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.ŽODIS MELBOURNO. ’ Tautos šventė
BENDRUOMENEI

Mieli tautiečiai! Jūs mus išrin
kot per savo atstovus tr organi
zacijų delegatu^ (1953.IX.26) 5 
žmonių branduolį — Lietuvių Na,- 
Imams įsigyti Komitetų. Nors jau 
pirmieji žingsniai šia kryptimi bu
vo mėginti 1950 metais, tačiau 
šis Komitetas iš ankstesnių dar
buotojų nieko neperėmė, išskyrus 
tik apie £ 50, kurie yra Namų 
Fondo suskeltoje banke.

Atėjo laikas, kada šis Komite
tas gali pasakyti, Jog susisiekus 
su Adelaidės Bendruomene, iš jos 
gauti laikini nuostatai, kuriuos iš
vertus į lietuvių kalbų Ir sutrau
kus į kelis skyrius, Tamstos pa
matysite atspaustus ant laikinų 
akcijų ir pasižadėjimų. Akcijos £ 
5 kiekviena. Kuo daugiau Jūs jų 
įsigysite, tuo greičiau turėsime 
savus lietuviškus namus tauti
niams, kultūriniams ir socialiniams 
reikalams.

Komitetas šias akcijas ir pasi
žadėjimus parengė ir platinimas 

bus pradėtas rugsėjo 8-tosios—tau
tos šventės proga, per minėjimų. 
Dabar yra Jūsų gera valia ir pa
reiga įrodyti, jog Lietuvių Namų 
— Klubo įsigijimas yra būtinas 
ir greitai {vykdytinas bendras — 
lietuviškas reikalas.

Pradžiai reikia £ 4000 (800 ak
cijų ) — tik tada bus galima 
pastatus žiūrinėti,, pirkti ar sta
tyti. Tik tada akcininkai susirin
kę galės išdiskutuoti ir sudaryti 
įstatus, paskui Juos ir užregis
truoti valdinėse įstaigose, kad 
Lietuvių Klubas būtų įteisintas. 
Be abejo, vėliau dar reiks sukelti 
apie £ 4000.

Tad vardan mūsų Tautinės ben
druomenės, kultūros ir papročių 
Išlaikymo, o ypatingai Jaunimo — 
mūsų ateities, besibarsiančių po 
svetimas sales, dėkimės f šį tau
tinį darbų, šitie namai nebus jo- 
kių valdybų ar būrelio žmonių — 
tai bus visų mūsų nuoosavybė, nes 
akcijų nupirkti yra pareiga kiek
vieno Melbourne gyvenančio lie
tuvio. Todėl šitie namai bus Tam
stos ir kitų melbournicčių lietu
vių tautiniai namai, lietuvybės 
sala svetimoj šaly.

Ne tik patys pirkite akcijas, 
pasižadėjimus, bet Ir kaimynų, pa
žįstamų, bendradarbį, savas orga
nizacijas raginkit. Reikia kad visi 
Melbourne lietuviai būtų dalinin
kai — savininkai, tik tada šitie 
namai bus bendri, naudingi ir 
prasmingi.

Kviečiame visus į talkų Ir tiki
me malonia ir nuoširdžia parama.

ALG. ŽILINSKAS.
MELBOURNO LIET. NAMAMS 
ĮSIGYTI KOMITETO VARDU.

Tautos šventė
Melbourne

Tautos šventės minėjimas Mel
bourne lietuviams įvyks š.m. rug
sėjo mėn. 11 d. (šeštadienį), Car
melite Hall, Middle Park, šia tvar
ka:
6 vai. vak. visuotinas Melbųprno 
Lietuvių B-nės narių susirinkimas, 
kurio metu bus Išrinkti atstovai 
į Krašto Tarybos atstovų suva
žiavimų.
Tautos šventės minėjimas.
Šokiai.
Šio minėjimo metu bus platinama 
Melb. lietuvių namų įsigijimo ak
cijos.
Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.

ALB Melb. Apylinkės
Valdyba.

Sydnėjuje
šiemet rugsėjo 8-toji Sydnėjuje 

bus švenčiama rugsėjo 5 d., sek
madienį. Pamaldos įvyks St. Bene
dict bažnyčioje (Broadway) 12.30 

*val. Tuoj po pamaldų šios bažny
čios salėje įvyks minėjimas. Bus 
paskaita ir meninė dalis. Numa
toma bendra arbatėlė. Tautos šven
tės minėjimų ruošia ALB Syūnė- 
jaus Apylinkės valdyba. Visi tau
tiečiai kviečiami kuo skaitlingiau
siai dalyvauti.

Pas-bė prie Šv. Sosto padarė pus
ryčius, atvažiavusiam į Europą 
vieno iš New York Times’o redak- 

. torių, W. Mathews su žmona. W. 
I Mathews tuoj po karo porų metų 
1 dirbo kaip N.Y. Times’o politinis 
korespondentas Romoje. Jis pažįs
ta gerai Ir mūsų krašto padėtį. 
Pusryčiuose Pas-bėje taip pat da
lyvavo Jungtinių Tauto Organiza
cijos (UNO) protokolo šefas Rod- 
zianko su žmona.

•
Lietuvos Dipl. šefą aplankė taip 
pat ukrainiečių nacionalistų par
tijos lyderis pulk. Melnik. Pulk. 
Melnik buvo atvažiavęs iš Liuk
semburgo, kur jis nuolat gyvena. 
Anksčiau pas Dipl. Šefų buvo ap
silankęs ir ukrainiečių egzilinės 
vyriausybės prezidentas Vltvlc- 
klj.
Dipl. Šefas yra nuolatiniame kon- 
takte su visais bolševikų paverg
tų kraštų atstovais. Romoje jau 
eilė metų veikia pavergtų kraštų 
komitetai, kurių atstovai savo po
sėdžiams susirenka pas min. Lo
zoraitį.

8 MIL. ITALIJOS GYV.
SUPAŽINDINTI SU 

LIETUVOS 
REIKALAIS

Italų kalbp leidžiamas informa
cijos biuletenis “ELTA—Press" 
susilaukia didelio pasisekimo. Iš 
3-jų lig šiol išėjusių numęrių Ši
mais panaudojo arba ištisai atsi
spausdino 35 Italijos dienraščiai, 
21 savaitraštis ir 2 mėnesiniai 
žurnalai. Visų šių laikraščių ben
dras tiražas siekia apie 8 millo- 
nus egzempliorių.

Biuletenis šiuo metu yra leid
žiamas vienų kartų į mėnesį, turi 
apie 12-20 pusi, ir 600 egzemplio
rių tiražų. Redaguoja Vincas Min
cevičius, bendradarbiaujant žymes, 
niems Italijos lietuviams veikė
jams. Yra siunčiamas Italijos Res
publikos Prezidentui, visiems mi- 
nisteriams, ministerijoms, žym. or
ganizacijoms bei veikėjams, spau
dai ir radiofonams.

Biuletenis yra leidžiamas VLIKo 
Informacijos Tarnybos.

J. KELIUOTIS ESĄ GRĄŽINTAS 
I LIETUVĄ

Buvęs Naujosios Romuvos re
daktorius J. Keliuotis 1944 m. bu
vo suimtas ir išvežtas į Rusiją. 
Tačiau dabar kažkiais sumetimais 
esąs grąžintas į Lietuvą Ir pas
kirtas Panevėžio dramos teatro 
stilistu. Tame pat teatre dar te
bedirbąs režisierius J. Miltinis.

AUŠROS VARTŲ KOPLYČIA
DAR NEUŽDARYTA

Paskutinėmis žiniomis iš Lietu- 
Vos, Vilniuje esą privežta įvairių 
tautybių žmonių — be lietuvių 
ten daug esą rusų, lenkų, gudų 
ir kitokių tautybių žmonių.

Aušros Vartų koplyčia esanti 
dar neuždaryta, tik langai užleis
ti užuolaidomis. Tačiau ir dabar 
dar matyti lauke prieš koplytėlę 
kartais besimeldžią žmonės.

jimo byloj apklausinėjimai pradė
ti Sydnėjuje. Karališkoji Komisi
ja Iškvietė naujus’liudininkus Alan 
Dalziel ir Albert Grundeman. Pir
masis yra Federalinio Parlamen- 

• to opozicijos vado dr. Evatt as- 
i mens sekretorius, o antrasis šio 

pavaduotojas.
Iki šiol parodymus davė tik 

Grundeman, gi Dalziel pereitą sa
vaitę dar nebuvo apklausinėtas. 
Prieš Karališkąją Komisiją juodu 
atstovauja teisių dr. Evatt, kartu 
su dviem kitais advokatais.

Parodymus papildomai davė an
ksčiau apklausinėtas žurnalistas 
O’Sullivan ir atsakinėjo į klausi
mus Lockwood. Pirmasis yra bu
vęs parlamento opozicijos vado dr. 
Evatto spaudos skyr. vedėjas ir 
yra autorius dokumento “H”, ku
riame Sov. Sąjungos spaudos agen
tūros TASS atstovui Australijoje

PASAULIO POLITIKO)
.Iš Korėjos pasitraukia, 

amerikiečiai
Rugpjūčio 18 d. JAV vyriausy

bė paskelbė, kad laike kelerių 
mėnesių iš Pietų Korėjos išvyks 
4 (iš dabar ten esančių 6) ameri
kiečių divizijos. JAV krašto ap-į 
saugos ministerija pareiškė, kadĮ 
šios divizijos bus perkeltos j ten, j 
kur jos geriau pasitarnaus JAV; 
interesams.

The American Associated Press j 
Vašingtono korespondentas nuro-j 
do, kad 2 divizijos bus grąžintos 
į JAV, viena bus perkelta į Oki-I 
navą ir viena į Havajus, šitais 
perkllnojimals siekiama sustiprin
ti vidaus gynybos pajėgas ir pa
daryti veiksmingesni atsparos 
kumštį Vakarų Pacifike — nuo 
Filipinų per Formozų, Okinavą iki 
Japonijos.

Pasitraukdami amerikiečiai Ke
rėjo palieka didžiąją dalį savo 
ginklų ir karines medžiagas, įs- 
kaitant ir susisiekimo priemones. 
Visa tai bus panaudota Pietų Ko- į 
rėjos keriuomenės apginklavimui, i 

Iš Pietų Korėjos savo dalinius1 
žada atitraukti Kanada, Didž. Bri- 1 
tanija ir Australija.

Pietų Korėjos vyriausybė, prieš 
šitokį amerikiečių Ir kitų Jungti
nių Tautų Organizacijos narių el
gesį, parejškė griežtą protestą. 
Pietų Korėjos sostinėje Seuole įvy
ko demonstracijų, kuriose dalyva
vo per 100.000 korėjiečių, reiškian
čių nepasitenkinimą dėl sąjungi
ninkų pasitraukimo.

Amerika yra įsipareigojusi už
puolimo atvėju ateiti į pagalbą 
Pietų Korėjai.

SUSIRŪPINIMAS DĖL

FORMOZOS
Kinijos nacionalistų valdoma 

Formozą pastaruoju metu darosi 
vis dažniau kartojamas žodis po
litikų ir karinių vadų pasikalbėji
muose.

Žinių agentūros skelbia apie 
Kom. Kinijos pasirengimus pulti 
Formozą, kad likvidavus vienin- 
tėlę ir pajėgiausią nacionalistų ba
zę. Kom. Kinijos žinių agentūros 
ir radijas kalba apie Formozos 
nacionalistų ketinimus daryti in
vaziją į Kiniją ir esą šitam pri
tarianti Amerikos vyriausybė.

Kas ką rengiasi pulti — šian
dien sunku pasakyti, bet preziden
tas Eisenhoweris pareiškė, kad 
Kom. Kinijos invazija į Formozą 
susidurs su kietu pasipriešinimu 
ir Amerika Formozos gynėjams
teiks pagalbą lėktuvais ir laivais. 
Amerika Formozą ginsianti ir už
puolikas, norėdamas pasiekti For
mozos salą, pirma turės prasiver
žti pro Amerikos karo laivyno už
tvaras — septintąją flotiliją, kuri 
yra Formozos vandenyse.

Politiniai stebėtojai sako, kad 
Amerikos perzidento pareiškimas 
atšaldęs Kom. Kiniją nuo Invazi
jos, nes pasekmės šitokio susikir
timo nepramatomos.

MAROKE VIS DAR NERAMU
Ryšium su riaušėmis Maroke, 

kurių metu žuvo per 40 žmonių, 
Prancūzijos min. pirm. Mendes — 
France pareiškė, kad koloniallnės 
politikos laikai baigėsi ir reika
linga suteikti kraštams teisę sava
rankiškai tvarkytis. Reikalinga re
formų ir skubių, nes įvykiai ne
laukia. Čia pat jis pažymėjo, kad 
Prancūzija panaudos visas prie
mones Maroke tvarkai atstatyti ir 
įtampai atslūgus padarys pasiū
lymus parlamentui Maroko prob
lemoms išspręsti.

INDONEZIJA GALUTINAI 
ATSIPALAIDAVO NUO 

OLANDIJOS
Indonezijai nepriklausomybę 

Olandija sute’ikė 1949 m. Bet iki 
dabar buvo pasilikę politiniai ry
šiai, kurie Olandijai teikė išimti
nų privilegijų. Dabar pasirašytas 
protokolas tarp Olandijos vyriau
sybės įgaliotinio min. Luns ir In
donezijos užsienio reikalų ministe
rs Sunjaro, šituos priklausomy
bės ryšius galutinai nutraukė. 
Olandijos — Indonezijos sąjunga 
toliau nebeegzistuoja. Tačiau In
donezija pasižada ir toliau palai
kyti normalius tarptautinius sąn- 
tykius sų Olandija ir Sunjaro pa

reiškė, kad Indonezija pripažins Ir 
gerbs Olandijos interesus ir, susi
tarimus Indonezijoj.

