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SYDNEJUS, 1954 m. rugsėjo 15 d.AZIJOS GYNYBOS PAKTAS JIE MATĖ TREMIANT LIETUVIUS
Pietų — Rytų Azijos gynybos 

paktas, kurį pasirašiusios valsty
bės sudarys užtvarų tolimesniam 
komunistų veržimuisi Azijoje, 
pereitų savaitę virto realybė: Pie
tų — Rytų Azijos gynybos sutar
tis pasirašyta Maniloje, Piliplnuo-'
se. Konferencijoje dalyvavo ir su
tartį pasirašė JAV, Dldž. Britani
jos, Australijos, Naujosios Zelan
dijos, Prancūzijos, Filipinų, Pakis
tano ir Siamo užsienių reikalų mi
nisterial. Šį sutartis apima ir Pie
tų — Vakarų Paclfikų.

Australijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Casey pareiškė, kad su
tartis "užpilddys gynybos plyšį 
Azijoje ir sudarys užtvarų agreso
riui prieš Australiją”. Pakistanas 
paskelbė, kad ši sutartis įgalins 
pripažinti nepriklausomomis val
stybėmis Indo — Kinijos valsty
bes: Combodių, Laos ir Laisvąjį 
Vietnamu.
- Sutartis numato: 1. šalys pri
pažįsta, kad užpuolimas ant ku
rios vienos šių sutartį pasirašiu
sios valstybės sudaro pavojų tal
kai ir saugumui visų kitų. 2. Jeigu 
viena šios sutarties valstybių bū
tų grųsinama ir tai sudarytų pa
vojų taikai šioje erdvėje, visos su
tarties valstybės tuė tuojaus ta
riasi dėl bendrų gynybos priemo
nių. 3. Bus sudaryta taryba, kuri

JAV SUSIRŪPINUSIOS IR I 
ARTIMŲJŲ RYTŲ SAUGUMU 1

JAV vyriausybė suteikė leidi
mų gabenti ginklus’ Iš Amerikos 
į Egiptu. Ginklų tiekimas Egiptui 
buvo uždraustas, kada vyko gin
čai tarp Anglijos ir Egipto dėl 
Sueso kanalo. Netrukus numato
ma pasiųsti pirmų laivų su gink
lais Egiptui, kadangi JAV yra su
sirūpinusios ir artimuosius Rytus 
ginti nuo sovietų imperializmo, 
rašo "New York Times”.

STIPRUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS
ŠIAURĖS AFRIKOJE

Rugsėjo 9 d. Alžyre, šiaurės Va
karų Afrikoje, įvyko labai stiprus 
žemės drebėjimas. Per 1000 žmo
nių žuvo Ir keli tūkstančiai su
žeista. Moderniškas 13000 gyv. 
miestas Orleansville atrodo kaip 
po stipraus visos nakties bombar
davimo. ,

Su Orleansvlllle nutrauktas bet 
koks susisiekimas žeme. Pirmų 
dienų neveikė nė telefonas. Pagal
ba teikiama ir sužeistieji Išgabe
nami lėktuvais.

Kiek mažiau nukentėjo kaimy
niniai miestai ir kaimai, bet už 
45 mylių esančim Mlliana mieste
lyje keli šimtai žmonių liko be 
pastogės.

Žemės drebėjimas spec, instru
mentais užregistruotas Londone ir 
Vašingtone.

Attlee atvyko 
Australijon

Pereitą savaitę j Australiją at
vyko buv. Didž. Britanijos mi- 

. nisteris pirmininkas, Anglijos 
darbo partijos vadas ir parlamen
to opozicijos vadas Attlee. Jis su 
kitais 6 Anglijos darbiečių vadais 
lankėsi Maskvoj ir keletą diAų 
viešėjo Kom- Kinijoj, kur turėjo 
pasikalbėjimus su augščiausiais 
šios valstybės valdžios žmonėmis.

Anglijos darbo part-jos vadų 
vizitas Maskvoje ir Kom. Kinijoje 
aštriai kritikuojamas visų Vakarų 
valstybių spaudos. Ypač daug kar
čių žodžių pasako amerikiečiai. 
Anglijos darbiečlams prikišama, 
kad jie savo kelionėmis po komu
nistinius kraštus tepasltarnavo tik 
komunistų propogandai.

žiūrės sutarties įgyvendinimo ir 
padarys tarimus kariniais ir ūki
nio planavimo klausimais. 4. Su
tarties nariai — valstybės ben
dradarbiaus keliant ūkinę gerovę 
irteikiant techniškų paramų Azi
jos tautoms.

Pasiekus susitarimo Maniloje, 
Australijos užs. reikalų ministeris 
Casey pareiškė, kad Australija 
skiria po £ 80.000 Combodios, 
Laos ir Laisvojo Vietnamo vals
tybėms, kaip tiesioginę ūkinę pa
ramų. Dar Australija duos už £ 25. 
000 konservuoto maisto ir smul
kių žemės ūkio įrankių Tarptau
tiniam Raudonajam Kryžiui, ku. 
ris šias gėrybes paskirstys iš ko
munistų užimto Vietnamo pabėgė
liams, prieglobstį susiradusiems 
Laisvajame Vietname.

AR JAU INVAZIJA 
FORMOZON?

Tai klausimas dėl kurio suka 
galvas Kinijos nacionalistai, ame
rikiečiai ir visas pasaulis. Visi 
ženklai rodo, kad Kom. Kinija to
kių intencijų turi, bet ar Ji rizi
kuos — šiandien dar sunku pasa
kyti. Tiesa yra tai, kad jeigu ap
link Formozų neplaukiotų Ameri-
kos karo laivyno stiprūs junginiai, 
tai Mao Tsė—tungas duotų įsa
kymų užimti generalisimo Chiang 
Kai—sheko paskutinį atramos pun
ktų — Formozų.

Paruošiamieji darbai pradėti. 
Komunistinės Kinijos patrankos 
per dvi dienas, ligi vamzdžių įkai
timo, šaudė į mažutę Quemoy sa
likę ir nedideliame plote nukrito 
apie 10.000 sviedinių. Klek šitie 
sprogmenys padarė medžiaginių 
nuostolių ir užmušė Chaing Kai 
—sheko vyrų, žinių neturime, bet ■ 
oficialiai pranešta apie dviejų ame
rikiečių pulkininkų mirtį.

Quemoy salikė tėra apie 7 imy- 
lios nuo Kinijos žemyno. Aplink 
Jų yra daugybė kitų mažų salų, 
kurių vienos yra komunistų — ki
tos nacionalistų valdžioj. Quemoy 
yra pasiruošusi įsiveržėliams duo
ti tinkamų pasveikinimų.

Komunistams pradėjus daužyti 
Quemoy — nacionalistai iškart be
veik ir nereagavo. Tik po dviejų 
dienų, kada komunistinių patran
kų gaudimas vis nesiliovė, Chiang
Kai—shekas įsakė amerikietiš
kiems lėktuvams kilti į orą. Ir 
dabar bombonešių Ir naikintuvų 
eskadrilės neatlaidžiai daužo ko
munistų baterijas, skandina uos
tuose laivus, griauja uostus. Pra
nešama, kad vienų dieną ant ko
munistų telkinių siaurame ruožo 
buvo numesta 5000 bombų, nus
kandinta apie 100 raudonųjų ki
niečių laivelių ir keletas kitokio 
tipo ginkluotų laivų.

Formozos vandenyse patruliuo
ją amerikiečių karo laivai yra pa
rengties padėty. Iš JAV plaukia 
kariniai instruktoriai. į Formozų 
iš Filipinų nuskrido JAV užsienių 
rekalų mn. Dulles ir turėjo pasi
tarimus su Chiang Kai—sheku.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
Komunistinės Kinijos vadai gal ir 
mėgins įtraukti Ameriką j gink
luotą konfliktą, šitai gali būti pa
daryta dėl dviejų priežasčių: 1. 
parodyti alkanai Kinijos liaudžiai, 
kad komunistai kovoja dėl Kinijos 
interesų ir tuo padaryti masių 
bruzdėjimų prieš savuosius valdo
vus “nepatriotiškais” ir 2. norint 
suskaldyti Anglijos — Amerikos 
draugystę.

JAV yra pakartotinai pareišku
sius, kad Formozų Amerika gin
sianti. Tam ten ir laikoma septin
toji flotlllja.

daugiau žemės, nors “buožės” pas
kutiniais metais ir taip pat buvo 
labai prispausti, tiek daug turėda
vo atiduoti valdžiai, kad kaikurie 
patys neturėdavo ką valgyti...”

Herta Sch., 28 metų amžiaus, 
Lietuvoje gyvenusi apie Panevėžį:

“Masiniai trėmimai vyko 1948- 
*jų ir 1949-jų metų pavasarį, visų 
savaitę naktimis ir dienomis žmo
nės buvo milicijos ir enkavedistų 
jieškomi po butus, renkami iš dar
boviečių Ir areštuojami gatvėse. 
Kas galėjo, slapstėsi, žmonės bu
vo tomis dienomis kaip pakvaišę. 
Nebuvo galima nei iš Panevėžio 
išvažiuoti, nei į Panevėžį atvažiuo
ti — gatvėse ir ant kelių patru
liavo kareiviai su ant šautuvų už
dėtais durtuvais. Žmonės sunkveži
miais buvo vežami į geležinkelių 
stotį, kišami į gyvulinius vagonus 
ir užkalami. Visur girdėjosi ver
ksmas ir isterija. Ištremtieji pa
rašydavo laiškų iš Sibiro ir skųs
davosi, kad jie ilgai negalėsią iš
likti gyvi dėl sunkaus darbo, blo

go maisto ir nepakeliamo klimato.”
Irmgard M., 23 metų, Lietuvoje 

gyvenusi nuo 1947 m. apie Rasei
nius ir Tauragę:

"1948 m. žiemų Iš Gedvilų km. 
prie Raseinių buvo išvežtas Jonas 
Bargalla su šeima. Bargailos ūkis 
buvo didžiausias kaime, nors že-

Hilda P., 26 metų, Lietuvoje 
gyvenusi nuo 1947 m. apie Bube
lius, pasakoja apie Jos šeimininko 
kaimynų Ruckų kaime, Vikšrio šei- ■ 
mos išvežimų:

“1949 metais naktimis prasidė
jo išvežimai. Vienų naktį, kai mes | 
visi miegojome, staiga lauke pa
sigirdo balsai. Atėjo stribis ir dar- 
vienas valdininkas iš milicijos. Jie < 
stukseno į langų ir šaukė: "Ker- ' 
šuli, įleisk, kas ten yra!” Keršu- 
lls — tai buvo mano šeimininkas, i 
pas kurį aš dirbau, atsikėlė. "Ker- I 
šuli, ar turi dvejus arklius?” Vie
na kumelė buvo kumelinga. “Tai 
važiuok su vienu, kinkyk!” Šei-1 
mTninkas išskubėjo. "Mes tuoj su- ' 
grįšime! Važiuojame pas Vikšrį...” 
pasakė išvykstant stribis. Atsikė
lėme ir mes moterys. Tuo tarpu 
prašvito. Vikšrio sodyba buvo ne- 1 
toli. Keršulls padėjo nešti į vežimų 
maišus su maistu ir rūbais. Vikš- 
rys visų vienų vežimų pakrovė, 
Keršulis nuvežė juos į Kudirkos 
Naumiestį. Mano šeimininkas, tie
sa, sugrįžo namo, bet sekančios 
dienos buvo labai liūdnos. Mes gy
venome prie pat vieškelio. Dienų 
ir naktį, kokių visų savaitę, vežė 
žmones. Nuo Slavikų ir Sintautų 
vis važiavo Kudirkos Naumiesčio 
link mašinos ir vežimai su trem
tiniais. Tremtiniai mašinose sėdė
jo ir stovėjo kartu su savo daik
tais, labai mojavo ir verkė, ii- mes, 
stovėjome prie kelio, irgi moja
vome ir verkėme. Važiavo vis ma
žomis kolonomis, po 4 ar 5 maši- ' 
nas, per dienų — tokių kolonų 
pro mus pravažiuodavo apie 20.1 
Taip vežė visų savaitę.

Pasiimti bendrai buvo galima 
nemaža, bet ne visur vienodai. 
Buvo kalbama, kad rusai kareiviai 
kartais buvo geresni už lietuvius 
“strlbius”. Kaikurie rusai net ra
gindavo, kad žmonės pasiimtų dau
giau maisto, nes Sibire nebūsiu, i 
rusai tai žinojo. O lietuviai stri- j 
biai tik varydavo grelčau pakuo- 1 
tls, kalkurios šeimos dėl jų kaltės 
nieko nespėjo pasiimti ir į mašinų 
buvo įkrautos kaip stovi. Kurie 
3ar galėdavo strlbius pavaišinti 
šnapsu, tai šitiems Jie buvo nuo- 
laidesnl. Kiek ko galima su sa
vim imti nesakydavo, drausdavo 
tik imti kviečių ir. bulvių. Išvežė 
tokiu būdu visus vad. “buožes”, 
tai yra visus tuos, kurie turėjo

mės Jis paskutiniuoju laiku turė
jo nedaugiau kaip 30 ha. Pas Bar- 
gailas Jau dirbau beveik visus me
tus, tad šitų šeimų gerai pažino
jau. Vežimo metu buvau namuose 
ir buvau liudininke, kaip visa tai 
įvyko. Kadangi Bargalla kaime 
buvo turtingiausias ūkininkas, tai 
buvo aišku, kad Jį išveš. Kai pa
sklido gandas, kad prasidėjo iš
vežimai, Bargailos išvežimo. laukė 
ir tam ruošėsi. Rusai Juos užkliu
vo vienų popietę — atvyko būrys 
enkavedistų su mėlynai raudono
mis kepurėmis, visi buvo rusai, jų 
tarpe buvo ir mongolų, tik vienas 
mokytojas buvo lietuvis kaip ver
tėjas. Ruoštis davė tris valandas 
laiko, tuo tarpu kareiviai — enka
vedistai lauke saugojo apsupę na
mų, Jų stovėjo kieme gal dešim
tis. Pati padėjau pakuoti. Rusai 
ir mane tardė. Su Bargallomis 
kalbėjo grubiai, girdėjosi žodis 
“buožė”, bet mušti nemušė. ‘Nie
kas iš Bargailų šeimos neverkė 
Ir net stengėsi rusams neparodyti 
Jokio susijaudinimo. Geriausius 
baldus rusai tuojau konfiskavo ir 
paskiau išvežė, bet visa kita buvo 
leista išdalinti, o ko neišdalino, 
vėliau kaimynai patys Išnešiojo. 
Gyvuliai — Jų tada dar buvo ke
turios karvės, 10 avių, kiek tai 
kiaulių ir du arkliai — buvo pa
skirti į sovchozų prie Liuollų. Pati 
dar variau gyvulius į tų sovchozų”.

