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CANBERROS
LIETUVIAMS

RUGSĖJO 8-TOSIOS IR 5 METŲ 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

ĮSIKŪRIMO CANBERROJ 
MINĖJIMAS

šiemet rugsėjo aštuntoji bus 
švenčiama rugsėjo rrėn. 11-12 die
nomis. šia proga bus atšvęsta ir 
5 metų Lietuvių Bendruomenės 
įsikūrimo Canberroje penkerių me. 
tų sukaktis.

1. RUGSĖJO 11 D. (ŠEŠTADIE
NIS). 7.30 vai. vak. — balius su 
vakariene AINSLIE REX viešbu
tyje, iki 2 vai. r. Bufetą aptar
naus viešbučio personalas. Baliaus 
programoje dalyvauja Br. Kive. 
rlo dvigubas mišrus kvartetas iš 
Sydnėjaus.

2. RUGSĖJO 12 D. 11 V AL. 
RYTO (SEKMADIENIS), iškil
mingos pamaldos šv. Patricko 
bažnyčioje. Pamaldų metu giedos 
Br. Klverio dv. mišr. kvartetas. 
Tuoj po pamaldų YWCA salėje 
(Civic Centre) oficialus minėji
mas. Programoje: paskaita, Br. 
Klverio dv. mišr. kvartetas, tauti
niai šokiai, ir bendra arbatėlė.

Apylinkės valdyba maloniai kvie. 
čia visus tautiečius dalyvauti Tau
tos šventės ir penkerių metų su
kakties minėjime, čia atkreipia
mas dėmesys į tai, kad Ainslle 
Rex viešbutyje vietų skaičius yra 
ribotas, todėl pakvietimais patar
tina apsirūpinti iš anksto ir ne 
vėliau rugsėjo 1 d. Pakvietimus 
galima gauti pas valdybos narius: 
Ą. čeičys — 18 Ebden Street, 
Ainslie, ACT, R. Mlsevičiūtė, 19 
Towns Crescent, Turner, A.C.T. 
P. Martišius, 17 Abbot Circuit, 
Yarralmula, A.C.T. ir J. Dehnas, 
Capitol Hill Hostel, Canberra.

ALB Canberros Apylinkės Valdyba.

Tautos Fondo Mėnuo

NAUJA KONFERENCIJA FILIPINUOSE

mies- 
dele- 
pats

kon-

Australijos užsienio reikalų mi
nisteris R.G. Casey rugpjūčio 14 
d. pranešė, kad rugsėjo 6 d. susi
rinks konferencijai JAV, Didž. 
Britanijos, Prancūzijos, Australi
jos, Naujosios Zelandijos, Pakis
tano, Pilipinų ir Siamo užsienių 
reikalų ministerial, išdiskutuoti 
Pietryčių Azijos Gynybos sutartį. 
Konferencija įvyks Baguio 
te, Pilipinuose. Australijos 
gaciją numatoma vadovaus 
ministeris pirm. Menzies.

Paruošiamieji darbai šitai
ferencljai jau yra bevelk baigti, 
nes pasitarimai atskirų valstybių 
užsienio reikalų ministerijų pradėti 
prieš keletą mėnesių.

Numatoma, kad Australija pa
siūlys įkurti Pietų — Rytų Azijos 
Gynybos Sąjungą, panašią j Šiau
rės Atlanto paktą. Pagal šį pak
tą, kiekviena jį pasirašiusių vals
tybių įsipareigotų pastoviai lai
kyti savo karines pajėgas Pietų 
— Rytų Azijoj. Manoma, kad JAV 
ir Didž. Britanija siūlys įkurti 
panašų į ANZUS paktą, kada jį 
pasirašiusios valstybės įsipareigo
tų būti pasiruošusios visiems ne
tikėtumams, bet jų kariuomenės 
nestacionuotų Azijoj.

AUSTRALIJA STIPRINA
KARINES PAJĖGAS

ANGLIJOS DARBIE-

Tautos Fondo Atstovybė pereitą 
savaitę buvo susirinkusi posėd

žio. Konstatuota, kad šiemet lėšų 
telkimas Tautos Fondui Australi
joje susilpnėjęs. Tam gal pakenkė 
tūlų asmenų pradėta priešiška ak
cija, bet bene svarbiausia įplaukų 
sumažėjimo priežastis esanti ta, 
kad kai kurios ALB Apylinkės ir 
Seniūnijos, kurios yra pagrindi
niai Tautos Fondo talkininkai, 
Tautos Fondo išleistų Lietuvio 
paso ir Tautos Fondo ženkliukų 
platinimą yra užmetusios.

Nutarta Tautos Fondui lėšų tel
kimą suaktyvinti. Rugsėjo mėnuo 
skelbiamas Tautos Fondui lėšų 
telkimo vajaus mėnesiu.

Australijos vyriausybė yra nu
tarusi nedelsiant pradėti vykdyti 
reorganizacinį karinį planą, kurį 
gynybos ministeris Sir Philip Mc
Bride yra paskelbęs dar balandžio 
mėn. Pagal šį planą bus padidin
tas kariniai apmoyktų vyrų skai
čius ir sustiprinta karinė aviacija.

Vyriausybės pirmieji žingsniai 
šia kryptimi Jau padaryti: atšau
kiamas kovos lėktuvų Junginys, 
kuris dvejus įmetus išbuvo Cipre 
ir Maltoj, patvirtintas planas, pra- 
plečlantis privalomam kariniui ap. 
mokymui vyrų šaukimą, džiung
lių karui karių paruošimo stovyk
la CanungroJ, netoli Brisbanės, 
pradės veikti nuo ateinančių metų 
sausio mėn. ir joje bus apmokomi 
taip pat sąjungininkų kariai.

Vyriausybės narių pareiškimu, 
šitai tėra tik nereikšmingi daly
kai, palyginus su tuo, kokius pro
jektus Australijos valdžia yra nu
mačiusi atlikti karinėje srityje po 
Pietų — Rytų Azijos konferenci
jos Pilipinuose, kada paaiškės, ko
kius įsipareigojimus turės vykdyti 
Australija.

Šiais metais Australija karo 
reikalams numatoma išleis apie S 
35 mil. daugiau negu pernai.

Ryšium su Prancūzijos ketini
mu ratifikuoti Europos Bendruo
menės Gynybos pkatą, Prancūzijoj 
kilo audra: pakto priešai puola 
Mendes — France dėl to, kad jis 
nori Prancūziją įjungti į E. <». 
Bendruomenę, o pakto šalininkai 
dėl jo siūlomų pakeitimų, kurie 
esą, E.G. Bendruomenę padarys 
neveiksminga. Amerika ir Angli
ja, manoma, šito Mendes — Fran
ce kompromisinio plano nepriims

J. T. MIRŠTANTIS
ORGANIZMAS

įdomių pareiškimų padarė buv. 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
prezidentas, Pilipinų ambasadorius 
Amerikoje, Dr. Carlos Romulo. Jis 
viename savo straipsnių Jungtinių 
Tautų Organizaciją pavadino 
"mirštančiu organizmu”. “Collier’ 
s” žurnale jis rašo: "Atėjo augš- 
čiau'sias laikas apsaugoti laisvojo 
pasaulio tautas nuo neįsivaizduo
jamos tragedijos.”

“Mes nepaliaujamai čiulpiame 
Jungtinių Tautų Organizacijos Jė
gas, apeidinėjlmais, naikinimu jos 
politinio prestižo Ir detaliais svar
stymais suklludydami pasireikšti 
Jos didžiąja! pajėgai.

“ Pavyzdžiu paimsime Indo — 
Kinijos karą.

"Jungtinėms Tautoms, kurioms 
pasaulio bendruomenė įtikėjo ir pa
vedė saugoti taiką ir bausti agre- ’ 
šorių, Genevos konferencijoje' 
liepta nesikišti , nors ši konferen- 1 
cija buvo sušaukta užbaigti Korė
jos karo — J.T. karo klausimoj 
čia Jungtinės Tautos 
nuošalio.

“Tunisas Ir Marokas ___
nepriklausomybės. Bet Prancūzi-1 
ja pasakė Jungtinėms Tautoms:!

CIAI MASKVOJ IR
PEKINGE

PERSIJOS NAFTOS KRIZĖ
BAIGĖSI

paskai- 
senolių 
patrio- 
Rusijos

Paminėta Spaudos Atga
vimo Sukaktis Hobarte 
Liepos 25 d. Hobarto lietuviai 

paminėjo spaudos atgavimo 50 
metų sukaktį.

A. Munčelis turiningoj 
toj papasakojo apie mūsų 
kietumą, sąmoningumą ir 
tizmą kovoje prieš carų
priespaudą, prieš koriką Muravjo
vą ir kitus mūsų krašto rusinto
jus.

Paskalydamas Vaižganto “Men. 
kės” Jis, rodos, ranka pasiekiamai 

. parodė tuos pilkuosius didvyrius 
— knygnešius, kurie apvainikavo 
lietuvių ilgą kovą pergale — spau
dos laisve. Gi V. Kudirkos “Var
pas” vis dar šaukė, kad kova dar 
nebaigta, o Jurgis Bielinis, rodos, 
turėjo dar kartą užgimti, nes mas
kolius tebesiautėja mūsų krašte.

Gaila tik, kad šį kartą dalis 
tautiečių negalėjo nei “Varpo”, 
nei Bielinio girdėti: atsitiko, mat 
vienam liepos 25 d. gimti, kiti gi, 

-šituo įvykiu besidžiaugdami, už
miršo net, kad kaimynai susirin
ko knygnešių prisiminti.

Mikas.

Kom. Kinijos vyriausybės pa
kviesti į Pekingą išskrido Angli
jos opozicijos vadas, buv. min. 
pirmininkas Attlee ir kiti darbie
čių partijos vadai. Pakeliui Jie 
buvo sustoję Maskvoje, kur juos 
“paviešėti” buvo pakvietusi Sov. 

Sąjungos vyriausybė. Anglijos dar
binius sutiko Malenkovas ir kiti

tini tribunolą, kuris, kad ir už 
akių kol kas, nuteistų bolševiki
nius galvažudžius. Kersteno parei
škimu, pasaulis bus nustebintas, 
kai JAV kongresas paskelbs visą 
Kersteno komiteto surinktą med
žiagą apie bolševikų elgesį pačioje 
Rusijoje, Pabaltijo kraštuose U' 
kitur.

Ko verti bolševikų pažadai ir 
su jais sudarytosios sutartys, vo
kiečių spaudoj nurodomas kad ir 
estų min. Selterio Kersteno ko
misijai atpasakotas atvėjis. Min. 
Selteriui pareiškus abejojimą, ar 
Sovietai laikysis sudarytųjų su 
Estija Ir kt. Pabaltijo valstybė
mis sutarčių bei duotų pažadų, 
Stalinas atkirto: "bolševiko žodis 
yra šventas”. Dėja, po 3 dienų 
Jo kraštą, nepaisant visų Stalino 
pažadų, okupavo rusų armija, pas
tebi "Volksbote”. "Neue Zuerlcher 
Zeitung" žiniomis, Kersteno komi
teto Berlyne liudininkai ir atitin
kamos institucijos Išsamiai supa
žindino su žmonių grobimu, taip 
pat pavergtuose kraštuose dvasi
ne, politine Ir ūkine priespauda. 
Tačiau nepaisant visų bolševikinių 
priespaudos priemonių, Rytų Eu
ropoje tebeveikia atsparus sovie
tinei sistemai pasipriešinimo bran
duolys. Komiteto įsitikinimu, ko
munistų pavergtosios tautos per 

,____ ____ „_____ ________ laisvus rinkimus pasisakytų prieš
“Tai ne Jūsų reikalas”, ir Vaka-1 sovietinę sistemą santykiu 9:1. 
rų pasiuntiniai tik galvomis pa-! Komunistai, šnekėdami apie taiką, 
maskatavo. | faktiškai ruošiasi karui.

“Jungtinės Tautos šiaurės Af
rikos nacionalistams tapo pajuo
kos objektu ir paprastu monelnin- 
ku”. Kas toliau?
KERSTENAS BOLŠEVIKAMS
ŽADA SURUOŠTI TARPTAUTI.
NJ TEISMĄ.

Prieš išvykdamas iš Europos į 
JAV, Kerstenas pareiškė darysiąs 
viską sukviesti tautoms į tarptau-

žymiausi Sovietų vyriausybės ir 
partijos vadai. Anglams buvo su
ruošti šaunus priėmimai ir puikioj 
viloj, 25 mylios už Maskvos, įvyko 
iškilmingi pietas, čia buvo ge
riama už “taiką, amžiną draugys
tę, gražų sugyvenimą tarp anglų 
ir sovietų”. Pats Malenkovas pri
skynė sode gėlių puokštę ir įtei
kė buv. Anglijos sveikatos minis
terial Mrs. Edith Summerskill.

Didž. Britanijos ambasadoj buvo 
surengtas priėmimas, kuriame da
lyvavo Malenkovąs, Molotovas ir 
kiti Sovietų tūzai.

Anglijos darbiečių kelionei ski
riama daugiau reikšmės, negu pa
prastam pasisvečiavimui. Didžioji 
užsienio spaudos 
ir angliškąją, šitą 
kelionę į Peklngą 
Maskvoj, vertina 
įžiūrėdami pavojų
gurnui, ypač tuo atvėju, jeigu Didž. 
Britanijos valdžios vairas atsidur
tų darbo partijos rankose.

Sovietų Sąjungos ųžs. reik. min. 
Molotovas, esant Maskvoj Didž. 
Britanijos darbiečių partijos va
dams, per pietus Didž. Britani
jos ambasadoj pareiškė, kad kilus 
naujam karui labiausiai nukentė
tų Anglija, Prancūzija ir Rusija, 
šitos trys valstybės esą iš karo 
nieko gero negalį tikėtis. Moloto
vo pareiškimas suprastas, 
netiesioginis įspėjimas prieš 
Vokietijos apginklavimą.

