banga — reiktų dėti kiek
vieno numerio pirmam puslapy di
džiausiomis raidėmis. Būtų garan
tija “M.P.” lietuviškoje spaudos 
istorijoje nuo kaltinimų apsiginti, 
ir perspėjimas mums — skaityto
jams, patriotams, veikėjams, ko
votojams dėl tėvynės išlaisvinimo...

Kaip priversti įsisąmoninti kiek
vieną tautietį Žurnalistų Sąjun
gos atsišaukimą su Tada irDabar?

Tada tai tada, bet dabar?!
Kad taip daugiau tokių minčių 

kaip “Budėjimas Naktyje” (“M.

Aplink Lietuviškus Namus
Sy d nė jus

SVARSTYTINI KLAUSIMAI Iš 
LIETUVIŲ KLUBO NAMŲ 
PROJEKTO

Sydnėjaus Lietuvių Namams 
įsigyti Komiteto ruošiamas įsta
tų projektas jau gerokai yra pas
tūmėtas į priekį. Tad šį kartą ir 
noriu iškelti eilę svarstytinų nuos
tatų.

Sydnėjaus lietuvių namai pagal 
įstatus vadinsis Lietuvių Klubu. 
Klubo įstatus norima pavadinti 
“Klubo Konstitucija”. Klubo tiks
las aptariamas trumpai: "Tarnau
ti narių kultūriniams ii- sociali
niams reikalams”. Žinoma, šitą 
trumpą formulę būtų galima iš
sklaidyti eile pastraipų. Bet yra 
nuomonių, kad geriau nerašyti 
visko papunkčiui, nes siūlomoji 
bendra redakcija duos plačias gali
mybes.

KAS GALI BŪTI LIETUVIŲ
KLUBO NARIAIS? ....

Klubo nariais gali būti visi “sul 
juris’’ vyrai ir moterys. Tai reik
tų suprasti, kad visi asmenys, 
turį pilnas teises, kurių teisės nė
ra suvaržytos.

Nariai: garbės nariai, nariai rė
mėjai, eiliniai nariai ir nariai — 
kandidatai. Garbės nariu, klubo 
tarybai pasiūlius, visuotinis narių 
susirinkimas gali išrinkti asmenį 
pasižymėjusį kultūrinėje lietuviš
koje veikioje ar savo veikla klu
bo labui. Garbės nario teisės Jo
kių materialinių privilegijų tam 
asmeniui netaikia.

Nariais rėmėjais klubo taryba 
savo nutarimais pripažįsta tuos 
asmenjs, kurie klubo naudai pa
aukoja, pav., £ 20. Jokių Išskirti
nų teisių Ir šie nariai neturi.

Eiliniais nariais tampa visi as
menys įmokėję arba pasižadėję 
įmokėti klubo reikalams nemažiau 
£ 1.0.0. įnašas vieno svaro nusta
tomas todėl, kad suteikus galimy
bę visiems tautiečiams būti klu
bo nariais. Klubo taryba tvirtina 
narių priėmimą.

Narių — kandidatų sąvoka no
rima įvesti neturintiems 21 metų, 
kurie turėtų visas nario teises Iš
skyrus tai, kad Jie negalėtų būti 
renkami j valdomuosius organus. 
KLUBO NARIŲ ATSAKOMYBE

Eilinis narys ir narys — kandi
datas už klubo skolas ir nuosto
lius atsako tik savo įnašais, neat
sižvelgiant į tai, ar jis įnašus bus 
pilnai įmokėjęs, ar tik pasižadėji
mą pasirašęs, šitas nuostatas yra 
labai svarbus, nes bėdos atvėju 
eilinio nario arba nario — kan
didato atsakomybė bus ribota.

Kiekvienam nariui ir nariui — 
kandidatui klubo konstitucijos nuo
statai yra privalomi. Klubo tary
bos nutarimu narys ar narys — 

kandidatas, nesilaikąs Klubo Kon
stitucijos, nuostatų ar taisyklių, 
gali būti pašalintas ir nebeskai- 
tomas klubo nariu. Gali būti viso
kių atsitikimų, todėl šitoks nuos
tatas, atrodo, reikalingas.

P.” Nr 21) daugiau teatrų vai
kams (Saudargienės vadovaujama 
studija Sydnėjuje), tokių stovyk
lų mažiesiems (Reizgienės ir Co. 
organizuojama prie Narabeen eže
rų). šitokie dalykai labai padeda 
mūsų motinoms, iš kurių tiek daug 
ir kartu tiek maža reikalaujama
— išauklėti mažulėlius lietuviškoj 
dvasioj ir pamokyti juos lietuviš
kos kalbos.

Skaitau “M.P.” Nr. 18 str. 
“Motina tremty”. Motinos dienos 
proga autorius kreipiasi į motinas
— lietuves: “stoti j kovą, kad sa
vo vaikus laimėjus Lietuvai. Toji 
kova yra sunki...”

Man labai keista, — kodėl kova, 
kodėl kovoti? Juk tai visai su
prantama ir natūrali motinos pa
reiga. Net jeigu Jai niekas ir ne
padėtų, bet Jeigu Ji norės, vaikai 
mokės bent tėvams laišką lietu
viškai parašyti, kai išskris ię liz
do.

