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KRAŠTO VALDYBA.

No. 38. (28^). šeštieji metai. .

SYDNEJUS, 1954 m. rugsėjo 22 d.

20 m. Pabaltijo Valst. 
Santarvei

Šių metų rugsėjo 12 dieną su
ėjo 20 metų, kai buvo sudaryta 
Pabaltijo Valstybių Santarvė. Pa
ti sutartis pasirašyta 1934 m. rug
sėjo 12 d. Ženevoje ir vėliau buvo 
įregistruota Tautų Sąjungoje. Su
tartimi buvo numatyta derinti tar
pusavyje Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos užsienio politiką ir savitar
pinę paramą diplomatijos srityje. 
Maždaug kas pusmetį įvykdavo 
užsienio ministerių konferencijos 
— paeiliui Kaune, Rygoje ir Ta. 
line. Tokių konferencijų įvyko 11. 
Paskutinė buvo 1940 m. kovo mė
nesį, keletą mėnesių prieš visišką 
Pabaltijo kraštų okupaciją. Sovie
tai 1940 m. birželio mėnesį, įteik
dami ultimatumus Pabaltijo vals
tybėms, tvirtino, esą, tos valsty
bės sudariusios karinę sąjungą 
prieš Sovietus. Tai buvo melagin
gas tvirtinimas.

Jokių agresinių tikslų prieš nie
ką Pabaltijo valstybės neturėjo. 
Pabaltijo valstybės, kaip žinoma, 
buvo brutaliausiu būdu paaukotos 
sudarant 1939 m. Ribbentropo — 
Molotovo slaptą sutartį. Visi So
vietų tvirtininlai turėjo tikslą tik 
pridengti ir nuslėpti tikrąją pa
dėtį. Po karo išėję aikštėn slap
tieji dokumentai aiškiai rodo, kad 
Sovietai yra įvykdę agresiją prieš 
Pabaltijo valstybes.

Atsakingieji lietuvių, latvių Ir 
■ estų laisvinimo veiksniai ir tų tau

tų plačioji visuomenė ir šiandien 
tebėra nuomonės, jog reikia ir da
bar, Ir ateityje siekti kuo glau
desnio tų trijų tautų bendradar
biavimo. Tąja kryptimi dirba Bal
tų Taryba, kuri palaiko Pabalti
jo valstybių santarvės tradicijas. 
Dar vokiečių okupacijos metu yra 
buvę bandyta atgaivinti Pabalti
jo Santarvę, tačiau nacių režimas, 
areštai sutrukdė pradėtąjį darbą.

Nuo 1946 metų Baltų Taryba 
be pertraukos toliau tęsia Balti
jos veiningumo darbą. Beveik visi 
svarbesnieji politiniai žygiai yra 
atlikti bendrai. Visame pasaulyje 
eina visur išvien ir be sunkumų 
sugeba suderinti savo politiką.

Tarpusavyje bendradarbiauja 
taip pat Ir trijų Pabaltijo valsty
bių diplomatai.

Karo debesys
APLINK FORMOZĄ

KOMUNISTINĖS 
KARIUOMENEI
BŪTI PASIRUOŠUSIAI. AME
RIKOS KARO LAIVAI VISA
DOS PLAUKIA TEN, KUR 
LAUKIAMA AGRESIJOS. DA
BAR JIE SKUBA PRIE FOR- 
MOZOS.

KINIJOS
ĮSAKYTA

Pekino (komunistų) radijas rug
sėjo 19 d. paskelbė įsakymą, kad 
Kinijos komunistų kariuomenė bū
tų pasiruošusi Formozos “išlaisvi
nimo” žygiui.

Iš New Yorko pranešama, kad 
Kom. Kinijos kariuomenė tik lau
kia įsakymo įpradėti invaziją į 
Kinijos nacionalistų valdomą sa
lą.

Kom. Kinijos pietvakarių kari
nės apygardos vadas gener. Ho 
Lung savo kalboje pabrėžė, kad 
Kinijos liaudies vyriausybė yra 
pasiryžusi "išvaduoti Formozą iš 
nacionalistų sauvalės” ir armija 
šitai jvykdysianti.

Toliau jis kalbėjo: “Armija yra 
apsisprendusi likviduoti Chiang 
Kalsheko gaujas ir apginti terito
rinį Integralumą ir nepriklauso
mybę krašto, kaip lygiai apginti 
taiką Azijoj ir visame likusiame 
pasaulyje”. Generolas kalbėjo pir
majame naujai Išrinktame Kom. 
Kinijos parlamente. Baigdamas 
savo karingą kalbą Ho Lung 
sakė: “Kiekvienas imperialistų 
resyvus žingsnis prieš Kiniją 
sudaužytas į šipulius”.

Gerai Informuoti stebėtojai ma
no, kad padėtis Tol. Rytuose le
miamos įtampos pasieks artimiau
siomis dienomis.