Pekinge Didž. Britanijos 
biečlų delegacija buvo labai 
mlngai sutikta. Dalyvavo
Kinijos min. pirm, ir kiti vadai.

NUTARĖ UŽDARYTI 
KOMUNISTŲ PARTIJĄ

Amerikos senatas vienbalsiai 
priėmė įstatymo projektą, kuriuo 
uždraudžiama kojnunistų partija 
Amerikoje.

įstatymas numato, kad komu
nistų partijoi) veikloj dalyvaują 
asmenys gali būti baudžiami iki 
5 metų kalėjimo ir 10.000 dol. pi
nigine bauda.

šitas įstatymo projektas bus 
svarstomas kongrese ir jeigu jis . „
bus priimtas, tada įsigalios ir pra- manyta. 1957 m. JAV kariuome- 
dės veikti. ! nėję tarnaus 3,5 milijonų vyrų.

Dr. Mosadeko vyriausybė buvo 
nacionalizavusi visas naftos va
lyklas ir naftos laukus su įrengi
mais ir buvo atsisakiusi mokėti 
kompensaciją už nusavintą turtą, 
kuris vertinamas apie 500 milijonų 
svarų sterlingų. Bet naujoji Zahe- 
di vyriausybė vėl atnaujino dery
bas su naftos bendrovėmis ir su
tiko mokėti 25 milijonų svarų 
kompensaciją. Pasirašyta 25 me
tams sutartis ir Persijos naftos 
laukai vėl atgyja. Persijos naftą 
ir toliau sunks įvairios užsienių 
naftos bendrovės. Persija per pir
muosius 3 metus už tai gaus 250 
milijonų svarų sterlingų.

klausimo. ■ 
nustumtos

relkalavo

PETROVAS VĖL SCENOJ

Kaip su Europos armija?
Europos Bendruomenės Gynybos 

Organizacijos kūrimas vis dar te
bėra pusiaukelėje. Europos Armi
jos sutarties vis nepasirašo Pran
cūzija ir Italija. Šito nepasirašy- 
mo svarbiausia priežastis esanti 
ta, kad prancūzai bijo Vokietijos 
apsiginklavimo ir jos karinio su
stiprėjimo. (Vakarų Vokietijos di
vizijos, pagal planą, turi dalyvau
ti Europos Armijoj). Rugpjūčio 
13 d. Prancūzijos min. pirm. Men
des — France su min. kabineto 
nariais diskutavo naują projektą, 
pagal kurį turėtų būtų padaryta 
principinių pakeitimų
Bendruomenės Gynybos sutartyje.

Prancūzijos ministerių kabine
tas priėmė šį Mendes — France 
kompromisinį planą dėl Prancūzi
jos dalyvavimo Europos Gynybos 
Bendruomenėje, bet Iš kabineto 
pasitraukė trys gaulistai minlste-į asmens sekretorius Ir Jo padėjėjas, 
rial: gynybos min. generolas Koe
nig, viešųjų darbų min. Chaban įstatymą, kuriuo suteikiama dau- 
— Delmas ir atstatymo min. Mai- glau teisių Karališkajai Komlsi- 
rie Lemair.

Europos

kelia
Perei- 
parla- 

glnčai,

duoti parodymus liudininkas pri
valės atsakyti į klausimus. (Anks
tesnis įstatymas liudininką šitai 
daryti neįpareigojo). Už neatsaky- 
mą į klausimus numatoma bausmė 
500 svarų arba 3 mėn. kalėjimo, 
šitą įstatymą priėmus pakartoti
nai bus iškviestas Lockwood ir 
kiti, kurie Melbourne buvo atsisa
kę atsakyti į klausimus.

dalis, įskaitant 
britų darbiečių 
ir svečlavlmasi 
gana kritiškai, 
Vakarų vienin-

Vakarų Vokietijos pramonei ky
lant atsiranda vis didesnis nepasi
tenkinimas dėl pragyvenimo augš- 
tų kaštų ir didelio pelno, kurį gau
na fabrikantai. Darbininkai reika
lauja pakelti atlyginimą.

Hamburge streikavo 15.000 
savivaldybės tarnautojų ir darbi
ninkų. Miestas paliktas be susi
siekimo, dujų ir vandens. Cologne 
šoferiai, simpatizuodami Hambur
go streikininkams, buvo paskelbę 5 
vai. streiką. Pereitą savaitę 
pradėjo streiką 25.000 Bavarijos 
metalo pramonės darbininkų. Juos 
buvo pasekę 750.000 Ruhro 
pramonė* darbininkų. Augėlesnių 
atlyginimų reikalauja angliakasiai, 
įstaigų tarnautojai 
blnlnkai. Streikavo 
darbininkų.

Vakarų Vokietijoj
kų banga, kaip paskutiniai pra
nešimai kalba, pradeda atslūgti. 
Tik Bavarijos metalo pramonės 
darbininkai dar negrįžta į darbą, 
bet nauji pasiūlymai padidinti at
lyginimus, kaip pareiškė metalistų 
unijos vadai, duoda pagrindo pa
sitarimams.

Atlyginimai visose pramonės 
šakose pakelti, bet ne tiek, kiek 
procentų yra padidėję pelnai pra
monininkų Ir pabrangęs pragyve
nimas.

ir uostų dar- 
apie 3 imli.

didžioji strei-

kaip
Vak.

dar- 
iškll- 
kom.

Karališkoji Komisija, Sovietų 
šnipinėjimo tinklui Australijoje 
aiškinti, apklausinėjimus toliau 
tęsia Sydnėjuje.

Pirmasis Komisijos posėdis įvy
ko pirmadienį. Duoti parodymus 
pakviesta visa eilė žinomais var
dais asmenų. Jų tarpe yra ir imi
grantų.

Petrovo istorija kasdien 
vis didesnio susidomėjimo, 
tą savaitę Federallniame 
mente kilo labai aštrūs
kurie, australų laikraščių teigimu, 
buvę audringiausi ta prasme, kad 
ministeris pirm, su opozicijos va
du pasikeitė labai aštriomis rep
likomis. Opozicijos vadas dr. Evatt 
pareiškė, kad ministeris pirminin
kas Petrovo atvėjį iškeldamas prieš 
pat rinkimus, siekęs šituo sudary
ti savo partijai kreditą ir darbie
siems tai kaštavę 6 vietas parla
mente. Jis padarė priekaištų mi- 
nlsteriui pirmininkui dar ir dėl to, 
kodėl šis laiku nepainformavęs 
parlamentą apie išmokėtus Petro
vui £ 5000, kaip kompensaciją už 
gautus Iš Jo dokumentus. Mr. Men
zies nurodė, kad Jis jau prieš rin
kimus žinojęs pavardes žmonių, 

■kurie yra įvelti j Petrovo bylą, bet 
rinkimų kampanijoj šito niekur 
neiškėlus, nors tai ir būtų buvę 
jo partijai naudinga. Kaip skel
biama, Karališkąja! Komisijai pa
rodymus duoti yra pakviesti par
lamento opozicijos vado dr. Evatto

DAR VIENAS AUGŠTAS
GUMO VALDININKAS DINGO

SAU-

Iš VAK. VOKIETIJOS
Iš Berlyno pranešama, kad šio

mis dienomis dingo augštas Va
karų Vokietijos saugumo pareigū
nas Karl Albrecht Tiemann, buv. 
artimu Vak. Vokietijos saugumo 
šefo dr. Otto John bendradarbiu, 
kuris šiuo metu yra Rytų Vokie
tijoj. Dr. Otto John apklausinėti 
buvo atvykę spec. MVD pareigū
nai iš Maskvos.

Tiemann yra buvęs Hitlerio lai
kais aviacijos tarnyboj Ir dirbęs 
kontra — žvalgyboj agentu Nor
vegijoj, Paryžiuj Ir Rytų fronte.

Parlamentas ir senatas priėmė

jai. Pagal šį įstatymą, iškviestas

Čekoslovakijoj vyksta pasyvus 
pasipriešinimas prieš komunistų 
planą sumobilizuoti apie 350.000 
vyrų ir moterų ūkio darbams. 
Čekų komunistinė valdžia yra už
planavusi paversti dirbama žeme 
123.000 akrų “plėšinių", kad pa
šalinus maisto trūkumą. Darbo ir 
gyvenimo sąlygos prie “plėšinių 
įsisavinimo” esančios labai sun
kios ir tai panašu į vergų darbą. 
No „ 18

Amerikos karinių štabų virši
ninkai peržiūri karines programas, 
nustatytas prieš pusmetį. Didelės 
reikšmės faktas, kad nutarta ne
sumažinti, kaip buvo numatyta, 
bet padidinti tiek laivyno, aviaci
jos, tiek ir žemyno kariuomenės 
skaičių. Pagal naująjį planą JAV 
neatitrauks savo karinių pajėgų 
iš Tol. Rytų, kaip anksčiau buvo

DAR VIENAS MASKVOS ŠNIPAS
DEZERTYRAVO

Sovietų Sąjungos vyriausias 
šnipas Japonijoje, MVD pulk. Itn. 
Yuri Rastovorov, Sovietų misijoj 
Japonijoje ėjo tokias pat pareigas, 
kaip Petrovas Australijoje. Jis Ja
ponijoje turėjo verbuoti amerikie
čius. Rostovorov buvo Berijos pa
tikėtinis ir turėjo grįžti į Maskvą 
po to, kai Berija buvo likviduotas. 
Rostovorov š.m. sausio 24 d. susi
rišo su amerikiečių kontražvalgy- 
bos tarnyba ir paprašė azyliaus 
teisių. Po 4 dienų Sovietų misija 
Tokio pranešė apie Rostovorovo 
dingimą. Maskva pradėjo kelti 
triukšmą, kaltindama amerikie
čius Rostovorovą pagrobus. Ame
rikos vyriausybė tai paneigė. Ros- 
tovorovas iki šiol gyveno Japoni
joje, bet apie jį nieko nebuvo ži
noma iki dabar. Tik pereitą sa
vaitę, Rostovorovui nuskridus j 
Ameriką, paskelbtas platus pra
nešimas apie Rostovorovo atiden-

daug žino. Jis pasakoja apie So
vietų šnipų organizaciją ne tik 
Japonijoje. Jis žino ir apie šnipų 
tinklą kituose Azijos kraštuose 
bei Tolimuose Rytuose aplamai. 
Jis žino Sov. šnipus ir Japonijos 
valdžios įstaigose besėdinčius. 
Apie tai jis Japonijos saugumą 
painformavo dar prieš išskrisda
mas į Ameriką.

Apie Rostovorovo dezertyravi
mą Amerikos vyriausybė painfor
mavo Sov. Sąjungos ambasadą 
Vašingtone ir pasiūlė su Juo pasi
kalbėti. Tačiau iki šiol Sov. Am
basados žmonės neparodė noro su 
Rostovorovu kalbėtis ir net Jokio 
pareiškimo dėl to nepadarė.

30 žmonių žuvo, Colombian Na
tional! Airways Constellation lėkt, 
nukritus ir užsidegus Azorų kal
nuose. Jis skrido iš Hamburgo perniiuus ūpu- uiisl<>vui<iv<> atiuen-i nuošė. Jis skrido iš Hamburg 

gimus. 0 šitas vyras, pasirodo, Paryžių," Lisaboną į Bogotą.

1



2 MOŠŲ PASTOGĖ 1954 m. rugpjūčio 18 d.

VINCAS KAZOKAS

V. KRĖVĖ LIETUVIŲ LITERATŪROJ
III.

Paliesdami lietuvių literatūros toje tebėra gyvi nemenkesni he- 
istorijos klausimą, mes drauge ir rojai už kitus. Paliesdamas kas- 
nustatėm V. Krėvės vietą mūsų dieninį gyvenimą Krėvė atskleidę 
literatūroje, šiandien mes klau- žla lietuvį tokį, koks jis yra iriliteratūroje, šiandien mes klau
siame: ką gi Iš tikrųjų jis davė?, kaip reiškiasi savo aplinkoje, sa-j 
Ką įnešė naujo į mūsų žodinę 
kūrybą? čia neužtenka tik sumi-■ 
nėti Jo veikalus ir Juos kiek nors 
apibūdinti. Pačių autoriaus veika
lų žinojimas dar Jokiu būdu ne- 
įneša šviesos kalbant bendrai apie' 
literatūrinį gyvenimą. Reikia visų j 
pirmiausia suvokti tas aplinkybes 
ir tą visą, kaip jau minėta, orga
niškąjį literatūrinį vyksmą, be
sireiškiantį istorijoje, tik tada1 
miirrs paalški vieno ar kito kū-l 
rėjo didybė ir Jo i 
įnašas. Norint suprasti Krėvę, rei- | Įėję Krėvės personažuose,

reikiamai skaitančiosios visuome
nės įvertinti Ir suprasti. Jausda
mas trūkumą elementariausių ži
nių apie pačią literatūrą, dar Mai
ronis, Jei neklystu, parašė ir iš
leido pirmąjį literatūros teorijos 
vadovėlį. Nedaug ką ano meto ei-

EUROPOS LB KONFERENCIJA
Liepos 10,11 ir 12 dienomis Pa- Europos ir užjūrio organizacijas 

ryžiuje-posėdžiavo Europos Lietu-1 bei pavienius asmenis, prašydami 
vių Bendruomenių atstovai. Tai 
buvo trečiasis šitoks suvažiavimas. 
Dalyvavo šių kraštų valdybų pir

tis 1:700.000. JAV-sė išleistas ant- jnininkai: P. Zundė — Vokietija, 
rasis leidimas L.EJ. Voisekausko A. Paulaitis — Šveicarija, J. Pa- 
2 dalių dramos “Gims tautos geni- jaujis — Švedija, kun. dr. Bal
ius”. Drama iliustruota vaizdais čiūnas — Italija, M. Bajorinas D. 
iš senosios lietuvių buities. Nidos! Britanija ir O. Bačklenė — Pran- 
Knygų Klubas atspaudė V. Alanto cūzija. I suvažiavimą negalėję at-