Indonezijos prezidentas dr. Šne
kamo, Indonezijos nepriklausomy
bės šventės proga pareiškė, kad 
Indonezija kreipėsi j Jungtinių 
Tautų visumos susirinkimą, pra
šydama apsvarstyti Vakarų Nau
josios Gvinėjos priskyrimo prie 
Indonezijos klausimą. Dr. Soek- 
arno išreiškė tvirtą tikėjimą, kad 
Vak. Naujoji Gvinėja su laiku tu
rės būti prijungta prie Ihdonezi-

LENA PRADĖTA PERSEKIOTI

JAV prezidentas pasirąšė pa
jamų mokesčių reformuotą įstaty- 

1 mą, kurį įgyvendinus Amerikos 
' mokesčių mokėtojai sutaupys 1. 
j 363 milijonus dolerių.

Esame rašę, apie lietuvaitę Leną, 
kuri iš Londono buvo panorusi nu
važiuoti į Lietuvą savo giminių 
aplankyti, bet išgirdusi sovietų lai
vo kapitono pasikalbėjimą su laivo 
karininku, ir sužinojusi, jog ji ten 
bus atiduota policijai, iš Roterda- 
|mo grįžo atgal į Angliją. Lena 
yra ištekėjusi už anglo Hegarty. 
Apie ją dabar rašo Londono laik
raščiai ir nurodo, kad Leną pra
dėjo persekioti sovietiniai agen
tai. Ryšium su tuo pradėjo tar
dymą Scotland Yard (policija), 
kada gavo pranešimus iš londonie- 
čio Sydney Hils, kuris pats yra 
sutikęs Leną ir ją nuvedęs pas vie
ną lietuvaitę, kuri ją slėpė ir glo
bojo. Hills policijai pareiškė, kad 
vieną dieną prie jo priėjęs nepa
žįstamas vyras pradėjo kalbėti 
apie Leną Hegarty. Hils nenorė
jęs su juo kalbėtis. Tada nepažįs
tamasis atsakęs, kad Hills apsigal
votų ir pakeitęs savo nuomonę atei
tų j Sovietų ambasadą. Šitai su

KARALIŠKOJI KOMISIJA POSĖDŽIAUJA 
SYDNĖJUJE

Pereitą savaitę Petrovo šnipinė- O’Sullivan yra suteikęs informaci-

' SUMAŽINTI PELNO — 
PAJAMŲ MOKESČIAI 

Pereitą savaitę Australijos vy
riausybė paskelbė 1954—1955 metų 
biudžetą. Iždo valdytojas Sir. Ar
thur Fadden pareiškė, kad pelno 
— pajamų mokesčiai (income tax) 
šiais finansiniais metais sumažina
mi £ 46.6 milijonais. Tai liečia 
įmonių pelnus ir asmenines paja
mas. Asmeninių pajamų mokesčiai 
bus sumažinti vidutiniškai 9 pro
centais. Pradės veikti nuo spalio. 
1 d. Asmeninių pajamų apmokes
tinamas sumažinamas iki 20% 
mažiausiai uždirbantiems ir 8% 
tiems, kurių pajamos per metus 
siekia 8000 — 16000 svarų.

Ekonomistai, finansininkai Ir 
pramonės vadovai betgi nerodo di
delio entuziazmo dėl naujojo biud- 
žeto Ir mokesčių sumažinimo. Vi
si, atrodo, tikėjosi didesnių nau
jienų. Kritikai mano, kad įmonių 
pelnų apmokestinimo sumažinimas 
esąs toks nežymus, kad šitai be

veik neturės įtakos prekių kainoms.
Pereitus finansinius-metus Aus

tralija užbaigė su £ 250.000 per
teklium. Sakoma, kad ūkinė padė- 
tis šiuo metu esanti labai gera ir 
perspektyvos šviesios.

Ryšium su naujojo biudžeto pa
skelbimu kai kurios prekės atpigs. 
Toks svarbus produktas, kaip bran
dy (konjakas), atpiginamas apie 
4 šil. butelis, į masinio vartojimo 
prekė Australijoje arbata — vienu 
šilingu svaras pabrangs. Atpigs 
baldai ir kitos prekės.

žinojusi Lena labai nusigandusi 
ir nedrįso iš kambario išeiti.

Kitą dieną tas pats vyras vėl 
užkalbinęs Hill liepė Jam ateiti į 
Sov. ambasadą, kur Jis išgirsiąs 
kai ką įdomaus. Hill nutaręs nuei
ti. Sovietų Sąjungos Ambasadoje 
vienas tarnautojas tuoj paklausęs 
kur Hill gyvenąs. Bet Hill atsisa
kęs nurodyti savo adresą. Tad tas 
ruselis pareiškęs, kad tai ir nes
varbu, nes jie ir taip viską apie 
Hill žiną, čia pat jis paėmęs už
rašų knygą, kurioje buvo surašy
ta, kur Hill dirbąs, kiek Jam me
tų, kur jis gyvenąs ir kitas smul
kias žinias. Po to ambasados parei
gūnas pasakė: “Išvaryk tą mergi
ną iš savo namų. Čia yra daug 
daugiau dalykų, negu jūs žinote 
ką nors apie tai."

"Daily Telegraph” žinių tarny
ba Londone, nurodo, kad Lena bu
vo išvežta darbams į Vokietiją 
1943 m. Laisvę ji atgavusi 1945 
m. karui pasibaigus.

jų apie Australijos žurnalistus ir 
radijofonų darbuotojus, o Lock
wood manoma esąs autorius do
kumento “J”, kurio turinys nes
kelbiamas. Lockwood yra komu
nistinių laikraščių bendradarbis. 
Evdokiva Petrova anksčiau yra 
pareiškusi, kad dokumentą “J” 
yra parašęs Lockwood ir Ji pati 
mačiusi kada jis jį rašė Sovietų 
Sąjungos Ambasadoje, ir už tai 
esą gavęs £ 30 Ir 2 ar 3 butelius 
konjako.

Lockwoodas ir dabar neprisipa
žino esąs šio dokumento autorius, 
bet jis šito kategoriškai ir nepa
neigė. Įdomus klausimas, pastaro. 
Šiomis dienomis sukėlęs gyvo su
sidomėjimo, yra tai — kas yra 
tikrasis dokumento “J” autorius 
ar autoriai. Dr.' Evattas Karališ
kajai Komisijai pareiškė, kad ši
tas dokumentas yra mažiausiai

Ir JAV kongresas prieš 
komunistus

JAV KONGRESAS IR SENATAS 
SUTARJĖ DĖL KOMUNISTŲ 

PARTIJOS UŽDARYMO
Pereitą savaitę ir JAV Kongre

sas nubalsavo- uždaryti komunis
tų partiją Ąmerikoj.

Amerikos Senatas Jau anksčiau 
buvo priėmęs įstatymo projektą, 
pagal kurį, paskelbus komunistų 
partiją nelegalia, galėjo būti bau
džiamas Jos narys už savo komu
nistinę veiklą 10.000 dolerių ar 5 
mėn. kalėjimo. Kongresas padarė 
kai, kurių pakeitimų ir vėliau, 
bendra Kongreso ir Senato komi
sija suderinusi skirtingumus, vi
siška balsų dauguma priėmė įsta
tymą, kuris kom. partiją padaro 
nelegalia. Įstatymą dar turi pasi
rašyti prezidentas.

’ •
Maskvoj garsiojoj Tretyakovs- 

kio galerijoj vienas dailininkas su
plūkęs dirba su teptuku, stengda
masis klek galima tobuliau iš Be-' 
rijos 'padirbti” Khrušchevą, ku
ris šiuo metu yra pirmasis komu
nistų partijos sekretorius.

Berijęs vardas stengiamasi su
naikinti visur: ten, kur jis įgra- 
viruotas į metalą ar iškaltas gra
nite, užtepamas betonu arba Iš
skaptuojamas; knygos, kur mini
mas Jo vardas, išimamos iš biblio
tekų Ir knygynų. Sovietų enciklo
pedija neteko net 4 puslapių, ku
rie buvo skirti Berijos garbei.

•
Jau 1882 m. buvo nustatyta, kad 

naftos Alaskoje esama. Laikinai 
jieškojimo darbai buvo nutraukti, 
bet pastaruoju metu vėl pradėti di. 
dello mąsto tyrinėjimai. Specia
listai teigia, kad Jieškojimo dar
bai gali užsitęsti 20 metų, bet gali 
atsitikti ir taip, kad didysis “lai
mikis” gali būti surastą^ ir šie
met. Viena yra tikra — naftos 
Alaskoj yra ir ji bus surasta.

•
Lisvosios Europos radijas pra

neša, kad Lenkijoj kiekvienas de
vintas žmogus serga džiova. Dėl 
to kalta esanti sanitarinė būklė, 
stoka vaistų ir gydytojų persidir
bi mas dėl medicinos personalo trū
kumo. ‘ !

•
NSW valstijos vyriausybė vis 

tebesvarsto alaus barų prekiavi
mo laiko klausimą. Įteferendumo. 
keliu žmonės turės nuspręsti: ar 
alaus barai NSW bus uždaromi 6 
vai. vak., ar Jų prekiavimo laikas 
bus pratęsats Iki 10 vai. vak. Re
ferendumas numatomas šių metų 
gale.

•
Jugoslavijos konsulato Sydnė

juje taranutojas Marijan Stanicic, 
pereitą savaitę turėjęs grįžti į 
Belgradą, neatėjo į išplaukiantį 
laivą Ir paprašė Australijos vy
riausybės leidimo pasilikti šiame 
krašte. Stanicic labai pamėgęs 
Ausšralijos gyvenimo būdą.

dviejų žmonių “kūrinys”. Jis tai 
pasiryžęs įrodyti.

šitas dokumentas pereitą savai
tę ir buvo ta sekluma, ant kurios 
sukliuvo Karališkosios Komisijos 
darbas.

Grundeman kategoriškai panei
gė kuo nors prisidėjęs prie doku
mento “J” paruošimo bei suteikęs 
kam nors kokių nors informacijų, 
kurios būtų panaudotos tą doku
mentą ruošiant.

Į posėdžius buvo atvykę ir Pet
rovai, bet jie nebuvo apklausinėti.

Apklausinėjimas eina toliau, 
šią savaitę bus iškviesta ir dau
giau liudininkų.
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TIKSLAS, KURIO VISI SIEKIAME
Lietuviškas priežodids sako: “La- pagrindiniai Tautos Fondo talki- m oakciją ir ją paremti savo įna

šas po lašo Ir akmeni praskelia”. 
šitai reiškia, kad nepajiaujamai, 
neatlaidžlai ko siekdamas Ir kie
čiausias kliūtis nugalėsi, tvirčiau
sias užtvaras įveiksi ir tikslo pa
sieksi.

O koks gi mūsų vyriausias tiks
las? Atsakymas tegali būti tik 
vienas:
Lietuvos liasvės ir nepriklausomy
bės atstatymas.

O kokias gi užtvaras sutinka
me šito tikslo siekdami? šitos už
tvaros — pasaulio sąžinės buku
mas ir komunizmo, kaip valdan
čiosios sistemos nepažinimas.

Kokia čia mūsų, tremtiinų už
duotis? Mes turime daryti viską, 
kad pasaulio sąžinė pabustų ir ak
lieji praregėtų sužinoję tik tiesą 
apie gyvenimą mūsų pavergtoje 
Tėvynėje. Mes turime visur ir 
kiekviena proga skelbti pasauliui 
mūsų Tėvynės kančią ir neteisybę, 
kurią Lietuva patyrė iš bolševiki
nio okupanto.

Norėdami pasauliui parodyti 
mūsų niokojamos Tėvynės žaizdas 
ir bolševikinio smurto siaubą, 
privalome panaudoti ir atitinka
mas priemones: gyvąjį ir spaus
dintą žodį. Ir ne tiktai lietuvių 
kalba. Viso pasaulio kalbomis tu
ri sklisti raštai ir pasaulio laik
raščiuose bei knygose turi būti 
rašoma apie kraujuojančią Lietu
vą.

šitam reikia lėšų. Ir nemažai. 
Gi lėšas mes patys privalome ir 
sudėti. Mes, lalsvajln pasaulin iš- 
klydusieji, kurių nepasiekia vis
ką nakinanti žiauriojo sovietinio 
Molocho ranka. Nes jeigu mes 
sau čia nepadėsime — niekas 
mums nepadės.

Politinę kovą dėl Lietuvos lai
svės organizuoja ir vadovauja VLI- 
Kas ir mūsų diplomatai, kurie ats. 
tovauja Lietuvos suverenumą dau
gelyje didžiųjų valstybių, nepri
pažinusių Lietuvos okupacijos- 
Jiems mes turime talkautl, viso
keriopai remti. Dažnais atvėjais, 
negalėdami kitaip prie šios kovos 
prisidėti, tai materialinę pagalbą 
galime tikrai suteikti.

Lietuvos laisvinimo akcijai lė
šas rūpina Tautos Fondas. Ats
kiruose kraštuose šitas lėšų telki
mas vykdomas per Tautos Fondo 
Atstovybes.