Frieda C., 38 metų, Lietuvoje 
gyvenusi nuo 1947-jų iki 1951-jų 
metų įvairiose vietovėse:,

"Negalima būtų pasakyti, kad 
Šėtos apylinkėse būtų buvę išvež
ta pusė visų gyventojų, bet koks 
ketvirtadalis buvo tikrai ištrem
tas vien laike paskutiniųjų trėmi
mų. Apleistų sodybų tiek daug, 
kartais iš tikrųjų susidaro įspū
dis, kad nėra pusės gyventojų. 
Bent 4-5 ūkiai kiekviename kaime 
tušti. Toks vaizdas visur tarp 
Šėtos ir Kėdainių. Visų pirma ve
žė turtingesnius ūkininkus. Ant
rąjį transportų 1949 m. pati ma
čiau. Sunkvežimiai ir vežimai va
žiavo vienas po kito visais keliais,

JAUNIMAS RENKASI MELBOURNAN
1954 m. Australijos Lietuviu Sporto 

Šventėn
Patirtis rodo, kad nežiūrint idė

jinių ir politinių skirtingumų, 
sportas jungia bendram tikslui: 
išauklėti stiprios valios ir fiziškai 
pajėgų tautos branduolį. Gyve
nant tremtyje lietuvio vardas 
mums diktuoja dar ir kitas parei
gas — išlaikyti iš tėvų paveldėtus 
dvasios turtus.

Lietuviškas Jaunimas susibūręs 
į sporto klubus, kurie yra viena 
stipriausių lietuviškų organizaci
jų Australijoje, šitų tikslų Ir sie
kia. Skindamas laimėjimus Jauni
mas gražiai lietuvio vardą garsina.

Kad bendradarbiavimo ryšį su
stiprinus ir jėgas išbandžius tarpu
savio sporto varžybose, kasmet 
ruošiamos Australijos lietuvių 
krepšinio pirmenybės. Augšto ly
gio krepšiniu turėjo progos gėrė
tis Melbourne, Adelaidės, Sydnė- 
Jaus ir Geelongo lietuviai, tų mies
tų australai bei kitų tautybių gy
ventojai.

Didėjant ir stiprėjant sporto 
klubams, laikas pribrendo lietu
viškas sporto šventes praplėsti, 
šalia krepšinio ir kitų sporto šakų 

varžybas pravedant, šitokia plates
nio mąsto šventė šiemet įvyks 
SPALIO 29—30 DIENOMIS MEL
BOURNE. (Ne per Kalėdų atosto
gas, kaip esame skelbę).

šitoje sporto šventėje šalia

bet vežė daugiausiai tik daiktus, 
o tremiamuosius varė kolonomis i 
surinkimo punktų Kėdainiuose. Ki
tus vėl varė visų pirma į Šėtą- 
Daug ūkininkų gavo įsakymų vež
ti su savo arkliais tremtinių in
ventorių. Tremtiniams buvo leista 
pasiimti' šiek tiek maisto: miltų, 
kiaušinių, lašinių. Viena šeima 
pasiimdavo, porų maišų. Apleisti 
ūkiai daugumoje griuvo,kur —ne 
— kur į Juos įsikraustė kiti. La
bai daug trobesių sunyko".

Johann Z., 40 metų, nuo 1946 
m. gyvenęs Kaltinėnų apylinkėse:

“Radiškių kaime trėmimus 1948 
m. žiemų pats mačiau. Kaltinėnų 
apylinkėse tada buvo išvežta virš 
40 šeimų. Atvažiavę mašinomis 
prie kaimo, rusai staiga išstatė 
visur savo postus ir suėmė neku- 
rlas šeimas. Žmonės buvo į Kalti
nėnus ne vežami, bet varomi, kaip 
belaisviai iš abiejų pusių saugomi 
sargybinių, tik Kaltinėnuose juos 
Jau pasodino į sukvežimlus. Kai- 
kuriems pasisekė iš kaimo pabėg
ti. Žmonės buvo labai nusigandę, 
verkė. Giminėms buvo uždrausta 
prie suimtųjų prieiti ir su jais 
kalbėtis. Enkavedistai visi buvo 
kariškom uniformom”.

Uršei D., 34 metų amžiaus, nuo 
1947 im. pavasario iki 1951 metų 
gyvenusi Joniškio ir Žagarės apy
linkėse:

“Vežė arkliais, kuriuos turėjo 
patiekti kiti kaimai. Pasiimti leis
davo šeimai po 1 tonų. Visi ėmė 
kailius. Pagalves leisdavo pasiimti 
tik seniems. Nemaltų javų imti 
neleisdavo. Kas verkė, tam viską 
nuo vežimo numesdavo. Vežimais 
vežė j Joniškį ar j Kruopius. Jei 
kas pabėgdavo Ir vėliau juos pa- 
gaudadvo, tada jie nieko nebegalė
davo su savimi pasiimti. Kitus, 
vėliau grįžusius iš miškų, suėmė. 
Iš lėto judančios vežimų virtinės 
su tremtiniais — klaikus vaizdas. 
Pati tai matydama verkaiu Ir gal
vojau: jie turi palikti tėvynę, o 
mes čia liekame”.

Elta, P.Z.

krepšinio bus vyrų ir moterų sta
lo tenisas Ir šachmatai. Tai bus 
pirmas toks reikšmingas įvykis 
Australijos lietuvių gyvenime, ir 
pirmas po išsisklrtymo iš Vokieti
jos mūsų tremties gyvenime aps
kritai, nes dar nebuvo nuorgani
zuota tokio masto lietuviškojo jau
nimo sąskrydis — sporto šventė.

Ruošiant šią sporto šventę su
siduriama su įvairiais sunkumais. 
Vieniems sporto klubams šitokią 
sporto šventę sėkmingai pravesti 
neįmanoma. čia reikalinga visos 
lietuviškos visuomenės parama. 
Todėl Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdyba ma
loniai prašo visus tautiečius pri
sidėti prie šventės ruošimo pare
miant ją finansiškai. Ypatingai 
paramos yra reikalingi Adelaidės 
ir Sydnėjaus sporto klubai, nes iš 
šių vietų didesniam skaičiui spor
tininkų vykstant į Melbourne, 
klubų valdybos nebus pajėgios ap
mokėti kelionės Išlaidas.

čia yra trijų sporto klubų vai
dybų adresai:

E. Taparauskas, 22 Melbourne 
Str., Lower Nth (Adelaide) S.A.

V. šutas, 9 Piligrim Ave., Mar- 
rickvilfe (Sydney) N.S.W.

K. Miklius, 16 Campbell Str., 
Collingwood (Melbourne) Vic.

šitais adresais pasiųstas Money

DRAMATIŠKI POSŪ-. 
KIAI PETROVO 

BYLOJ
Pereitų savaitę Petrovų šnipinė

jimo byloje įvyko aštrūs posūkiai. 
Besiaiškinant dėl dokumento "J" 
autentiškumo, staiga buvo paskel
bta Melbourne buvusio slapto 
Karališkosioos Komisijos po
sėdžio dokumentai. čia iš
kilo naujas vardas — į šnipinėjimu 
aferą yra įpinta ir buv. Prancū
zijos ambasados II sekr. ponia 
Oilier.

Petrovai slaptame posėdyje yra 
pareiškę, kad Ollier yra teikusi 
žinių apie siuntimą karinių med
žiagų iš Australijos į Indo — Ki
niją. Apie Ollier mestus kaltini
mus sužinojęs Prancūzijos amba
sadorius Ją tuoj išsiuntė Iš Aus
tralijos ir dabar ji yra pakeliui į 
Prancūziją, kur turės reikalo su 
Prancūzijos įstatymais.

Dr Evatas, kurių Karališkoje 
Komisijoje atstovavo du savo sek
retorius, ryšium su Ollier ’pada
rytais kaltinimais, pareiškė,. kad 
jis netikįs Jog ši moteris būtų tei
kusi slaptų žinių Petrovams. Jis 
aštrių priekaištų padarė Prancūzi
jos ambasadoriui dėl Ollier išsiun
timo Iš Australijos. Dr. Evato 
nuomone, kaltinamajai turėjo būti 
duota progos pasiaiškinti, suvedus 
akistaton su Petrovais. Reikalas 

I tiek užaštrėjo, kad Karališkoji 
j Komisija dr. Evatul atėmė teisę 
1 dalyvauti apklausinėjimuose kaip 
' advokatui, kadangi jis neskirtus 

advokato uždavinio nuo savo, kaip 
politiko ir parlamento opozicijos 
vad teisių ir interesų.

Dr. Evatas Karališkajai Komisi
jai pareiškė griežtą protestą, nu
rodydamas, kad jis elgęsis teisėtai 
Ir savo pareiškimų neatšaukiąs. 
Dr. Evato nušalinimas sukėlė di
delį susidomėjimą spaudoj Ir vi
suomenėj.

Dr. Evatui Iš teismo rūmų išė
jus ir jo padėjėjai (dar du advo
katai) pareiškė, jog taip pat to
liau apklausinėjimuose nedalyvau
sią. Tų pačių dienų Lockwoodo ir 
O’Sulivano advokatai pareiškė, jog 
ir Jie toliau tęsti gynybos nematą 
prasmės.

Parodymus duoti yra Iškviestas 
saugumo viršininko* pavaduotojas 
G.R. Richards. Jis smulkiai pasa
koja visą Petrovo istorijų Ir pas
tangas pasilikti Australijoje.

SOVIETAI NUMUŠĖ JAV 
BOMBONEŠI

Du Sovietų Sąjungos naikintu
vai pašovė JAV patruliuojantį 
bombonešį, kuris degdamas nukri
to j jūrą, apie 100 mylių nuo Vla
divostoko. Devynis bombonešio įgu
los narius išgelbėjo amerikiečių 
Jūrų oro laivyno lėktuvas, o vie
nas įgulos narys nuskendo.

šiuo metu vyksta didžiulė avia
cijos paroda Daytone, JAV. Ten 
demonstruojami ir lankytojams 
čiupinėti leidžiama naujausi visų 
rūšių lėktuvai. Parodų aplankė per 
60.000 žmonių. Uoliausi lankyto
jai buvę Sovietų Sąjungos, Čekos
lovakijos Ir Vengrijos ambasadų 
pareigūnai — aviacijos specialis
tai.

Order ar Postal Note padės lietu
vių sporto šventės rengėjams fi
nansinius sunkumus įveikti ir 
sportininkams pakels nuotaiką, 
nes jie žinos, kad Australijos lie
tuviškasis Jaunimas gali atsirem
ti j savųjų bendruomenę.

Už paramų visiems nuoširdus 
lietuviškas dėkui.
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FI. 
ZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO • 
VALDYBA.
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VINCAS KAZOKAS

Jaunime, Kur Tu?
LAISVES 

ATSIŠAUKIMAI
KAUNE

Tautinio
Dažnai tenka Išgirsti nusiskun- ga, ypač minint tautinių spalvų 

dlmų jaunimo adresu: Jaunimas gynybų, gi iš tikrųjų šitokios per. 
nelanko bendruomeninių susirinki-1 galės, tegu Ir sporto aikštėse mū- 
mų, Jaunimas nestoja į organiza-1 sų jaunimui duoda daugiau pat- 
cijas, jaunimas nesidomi mūsų riotinio entuziazmo, daugiau stip- 
bendralslais reikalais ir t.t. Ir iš | rina jų tautinį sųmoningumų, ne
tikrųjų, šitokie priekaištai jauni-1 gu kokie skambiais vardais insti- 
mui sukelia visai rimtų įtarimų tūtai arba šabloniški minėjimai (aš 
ir abejojimų jo pasirinktais ke- čia nieko nenoriu nuvertinti: viskas 
llais. Eiliniuose bendruomenės su-| gera, kas savo vietoje). Gal kam 
sirlnkimuose arba net metinėse tasai tautinių spalvų apgynimas 
šventėse Jo kaip Ir nėra. Sakytu- ' atrodo tikrai iliuzorinis, tačiau 
mei, mūsų bendruomenė tarsi nyk-1 mūsų Jauniems kovotojams yra 
stančios bitelės be prieauglio, be] neginčytina realybė, ir kada Jie 

«•.- —•* kaunasi, Jie kovoja iš paskutinių
jų, atsimindami, kad tai nėra vien 
tų žaidėjų tik asmeninės ambici
jos patenkinimas, bet pirmoj ^ellėj 
stovi tautinė savigarba, nes tai 
lietuviškas vienetas, ir jo laimė
jimas eina į bendrų tautinį iždų. 
Gal būt nė vienoje gyvenimo sri
tyje taip ryškiai neprasiveržia 
tautinis ambicingumas, kaip spor
te. Prisiminkime tiktai pasaulinę 
olimpiadų arba nesenos praeities 
Europos krepšinio pirmenybes, kur 
mūsiškiai savo laimėjimu apgynė 
tautines spalvas pačia giliausia 
prasme. Visai neperdedant gali
ma drųsiai tvirtinti, kad anuomet 
per sportų daugiau išgarsinome ir 
Iškėlėme pasaulio akyse Lietuvę, 
negu su savo bekonais, išdirbiniais 
bei diplomatija. Tę pačių sporto 
tradicijų su jos netiesioginiais už
daviniais tęsia ir palaiko mūsų 
sporto klubai Australijoje ir visa-

sirlnkimuose arba net i 
šventėse Jo kaip Ir nėra. Sakytu-

šviežio kraujo. Todėl taip ir norė
tųsi šūktelėti garsiai: Jaunime kur 
tu?