KNYGOS
BARE

Estų pastangomis Montrealy iš
leistas naujas Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos žemėlapis, kurio maste-

vo susikurtame pasaulyje. Jeigu į 
mes prisiminsime Krėvės kerdžių 
Lapiną, bedievį Vainorių arba ra-, linis žmogus žinojo ir apie Lietu- ___
ganių Gugi, mes aiškiai šiuose vos praeitį, ant kurios buvo grin- j novelių rinkinį “Svetimos pagal-! vykti Belgijos, Danijos ir Austri-
tipuose atpažinsime tipiško lietu- džiama visas tautinis atgimimas. I rėš”. Prof. Ign. Končius leidžia jos Bendruomenių atstovai atsiun-
vio bruožus. Juose tebėra gyva i Tas pats Maironis stengiasi i.. ......j.—
anoji padavimų herojų lietuviška šią spragą bent laikinai užtaisyti, drožinių (koplytėlių, kryžių ir rū- I
dvasia, nesvarbu, kad Jie šiandien parašydamas trumpą Lietuvos is- { pintojėlių) albumą. Pasirodys ru

denį. Ats. gen. T. Daukantas rašo Į 
atsiminimus, kuriuos tikisi baigti! 
iki šių metų galo. Š. m. rugsėjo 
8 d. Jam sueina 70 metų. ELTA , 
— PRESS italų k. Nr. 3 (liepos ; 
mėn.) paskelbė politinės veiksnių j 
konferencijos atsišaukimą į tau-' 
tą, Eisenhowerio linkėjimus bal- j 
tams, apie MLT prezidiumo pirm.: 
E. Simonaičio vizitą Vašingtone 
ir visą eilę kitų politinių bei kul
tūrinių aktualijų. Leidiniu susido
mėjimas gyvas. Tautos Fondo Ats
tovybės Kanadoje Hamiltono sky
riaus valdyba išleido “Metraštį”, 
redaguotą St. Bakšio, V. Kazlaus
ko, Pr. Lesevičiaus ir J. Trečio
ko. Leidinyje plačiai rašoma apie 
VLIKą, Tautos Fondą Ir ypač jo 
veiklą Kanadoje, Hamiltono lietu
vius irkt. Leidinys iliustruotas 
VLIKo, jo ir VT pirmininkų, Vyk
dom. Tarybos, Tautos Fondo val
dytojo T. šidlškio, Tautos Fondo 
Atstovybės Kanadoje, Hamiltone 
ir visa eilę kitų nuotraukų. Met
raštis paruoštas ąūkiu '“Tautos 
Fondas — laisvės kovų ramstis”.

tebėra kerdžiais arba paprastais toriją. Kaip matome, ano meto 
sodiečiais. Ir jeigu kas nors dabar mūsų rašytojo kelias nebuvo taip 
ar ateityje bandys atsekti lietu- labai lengvas. Kada iškilo Krė- 
vio charakterio bruožus, tasai ne- vė, Jau daugumoje tokie ir pana- 

neginčljamas išvengiamai jų Jieškos pirmoje ell- §Qs preliminariniai darbai Jau bu- 
nps vo padaryti. Krėvės visa litera- 

kia dar kartą atsigręžti į aną Jud-1 Krėvės kūryboje neuztiksi jokio tūrinė veikla pasireiškė grynai jo 
rų ir gyvą pereitojo ir šio šimt- svetimo elemento, o tik grynai lie- paties kūryboje. Jis nebuvo joks ____ , ,, ,__ • > . ■ «...—-l.-C T— f.l ... . - . . . ... - • .... !tuviškąjį. Ir tai pagrindas, kas literatūrinis teoretikas, nei kriti- j 

Krėvę iškelia j tautinės literatu- j - ................................. 1
ros kūrėjus, šiuo Krėvė ne tiktai manančiojo pozos, bet pasirinko' 
surado pats save, bet tuo keliu kitų kelią, būtent, 
eiti patraukė Ir daugelį savo lai- vyzdžiu kitiems. Ir

mečio sąvartoje lietuvių kultūri
nį gyvenimą. Jau tada mes turė
jome apsčiai rašančiųjų. Ko jie 
siekė ir kokias idėjas bei proble
mas kėlė prieš Krėvę, o taip pat 
ir Krėvės laikų mūsų rašytojai? j ko ir taip pat vėlesnių rašytojų, iškelia ir pabrėžia Krėvės didybę. 
Ar galima kalbėti apie ano meto Tautinė arba nacionalinė literatu- Paprastai visados yra 
mūsų literatūrą, turinčią tam tik- ra tai nėra kokia nors literatūrinė' mokyti arba klaidas 
rą bendrą dvasinę bazę, kurią ga
lėtume pavadinti literatūrine sro
ve? Vargu, ar čia tiktų teigiamas 
atsakymas. Tįesa, toji bazė — 

lietuviškumas buvo bendra visiems, 
tik ji buvo įvairiai suprantama.
Ypač gana aiškiai pasireiškė Ide- 
ologonis išsidiferenclavlmas, ku
ris drauge gyvai atsispindėjo Ir 
to meto literatūroje. Išskiriant 
Maironį, Vaižgantą ir Krėvę visi 
kiti daugiau ar mažiau stengėsi 
pravesti savo Idėjas. Dalis Jų buvo 
socialiniai revoliucionieriai, kaip 
Petkevičaitė — Bitė, Biliūnas, Ja
nonis, kiti gi dėjo pagrinde di
daktinį momentą, kaip Šatrijos 
Ragana Ir Lt. Maironis buvo ir 
pasiliko neišgriaunamas šulas pa
triotizmo bare. Tuo tarpu Krėvė 
atėjo su 
aiškų ir 
— duoti 
nei — 
šitas ir yra pats ryškiausias Krė
vės bruožas, kuris jį ypač Išski
ria iš kitų tarpo. Jam pirmoj ei
lėj rūpėjo Lietuva ir pati lietu
vių tauta be Jokių ideologinių skir
tumų. T«s dar nesako, kad pats 
Krėvė nebūtų buvęs vienokio ar

. kitokio nusistatymo . Tačiau Jis 
drauge suprato, kad visokios Ide
ologijos sušvinta ir ilgainiui už
gęsta, užleisdamos vietą kitoms, 
tuo tarpu tautos ir Jų dvasinė kū
ryba lieka pastovios ir nesugriau
namos. Tai yra principas, kurio 
Krėvė ir laikėsi dažnai net jį pa
brėždamas savo paskaitose uni
versitete. Paimkime tik tai gyvąją 
tautos kūrybą — tautosaką. Ar 
mes. rasime joje bet kokių Ideolo
ginių pėdsakų, o vis dėl to Joje 
atsispindi visa tautos dvasia ir 
jos charakteris pačia giliausia 
prasme. Kaip tik čia — tautosa
koje mes ir sutinkame ir atran
dame tikrąjį raktą pačiai V. Krė
vės kūrybai. Tautosaka Jam pasi
daro jo kūrybos šaltinis ir Ilgą lai
ką tarnauja kaip kelrodis. Pradė
damas ąavo literatūrinę kūrybą 
stilizuotais pavadinimais (Daina
vos šalies senų žmonių padavi
mai), Krėvė užbaigia šitą kūrybi
nį etapą Šarūnu, sukurdamas na
cionalinį herojų, prilygstantį grai
kų Odisėjui, vokiečių Siegfriedui 
arba suomių Volnemoinul. Skirgai
loje Krėvė tik pakartoja Šarūne 
iškeltas Idėjas, daugiau Jas sukon
kretindamas Ir išryškindamas. 
Neatsitiktinai šalia Lietuvos pra
eities vaizdvaimo Krėvė atsigrę
žia ir į realųjį gyvenimą, sukur-: 
damas grynai realistinių kūrinių 
iš ano meto dzūkų kaimo buities:! 
surišdamas tautos herojinę pra
eitį su kasdieniškąja dabartim, I 
Krėvė kaip tik pabrėžia tai, kad I 
kol gyva tebėra tauta, tol Joje 
tebėra gyva ir praeitis, nesvarbu 
kiek būtų praslinkę amžių nuo 
jos gigantiškų žygių, 
miršta tautoje, nieko 
nuneša, greičiau tik 
jos praeities garbę ir 
puolimus ir sopulius.
laisvės vedinas Kudirka tokių ko
vos laisvės herojų jieško svetur, 
išversdamas Šilerio Vilių Telį, 
Bairono Kainą Ir kitus, tuo norė
damas uždegti savo tautiečius ir 
juos paruošdamas greitesnei ko
vai už savo teises, tai Krėvė sa
vo padavimų herojais, Šarūnu bei 
Skirgaila parodė, kad savoje tau-

srovė, bet pati tikroji Ir nesug- ’ 
riaunama bazė, kuria grindžiama 
visa kūryba, kurios nebepajėgia 
nuplauti nei laikas nei audros. | 

Padėti nacionalinei literatūrai 
pagrindus anuo metu nebuvo taip 
labai lengva, kaip kas šiandien 
galvotų. Rašytojas ne vien tik tu
rėjo rūpintis savo kūryba, bet 
taip pat turėjo drauge ir patsai 
sudaryti atitinkamą aplinką, ku
rioje jo veikalai prigytų ir būtų

kas. Jis vengė mokytojo arba iš-|

pats būti pa
štai dar labiau

lengviau 
nurodinėti, 

negu produktyviai dirbti. Krėvė 
sutiko geriau dirbti ir tuo pačiu 
atsiduoti žmonių bei istorijos teis
mui. Mes esame jau šiandien tikri, 
kad istorija ne tik kad jį išteisins, 
bet iškels jį 1 tas mūsų tautos di
dvyrių gretas, apie kuriuos jis 
pats savo kūryboje su tokia meile 
rašė. Ir jis eis per kartų kartas 
negęstančiu švyturiu, kol bus gyva '■ 
pati lietuvių tauta.

SPAUDOS PUSLAPIUOSE

savo kūryba turėdamas 
konkretų apsisprendimą 
pagrindus grynai tauti- 
nacionallnei literatūrai.

Niekas ne
laikąs ne
išryškina: 

laimėjimus, 
Kovos Ir

Amerikoje Lietuvių Bendruome
nės organizavimo darbas pradžio
je nėjo labai sklandžiai. Tarp se
niau veikiančių stiprių organiza
cijų vis buvo nesutarimų. Bet da
bar Ir ten darbas pastūmėtas go 
rokai į priekį. •

“LIETUVIŲ DIENOS” š.m. bir
želio mėn. nr. duoda platų pasi
kalbėjimą su prelatu J. Balkūnu, 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
Laik. Organizacinio Komiteto pir
mininku, vienu žymiausių Ameri
kos lietuvių visuomenininkų. Pre
latas J. Balkūnas sako:
BENDRUOMEN/ĖS DARBĄ AR
DO SAVANAUDŽIAI IR PARTI
NIAI DEMAGOGAI.

— Labai aktualu sudaryti Ben- I pagalius bando kaišioti kaip tik 
druomenės organus 1. 
lietuvių kolonijoje, taip
visose apylinkėse bei apygardose. I kymo reikalo nepramatąs

_.. ..z n— (....v-viso nenribrendes tolerant!

ir, lietuviškais motyvais 100 medžio | tė sveikinimus. Suvažiavimą raštu 
n j—n—i—z,.. I sveikino ir Australijos L.B. Kraš-‘

to Valdyba.
Suvažiavime apsilankė URT val

dytojas dr. Karvelis, Diplomatijos 
Šefas min. St. Lozoraitis ir Lie
tuvos atstovas Prancūzijoj dr. 
Bačkis. St. Lozoraitis pasveikino 
suvažiavimą, o dr. Bačkis ir dr. 
Karvelis padarė pranešimus.

Suvažiavimas nustatė ateinan
čių metų darbo planą, kuriame 
daug dėmesio kreipiama į lietuvy
bės išlaikymą, šeimos ir jaunimo 
reikalus, propogandą už Lietuvą, 
švietimo reikalus ir ypač savosios 
spaudos palaikymą, kaip vieną pa
grindinių priemonių lietuviškajai 
sąmonei gaivinti ir palaikyti. Nu
tarta siekti visomis priemonėmis 
padidinti “Europos lietuvio” skai
tytojų šeimą ir karts nuo karto 
leisti atskirų bendruomenių prie
dus. Ateinantiems metams gener. 
sekretorių perrinktas P. Zundė.

Suvažiavimo dalyviai vienbąlsial 
pasisakė už savųjų institucijų rė
mimą. Suvažiavimo metu buvo pa
informuoti VLIKo ir diplomatų 
atstovų dėl paskutinių mūsų vi
daus politikos nesutikimų.

Suvažiavimo priimtą rezoliuci
ją čia duodame ištisai.

P.L.B. ORGANIZACINIU IR 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO

REIKALU

prie naujų sąlygų ir naujų užda
vinių, iš naujo persiorganizuoti. 
Ne be to, vienas kitas ir dėl as- 

I mens reikalų, šio bei to pasibaimi- 
didelį: nęs, ar kokių nepatenkintų ambici

jų turėdamas, nekyštelėtų tokio
ganų talkininkai atlieka
darbą.