Iš Australijos paprašyta per 
mteus £ 1000. Tai nėra daug. Per 
pastaruosius dvejus metus beveik 
Ir pasisekė prašoma suma surink
ti ir Tautos Fondui persiųsti. 
Lėšos plaukia ir dabar. Bet nepa
kankamai. šitam gal pakenkė vie
no — dviejų žmonių priešiška ir 
savanaudiška akcija, bet svarbiau
sia, atrodo, taip yra todėl, kad 

ninkal — ALB Apylinkių valdy
bos ir Seniūnijų vadovybės — Tau
tos Fondo išleistų Lietuvio paso 
ir ženkliukų platinimą nustūmė į 
šalį, kitiems reikalams pirmeny
bę atiduodamos. O gal sumažėjo 
tautiečių dosnumas ir atbuko tau
tinis budrumas?

O reikia, kad ir Australijos lie
tuviai tai pat dalyvautų atitin
kamu savo įnašu Tėvynės laisvi
nimo kovoje ir tą kovą nuošird- 
čiai remtų. Tai pareiga.

Tautos Fondo Atstovybė Austra- 
lljpje, rūpindamasi lėšų organi
zavimu Lietuvos laisvinimo akci
jai, šalia nuolatinio ir pastovaus 
lėšų telkimo, vykdomo platinant 
Lietuvio pasus ir T.F. ženkliukus, 
nutarė
RUGSĖJO MĖN. PASKELBTI 
TAUTOS FONDO VAJAUS ME
NESIU.-

Šituo metu visus tautiečius pra- 
čome įsijungti į Lietuvos laisvlnl- 

SPAUDOS PUSLAPIUOSE
NE KRISTUS, NE MOČIUTE, 

BET DOLERIS
' LAISVOJI LIETUVA" su to- 

kia antrašte š.m. nr. 19 atspaude 
dr. J. Adomavičiaus straipsnį apie 
dukters ir motinos pokalbį, kuris 
parodo visą šiurpią suniekšėjusio 
žmogaus šlykštybę.

Duktė kalba motinai:
“Aš Ištekėjus, vyras tavęs ne

nori, nors tai į akis ir nepasako. 
Be to, aš, kaip žinai, turiu tris 
mažus — kur aš tave, motin, pa
talpinsiu šešių kambarių bute!? 
Kol savo namo neturėjom — su
sispaudę gyvenom, buvo kas kita 
— ten Ir trijuose visi išsitekom. 
Dabar Jau moderniškai rengiamės 
gyventi — nieko sena savam na
me nutarėm nelaikyti. Pati jnatai, 
Rosemary nori pianino, George 
traukinio, o tas Fritz geriau ne
valgys, jei pirma su šunim nelš- 
slbučluos. Negi aš savo vaikus ba
du marinsiu ar savo naujo namo 
vidaus įrengimo stilių gadinsiu, 
tave, taip senovišką, pasilikdama!

“Kad ir kaip galvą sukom, vis 
vien tau vietos, motin, kaip pati 
matai, naujame name nesuradom. 
Vyro bosas niekad jo nepaaugš- 
tintų tarnyboj, Jei atėjęs į “Tea 
Party”- tave seną užtiktų ir mus 
lietuviais esant sužinotų. Sorry, 
mama, bet kitaip neišeina...

"... Ko jau čia žliumbi tuoj — 
ne aš pirma, ne aš paskutinė taip 
motinai savo kalbu — Juk veik visi 
kaimynai savus tėvus iš nuosavų 
namų iškraustė: vienus beprotna-

min, kitus prieglaudon, trečius į 
poilsio namus ar dar kur kitur įki
šo. Tu kaimynus ten sutiksi ir 
prisišnekėsi sau iki valiai. Rasi, 
rasi ir koplyčią ten, ir lietuvis 
kunigas atvažiuos net į metus sy
kį. Be to, ir aš pTieš šventes, iš
trūkdama, nuo vyro pasikaveda
ma, tave aplankysiu... aš tau ku
gelio atnešiu..."

Reikalas, žinoma, žiauriai skam
ba. Dar autorius darosi šitokias 
išvadas, kaip tie senieji verčiasi: 

“Negeresnės dienos Ir tėvui. To
dėl šiame krašte gimdytojai dirba 
Iš paskutiniųjų iki pat savo mir
ties dienos — kad tik išsilaikyti, 
kad tik nuo atšalusių vaikų ne
priklausyti, jie labiausiai rūpinasi 
senų dienų sulaukę.’ ’

"Lietuvių tėvams įprasto Jų se
nose dienose vaikais pasididžiavi
mo, paguodos, senatviško džiaugs
mo čia nė dulkės neliko. Gimdy
tojai čja nė nežino, kad tokie da
lykai žemėje dar galimi yra”.

BANKAI IR KAPINES
Sveikindamas Venezuelos "Tė

vų Kelią” Jo penkerių metų su
kakties proga, J, Kuzmlckls ("Tė
vų Kelio” Nr. 5-6) savo straips- 

I nyje “Kad laisvėje neuždustume” 
plačiau ta proga pasisako Ir dėl 
mūsų rašytinio žodžio dabarties ir 
ateities, kaip šis reikalas Jam at
rodo žmonėse besidairant, turint 
nuolat ryšio su žmonėmis Ir su 
spausdintu žodžiu, Jis rašo:

"Per metus pamatau daugybę

šu — auka Tautos Fondui.
ALB Apylinkių valdybos ir Se
niūnijų vadovybės prašomos Lie
tuvio paso ir T.F. ženkliukų plą- 
tlnimą organizuoti plačiausiu mas
tu. Ypač tam tinkama prAga yra 
tautos šventės parengimai. ALB 
Apylinkių valdybos Ir Seniūnijų 
vadovybės gerai padarytų, pas- 
kelbdamos Lietuvio paso ir T.F. 
ženkliukų platintojus ir Jų adre
sus, kad tautiečiai žinotų kur 
kreiptis ar paštu savo auką T. 
Fondui galėtų pasiųsti.

Tautos Fondo Atst. iždininko ad
resas: S. GRINA, 10 PEEL St., 
KIRRIBILLI, N.S.W. Siunčiant 
pinigus pažymėti — Tautos Fon
dui.

Tiklmė, kad Australijos lietu
viai tebėra jautrūs Tėvynės kan
čiai ir jos laisvinimo akciją pa- 
njms nuoširdžia auka Tautos Fon
dui.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje,

Vadovaujama M. Aralauskaitės, 
per 1954 metų I-Jį pusmetį Lie
tuvos laisvinimo reikalams surin
ko tokias sumas:

1. Toronto skyrius ....<k 630,
2. Hamiltono sk.........” 500,
3. Montreallo sk.........” 331.33
4. Edmontono sk.........” 238,65
5. Sudbury sk..............” 210,72
6. Wellando sk............. ” 180,65
7. Ft. Williams sk.........” 164,70
8. Winnipego sk.............” 162,20
9. Vancouverio sk......... ” 123,35

10. Lethbridge sk..........” 121,
11. kitų vietovių .........  ” 138,47

Iš viso: ..................dol. 2,810,07
Kaandos TV Atstovybė energin

gai ruošiasi tolimusnei lėšų rin
kimo akcijai Lietuvos laisvinimo 
reikalams. (TFV)

★
Lenkų generolas Anders laike sa
vo trumpo buvimo Romoje aplan
kė Liet. Dipl. šefą S. Lozoraitį, 
su kuriuo turėjo ilgesnį pasikal
bėjimą.

stiklelių ir stiklinių, daugybę įvai
rių išradingiausių baldų ir įtaisų, 
tačiau labai imaža lietuviškų kny
gų, o dar mažiau knygų spintų.

“Šiandien sunku atrasti lietu
višką knygą net pas ne vieną bu
vusį mokytoją ar augštą Lietuvos 
valdininką, šiandien kartais sun
ku aptikti žmogų, kuris nauja lie
tuviška knyga susidomėtų ir bent 
pasklaidytų, Jei jau nėįsigytų.

“Lankau žmones ir kartu nešuo
si lietuviškų knygų, žurnalų ir 

valkų laikraščių. Deja, nedaug kas 
visu tuo domisi. Labai nedaug.”

“Ar pateisina savo tremties die
nas žmogus”, klausia tame strai
psnyje J. Kuzmickis, “kuris, pa
siūlytas įsigyti atpigintą knygą, 
tariasi arba neišgirdęs pasiūlos, 
arba šaltai numoja ranka:

“—Neturiu laiko skaityti... Vi-' 
są dieną dirbu...

“Nejau tie, kurie kuria, rašo, ’ 
turi daugiau laiko?!

“Neseniai buvau nuošaliai gy
venančių lietuvių tarpe. Miestas 
jiems toli, ir į jį retai kada benu
važiuoja. Tačiau čia pat, sename 
kaime, yra smuklė, yra alinė, lo
šimų salė.

O kuo gi mūsų žmogus gyvena? 
Kokln bankan jis deda pinigus? 
štai, kur pinigučiai plaukia spau
dos laisvės 50 metų jubiliejaus 
proga:

■ “— štai mūsų bankas! — vie
nas parodė ranka į smuklę.

"— štai mūsų literatūros ir 
kultūros kapinės! — lliūdnai pri
dėjau, kai pats savo akimis ma
čiau žaliūkus vyrus svlrdlnėjan- 
čius ir savo sveikatą naikhian- 

čius.”

PRANEŠIMAI SPAUDAI
— Prieš VLIKo ir VT pirmi

ninkams iš JAV grįžtant į Europą 
1954.7.24 New Yorke įvyko gru
pių pasitarimas, kuriame priimti 
VLIKe dalyvaujančių grupių pa
sitarimų nuostatai.

•
— Vieningas egzilinių organi

zacijų frontas kuriasi New Yorke. 
Liepos 18 d., pirmininkaujant LLK 
pirmininkui V. Sidzikauskui, įvyko 
tautinių tarybų ir komitetų pir
mininkų susirinkimas, kuriame nu
tarta sukurti vieningą egzllų or
ganizaciją, kuri bendradarbiautų 
su žaliauoju Internacionalu, Kri
kščionių Demokratų Unija, Libe
ralų Unija, Socialistų Internacio
nalu ir kt. Egzllų Vienybės char- 
ta tautybių komitetų pirmininkų 
jau priimta. Liepos 14 d. visi pir
mininkai buvo priimti FREE EU
ROPE vyr. komiteto prezidento 
Whitney Shepardsono ir Jo ben
dradarbių. Pareikštas pasitenkini
mas, kad Vidurio ir Rytų Euro-, 
pos pavergtųjų valstybių egzilai 
sudarė vieningą organizaciją. 
FREE EUROPE organizacija mie
lai įu ja bendradarbiaus. Rugpjū
čio 10 dieną Free Baltic House 
New Yorke įvyko visuotinis egzi
linių atstovų susirinkimas.

•
Rugsėjo 18-20 d.d. Strassburge 

šaukiamas Europos akademinio 
jaunimo konferencija, ruošiama 
Laisvosios Europos u-to Strass
burge. Konferencija svarstys fun- 
kcionalinės Europos integracijos 
klausimus. Konferencijoj dalyvaus 
visa eilė ekspertų iš Amerikos Ir 
studentai. Jų tarpe ir lietuviai.

•
Vatikano radijas dabar lietuviš

kąsias transliacijas duoda jau kas
dien. Antradieniais, ketvirtadie
niais, penktadieniais ir sekmadie
niais jos siunčiamos Vidurio Euro
pos laiku 15 va!., o pirmadieniais, 
trečiadieniais ir šeštadieniais — 
19 vai. Sekmadieniais kartą į mė
nesį bus transliuojamos taip pat 
mišios iš šv. Petro bazilikos Ro
moje su lietuvišku pamokslu. E.

•
Lietuvos diplomatijos Šefas S Lo
zoraitis skelbia tokį komunikatą:

Tęsdamas savo kelionę po Va
karų Europoos sostines, Lietuvos 
diplomatijos šefas S. Lozoraitis 
nuo liepos 18 iki 31 d. išbuvo kar
tu su pasiuntinybės patarėju dr. 
A. Geručiu Bonnoje.

Liepos 19 d. ministeris Lozorai
tis pristatė Vokietijos užsienių 
reikalų ministerijoje pasiuntiny
bės patarėją Gerutį, kurį jis yra 
paskyręs palaikyti iš Lietuvos 
diplomatinės tarnybos pusės san

tykius su minėtąja ministerija.

S. Lozoraitis ir A. Gerutis pa
kartotinai buvo priimti ministeri
joje Ir turėjo išsamių pasikalbė
jimų su jos kompetetingais valdi
ninkais. šiuose pasikalbėjimuose 
dar kartą buvo konstatuotas Vo
kietijos palankus nusistatymas 
Lietuvai bei jos siekiams ir Vo
kietijoje gyvenantiems Lietuvos 
piliečiams.

Iš kitos pusės šia proga vėl 
buvo patirta, kad savo laiku pa
skelbtos ir tebeskelbiamos žinios 
apie tai, kad VLIKo delegatui 
esanti pripažinta teisė atstovauti 
Bonnoje Lietuvos Respublikai ar 
Lietuvos Vyriausybei neturėjo ir 
neturi jokio pagrindo.

Kai dėl konsuliarinių reikalų, 
įskaitant Lietuvos pasų išdavimą 
ir pratęsimą, tai pasilieka ligšio
linė tvarka, būtent, tą darbą ir 
toliau atliks pasiuntinybė prie 
šventojo Sosto, pasiuntinybė Lon
done ir konsulatas Čikagoje.