Aš esu tikras, jaunimas neatsi
lieps į šitų Juokingų šūksnį, ly
giai' kaip Jis neatsiliepė į visų eilę 
grėsmingų kaltinimų už apsileidi
mų; už slampinėjlmų šunkeliais. 
Nesvarbu, aš klausiu, aš čia pat 
bandysiu ir atsakyti, aišku, rizi
kuodamas būti nesuprastas tiek to 
paties Jaunimo, tiek Ir vyresniųjų.

Daug' kartų pergalvojau mūsų 
jaunimo problemų ir Jleškojau bū
dų bei priemonių Jį kaip nors 
įkinkyti, pajungti j darbų, mūsiš
kai sakant, įtraukti jį į velkių. Ta
čiau sokratišku keliu šis klausi

mas nesiduoda Išgliaudomas. Ir vis 
tik neseniai viena smulkmena man 
atvėrė akis ir aš pasijutau grei
čiausiai kaip Newton’as pamatęs 
krintantį obuolį: štai, raktas j 
Jaunimo paslaptingus kelius. Bet 
gi Čia nė jokios paslaptys, čia tik 
dulkėta kasdienybė, tik nežinia ko
kiu būdu mes neatkrelpėm į šitų 
reiškinį atitinkamo dėmesio, kai 
tuo tarpu tasai mūsų kaltinama
sis seniai šioje srityje'“dirbk ir 
net laurus skina.

Yra mūsų laikraščiuose vienas 
skyrelis, kuris daugeliui skaitytojų 
akis bado: kam, girdi, jis iš viso 
dar palaikomas, Jeigu niekas Juo 
nesidomi. Panašių kalbų prisiklau
sęs aš tyčia atkreipiau dėmesį į tų 
“nereikalingų” skyrelį (anksčiau 
Ir aš juo nesidomėjau), Ir, žinote 
— akys man prašvito: tai mūsų 

Jauųimo skyrius. Jaunimas jį užpil
do ir tik Jaunimas Jį Ir teskaito. 
Be abejo Jau supratote — turiu 
minty sporto skyrių, žinoma, iš 
pradžių tie skaičiai , tos įvardin
tos ir neįvardintos komandos, tie,' 
kieno akimis beprasmiški susitiki-1 
mal su savomis bei svetimomis ko- Į

me pasaulyje. 'Čia yra mūsų Jau
nimo veiklos dirva, čia Jis bręsta 
tautiškai ir Jeigu norite patriotiš
kai. Tiesa, gal būt ne visas Jauni- j 
mas čia sutelpa: kiti nepajėgia] 
arba neturi sakytume sportinės 
dvasios, visdėlto sporto klubai yra 
patys tikrieji mūsų pajėgiausio ir 
tautiškai sųmoningiauslo jaunimo 
branduoliai, ir belieka tik džiaug- 
tls, kad tasai sporto klubų tinklas I 
kas kart vis plečiasi, čia Jis atran- | 
da tai, kas jį labiausiai kaitina: 
žaidimų ir kovų. Nebijokime, išmuš 
valanda, Ir jie ateis į organized- I 
Jas ir veiklų, bet tik ne šiandie. Ir' 
dėl to jų bereikia nei versti nei 
kaltinti: dar jiems peranksti lau-' 
žyti galvas partijų programom,1 
politinėm problemom arba klto-

Pavergtoje Lietuvoje laikas nuo 
laiko pasirodo atsišaukimai, kvie
čių tautiečius nenustoti vilties, kad 
Lietuva vėl bus laisva.

Gautosiomis >žinlomis, 1953 m. 
per Visus šventuosius (lapkr. 1 
d.) Kauno kapinėse Dariaus ir 
Girėno paminklinio kapo rūsyje, 
buvo ištiesta Lietuvos trispalvė 
vėliava Ir aplinkui pribarstyta 
proklemacijų (spausdintų ir ran
ka rašytų), kurių turinys buvo 
maždaug toks: "Brangūs broliai 
lietuviai! šiandien patiesiame mū
sų tautos vėliavų prie Dariaus ir 
Girėno kapo, bet greit tikimės ga
lėsiu jų iškelti ir visoje laisvoje 

Į Lietuvoje".
Prie kapo susirinko apie 700 kau

ktais visuomeniniais galvosūkiais. kurie stebėjo, kaip atvykę
Ateis Ir tam laikas. Tiesa, gal ' ™’lplJ(l* Pareigūnal nervinosi dėl 
šalia to iškiltų klausimas apie tų 
sporto klubų “sukultūrinimų”, bū
tent, ar nevertėtų šalia įvairių 
treniruočių įsirašyti į savo dlenot-' 
varkes ir kitokio, dvasinio elemen
to taip, kad tie klubai pasidarytų , 
mūsų Jaunimui bendrojo lavinimo- ' 
si židiniais. Na, bet čia visai nau- į 
jas klausimas, kurio šiuo metu 
negvildensime, šiuo kartu mūsų 
uždavinys buvo surasti jaunimų.
Ir mes jį radome, radome ne kar- 
čemėlėj, ne pljokėlials, bet dirban
tį, kaip šiandie pas mus įprasta 
sakyti, savoj srity.

KULTUR1N10 DARBO BARE
Mūsų bendruomenės veikla viso- To negali nežinoti paskiri kultū- 

keriopai pagyvėtų, Jei visi jaustu- rininkai, Kultūros Fondas ir ALB

SOLIDARUMO ŠVENTĖ

šlos tautinės manifestacijos ir gro
bstė proklamacijas. Būdinga, kad 
milicininkai, prieš nuimdami vė- 

i liavų, Ilgai tarėsi, kaip tai įvyk
dyti, nes jie bijojo, kad vėliava 
gali būti sujungta su sprogstamų
jų

So-

medžlaga.

KERSTENO
KOMITETO 

IŠVADOS
Amerikos kongreso komiteto

vietų užpuolimams tirti, anksčiau 
] vadinamo Pabaltijo užgrobimui tir

ti komitetu, pirmininkas Charles 
Kerstenas ir nariai Iš Europos grį
žę Amerikon išsisklaidė po savo 
rinkimines apygardas, kad savo 
rinkėjams galėtų pranešti apie jų 
darbo vaisius. Vienas veikliausių 
to komiteto narių, Tadas Mach-°* ” " i *ixuimnjo ronuas ir /ajud *w**

me daugiau atsakingumo Ir parei- Krašto Valdyba, kurių uždavinys rowitcz, grįžęs savo Detroito apy-
er«iQ oovoln? bnUūeoi v>- ....... .... _ . ._____ „..i...: 1 n: V Mn XX:..gos savųjai kultūrai ir įsijungtu
me į darbų, taip labai reikalingų 
visų geriausių jėgų.

Dažnai esti, kad tas ar kitas as
muo pasiima kokį kultūrinį — vi
suomeninį darbų atlikti, bet jam 
nesiseka. Kiti, šalia stovėdami, 
rankas trina, lyg ir džiaugiasi, 
kad anas nesugeba ir prieš žmo
nes susikompromituoja. Bet tai 
nėra tas kelias, kuriuo turėtų 
bendrieji reikalai riedėti, šitaip 
elgdamiesi tie, kurie galėtų ge
riau darbų atlikti, nusikalsta lie
tuviškai kultūrai.

Čia pavyzdžiu paminėsime Lie-
mandomis kovos aikštėse nesporti- tuviškęjų Enciklopedijų. Visi džlau- 
ninkui yra kaip japoniški rašmens, gamingai sutikome jos paslrody- 
bet užtat Jaunam žmogui tasai m«- Bpt džiaugsmo ašarų neužten- 
skyrelis yra gyvas ekranas, ku- lta- Enciklopedijos leidimas relka-
riamė Jis mato savo ir savo drau
gų ilgo! ir sunkaus darbo prakaitu 
pirktus laimėjimus bei dar kar
tosimus nuosmūkius. Neabejoju: 
kaikas Mojų vietoje gal net ironiš
kai nusišypsos: matai, jaunimas 
sportuoja, o mes čia sukame gal
vas ir aukojame sveikatų bei laika, 
besisielodami mūsų tautos reika
lais, be laiko pražilome, rūpinda
miesi to paties Jaunimo tautinio 
sųmoningumo skiepijimu, o jis, 
mat, aikštėse kamuolį spardo, gal 
net Užmiršęs ir saviškai liežuvį ap
versti. Matyt, gyvenimas jau taip 
pono Dievo suplanuotas: vyres
nieji stoja į ganytojų — auklė
tojų eiles, o Jauniai, lyg tie vištos 
vedžiojami ančiukai, nepaisydami 
jos karkimo, puola į kūdrų ir mau
rus gaudo. Mes kalbame apie vei
klų (bendruomenėje ir komitetuo
se), mūsų jaunimas darbuojasi su
prakaitavęs aikštėse treniruodama-' 
sis; mes kurstome patriotizmo ži
dinėlį džiovintais žodžiais ir sau
sais ginčais, tuo tarpu mūsų jau
nimas verda anuo tautiniu ambi
cingumu, kad tik lietuviai pirmau
tų. Gal sakysite, ir dabar, kad 
mūsų Jauniai yra tautiškai nesusi
pratę ir pasyvūs ten, kur jie jau
čia Ir gali pasirodyti narsūs kovo
tojai ir dar karštesni lietuviai. Gy
vas tautinis ambicingumas juos ve
da iš pergalės į pergalę. Ir jeigu ' 
mes šiandien didžiuojamės, kad' 
kalkuriose sporto šakose lietuviai! 
pirmauja (krepšinis, stalo tenisas, 
futbolas, net boksas), tai mes tu
rime tik pripažinti, kad mūsų jau
nimas dirba ir dirba gerų darbų. 
Atsimenu kaip šiandie: prieš pora 
metų turėjome Sydnėjuje stambų 
pobūvėli, Ir mums lietuviškai be- 
sivaiŠfnant per duris (puolė visas 
sudulkėjęs ir uždusęs, kaip Mara
tono bėgikas, Leonas Baltrūnas Ir 
riktelėjo: "Apgynėme tautines 
spalvas”. Daugeliui ten sėdėjusių 
šitoji Baltrūno deklaracija buvo 
nesuprantama, kitiems net juoldn-

Ungas medžiaginės paramos ir 
kultūrininkų talkos. Enciklopedijai 
reikia rimtų bendradarbių visuo
se kraštuose.. Ar Australijoje gy
venų lietuviai kultūrininkai, rašto 
žmonės pasiūlė savo talkų Lietu
viškosios Enciklopedijos redakci
jai? Nežinau, gal taip ir buvo, bet 
pirmieji tomai teikia pagrindo 
šakyti “ne”.

Tiesa, L. Enciklopedijos bendra
darbiu Australijoje pasiskelbė Br. 
Zumeris. Tai Jau gerai. Bent vie
nas. Bet ar gali vienas žmogus 
viskų aprėpti, viskų Išmanyti, vi
sas sritis atstovauti? Gal. Bet Zu
merio bendradarbiavimas parodė, 
kad jis vienas nepajėgia tinkamai 
pasiimto darbo atlikti. Tai paaiš
kėjo du pirmus tomus paskaičius.

Dėl pirmojo tomo klaidų Br. Zu
meris kaltę mėgino suversti encik
lopedijos korektoriams, bet kas 
kaltas dėl antrojo tomo, kur pra
leista tai, be ko Australijos lie
tuvių gyvenimo vaizdas pasidaro 
aiškiai skylėtas? Atvirai kalbant: 
pasigendame buv. Australijos Lie
tuvių Draugijos ir LOKo pirmi
ninko, Australijos Lietuvių Ben
druomenės garbės nario, pirmojo 
spaustuvėje spausdinto lietuviško 
laikraščio steigėjo Antano Baužės 
pavardės, šitos pavardės Zumeris 
negalėjo nežinoti, nes pats dirbo 
A. Baužės leistame laikraštyje.

Tai tik atsitiktinas pavyzdys.
Tūlas raštingas žmogus gali bū

ti veiklus ir energingas. Kitas 
klausimas — kiek tas Jo darbas 
yra pozityvus ir naudingas ben
druomenei.

Enciklopedija nėra koks laikraš
tukas ar rotatorium spaustas lei
dinėlis, kurį perskaitęs žmogus j 
kampų nusviedžia. Enciklopedija 
negali būti "korektūros” klaidų 
rinkinys. Negali ji būti ir šališkų 
bei nesugebančių bendradarbių 
atstovaujama. Ir Lietuviškosios 
Enciklopedijos pasišekimas daug 
priklauso nuo jos pirmųjų tomų.

uraoųu raiuj'Utt, liūlių UiUaviIiys, ----------- ------------------

žiūrėti, kad šis didysis mūsų lo-| garden, sukvietė vietos laikraščių 
bis — L.E. — pasklistų kuo pla-1 korespondentus spaudos konferen- 
čiausiai.

Kultūros Fondas ir Krašto Val
dyba turėtų parinkti prityrusių 
kultūrininkų Ir rekomenduoti juos 
L.E. redakcijai, iš kurių ši ir pa
sikviestų sau reikalingus ir tinka
miausius.

Dėl Australijos lietuvių gyve
nimo nepilno ar klaidingo pavaiz
davimo L.Enciklopedijoje kaltas 
ne tik Jos bendradarbis Br. Zume
ris, bet Ir visi Australijoje gyve
nų lietuviai kultūrininkai, neatėję 
laiku talkon L. Enciklopedijos re
dakcijai, o atitinkamos lietuviškos 
institucijos neatkreipusios j tai dė
mesio.

J. Rimas.

Lietuviškoje Enciklopedi
joje Australijos Lituviu 
Gyvenimas Bus Pilnesnis

Lietuviškosios Enciklopedijos 
jau ruošiamas IV tomas. Pirmieji 
du tomai yra pasiekę ir Australl- 
jų. Pirmuose tomuose rasta kai 
kas ir ne taip parašyti, daug kas 
ir praleista. Šitie reikalai buvo ir 
vietos laikraščiuose aptarti. En
ciklopedijos bendradarbiui padary
ta priekaištų, paskui netikslumai 
mėginta atitaisyti.