į klausimą, ar ne LOKo direkty- savo trigrašio bloga intencija, šian- 
vų stoka pradžioje yra įnešusi vie- dien yra priešingų naujiems lietu- 
noje ar kitoje vietoje erzelio, ap- ' 
sunkinusi organizacini darbą ir priešingų pačiai Bendruomenei. O ■ sančių tautiečių pageidavimą, kad 
pažeminusi Bendruomenės vardą, sakykim, ar nebuvo savo laiku greičiau būtų baigtas P.L.B. su- 
prel. J. Balkūnas pareiškė:

— Pačiame LB organizaciniam.

vybės išlaikymo keliams jieškoti,! 
naciai Rond mi n mnnnl n 1

Europos Lietuvių Bendruomenių 
Atstovų suvažiavimas, 1954 m. 
liepos 10-11-12 d.d. Paryžiuje, tu
rėdamas prieš akis joms prlklau-

priešingų Lietuvos Nepriklausomy
bei?... Paskum gi apsiprato, pri- 

aparate ryškesnio “erzelio” nepasi- ' Pr>e padėties ir net persi-

visokeriopai Jas remti.
E.L.B. Atstovai ypačiai džiau

giasi, kad Europos lietuviai su
gebėję išlaikyti savo savaitraštį 
“Europos lietuvį” Ir tvirtai pasi
ryžta daryti visa, kad Jis Ir toliau 
reguliariai eitų bei tobulėtų.

Suvažiavimas yra nuomonės, kad 
"Europos lietuvio” išlaikymas yra 
mūsų Europos lietuvių reikalas ir 
kreipiasi į visus Europos lietuvius 
Jį visokeriopai remti a) prenume
ruojantis, b) aukomis, c) straips
niais ir korespondencijomis.

LAISVĖS KOVŲ AKCIJOS 
SĖKMINGUMO REIKALU

E.L.B. suvažiavimas Paryžiuje, 
reiškia pasitenkinimą, kad lietu
viai tremtyje turi vieną vyriausią 
laisvinimo organą — VLIKą ir tei
sėtos Lietuvos Vyriausybės atsto
vus užsienyje — Lietuvos Dipl. 
Tarnybą, ir įpareigoja juos ir to
liau remti ir palaikyti.

Suvažiavimas tačiau Išreiškia pa
geidavimą, kad VLIKo Ir Dipl. 
Tarnybos nariai palaikytų glau
desnį kontaktą su lietuviška išei
vija ir daugiau kreiptų dėmesio i 
Europos lietuvių Išeivių reikalus, 
jų organizacijas ir remtų Jų dar
bus bei užsimojimus.

Suvažiavimas ypač pageidauja, 
kad VLIKo ir Dipl. Tarnybos veik
la, liečianti santykius su svetimo
mis valstybėmis būtų darni ir 
vieninga.

E.L.B. Atstovai suvažiavime iš
ryškinę, Jog galima suintensyvinti 
mūsų kovą už tautos laisvę per 
tarptautinius Sąjūdžius, kreipiasi 
į pačias bendruomenes, į materia
liai pajėgias lietuvių organizaci
jas, ypačiai VLIKą Ir kitus veiks
nius, prašydami moralinės ir ma
terialinės paramos šiai akcijai 
plėsti, stiprinti.

Br.

SIŪLO SUDARYTI
KRĖVĖS FONDA

organizavimas, vieningai taria, 
kad tam Jau yra pribrendęs laikas 
ir kreipiasi į Lietuvybės Išlaiky
mo Tarnybą, kad artimiausiu laiku 
būtų sušauktas visuotinis lietuvių 
seimas.

Kol tai bus atlikta, suvažiavi
mas, reiškia pageidavimą, kad ei
dama savo pareigas L. I T. būtų 
glaudesniaime ryšyje su atskiro
mis bendruomenėmis, ypač leisda
ma jas liečiančius patvarkymus, 
bei galimai efektyviau ne tik mo
raliai, bet ir materialiai paremda
ma Europoos Lietuvių Bendruo
menes įvairiame lietuvybės išlai
kymo darbe.

Europos Lietuvių Bendruomenių 
Atstovai radę reikalą atkreipti dė
mesį į lietuviškas šeimas ypačiai 
skaitlingas, kaip lietuvybės išlai
kymo židinius, prašo L.I. Tarnybą 
taipgi šią atskirų bendruomenių 
įvairiopai vedamą akciją paremti.

Vertinant motiną, kaip, bran
giausią lietuvybės išlaikymo veiks
nį E.L.B. Atstovai laiko reikalinga 
skatinti lietuvę motiną per orga
nizacijas, susiriifkimus, spaudą, 

j kad Ji vien dėl ekonominio gerbū- 
|vlo neapleistų vaikų auklėtojos pa
reigų, bet kiek gailimą savo šeimos 
židinyje formuotų jaunąją kartą 

organizacijos ir laikraščiai1 būtų pasekę Europos kraštų ben- ■ Betuviškų tradicijų dvasioje. 
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orientavo.
— Ar Tamstos manymu, Prela

te, pakankamai mūsų spaudoje 
rašoma, diskutuojama Ir, pagaliau, 
kovojama dėl Bendruomenės?

— Rašoma, rodos, ne taip ma
žai. šalia tų, kurie Bendruomenės, 
kaip lietuvybės išlaikymo vieksnio, 
pasisekimo trokšta, “narsiai” pa
sireiškia visokiais “špilkavimais” 
ir Joą pulėjai. Gal galėtų būti pil
niau aprašomi jau vykdomi ir 
konkretūs (o daugeliu atvejų ir 
labai reikšmingi) lietuvybės išlai- 

įsrinKti reguliarias apygaruų vai-; kymo darbai apylinkėse ir apygar-
dybas, vietoje dabar laikinųjų. Ne- i šalies, iš šakalio vežimus priskal- | dose. Bet patys dirbantieji daž- 
apleidžiant bendrųjų, jau intensy- dyt, iškraipymais klaidinti visuo-Į nai nutyli apie tai. 
vlai vykdomų, lietuvybės išlaiky
mo darbų, su dideliu rūpesčiu tin
kamai pravesti lietuvių spaudos | 
atgavimo 50 metų sukaktį — Lie- , 
tuviškosios Spaudos Metų veikla! 
visose kolonijose. Išplėsti vieno-1 
dai tautinio solidarumo įnašų dė-

taikė. Žmogiškai suprantamų kllu- 
vinėlių gal vienoje ar kitoje vietoje 
Ir buvo, bet neatrodo, Jog jie būtų 
ryškiau apsunkinę organizacinį 
darbą ar net pažeminę patį Ben
druomenės vardą. Laba igaila, bet 
dirbamam darbui ir Bendruome-

I nės organizaciniam susitvarkymui. 
' nacralius bando kaišioti kain tik 

kiekvienoje vienas kitas savanaudis, koks par- ' 
sakant,. tinis demagogas, lietuvybės išlai- 

i ar iš 
Toliau— per ne už ilgo įvyksian-■ viso nepribrendęs tolerantingai ir 
člus apygardinius suvažiavimus ' demokratiškai dirbti bendrąjį dar- 
išrinkti reguliarias apygardų vai-; bą. šitokie ir bando, dažnai is,

menės opiniją ar kitaip pakenkti Taip Gerb. Prelate, yra ir Aus-, 
bendram ir sutartinam darbui. Į tralijoje žntonių, kurie pagalius

— Kodėl, Jūsų nuomone, kai ku-Į kaišioJa i Bendruomenės ratus. Bet,

V. Krėvė — Mickevičius iškil
mingai palaidotas liepos 10 d. Fi
ladelfijoje. Ta proga pamaldas at
laikė Fordhamo un-to prof. kun. 
Jaškevlčius, pamokslą pasakė kun. 
St. Yla. Prie kapo atsisveikinimo 
žodį Pennsylvanijos un-to vardu 
tarė prof. A. Senas, Lietuvos un- 
tų vardu — prof. J. Puzinas, be 
to, kalbėjo Dr. V. Caciūnas, J. 
Aistis, prof. K. Pakštas, K. Os
trauskas, B. Raugas, Lietuvių 
spaudoj ta proga iškelti V.' Krėvės 
nuopelnai kaip rašytojo, moksli- 
noinko, visuomenininko. Pažymi
ma, kad Krėvė savo kūryba įrašė 
savo vardą j lietuvių tautos Istori
ją aukso reidėmis. Iškeliami jo, 
kaip tuometinio šaulių, S-gos pir
mininko, nuopelnai, ir per Klaipė
dos sukilimą — tik Jo dėka lietu
viai galutinai pasiryžo remti suki
lėlius. “Vienybė” pasiūlė sudalyti 
Krėvės Fondą jo kūriniams leisti. 
J. Tysliava, pacitavęs A. Volde
maro žodžius, jog Krėvės asmeny 
lietuvių literatūra turi genijų, to
liau nurodo, kad Jei Krėvė būtų 
rašęs vokiškai, prancūziškai arba 
angliškai, tai tikriausiai būtų ga
vęs Nobelio premijos laurus. Kitų 
nurodoma, kad pats Krėvė geriau
siu savo kūriniu laikė “Dangaus 
ir žemės Sūnų”, kurį Jis rašė velk 
visą gyvenimą, vis kuo nors papil
dydamas ir atskleisdamas vis nau. 
jas pažintojo pasaulio paslaptis. 
Krėvės raštų laisvojoj ų Lietuvoj 
buvo išleista apie 20 tomų. Kai 
Krėvė, pamatęs, kad jokiu būdu 
nepavyks išsaugoti Lietuvos ne
priklausomybės, griežtai atsisakė 
palaikyti bet kokius ryšius su Lie
tuvos okupantais, tik Jo vardas 
įstengė Jį Išgelbėti nuo kalėjimo 
ar tremties Sibire. Apskritai, Krė
vę mūsų tautiečiai visur šiltai pri
simena. Tik jo (mylimoj tėvynėj, 
išgarsintoje Dainavos šalyje, Jo 
vardo niekas nemini. Tačiau Krėvė 
tvirtai tikėjo savojo krašto prisi
kėlimu ir laisve. Tą savo tvirtą 
įsitikinimą Jis 'pareiškė taip pat 
savo kalboje, pasakytoje į kraštą 
Filadelfijoje minint jo 70 metų 
amžiaus sukaktį.

Bendruomenė dėl to nežus.
“EUROPOS LIETUVIS” (liepos 

mėn. 7 d. nr.) Europos LB konfe
rencijos proga nurodo, kad ši kon
ferencija Paryžiuje esanti trečioji: 

! m. Londone 
ir antroji pereitais metais Han- 
noveryje, Vokietijoje. Str. autorius 

»I B. Serbentą mano, kad jei lalsva- 
i- Jame pasaulyje gyveną lietuviai

rioą grupės ir net laikraščiai prie
šingi Bendruomenei?

— Manau, kad todėl, kad už jų 
stovi asmenys su tam tikru nu-

Jimo sistemą visuose Bendruomenės i sistatymu. Bendruomenės idėja _____ „____ ,__ „
čia yra istorinis mūsų ligšiolinio; pirmoji įvykusi 1952 
visuomeninio gyvenimo lūžis. Per! ir antmii noroitnia 
daugelį metų grupės veikė atski
rai. Vieni lietuviai nuo kitų buvo j 
atsitvėrę kinų sienomis. Kai ku
rios < 
apie save būrė tik tam tikrus 
lietuvius, savo sekėjus^ O visų 
lietuvių bendram darbui i 
nebūrė. ALTas atsirado kelių gru
pių vadų suėjimu bendram, bet \ 
labai specifiniam reikalui. Pana-1 
šiai yra su BALFu. Bet lietuvy
bės išlaikymas negali būti išspren
džiamas kelių žmonių posėdžių ka
binete. Lietuvybės išlaikymui rei
kalingas kiekvienas žmogus, kiek
viena 
širdis, 
slogiai 
lietuvį 
organizacinis lietuvybės išlaikymo 
veiksnių susitvarkymas todėl turi 
būti demokratiškas ir nuo pačių 
lietuvybės išlaikymo gyvenimą gy
venančių lietuvių tiesiogiai parei
nąs. Kai kam tai Jau yra kliūtis 
Bendruomenę pripažinti. Kai da
bartinėse sąlygose ir lietuvių tau
tos tragedijos apimtyje lietuvybės 
išlaikymas tapo esminis visos lie
tuvių tautos likimo klausimas, li-

padaliniuose (40% tų įnašų eina I 
per ALTą Lietuvos laisvinimo rei- 1 
kalams). Kruopščiai sudarinėjama 
Lietuvių Kartoteka. Rūpinamasi' 
daugiau lėšų sutelkti bendriesiems , 
lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos 
laisvinimo reikalams Ir platinti I 
Tautos Fondo Lietuvio Pasus, į | 
Juos įlipdant ženklelius. Pagrin-' 
dinls organizacinis darbas: visiems 
lietuviams prieinamu demokratiš
kiausiu būdu Išrinkti reguliarią 
vyriausiąją JAV Lietuvių Ben
druomenės vadvoybę — Bendruo
menės Tarybą, pakeisiančią pradi
ninką LOKą.

Toliau LOKo pirmininkas nu
rodo, kad jau yra buvę keli regio
niniai suvažiavimai. New Yorke 
balandžio mėn. įvykusi labai pa
sisekusi rytinių valstijų Lietuvių 
Bendruomenės konferencija ir jau 
daugelyje apygardų yra išrinktos 
apylinkių valdybos ir darbas vis 
plečiamas. Toliau prel. Balkūnas 
kalba:

— Bendruomenės idėją skleisti 
rūpinasi ne vien LOKas; ją įvai
riais būdais populiarino (ir tą te
bedaro) daugelis sąmoningų lietu
vių, giliau už kitus pajaučiančių 
mūsų tautinius reikalus Ir dabar
tiniais laikais toliau pramatančių ko žmonių, nebesugebančių šį tau- 
visą lietuvybės išlaikymo darbą, tlnį vyksmą pasekti, jį suprasti ar 
Tie natūralūs Bendruomenės or-1 persiorientuoti, ar, prisitaikant

šelma, kiekviena plakanti 
Lietuvybės išlaikymas tie- 
turi apjungti kiekvieną 

kiekvienoje vietoje, o pats

druomenę, tai šiandien Pasaulio ’ 
Lietuvių Bendruomenės reikalai 

niekas nebebūtų vien popleryje, bet jau! 
būtų priartėjęs prie įgyvendinimo 
(o gal jau ir įgyvendintas) Pasau
lio Lietuvių Seimas.