Vokietijos užsienių reikalų mi
nisterijoje pristatytas pasiuntiny
bės patarėjas Gerutis, eidamas 
savo pareigas, Lietuvos reikalais 
reguliariai lankysis Bonnoje.

Būdamas Bonnoje, ministeris 
Lozoraitis lankėsi Jungtinių Ame
rikos Valstybių augštojoje komi
sijoje.

Grįždami iš Bonnos, S. Lozorai
tis ir A. Gerutis buvo sustoję 
Weinheime, kur aplankė PLB Vo
kietijos krašto valdybą ir turėjo 
pasikalbėjimų su jos pirmininku 
inž. P. Zunde ir vicepirmininku 
E. Simonaičiu, Mažosios Lietuvos 
tarybos pirmininku. Vėliau jie ap
žiūrėjo Vasario 16 gimnaziją Ren- 
nhofe ir susitiko su gimnazijos 
vadovybe bei mokytojais.

Būdami Weinheime, Lietuvos 
diplomatijos šefas Lozoraitis ir 
pasiuntinybės patarėjas Gerutis 
turėjo eilę pasikalbėjimų su kai 
kuriais VLIKo nariais ir kitų po
litinių organizacijų atstovais. Ta 
proga buvo nušviesta tikroji Lie
tuvos reikalų atstovavimo padėtis 
Bonnoje ir atkreiptas dėmesys j 
žalą, kuri daroma Lietuvos presti
žui, lengvabūdiškai operuojant 
svetimųjų atžvilgiu nerimtomis 
žiniomis ir diskredituojant oficia
lias Lietuvos .valstybės įstaigas. 
Be to, buvo aptirti ir kiti aktua
lūs klausimai.

Ciuriche Lietuvos diplomatijos 
šefas turėjo informacinį pasikal
bėjimą su PLB Šveicarijos krašto 
valdybos pirmininku A. Paulai- 
člu ,įr valdybos nariais.

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

1 I.
(Iš naujai wišleistos terms V. Krėvės knygos “RYTŲ PASAKOS”) 

Tolimuose rytuose, ten kur saulė teka, buvo viena laimingoji 
šalis. Viešpatavo ten karalius, kuris buvo garsus savo išmintimi, 
o dar garsesnis tuo, kad turėjo tiek protingą ir dorą tarną, jog 
nebuvo visam pasauly tokio kito vyro.

Nors labai Išmintingas buvo patsai karalius ir daugel nusimanė, 
bet suprasdamas ir žinodamas, kad dar išmintingesnis, dar protin
gesnis už jį doras jo tarnas, pirma padarė jį savo padėjėju, kad 
Išbaidytų ir ištirtų, ar tikrai yra, kaip jis mano, o kada patyrė, 
kad neapsiriko,, taip manydamas, pavedė jahn visą savo karaliją, 
kad Ją tvarkytų ir valdytų sulig savo gerų norų ir Išmanymo.

Ilgus metus valdė visą šalį tasai gudrusis karaliaus tarnas 
taip, Jog Išmintingus Jo darbus visi žmonės gyrė ir džiaugėsi, kad 
juos valdo tokis protingas Ir doras vyras, o kitų šalių gyventojai 
jiems tik pavydėdavo. Ir nebuvo nei toje šalyje, nei gretimuose 
kraštuose žmogaus, kuris su didžiausia pagarba nebūtų minėjęs 
to vyro, protingo valdovo vardą.

Kai vienas žmogus norėdavo kitą pagirti, kad jis doras ir geras 
yra, sakydavo: “Jis doras, kaip Arkazaris, kuris karaliaus vardu 
valdo mūsų šalį”.

Ne tik buvo Arkazaras doras Ir teisingas vyras, bet ir darbš
tus. Kito tokio darbštaus pasauly niekas nežinojo, nematė. Dieną 
ir naktį dirbo jisai šalies labui, rūpindamasis žmonių reikalais. Dirbo 
be poilsio, be pertraukos, Ir niekados ir niekas neišgirdo, kad būtų 
savo darbu pasiskundęs, pasakęs — nuvargęs esąs. Ir buvo jisai 
gudrus darbuose ir budrus, kaip sargas, kurį tos šalies karalius 
pastatė, kad rūpintųsi jo reikalais ir saugotų jo turtus.

Visi tos šalies žmonės matė jo nenuilstamą krašto naudai dar
bą, jo budrumą, ir kada vienas antrą pagirti norėdavo .sakydavo:- 
“Jis darbštus ir budrus vyras, kaip patsai Arkazaris, kurs karaliaus 
vardu valdo šalį.”

Buvo dar Arkazaris teisingiausios širdies žmogus, ir todėl ne
pakentė savo šaly melo ir neteisybės. Visomis pastatngomis, viso

mis savo sielos Jėgomis stengėsi jisai išviso melą, išvyti neteisybę 
ir neteisingumą iš tos šalies sienų, kurią Jis valdė. Ir besistengda
mas buvo jisai, kaipo tasai geras ūkininkas, kuris! ūkį, vesdamas

t Vincas Krėve

( <
visur visa patsai prižiūri, kad nebūtų nei apsileidusio darbininko, 
nei savo laiku neatlikto darbo. Jis visus prižiūrėdavo, visur ir vi
suomet stengdavosi, kad nebūtų tarpe tų, kuriuos jis pasirinko sau, 
kaipo draugus ir darbui padėjėjus, nei darbuose apsileidusio, tingi
niaujančio) žmogaus, nei kreivos širdies, melą ir neetisybę mėgs
tančios. ..........

Visas šitas Jo pastangas matė žmonės ir gėrėjosi, dėkingi Jam 
būdami. O kai vienas antrą pagirti norėdavo, kalbėdavo: “Jisai tei
singos širdies vyras, kaip patsai Arkazaris, kuris karaliaus vardu 
valdo mūsų šalį”.

Ir tai buvo didžiausias pagyrimas, augščiausios pagarbos pa
reiškimas tam, kurį žmonės taip pagirdavo.

Ir seniausias vyras ir mažiausias vaikas — visi žinojo, kad 
Arkazaris ne tik išmintingas vyras, bet Ir geros širdies žmogus. 
Jis negalėdavo ramiai praeiti ten, kur kiti verkdavo ir sunkiai dū
saudavo, nelaimės ar vargo prislėgti. Kaip artimiausi giminės, kaip 
geidžiamiausi Jo namų svečiai buvo tie, kur suvargę ir nuelgę 
kreipdavosi j jį, kad gelbėtu žodžiui Ir darbu.

Kur buvo vargas, ten jis — pirmoji parama, kur Ištikdavo 
žmones sunki nelaimė, ten Jis — pirmasis gelbėtojas ,kur buvo 
verksmas ir ašaros, ten jis — didžiausias’ nuraminimas.

Tie, kur paramos Ir pagalbos buvo reikalingi, plaukė į jį„ jo 
namuosna, Iš visų kraštų, ir ar naktį ar dieną atvykdavo, būdavo 
priimti, priglausti ir nuraminti. Kam padėti, net paskutinį duonos 
kąsnį pasidalindamas, negalėdavo Arkazaris, tam kalbėdavo nors gerą 
žodį, nuraminimą teikiantį, užuojautą reiškiantį..

Ir nebuvo toje šaly žmogaus, kurio širdyje būtų buvę tiek kil
numo irartlmo meilės, kaip Arkazario širdyje.

Jei visoje šaly nebuvo žmogaus su kuklesne siela, tai ir nebuvo 
vyro, kurio išorinė išvaizda Ir veidas būtų buvęs negražesnis, kaip 
Arkazario. Kojos ir rankos jo ilgos ir plonos, Išdžiūvusios, lyg 
šiaudai; galva didelė, pilka, nudribusiais veidais, lyg senos mote
riškės, atkištomis ausimis Ir įdubusi tarp pečių. Kupra iš priešakio, 
kupra iš užpakalio; akys raudonos, nušutusios, kaip žmogaus, ku
ris visą savo amžių verkia ašaroja.

Tie, kuriems teko matyti jis akis akin stebėjosi ir kalbėdavo:

— Kaip gali tokio kilnaus būdo siela gyventi tokiam biauriame 
kūne?...

II.
Kitoj didelėj ir turtingoje šaly, gretimoje tos, kur gyveno ir 

valdė Arkazaris, buvo karalius, pragarsėjęs tuo, kad turėjo . dukry
tę, grakščiausią ir dailiausią viso pasaulio merginų, nuo karalaitės 
iki sodietės mergaitės.

Džiaugėsi ir puikinosi jos grožiu senas tėvas, ir besidžiaugda
mas, besigrožėdamas augino ją', kaip mažą paukštutę aukso narve. 
Nereikalaudavo ir neišgaudvo iš tėvo ji tik to, ko nežinojo, kad yra 
pasauly. Gyveno auksu ir gintaru- Ir brangiais spalvotais akmeni
mis išdabintuose -balto marmuro rūmuose, kur kiekvieną Jos nprą 
anksčiau, negu Ji spėdavo pareikšt i, pildydavo tam tyčia laikomų 
tarnų ir tarnaičių taiinia.

Dėvėjo, rėdėsi gražiais rūbais, auksu ir šilku siuvinėtais, ku
riuos pargabendavo jai iš tolimųjų pasaulio kraštų, Iš užjūrių tam 
tyčia siunčiamais laivais.

I tolimus kraštus, į visas šalis plaukė gandai apie gražią kara
laitę, ir tie gandai kalbėjo, kad nėra ir nebuvo pasauly kitos to
kios mergelės, kuri veido grožiu ir liemens grakštumu pritiktų dailiai 
karalaitei. Ir todėl, kai Ji dar maža buvo ir turėjo nedaugiau, kaip 
keturiolika vasarų, iš visų šalių, net tolimiausių, ėmė plaukti pirš
liai. Siuntė juos garbingi kunigaikščiai, galingi karalaičiai ir net 
ciesorių sūnūs. Bet nė už vieno tėvas nenorėjo dar leisti, nė už vieno 
dar nenorėjo tekėti daili karalaitė.

O kada praslinko aštuoniolika vasarų, kai Ji saulės šviesą išvy
do, atėjo į Ją tėvas ir taip prakalbėjo:

— Jau aštuoniolika metų tau sukako. Geras metas, kad už vyro 
tekėtai. Aš Jau esu senas, poilsio reikalingas, Ir nėra, kas mane pa| 
vaduotų, nes aš vaikų daugiau nebeturiu, tik vieną turiu. Pasirink 
sau vyrą, kurį aš, tau gėdos nedarydamas, galėčiau pavadinti savo 
sūnumi ir pavesti jam mano karlystės vldymo naštą...

Ir atsakė jam karalaitė:
— Tu kalbi, tėveli, ir aš pasielgsiu, kaip tu nori. Bet tu sakai, 

tėveli, kad mano vyras turi būti tokis, kurį tu, sau gėdos nedary
damas, galėtai pavadinti savo sūnumi ir pavesti Jam visą karalystę 
valdyti. Bet reikia, kąd valdytų išmintingai ir teisingai, ir kad žmo
nės paskui nekalbėtų: “Kokis niekšas yra karaliaus žentas, kuriam, 
mūsų nelaimei, pavedė karalius visą savo kraštą”.

(Bus daugiau)

UŽSIPRENUMERUOJANT “MŪSŲ PASTOGĘ” IR SIUNČIANT 
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Vieną sekmadienio popietę su 
bičiuliu, tiesiog iš šventoriaus pa- 
sukoMp kito bičiulio, Balnu vadi
namo, aplankyti.

Gatvėje, dar Balnų namo nepri
ėjus, pro mudu nurūko keli 
niokai. Jiems įkandin cipeno 
šešerių metų mergytė, tokia 
tonplaukė, mėlynakė, kaip du
dens lašai panaši į Balno gyveni
mo draugę.

— Tai Balnų Aldutė, — turįs 
nuostabią atmintį vaikų vardams, 
pasakė bičiulis.

Nenorėdamas nereikalingai 
m<> vartus varstyti, užkalbinau 
žąją merginą, paklausdamas 
mama su tėte namuose.

Mergytė sumišo, nubraukė
šlnės rankos pirštukais garbanas 
nuo veido ir sumenko: “I beg you 
pardon” .

Mergaitė tuoj nukulniavo savo 
keliu toliau, o aš mėginau pasi
šaipyti iš bičiulio, kad Jis tūloj 
australiukėj Balnų Aldutę 
no.

Pravėrus kiemo vartus 
šuo ir piktai urgzdamas 
praėjimą. Atsirado anas 
vaikų ir mažoji mėlynakė iš pas
kos atcipeno. Prasidėjo pokalbis 
su jaunimu. Išsiaiškinom, kad čia 
gyvena Balnas, bet Jo dabar nėra 
namuose. Ir mainl išėjusi. Bernio
kas, gal 10 metų, prisipažino esąs' 
Balnų vaikas, bet ilgai nenorėjo 
prisipažinti suprantąs lietuviškai. 
Tik kitiems vaikams išsiskirsčius, 
Jis mėgino pereiti ant lietuviško 
"liežuyio”, bet tiksliau išsireikšti 
norėdamas Jieškojo angliškų žod
žių. Čia aš ir vėl kreipiausi į blon- 
dlnukę, bet Jos broliukas sutrukdė 
pokalbį taręs:
- — She is funny girl. Ir su maml 
Ji angliškai kalbasi.