ALB Krašto Valdyba kreipėsi į 
L. Ehciklopedljps leidyklų siūly
dama organizuoti platesnį bendra
darbių tinklų Australijoje, kad 
ateityje išvengus nemalonių ir I,. 
E. kenksmingų klaidų bei netiks
lumų. šiomis dienomis ALB Kraš
to Valdybos vlceplrm. L. Karvelis 
gavo iš L. Enciklopedijos leidėjo 
Kapočiaus laiškų, kuriame ALB 
Krašto Valdybų prašoma padėti 
paruošti L. Enciklopedijos turinį 
iki raidės K. Praleidimų esu atsi
radę tik todėl, kad L.E. negavusi 
reikalingų žinių iš Australijos.

ALB Krašto Valdyba L. Encik
lopedijai bendradarbiu Australijos 
lietuvių reikalams rekomendavo 
Jurgį Reizgį, kuris yra Lietuvių 
Archyvo įgaliotinis ir yra surinkęs 
gausių medžiagų, apimančių visų 
Australijos lietuvių, gyvenimų.

Specialiems klausimams (fllozo- 
fijai ir logikai) bendradarbiu pa
kviestas Vyt. Doniela.

I tomui medžiagos apie Austra
lijos lietuvius buvo patiekęs Br. 
Zumeris. Jis viešai ir. skelbėsi esųs 
L.E. bendradarbis.

Lietuviškųjų Enciklopedijų dar 
galima užsisakyti ir bus prisiųsti 
visi pirmieji tomai. (L.)

cijon. Machrowitcz užtikrino, jog 
Kersteno komitetas vlskų padarė 
nustatyti, kad komunistai nė kiek 
nepakeitė savo grobuoniškos poli
tikos kaimynų atžvilgiu. Jis pa. 
reiškė, kad bolševikai atlieka ma
sinius žudymus Ir išvežimus jų pa
vergtuose kraštuose. Išvežtųjų vie
ton atveža rusus, patikimus pa

valdinius. Machrowitcz įspėja Ame- 
rlkų, nurodydamas, kad jos išti
kimiausiais sęjungininkais yra pa
vergtosios Europos Ir Azijos tau
tos. šios tautos kasdien meldžia 
Viešpatį, kad Amerikos taikos 
pastangos kuo greičiausiai būtų 
įgyvendintos, o išlaisvinimo valan
da kuo greičiausiai atęltų. Vietinė 
amerikiečių spauda apie šį prane
šimų įdėjo Ilgiausius rašinius.

Rugsėjo 8-J i yra pasidariusi tra
dicinė mūsų Tautos šventė, tuo 
tarpu Vasario 16-jai tenka vals
tybinės šventės turinys. Tautos 
šventė sutampa su katalikams 
taip reikšminga Marijos gimimo 
švente.

Mūsų paskaitininkai labai daž
nai nevykusiai aiškina Tautos šven
tę, susiedami Jų su 1430 m. nepa
vykusiu karūnacijos įvykiu. Rug
sėjo 8-Ji pirmų kartų pradėta 
švęsti 1930 Vytauto Didžiojo me
tais, minint 500 m. nuo Vytauto 
mirties. Tuja švente grįžtama į 
vytautinius laikus, kaip į Lietu
vos valstybinio gyvenimo aukso 
amžių, kaip į valstybės apogėjų. 
T<> meto Lietuva yra didžiausia 
šiaurės rytų Europos valstybė. 
Tikrai vertingo veikalo autorius 
D.S. Mirsky (Russia, a Social 
History, London, Third Impression 
1952, p. 62) apie tuos laikus ra
šo:
— Lietuvos galybė savo viršūnės
buvo pasiekusi Vytauto valdymo 
laikais (1388 — 1430) .........  Vy
tauto Lietuva savo jėga buvo toli 
pralenkusi kaimynus, ir Jos stepių 
sienos buvo daug ilgesnės, negu 
kitų. Lietuvių laimėjimai vyko ne
paprastu mastu (The Lithuanian 
advance was conducted on a vast 
scale). Totorių kunigaikščiai pri
pažino Lietuvos suprematų. Krimas 
tapo įveiktas, totoriai ir karaimai 
įsikūrė Trakuose...
Lenkams daugiausiai nepatiko to
ji vytautinė valstybinė Lietuvos 
galybė, nes Jie vis tebesvajojo 
matyti Lietuvę Lenkijos dalimi. 
Tačiau per karalių Jogailų ir Jie 
buvo priversti pripažinti visiškų 
Lietuvos suverenumų. Štai Jogai
los laiško Ištrauka Vytautui 

m.:
— Mūsų brolis yra laisvas 
ir mes, Ir mes jo nelaikome 
kiu, kaip tik mūsų broliu, 
pat ir Lietuvos kunigaikščius bei 
bajorus laikome laisvais, kaip Ir' 
mūsų (t.y. lęenkijoą) porips, ir 
lygiais su Jais. (A. Šapoka, Lie
tuvos Istorija, 145 p.).
Šitos tad mintys turėtų būti pa
grindas, jieškant Tautos šventei 
atramos praeityje. Pats karūnaci
jos faktas čia labai maža tesveria. 
Jei Imperatorius Zigmantas Vy
tautų buvo pripažinęs Lietuvos ka
raliumi, tai jis Juo Ir buvo, nežiū
rint karūnos. Karaliaus titulų jis 
tevaldė tik per vietininkų. Pagrin-
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• dinė tačiau Tautinės šventės idė- 
> ja — tai tautinis solidarumas.
• jei Lietuva galėjo išaugti į pasau- 
' linę galybę, Jei įstengė atremti 
i visas lenkų Inkorporacines pastan- 
I gas, tai tauta turėjo būti solidari,

vieninga, tautiškai mųstantl ir 
jaučianti. Mūsų istorijoje nesutin
kame beveik nė vieno Išdaviko, 
dar svarbiau — nesutinkame pro
lenkiškų, prorusiškų ar provokiš-

1 kų sųjūdžlų, kaip gausu tų reiški
nių Lenkijoje ir kitose to meto 
valstybėse.
Klausimas lieka, kodėl ši Lietu
vos galybė neišsilaikė, kodėl po 
Vytauto mirties prasidėjo valsty
bės nykimas, nors ir užsitęsęs per 
porų šimtų metų? Pačiam Lietu
vos vieningumui ir atsparumui pa
kenkė konfesiniai skirtumai (ryti
nės sritys buvo provoslaviškos). 
Vytautas mokėjo religiniuose rei
kaluose Išlikti neitralus ir toleran
tiškas, bet tuo nepasižymėjo Jo 
įpėdiniai. Katalikai išsikovojo val
stybiniam gyvenime privilegijuotų 
padėtį, tuo stumdami savo rytines 
provoslaviškas sritis Maskvos kry
ptimi. Kita priežastis buvo ir len
kų bajorų valsybės palaidumas, 
netvarka. Maskvai formališkai ar 
dvasiškai apjungiant vis naujas 
provoslavlškųsias sritis, Lietuva 
Jau nebegalėjo spirtis Rytams vie
na, o turėjo savo likimų surišti 
su Lenkija, nors mūsų bajorai ir 
matė lenkų vidaus silpnumų. 
Tautos šventė labai reikšminga Ir 
dabartyje. Tautinis solidarumas, 
vienybė, tautinių vertybių išryški
nimas ir jomis vadovavimasis gy
venime labai reikšminga šiuo kri
tiškiausiu mūsų tautai gyvenamuo
ju momentu. Žinoma, lietuviai ne
begali puoselėti minčių atkurti vy- 
tautlnlų sienų Lietuvę. Lietuvių 
tautos didybė, pakitus politinėms 
sųlygoms, turi susirasti reiškimui- 
sl kitų naujų kelių, švlesėjimas 
ir kultūrėjimas yra atdaras kelias 
Ir mažoms tautoms, net ir tremti
nių salelėms. Kūrybinis lietuviš
kasis kultūrinis reiškimasis šian
dien pilnai teįmanomas tik lietu
viams tremtiniams laisvajam pa- ’ 
šaulyje. Tad šios rūšies pastangos 
yra būtina pareiga visiems sutar
tinai ir vieningai remti, siekiant 
išugdyti sąmoningų ir kultūringų 
naujųjų kar(ų, Visais būdais rem
tinos mūsų menininkų Ir moksli
ninkų pstangos.

A. ZUBRAS.

LIETUVIAI VOKIETIJOJE
Aiškus pasisakymas

Prancūzų įtakingas dien
raštis “Le Monde”, artimas to 
krašto užsienio reikalų ministeri
jai, įdėjo Ernesta Pezet, valstybės 
tarybos vicepirmininko, straipsnį 
“Pabaltijo valstybės tarptautinės 
teisės požiūriu”. Straipsnio auto
rius atpasakoja Pabaltijo valsty
bių įsikūrimų ir jų tarptautinį 
pripažinimų. Tarp kitko, jis rašo: 
“Pabaltiečlų išmintingumas, jų Iš
tikimybė tarptautinėms sutartims, 
gera valia ir tiesiog pagirtinas 
santykių palaikymas su savo kai
mynais ūkiniu ir politiniu požiūriu, 
geras sugyvenimas su Sovietais, 
dėja, nieko gero nedavė. Dvi tota
linės Jėgos — Berlynas ir Maskva 
— nusprendė Jų likimų 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. žinoma Rlbbentro- 
po — Molotovo sutartimi”. SovleT 
tai, pagal tų sutartį turėdami lais
vas rankas, vertė pabaltlečlus pa
sirašyti tarpusavio pagalbos su
tartį. Pagal tų sutartį Sovietai 
įvedė savo kariuomenę į Pabaltijį 
ir sudarė karines bazes. Devyniem 
mėnesiam praslinkus nuo tos su
tarties sudarymo, Sovietai griebė
si ulltimatumų, paremtų išmlslais, 
ir jų kariuomenė pavergė Pabal
tijo valstybes.

UKRAINIEČIAI STEBISI
LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA
Ukrainiečių laikraštis “Nash 

Klych” gegužės 20 d. laidoje, ap
rašydamas Lietuvių Enciklopedijos 
pirmojo tomo pasirodymų Bosto
ne, Mas., pabrėžia, kad Enciklope
dija turi 4,000 prenumeratorių. Ir 
toliau sako: “Taip dirba lietuviai”! 
Tuo tarpu Ukrainai išleido tik 3 
tomų enciklopedijų, o lietuviai ža
da išleisti net 20 tomų. Laikraštis 
ragina imti pavyzdį iš lietuvių ir 
leisti savo naujų enciklopedijų.

— Naujausiomis statistinėmis 
žiniomis organizuotųjų lietuvių 
bendruomenę Vokietijoje sudaro 
7.407 asmens, iš kurių yra 2.833 
vyrai, 2.379 moterys ir 2.198 val
kų iki 18 m. amžiaus.

Didžiausias lietuvių skaičius su
sitelkęs Schleswig — Holsteino 
krašte, kur 39 vietovėse gyvena 
2.397 lietuviai. Žem. Saksonijoje 
yra 1.593, Bavarijoje 1.439, Wuer- 
temberge 421, Nordrhein — West- 
falljoje 294, Hessen 266, Rhein- ' 
land — Pfalze 95 ir Badene 7 lie
tuviai. Darbo ir sargybų kuopose 
yra 588 lietuviai, o pavieniai gy
venančių 307.

— Skautai pirmieji iš lietuvių 
jaunimo Vokietijoje pradėjo sto
vyklauti; Stovykla įrengta gražio-' 
je vietoje, slėnyje tarp kalnų, 3 
km. nuo Schrieshelmo. Stovyklau
tojų yra 65.

Liepos 18 d. stovyklų aplankė 
žurnalistas St. Vykintas. Svečias 
pasidžiaugė gražia stovykla ir gra
žia jos lietuviška dvasia, kurių 
jaunimas Jaučia, išgyvena ir mo
ka stovyklavimo metu Išreikšti. 
Svečias betgi atkreipė dėmesį į 
per silpnų vaikų maitinimų. Jo 
nuomone rplkia visoms lietuvių or
ganizacijoms iš viso rimtai susi
rūpinti pakankamo vaikų maitini
mo reikalu. Pakankamas Ir tinka
moje formoje duodamas kalorijų 
skaičius yra reikalingas tiek jau
nimo fizinio išlaikymo, tiek jo 
nuotaikos atžvilgiu.

IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
GYVENIMO

— Liepos 15 d. paleidžiant gim
nazijų vasaros atostogoms, tų die
nų gimnazija suruošė didelę Iškylų 
garlaiviu gražiųja Vokietijos Ne
karo upe.

Iškyloje dalyvavo bevelk visi 
gimnazijos mokytojai Ir mokiniai.

Iškylos dalyviai buvo nuvežti 
Schwetzingeno kuopų vyrų kariš
komis mašinomis į Mannheimų, iš 
kur garlaivis plaukė pro “grąžiu
sias Heidelbergo apylinkes Nekaru 
iki Eberbacho.

čia iškylautojai Išlipo iš laivo 
Ir nedidelėje pievelėje ant kalno 
susirinko paminėt! didžiuosius Lie
tuvos vyrus, Barių ir Girėnų. Mo
kyt. S. Antanaitis papasakojo apie 
Darių ir Girėnų, apie jų žygį. Pas
kui oro skautai įspūdingai per
skaitė jų paliktų testamentų, pa
dainavo keletu dainų ir padekla
mavo eilėraščių.

Grįžę į laivų, iškylautojai nu
plaukė iki Heidelbergo, kur Jų Jau 
laukė kuopų mašinos parvežti na- 

' ;mo. Ekskursija dalyviams paliko 
labai gražių prisiminimų.

Dalį ekskursijos išlaidų, būtent 
DM 111, — , sumokėjo už laivų 
Huettenfeldo Apylinkės Valdyba.

— Lietuvių Mokytojų Sęjungos 
Chicagos Apygarda per savo Gim
nazijai remti vajaus vedėjų, A.

; Gulblnskų, yra sutelkusi Ir perve- 
i dusi šiuo metu didžiausių vienos 
I lietuvių organizacijos JAV įnašų 

Gimnazijos Namams 1. 760 dolerių.
— Energingo ir paslšventuslo 

128 Rėmėjų Būrelio vadovo, P. 
Lukošiūno, Adelaidėje, talka Gim
nazijos Namams vykdoma su pa
sisekimu toliau. Šis vienas kelioli
kos Australijos lietuvių būrelis jau ’ 
yra paaukojęs Gimnazijos Namams 
daugiau kaip 2.000 DM.
P. Lukošiūnas rašo paskutiniame 

laiške: "Taigi, numatytų DM 2.000, 
— jau peržengiau su kaupu ir dar 
aukos nenustoja 'plaukti.