Rimas (Melb.) ragina daiktus 
vadinti tikraisiais vardais rašant 
korespondencijas. Praplečiu mintį: 
o gal reikėtų nuimti kaukes nuo 
mūsų veidų ir mus vadinti tik
raisiais vardais — lietuvybės ka
pinių sargais.

Toliau to paties Rimo straips
niukas “Ne iš karto”. O kodėl 

(Nukelta į 4 psl.)

Narys gali išstoti iš klubo pa
davęs raštu pareiškimą klubo ta
rybai.

VALDOMIEJI ORGANAI

Klubo valdomieji organai nu
matoma būtų šie: 1. Klubo narių 
visuotinis susirinkimas, 2. Klubo 
taryba, 3. Trustee — patikėtiniai, 
lyg valdyba ir 4. Revizijos komi
sija.

Garbės teismo nenumatoma. 
(Reiktų numatyti. "M.P.” Red.)

Visuotinis klubo narių susirin
kimas yra augščlausias organas.

Metinis narių susirinkimas šau
kiamas klubo tarybos. Susirin

kimas renka klubo tarybą, revi
zijos komisiją, svarsto Ir priima 
klubo tarybos pateiktą klubo vei
klos planą, tvirtina klubo'tarybos 
patelktą darbų apyskaitą, klubo 
tarybai pasiūlius sprendžia klubo 
pelno paskirstymą arba nuostolių 
dengimo tvarką.

Klubo taryba gali sušaukti ne
paprastą narių susirinkimą. Nepa
prastą susirinkimą, esant svar
biam reikalui, gali sušaukti ir re
vizijos komisija. Taip pat nepa
prastas susirinkimas gali būti su
šauktas pareikalavus £ 500 įnašų 
atstovaujantiems nariams raštu, 
kuris jteikia'mas klubo tarybai.

Metinis ar nepaprastas narių 
susirinkimas yra teisėtas, Jei Jame 
atstovaujam anemažiau trečdalis 
narių įnašų. Narys, negalįs atvyk
ti į susirinkimą, gali duoti raštu 
įgaliojimą kitam klubo nariui, ku
ris jį atstovaus susirinkime ir tu
rės įgaliojusiojo balsus, šitas nuo
statas palengvins kvorumo suda
rymą. Tačiau susirinkimas, kuria
me sprendžiamas Klubo Konstitu
cijos pakeitimas, galioja tada, kai 
jame dalyvauja nemažiau 51% 
įnašų atstovaujančių narių.

Klubo taryba, kaip visuotinio 
susirinkimo įgaliotinis, vadovauja 
klubo reikalų tvarkyme. Klubo ta
ryba renkama iš 15 narių ir 5 kan
didatų. Kadencija — vienerl me
tai. Tarybos nutarimai yra teisė
ti gavę nemažiau 8 balsus. Tary. 
ba, jei randa reikalingu, j savo 
posėdžius kviečia visus ar paskirą 
Trustee — patikėtinį. Patikėtiniai 
čia balsavimo teisės neturi — jie 
gali reikšti savo nuomonę ir duoti 
pasiūlymų.

Tiesioginiam klubo reikalų tvar
kymui klubo taryba renka iš klu
bo narių patikėtinius. Taryba pa
tikėtinius ir gali atšaukti. Klu
bo taryba nustato patikėtinių tei
ses ir pareigas. Taryba prižiūri 
patikėtinių veiklą.

Reikalui esant klubo taryba pa
ruošia Klubo Konstitucijos pakei
timo projektą ir patelkia metiniam 
susirinkijnui tvirtinti. Pakeitimo 
projektas gali būti pravestas ii' 
referendum — raštu atslklausimo 
keliu tada, kai visuotiniame susi
rinkime nesti kvorumo.

Nejudomam turtui pirkti ar par
duoti klubo taryba daro nutarimus 
ir paveda vykdyti patikėtiniams. 
Tai pat Ir pinigų skolinimui reika
lingas klubo tarybos nutarimas.

Patikėtiniai valdo bei tvarko 
klubo pinigus, nejudomą ir Judo- 
mą turtą bei medžiagas, vadovau
damiesi valstybės įstatymais, Klu
bo Konstitucija, Trusteshlp ins
trumentu, klubo taisyklėmis ir 
klubo tarybos nutarimais.

Patikėtiniai negali turėti asme
ninio pelno iš klubo veiklos, iš
skyrus atlyginimą, kurį jiems gali 
paskirti klubo taryba. Pav. patikė
tiniai negali laikyti klubo bufeto. 
Patikėtiniai turi vesti pilną klubo 
atskaitomybę, jei reikia tam sam
dydami tarnautojus.

Revizijos komisija renkama iš 
3 narių ir 2 kandidatų. Ji tikrina 
klubo medžiaginį tvarkymą Ir pi
niginę atskaitomybę. Savo proto
kolus pateikia metiniam susirin
kimui.