— O mama moka angliškai, — 
pasiteiravom.

Berniokas nusišaipė: “A little, 
bet mami nori, kad mes perfekt 
angliškai kalbėtume.

— O pats ar eini į lietuvišką 
mokyklą?

— No. Mami sako, kad šita mo
kykla man sugadins accent.

— O skaityti lietuviškai moki?
— No.
Mėlynakė lietuvaitė ilgai lydėjo 

mus akimis. Grįžusiai motinai, tur
būt, Ilgai Ji aiškino, kad buvo atė
ję žmonės, kurie su Jos broliuku 
kalbėjosi kožkokia "funny" kalba.

Nepyk, ponia Balniene, kad apie 
tavo kiemą šiandien pašnekėjau. 
Žinai pati — mėgstu tave ir gerą
jį bičiulį PetrąBalną, ta ramų, 
patriotą, kadaise ant 10 kategori
jos sėdėjusį “Kaune.

Bet dabar... Lietuva toli ir ta
vo vyras, matyt, nesitiki greitai 
direktoriaus 'kėdėn atsisėsti. Tad 
kam gadinti anglišką akcentą... 
Juk už lietuvių kalbos mokėjimą 
čia nieko nemoka. Taigi. Ir išsiaiš
kinom. Abiem, tarsi, akmuo nuo 
krūtinės nuslinko.

atpaži-

Sulujo 
užtvėrė 

būrys

KALBĖK SU VYRESNIUOJU
Laiškas iš Romos

Uždaryta S.’ Pacevičienės pavei-, sklandžiai pašoko gan sudėtingus 
kslų paroda (Galleria d’arte def šokius. Pragramai pasibaigus šei- 
Palazzo delle esposizionl), kuri tę
sėsi dvi savaites. Gražioj, šviesioj 
salėj buvo išstatyti 23 Jos alieji
niai ir tempera paveikslai. P. Pa- J 
cevlčienės darbuose Jaučiamas tep-

mininkai, vaišindami svečius ma
loniai su Jais kalbėjosi. Visi ber
niukai buvo linksmi, gražiai iš
auklėti ir, kas svarbiausia, visi 
kalbėjo lietuviškai, net šitie, kurie

| žinojo, kad visi sportininkai ren-' 
giasi autobusu apžiūrinėti miesto' 
įžymybes. Jai kalbant su sporti
ninkais, kaip iš po žemės atsirado 
nesportiškos išvaizdos, mažo ūgio 
žydelis, matyti politrukas, kuris' 
susidomėjo ko ponia nori.ir kodėl 
Interesuojasi lietuviais, -o ne pav.

1 “gruzinais”. Mes lietuvių nesle
piam, pasakė nekantriai politru
kas, bet jie ilsisi. Bet ponia L. 
nenorėjo nusileisti ir palaukė kol

> tada 
vėl paklausė kuris jų yra lietuvis. 
Jai galų gale buvo nurodytas vie
nas, kuris kad Ir atsakė į pasis
veikinimą lietuviškai, bet kalbėti

cevicienes uarouose jaučiamas nuveju xivvuvianor, uut siue, Kurie nenorėjo nusiieisvi n puiuu
tuko tikrumas ir daug fantazijos. I atvažiavę į mokyklą, nemokėjo kai- j visi sportininkai susirinko 
Jų ramiose spalvose atsispindi ši- Į 
Urna ir jautrumas. S. Pacevičie-1

' atvažiavę j mokyklą, nemokėjo kal- 
I bėti. Daugiausia vaikų iš Vokieti- 
' Jos, keli iš Anglijos ir tik trys iš 

nė mėgsta llietuviškas temas. Jos JAV.
paveikslai net iš Kristaus gyveni- Kada Jie visi vėl susėdo į auto-paveikslai net iš Kristaus gyveni- Kada Jie visi vėl susėdo į auto- veimuuuą oevuv>»s<>i, ovv 
mo perkelti į lietuvišką aplinką.' busą su lietuviška vėlaiva ir už- nenorėjo Ir šiurkščiai murmtelėjo, 
Taip pav. dideliame (tempera) 
paveiksle, atvaizduojančiame Pas- I 
kutinę Vakarienę, Kristus apvilk- 
tas į Dldž. Kunlg. Vytauto rūbus, 
kiti apaštalai dalyvauja kaip Lie-i 
tuvos kunigaikščiai. Rojų S. Pace-' 
vičienė atvaizduoja kaip Lietuvos 
kaimo kampelį, šitas paveikslas 
dėl savo jaukumo tuoj buvo par
duotas. Jaudinantis taip pat dide
lis aliejinis paveikslas “Mano bro
lio atminčiai”. Arba kitas “Miffija 
žengia į dangų”. Nežiūrint to, kad I 
Marijos kūnas ir rankos žmonių, 
laiminančių Mariją ir šventųjų 
Ją sutinkančių danguje, yra lyg; 
mediniai (kaip pas grafiką Valių) • 
bet paveikslas turi daug nuotai-' 
kos ir navaus širdingumo ir tanr 
tikrą vidinę lygsvarą, sujungtą su I 
dvasine jėga. 
S. Pacevičienė baigė Meno mokyk-, 
lą Kaune. Ten pat laimėjo premi
ją už Karininkų Ramovės Prezi-| 
dento salės projektą. Italijoj ji 
Jau dalyvavo keliose paveikslų pa
rodose.

kad pasikalbėti galima su vyres-rašu LITHUANIA ir dainuodami
Grįšim į Tėvynę, linksmai pro lan- 1 niuoju ir pats energingai nužy- 
gus mojavo baltom nosinaitėm, at
rodė lyg paukščiai savo baltais 
sparneliais plasnotų aplink auto- tuvių grupės politruko pareigas, 
busą.

.Lietuvos krepšininkai

giavo autobuso link. Greit pasirodė 
ir kitas lietuvis, matyti einąs lie-

Ljcruuiil------
‘ “ FHMULYX

BRAZILIJA

vėžio 
Paolo 
buvo 
gyv-, 
Sau-

Vieną sekmadienį prieš Lietuvos. 
Pasiuntinybę prie Šv. Sosto Romo
je sustojo elegantiškas autobusas 
— pulmanas Ir iš Jo pradėjo lipti 
vienas po kito baltai apsirėdę blon.j miečiai garsiai kalbėjo lietuviškai, 
dinukai, iš viso 42 berniukai su j •->>-- j

savo mokytojais kunigais salėzie- 
čiais. Tai buvo atvažiavusi Iš To
ronto Salėziečių lietuvių bernlu-| 
kų mokykla. Romoje, matyti tiek 
lietuviškų vaikų, yra neįprastas 
dalykas.
Ministeris prie šv. Sosto p. Gird
vainis ir Dlpl. šefas S. Lozoraitis 
su žmona Ir sūnumis sutiko sve
čius. Kada visi susirinko Pas-bės 
salėje, mln. Lozoraitis juos pas
veikino šiltais žodžiais. Po to ber
niukai, akordeonu akomponuodami, 
dainavo mielas lietuviškas daine
les, o mažesnieji gracingai Ir

l Tai buvo Kulikauskas. Malonios, 
; europiškos išvaizdos Jaunikaitis. 
Nusiėmęs tamsius akinius, Jis man- 

_ . 'dagiai pasisveikino ir pasisakė, kad
■KOKIOJ i esąs jįį Vilniaus. Buvo pasikeista

J Italiją buvo atvažiavę sovietų dar keliais sakiniais, bet kadangi 
krepšininkai, kurių tarpe buvo ir , v*sa sportininkų grupė Jau Jo lau
keli lietuviai: Butautas, Senkus. 
Petkevičius ir Kulikauskas. Jie 
žaidė krepšinį su italais Milane, 
norėjo ir Romoje, bet italų vyriau
sybė nedavė leidimo.

Romos lietuviai, sužinoję iš ita
lų laikraščių, kad sovietinėj ko
mandoj yra ir lietuvių, norėjo su 
savo tautiečiais susipažinti, kaip 
tai yra įprasta daryti, kada atva
žiuoja sportininkai iš laisvų kraš
tų.

Du Romos lietuviai nuėjo į stotį 
paskui į viešbutį, kur sustojo spor
tininkai ir prašė sovietų nurodyti 
Jiems lietuvius, bet buvo Jiems 
nuolat sakyta, kad lietuviai sporti
ninkai ilsisi, nežiūrint to, kad vi
są laiką sportininkai vaikščiojo. 
Kad atkreipus lietuvių dėmesį, ro-

V. Brizgi, 
skirta mal- 
Bažnyčią ir 
o dešimtoji

Išgirdę šią kalbą du sportininkų 
lyk krūptelėjo ir vienai akimirkai 
sustojo, bet neatslgęždami tuoj nu
ėjo toliau.

Sovietų komanda per visą laiką 
laikėsi draugėj. Juos, lyg kalinius, 
nuvedė j artimą restoraną paval
gyti, Iš kurio jie vėl kompaktine 
mase sugrįžo į vienbutį. Tokiu 
būdu laike keturių valandų kan
traus laukimo romiečiams pakal
bėti su lietuviais nepavyko. Ta
čiau, už poros valandų užėjo j 
viešbutį ponia L. mokanti rusiš
kai. Ji tuoj pradėjo kalbėti su 
sportininkais rusais,' Iš kurių šu

kė autobuse Ir mažas politrukas 
sukosi aplinkui, kalbėti ilgiau bu
vo nepatogu. Poniai L. svarbu tik 
buvo jaunikaičio asmeny, kuris 
taip dar neseniai mindžiojo mūsų 
brangaus Vilniaus žemę, pasvei
kinti Lietuvos Jaunimą, pasilikusį 
krašte.

Sportininkams Išvažiavus, ne tik 
lietuviams, bet ypač italams, ku
riems teko sportininkus pamatyti, 
atėjo daug minčių į galvą. Pir
miausia, kodėl sportininkų išvaizda 
taip griežtai skyrėsi nuo europie
čių: veidai "jų grubūs, apsirėdy- 
mas prastas, švarkai per dideli, 
batai daugiausiai guminiai, vietoj 
valizėlių, Jie kelionėj vartoja mai
šus ir pan. Bet .keiščiausj įspūdį 
padarė tai Jų baimė pasikalbėti su 
svetimais, balinė laisviau žvilgte
rėti į žmogų, baimė papasakoti 
apie savo kraštą. Net po 36 metų 
to nežmoniškai griežto auklėjimo, 
surišt<> su balsiu teroru, sovietai 
bijo laisvai paleisti savo aveles, 
užaugintas tame komunistiniame 
rojuje. Matyti, bijo, kad kuri nors 
iš tų avelių nepanorėtų pasilikti 
pas tuos balsiuosius kapitalistus. 
Gal bijo, kad kuris neišsitartų, 
kaip yra tikrumoje tame išgirta
me rojuje, kad neatskleistų teisy
bės, kurią sovietai taip širdingai 
stengiasi paslėpti.

šeštame tarptautiniame 
kongrese, įvykusiame Sao 
mieste, lietuvių delegacljon 
pakviesti Dr. EI. Draugelis, 
Šao Paolo meiste, ir Dr. S. 
norienė iš Rio de Janeiro.

36-is tarptaut. eucharistinis kon
gresas pradedamas 1955 m. liepos 
17 d. Rio de Janeiro mieste. Kon
grese dalyvaus ir lietuvių grupė, 
kuriai vadovauti Lietuvos Episko
patas paskyrė vysk. 
Kongreso viena diena 
dai už persekiojamą 
pavergtąsias tautas,
kryžiaus kelių stotis paskirta Lie
tuvai atminti. Ta proga ir biule
tenyje šiltai atsiliepiama apie Lie
tuvą.

— Rio miesto valdybos radlofo. 
nas Radio Roquete Pinto š.m. lie
pos 13 d. vėl skyrė pusę valandos 
lietuvių kultūriniams laimėjimams 
pavaizduoti. Paskaitą paruošė 
Luiz Emery Trindade. Buvo Iš
keltas lietuvių nepaprastas darbš
tumas ir kūrybingumas, įgimtas 
grožio pajutimas. Lietuvių kultū
rą autorius vadino galinga Ir tur
tinga.

visą' apylinkę piktžolių Ir kenkė
jų technikiniam ’ darbui. Ten pat 
yra apsigyvenusi ir Jau prasimu
šusi ūkininkų Lukauskų šeima. 
Didžiausiame Kolumbijos cukraus ' 
fabrike Manuellta, prie Palmines 
miesto, dirba Konst.* Sadauskas, 
buvęs Lietuvoje alaus bravoro ve
dėjas ir savininkas. Jis veda des- 
tililacljos skyrių ir eina chemiko 
pareigas.

Būgos miesto valstybinėje že
mės ūkio ir gyvulininkystės pa- 
rodojų lietuviai agr. Dr. K.E. Bal
sevičius Ir pienininkas A. Jurk- 
šaitis, pamidorų augintojai, laimė
jo pirmąją premiją. Parodos me
tu buvo sukviesti visi Valle’s kraš. 
to lietuviai, kuriems Balsevičių 
šėlimą suruošė vaišes. Ta pačia 
proga kun. N. Saldukas atlaikė 
lietuviams pamaldas. Po pamaldų 
Ir aplankę pardoą lietuviai buvo 
pakviesti j Balsevičiaus ir Jurk- 
šaičio ūkius.