— Pažymėtina senųjų lietuvių 
emigrantų Prancūzijoje auka 6.000 
fr. sumos, kuri liudija visų lietu
vių susirūpinimų šiuo lietuvišku 
švietimo židiniu Ir nuoširdų norų 
pagal išgales jį paremtu
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VYTAUTAS ŽEMKALNIS.

DR. MIKALOJUS VOROBJOVAS
Ęer Antaną Škėmą — Aleksį 

Rannit pasiekė ir Australiją liūd
na žinia apie tragišką Vilniaus 
Universiteto profesoriaus d-ro Ml. 
kalojo Vorobjovo mirtį. (Neprik
lausoma Lietuva N 26(375). 
D-ras Y°robjovas kilimo rusas, ne
paprastai kuklus, kruopštus Ir 
skrupufįngal sąžiningas, visapusiš
kas meno Ir Istorijos tyrinėtojas. 
Ypatingai buvo paveiktas Lietu
vos meno, Jį pamilęs, ir, kaip vie
nuolis Dievui, ištikimai atsidavęs 
to meno tarnybai. Vaizduojamas 
menas, muzika ir literatūra — bū
ta tos aplinkos kurioje Jis gyveno. 
Mokslus Vorobjovas baigė Vokieti-. 
joje. Vorobjovas priklausė tiems 
mokslininkams, kurie meno kūri
nio vertę pirmoj eilėj nustatyda
vo pagal istorinį momentą, siste
matizuodami faktus, metodus Ir 
principus. Kūrybinis momentas, 
Vorobjovo pažiūra, buvo iššaukia
mas istorijos eigos. Ypatingai ryš
kiai toji pažiūra pasireiškė jo vei
kale “Vilniaus menas” (Spaudos 
Fondas —■ 1939).
“Architektūra”, rašo Vorobjovas, 
“savaip — valdingai, neatremia
mai formuoja tautos gyvenimo pa. 
vidalą. Bet ar kiekviena architek
tūra turi šitą kuo ne magišką ga
lią?....” Vorobjovas tą galią pri
pažįsta tiktai praeitų amžių pasta
tams...” kada tebegyveno didieji 
architektūros stiliai, kurie organiš
kai išaugdavo iš kultūrinės visuo
menes kūrybinių potencijų, nenu- 
slžemlndarhi iki vergiško praei
ties kopijavimo"..........” mūsų
sostinė kaip tiktai yra išaugusi, 
bei susiformavusi kūrybingomis 
didžiųjų pasaulinių stilių gadynė
mis. Vilnius yra tarytum atvira 
knyga, gyvais vaizdais atskleid
žianti Europos stilių istoriją — 
nuo gotikos iki empiro.
Kruopščiai ir su meile d-ras Vorob
jovas tyrinėjo Čiurlionį. Čiurlionis 
dar iki šios dienos yra sunkiai 
įkandamas mūsų meno ‘tyrinėto
jams. Aleksis Rannit linkęs many
ti, kad... “člurlionies kosmiškai 
panteistinis gamtos pajutimas yra 
perdaug artimas lietuviams, kad 
Jie galėtų nešališkai, kritiškai, iš 
distancijos apie šią dailę mąstyti”. 
Tačiau Vorobjovas rusų filosofo 
ir poeto Vlačeslav Ivanovo studi
jos “Čiurlionis Ir meno sintėzės 
problema” padrąsintas parašo ir 
paskelbia plačią monografiją: “M. 
K. Čiurlionis. Lltauischer Maler 
und Muslker” (1939). Aleksis 
Rannit dėl šios studijos rašo: 
“Mikalojus Vorobjovas matė čiur- 
lionyje savo laiko valką, daugiau 
ar mažiau taip vadinamu “J,u- 
gendstill” produktą, [vairių Čiur
lionio laikotarpių ir atskirų pa-

veikslų metodologiškas klasifika
vimas šia vieno istorinio stiliaus 
plotme yra Vorobjovo tikrai to
bulai realizuotas. Būdamas kartu 
ir muzikos žinovu, Jisai galėjo 
interpretuoti ir muzikinę Čiurlio
nio kūrybą”.
Vokiečių mokslininkai, kaip meno 
istorikas Ludwig Grote, ar lite
ratūros istorikas Paul Fechter 
augštai vertindavo Vorobjovą kai
po didelį meno Ir istorijos žinovą 
ir daug žadantį šioje srityje moks
lo darbuotoją.
Vorobjovas yra parašęs daug strai
psnių apie lietuvių liaudies meną 
vokiečių Ir lietuvių spaudoje. Gy
vųjų menininkų Vorobjovas nelies
davo, bijodamas kad kartais kokia 
gal būt klaidinga pažiūra nepa
kenktų ir nepakirstų vienam ar 
kitam kelio kūrybos srityje. Ne
suprastas kai kurių dailininkų, jis 
vengdavo gyvuosius kritikuoti. 
Vorobjovas sakydavo: "Jei norit 
išvengti nemalonumų, patarčiau 
Jums vieną gerą dalyką, būtent, 
rašykit tik apie mirusius meninin
kus”,
Nusipelnęs mūsų tautai gabus 

mokslininkas Mikalojus Vorobjovas 
tragiškai atsiskyrė su šiuo pasau
liu, kuriuo jis nusivylė ameriko
niškoje aplinkoje, šioji Vorobjovo 
tragedija yra sunkus kaltinimas 

mūsų tremties veiksniams, kuriems 
Lietuvos dvasinės kultūros ūgdy- 
mas matomai labai mažai terūpi. 
Ir “Lietuvos Enciklopedijos” Re-' 
dakcija, klaidingai informuodama 
pirmame savo tome apie architek
tūrą, gal nepagalvojo, kad čia 
pat yra toks kuklus šios srities 
(mokslininkas kaip Vorobjovas, 
kuris savo darbais yra įrodęs gilų 
supratimą ir meilę mūsų menui 
ir istorijai ir kurio paslaugomis 
galima būtų buvę pasinaudoti vi
sų bendram ir dideliam interesui. 
Mūsų enciklopedijos pirmame to
me apžvalga apie architektūrą pa
daryta mūsų kultūros reikalui di
delė žala, o galima buvo išvengti 
ne tik žalos, bet atvirkščiai, pasi
naudojus Vorobjovu, duoti aiškų, 
patrauklų ir mokslinį apibūdini
mą to meno, kuriuo ruošiamės at
statyti savo sugriautą kraštą. 
Savižudybės priežasčių komplek
sas yra labai didelis ir sudėtingas, 
tačiau, jei Vorobjovui nebuvo pa
sirūpinta sudaryti sąlygų' bendra
darbiauti bent prie informacinio 
darbo, kurio mes taip pasigenda
me mūsų kultūros populiarlzavimo 
Ir svetimtaučių informavimo sri
tyje, yra, trumpai drūtai sakant, 
nusikaltimas mūsų tautai.
Skaudu, begalo skaudu netekus 
Vorobjovo...

PAS LIETUVIUS SKAUTUS
VIETININKUOS ŠTABO 

POSĖDŽIO
Pereitą savaitę įvyko Sydnėjaus 

skautų vietinlnkijos štabo posėdis, 
kuriame dalyvavo ir skaučių drau
govės draugininke su adjutante.

šiuo metu Sydnėjuje yra 2 skau
tų draugovės: viena Bankstowne 
ir kita Cabramattoje, skautų vy
čių būrelis ir skaučių draugovė su 
organizaciniu centru Bankstowne. 
. Prieš metus įsteigtai “Kęstu

čio” draugovei Bankstowne va
dovauja skt. vytis R. Jaselekis. 
Draugovės veikla gyva ir skautų 
skaičius kiekvieną savaitę didėja. 
Nesenai įsisteigusi draugovė Cab- 
ramattoj plečia veiklą, ši drau
govė nuoširdžiai paramos susilau
kia iš vietos ALB Apylinkės val
dybos ir apylinkės tautiečių. Va
dovauja skt. vytis T. Rotcas. Iš 
skuačių draugovės draugininkės R. 
Osinaltės pranešimo paaiškėjo, kad 
skaučių draugovės veikla dar nė
ra pakankamai Išsivysčiusi. Dar
bą trukdo neturėjimas savos pa
talpos ir dideli nuostoliai 
mažosioms skautėms atvykti į su
eigas. Sydnėjuje esančios skauti- 
ninkės neateina į pagalbą. Tikima
si, orui atšilus kliūtys bus įveik
tos, nes bus galima sueigas kvies
ti atvirame ore.

“Kęstučio” dr-vė ruošiasi meti
nėms, kurios įvyks rugsėjo aš
tuntosios proga, šioje draugovės 
šventėje dalyvaus ir skautės. Skau
tai ir skautės tą dieną duos įžo
dį. šiuo metu mažesnieji yra ruo
šiami egzaminams j jaunesniųjų 
skautų ir skautų patyrimo laips-

■ nius.
Veiklos išplėtimui nutarta įstei

gti skautų Tėvų Globos Komitetą, 
kuris rūpintųsi lėšų telkimu ir at
liktų darbus, kurių neįveikia patys 

| skautai, ypač mažieji, pav. baliaus 
I — vakaro ruošimas, kurio pelnas 
' būtų paskirtas palapinėms bei ki
toms stovyklavimui būtinoms reik- 
menėms įsigyti. Sktn. Kišonui pa
siūlius Komitetas sudarytas iš 
atstovų nuo kiekveinos draugovės 
Draugininkams pristačius kandi
datus, Komitetas sudarytas iš šių 
asmenų: Minioto (Bankstowne 
draugovės), Skirkos (Cabramat- 
tos), p. Laurinaitienės (skaučių 
draugovės) ir Pranulio (skautų 
štabo atstovas). Nutarta ateinan
čių metų pradžioje suorganizuoti 
skaučių ir skautų stovyklas. Sto
vyklas pilnai aptarti bus sukvies
tas spec, štabo posėdis. Pripažin
ta, kad sėkmlngesniam darbui rei
kalinga skautų ir skaučių veiklą 
derinti.

Posėdžiui pirmininkavo vietinin
kas sktn. Kišonas.

Skautų Globos Komitetas pasi
skirstė pareigomis. Pirmininku iš
rinktas Miniotas.

SYDNĖJAUS SKAUTAI
RUOŠIASI STOVYKLAI

Sydnėjaus skautų Vyčių Būrelio 
iniciatyva yra ruošiama 1954 — 
1955 m. 14 dienų skaučių ir skau
tų bendra stovykla. Stovyklavimas 
bus pradėtas š.m. gruodžio 28 d. 
Ir truks iki 1955 m. sausio 12 d. 
Skautų Vyčių būrelis, ruošdamas 
savo stovyklą, Vietinlnkijos šta

t

SPAUDOS PUSLAPIUOSE
ATOSTOGINIAI

PASIVAIKŠČIOJIMAI.

“EUROPOS LIETUVIO” Nr. 32 
str. “Atostįoginial pasivaikščioji
mai” K. Barėnas kalba apie "nu
tautintą lietuvį. Autorius atsipra
šo, kad jis. nekalbės apie žmones, 
kadangi, pagal paprotį, atostogų 
metu Jis Ir šiemet aplankė Belle 
Vue zologijos sodą Manchestery- 
je, kur aplankė kupranugarius, 
dainuojančią beždžionę ir seną pa
žįstamą — lietuvišką stumbrą. 
Apie, šitą emigrantą iš Lietuvos 
K. Barėnas taip rašo:

“Labiausiai j tą zoologijos sodą 
traukia tai tas lietuviškas stum
bras. Rodos, 1948 metais teko pir
mą kartą užtikti jį čia. Prie Jo 
gardo buvo anuomet prikabinta 
Jmetrika, kad jis yra imigravęs 
1945 m. rugsėjo mėn., vadinas, 
anksčiau už mus, taigi ir ypatin
gų privilegijų bus turėjęs, jei taip 
anksti čia atsidūrė (gal buvo įtar
tas dirbęs naciams, o paskui pa
aiškėję bus, kad Jis visiškai šiuo 
atvėju niekuo dėtas). Atsidūrė jis 
čia visiškai ne sunkiems darbams, 
bet kaip ir šitai mažajai scenai: 
idant žmonės galėtų j jį pažiop
soti. Ar iš tiesų jam teko praeiti 
skryningus — negalėčiau pasaky
ti. Vis dėlto Jo kilimo vieta buvo 
aiškiai nurodyta tame inetrikinia- 
me žemėlapyje: Lthuania. Tokia 
jo metrikacija ir buvo visus tuos 
keleris metus. Taigi vienas jau 
tas lietuviškas sentimentas labai 
visad malonus, nors tas lietuvis 
šiuo atvėju yra aiškus galvijas Ir 
daugiau nieko, galvijas Ir dar ne
raliuotas, nes, man rodos, stumb
rų niekas neganydavo, šiaip ar 
taip, miela aplankyti šitokį retą 
tautietį, nors ir galviją, ir dar šiuo 
tuo pavaišinti ne tuščios, o išsike
pusios pyrago eidavo j svečius. O 
Jis vaišes mėgsta Ir tuo storu su
rambėjusiu liežuviu mielai įsideda 
bumon duonos riekę ar kokį ska
nėstą.

Šiemet tas stumbras mus nuste
bino. Guli Jis sau atokiai, toks pat 
via lėtas Ir nerangus, ir dar rei
kia laiko pasiprašyti, kad ateitų, 
kad malonėtų bent prie svečių at
sikelti iš guolio. Būdas Jo, rodos, 
nė per plauką nepasikeitęs: lėtas 
tebevaikščioja, nerangiai tebeslsu- 
kloja, lyg Slenkevičiaus Pamušt- 
pentis. Pagaliau Jis ateina, Ima 
duoną, valgo, vis toks lėtas, šį kar
tą truputi apšlubęs ir susigėdęs. 
Ko? Matyt, sąžinė graužia šitą 
milžiną galviją, nors jis pats šioje 
istorijoje vargu kuo nors bus kal
tas.