Klubas gali būti likviduotas klu
bo tarybai pasiūlius Ir nariams 
nutarus .tokia pat tvarka, kaip ir 
Klubo Konstitucijos pakeitimas. 
Klubą likvidavus pirmoj eilėj ap
mokamos skolos, gi likusioji suma 
paskirstoma narių įnašams išmo
kėti, o Jei būtų pelno, tai Jis pas
kirstomas proporcingai visiems 
nariams, pagal likvidacijos dieną 
turėtų įnašų dydį.

Baigdamas turiu pastebėti, kad 
čia nėra pilnas Klubo Konstituci
jos projektas, bet tik svarbesnieji 
nuostatai, kiti dar ir negalutinai 
suformuluoti. Tad būtų naudinga,

kvienu kitu klausiniu trumpai bū
tų pasisakyta.

V.#.
Melbournas

AR TUO KELIU?
Jau kiek anksčiau melbournlš- 

kiai lietuviai pradėjo rodyti susi
rūpinimo dėl kurtinančios tylos 
bendruomenės namų organizavimo 
reikalu. Lietuvių Namams Įsigyti 
Komisijai spaudoje buvo padaryta 
priekaištų, ’ primenant snūduriavi
mą ir neveiklumą. Bet nežiūrint į 
tai, Koknislja iki šiol nesušaukė 
bendruomenės susirinkimo ir nepa
aiškino, kiek namų organizavimo 
darbas toli yra pažengęs, šitas 
Komisijos tylėjimas dar labiau su
stiprino įspūdį, kad bendruomenės 
namų organizavimo klausimas ty
čiomis vilkinamas.

O dabar Komisijos snūduriavimo 
priežastis žmonės pradeda įvairiai 
aiškintis. Ypač po to, kai Skautų 
Globos Komitetas pradėjo rūpintis 
sklypu ir žada ant jo skautų būk- 
lą statyti. Koks ryšys tarp Komi
sijos ir Skautų Globos Komiteto? 
Gal tik toks, kad Namams Įsigyti 
Komisiją sudaro dalis Skautų Glo
bos Komiteto. Todėl kaikas ir gal
voja, kad bendruomenės namų or
ganizavimas galėjo būti ir sąmo
ningai vilkinamas.

Atrodo, kad Skautų Globos Ko
mitetas, su visa savo gyva ir pla
čia organizacija, tikrai galėtų gra. 
žlai patalkininkauti namų įsigiji
mą organizuojant, kuriuose pas
kui rastų vietos ir skautų būklas.

šiandien seperatlzmas mums 
nieko gero neatneš — gali privesti 
tik prie negalavimų. Geriau Ir 
naudingiau būtų siauresnius inte
resus pajungti visos bendruomenės 
labui tarnaujantiems reikalams.

J. R.
Adelaidė

PABUSKIM Iš MIEGO IR
STVERKIMES DARBO!

St. Relvytis, ilgame laiške re
dakcijai , pasakoja apie Adelaidės 
lietuvių pastangas įsigyti lietu
viškus namus. Jis primena, kad 
prieš metus ar pusantrų darbą 
pradėjusi Namams Įsigyti Komisi
ja nedaug reikalą tėra į priekį 
pastūmėjusi. Darbas sjukliuvęs 
svarbiausia dėl to, kad iškilę nuo
monių skirtumai, kokiu pagrindu 
organizuoti lietuviškiems namams 
įsigyti lėšas: platinant akcijas, 
pardavinėjant paskolos lakštus, ar 
renkant aukas. Komisija , esą, pa
ruošusi akcinės bendrovės statu
tą. Kaikas iš Komisijos peršą min
tį, kad reikia surasti tokių žmo
nių, kurie pirktų akcijų nemažiau 
už £ 50, nes tik tokiu keliu būsią 
galima namus greičiau įsigyti.

St. Reivytis, pritardamas namų 
įsigijimui, betgi, atmeta akcinę 
bendrovę, nes tokiu pagrindu įsi. 
gyti namai, jis mano, nebūsią Ben. 
druomenės nmal — akcininkai žiū
rėsią daugaiu pelno išpešti. Juo 
labiau jis nepritaria tam, kad ak
cijos būtų po 50 svarų. Tokiu bū
du būsią nustumti tie tautiečiai, 
kurie nepajėgsią 50 svarų įmokė
ti. Baigdamas laišką St. Reivytis 
rašo:

"Kai šimtas ar du šimtai akci
ninkų nupirks ar pastatys namus 
— ar namai bus tautiniais Ben
druomenės namais?

“Akcinės bendrovės namai ne
turėtų vadintis "Lietuvių Bendruo
menės namais”, kadangi Juose nesi- 
burs lietuviškas gyvenimas ir iš 
jų nespinduliuos lietuvybę palai
kanti šilima.

“Bendruomenei Jau ne nuo šian
dien savų lietuviškų namų įsigi
jimo klausimas yra vienas aktua
liausių. Ir aš siūlyčiau paskolos 
lakštų pirkimo kelią.