“Europoje gyveną lietuviai, ra
šo tolllau laikraštis, jau prieš tris 
metus susijungė į vieną ELB vie
netą, bendriesiems reikalams įgy
vendinti ir taip pat Įmetimuose 
atstovų suvažiavimuose ateities 
veiklai gaires nustatyti.”

Toliau rašoma:
“Europos Kraštų atstovai, susi

rinkę Trečion metlnėn Konferen- 
cljon Paryžiuje, be dienotvarkėje 
paskelbtų klausimų aptarimo, at
stovaudami kiekviename Europos 
krašte gyvenančius lietuvius, tu
rėtų atkreipti dėmesio ir į šiuos i 
reikalus, kurie kiekvienam lietu-j 
viul yra skaudūs, dažnam sunkiai ■ 
suprantami. Suprantami, tačiau,, 
kiekvienam, kad mūsų vadov. vei
ksnių bendradarbiavimas ir san
tykiai yra "nuėję nuo bėgių” ir 
suprantama, tokioje padėtyje jie;

EUROPOS LIETUVIŲ 
INSTITUCIJŲ REIKALAI

E.L.B. atstovai suvažiavime 
klausę įvairių kraštų bendruome
nių pranešimus, su pasitenkinimu 
konstatuoja, kad Europos lietuvių 
visuomeninė bei kultūrinė veikla 
ir paskutiniaisiais metais buvo 
gyva, solidari ir kūrybiška. E.L.B. 
atstovai taria ir ateityje tą veiklą 
plėsti ir visomis Jėgomis išlaikyti 
Europos lietuvių sukurtas įvai
rias institucijas ir kartu kreipiasi 
į mūsų visus vyriausius veiksnius,

iš-

nebegali tinkamai toliau riedėti 
visų lietuvių norima kryptimi. 
Jeigu patys vadovaujantieji vei
ksniai nebeįvelkia nuriedėjusio 
nuo bėglų vagono atitaisyti, jiems 
į pagalbą turi ateiti į konferenci
jas ar suvažiavimus atvykę lietu
viškosios visuomenės atstovai, ku
riuos ten siunčia įvairių pažiūrų 
Ir įvairių nuomonių lietuviai, ta
čiau vlenintėlį norą ir tikslą turį: 
LIETUVOS IŠLAISVINIMO BY
LOJE NEVALIA SKALDYTIS!

ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MŪSŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.
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GYVENIMO i 

IŠKARPOS
Sydnėjus. Šeštadienis. “Makabi” 

salė. Netoli 700 tautiečių laukia 
uždangų pakylant.

Scenoj snaudžia trys vyrai. I 
kambarį įsiveržia dvi moterys ir 
pakyla ermyderis. Toliau viskas 
eina, kaip sviestu patepta. Tau
tiečiai salėje Juokiasi. Juokais! 
tautiečiai ir scenoje. Linksma ir 
smagu. Reikalai scenoje baigiasi 
laimingai: pusmillonį laimi tas, 
kuriam Jis priklausė ir priedu dar 
gauna kuklių mergelę už žmonų. 
Gyvenime, tiesa, šitokie dalykai 
rečiau pasitaiko, bet teatre viskas 
galima.

Paskui vyko šokiai Ir alaus nu- 
gėrlmas. Ir čia prie vieno stalo 
kalbasi tautiečiai.

— Tai kur pats gyveni? Niekur 
nematyti. Maniau būsi Amerikon 
pavažiavęs.

1 — Gyvenu Sydnėjuj. Miestas 
didelis — kur tu čia visus pama
tysi. Dirbu kitam krašte miesto.

— Dirbk. Bet į minėjimus, į 
bažnyčių gali ateiti, čia, ot, ir 
susitinka žmonės, — neatleidžia 
pirmasis.

— Kokius minėjimus? Kokių 
bažnyčių?

— Nagi lietuviškus.
— O iš kur galiu žinoti apie to

kius dalykus? žmona man apie 
tai nieko nesakė.

— Nagi, o Pastogės neskaitai. 
Ten visada parašo...

—Kokių čia migių puti? Apie 
kokių pastogę šneki? Ot, į šitų va
karų, štai kaimynas, estas, atsi
vedė. Bet Jis man nieko apie jokių 
pastogę nekalbėjo.

— Tai tu visai patamsiais gra- 
baliojlesi. “Mūsų Pastogė” yra 
lietuviškas laikraštis. Išeina kas 
savaitė Sydnėjuje. O tu Ir šito ne
žinai?

— O kur tų laikraštį galiu pa
matyti? Ar Jį gali kiekvienas gau
ti, ar tik geri pažįstami, taip sa
kant , savi žmonės?

Nagi ir šneki. Bendruomenės 
laikraštis ir Jį gali gauti kiekvie
nas.

— Vyruti, nelabai tikiu tavo 
pasakėlėm, bet Jeigu toks mand- 
ras — pasiųsk man tų lietuviškų 
laikraštį. Kai tik pamatysiu, kad 
toks'laikraštis yra, pinigus tų pa
čių dienų išsiųsiu.

— Paskui naujasis laikraščio 
prenumeratorius gudriai mirkte
lėjęs savo draugui estui, kuris Jį 
j pirmųjį lietuviškų parengimų 
atvedė, išdidžiai tarė:

— Užsisakiau lietuviškų laik
raštį. Dabar Jau ir pats žinosiu 
kas mūsų bendruomenėje darosi.

Atsitiktinai sužinojau, kad lai
kraštis tam tautiečiui buvo pasiųs
tas ir tų pat savaitę buvo gauta 
iš jo sauja sidabrinių registruotu 
laišku.

•
Sydnėjus. Sekmadienis, šv. Be

nedikto salė. J Sydnėjaus Lietuvių 
Plunksnos Klubo lietuviškos spau
dos atgavimo 50 metų minėjimų 
susirinko apie 300 tautiečių. Čia 
buvo kalbama apie kovų dėl lietu
viškos raidės ir žodžio. Buvo skai
tomi spaudos draudimo laikų raš
tai ir t.t. Tie 300 tautiečių sėdėjo 
rimti Ir susfmųstę.

— Programa verta tūkstančių, 
o atėjo tik trečdalis tų, kurie tikrai 
galėjo ateiti, kalbėjo Išeidamas 
žmogus žmogui.

— Pavargę po vakarykščio juo
ko, — įsiterpė kitas.

O aš pakartoju Plunksnos Klu
bo pirmininko P. Sirgedo žodžius: 
“Mes negalvojom, kad tiek susi
rinks. Reiškia lietuviškas žodis 
dar gyvas”.

Būkime optimistai.
•

Tautietis iš Geelongo rašo tokį 
labai trumpų laiškų: “Jeigu esi 
tas pats Dauba; su katruo aš 
Lekėčiuose Iš Lietuvos pasitrau
kiant 1944 Įm. buvau susitikęs 
esmi pasiskolinęs batus ir 50 mar
kių, prašau parašyti ir tuojaus 
prisiųsiu pinigų naujiems batams 
Ir pranešk kiek išeitų svarų už 
50 markių”. Reiškia pagarbų ir 
pasirašo.

Vertinu retų sųžiningumų doro
jo tautiečio, bet tuo metu Lekė
čiuose aš, klek atsimenu, nesu bu
vęs. Tai greičiausia kuris nors 
iš mano brolių. Jų adresų ir aš 
nežinau.

Jurgis Dauba.

šmeižtai, arba kitaip dar jie 
vadinami apkalbomis, rado gerą 
dirvų pokario griuvėsių metais.

šita stovyklinė negerovė išau
go į tikrai usnėtų piktžolę, ku
rios dygliai turėjo vardus: skun
dikai, šmeižikai, pletkininkai ir t.t. 
Šitie dygliai palietė daug dorų 
žmonių ir taurių lietuvių. Dėl Jų 
kitos šeimos buvo iš stovyklų "iš
sijotos”, kiti, vėl, negalėdavo nie
kur išvažiuoti ir dar šiandien yra 
tokių, kurie savo dienas dilina 
Vokietijos barakuose anų dyglių 
subadyti.

Didžioji dalis išsklidome po pa
saulį. Apsitupėję sukūrėme tau
tines bendruomenes; susiklijavo, 
me, pagal savo širdies nuojautą ir 
polinkį, įvairių organizacijų Ir 
vystome visokeriopų veiklą. Pasi
taikančius bendruomeninius nes
klandumus ir nedarnumus mėgs- 
name šalinti, stengiamės jų ne
kartoti. Bet nuklydimai, kartais 
visai netikėtai, vis Iškyla. Tačiau 
mes dėl to gyvi į žemę nelendame 
Ir perdaug nellųstame, nes suban
gavęs vanduo greičiau išsivalo, į 
krantą Išplaudamas maurus Ir vi
sokias šiukšles.

Jeigu partiniai susigrupavlmai 
gali turėti vietų tautinėje bendruo
menėje, ir idėjiniai bangavimai 
yra natūralus reiškinys, tai jokiu 
būdu negali būti pateisinami ir 
toleruojami paskiri asmenys, ty
čiomis drumsčią tų vandenį, pasa
lomis įsviesdami vis naują purvo 
gniūžtę. Tai anoniminiai ir vieši 
šmeižikai, skleidžiu nešvariausius 
prasimanymus apie lietuviškos 
bendruomenės narius, kuriai ir jie 
patys priklauso. Ir tie pikti gry

$^Lk.tuuuj

JAV-bėse
ĮSAKYTA DEPORTUOTI | 

PRŪSEIKĄ
— Amerikiečių emigracinės įs

taigos įsakė deportuoti L. Prū-» 
selkų (Albertų Vabalų), komunis
tinės “Vilnies” redaktorių, tegy- 
rusj tik Sov. Sųjungų, Lietuvos 
pavergimų ir variusį komunistinę 
agitacijų. Tuo būdu jis gaus su
sipažinti su tomis rojaus gėrybė
mis, kurias taip gyrė, praktikoje.

— Prie Laisvės statulos įvyku
sioj Laisvės Dienos manifestaci
joj dalyvavo taip pat gražus lie
tuvių būrys ir kelios merginos su 
lietuviškais tautiniais drabužiais., 
Vidurio ir Rytų Europos paverg
tųjų tautų vardu žodį tarė LLK 
pirm. V. Sidzikauskas. Per lais
vės iškilmes labai gražiai Lietuvą 
priminė JAV senato daugumos 
vadas Knowlandas.

— Komp. V.K. Banaitis pagal 
B. Buivydaitės libretų rašo ope
rų "Jūratė ir Kastytis”. Yra lie
tuvių, pasižymėjusių filmoj. Tai 
jauna ir susipratusi lietuvaitė Rū
ta Kilmonytė, kuri sudarė sutartį 
su MGM kino filmų b-ve ir vai-

KANADA
Toronto lietuvių choras “Var

pas” dalyvavo policijos rengiamam 
didžiuliame koncerte, kur dalyviai 
buvo Iš 14 tautų. “Varpas” lai
mėjo iš chorų pasirodymo I-jų vie
tų. Žiūrovų buvo per 18.000.

Toronto apylinkės valdyba su
organizavo V. Krėvės — Mickevi
čiaus minėjimų — akademijų. Pas
kaitą apie Krėvę ir jo kūrybą 
skaitė KBL švietimo komisijos 
pirm. A. Rinkūnas. Krėvės Fon
dui surinkta 66 dol.

— Toronto augštose mokyklose 
pereitų mokslo sezonų mokėsi 54 
lietuviai studentai.

— Lietuvių inžinierių Kanadoje 
esama apie 70. Didesnė jų dalis 
kuriasi Toronte, mažiau — Mont- 
realy ir kitur. PLIAS skyriuj To
ronto mieste priklauso 46 nariai, 
visi naujieji ateiviai, šiuo metu 
beveik visi lietuviai inžinieriai dir
ba savo specialybėje ir įmonių va
dovybių yra branginami. Atlygini
mai svyruoja tarp 300-400 mėne
siui.

— “Nepriklausomas Lietuvos” 
akc. b-vė, leidžianti to vardo sa- 

dino "Septynių brolių nuotakoj”. 
Ne kartų ji matoma ir televizijoj.

— JAV spauda tik šiais metais 
paskelbė daugiau kaip 100 lietu
vių, gavusių diplomus, magistro 
ar daktaro laipsnius. Nurodoma, 
kad lietuvių jaunimas visur pasau
lio un-tuose šaukia pagalbos pa
vergtai tėvynei ir vis daugiau po
puliarina savo tėvynės vardų.

— JAV-se buvo Iškilmingai pa
minėta metinė Dariaus ir Girėno 
žygio i Lietuvą sukaktis. Brock- 
tone Lietuvių Bakūžė pavadinta 
Dariaus ir Girėno vardu. į

VOKIETIJA

Vasario 16 d. gimnazijos direk
torium nuo š.m. rugpjūčio 1 d. 
vietoj pasitraukusio A. Giedraičio 
pakviestas dr. VI. Llterskis.

— Dr. Pr. Padalis Jau atvyko iš 
JAV į Europą ir dirba Am. Balso 
lietuviškajame skyriuje — pava
duos Išvykstantį į JAV atostogų 
skyriaus vedėją J.B. Laučiką. Į

— Pulk. K. Grinius eina atsa- i 
kingas pareigas Am. Balso rusų | 
skyriuje. A.B. centras Amerikoje 
Iš New Yorko perkeliamas į Wa- 1 
shingtoną.

valtraštį, nutarė persitvarkyti. 
Nutarta plėsti spaustuvę, pripirk
ti daugiau mašinų ir nuintensy- 
vlntl spaudos darbą. Bendrovė tu
ri nuosavus namus. I talkų kvie
čiami ir Kanadoje įsikūrę mūsų 
tautiečiai, nurodant, kad tuo bū
du bus realiai prisidėta prie spau
dos 50 m. sukakties tinkamo pa
minėjimo.