Va, koks reikalas: pasirodo, vy
ras nebeteko savo tautybės... Nu-

bui pritarus, sykiu suruoš stovyk
lą ir Jauniesiems broliams bei se
sėms, kad šie išeitų 14 dienų skau
tiškąją lietuvišką mokyklą. Numa
toma plati programa. Stovyklos 
vieta apie 25 mylios nuo Sydnė
jaus, Penrith apylinkėje.

Berniukų ir mergaičių stovyk
los bus įrengtos atskirai, bet ne
toli viena kitos. Skautų stovyklai 
vadovaus vyresnieji skautai vy
čiai, o skaučių — draugovės vado
vės. Skautės dar yra numačiusios 
pakviesti stovyklauti vieną vyres
nių skautininkių ir vieną iš skau
čių motinų.

Smulki stovyklavimo programa 
ir kitos informacijos bus suteiktos 
draugovių sueigose.

Šitas stovyklavimo laikas pa
rinktas todėl, kad skautai vyčiai, 
kurių daugumas dirba arba studi
juoja, kitu metu negalėtų daly
vauti stovykloje, o ypač stovyklai 
vadovauti.

I. Pr.

MELBOURNO SKAUTŲ DARBO 
PLANAS

šių metų antrajam pusmečiui 
Melbourne skautai yra numatę ši
tokį veiklos planą: 1) Rugsėjo 5 
d. įvyko IŠKILMINGAS TĖVY
NĖS LAUŽAS, 2) rugsėjo 18 d. 
ruošiamas pasilinksminimas St. 
Michael salėje, Nth Melbourne vi
suomenei su skautiška programa. 
Čia pirmą kartą pasireikš Jauna 
baleto šokėja Danutė šližytė. Pra
džia 7 vai. vak. 3) spalio 23 d. 
numatomos Geelongo L.K.F. ir 
skautų trapės gastrolės. Svečiai,]

sitautino (greičiausia, buvo nutau
tintas)... Jau pakeistas tas jo 
tautybę rodąs žemėlapis, ir Jis da-1 
bar Jau nebe lietuvis, o — euro
pietis... Įvyko evoliucija ar revo
liucija. .. Matyt, kažkam nepatiko 
ta Jo tautybė.

“Jau buvom bebėgą jieškotl so
do administracijos ir klausti, ko
ks čia neramus kaimynas susirū
pino šituo ramiu liettuvišku mil
žinu Ir atėmė Jam tautybę. Paskui 
nusprendėm, kad dėl to vieno, nors 
ir didelio ir reto, neverta varstyti 
durų Ir burnos: taigi ar be vienas 
pakeitė savo pavardę ir visokerio
pai nusitautino pats savo noru Ir 
valia ir būdamas visiškai sveiko 
proto ?| O šitas bent ne pats tokią 
operaciją atliko, o jis Ir galvijas 
dar, ne kiek čia tame dideliame 

1 kūne bus ir to proto, ne kiek čia 
I tos tautinės sąmonės! Greičiausia, 

niekas jo nė neklausė, nė pasira
šyti Jam niekas nedavė nieko. Te
gu sau būna. Gauna užkramtyti, 
kai kas dar pavaišina, Ir gyvena 
sau, iš lietuvio padarytas euro
piečiu galviju.

"Žinia, kitą kartą nebe taip bus 
malonu vaišinti jį: Jau svetimokas, 
jau nubyrėjęs Iš tautiečių statis
tikos. Bet ką darysi: daugel žūva, 
daugel pūva, pasak poeto... Kad 
nebūtų toks sunkus tas išsiskyri
mas su buvusiu tautiečiu, sustoja
me toliau, kur uždarytos Indijos 
šventosios karvės ilgaragės ir šven
tieji jų veršiukai. Zoologijos sode 
Juk visad būna internacionalas, ir 
kiekvienas čia gieda savo balsu 
savo giesmelę, kai nori valgyti, 
ir tautybė nebesudaro Jokios es
mės ir rūpesčio: viską nusveria 
pilvas.

STEFAN SIATKOWSKI

Kam teko būti Vienos Pratery- 
Je, to Belle Vue nenustebins Jau 
nei šitais kalnų geležinkeliais, nei 
visom urvų baisybėm. O kai mes 
buvom, tą dieną nuo riksmo apki
męs džentelmenas šaukė užeiti pa
sižiūrėti ,kaip žmogus pakelia ark
lį. Tas žimogus iš tiesų pakėlė 
arklį ir kumščiais kalė j medžio 
pliauskų vinis, ir Jis buvo Pama
rio lenkas, aišku, uždirbąs duoną 
ne tik sau, bet ir tam džentelmo- 
nui, Ir arklio prižiūrėtojui, ir ark
liui, Ir kasininkei, ir bilietų tik
rintojui. Stiprus kaimynas! Bet dar 
nei nenusltautinęs, nei nutautintas. 
Tiesa, dėl savo stiprumo Jis šitam 
scenos reikalui vadinamas Samso
nu, bet greta visur žymįs Ir savo 
tikrąjį vardą ir savo tėvų pavar
dę: Stefan Siatkowski.

"Jis ir suklaidino mus truputį: 
toj salikėj, kur jis arklį kiloja ir 
tas vinis kalinėja, scenos prieky
je prikabinėta spalvotų elektros 
lempučių, ir visos jos taip gražiai
Iš eilės sukabintos — vis geltona 
žalia ir raudona, geltona, žalia ir 
raudona. Ne, pasirodė, ne lietuvis,
o pamario lenkas”.

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

padedami Melbourne skautų, Išeis 
j sceną su S. Čiurlionienės opere
te “Kuprotas oželis” ir S. Lau- 
caius tragikomedija “Taikos kiau
lė”. 4) Spalio pabaigoj ar lapkri
čio mėn. pradžioj, didžiojoje para
pijos salėje Tuntas ruošia turtlin. 
gą loterjią. Fantus loterijai paruo
šia ir paaukoja patys skautai. Lo
terijos metu veiks šiltų ir šaltų 
valgių bufetas, kurį ruošia ir sve
čius aptarnaus skautų motinos. 
Pelnas skiriamas vasaros stovyk
lai paremti. 5) Vasaros stovykla 
numatoma gruodžio mėn. pabaigo
je ir sausio mėn. pradžioje. Sto
vyklą ruošia Tuntas Ir ji truks dvi 
savaites. Stovykla ruošiama visam 
lietuviškam jaunimui. Numatoma 
šioje stovykloje dalyvaus naujai 
įsisteigusio* Geelongo Vietininkl- 
jos skautai. Norintieji stovykloje 
dalyvauti registracijos reikalu 
kreipiasi laiškais: Psktn. Alg. Kar
pavičius, 192 Leicester Str., Carl
ton, Vic. ir Skin. Danutė Lazut- 
kaitė, 10 Robb Str., Essendon, Vic., 
arba asmeniškai sekmadieniais prie 
bažnyčios, (v.)

Geelongas s
"Vytis” II — "North Shore 

38:31 (15:17)
Pradžioje žaidimo “Vytis” buvo 

pasimetusi, bet prieš baigiantis 
puslalklui save surado. Antram 
puslalky išlygino dviejų tašku 
skirtumą ir tolimesnį žaidimą ve
dė žymia taškų persvara. Paste
bėtina; kad komanda geriau susi- 
žaldžla prieš stiprų priešą. Rung
tynes daugiausiai pralaimėjo prieš 
silpnesnes komandas. Šiose rung
tynėse taškus surinko: Palais — 
4, Jomantas — 7, Breneizeris — 
13, Zinkevičius — 6, Starlnskas
— 6, Lipšys 2.
“Vytis” I — Y.C.W. 45:27 (1e:19)

žaidimas pradėtas didele sparta 
ir pirmose minutėse “Vytis” vedė. 
"Vyties” gynimas kietas, bet vie
nas priešo žaidėjas savo gražiais 
tolimais mėtymais nusvėrė laimė
jimą savo naudai.

Antrame puslalky "Vytis” vėl 
veda. Be to, ateina į rungtynes 
pasivėlinęs Serch, kuriam įėjus i 
aikštę "Vytis” išvysto dar didesni 
greitį ir užtikrintai laimi, šiuo 
metu “Vytis” A klasėje užima I-ją 
vietą lentelėje. ‘Taškus sįurlnko: 
J. Jonušas — 14, A. Šimkus — 
15, A. Bertašius — 8, G. Serch
— 6, E. Lipšys — 2, J. Aukšta
kalnis — 0.

—as.
KREPŠINIS ADELAIDĖJE

Jauniai. "Vytis”—"Nth. Adelaide”
35:28

Pirmam puslalky ypač gerai pa
sirodė Lapšys, kuris turėdamas 
prieš save pusmetriu augštesnj 
australą, sunkiai galėdavo prieiti 
prie priešo krepšio, bet pradžioje, 
kol nebuvo taip stipriai dengia
mas, pasirodė taikliu mėtytoju. 
Pirmas puslalkls baigėsi lygiomis.' 
Po pertraukos mūsiškiai pasirodė 
pranašesni ir tikslūs Petraškos ir 
Lapšio metimai užtikrino laimėji
mą.

Taškus laimėjo: Lapšys 12j Pet
raškas, Dunda 4, Gudelis, Kaliba- 
tas ir Andriušis po 2, Karsteds 5 
ir Binkevlčius 0. Edas.

FUTBOLAS ■
"Vytis” — “Stuart” 7:2

Paskutinės žiemos sezono laimė
tos rungtynės tikrai gražiu san
tykiu. Visus 7 įvarčius įmušė ki
tas. Su šituo laimėjimu Kitas vėl 
pasiliko geriausiu įvarčių mušėju. 
Žiemos turnyre Jis į priešininikų
vartus "įkirto” 33 (pereitais me
tais 67) įvarčius.

“Vytis” turėdama tokį žaidėją
kaip P. Kitas vertai gali didžiuo
tis ir džiaugtis. Kitas yra Jr "Vy
ties” komandos kapitonas. Kartais 
jis gal ir klaidų padaro komah- 
dos sąstatą sudarydamas (o kas 
Jų nedaro!), bet vėliau tas klaidas 
aikštėje pats išperka taikliai šau
dydamas į priešininkų vartus.

Geriausi šiose rungtynėse bu
vo Kitas, Langevičius, Synušas, 
Sadauskas.

Rezervas. "Vytis” — ‘Stuart” 
2:1. Įvarčiai Binkevičiaus ir Pled- 
žinsko.

‘ Vytis” — "Pt. Adelaide” 3:5
Rugpjūčio 21 d. susitiko "Vy

tis” su “Pt. Adelaide”. Mūsiškius 
lydėjo nesėkmė. Jau pirmose mi
nutėse “Vyties gynėjas Valentini 
įsimušė sau įvartį, paskui ir prie
šas surado "skylę” Vyties vartuo
se. Netrukus Kitas .įšovė vieną 
įvartį priešui, bet ir pats turėjo 
iš aikštės išeiti —■ taip smarkiai 
buvo “Pt. Adelaidė” gyniko pa
stumtas. Grįžo tik antro pušiai- 
kio pradžioj. Antram puslalky 
čiplys daro gražų įvartį galva ir 
Kitas iš baudos jmuša trečią. “Pt. 
Adelaide” laimi dar du įvarčius ir 
rungtynės ‘baigiasi "Pt. Adelai
dės” naudai. Mūsiškiai visi žaidė 
gerai, ypač čiplys, Kitas, Synusas 
ir Sadauskas buvo šaunūs. Įvar
čiai Kitas 2 ir čiplys 1.
Rezervas. "Vytis”—“Pt. Adelaide” 

2:0
Rugpjūčio 21 d. “Vyties” rezer

vas, buvo be savo geriausio gy
niko Synusio, kuris perėjo į I ko. 
mandą. Silpnas buvo puolimas ir

IPOPTM,^-
aiškiai nesuslžaldęs. Glruckas žai
dė centru, bet jis čia visai netiko. 
A. Rusinąs, tik atvykęs iš Mel
bourne ir be treniruočių, buvo sil
pna vieta komandoje. Puolimas 
turėjo progų, bet nebuvo kas įvar
čius muša.

VALDYBOS KRIZE

Adelaidės Sporto Klubas Vytis 
vis negali išsirinkti valdybos. Jau 3 
susirinkimai , o valdybos dar nėra. 
Tretysis susirinkimas buvo gana 
gausus, bet valdybai kandidatų 
neatsirado: visi tučtuojau savo 
kandidatūras atsiimdavo, valdy- 
bon įeiti griežtai atsisakydami. 
Vėliau prasidėjo, kaip paprastai, 
ginčai, pasirokavimai ir kai spor- 
tininikams nusibodo viso to klau
sytis — jie išsiskirstė. Tada ir 
susirinkimas iširo.

Patirta, kad visos “Vyties” klu
bo bylos buą perduotos ALB Apy
linkės valdybai, kuri gal bandys 
dar kartą sudaryti sportininkų 
“valdžią”.

Reikalas yra toks: Adelaidė, at
rodo, nebeturi žmonių, kurie norė
tų ir sugebėtų įsijungti j sportini 
gyvenimą ir vadovautų sportinin
kams. .Visi tebežiūri j buvusius 
klubo pirmininkus, bet šie, kaip 
atrodo, susirūpinę nauja emigra
cija į Ameriką ar kitur, todėl 
daugiau žiūri savo bagažo.

Jeigu valdybos ir nepasiseks su
lipdyti — futbolininkai ir krepši
ninkai neišsilakstys. Jie žais, kaip 
ir iki šiol, bet tai bus įrodymas, 
kiek mes ateiname savam Jauni
mui į talką Ir pagelbstime Jiems 
organizaciniame darbe. >

Edas.

STALO TENISAS
Hobartas. Baigminėse stalo te

niso varžybose dėl Tasmanijos mei
sterio vardo dalyvavo ir du lietu
viai: A. Kaltinis iš Brante Park 
ir S. Valaitis iš Hobarto.