Amerika, kuri yra pasižadėjusi 
ginti Formozą, ten jau nuo anks
čiau laiko stiprų karo laivyną. 
Nacionalistų kariuomenei apmoky
ti siuntė instruktorius ir patarė
jus. Siuntė karo medžiagas, gink
lus ir moderniškiauslus lėktuvus. 
Sakoma, kad šiandien generalisi
mo Chiang Kai — sheko apie 600. 
000 vyrų armija esanti ginkluo
ta iki dantų ir labai gerai išman-

pa- 
ag- 
bus

kštinta. Formozos sala, Ir kitos | 
mažesnės salikės, paverstos tvirto- ■ 
vėmis ir pasiruošusios tinkamai ■ 
sutikti užpuoliką. Nežiūrint į tai, 
amerikiečiai šiomis dienomis įsakė ■ 
į Formozos vandenis plaukti 10' 
kreiserių, 125 naikintojams, 60 po- ' 
vandeninių laivų ir lėktuvnešiui. |

Kokias pajėgas yra sutelkusi laiką. Darbo dienai kolūkiuose pa- 
Kom. Kinija prieš Formozą, šian- ! sibaigus, išmatuojama kiek hekta- 
dien niekas tikrai nežino. Kong: rų kiekvienas kolūkietis Išarė dir- 
Kongo kiniečių laikraštis "Kungl vos, nušienavo pievos, nupjovė ja- 
Sheung Daily News” nurodo, kad, vų lauko, sugrėbė pievoje šieno, 
kiekvieną dieną mažiausiai 5000 išravėjo daržo, kiek prikabino meš
kom. kariuomenės karių iš Canto- I lo vežimų, pristatė gubų ir t.t. Ta
no iškeliauja į Amoy, artimiausią' da brlgadierius įrašo j kolūkiečio 
uostą nuo Formozos, iš kurio pas-."kolektyvinio ūkio nario darbo kny- 
tarosiomis savaitėmis buvo bom-1 gutę” koks darbas ir kiek jo at- 
barduota Quemoy naciaonalistų 
valdoma sala.

Amerikiečių “The New York 
Post” nurodo, kad padėtis esanti 
labiausiai pavojinga po II Pasauli
nio karo, nes katastrofa galinti j 
prasidėti kiekvienu metu, ir ji pri
klauso nuo atsitiktinumo, nuo vie
no šūvio, nesvarbu iš kurios pusės 
tas šūvis būtų paleistas.

Kovos ore ir vandenyje prie Que
moy salos tebevyksta. Nacionalis
tai bmobarduoja komunistų kariuo
menės telkimo punktus prie Amoy 
miesto ir daužo uostą bei skandi
na laivus, o komunistai apšaudo 
Quemoy ir kitas nacionalistų val
domas salas.

SVARBI BAZĖ
Žinovai teigia, kad Formozą 

esanti labai svarbi bazė, turinti 
gyvybinės reikšmės Kom. Kinijai, 
nes karo atvėju, sutrikus susisie
kimui geležinkeliu su Sov. Sąjunga, 
Kinija būtų atkirsta nuo svarbiau
sios tiekimo bazės — Sov. Sąjun-' 
gos. Gi tiekimas laivais, kontro
liuojant Formozą nacionalistams, 
būtų visiškai užblokuotas. Tokiu 
būdu Kinijos komunistų milžiniš
ka armija pasidarytų neveiks
minga, arba jos reikšmė būtų la
bai sumažinta, šitai žino Pekinas 
ir Vašingtonas, šitai žino ir Mas
kva.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Darbas ir atlyginimas Lietuvos kolūkiuose

Sovietinės Lietuvos kolūkiuose, cukraus ir po 1,5 rb. "Stalino’ 
kaip ir pramonėje, vyrauja “so
cialistinė” akordinė sistema, ty. 
nustatant atlyginimus imamas pa
grindu ne išdirbtas laikas, bet at
liktas darbo kiekis. Tik išimtinais 
atsitikimais, kai akordinis princi
pas sunkiai pritaikomas, darbas 
vertinamas atsižvelgiant į Išdirbtą

likta ir, pagal nustatytas kiekvie
nai darbo rūšiai normas, apskaitą 
darbadienius, kuriuos taip pat i 
knygutę įrašo. Darbadienis tuo bū
du yra akordinis darbo vienetas 
ir nėra tolygus darbo dienai. Pa
gal darbadienius vėliau, metų gale, 
apskaitomas kolūkiečiams atlygi
nimas.

Į metus kolūkietis vidutiniškai 
išdirba 140-160 darbadienių. Tik 
pasižymėję “spartuoliai” išdirba 
du šimtus darbadienių ir daugiau, 
štai imkime tokį, jau Sovietų 
garsinamą Ir jų propagandoje da
žnai minimą, “Jullljos žemaitės” 
vardo kolūkį prie Stačiūnų: ketu
rių asmenų “spartuolių” šeima, 
kur tėvas ir sūnus dirba lauki
ninkystės brigadoje, žmona prie 
veršelių girdymo, o duktė prie 
kiaulių šėrimo, visi drauge per 
metus uždirba 900 darbadienių t. 
y. vidutiniškai po 225 darbadienius 
kiekvienas. Dažnai tačiau atsitin
ka, kad paprastas kolūkietis ne
uždirba per metus nė 100 darbadie
nių.