PRANCŪZIJA 1

Vidurio Ir Rytų Europos Lais
vojo Jaunimo Tarybos posėdžiai. 
Paryžiuje posėdžiavo Vidurio ir 
Rytų Europos Laisvojo Jaunimo 
Taryba. Posėdžiuose iš lietuvių 
pusės dalyvavo A. Venskus, šios 
Tarybos lietuvių atstovas. Tary
ba, kuri buvo išrinkta 1953 m. 
birželio mėn. Europinio Jaunimo 
konferencijos metu Paryžiuje, ap
žvelgė savo vienerių metų veiklos 
eigų ir nustatė gaires ateities pla. 
eigų ir nustatų gaires ateities dar
bams. Vietoje šešių pramatytų 
Vidurio ir Rytų Europos Laisvojo 
Jaunimo Tarybos komisijų dėl lėšų 
stokos numatoma palikti tik dvi: 
spaudos Ir radijo. Posėdžių pa
baigoje Išrinktas naujas vykdoma
sis komitetas. Iš lietuvių į jį iš-! 
rinktas A. Venskus.

APKALBOS, ŠMEIŽTAI...
beliai kartais yra tokie vislūs, kad 
net ir labai tvirtą lietuviškosios 
bendruomenės kamieną įstengia 
sužaloti.

Anksčiau pasireiškę Melbourne 
lietuvių bendruomenėje anonimi

niai šmeižikai, kurie savo taikiniais 
buvo pasirinkę paskirus asmenis 
ir lietuviškąsias institucijas, spau
doj buvo pasmerkti. Bet, dėja, jie 
savo “veiklos” nesustabdė. Ir to
liau jie eina griovimo ir šmeižtų 
keliu, šį kartų aukomis pasirinkę 
paskirus bendruomenės darbinin
kus.

šitie žemažiūriai nesuprantu, 
kad pasitikėjimo Ir pritarimo vi
suomenėje negalima įsigyti šmeiž
tais ir niekdarybomis. Pagarbos ir 
gero vardo galima laimėti tik pras
mingu ir doru darbu. Insinuacijos 
ir pasalų veikla prieš tuos, kurie 
šiandien yra tariami konkurentai 
ir turi skirtingas pažiūras, nėra 
tas kelias, kuriuo eina tikri visuo
menininkai.

Jeigu šitaip elgiasi karštuoliai 
ir geltonsnapiai, tai dar pusė bė
dos, bet kada tokius nesudraudžia 
tie, kurie dedasi išmintingais ir 
bendruomenei vadovauti nori, tie 
asmenys, kurie aniem šmeižikams 
gali turėti įtakos, tai. jau negerai.

Nepaslaptis, kad dalis mūsų 
bendruo(menės Melbourne, šitokiu 
oru kvėpuodama, pradeda apsinuo
dyti.

Sunku nuspėti, kada ta darna Ir 
artimo meilės šilima mūsų ben
druomenėje suklestės ir mus vi
sus apjungs vienon broliškon šei
mom O šito mes labai stokojame 
ir vienybės esame labai reikalingi.

J. Rimas (Melb.) 

Čia spausdinama darbo da
lis buvo skaityta Karaliaus 
Mindaugo Instituto viešųjų 
paskaitų cikle.

I.
Vakarais dažniausiai ir visai 

teisingai laikoma Europa su jos 
europine kultūra, priešpastatant 
Japonus, kinus ir indus kaip Ry
tus, gi persai ir arabai įžiūrimi 
tarpininkai Vakarų ir Rytų susiti
kimo kelyje. Pagrindinius Vakarų 
Ir Rytų pasaulių skirtumus mes 
būtumėm linkę įžiūrėti tų dviejų 
pasaulių skirtingame visatos su
vokime. Graikiškai — romėniško
ji, ypač romėniškoji, pietinė Eu
ropa, ji yra pradininkė europinės 
kultūros, visatą suvokė realistiškai 

; — natūralistiškai , taigi ir racio
naliai; Rytai gi Intuityvlškal, mis
tiškai. Tas skirtumas yra išlikęs 
iki šių dienų, nes Laotces ir Bu
dos dvasia Rytuose tebėra gyva 
ir yra pagrindinė kliūtis Vakarų 
kultūrai paplisti. Azijoje. Ką mes 
tačiau šia proga bandysime pa
ryškinti, tatai bus tik tos pačios 
europinės kultūros vakarinė ir ry
tinė atšaka. Tiesa ir tai, kad eu
ropinės kultūros veido vakarinis 
ir rytinis charakteris yra geogra
finių ir istorinių momentų rezul
tatas, tiksliau rezultatas tų mo
mentų komunikacijos. Ir taip Va
karais vadinsime vakarinę dalį se
nojo pasaulio, kuris pagrindinius 
impulsus savo dvasiniam pasireiš
kimui, gavo Iš Romos, gi Rytais
— rytinę dalį, kurios kultūros for
mavimui vadovavo Konstantinopo
lis. Ir tai tiesa, kad pati europinė 
kultūra savo pirminiais pagrin
dais yra vieno šaltinio, būtent 
graikiškai — romėniškos kultūros 
ir krikščionybės lydinys. Iš šito 
lydinio, teisingiau ant šitų pagrin
dų Išaugusi kultūra yra jungian
tis ryšis Europos tautų. Bet ry
tinei Europos daliai Ir artimie
siems Azijos pakraščiams vadova
vo krikščionybės įsitvirtinimo lai
kais iki 15 š. jpusėjant Bizan
tiją, kurią istoriškai tenka supras
ti kaip toliau bevegetuojančlų, pa
mažu mirštančių rytinę Romos Im
perijos dalį, kur susitinka graikiš
kai — romėniškoji su Azijos kul
tūromis, o šioje sankryžoje for
muojasi bizantiškai — krikščio
niškoji kultūra. Ir taip Justinijo- 
no laikais sutinkame čia Vakarams 
nepažįstamų rytietiškai puošnų ka
rališkų rūmų, su rytietiška pra
banga, su eunuchais, su smulkme
nišku etiketu, su rūmų aroganci
ja, su purpuro gimimu, t.y. sosto 
paveldėjimo teise, su ciesoriaus 
papizmu (teokratija), su nuolati
nėmis rūmų intrygomis (tarp 395
— 1453 m. iš 107 sostą valdan
čiųjų tik 34 mirė savo mirtimi, 
8 žuvo kare, gi kiti buvo nužu
dyti) .Visa tai būdinga Rytams. 
Tačiau romėniškai — graikiškai 
ir toliau politika yra respublika 
(viešas reikalas), imperatorius turi 
skaitys su Jį remiančiomis par
tijomis, jis reikalingas senato pri
pažinimo, kariuomenės ir Bažny
čios paramos. Bizantijoje tebėra 
gyva Romos Ir graikų polio (mies
tinės valstybės) dvasia. Justinljo- 
no kodeksas išgelbstl nuo pražuvi
mo romėnų teisę ir perduoda Jų 
naujoms kartoms. Bet to paties 
Justlnljono laikais sužydi naujos 
meno tradicijos, apjungiančios sy- 
rlškus ir armėniškus estetikos 
pradus. Hagia Sophia pasipuošia 
grandiozine kupolą, gi freskos, mo
zaika ir nepaprastas spalvų turtin
gumas puošia milžiniškojo, iškil
mingai šventojo pastato vidų. Me
no tradicija įgauna sakralinį cha
rakterį, ir susilaukiame amžiams 
sustingusių ikonų, ikonolatrijos. 
Bizantijos įtaka pasiekia grįžtan
čiai Apeninus, tačiau šiaip pasi
lieka ji artimosios Azijos ir Bal
kanų ribose, gi apaštalaujančiai 
veikia slavuose. Bizantijai griū
nant, Maskvos didysis kunigaikš
tis pasijaučia įpareigotas pasiimti 
Bizatijosn misijų, veda 1472 m. 
paskutinio Paleologenų giminaitę 
Sofiją. Maskva pasiskelbia II-ja 
Roma.

Ir taip ant Romos griuvėsių, 
iš romėniškosios — graikiškosios 
dvasios pradų, vakarinės krikš
čionių Bažnyčios prieglobstyje, vė. 
Bau kaikurluose kraštuose refor
muotos, Europos vakaruose, va
dovaujant romanams ir germa
nams, susiformuoja vakarinis eu-

VAKARU IR RYTU KULTŪROS
ropinės kultūros veidas; gi Bi
zantijos dvasia, su savo azljatine 
rytletiškųja infiltracija, ant Rytų 
Bažnyčios schizmos pagrindų vėš-
liausių prieglobstį randa slaviš
kuose rytinės Europos kraštuose, 
ypatingai Maskvos įpėdinyje — 
čia išryškėja rytinė Eropos kul
tūra. Tų dviejų kultūrinių veidų 
susitikimo kelyje yra senųjų grai
kų įpėdiniai, rumunai, čekai, len
kai, lietuviai, latviai, estai Ir suo
miai. Jei viduramžyje tie du eu
ropinės kultūros veidai turi daug 
bendrų bruožų, pagrindinis — 
mistinis gyvenimo vyksmo suvo
kimas, tai su renesansu, kuris ita
luose prasideda 14 š., kitur 15 š., 
tarpas vis didėja. Galutinai vaka- 
rietiškųjį Europos veidą sufor
muoja Išaugę miestai, filosofinis 
racionalizmas ir empirizmas, švie
čiamojo amžiaus literatūra griež
tieji mokslai ir technika, ūkiniam 
ir politiniam gyvenime — kapita
lizmas ir demokratija, žinoma, vi
sad lieka atviras klausimas prie
žasties ir pasekmės. Mes esam 
linkę manyti, kad čia suminėtos 
priežastys yra niekas kitas, kaip 
vakarietiškosios kultūros Išraiškos, 
esmėje rezultatas bendrojo dvasi
nio nusiteikimo. Neginčijame, kad 
visi šie reiškiniai yra priežastinėje 
grandyje vakariniam Europos vei
dui susiformuoti, kad būta ir esa-

Canberroj lietuviai prie atomo
Didžiausias Sydnėjaus dienraš

tis "The Sydney Morning Herald", 
savo spec, korespondento straips

nyje: “NEW AUSTRALIANS AID 
SCIENTIST”, rašo apie naujųjų 
australų žymių pagalbų keliant 
Australijos mokslų ir darant mo
kslinius bandymus.

šitame str. rašoma ir apie du 
lietuvius — tėvų Ir sūnų Butavi- 
čius, dirbančius fizikos labarato 
rijose prie Canberros universiteto. 
Ten atliekami įvairūs branduoli
nės fizikos bandymai, kuriems va
dovauja prof. M.K. Oliphant. Ūla 
turima reikalo su atomu. Apie 
mūsų tautiečius ten rašoma: 
"Naujieji australai, Imigrantai iš 
Europos, čia atlieka svarbų dar
bų, pagelbėdami augštų kvalifi
kacijų mokslininkams, kurie dir- 
ba prof. Oliphant vadovaujant.

"Algimantas Butavičlus, 21 m. 
amžiaus vyras, atvykęs Iš Lietu
vos yra laboratorijoje technikas, 
kuris tvarko ir prižiūri elektroni
nius įrengimus, vartojamus ato
mo skaldymui.” Toliau rašoma, 
kad Algimantas Butavlčius čia, 
laidų Ir vamzdelių tinkle, jaučiasi 
kaip namuose.

PRATURTĖJO
ATOSTOGAUDAMI

Uranijus ir nafta šiandien yra 
svarbiausi dalykai, apie kuriuos 
Ir tekalbama biržoj, gatvėse ir 
visur, kur daugiau žmonių susi
renka.

Ir kaip neklabėsi: vienas pilie
tis, nupirkęs už 200 svarų naftos 
akcijų anų dienų jas pardavė už 
12.000. O štai 8 darbininkai prie 
M. įsos, beatostogaudami surado 
uranijaus turtingiausius laukus ir 
“radybų” Jie tikisi gausių mažiau
siai pusę milijono svarų. Tiek 
Jiems Jau siūlo. Bet vyrai j di
džiausių firmų pasiūlymus žiūri 
šaltai ir paprašė pasiūlymus įteik
ti raštu. Tada jie pasitarsiu ir 
duosiu atsakymus. Spėjama, kad 
"radybų” jie gali gauti iki 4 mi
lijonų svarų.

Surastojo uranijaus laukai api
ma 640 akrų plotą. Sako, kad ten 
esu uranijaus kiekviename žings
nyje ir laimingieji atostogaudami 
tiesiog atsitiktinai užlipę ant mi
lijonų.

Uranijui jieškoti įtaisas (gei- 
ger) jau žinomuose uranijaus lau
kuose rodąs vidutiniškai 7000 — 
8000 virpėjimų, gi Mt. įsos ura
nijaus laukuose pasiekęs iki 48. 
000.

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

ZUBRAS

ma apvaisinamojo sųveikos reiški
nio.