A. Kaitinta laimėjo 8-čią vietą 
individualinėse ir 2-rą vietą dve
jeto (su J. Healy) varžybose.

S. Valaitis pasiekęs pusfinalius 
individualinėje varžybose pralai
mėjo keturių setų kovoje prieš bu
vusį ir dabartinį čempioną R. Wil
cox, o dvejete (su McShane) su
klupo prieš pat pusfinalius.

Abu leituvial mėgiami dėl kieto 
žaidimo ir gražaus stiliaus.

Jaunių klasėje A. Andrikonis 
užėmė antrą vietą Tasmanijoje. 
Turėdamas truputį laimės, galėjo 
tapti Jaunių čempionu, ko mes jam
linkime kitais metais. Jaunių pus- 
balgmę pasiekė ir M. Kaltinis iš 
Hobarto, pralaimėdamas Jaunių
čempionui D. Austin. Mūsų vyrų 
pasiekti laimėjimai yra vert idėme- 
sio, nes žaidimo lygis buvo gana 
augštas. V.R.

•
Įtemptai praėjęs rungtyniavimas 

dėl pasaulio šachmatų meisterio 
titulo tarp rusų Botvlniko ir iš
šaukėjo Smyslovo baigėsi lygiomis 
(12:12). Botvinikas yra 42 metų, 
o Smyslovas 33 meų amžiaus. Pa
žymėtina, kad ir paskutinį susiti
kimą dėl titulo 1951 metais prieš 
Bronšteiną Botvinikas tegalėjo su
lošti lygiomis. Nors jis ir pasilie
ka pasaulio nugalėtoju, bet neiš
siskiria iš kitų didmeisterių taip 
kaip prieš jį buvę Laskeris, Ca- 
pablianca ir Aliochinas.

•
Amerikiečių žurnalas “U.S. 

News and World Report” rašo, 
kad Sov. Sąjunga treniruoja 12 
milijonų sportininkų, daugiausiai 
lengvaatletų, kurie turės Sov. Są
jungai iškovoti pirmąją vietą pa
saulyje. Svarbiausias ir artlmiau- 
sals tikslas yra Olompinial žaidi
mai, kurie įvyks 1956 m. Mel
bourne. Atvyks 400 sportininkų.

Nesenai sovietų ledo rutulinin- 
kai nugalėjo pirmaujančius šioj 
sporto šakoj kanadiečius ir paš
liūžų varžybose turėjo persvarą 
prieš švedus.

Šveicarijoje įvykusiose Europos 
sporto varžybose Sovietų S-gos 
lengvaatletai “pasigrobė” pusę 
aukso medalių.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.
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Adelaidė Melbournasrami pąstoce
Sydnėjus

600 TAUTOS SOLIDARUMO
Brisbane

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Prieš pradedant minėjimų įvy

ko Brlsbanės lietuvių susirinki
mas, kuriame buvo išrinktas Ats
tovas į ALB Tarybos suvažiavi
mų Melbourne. Išrinktas 
Apylinkės valdyboj pirm. R. 
rys.

Rugsėjo 8-tosios minėjimų 
dėjus, paskaitų skaityti buvo pa- 

pasitarnauti' stovykla lietuvių vaikams Sydnė- j kviestas Antanas Vilkinąs. Menl- 
' ■ I nę programų išpildė Pr. Budrio 

' praleisti tokių puiKlų progų, neiei-1 vadovaujamas choras, padainavęs 
■ariems. ūžiant vaikų lietuviškoje aplinkoje lietuviškų dainų. Minėjimas baig-
Salėje minėjimų trumpu žodžiu' paatostogauti, būtų nusikaltimas tas Lietuvos himnu.

' ’ " o-—----- Po oficialiosios dalies įvyko po
būvis su šokiais, loterija ir alu
čiu. Šventėje dalyvavo per 200 
tautiečių.

ŠVENTĖJE

SYDNĖJAUS VAIKŲ STOVYK
LA PRIE NARABEEN EŽERŲ 

Šių metų gruodžio mėn. pabai
goj Ir 1955 m. sausio mėn. prad-

Tautos šventės minėjimas įvyko žioj įvyks 10 dienų lietuvių vai- 
rugsėjo 5 d. Šv. Benedikto salėje j kams stovykla prie Narabeen eže- 
Kun. P. Butkus atlaikė pamaldas | rų. 1 stovyklų galės būti priimta 
Ir pasakė dienai skirtą pamokslų,1 50 valkų, nuo 8 iki 14 metų am- 

■ kreipdamas dėmesį į tai, kad žlaus. Stovyklos mokestis numato, 
tremtyje esanti lietuvių tautos da- ‘ mas £ 5.0.0 vienam vaikui. Šei- 
lis privalo vieningumo ir susiklau- ' moms turinčioms daugiau valkų,; 
symo, nes tik šiuo keliu eidami bus daroma palengvinimų, šitokia | 
geriausiai galėsime ) _______
kenčiančiai tėvynei. Per pamaldas 1 Jule yra ruošiama pirmų kartų Ir j 
giedojo Br. Kiverio dv. mišrus 1 praleisti tokių puikių progų, nelei- i 
kvartetas.

atidarė ALB Sydnėjaus Apylinkės 1 prieš savo vaikus. Stovyklų orga- 
plrm. Alg. Bučinskas. Sugiedojus nlzuoja ALB Sydnėjaus, Banks- 
Lietuvos himną ir susikaupimo towno Ir Cabramattos apylinkių, 
minute pagerbus žuvusius dėl Lie- valdybos. Užregistruoti valkus ga- 

' Įima rašant tokiais adresais: E.;
Slonskls, Lot 19 Spencer St., Sef- I 
ton, NSW; Alg. Bučinskas, 821 
Flinders St., Darlinghurst, NSW; 
N. Cininas, 97 Boyd St., Cabramat- 
ta, NSW. Rašant nurodyti valko 
amžių ir kokių mokyklų lanko.

Į šių stovyklų galės būti prilma-

RINKS ATSTOVUS Į KRAŠTO
TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ | 

Rugsėjo 19 d. 11.30 vai (tuoj po, 
pamaldų) įvyksta ALB Adelaidės 
Apylinkės visuotinis susirinkimas, 
kuriame bus renkami atstovai į 
ALB Tarybos suvažiavimų, kuris 
šiemet įvyks gruodžio 28-31 
nomis Melbourne.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
ADELAIDĖJE

Rugsėjo 1 d. Adelaidėje įvyko 
šiemet antras žemės drebėjimas. 
Jis truko tik 40 sekundžių ir Iš 
miego prikėlė priemiesčių gyvento
jus. Žemės drebėjimas miesto cen
tre nebuvo Jaučiamas, bet gana 
stiprus virpėjimai palietė apie 300 
kv. mylių plotų. Padaryta nuosto- I 
lių pastatams. Edas.
•KAIMYNUOSE” APSILANKIUS

Rugsėjo 3 d. Adelaidės Lietuvių minties, kad bent kultūriniame ba- 
Teatro Mylėtojų Grupė vaidino 
St. Santvaro “Kaimynus”. Spek
taklis įvyko Australia Hall. Veika
lų režisavo Paulius Rūtenis. Vai
dino: B. Janavičienė, D. Macke- 
lienė, O. Pridotkaitė, I. Ridlinskai- 
tė, V. Marcinkonytė, O. Naudžiu- 
vienė, H. Butvilą, B. čėsna, L. 
Gerulaitis, V. Janulis, J. Neve- 
rauskas, V. Opulskls, P. Rūtenis, 

parengimas, J. Venclovavičius ir V. Vosylius.
Antra pramjera rodo, kad Gru-

'STATOMAS pamink
las LIETUVIUI 
KNYGNEŠIUI

Spaudos draudžiamuoju -metu 
vysk. M. Valančius mokė -lietuvius

die-

ALB
Bud-

pra-

Melbourno K. Fondo
nauja vadovybė

Rugpjūčio 15 d. įvyko metinis
K. Fondo skyriaus susirinkimas, skaityti , knygnešys slapta atne- 
Valdybos pranešimas nebuvo labai 
džiuginantis dėl visiems labai ge
rai žinomos melbournišklų nesan
taikos. Džiugu pažymėti, kad visi 
nariai, kaip paaiškėjo iš praneši
mo, yra užsimokėję nario mokes
tį. Tai, bene, bus vienintelė orga
nizacija, kuri tuo gali pasigirti 
Melbourne. Į naujųjų valdybų iš
rinkta V. Jakutis, kun. J. Kungys, 
A. Zubras, J. Antanaitis ir J. Kaz
lauskas.

Prieš renkant valdybų buvo pa
sisakyta dėl nesantaikos slogučio, 
kuris gręsia suskaldyti pačių lie- 
tuviškų bendruomenę. Visi kalbėto
jai pasisakė, kad naujoji valdyba 
turi parodyti didelio takto ir iš-

tuvos laisvės, paskaitų skaitė Vyt. 
Skrinska. Padaręs trumpų istorinę 
apžvalgų, paskaitininkas plačiau; 
kalbėjo apie lietuvio tremtinio už-' 
davinius ir pareigas savo kraštui.

Meninėje programoje J. Almis 
Jūragis skaitė savo eilėraštį (‘Ke
liai į gimtų kaimą”, Irena Vilno-1
nytė paskambino Bacho jr Tallat mi ir Iš kitų vietovių (Wollongon-
— Kelpšos kūrinių, jaunutis smul- j go, Canberros, Newcastlės ir t.t.) 
kininkas Vitalis Stašionis, pianinu ■ lietuvių vaikai. Registracijos lai- 
prltariant Jūratei Stašlonytel, pa- ■ kas baigiasi malonėkite pasku- 
grojo “Op, op, Nemunėli” ir “Slun- bėti.
tė mane motinėlė”. V. Saudargie- —----- ...----------- ----- ....
nės vadovaujamos Valkų Teatro 
Studijos mokinės Judita Kolakau- 
skatlė, Ramūnė Šidlauskaitė ir Da
lė Ramanauskaitė padeklamavo ei
lėraščių, ir šios Studijos mokinės, 
akordeonu pritariant Alg. Plukui, 
dar pašoko liaudies šokius “Kal
velį” Ir "Žiogelį”, Pranešėjos pa- ■ 
reigas simpatingai atliko (gal klek 
skubėdama) Jaunutė Gllonertaitė. 
Programa buvo neblogai parinkta 
ir ne perkrauta.

Po oficialiosios dalies buvo ben
dra arbatėlė ir šokiai.

Minėjime dalyvavo apie 600 
žmonių. Malonu pažymėti, kad šį 
kartą, kaip reta kada, Jaunimas 
sudarė bene pusę visų susirinku
siųjų. Ir programos didžiąją dalį: 
atliko taip pat jaunimas. I yra taikomas specialiai

Minėjimas praėjo sklandžiai, tik | Todėl Jaunoji karta šia 
kitų kartą paskaitos ir programos ypatingai kviečiama ir “Jaunimo

- ---- ... —’-'pavakary” laukiama. Į "Jaunimo
pavakarį” yra kviečiami visi Sam
būrio nariai ir “Šviesos,” parengi
mų lankytojai. Pradžia 7 vai. vak.

Skyraius Valdyba.

“KOVAS” NORI ĮSIGYTI 
PATALPAS

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu
bas Kovas organizuoja lėšas žemės 
sklypui nupirkti ir patalpoms įsi
gyti. Lėšų telkimui vadovauja klu
bo vicepirmininkas Br. Šaltmi- 
ras. Rėmėjų skaičius auga. Surin
kta nemaža suma pinigų, bet dar 
daug jų ir reikia. Numatoma 
vesti plataus mąsto vajus ir 
masl, kad Sydnėjaus lietuviai 
lai parems savo sportininkus.

metu bufetas kitame salės gale 
turėtų būti uždarytas, (j)

D. KAROSAS IŠSKRIDO Į 
KANADĄ

Donatas Karosas, pastaraisiais 
metais būvęs ALB Sydnėjaus Apy
linkės valdybos pirmininku, rugsė
jo 14 d. su savo motina išskrido 
j Torontą, Kanadon, kur gyvena 
jų kiti šeimos nariai. Karosai į 
Australiją atvyko prieš penkerius 
metus ir bevelk visą laiką gyveno 
Sydnėjuje. D. Karosas ilgesnį lai
ką buvo Sydnėjaus Apylinkės bib
liotekėlės vedėju, visų laikų akty
viai dalyvavo bendruomenės gyve
nime, Sp. Klube Kovas Ir šiemet 
buvo apylilnkės valdybos pirminin
kas.

Grosų namuose (Mortlake) Ka
rosams suruoštose išleistuvėse da
lyvavo apie 40 žmonių: visi Mort- 
lakės lietuviai ir geras būrys sve
čių bičiulių iš kitų Sydnėjaus vie
tų. čia atsisveikinimo žodį tarė 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas kun. 
P. Butkus, ALB Krašto Valdybos 
pirm. Vyt. Simniškis, namų šei
mininkas Grosas ir kaimynų vardu 
A. Kapočius. Palinkėta gero vėjo 
ir sėkmės Kanadoje.

B. Mazgelio pasiūlyta mezliava 
“Mūsų Pastogei” davė £ 4.6.6.

D. Karosas buvo ištikimas l,M. 
P.” prenumeratorius ir laikraštį 
paprašė toliau siuntinėti nauju ad
resu j Torontu.

LIETUVĖ GYDYTOJA
CAHRAMATTOJE

Gydytoja S. Ambrozienė, šiemet 
baigusi medicinos mokslus Sydnė- 
jauą universitete, atidarė savo ka
binetą Cabramattoje (37 Cumner- 
land Str., telef. UB 1622).

Gyd. S. Ambrozienė yra baigusi 
medicinos mokslus dar Lietuvoje ir 
Australijoj turėjo išklausyti vi
siems užsieniečiams gydytojams 
nustatytą trijų metų kursą ir Iš
laikyti egzaminus. Pirmajai lietu
vei gydytojai Sydnėjuje linkime 
sėkmės, (j)

šė knygų bei laikraštį į lietuvio 
trobų. Per raštų pabudo lietuvio 
sųmonė ir jis atsikovojo spaudos 
laisvę, šiemet švenčiam šio įvykio 
50-ties metų sukaktį. Pagerbti at
mintį didžiojo tautos švietėjo Mo
tiejaus Valančiaus ir idealistų 
knygnešių, Melbourne L.K. Fondo 
Valdyba skelbia rugsėjį knygų va
jaus mėnesiu. Tegu kiekvienas 
melbournlškis lietuvis paaukoja 
vienų knygų fondo bibliotekai, tai 
susilauksime didžiausios lietuviš
kos bibliotekos Australijoje ir tuo 
būdu pastatysim Valančiui ir Kny
gnešiui prasmingiausių paminklų.