URUGVAJUS

KOLUMBIJA

Valle’s krašte yra įsikūrusios 
kelios lietuvių šeimos. Nuo senes
nio laiko Cali mieste gyvena K. 
Jasėnas, kelių įmonių ir namų sa. 
vininkas.' Bugas miesto apylinkėje 
agr. Dr. K.E. Balsevičius Ir pie
nininkas A. Jurkšaltls turi 
pamidorų plantaciją, šiais 
Jiedu Jau baigia parduoti 
fabrikui, su kuriuo turi
sutartį, 40,000 dėžių, arba 1.000. 
000 kg. pamidorų. Tame pačiame 
mieste Dr. K.E. Balsevičius yra 
STAG bendrovės dalininkas, ku
ri turi kukurūzų Ir pupelių dide
les plantacijas ir kartu aptarnauja

įsteigę 
metais 
Fruco 

sudarę

Lapkričio mėn. Montevideo Mie
šti' įvyks UNESCO konferencija. 
Lietuvos! pasiuntinybė rengiasi tą 
progą panaudoti lietuviškajai in
formacijai — propagandai.

— Liet. Kultūros Draugijos su
rengtame išeivių dienos minėjime 
savo paskaitoje K. Čibiras ap
žvelgė lietuvių išeivių vaidmenį 
istoriniame mūsų tautos likime. 
Pabrėžė ypač Išeivių spaudos rei
kšmę kovoje dėl tėvynės laisvės 
ir Dariaus Ir Girėno didvyrišką 
žygį. Sovo žodyje kun. V. Mika
lauskas, S.J., nagrinėjo, kodėl So
vietai taip bijo išeivių bei trem
tinių patriotinės veiklos ir kodėl 
Jai visokiais būdais stengiasi pa
kenkti. Minėjimas paįvairintas 
deklamacijomis Ir Kult. Draugi
jos pirm. Ai Brazio monologu.

Nesuprantama istorija

VAKARU IR RYTU KULTŪROS
II.

Pagrindinę Vakarų kultūros žy
mę mes norime įžiūrėti pačioje 
gyvenimo nuotaikoje — meilėje ir 
džiaugsme žemiškajam gyvenimui. 
Akilas bevelijo bernauti žemėje, 
negu karaliauti hade (dausose). 
Tas džiaugsmas ir meilė žemėje 
ypatingai išryškėja renesanso, ba
roko amžiuose, ypatingas užsidegi
mas naujų žemių atradimais, iš
radimais iš viso, nusikratant bet- 
kokių ir bažnytinių varžtų pažini
mui, nepaprastais šuoliais techni
koje, iš viso lenktyniavimu, daug 
šviesos ir erdvės moderninėje mies
tų ir pastatų statyboje, vis naujų 
kelių Jleškant meniniam pasireiš
kimui. Rytai bodisi gyvenimu. Gy
venimas yra našta, neišvengiamy
bė. Tik retkarčiais, dvasinių ar fi
zinių narkotikų įtakoje, prasiver
žia tūnanti gyvybės energija; ta
da Jau nevaržomai, su audra, su 
katastrofomis. Autoritetas — jė
ga stengiasi tą energiją pakreipti 
keliais ar šunkeliais, kaip išmano, 
kaip išmintis diktuoja. Vadovybė 

i. Todėl skirtingas

Susirlnkome aną popietę pas bi
čiulį kavai. Bešnekant Ir Bendruo
menės reikalų: užkliūta. Vienas 
tada ir sako:

— Melbourne negerai. Nėra ben
dradarbiavimo, — ir čia Jis pa
kišo baltą lapelį, kuriame Mel
bourne lietuvių kat. kapelionas 
skelbia, Jog nesant l>endradarbia- 
vimo tarp jo Ir ALB Melbourne 
Apyl. valdybos, pastaroji užtai 
jokių savo operacijų bažnytinėse 
patalpose neatllkinės.

— O kokias apoeracijas Apylin
kės valdyba tose patalpose atliki
nėdavo?

— Kokias? Nagi priimdavo su- 
lidarumo mokestį, platindavo Tau
tos Fondo pasus ir ženkliukus, pa. I tačiaU'“būtina. Todil 
siinformuodavo su tautiečiais ir t.l,, yakarų Įr Rytų gyvenimo tempas.

— Išeina, kad Bendruomenės' Vakaruose tempas ne tik greites- 
reikalų rūpinimas iš šventoriaus 
išgyvendintas? O kodėl?

— Ir vėl... Nėra bendradarbia
vimo... Sekmadienio lapelis rašo...

— O Iš kur ta valddyba atsira
do?

— Žmogau, iš kokios planetos 
nukritai? Valdyba Bendruomenės 
susirinkime buvo daugumos bal
sais išrinkta.

— Išeina, kad nėra noro...
— Na?
— Nieko. Aš tik logikos siūlus 

į kamuolį vynioju. ir man liūdna, 
kad ožiuojamasi.

Ir man liūdna, nelinksma irj 
tau skaitytojau, bet čia aš nieko

nis, bet ir nuolatinesnis, kreivė 
lygesnė. Rytuose ji lėtesnė, bet 
užtat trūkčiojanti, šokinėjanti.

Vakarams būdinga racionalisti- 
| nis, empirinis bei pozityvinis fi

losofavimo būdas, natūralistinis 
bei kauzalinis visatos suvokimas. 
Aristotelis užtat vakarietiškesnis 
už Platoną, Tomas Akvinletis už 

Augustiną, tikra vakarietiškos dva
sios apraiška yra Deskartas, Ba
con, Locke, Comte. Bet ir vaka
rietiški yra daugelis idealistinės 
filisofljos ryškintojų. Koki ryški 
ir logiškai užbaigta yra Platono 

I kosmologija bei Augustino civitas
------ . Del (Dievo valstybė). Vakarietiš- 

daugiau šiandien negaliu pasakyti, j kas ajįkumas ka|t,a Leibnizo
Jurgis Dauba, monadologijos, iš Berkeleys idea-

lizmo. Tik Vakarai galpjo pagim
dyti logikos, ontologijos ir gnoseo
logijos filosofines disciplinas. Ry
tų filosofinė mintis skendi mig
lose, būdinga monistinis idealiz
mas; filosofija neatsidalinusi reli
gijos, kartais net mito. Visata su
vokiama intuityviškai. Monistinis 
materializmas todėl taip lengvai 
yra radęs tikrai didelio atgarsio 
rusų šviesuomenės sielose, Jis yra 
pasidaręs filosofinio ir teologinio 
pažinimo pagrindas. Teologijoje 
vakariečiai yra sukūrę atbaigtas 

teologines sistemas, kurių tik prad
menis terandame Rytuose. Jei rea
listinis dualizmas yra pagrindas 
Tomo Akviniečio teologinei min
čiai, tai misticizmas charakteri- 
juoja kad ir tą pačią Rytų orto
doksų Bažnyčią. Jei Vakarai yra 
Išryškinę laisvos valios momentą, 
tai Rytai Jaučiasi predestinacijos 
ir fatumo vadovaujami (tiesa, tai 
daugiau gyvenimo vyksmo suvoki
mas, religijose jį sutinkame pas 
Islamo ir Budos sekėjus; rusų 

ortodoksų Bažnyčia nėra Jo išryš
kinusi). Moralinės vertybės vaka
riečių suvokiamos racionališkai, 
rytiečių, tradicionališkai. Vakarie
čiams būdinga abejojimas, rytie
čiams apriorinė tiesa, šia abejoji
mo mintį išryškino Jau Augusti
nas (si fallor sum). Vakarietis 
linkęs induktyviam pažinimui, ry
tietis — deduktyviam.

Kūrybinės dvasios reiškimosi 
būdas vakariečių yra progresyvus, 
evoliucinis, Rytų — konservatiš- 
kas, revoliucinis. Vakariečių eks
pansija reiškiasi puolamai, orga
nizuotai, kare 
ro technika; 
yra potvynio 
Asimiliacijoje 
kantrūs, Rytai turi laiko; ten lai
kas ir masės veikia asimiliuojan
čiai. Kas į kinus įžygiavo, juose 
ir paskendo. Rusuose paskendo

lemia racionali ka- 
rytlečią ekspansija 
pobūdžio, fatališka, 
vakariečiai yra ne

Liepos 20-Ją, minint prieš Hit
lerį daryto atentato 10 m. sukaktį, 
įvyko ligi šiol istorijoj dar negir
dėtas dalykas: pats Vak. Vokieti
jos saugumo, įpareigoto saugoti 
konstituciją (Verfassungsschutz- 
amt), šefas Dr. Otto John dingo 
Rytiniame Berlyno sektoriuje. Dar 
daugiau: netrukus Jis per bolševi
kinį radiją pasakė 2 tokias kalbas 
(už Vokieti jqs sujungtą, prieš 

tariamai Vak. Vokietijoje kylantį 
“nacizmą” etc), kurios labai ati
tinka šio meto bolševikinius tiks
lus. Tuo metu, kai oficialios val
dinės vokiečių įstaigos dar vis te
besilaiko tardymo' faktais pagrįs
tos nuomonės, kad ten Dr. Johnas 
atsirado ne savo valia (Jei ir ne
buvo smurtu pagrobtas, tai bent 
“pateko j sląstus”, kitų nuomone 
— ten buvo pristatytas "ryšinin
ko su Ulbrichtu” Dr. Wohlgemu
tho, kurio veik aklai pasitikėjęs 
ir kuris yra globojęs per liepos 
atentatą likviduotą Dr. Johno bro
lį), visai kitokią nuomonę'ima rei
kšti visa eilė vokiečių spaudos or
ganų. Štai pasižymėjęs vokiečių 
evangelistų savaitr. “Christ und 
Welt" Nr. 30 (1954. 7. 29) visai 
aiškiai rašo, jog Johnas greičiau
siai jau seniai palaikęs ryšius su 
bolševikais ir dabar nusprendęs 
“pakeisti frontus” tik dėl to, jog 

tat toks ryškus stiliaus tradicijų bijojęs būti viešai dešifruotas. “Der 
tęstinumas, nežiūrint ar tai būtų; Spiegei" įtaria, ar tik jo dingimas 

kinuose, induose ar rytinės Europos ‘ ' 11 — ----- ----------------
bizantikoje su visa ikonostazija. 
Dinamiškai žaismingoji veiksmin
goji vakariečių dvasia randa ge
riausią apipavidallniąną dramos 
kūriniuose, gražiausiai sužydėda- 
ma genialiuose Eschilo, Sofoklo, 
Euripido, Kornelijaus, Rasino, 
Moljero, Schilerio, Goetes, Shakes- 
pearo Ibseno kūriniuose. Rytams 
būdinga epas ir lyrika. (B. D.)

V.L.

Zubras.
Ir

'sutvarkytas", 
ne-

ugrai, mongolai, totoriai ir dau
gelis kitų. Nekantrumo rusai iš
moko tik IšVakarų.

Vakariečių meno pgarindiniai 
pradai yra realistinių tradicijų] 
su visomis savo klasicizmo,, sim
bolizmo, impresionizmo ar futu
rizmo formomis,- vakarietiška yra 
ir didelės elegancijos, laužtos li
nijos, monumentališkai didinga ar 
kukliai graciška, vietos prisitai
kiusi, patogumų, šviesos ir erd
vės jieškanti moderniškoji staty
ba, esmėje formališka. Gotikos 
apskritai su visa romantine me
nine tradicija yra tik uždususio 
ir poilsio reikalingo vakariečio 
dvasios rekreacija. Šiaip Jau ir 
menui budinga eksperimentas, vis 
naujų kelių jieškojimas, kaip ir 
visose kitose dvasios pasireiškimo 
srityse. Rytiečių menas formališ- 
kai sustingęs, tradlcionalus, idė-1 
jiškai romantinis, ekspresionisti
nis, dažnais atvėjais mistinis. Už- |

Mannstelną, o 
stojęs kaip civ. 
tik kaip britų 
paskirtas į Ver-

ŽMONĖS LIETUVOJ MAŽAI 
TESUSIRAŠINĖJA

Susirašinėjlmas laiškais Lietu
voje laibai mažas. Jei kas ir rašo, 
tai daugiausia tik atvirukus. Kiek
vienas laiškas yra perduodamas į 
rajono cenzūros skyrių. Iš vieno 
rajono į kitą tie laiškai eina pa
prastai ligi 5 dienų.

neturi ryšio su sovietiniam saugu
mui patekusia nacių geštapo smul
kiausia kartoteka, ku rbuvę tain 
pat duomenų, kad dar karo metu 
Johnas, kaip Lufthansos syndikus, 
vykdęs ir geštapo uždavinius, nors, 
galimas dalykas, tai daręs su ki
tų liepos 20 d. sąmokslo dalyvių 
pritarimu. "Christ und Welt” nu
rodo, kad jis yra buvęs prokomu-’ 
nlstinės “Kultūrinės sąjungos de
mokratiniam atnaujinimui” narys, 
kad draugavo ne tik su Wohlgeinu- 
thu, bet ir su kom. “Berliner Zeit- 
ung” buv. vyr. redakt. Dr. Honl- 
gmannu. Šiandien Johnas, nuėjęs 
pas savo duondavius, išdavęs lie 
pos 20 d. sukilimo aukas, kurias, 
kaip aktyvus sąmokslo dalyvis, 
tarėsi ginąs nuo “naujo nacinio 
sąmokslo”, bolševikų gali būti pa
naudotas kaip “blanco liudinin
kas" prieš kiekvieną bolševikų no-

rimą susmukdyti asmenį, ar tai 
būtų ministeris, ar vyskupas, ar 
valstybės sekretorius: užtenka tik 
Johnui paliudyti, kad* tas ir tas 
yra buvęs "mano agentas' 
toks žmogus bus
Jam, kaip nurodo-"Chr. u. W.' 
buvo Jokio reikalo bijotis būti at
leistam iš pareigų, nes tuo atvėju 
būtų gavęs 1.200 DM netto val- 
styb. pensiją.