“Pabuskim iš miego ir stverki- 
mės darbo: valdybos, komisijos, 
komitetai — visi Bendruomenės 
nariai. Nebūkim kankinamai 
Tėvynei tautiškume nusikaltėliais. 
Atelkim j talką visi kaip vienas 
ir paskirkim negrąžinamai vienos 
savaitės uždarbį Bendruomenės 
namams, kurie tikrai bus mūsų 
širdžių džiaugsmas ir augančioms 
mūsų kartoms duos Lietuvos Tė
vynės meilės, švies ir spinduliuos 
lyg saulė rūškanose tremties gy
venimo dienose”, baigia St. Rei
vytis.

Čia pat St. Reivytis rašo, kad 
jis Adelaidės ’Lietuvių Bendruo
menės namams įsigyti negrąžina
mai skiria £ 15.0.0
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4 MŪSŲ PASTOGĖ
1954 m. liepos 21 d.

pastogė
MEZLIAVOS JAU

VYKDOMOS

Sydnėjus
Spaudos atgavimo 

sukakties minėjimas
Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 

Klubo ruošiamas lietuviškosios 
spaudos atgavimo 50 metų sukak
ties minėjimas įvyks rugpjūčio 1 
d. (sekmadieni), St. Benedict 
bažnyčios salėj, Broadway.

Minėjimas bus pradėtas pamal
domis St. Benedict parapijos baž
nyčioj 12 vai. Pamaldas atlaikys 
kun. P. Butkus. (Tų sekmadienį 
Camperdowne pamaldų nebus.)

Tuoj po pamaldų rinksimės į 
salę. Minėjimas bus atidarytas L. 
Kirvelio paskaita. Toliau girdėsi
me literatūrinį montažų, supintų 
iš eilėraščių, prozos kūrinių ir dai
nų. Bus paskaityta būdingesnieji 
spaudos draudimo gadynės kūrybos 
gabalai ir turėsime galimybės pa
žinti kovojusių dėl gimtojo žodžio 
ir lietuviško rašto anų laikų Lie
tuvų.

Minėjimo proga Išleidžiama 
spec, programa, kurios viršelį pa
ruošė dail. Algis Šimkūnas. Sce
nos papuošimu rūpinasi Ankudavl- 
čius ir Doniela. j.

— Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubo pirmininkas praneša, kad 
klubo narių sueiga įvyks liepos 
24 d. (šeštadienį), 5 vai. vak., 
64 The Avenue, Hurstville. Klubo 
nariai prašomi būtinai dalyvauti. 
AR TIKSLINGA BŪTŲ BUVĘ 
PRIEŠINTIS BOLŠEVIKŲ IN

VAZIJAI 1940 METAIS.
Tokia tema mjr. A. Kutkos pa

skaita Sambūris Šviesa Sydnėjuje 
pradėjo II-jį savo veiklos pusme
tį.

Prelegentas pateikė apsčiai įdo
mių faktų netolimos praeities ver. 
tinimui, žiūrint į įvykius iš kelerių 
metų perspektyvos. Gyvose disku
sijose nuomonės įvairavo, bet vy
raujanti mintis buvo ta, kad šios 
dienos akimis žiūrint gal ir būtų 
buvę tikslinga Invazijai ginklu pa- ' 
sipriešinti. Z.

— Liepos 23 d. (penktadienį) 
7.30 vai. vak., Estų namuose (141 
Campbell str), Jungtinis Europos 
Pavergtų Tautų Komitetas ruošia 
paskaitų “Far Eastern Situation”, 
kurių skaitys prof. H.D. BLACK. 
Visi lietuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti. Prie įėjimo bus ren
kamos aukos — sidabrlnukal pa
rengimo išlaidoms apmokėti. ab.

— Lietuvių choras Ir toliau 
dirba intensyviai. Repeticijos vyks- . 
ta sekmadieniais po pamaldų Cam- 
perdowno parapijos salėje. Dar ga
lima užsirašyti.

šia proga choro dirigentas J. 
Gaižauskas prašo patikslinti jo i 
pareiškimų ta prasme, kad ben- ; 
dradarblauti bus kviečiami p.p. 
Kiveris, Kavaliauskas Ir kiti, bet 
tikrų pasižadėjimų Jie dar niekam i 
nėra davę.

NAUJOS SAVAITGA LIO MOKYKLOS
NEWCASTLE!

Š. m. liepos mėn. 11 d. New- 
castlės lietuviai įsteigė savaitga
lio mokyklų. Mokytojauti sutiko 
studentės Dana BAJALYTĖ ir Re
gina DUMŠAITJĖ. Tikybos dėsty
ti pakviestas kun. J.S. GAIDE
LIS.

Visas su savaitgalio mokykla 
surištas išlaidas padengia Apylin
kės valdyba. Iki šiol užsiregistra
vo 18 vaikų. Registracijų praveda 
Dana Bajalytė. Pamokos vyksta 
kas antrų sekmadienį prieš ar po 
liet, pamaldų Broadmeadow kata
likų mokyklos patalpose. Už šias 
patalpas Newcastlės lietuviai yra 
dėkingi parapijos klebonui kun. 
Flanagan.

Newcastles Apylinkės valdyba

prašo tėvus siųsti savo vaikus 
(nuo 6 iki 14 metų amžiaus) į 
šių lietuvių savaitgalio mokyklų. 
Mokykloje dėstoma lieteuvių kal
ba, Lietuvos istorija bei geografi
ja ir tikyba. M.Š.