Laisvajam pasaulyje šiandien 
galim laisvai spausti lietuvišką 
knygų, šiandien tačiau turim nau
jų rūpesčių svetimam krašte 
gyvenantis jaunimas ir svetimas 
mokyklas belankąs ima atprasti 
nuo lietuviškosios knygos. Graži ir 
įdomi knygų biblioteka bus gera 
priemonė kovai su šiuo pavojumi. 
Biblioteka pasidarys didelis talki
ninkas ir savaitgalio lietuviškoms 
mokykloms.

Valdybą tiki, kad šis jos kreipi
masis bus visų melboumiškių lie
tuvių Jautriai sutiktas. Biblioteka 
labai džiaugsis gavus naujuosius 
lietuvių rašytojų veikalus, o taip 
pat svetimų autorių vertimus į 
lietuvių kalbų. Norintieji gali pa
aukoti vienai knygai pinigais. Kny
gas ir pinigus sekmadieniais po 
pamaldų priims bibliotekos vedė
jas, duodamas atatinkamų pakvi
tavimą. Per vajaus mėnesį biblio
tekininkui talkaus Ir vienas valdy
bos narių.

M.L.K. Fondo Valdyba.
LIETUVIŲ TAUTOSAKA IR 

SENOSIOS DAINOS
Sambūrio šviesa Melbourno sk. 

vienųjmrtą per mėnesį ruošia Mel
bourno lietuviams forumus ir pa
skaitas. Rugpjūčio 28 d. ponia A. 
Karazijienė skaitė paskaitų "Lie
tuvių tautosaka ir senosios dainos”. 
Prelegentė savo paskaitą pailiust
ravo padainuodama keliolika liau
dies dainų posmų.

Tai buvo tikrai patrauklus pa
rengimas. Nuotaika buvo pakili, 
nes paskaitinlnkė klausytojus per
kėlė į gimtąją šalį ir, rodos, ma
tei: galūlaukėje piemenėlį ankstų 
rytų gaivia rasa bebrendantį ir 
kartu su vyturėliu bedainuojantį; 
saulei leidžiantis grėbėjėles iš lan
kos begrįžtančias su daina skam
bia; arba vėl — sutemos ant kve
piančių laukų leidžiantis — šien
pjovių sutartinė per lygumas ir 
klonius bangavo, vilnijo ir gęso 
ten toli, toli už ežero, už “šilo juos
tos mėlynos”. Skambioj dainoj lie
tuvis išlieja ilgesį. Lūkesčius lū- 
kestėlius skaisčios mergelės ir jau
ni berneliai dainužėje Išpasakoja. 
Liūdesys surakina širdį prisimi
nus motučių sengalvėlių išdainuo
tus vargus ir rūpestėlius staklėse 
ir prie ratelio.

Ar dainuoja šiandien mūsų se- 
sės ir broliai gimtojoj žemėj ? Taip, 
tik Jų daina dabar nėra laisva ir 
Joje sielvarto gijos dar ryškesnės, 
žodžiai dainos dar graudesni.

Prelegentė parodė ne tik didelį 
lietuviškos dainos pažinimą, bet ir 
meile dainai, saviems žmonėms ir 
savajam kraštui spinduliavo. Bū
tų miela šių paskaitą — studiją 
matyti atspaustų laikraštyje — 
senimas turėtų progos prisiminti, 
o jaunimas susipažintų su mūsų 
liaudies dainų apybraižomis, dai
nos lietuviškos kilme.

re galėtų visi geros valios lietu
viai susitikti vieningai ir nuošird
žiai. Pozityviai pasisakyta dėl esa
mų lietuviškų institucijų išlaiky
mo. šios kalbos kilo baiminantis 
dėl separatistinės parapinės tary
bos Ir katalikų kapeliono laikyse
nos ir veiksmų. Susirūpinimas, tur
būt, nulėmė, kad naujoj valdyboj 
sutinkame iki šiol nuošalėje besi
laikiusiųjų vardus. Susirinkimui 
pirmininkavo A. Zubras, sekreto
riavo G. Gasiūnienė. (x)

PABALTIEČIŲ VAKARAS
Lietuvių, latvių ir estų bendruo. 

menių vadovybių Iniciatyva, buvo 
suruoštas bendras vakaras. Tai 
buvo tikrai gražus 
kurio senai visi laukėme, čia jau- ____
kiai praleidome laikų Ir visų tri- pė dirba daug ir su atsidėjimu. 
Jų tautybių žmonės jautėsi kaip Kaip mėgėjiškas pastatymas ver- 
geri kaimynai svečiuotis susirinkę.I tlntinas teigiamai. Dail. A. Rūkš- 
Šitoklus vakarus ruošti yra nau-' teles dekoracijos trumpam laikui 
dingą Jau tik dėl to, kad jaunimas žiūrovus buvo nukėlę į lietuviškų 
turi progos pabendrauti ir kultu- J kaimų. (1.)

“ŽEMELĖ ŠVENTOJI”
Tokiu pavadinimu “Australijos 

Lietuvio” leidžiamas Marijos Rad- 1 
zevlčlūtės Žemaitijos knygnešių1 
romanas jau baigiamas spausdinti 
ir netrukus pasirodys knygų rin
koje.

ringai pasilinksminti. Linkėtina,' 
kad tokių vakarų būtų daugiau: 
suruošta.

ir

Sambūrio narį
Collg. J. MAKSVYTĮ 

Ir
O. DANIšKEVlčIŪTĘ 

sutuoktuvių proga sveikiname _ 
visokeriopos laimės ateičiai linkio Women Associaty klubo patalpose

T. Sakalas.

Pranešimai
ir Rugsėjo 25 d. Canberros Country

Sambūris šviesa 
Sydnėjaus Skyrius.

JAUNIMO PAVAKARYS
Sambūris šviesa Sydnėjaus sky

rius š.m. rugsėjo mėn. 18 d., šeš
tadienį, Mllsons Point, Ennis Rd. 
12-14, ruošia “Jaunimo pavakarį”.

Šis parengimas savo pobū&žiu 
yra taikomas specialiai Jaunimui.

i proga yra

pra. 
tiki-'
mie-

A.L.

BANKSTQWNO SKAUTŲ 
METINĖS

“Kęstučio” Draugovė (Banks- 
towne) rugsėjo 25 d. mini savo 
metines. Minėjimas — vakaras 
įvyks šv. Pauliaus parapijos salė
je, 532 Canterbury Rr. Dulvich 
Hill. Prie minėjimo prisideda skau
čių ir Cabramattos draugovės. 
Programų išpildys skautės ir skau. 
tai.

Minėjimas bus pradėtas 3 vai. 
p.p. trumpomis pamaldomis skau
tams, kurie duos įžodį. Vėliau įžod
žio apeigos, dainos, deklamacijos, 
tautiniai šokiai, Cabramattos skau
tų choras, smuikas, akordeonas, 
trumpas humoristinis scenos vaiz
delis Ir kt. Po programos bus šo
kiai.

Į minėjimų kviečiami skautų 
tėvai ir visi skautų bičiuliai. Čia 
jaukiai praleisite laikų ir bendrau
dami su skautais paremsite lietu
viškojo jaunimo pastangas dirbti 
ir budėti lietuvybės Ir skautiškųjų 
idealų išlaikymui.

Sydnėjaus Lietuvių Skaučių 
ir Skautų Draugovės.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

(Civic Centre) įvyks Sambūrio 
Šviesa steigiamasis susirinkimas. 

Visi tautiečiai kviečiami dalyvau
ti.

“M.P.” RĖMĖJAI

Iniciatoriai.

PASISKIRSTYMAS
PAREIGOMIS

Kun. J. Kungiui susvyravus 
atsisakius į valdydbų įeiti, įvykį
tikrai nuoširdžiai apgailestavus, jo 
vieton rugpjūčio 29 d. buvo pak
viesta pirmoji kandidatė O. Matu- 
lionytė. Tos pačios dienos posėdy
je naujoji valdyba pasiskirstė pa
reigomis: V. Jakutis — pirminin
kas, J. Antanaitis — vicepirminin
kas, J. Kazlauskas — iždininkas, 
O. Matullonytė — sekretorė ir A. 
Zubras'— valdybos narys. Biblio
tekai vesti pakviestas senasis .ve
dėjas I. Geštartas. šiam stropiam 
K.F. talkininkui Ir visuotinas su
sirinkimas pareiškė padėkų.

Naujoji valdyba pirmame posė-

"Mūsų Pastogei” paremti auko-. 
ja: V. Lozoraitis, NSW, — £ 2. 
10.0, H. Janulevičius, NSW, £ 1.' 
5.0. B. Barkauskas, Sydnėjus, dr. 
J. Palietis Qld. po £ 1.0.0. K. I 
Berzinsklenė, NSW ir F. Januš-jdyje svarstė kelius spaudos Jubi- 
kevičius, Sydnėjus, po 15 šll. F. Hejui įprasminti. Nutarta suorga- 
Damasevičius, W.A., J. Arnas-' nizuotl laikraščio talkininkų bū- 
tauskas, Vik., V. Tamošaitis, V1C.,I relį, paruošti laikraščio korespon- 
Ant. Talandls, NSW, Alf. Žukaūs- dentų iš Jaunimo tarpo. Visuotinam 

■ - -.— ' susirinkime buvo pasiūlyta ir visų
Šiltai priimta panaujinti ir papll- 
dyti bibliotekų, prašant melbour- 
nlškius paaukoti po vienų knygų. 
Valdyba nutarė skelbti rugsėjį 
knygų vajaus mėnesiu. Valdyba 
mano, kad padidinta ir panaujinta 
biblioteka bus gražiausias pamin
klas lietuviui knygnešiui Ir pačiai 
50-ties metų spaudos atgavimo 
sukakčiai.

Savo darbui valdyba tikisi para
mos iš visos Melbourno organizuo
tos bendruomenės fr Iš paskirų 
asmenų. (x)

Lletuvių Rezistencijos Buvusių 
Politinių Kalinių Komitetas Aus
tralijoje praneša: lapkričio mėn. 
7 d. skelbiama Lietuvos rezisten
cine diena Australijoje, ši diena 
Jungiama kartu su Nežinomo po
litinio kalinio dienos minėjimu. 
Sydnėjuje minėjimų ruošia LRB Sarauskas, Sydnėjus, N. Rudys,[

kas, Vic. ir J. Sirutis, NSW. po
10 šil. A. Alekna, Sydnėjus, V. 
(arniiaVnc QvrrlmAina M '

PK Komitetas. Kitose vietose šį! NSW, E. šilkinis, NSW, J. Nor- 
1 vilas, NSW, S. Pranckevičius, 

NSW po 5 šil. J. Pocius, S.A. — 
8 šll. B. 'Savickas, Vic. — 6 
K. Adickas, NSW — 4 šil. 

MEZLIAVOS. Iš YaUomo 
St. Aušrotų gauta £ 2.6.0.

"Mūsų Pastogė” visiems rėmė
jams nuoširdžiai dėkoja.

minėjimų prašomos suruošti ALB 
Apylinkių valdybos ar paskiros 
organizacijos. Tų dienų renkamos 
aukos skiriamos Lietuvos ,laisvės 
Ir nepriklausomybės atstatymui.

Gruodžio 26 d. LRBPK Austra
lijos Komitetas ruošia metinę 
šventę.

Komitetas norėtų suruošti per 
radijų minėjimų, bet šiam reika
lui stinga lėšų. Galintieji nors 
maža auka mus paremtu prašomo 
siųsti šiuo adresu: Mr. K. Butkus, 
63 Macley St., Potts Point, NSW.

P. Sakalauskas 
Komiteto pirmininkas.

šll.

per

Prašo atsiliepti
Rytis Kuzavinis, gyvenantis Ave 

Los Cedros, Vereda 23 No 5, El 
Valle Coche, CARACAS, VENE
ZUELA, jieško Jono Morkūno, 
gyv. Australijoje. Rašyti augš- 
čiau duotu R. Kuzavinio adresu.

JUMS SIŪLOMAS

Ž DĖMESIO DĖMESIO |
d. X

I
 Prašom įsidėmėti mūsų naujų adresų pasikeitusį nuo liepos 19

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

ORTOOptical Service
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr.

•į Priešais Melbourno Town Hall.

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

į , kreipkitės

PHILIP JAMES & CO

I

GERAS DARBAS
Reikalingi

IR II KLASĖS SHEET METAI. 
DARBININKAI

X

ž

1819
x

i
1

Head Office
119 Swanston St., priešais Melbourno Town Hall 

Telefonas: FA 8734, Cėntralinė 4742—5463—3606.
Dėl tolimesnių informacijų rašykite, užeikite arba skambinkite. 
Po darbo valandų telef.: UL 8738 ir prašykite Real Estate Manager

E. LINAS
SKYRIAI VISUOSE PRIEMIESČIUOSE

X

į

i

(Smulkūs metalo skardos darbai.) 
Anglų kalbos mokėjimas pagei
dautinas.
Duodama antvalandžių. Augščiau- 
slas atlyginimas.
Kreiptis arba telefonu skambinti 
(LA 3671) į asmeninės dalies vedė
jų (Mr. M. L. Bollard)
' F. Muller Pty. Ltd.

69 — 79 Parramatta Rd., 
Camperdown, Sydney.

DROVITĖS, NEDRĮSTATE?
Įsigykite draugų modernišku ke

liu — per korespondencijų.
Mūsų sąrašuose 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

Lietuvis siuvėjas
Naujai atvykęs lietuvis siuvėjas 

priima užsakymus savo namuose: 
182 Hawthorne Prd., Haberfield, 
N.S.W.

Važiuoti iš George St Abbots
ford ar Five Dock tramvajais ligi 
Hawthorne Canal.

Smulkesnių Informacijų skam
binti vakare telefonu UA 3126.

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

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef. WB 1768, 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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