Pabandysime paryškinti Vakarų
Ir Rytų Europos kultūrų veidus
paskirals kūrybingosios dvasios 
pasireiškimo momentais. Ta pa
čia proga tenka pabrėžti, kad 
šluos momentus nebūtinai turime 
imti iš akivaizdžios dabarties, ku
ri dažnai nėra dar išryškėjusi, ne
užbaigta, todėl kartais sunkiai su
vokiama. Kultūrinėms apraiškoms 
suvokti daug padeda istorinis žvil
gsnis. Tai labai svarbu kalbant 
ar turint galvoje šių dienų Rytų 
Europą, kuri milžiniškais žings
niais stengiasi suvakarėtl. Jei tos 
pastangos atrodo Ir karikatūriš
kos, paradoksiškos, Jaunuoliškos, 
Jei dėl Jų esame ir mes patys nu
kentėję, čia Jau kitas klausimas. 
Nieko nesako ir ta aplinkybė, kad 
mokytojas — Vakarai niekinamas 
ir išjuokiamas, kad jojo kratoma- 
si — tai dažnas reiškinys tarp 
mokinio ir mokytojo. Nepamirština 
ir ta aplinkybė, kad mokinys nėra 
Jaunuolis, bet turįs savąsias kul
tūrines tradicijas, turįs savo pa
veldėjimą Ir prietarus, savo etinį 
charakterį. Ar tokiam mokiniui 
gali pavykti pasisavinti iš esmės 
jam svetimą dvasią, tai sunku at
sakyti, bent niekad tokiose aplin
kybėse nepavyksta nukopijuoti. į 

(Bus daugiau)

Jo tėvas, Antanas Butavičius, 
kaip rašo laikraštis, visiems čia 
žinomas kaip Tony, Lietuvoj bu
vęs augštas pareigūnas kelių val
dyboj, dabar yra čia sandėlių tvar
kytojas Ir jo žinioj yra per 4003 
įvairiausių įrankių, vartojamų mo
kslininkų, Jų padėjėjų ir techni
kų. Antanas Butavičlus šitas 
brangias ir labai preciziškas mo
kslo priemones esą puikiai pažįs
tąs ir Jis pavadinimus žino angliš. 
kai. Laikraštis stebisi Antano Bu- 
tavičiaus sugebėjimu, nes, esą, iš
mokti svetimą kalbą, kiek Jos rei
kalinga kasdieniniams reikalams, 
galima, nors tai ir nėra lengva, 
besikalbant praktiškai, bet specia
lūs techniški terminai išmokti iš
tarti ir atsiminti, tegalima tik po 
sunkaus ir kieto darbo, ypač ka
da žtmogus sulaukta 50 metų. Taip 
apie mūsų tautiečius rašo. “The 
Sydney Sforning Herald”. Mes 
šia proga Butavičiams palinkėsi
me sėkmės atomų beskaldant.

Straipsnis iliustruotas dviem 
nuotraukom, kurių vienoj matomas 
Algimantas Butavičius laborato
rijoj darbo metu.

Vodka ir užkanda
Iš Maskvos pranešama ,kad sa- 

magono gamyba kolektyviniuose ir 
net valstybiniuose ūkiuose tiesiog 
klesti, šitai komentuodamas so
vietinis radijo kalbėtojas pareiš
kė, jog tai esą senas rusiškas pa
protys ir dėl to niekas sau galvos 
nesuka. Pereitą savaitę nuo sa. 
magono Stary Algashi kaime mi
rė 5 žmonės. Paskutinių 5 savai
čių laikotarpy Bogdashkinsko ra
jone toks didelis nuo samagono 
mirusiųjų skaičius viena diena bu
vęs rekordinis. Šiaip, mažesniais 
skaičiais mirštą dažnai. Rajono 
viršininkas draugas Zavolshy pa
aiškino: “šitie žmonės nemokėjo 
gerti. Prie “vodkos” visados rei
kia turėti ir užkandos".

•
Iš Maskvos pranešama apie iš

kilmingai atšvęstų “Laivyno die
ną". Ta proga admirolasį N.E. 
Basisty pareiškė, o "Tašo” žinių 
agentūra paskelbė pasauliui, kad 
kreiserius, povandeninius lai
vus, ledlaužius, radijų ir lėktuvus 
yra išradę sovietų mokslininkai. 
Vienase Italijos laikraštis rašo, 
kad pats naujausių sovietų moks
lininkų išradimų — melo auto
matas — išimtinai naudojamas tik 
išradėjo.

•
Oficialios Rytų Berlyno žinių 

agentūros žinios kalba apie Rytų 
Vokietijos ūkinio gyvenimo pri
taikymų prie Sov. Sąjungos ūki
nės sistemos, šitas "pritaikymas” 
būsiąs pilnai įgyvendintas 1956 m. 
Sov. S-gai pradėjus naują 5-čio 
planų.
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K(lSU PASTOGĖ
MIELAM BIČIULIUI

BOLESLOVUI NOREIKAI
n-irus, gilių užuojautų reiškiame sūnui su šeima, sesutei Narbu
tienei ir šeimai.

Spaustuvės ‘Mintis” Direktoriai.

Sydnėjus
TAUTOS ŠVENTĖ — RUGSĖJO

5 D.
Tautos šventės iškilmės Sydnė

juje šiemet atkeliamos į rugsėjo 
mėn. 5 d. Minėjimas bus pradėtas 
pamaldomis šv. Benedikto bažny
čioje (Broadway) 12.30 vai. Tuoj 
po pamaldų šv. Benedikto parapi
jos salėje įvyks minėjimas — ak
tas. Bus paskaita ir meninė dalis.

Minėjimų ruošia ALB Sydnė
jaus Apylinkės valdyba.

TRYS PREZIDENTAI
Smabūris Šviesa Sydnėjaus sk. 

ruošia buvusių 3-jų Lietuvos Res
publikos prezidentų (A. Smetonos, 
A. Stulginskio ir dr. K. Griniaus) 
paminėjimų. Atitinkamas paskai
tas skaitys V. Saudargas, A. Jū- 
ragis ir A. Kovalskis. Minėjimas 
įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 21 d., 
Milsons Point, Ennis Rd. 12-14. 
Pradžia 6.30 vai. vak. {ėjimas vi
siems laisvas.

Po minėjimo girdėsime klasiki
nės muzikos: Mozarto, Borodino, 
Brahmso Ir bus grojama Beetho- 
veno aštuntoji simfonija.

Kaip žinome, A. Smetona ir dr. 
K. Grinius yra mirę JAV, o A. 
Stulginskis, kaip mus pasiekusios 
žinios rodo, yra miręs kankinio 
mirtimi Sibiro tremty. Todėl yra 
susitarta su kun- P. Butkum Ir 
sekmadienį, rugpjūčio 22 d. Cam- 
perdowno bažnyčioje bus atlaiky
tos gedulingos pamaldos.

I minėjimų ir pamaldas laukia
ma atsilankant galimai didesnio 
skaičiaus tautiečių, kad tuo pa
rodytume savo valstybės vyrams 
reikiamų pagarbų.

J.P.K.
MARIJOS AKADEMIJA

Pereitų sekmadienį Sydnėjaus 
lietuviai itin gausiai dalyvavo Ma
rijos Dangun Paėmimo šventėj. 
Pamokslų pasakė svečias kun. dr. 
Bašinskas. Tuoj po pamaldų šv. 
Sofijos salėje įvyko Marijos metų 
akademija, kurių atidarė trumpa 
kalba L.K.K. D-Jos pirm. dr. Mau- 
ragis. Kun. dr. Bašinskas skaitė 
paskaitų apie Bažnyčios dogmas. 
M. Osinaltė ir O. Danlškevlčlūtė 
padeklamavo eilėraščių Marijos 
garbei, o Almls J. Jūragis paskai
tė savo prozos gabalų “Didžioji 
teisybė”, kur paryškintas šiurpus 
bolševikmetis viename Lietuvos 
miestelyje. (aL)

Melbournas
Rugpjūčio 22 d. 1 vai. p.p., (po 

pamaldų) 295 Hoddle St., Colling
wood, įvyksta visuotinis Soc. Glo
bos Moterų Draugijos narių susi
rinkimas. Narių dalyvavimas bū
tinas. Kviečiamos taip pat ir vieš
nios, norinčios įsijungti į Dr-Jos 
darbų.

S.G.M. D-jos Komitetas.

VINCO KRĖVĖS MINĖJIMAS
Melbourne Lituanistiniai Kursai 

surengė V. Krėvės minėjimų. Šv. 
Jono bažnyčioje buvo atlaikytos 
gedulingos pamaldos. Parapijos 
salėje paskaitų apie Vincų Krėvę
— Mickevičių skaitė Zubras, Li
tuanistinių Kursų mokiniai pa
skaitė ištraukų iš Krėvės kūrybos, 
o p. Karazijienė paskaitė ištrau
kų iš paskutinių jo laiškų.

— Rugpjūčio 14 d. Karmelitų 
mažojoj salėj įvyko Melbourne Li
tuanistinių Kursų Ir Skautų Tau
tinių šoklų Grupės pobūvis, ku
riame dalyvavo ir tėvai bei bičiu
liai. Programų išpildė Kursų mo
kiniai Ir tautinių šoklų šokėjai. 

Lituanistiniams Kursams vadovau
ja Zubras. Skautų Tautinių Šo
kių Grupės vadovas mokyt. Alg. 
Karpavičius, (v)

— Melbourne ir toliau “Mūsų 
Pastogę” galima gauti pas Mel
bourne Lietuvių Spaudos kiosko 
vedėjų L. Baltrūnų.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS
(T.S. Gaidelio S.J. informacija)
Sekančios pamaldos Newcastllo 

Ir apylinkės lietuviams bus lai
komos rugpjūčio 22 d. 11.45 vai. 
Broadmedove, šv. Lauryno bažny
čioje, prie stoties. Prieš mišias 
išpažintys nuo 11 vai. Mišių laike 
bus renkamos aukos mlsijonieriaus 
TJ. Bružiko S.J. Marijos širdies 
statomai bažnyčiai Urugvajuje.

Prieš pamaldas ir po pamaldų
— savaitgalio mokykla vaikams.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Brisbane
ORGANIZUOJAMA SAVAITGA

LIO MOKYKLA
ALB Apylinkės valdyba nutarė 

įsteigti savaitgalio mokyklų Bris- 
banėje. Tuo reikalu rūpintis pa
vesta Mikui Rudžiui. Apylinkės 
valdyba kreipiasi į Brisbanės lie
tuvius tėvus, prašydama prisidėti 
prie savaitgalio mokyklos įsteigi
mo ir registruoti visus mokyklinio 
amžiaus berniukus ir mergaites. 
Kreiptis šiuo adresu: M. Rudis, 
63 Astor Ter., City, Brisbane.
POBŪVIS SU CHORO DAINOMIS

Rugpjūčio 6 d. Kangooroo Point 
(meno mokyklos salėje buvo su
ruoštas pobūvis su alučiu, šokiais 
ir dainomis. Pobūvį organizavo 
Pr. Budrio vadovaujamas vyru 
choras, kuris svečiams padainavo 
keletu lietuviškų dainų. Tai buvo 
malonus vakaras ir Brisbanės lie
tuviai dirigentui ir choristams yra 
dėkingi už kultūringų pobūvio su
ruošimų. Tik reiktų pagalvoti, ar 
tokios dainos, kaip “La Paloma”, 
nors ir lietuviškai dainuojamos, 
yra skambesnės ir melodingesnės 
už lietuviškųsias mūsų dainas, 
kurių turime Ir daug ir labai gra
žių.

— Kl. Stankūno suorganizuotas 
ir gražiai veikęs mišrus choras, 
atrodo, “išsibarstė”. Gaila. Juo 
labiau gaila, kad ir čia, kaip žmo
nės šneka, “Aš” pastatytas prieš 
“Mes”. O turėtų būti atvirkščiai, 
ypač tremtyje, kur kovoje dėl iš
likimo asmeninės ambicijos priva
lo būti palenktos Bendruomenės 
Interesams.

Tikėkime, ikad Kl. Stankūnas 
mišrų chorų vėl išves į gyvenimų 
ir savo skambiomis dainomis imus 
džiugins Ir guos.

T. Sakalas.
NUSIŽUDĖ J. BLANYS
Liepos 24 d. Brisbanėje, nervams 

pakrikus, nusižudė Juozas Blanys, 
36 m. amžiaus. Velionis kilęs iš 
Giedraičių valsčiaus. Buvo ramaus 
būdo, gyveno tvarkingai ir buvo 
aktyvus bendruomenės narys.

.“M. Pastogės” Rėmėjai.
Pastaruoju metu vis daugiau at

siranda tautiečių, surandančių pro. 
gos ir galimybės paremti savo 
laikraštį. Didėja ir prenulmerato
rių skaičius. Per pastarųsias 3 
savaites naujų prenumeratorių 
susirado apie 30.

Z.J. Žilinskas (Carlngbah, N.S. 
W.), užsiprenumeravęs “M.P.” II 
šių metų pusmečiui prisiuntė £ 1. 
5.0 ir tiek pat 1955 m. prenum. 
suskaitom Tai pirmasis “M.P.” 
prenumeratorius 1955 m.

| Štai laikraščio bičiuliai — pla
tintojai: Melbourne Vyt. Vasaris 
per trumpų laikų surinko 7 nau-
jas prenumeratas ir persiuntė pini- 

1 gus kelių senųjų skaitytojų; P. 
i Pilka — Pilkalnis, Canberroj, su- 
! rado 5 naujus prenumeratorius, 
Į Vincas šopys, Sydnėjuje, vienų 

savaitę kasdien iškasdavo naujų 
skaitytojų. Tai tik keli pavyzd-

Su Boleslovu Noreika
Atsisveikinant

Netikėta ir liūdna žinia pasie
kė mane — Boleslovas Noreika 
mirė. ši žinia mane prislėgė ir 
sujaudino.

B. Noreika Rygoje turėjo spaus
tuvę, kurioje buvo spausdinamas 
“Rygos lietuvių balsas”.

Man sumanius steigti spaustu
vę Sydnėjuje, tuoj krlepiausl į B. 
Noreikų. Susitikome pas Narbutus.

I Išklausęs mano projekto, B. Norei- 
, ka karštai tam pritarė. Čia pat 
davė ir daug naudingų patarimų.

Spaustuvę organizuojant akc.