Tas žmogus, su britų uniforma 
per Nuernbergo karo nusikaltėlių 
teismą valdęs dokumentų centrinę 
ir tardęs feldm. 
paskiau prieš Jį 
liudininkas, esą, 
agentas ir buvęs
fassungsschutzamt šefus, nes kiti 
12 kandidatų nebuvo praleisti aug- 
štųjų komisarų. Juo nepasitikėjęs 
nė Adenauerls, kuris iš viso Jį bu
vo priėmęs tik vieną kartą , o ir 
po to karto, “Spiegei” žiniomis, 
pasakęs: “Jis man nepatinka". 
Jis, esą, prisidėjęs prie savo buv. 
šefo britų žurnalisto Seftono Sel- 
merlo kompanijos, kur atsikurian
ti Vokietija visoj serijoj straips
nių buvo pavaizduota kaip beky
ląs “naujas nacinis sąmokslas”. 
0 jo šiandieniniai pareiškimai per 
bolševikinį radiją labai sutinka su 
dabartine Sovietų propagandine li
nija apie tariamai galimą, talkų 
bolševikinio ir laisvojo pasaulio 
sugyvenimą. Kitų spaudos organų 
žiniomis, Johnu amerikiečiai nepa
sitikėjo jau pora metų Ir neprileis
davo Jo prie didesnių paslapčių, 
o britų saugumas turėjo surinkęs 
daugybę įrodymų apie Johną gyd
žiusio Dr. Wohlgemutho sąntyklus 
su Rytais. Bent tiek gera, Jog 
dabar tiek opozicija, tiek Ir pozi
cija. aiškiau tarus, ne tik *0Uen- 
haueris, bet ir Adenauerls sutin
ka su reikalu griežtai peržiūrėti 
visą atsakingųjų valdininkų as
meninę sudėtį Ir pravesti reikalin
gas reformas, jog panašios Istori
jos ateity daugiau nepasikartotų 
Ir fed. respublikos gyventojai bū
tų apsaugoti nuo tikrų ar galimų 
bolševikų agentų. Nors kiti Ir bu
vo laukę, tačiau Verfassungs- 
schutzamt funkcijos nebuvo per
duotos gen. Gehleno organizacijai, 
turėjusiai sekti pirmoj eilėj "grės
mę iš Rytų”.
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MfcllHįSĮĮMĮĘ
Geelongas

ZSISTEIG® ŠACHMATININKŲ 
BŪRELIS

Prie “Vyties” sporto klubo, ak
tyviai dalyvaujančio Geelongo 
krepšinio pirmenybėse su savo ko
mandomis A ir B klasėse, įsistei
gė šachmatininkų būrelis, kuris 
jau turi 16 narių ir karštai "kovo
ja” tarpusavy kvalifikaciniam tur
nyre. Netrukus turnyras bus baig
tas ir išryškės laimėtojai.

NAUJŲJŲ AUSTRALŲ 
KONCERTAS

West Town Hall įvyko imigran
tų — naujųjų australų koncertas, 
kuriame dalyvavo Geelongo estų, 
vengrų, latvių, lietuvių, lenkų ir 
jugoslavų tautinės grupės. Lietu
vių programoj buvo solo dainos 
(Paliulis), ir trio (Kymantas, “Pa
liulis, Steponavičius) ir Davalgos 
vad. tautinių šokių grupė. Mūsiš
kiai, nešališkai vertinant, buvo 
stipriausia grupė, patraukusi dė
mesį geru išpildomu ir įdomiu tu
riniu. i

Geelongo laikraštis "The Gee
long Advertiser” kitų dieną rašė 
apie šį tautybių pasirodymą ir la
bai teigiamai įvertino. Salėje buvo 
apie 500 žmonių, daugiausia Imi
grantai Iš Europos.
PRASĖSIME TUOJ PAMATUS 

MŪRYTI
Po (vairių trukdymų Ir susi- 

trukdymų leidimas ALB Geelongo 
Apylinkės namams statyti Jau 
gautas.

Geelongo lietuviai, nors savo 
skaičium iir menki, pirmieji Aust
ralijoje prasiveržė pro visas “už
tvaras” ir išsikovojo teisę statyti 
savus namus. Geelongo lietuviai 
netrukus pradės ir pamatus sa
viems namams, mūryti, nes Jie nė
ra pasišovę “būdavot!” rūmus, 
kainuojančius daug tūkstančių 
svarų, bet pasitenkins kuklesniu 
pastatu, kuris ir ne tiek brangus 
bus, ir greičiau pastatyti bus įma
noma, ir kuriame visi draugėn ga
lėsime susirinkti ir sutilpti. Gee
longo lietukai tenkinasi mažesniu, 
nes besvajojant apie dešlmtūks- 
tantinius namus — gali Ir planai 
sudūlėti iki reikalinga suma pini
gų susirinks.

Dabar geelongiečlams reiks dar 
labiau eiles suglaudinti, kad už
planuota statyba būtų greičiau 
baigta Ir galėtume j savo namų 
atidarymo Iškilmes visos Austra
lijos tautiečius sukviesti, (a)

Wollongongas
GRAŽI AUKA VASARIO 16 

GIMNAZIJAI
ALB Woilongongo Apylinkės 

valdybos pravesta piniginė rink
liava Vasario 16 Gimnazijai pa
remti , davė gražių rezultatų. Po 
£2.0.0 aukojo: J. Bakaitis, Ir J. 
Jurijonas. Po £ 1.0.0 aukojo: Doč
kus, Brankus, Gaillūnas, Račkaus
kas, Pašakarnis, Jurgelionis, Pet
raitis, Sturaitis, Lokys. P<? 10 šil. 
aukojo: Suckells, Simonaitis, Šle
kys, Paplauskas, Černiauskas, V. 
Budrikis, R. Budrikis, Giesaitis, 
Baltramonaitls. 6 šil. — Lluber- 
tas ir 2 šil. — Mikalauskas.

Iš suruoštos loterijos gauta pel
no £5.2.0. Iš viso ų 23.0.0.

ALB Woilongongo Apylinkės 
valdyba visiems aukotojams reiš
kia nuoširdžią padėką. Tegu ir 
mūsų maža auka prisideda prie 
gražesnio tėvynės rytojaus.

M. G-as.

mezliava yallorne ..
Keletas geelongiečių, anksčiau 

dirbusių Yallorne, apsilankė pas 
senus'pažįstamus Yallorne.

Prie kuklaus alučio buvo pada
ryta mezliava davusi 46 šilingus 
"Mūsų Pastogės” stogui lopyti.

Pora yalorniečių ta pačia proga 
dar sumetė 20 šilingų Geelongo 
lietuvių namų statybai paremti.

Pakalbėję lietuviškais reikalais, 
nors Ir nelengvai, turėjo vėl išsi
skirstyti. Gero vėjo geelongiečiams.

Kaimynas.

Melbournas
AKADEMIKŲ SKAUTŲ 

POBŪVIS
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

Melbourne skyrius rugpjūčio 14 
d. suruošė uždarą pobūvį, čia su
sirinkęs būrelis akademikų iš
klausė f ii. A. Bakaičio žiupsnelio 
žinių iš akademinės skautijos tiks
lų ir darbų ir per 30 gyvavimo 
metų (įsteigta 1924.X.16 Kauno 
Universitete) atsiektų rezultatų. 
Sugiedojus "Gaudemusj Igitur”, 
pereita prie vaišių, šokių ir žaidi
mų.

Skyrius, mažas skaičiumi, tačiau 
veiklus. Šalia Studentų skyriaus 
— tai vienintėlls akademinis lie
tuvių junginys Melbourne.

Akademinės skautijos 30 metų 
sukaktį žadama atžymėti atskiru 
parengimu. Dabartinę valdybą su
daro: senj. E. Pankevlčius, t.n. L. 
Laisvėnaitė Ir senj. Alg. Žilins
kas.

A. žalgis.
— Visados malonu kalbėti apie 

savų tautiečių pasisekimus ir rim
tas pastangas susikurti savaran
kišką gyvenimą, štai ir melbour- 
nlškis Linas, po kelerių metų są
žiningo darbo, įsigijo pasitikėjimo 
ir sėkmingai dirba kaip namų pir
kimo agentas, šiuo metu jis yra 
skyriaus vedėju didelėje, bendro
vėje (Phillips, James Ir Co.). Ši 
bendrovė turi didelį pasitikėjimą 
ir Linas į čia besikreipiantiems 
tautiečiams visados mielai pade
da. (v)

BALIUS PR. MIKUI
PAGERBTI

Atsižvelgiant į Prano Mikaus — 
Mlkuličiaus laimėjimus ir per spor- 
tą lietuvių vardo populiarinimą 
Australijoje, ALB Melbourne 
Apylinkės valdyba nutarė sureng
ti Jo garbei vakarą — balių, ku
ris įvyks rugsėjo 4 d. Coeonut 
Grove kabareto patalpose, South 
Yarra. Jam bus įteikta Melbourne 
lietuviškų organizacijų sudėtais 
pinigais nupirkta dov'ąna.

Balius žada būti tikrai šaunus. 
Baliaus organizavimo techninę da
lį sutiko pravesti L. Baltrūnas. 
Bilietai jau dabar gaunami pas L. 
Baltrūną ir V. Bosikį. (v)

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
TEATRO MĖGĖJŲ BŪRELIO

Pranešimas
1954 m. rugpjūčio mėn. 29 d., sek- Į 
imadienį, 2 vai. 30 min. p. pietų, 
įvyks Sydnėjaus Lietuvių Teatro 
Mėgėjų Būrelio

SUSIRINKIMAS
— PASITARIMAS

Kviečiami dalyvauti Sydnėjuje gy
veną aktoriai, teatro mėgėjai ir 
kiekvienas norintis įsijungti į vai
dybinį darbą. Susirinkimas — pa
sitarimas įvyks Bankstowne, Skau
tų Būkle (Boy Scouts Hall of 
Bankstown) APPIAN WAY, prie 
gelež. stoties, dešinėje pusėje prieš 
X—Ray pastatą.

Sydnėjaus Lietuvių Teatro 
Mėgėjų Būrelis.

Newcastle
LIETUVIŠKA PROGRAMA PER 

RADIJĄ
ALB Newcastlės Apylinkės val

dybos pirm. J. Viska.uskas rug
pjūčio 1 d. skaitė paskaitą per ra
diją (anglų kalba). Paskaitos pa- , 
grindinė mintis buvo paimta Iš 
“M.P.” tilpusiu str. “Fair play”. |

Rugpjūčio 8 d. ta pati radijo 
stotis (2KO) transliavo tokią lie
tuvišką programą: pasikalbėjimą 
su Apyllhkės valdybos sekr. Vac
lovu Liūgą apie Lietuvos praeitį 
bei Newcastlės lietuvių bendruo
menės tikslus ir lietuvišką muziką 
plokštelėmis.
STUDENTAI BENDRUOMENĖS

DARBE
Newcastle University College, 

kuris yra NSW technologijos univ. 
dalis, šiuo metu studijuoja 3 lietu
viai: Dana Bajelytė (anglų kalbą, 
istoriją ir psichologiją), Vaclovas 
Liūgą (komercinius mokslus) ir 
Norbertas Kuras (mechaninę inži
neriją).

Visi trys studentai aktyviai da
lyvauja lietuvių bendruomenės gy
venime. D. Bajelytė yra savaitga
lio mokyklos vedėja, V. Liūgą 
Apyl. v-bos sekretorius ir N. Ku
ras dirba tautinių šokių grupėje.

M.S.

Lietuviai Vak. Australijoje
(LAIŠKAS Iš PERTHO)

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.
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J. ŽUKAUSKO ADRESAS MELBOURNE:
įstaigos — 111 Chapel Street, ST. KILDA; Tel. LA 4944 (kreiptis 
kasdien 10-6 vai., šeštadieniais i 9-1 vai; važiuoti Išj Prince’s 
Bridge tramvajum Nr. 77 arba is North Richmond tramv. Nr. 78 
iki 31 sustojimo) ; “
buto adr. — 27 Seymour Road, ELSTERNWICK; Tel. LF 5889 
(kasdie vakarais po 6 vai., šeštadienių popietėmis ir sekmadieniais;
važiuoti Iš Flinders stoties traukiniu arba nuo Swanston Ir 
Flinders gatvių kampo autobusu City'— North Rd.).
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS KOVAS 

maloniai kviečia atsilankyti į

ŠOKIU VAKARA 
< c

kuris įvyks š.m. rugsėjo mėn. 4 d., šeštadienį, 
RAILWAY INSTITUTO SALĖJE 
(Prie centrinės gelež. stoties)

Pradžia 7 vai. vak. Gera muzika. Bufetas.
Sp. Kl. "Kovas”.

_ Sydnėjus
Paminėti Lietuvos 

Prezidentai
Rugpjūčio 21 d. Sambūris švie

sa Sydnėjaus bk. suruošė trijų 
Lietuvos Respublikos prezidentų: 
Antano Smetonos, Aleksandro 
Stulginskio ir dr. Kazio Griniaus 
pagerbimą — minėjimą.