MELBOURNE
LKF švietimo Vadovo A. Krau- 

so rūpesčiu Altanoje, Melbourne 
priemiesty, įsteigta penktoji sa
vaitgalio mokykla. Jai vadovauja 
ir patalpas suteikė prityręs peda
gogas Liudas Malakūnas. Darbas 
Jau pradėtas. Altanoje ir apylinkė
je gyvenantieji prašomi siųsti sa
vo vaikus kiekvienų sekmadienį 
3 vai. popiet į savaitgalio mokyk
lų: L. Malakūnas, 9 Raymer St., 
Altona, Vic.

I Pereitam “M.P.” nr. Algis, sa- 
I vo str. “Siūlau pradėti mezliavas” 
išėjo su originaliu pasiūlymu pra- 

I dėti “sikspensų” rinkliavas lietu- 
i viškai veiklai bei savai spaudai 
sustiprinti, šita Jo idėja rado at
garsio. Mezliavos jau pradėtos. 
Pirmoji smulkių pinigėlių rinklia
va pravesta liepos 17 d. Milsons 
Pointe, Sydnėjuje, per “šviesos” 
parengimų.

Iniciatyvos parodė V. Miniotas. 
Jis, “Šviesos” valdybai sutikus, pa. 
sikvietė V. Jablonskienę ir paaiš
kinus, kad organizuojama mezlia
va “Mūsų Pastogei”, pradėjo ke
lionę su lėkšte aplink salę. Į lėkštę 
biro smulkūs sidabrlnukal. Vienas 
kitas “nedrausmingas” svečias jri- 
dino ir šilingų, o kitas ir du. Rin
kliavų baigus V. Miniotas sidabri- 
nukus prislėgė dar žaliu svaru. 
—Tai mano, ekstra auka “M. Pas
togei”. Atsiprašau, bet vis nebūda. 
vo progos. — Lyg pasiteisindamas 
kalbėjo V. Miniotas, pasirašyda
mas mezliavos aktų.

Surinkta £ 2.3.7. Pinigai 
duoti “Mūsų Pastogei”. B.

Melbournas
STUDIJUOS IR LITUANISTIKĄ

Melbourne lietuviai studentai 
liepos mėn. 3 d. susirinkime, pa
tyrę apie LKF Australijos val
dybos organizuojamų LITUANI- 
CUM mokymo programų, visais 
balsais nutarė įsipareigoti įsijun
gti į visų korespondencinį lituanis
tinių dalykų kursų. Išlaikius eg
zaminus, LKF Australijos Valdy
ba studentams duos atitinkamų 
lituanistinių dalykų diplomų.

Tai pagirtinas pasiryžimas ir 
pavyzdys apskritai mūsų jauni
mui. Melbourniškfai studentai, pa
sirodo, supranta, kad lietuvis švie
suolis turi pažinti ir savųjų prob
lematikų, nes kitaip jis nebus pa
ruošęs svarbiems lietuvių tautos 
uždaviniams.

per

Tauraus tautiečio 
netekus

Birželio 29 d. mirė Juozas Bo- 
reika. Palaidotas Liverpoolio (Syd
nėjaus) katalikų kapinėse. I am
žinojo poilsio vietų velionį paly
dėjo žmona, kun. P. Butkus ir 
gausus būrys tautiečių.

Velionis gimė 1912 m. Šiauliuo
se. Čia baigė ir gimnazijų. Po 
metų iš Karo Mokyklos aspirantų 
kursų išėjo leitenantu. Pradėjęs 
tarnauti Lietuvos geležinkeliuose, 
būdamas darbštus, kuklus ir ra
maus būdo, jis gana trumpu lai
ku viršininkų buvo įvertintas ir 
pasiekė stoties viršininko laipsnį.

Antrų kartų bolševikams oku
puojant Lietuvų, velioniui, kaip Ir 
mums visiems, atiteko sunki trem
tinio dalia. Gyvendamas Vokieti
jos stovyklose Juozas pragyveno 
ne vienų nepritekliaus dienų, o 
atvykęs į Australljų pradžioje 
sunkiai dirbo su laužtuvu Ir kas
tuvu.

šitoks gyvenimas, suprantama, 
nėjo į sveikatų, nors paskutiniu 
metu velionis ir buvo jau įsitvir
tinęs kaip geležinkelietis lengves
nėse pareigose.

Juozų draugai ir pažįstamieji 
tikrai mėgo dėl reto sųžiningumo, 
tauraus būdo ir kuklaus elgesio. 
Ypač skaudu, kad velionis turėjo 
atsiskirti su savo mylima žmona 
ir bičiuliais tada, kai jau buvo 
susikūręs gražesnį gyvenimų ir 
įsigijęs savųjų pastogę.

Tebūnie, Tau , Juozai, lengva 
molėtoji Australijos žemelė.