žiai.
Balys Mazgelis, vienų vakarų 

atėjęs į talkų laikraščio ekspedi
cijai, atnešė £ 7.10.0 su sųrašu' 
aukotojų. Tame surašė rašoima: j 

| “Suprasdami “Mūsų Pastogės”, 
sunkių finansinę būklę, mes, Mort- 
laiko apyl. gyventojai, nutarėme 
laikraštį paremti savo auka”. To
liau pavardės: D.D. Karosai £ 1.
O. 0, J. ir A. šarkauskai £ 1.0.0,
P. ir O. Grosai £ 1.0.0, J. Kapo
čius £ 0.10.0, B. Mazgelis £ 0. 
10.0, J. ir V. Jarmalavičiai £ 1.
O. 0, Pr. Antanaitis £ 0.10.0, E. 
ir A. Kapočlai £ 1.0.0 ir Geryba 
iš Concordo £ 1.0.0. Rinkliavų or
ganizavo B. Mazgelis kaimynams 
mielai pritariant.

Edv. Kybartas iš Melbourno 
per Vyt. Vasarį prisiuntė aukų 
£ 2.10.0. K. Makūnas, Cancerra, 
“M.P.” paliko £ 2.0.0.

MEZLIAVOS. Rugpjūčio 1 d. 
Protų namuose (Canterbury, Syd- 
nėjuj), susirinkus keletui svečių 
šeimininkė paskelbė mezliavų “M.
P. ” ir į lėkštę pribiro 10 šilingų

pagrindu, žadėjo ir velionis prisi
dėti, bet vėliau savo sutaupąs pa
skyrė namui pirkti, nes reikėjo 
pirmiausiai šeima pasirūpinti.

Bet B. Noreika visada, kada tik 
į jį kreipdavausi, ateidavo su ge
ru patarimu ir praktiška pagalba. 
Pradžioje visko stigo: patyrimo, 
pinigo, darbo. Neturėjome pakan
kamai savo specialistų. Noreika
ateidavo į spaustuvę ir dirbdavo, 
o paklausus dėl atlyginimo, nusi
šypsodavo ir atsakydavo, kad nie
ko nereikia. Ir taip Jis mokino ki
tus ir dirbo pats, bet nė vieno 
peno už savo darbų iš “Minties” 
nepaėmė. Jis norėjo, kad lietuviš
ka spaustuvė Sydnėjuje sutvirtė
tų ir galėtų būti naudinga kovoje 
dėl lietuvybės.

B. Noreika mylėjo savo tėvynę, 
savo brolius lietuvius ir čia atida
vė prideramų duoklę.

Tegu Tau, mielas Boleslovai, 
būna lengva ilsėtis tolimos Aus
tralijos žemėje.

Antanas Baužė.

FUTBOLAS
‘ Vytis” — “Birkala” 1:6

Liepos 31 d. “Vytis” susitiko 
su “Birkala”. Išėjo į aikštę nepil
nu sųstatu ir skaudžiai pralaimė
jo. Įvartis Kito.

S.A. — N. Zelandija 2:3
Naujosios Zelandijos rinktinė 

Adelaidėj esusitlko su Pietų Aus
tralijos rinktine ir rungtynes lai
mėjo vieno įvarčio persvara? Pie
tų Australijos rinktinėje žaidęs 
Kitas įmušė abu įvarčius. Kitas 
šiose rungtynėse buvo itin geras.

N. Zelandija : Australija 3:1
Rugpjūčio 7 d. Adelaidėje susi

tiko N. Zelandijos ir Australijos 
futbolo rinktinės. Laimėjo dviejų 
įvarčių skirtumu. N. Zelandija. 
Už Australijų žaidė ir Kitas, tik 
anksčiau susižeidęs Jis šį kartų 
nežaidė centru, o perėjęs į dešinį 
kraštų negalėjo “savęs parodyti”. 
Kitas yra pirmasis lietuvis žaidęs 
už Australijų.

Edas.
“KOVAS” NEWCASTLĖJE

Rugpjūčio 8 d. Sydnėjaus “Ko
vo” krepšininkai buvo nuvykę į 
Newcastle ir žaidė su vietok A ir 
B klasės rinktinėmis.

“Kovo” II-ji prieš Newcastles 
miesto II-jų rinktinę laimėjo 38:33 
Už "Kovo” II-jų čia žaidė Vasa
ris ir Bačiulis. Jie ir skyrėsi Iš 
visų žaidėjų puikiu kamuolio val
dymu ir gražiais deriniais. Pažan
gos yra padarę Ir Jaunių puolėjui 
Miniotas, Kemešys ir Stakauskas. 
Tik jiems trūksta tikslių metimų 
ir veržlumo bei kovingumo po 
priešo krepšiu. Gražiai sužaidė Šu
tas II ir Kapočius. Komandai 
taškus pelnė: Vasaris 10, Bačiulis 
8, Stakauskas 4, Miniotas 3, Ke
mešys 2, šutas II 1, Kapočius 0.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffl

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS
ŠOKIU VAKARAS

įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 28 d. 14 Eredith St., Friendly Society 
salėje Bankstawne.

Pradžia 7 vai. vak. Veiks bufetas.

SUSIRŪPINUSI MOTI
NA JIEŠKO SAVO SŪ

NAUS ČESLOVO
. BALTRAMONAIČIO .

Česlovas Baltramonaitis gyvena 
Australijoj. Paskutinis jo žino
mas adresas — Alice Springs 
Post Office, N.T. Česlovas Balt
ramonaitis, arba žinantieji kų nors 
apie Ji, prašomi parašyti motinai 
Janinai Baltramonas, 6943 South 
Peoria Street, Chicago 21, Illinois, 
U.S.A.
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J. ŽUKAUSKO ADRESAS MELBOURNE:
įstaigos — 111 Chapel Street, ST. KILDA; Tel. LA 4944 (kreiptis g 
kasdien 10-6 vai., šeštadieniais 9-1 vai; važiuoti išj Prince's g 
Bridge tralmvajum Nr. 77 arba Iš North Richmond tramv. Nr. 78 j 
iki 31 sustojimo);
buto adr. — 27 Seymour Road, ELSTERNWICK; Tel. LF 5889 | 
(kasdie vakarais po 6 vai., šeštadienių popietėmis ir sekmadieniais; g 
važiuoti iš Flinders stoties traukiniu arba nuo Swanston Ir g 
Flinders gatvių kampo autobusu City — North Rd.).
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Grandiozinis Balius — Pranui Mikuličiui Pagerbti
Š. m. rugsėjo mėn. 4 d. (šeštadienį) COCONUT GROVE kabareto 
patalpose, Alexandra Ave ir Chapel St. kampas, South Yarra, rengia
mas

sidabrinukais. fVisiems širdingas dėkui . j lllinUlllIllIlllinillllMllllllimilllllllllllimHIllllllllllllllUllllllOllllllllllllIll

| DĖMESIO DĖMESIO |
Prašom įsidėmėti mūsų naujų adresų pasikeitusį nuo liepos 19 d.

I
 Europietis specialistas optikas |

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. Y
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. Y

O P T O |
Optical Service j;

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819’į 
y Priešais Melbourno Town Hall. j’

“Kovo I prieš Newcastlės rink
tinę pralaimėjo 42:46.

Pirmas puslaikis buvo baigtas 
25:25. Antram puslalky po 5 bau
dų iš aikštės išėjo Genys ir ne
trukus Krlaucevfčlus ir Laukaitis. 
“Kovas” neturėdamas daugiau at
sarginių rungtynes tęsė su 4 žai
dėjais. Tai ir nulėmė rezultatų. 
Prie “Kovo” pralaimėjimo daug 
prisidėjo ir teisėjo “nešališkumas".

“Kovo” I žaidė Ir taškus pelnė: 
šutas 12, Genys 10, Koženiauskas 
8, Laukaitis 5, Vasaris 4, Kriau- 
cevičius 2 Bačiulis 1.

KONCERTAS — BALIUS
RUOŠIAMAS JUNGTINIO TAUTŲ KOMITETO, ĮVYKS 

RUGPJŪČIO 20 D.

NAUJA EUROPIETIŠKA 
SIUVYKLA

B ANKSTOWN E
359 Chapel Rd. (Frizina Cambers)

GRANDIOZINIS B A L.I.U.S
Programoje: a). Prano Mikuličiaus pagerbimas,

b) . 3 rekreaciniai programos numeriai,
c) , vakarienė iš trijų patiekalų,
d) , šokiai prie 5 asmenų gero orkestro muzikos,
e) , bufetas, loterija, balionai ir- kt.

Baliaus pradžia — 8.30 vai. vakaro. Pabaiga — 1 vai. nakties.
Bilietai gaunami pas p. L. Baltrūnų ir p. V. Bosikį,

295 Hoddle St., Abbotsford, telef. — J.A. 3284.
A.L.B. Melb. Apyl. Valdyba.

Pasirinkimas angliškų ir aus-1 ___________
trališkų medžiagų. Užsakymai prl-^V^AVAW^AVAVAWA^WAYAWAVAW.WAW^A 
mami su siuvyklos ir užsakytojo 
medžiaga. Kreiptis kiekvienų dar
bo dienų, šeštadieniais 
vak. Privatus telef.
vakarais) UY 2144.

Makaras

iki 8 vai. 
(skambinti

ir Zaeh.

DROVITĖS, NEDRĮSTATE?
Įsigykite draugų modernišku ke

liu — per korespondencijų.
Mūsų sųrašuose moterys ir vy

rai visokio amžiaus, tikybos ir 
pažiūrų j gyvenimų Australijoj 
ir užsieniuose.

Pasitikėjimo paslaptis užtikrinta.
Pažymėkite amžių ir kt. ir ra

šykite dėl pilnų žinių paprastame 
užklijuotam voke be įsipareigoji
mo.
MILTONS FRIENDSHIP CLUB 

(Regd.) Dept. 43
BOX 2871, G.P.O., SYDNEY.

JL LININS
EUROPIŠKA DELIKATESU KRAUTUVĖ

SELEMS PD., R E V E S B Y, (arti stoties)

TELEF.: UY 9721
DIDELIS PASIRINKIMAS EUROPIŠKŲ GERYBIŲ

Importuoti ir vietiniai sūriai, grucė, varškė, taukai vanilijos

lazdelės, šafranai, kardamonai ir kt.

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

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

kitus priemiesčius aplink Bankstownq.

Brookvale alus tuzinais.

WA"."AV.W.V.,,W.W.,AW.,.,.,.W.VA,AW<W>,.,>WA

Rugpjūčio 20 d. Sydnėjaus Town Hall įvyksta didelis balius — 
koncertas, kurį ruošia komunistų okupuotų Europos kraštų Jung
tinis Komitetas, šitų Komitetų sudaro vienuolikos tautinių grupių 
atstovai: Bulgarai, čekai, Estai, Slovakai, Vengrai, Lietuviai, Lat
viai, Lenkai, Rumunai, Ukrainiečiai.

Programoje tautinės dainos ir šokiai. Baliaus metu gros 
Federoff’s čigonų kapela.

Bufete vakarienė, bet kiekvienas gali atsinešti ir savo užkan
džius. čia taip pat bus patiekta ir nacionalinių valgių. Organizuo
jami tautybių stalai.

Baliaus bilietai 15 šil., gi žiūrovams galerijoj — 5 šil. Bilietus 
užsisakyti galima telefonu pas Mr. M. Hals (M 6019) ir Miss 
Artine Lower (JM 3337). Bilietus galima gauti ir pas Komiteto iždi
ninkų V. Saudargų, 100 Green Point Rd., Como, NSW.

Šitame parengime dalyvaus daug įtakingų australų visuome
nininkų, politikų Ir spaudos atstovų.

Pradžia 8 vai. vak. — pabaiga 2 vai. ryto.

| DRAUGIŠKO, SĄŽININGO IR PATIKIMO | 
| PATARIMO NORĖDAMI, |
J BIZNIO IR NAMŲ PIRKIMO BEI PARDAVIMO ATVEJU, $

X kreipkitės |

į PHILIP JAMES & C0. j

X Head Office •••X X
v 119 Swanston St., priešais Melbourno Town Hall
| Telefonas: FA 8734, Centrallnė 4742—5463—3606. $
•g Dėl tolimesnių informacijų rašykite, užeikite arba skambinkite, y 
T Po darbo valandų telef.: UL 8738 ir prašykite Real Estate Manager ;• 
X E. L I N A S |
Ž SKYRIAI VISUOSE PRIEMIESČIUOSE Ž
|

Su “Kovo” krepšininkais į 
Newcastle buvo nuvykę apie 30 
Sydnėjaus lietuvių, kurie jaukiai 
praleido savaitgalį ir pamatė įdo
mias rungtynes. A.L.

“KOVO” PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu
bas Kovas, praneša Sydnėjaus 
lietuvių organizacijoms ir visuo
menei apie savo ruošiamus paren
gimus — šokių vakarus, kurie 
įvyks: Rugsėjo 4 d. Railway Insti
tute, rugsėjo 10 d. Masonic Hall, 
Newtowne, spalio 2 d. Maccabean 
Hali, Darllnghurste, spalio 30 d. 
Masonic Hall, Newtowne, lapkri
čio 27 d. Masonic Hall, Newtowne, 
Gruodžio 31 d. Naujų Metų suti
kimas.

Sp. Kl. Kovas Valdyba. 
STALO TENISININKŲ ŽINIAI 

Rugpjūčio 23 d., 5.30 vai. vak. 
prasidės A Ir B kl. turnyras.

Visi norintieji dalyvauti susiren
ka St. Benedicts Church salėje 
(kampas Broadway ir Abercromby 
st.)

Sekcijos Vadovas.

ŠIE METAI — SPAUDOS METAI 
TAD VISŲ MŪSŲ PAREIGA 
REMTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ.

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

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