Įžangos žodyje Sambūrio valdy
bos pirm. J. Kedys trumpai apž
velgė Lietuvos valstybinio gyveni
mo kelią ir kovas dėl nepriklauso
mybės, pažymėdamas, kad šie trys 
mūsų valstybės reprezentantai yra 
įspaudę gilų pėdsaką mūsų tautos 
gyvenime. Visi trys prezidentai 
Jau yra mirę: A. Smetona ir K. 
Grinius Amerikoje ir A. Stulgins
kis Sibiro tremtyje, į kur jis buvo 
išvežtas per tragiškuosius birželio 
trėmimus 1940 m.

Apie dr. K. Grinių, paryškin
damas Jo labai šakotą vei
klą spaudos draudimo laikais, ko
vojant prieš carinės Rusijos oku
pacinę valdžią ir kaip valstybinin
ką, kalbėjo V. Saudargas.

Apie Al. Stulginskį įdomių ži
nių pateikė Almis J. Jūragis. Jis 
ypač Iškėlė Stulginskio asmens 
privalumus ir kietą laikyseną prin- 
ciplnluos klausimuos.

A. Kovalskis supažindino susi
rinkusius su plačia A. Smetonos 
politine veikla, Iškeldamas jo, kaip 
valstybės vyro, pastangas apjung
ti visus lietuvius vienai idėjai.

Kalbėtojai neišvengiamai užkliu
vo ir pasaulėžiūrinių “ skirtingu
mų bei politinių problemų, kaip 
natūralių ir visai suprantamų rei
škinių, kartu pabrėždami tai, kad 
šitie skirtingumai visų trijų pre
zidentų visados būdavo pajungiami

! vienam didžiajam tikslui — Lietu- 
' vos laimei ir gerovei.

Šiame pareingime dalyvavo ypač 
I gausus būrys jaunimo. Po paskai
tų buvo duota klasikinės muzikos 
Iš plokštelių. Buvo pravesta rin
kliava Vasario 16 Gimnazijai pa
remti. Surinkta £ 7.8.0." 
. Sekmadienį kun. Butkus atlaikė 

gedulingas pamaldas už mirusius 
Lietuvos prezidentus, (sk.)

— Rugpjūčio 20 d. pavogė šutų 
automobilį, Holden firmos. Mašina 
buvo palikta prie Marrickwilles po
licijos kulbo, kur “Kovo” krepši
ninkai turėjo rungtynes, bet pa
sibaigus rungtynėms mašinos jau 
neberasta.

Prieš kiek .laiko nuo namų durų 
buvo nuvažiuota _ir V. Narbuto 
mašina, bet kitą dieną policija Ją 
rado paliktą vienoj nuošalioj gat
vėj Darlinghurste.

Pranešimas
LIETUVOS REZISTENCIJOS 

BUVUSIŲ“ POLITINIŲ KALINIŲ 
SĄJUNGOS NARIŲ ŽINIAI 
Lietuvos Rezistencijos Buvusių 

Politinių Kalinių Sąjungos Centro 
Valdyba praneša visiems lietu
viams, buvusiems politiniams ka
liniams, kad šį rudenį bus renka
ma nauja Sąjungos Centro Valdy
ba. Rinkimai vyks korespondenci
jos keliu. Rinkimuose dalyvauja 
visame laisvajame pasaulyje gyve
ną Sąjungos nariai,, kalėję bolševi
kų ar nacių kalėjimuose bei kon
centracijos stovyklose. Tuo reikalu 
visiems Sąjungos nariams išsiun- 
tinėsime laiškais rinkimų tvarką 
ir balsavimo korteles. Šiuo sykiu 
prašome visų buvusių politinių ka
linių pranešti savo adresą ir nuo
monę, kuriame JAV mieste turėtų 
būti Sąjungos Centro Valdyba. 
Prašome atsiliepti Iki š.m. rugsė
jo mėn. 15 d. šiuo adresu: Rev. 
Vytautas Pikturna, 213 so 4-th St. 
Brooklyn 11, N.Y.

L.R.B.P.K. Sąjungos Centro | 
Valdyba.

Pertho ir apylinkės lietuviai ne
senai turėjo du minėtinus įvykius. 
Vienas jų — liepos 10 d. šauniai 
atšvęstas lietuvių metinis pobūvis
— balius, jau virstąs tradiciniu, 
rengiamas Apylinkės valdybos 
prieš pasibaigiant jos kadencijai. 
Ir šį kartą valdybos narių įdėtas 
didelis triūsas ir pastangos pasi
teisino, nes tautiečiai turėjo gali
mybės draugėn susirinkę paben
drauti. Šitie pabūvlai kasmet lan
komi vis skaitllngiau Ir, atrodo, 
kitais metais valdybai teks jieš- 
koti erdvesnės salės.

šiemet buvo susirinkę apie 200 
senimo ir jaunimo. Prie gausiai 
visokiomis gėrybėmis apkrautų 
stalų, grojant europiečių kapelai, 
praleidome malonias valandas. Ir 
12 vai. nenoromis sklrstėmės. Už
baigiamojo suktinio sūkuryje su
kosi poros, kurių daugis, manau, 
šio šokio nėra anksčiau nei šokę, 
neįpratę, nei girdėję.

•
Kitas reikšmingas įvykis — me. 

tinė sukaktis nuo pirmų lietuviš
kų pamaldų šv. Patricko bažny
čioje. Perthe, šitame tolimiausia
me nuo tėvynės užkampyje, lygiai 
prieš metus kun. Kemešio iš sa
kyklos šv. Patricko bažnyčioje bu
vo tartas pirmas lietuviškas žo
dis. Ir pirmą kartą nuskambėjo 
"Pulkim ant kelių” galingai ir 
nuoširdžiai, nes tik gimtojoj kal
boj malda ir tegali būti nuoširdi.

Tik šias metines šventėme pra- 
retėjusiomis gretomis. Tai apgai
lėtinas reiškinys.

Daug sielojosi tautiečiai, daug 
pastangų padėjo mūsų buv. Apy
linkės valdybos, iki buvo gautas 
sutikimas parsikviesti lietuvį ku
nigą. Bet kas sunkiai pasiekta
— gali būti labai lengvai praras
ta, tik prarasta bus Jau nebesu
grąžinamai. O tada tegalėsime tik 
patys save pakaltinti.

•
Lietuvio būdui charakteringas 

yra užsispyrimas. Mūsų žmogus 
siekia sunkiai pasiekiamo ir prie
šinasi prievartai, kovoja prieš 
priespaudą, bet tik tol, kol laimi. 
Paskui atlyžta Ir nebesirūpina 
laimėjimą išlaikyti.

Knygnešių laikais, kai lietuviš
ka spauda buvo draudžiama, Ji 
buvo skaitoma ir didžiausiam pa
vojui grąsant. Dabar mes turime 
savo spaudą ir laisvai Ją galime 
skaityti, bet daugelis net laikraš
čio neprenumeruojame, knygos 
nenuslperkame.

Anais priespaudos laikais, kai 
buvo draudžiama vaikus mokyti 
gtmtoslos lietuvių kalbos — mo
tinos verpdamos, vakarais balapa 
pasišviesdamos, iš slaptais keliais 
atgabento elementoriaus mokino 
savo vaikus abėcėlės. "Darakto
riai” keliavo per kaimus Ir susi
rinkusius būrelln vaikus mokė 
gimtąja kalba skaityti Ir rašyti. 
O už tokius dalykus tuometinis 
okupantas vaikų tėvus ir "darak
torius” persekiojo, kišo į kalėji
mus Ir Sibiran trėmė.

O dabar? Dabar, kada turime

REIKALINGAS
prekybinei daržininkystei prityręs 

(
Daržininkas

• 
dalininko teisėmis.

Pageidaujama vedusi pora. Butas 
galima gauti vietoje.
SKAMBINTI: WM 4229 dėl susi
tarimo.

savų diplomuotų mokytojų^ kurie 
(mielai sutinka aukoti savo laiką 
b8 atlyginimo, kad vaikučius bent 
savaitgaliais tėvų kalbos pamo
kius; kada tėvai be pavojaus ga
li savo vaikus į tokias savaitga
lio mokyklas siųsti, vaikai... ne
susirenka.

Kodėl? Priežasčių, žinoma, su
randame daugybę. Bet tai vis Iš
sisukinėjimas. Prie gerų norų vis
kas galima. O šiuo atvėju terei
kia tik trupučio noro ir tautinės 
ambicijos.

Tokios mintys iškilo ties pas
tangomis įsteigti savaitgalio mo
kyklą. Ir tiek šiuo tarpu apie lie
tuvių gyvenimą Vakarų Austra
lijoje.

S-s

DRAUGIŠKO, SĄŽININGO IR PATIKIMO f 
į PATARIMO NORĖDAMI, X
(BIZNIO IR NAMŲ PIRKIMO BEI PARDAVIMO ATVEJU, |

kreipkitės X

H PHILIP JAMES & CO. |
❖ A
X Head Office $
❖
Y 119 Swanston St., priešais Melbourne Town Hall 
“t* Telefonas: FA 8734, Centralinė 4742—5463—3606. 
(Dėl tolimesnių informacijų rašykite, užeikite arba skambinkite. .*•

Po darbo valandų telef.: ŲL 8738 Ir prašykite Real Estate Manager
E. L I N A S |

■ SKYRIAI VISUOSE PRIEMIESČIUOSE
A
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ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS

ŠOKIU VAKARAS
įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 28 d. 14 Meredith St., Friendly Society 
salėje Bankstowne.

Pradžia 7 vai. vak. Veiks bufetas, 
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•>: DĖMESIO DĖMESIO |
I**- Prašom įsidėmėti mūsų naują adresą pasikeitusį nuo liepos 19 d. X

Europietis specialistas optikas ? 
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. “į 

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. X
O P T O f

•į- Optical Service X
;į; 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819$ 
$ Priešais Melbourne Town Hall. $

“M.P.” RĖMĖJAI
ALB Melbourne Apylinkės val

dyba ir šiemet suruošė tradicinį 
spaudos balių, kurio pelną skyrė 
lietuviškai spaudai paremti. Mel
bourne lietuviai, gausiai dalyvavę 
šiame baliuje, Apylinkės valdybą 
įgalino gražia suma palengvinti 
ir Bendruomenės laikraščio leidi
mo naštą. Iš šio baliaus pelno 

Melbourne Apylinkės valdyba “Mū. 
sų Pastogei” prisiuntė £ 35,0.0

Mūsų Pastogei” aukų dar pri
siuntė: J.V. iš Adelaidės ir Donie- 
lų šeima, iš Sydnėjaus po £ 5.0.0. 
A. Krausas, Melbournas, £ 2.10.0. 
T.S. Gaidelis S.J., Sydnėjus ir 
H. Janulevičius, Como, po £ 2. 
5.0. Venclovas, Sydnėjus — £ 2.
O. 0. Po £ 1.0.0 — Urniežius,.Bass 
Hill, NSW, L. Karvelis, Sydnė
jus, V. Šliogeris, Sydnėjus, Gro
sas Concordas, NSW, St. Audrota, 
Yallorne, Vic. Po 10 šilingų — 
V. Ratkevičius, Adelaidė, R.M. 
Adelaidė, Andriuška, Mutagongas, 
NSW, J. Mikužis, Adelaidė, F. 
Jakštas, St. Marys, NSW, K. 
Mieldažys, N.G., B. Sadauskas, 
Fitzroy, Vic., B. Zakarauskaltė, 
Newcastle, NSW, V.S. Sydnėjus,
P. Džiugelis, Newcastle, V. Gra
žulis, Melbournas, E. Slonskis, 
Sydnėjus, A.- Bernotas, J. Katau- 
skas, Orange, NSW, Anučauskas, 
E. Hawthorn, Vic., K. Balkaus- 
kas, J. Veteikis, Sydnėjus). IV. 
Kralikas, W.A. — 8 šil. Po 5 šilin
gus — Alg. Žilinskas, Melb., B. 
Beržanskas, Hobartas, Tas., J. 
Rinkevičius, Brisbane, A. Bislys, 
Pemberton, W.A., A. Senatbrs- 
kas, N. Zelandija — £ 0.6.1.

“Mūsų Pastogė” mieliems rėmė
jams nuoširdžiai dėkoja.

NEWCASTLES LIETUVIAI 
DĖKOJA “Kovui”

Prieš pora savaičių Sydnėjaus 
“Kovo” krepšininkai viešėjo New- 
castlėje. Ten jie žaidė prieš to 
miesto I ir II rinktines. Apie šį 
"Kovo” krepšininkų vizitą New- 
castllės lietuvių vardu sportinin
kas E. Liūgą rašo:

“Čia norėčiau perduoti visų 
rungtynėse dalyvavusių Newcast
le lietuvių padėką “Kovui”, už 
suteiktą mums progą maloniai ir 
gražiai praleisti sekmadienio po
pietę.

“Linkiu “Kovui” daug gražių 
pergalių ateity ir visad būti ver
tais lietuvių krepšinio reprezen
tantu.

E. Liūgą.
e525asaSBS2525E52SB5aSaSB5ąsa52S 

DROVITĖS, NEDRĮSTATE?

Įsigykite draugų modernišku ke
liu — per korespondenciją.

Mūsų sąrašuose moterys ir vy
rai visokio amžiaus, tikybos ir 
pažiūrų į gyvenimą 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.

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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