J. V-kis.

Cabramatta
ORGANIZUOJAMAS 

KNYGYNĖLIS
Jau anksčiau kilusi mintis orga

nizuoti lietuviškų knyginėlį prade
dama įgyvendinti. Turime apie 150 
įvairaus turinio vertingų lietuviš
kų knygų. Netrukus tikimės ga
lėsiu paskelbti knyginėllo vedėjų ir 
vietų kur knyglnėlis bus priglaus
tas.

ATSIKJĖLE LIET. GYDYTOJA
Cabramattoj, prie pat gelež. sto

ties, apsigyveno ir atidaro savo 
kabinetų gydytoja S. Ambrozienė.

Gyd. S. Ambrozienė medicinos 
mokslus yra baigusi Lietuvoj, dir
busi Vokietijos ligoninėse ir šie
met baigė europiečiams gydyto
jams nustatytų 3-jų metų kursų 
Sydnėjaus universitete.

Džiaugiamės turėdami savo tau
tietę gydytojų ir linkime Jaustis 
gerai mūsų Apylinkėje.

— Pališkis, Jun., įsigijo didelį 
daržininkystės ūkį ir automobilį, 
žada verstis daržininkyste. Linki
me sėkmės.

— Skirka kuria ddlžlulį sodų. 
Darbas nelengvas, bet talkininkau
jant trims sūnums darbas eina 
prie galo.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Kupstas.

DIDELI DARBAI TIK SUTEL
KTINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNG1- 
MĖS Į LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. ĮSIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN
KLIUKŲ.

Newcastle
MENO GRUPĖ DIRBA

Newcastlės lietuvių meno grupė, 
vadovaujama p. M. Rimgaudienės 
ir J. Juškevičiaus, po gražaus 
pasirodymo birželio trėmimų minė
jime, vėl daug dirba. P. M. Rim- 
gaudienė moko tautinių šokių ir 
režisuoja vaidinimų — pasakų vai. 
kams. J. Juškevičius režisuoja 
drdamų “Girių broliai” suaugu
siems.

— Liepos 11 d. , pasibaigus ka
dencijai, išrinktas naujas Bažnyti
nis komitetas iš V. Llugos, V. 
Petrėno ir H. Lučinsko.

M.Š.
T.S. GAIDELIO S.J.

INFORMACIJA
Sekančios pamaldos Newcastlio 

Ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos liepos 25 d. 11.45 vai. Broad- 
medove, šv. Lauryno bažnyčioje. 
Prieš pamaldas, pradedant 11 vai. 
bus klausoma išpažinčių. Po Mi
šių — tikybos pamoka valkams.

LIETUVIS SKULPTORIUS KA
LA PAMINKLĄ ŽUVUSIEMS UŽ 

AUSTRALIJOS LAISVĘ 
Melbourniškis skulptorius Teisu

tis Zikaras pakviestas dirbti savo 
profesijoje prie monumentalaus 
paminklo žuvuslems už Australi
jos laisvę. Mr. Allen laimėjo pa
minklo konkursų ir pasikvietė vie
nintelį iš tremtinių skulptorių T. 
Zikarų, kuris šiomis dienomis dir
ba prie septynių, visokių ginklų 
rūšių atstovų — kareivių, nešan
čių mirusį savo draugų. Statulų 
augštis 20 pėdų. Baigtas darbas 
bus perkeltas į karių šventovę, 
kurių atidarė karalienė Elzbieta II 

lankydama Melbournų. Mes linkime 
mūsų jaunam menininkui T. Zika
rui tų žymų įvertinimų pasišventu
siu darbu pakelti iki augštų skulp
tūros viršūnių, (k.)

— Rugpjū.io 7 d. Australijos 
Lietuvių Studentų Sujungus Mel
bourne sk. ruošia balių. įvyks Leo
nards kabarete, Lower Espandale, 
St. Kilda.

— Melbourne St. Johns bažny
čioje liepos 3 d. įvyko šimtosios 
lietuviškos vestuvės. Šimtoji pora 
buvo Jurgis šlefendorfas Ir Zita 
Vaitkutė. Po jungtuvių apeigų 
bažnyčioje įvyko šaunus vestuvių 
pobūvis, kuriame dalyvavo per 40 
svečių, daugiausiai Klaipėdos kraš
to lietuviai. Čia skambėjo lietu
viškos dainos, akordeonu meistriš
kai pritariant Zabielai.

Melbourne yra buvę ir daugiau 
liet, vestuvių kitose bažnyčiose.

<v.)

re-

PADĖKA
Visiems mieliems tautiečiams, 

lankiusiems a.a. mano vyrų Juozų 
ligos metu, palydėjuslems jį į 
amžino poilsio vietų ir parėmu- 
siems mane sunkioje valandoje, 
ypač kun. P. Butkui ir A.L.B. 
Cabramattos Apylinkės valdybai, 
nuoširdžiai dėkoju.

Milda Boreikienė.

A.L.B. SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS

VAKARAS — PASILINKSMINIMAS
įvyks rugpjūčio 7 d. (šeštadienį) 
RAILWAY INSTITUTE HALL 

Veiks turtingas bufetas. Gros gera kapela.
Pradžia 8 vai. vak.

šių metų liepos mėnesį 31 dienų (šeštadienį) 6.30 v.v. 
"Maccabean Hali” 146 Darlinghurst Road, Darlinghurst

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ TEATRO MĖGĖJŲ BŪRELIS RENGIA

SPEKTAKLI—VAKARA
t \

kurio pirmoje dalyje stato RŪKO 5 VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

SLIDUS PUSMILIJONIS 
po spektaklio 

ŠOKIAI iki 1 vai. nakties. Gros "PINGVINAI” (vokiečių kapela) 
Šoklų metu veiks bufetas su užkandžiais ir gėrymais.

BILIETŲ KAINOS: 12 šil. 10 šil. ir 8 šil.
Kadangi salėje vietų skaičius yra ribotas, ir vietos bus numeruo

tos, tai prašome bilietus įsigyti ankščiau, tuo užtikrinant sau geres
nę vietų. , .

Bilietus galima gauti pas šiuos asmenis:
p. E, Slonskis Lot 19 Spencer Str., Sefton.
p, M. Osinaitė 24 Pitt Str., Paramatta.
p. O. Motuzas 65 Beresford Ave., North Bankstown 

ir sekmadieniais Camperdown prieš pamaldas pas P-Ię M. Osinaltę.
Užsakant paštu, siusti p. E. Slonskio adresu atitinkamos vertės 

"Postal Note”, pridedant 3š penų pašto ženklų.

Zi-
(P-

LAIMINGIEJI
Soc. Globos Moterų D-ja Mel

bourne praneša Draugijos loterijos 
traukimo , įvykusio 1941.7.3, 
zultatus:

Pirmų premijų — dali. T. 
karo Vytį — laimėjo Nr. F1
J. Povilavičlus, 8 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic.)

Antrų premijų — elektrinę kros
nelę — laimėjo Nr. CC43 (p. L. 
Igaunis, 7 Smith St., Fitzroy, 
Vic.)

Trečių premijų — saloninę lem
pų — laimėjo Nr. F7 (p. Povila- 
vlčlenė, 8 Grandview Ave., Mari
byrnong, Vic.)

Visiems platintojams ir aukpto- 
Jams labai nuoširdus ačiū.

Soc. Globos Moterų 
D-jos Valdyba.

KREPŠINIS SYDNĖJUJ
"Kovas” — "More Park” 45:27

Pradėjus antrųjį ratų “Kovas” 
susitiko su stipria australų "Moo
re Park” komanda, šį kartų “Ko
vas” teturėjo tik 5 būtinus žaidė
jus, nes Laukaitis, Bernotas ir 
Kriaucevičius dėl darbo pamainos 
negalėjo atvykti.

Žaidimas pradėtas įtemptoj nuo
taikoj. Bet tuoj pat “Kovo” puo
limas daro pirmų krepšį. Austra
lai stengiasi atsigriebti, bet Jiems 
nesiseka ir "Kovas” iniciatyvų tu
ri savo rankose. Krepšys seka 
krepšį. “More Park” kapitonas 
keičia žaidėjus ir žaidimo taktikų. 
Bet puslaikį “Kovas” baigia 22:17 
savo naudai.

Antram puslaiky “Kovas” išlai
ko greiti ir gražiais puolimo de
riniais (šutas Genys ir Bačiulis) 
didina taškų skirtumų savo nau
dai. Australai, matydami pralai
mėsiu, stengiasi bent santykį su
švelninti. Bet “Kovas” naudodamas 
savo “megztinio” ir “blokų” kom
binacijas, rugtynes baigia 18 taš
kų persvara, šiose rugtynėse labai 
gražiai žaidė A. Vasaris, R. Ge
nys ir A. Bačiulis.

"Kovo” I-ji, nors ir turi du pra
laimėjimus, baigiantis antrajam 
ratui atrodo tikrai paklius į pu- 
siaubaigmines ir baigmines žaidy
nes, kur turės progos išbandyti 
savo jėgas su geriausiomis austra. 
lų krepšinio komandomis Sydnėjuj.

Prieš "MĮiore Park” /žaidė ir 
taškus pelnė: Šutas 17, Vasaris 10, 
Genys 9, Koženiauskas 6, Bačiu
lis 3.

STALO TENISAS
“Kovo” I-Ji stalo teniso vyrų 

komanda Sydnėjaus A. klasės 
žiemos turnyre skainioja pergalės 
žiedus ir toliau. Savo susitikimų 
su Table tennis Centre II, “Kovas” 
lengvai laimėjo 9:2. Labai gražiai 
sužaidė Karpavičius, kuris prade
da atgauti savo formų (Vokietijoj 
buvo laimėjęs jaunių meisterio 
vardų) ir prieš visus 3 australų 
žaidėjus lengvai laimėjo. Binkaus
kas ir šaltmiras laimėjo po dvi 
partijas. "Kovas” laimėjo ir abu 
dvejetus.

“Kovas” laimėjo (labai sunkiai) 
Ir prieš stipriausių australų ko
mandų “Lauds”, čia nusvėrė Šalt- 
miro laimėjimas prieš australų ge- 
riausįjį žaidėjų, kuris Jau buvo 
laimėjęs prieš Karpavičių ir Bin
kauskų. Šaltmiras “pagavo” aus
tralo silpnų vietų ir trumpais svie
diniais lengvai laimėjo iš dviejų 
setų. Visi trys laimėjo po 2 taš
kus. “Kovo” 
Sydnėjaus A 
II-jam ratui 
vietoj.

stalo tenisininkai 
kl. rezervo grupėj 
įpusėjus stovi I-oj

A.L.

Laiškai

ne?

4“

STATYBOS DARBAI—DAŽYMAS—REMONTAS
Atlieku įvairius statybos darbus su Jūsų ar savo medžiaga.
Namų vidaus bei lauko remontas ir dažymas.
Tarpininkauju perkant stat. medžiagas, rūpinantis paskolomis ir 
pas Municipality Council. Braižau planus.

Kreipkitės ar rašykite — atvažiuosiu susitarti.

W.'.W.W.V.W.V.'.W.W.'AW.'.W.'AWAW.’.-.W.-,-,

A.LIN1NS
EUROPIŠKA DELIKATESU KRAUTUVE

SELEMS PD., R E V E S B Y, (arti stoties)
A. DUDAITIS, 1 Water St., Cabramatta, N.S.W. TELEF.: UY 9721

WOLLONGONG LIETUVIAMS
PAMALDOS Wollongong Kated
roj šio mėn. 25 d. 5 vai. po pietų. 
Prieš pamaldas bus klausoma iš
pažinčių.

PUSMILIJONIS”
Lietuvių Teatro Mė- 
pastarosiomis savai- 
itin kietai. Rūko 5 

'Slidus pus-

"SLIDUS
Sydnėjaus 

gėjų Būrelis 
tėmis dirba
veiksmų komedijos 
milijonis” premjera įvyks liepos 
31 d. “Maccabean Hali" 146 Dar- 
linghurst Rd., Darlinghurst.

Salė pasiekiama važiuojant iš 
Centrinės stoties Bondi Beach au
tobusu nr. 325, Watsons Bay aut. 
nr. 327 ir Elisabeth Bay aut. nr. 
304.

I
 DĖMESIO DĖMESIO
Prašom įsidėmėti mūsų naujų adresų pasikeičiantį nuo liepos

Europietis specialistas optikas

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad.

ORTO

Optical Service

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I.Priešais Melbourne Town Hall.

rūšių akinius.
9-18 vai.

Telef. Centr.

19 d. •

18191

DIDELIS PASIRINKIMAS EUROPIŠKŲ GĖRYBIŲ

Importuoti Ir vietiniai sūriai, grucė, varškė, taukai vanilijos

lazdelės, šafranai, kardamonai ir kt.

šprotai, kilkės, sardinės ir kiti žuvies konservai. Rūkyti unguriai.

PRISTATOMA I NAMUS: Herne Bay, Yagoona, Bass Hill ir

kitus priemiesčius aplink Bankstownu.

Brookvale alus tuzinais.
'.W.V.V.W.V.VWAV.W.'.V.WA'.'.V.’.W.'.W.VA'/A

NAUJA EUROPIETIŠKA 
SIUVYKLA 

BANKSTOWNE
359 Chapel Rd. (Frizina Cambers) 

Pasirinkimas angliškų ir aus
trališkų medžiagų. Užsakymai pri- 
maml su siuvyklos ir užsakytojo 
medžiaga. Kreiptis kiekvienų dar- 

iki 8 vai. 
(skambinti

bo dienų, šeštadieniais 
vak. Privatus telef. 
vakarais) UY 2144.

Makaras ir Zaeh.

Redakcijai
(Atkelta iš 3 psl.)

Pašnekėt galima — juk vis-
tlek nieko nedarysime. Mes netu
rime laiko — sakome. Mes netu
rime NORO dirbti — sakykime. 
Apie lietuviškų veiklų galvoju.

Sakiau trumpai. Atleiskite, ger
biamasis. Dabar lengviau ant šir
dies. Bent mane sųžinė kurį laikų 
mažiau grauž (ž ar š) — sudve
jojau. Bet Lietuvių Kalbos Vado
vas po ranka. Pasak Zubro, tas 
Vadovas lietuvių kalbų ir sumai
šęs. Bet kų kalba apie svetimybes 
Vadovas? Juk kartais “M.P.” es
ti, šiaip labai išmintingų straips
nių, bet (o, Viešpatie) juose tiek 
svetimžodžių pridėliota. Matyt ir 
Vadovas negelbsti. Ar nebūtų ga
lima taip, va, paprastai lietuviš
kai?

Spauskite dešinę bendradarbiui 
Jurgiui Daubai. Atvažiavęs į Syd- 
nėjų (jeigu jis šitame mieste gy
vena) nupirksiu alaus. Būšėse pi
nigo neturiu kur išleisti.

Prlsiųskite žemaičio Iš Brisbanės 
laiško vertimų. Aš anoj pusėj eže
ro užaugau.

Vyt. šamas.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef. WB 1758, for the publi
sher, Vytautas Simnišlds, as 

President of the Australian — 
Lithuanian Community, 19 Car
rington St, Balmain, Sydney, 
N.S.W.
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