TAUTOS DIENA SALEJE IR BAŽNYČIOJE

šeštadienis, rugsėjo 11-ji.
Tautos ir Marijos šventei prasi

skleidė scena ir Jos gilumoje salė 
išvydo lietuviško stiliaus koplytė
lėje Marijos paveikslą, šio pavei
kslo autorius Ir Melbourne lietu
vių bendruomenės pirmininkas A. 
Vingis paprašė atsistojant pager
bti žuvusius kovoje dėl Tėvynės. 
Sugiedota Marijos giesmės pos
mas.

Sekė suglaustas, bet gražus 
pirmininko žodis. A. Šemetas ir J. 

Pyraglūtė padeklamavo. Vyr. skau
tų grupė Jausmingai padainavo 
keletą dainų apie Tėvynę. Gelon- 
giškis D. Paliulis padainavo dvi 
liaudies dainas. Lituanistinių kur
sų seniūnas — A. Staugaitis su
grąžino klausytojus su Adomu 
Mickevičium į Lietuvą. Citatomis 
iš “Pono Tado” talkavo kursantės 
E. Clvinskalti Ir R. Jakutytė.

Visus pradžiugino P. Morkūno 
vadovaujamas atgaivintasis “Aido” 
choras. Šis pirmas prisikėlėlio vie. 
šas pasirodymas tikrai vykęs ir 
daug vilčių žadantis. Retas kas 
nepatikėjo dainos žodžiams “Mes 
grįšim ten” — grįšim į Tėvynę.

Karmelitų parapijos klebonui 
tėvui De Logry dvi jaunos lietu
vaitės įteikė lietuviškosios , ben
druomenės dovaną — p. Jeršovo 
rankų darbo gražų lietuvišką kry-

Rugsėjo 8-ji Melbourne
žlų. Širdingai atsidėkojo tėvas De 
Logry, iškeldamas choro meninį 
užsirekomendavimą, tautinių dra
bužių dailumą: lietuvišką bendruo
menę Jis tikrai mylįs, niekada jai 
pastogės neatsakysiąs — tegu ii 
tik laikosi kupetoj, tepuoselėja se
nąsias tradicijas, gimtąją kalbą, 
savą kultūrą.

Oficialioji dalis baigta Tautos 
himnu. Paskui salėje, saviems mu
zikantams grojant, pasišokta iki 
vidurnakčio. Soc. Globos kruopš- 
čiosios moterys vaišino savo pa
gamintais skanėstais. Minėjimo 
proga rinkta aukos Tautos Fondui.

Sekmadienis, rugsėjo 12-jl.
Bažnyčioje. Tai tęsinys vakar 

dienos tautinės šventės minėjimo 
salėje. Erdvi bažnyčia pilnutėlė 
Žmonių. Pamaldos tikrai Iškilmin
gos. Vėl skamba “Aido” choro 
giesmės, lydimos vargonų. Ųlenal 
skirtas kun. Pr. Vaserio pamoks
las paryškina kontrastą tarp čia 
ir ten: pavergta Lietuva verkia 
Tautos Dieną. Tauta kraujuoja. 
Mišių metu renkamos aukos Tau
tos Fondui. Dosniai aukojama. Ir 
vėl suskamba Tautos himno žod
žiai. šiuo kart mąldos namuose.

Lietuviškoji dvasia gyva. Ir šir
dys Tautai Ir Tėvynei plaka vis 
Jautriau Ir jautriau.

J. Rimas (Melb.)

DVI NUOMONĖS
Maniloj pasirašytą Pietų — Ry

tų Azijos Gynybos paktą Sovietų 
Sąjungos užsienių reikalų minis
terija pavadino "akcija, tiesiogiai 
nukreipta prieš Azijos ir visų To
limųjų Rytų saugumo interesus”, 
šitas paktas, sovietų nuomone, esą 
niekas daugiau, kaip kolonialinės 
politikos plėtimas į Aziją, siekiant 
Azijos tautas ūkiškai pavergti.

Australijos užsienių reikalų mi- 
nisteris nurodė, kad ši sutartis už
kišo “plyšį”, pro kurį buvo 
tomą aiški grėsmė Australijos 
gurnui.

Amerikos užsienių reikalų
Dulles pažymi, kad Manllos paktas 
nėra nukreiptas nei prieš vieną 
tautą ar valstybę, bet turi tikslo 
užkirsti kelią agresoriui.

ma-
sau-

min.

O dabar pažiūrėkime, ką gi tas 
mūsų “normuotas” kolūkietis už 
savo visą triūsą gauna. Sovietų 
akimis, kolūkis yra kooperatyvi- 
nials pagrindais susitvarkiusi įmo. 
nė, taigi ir kolūkio pajamos teore
tiškai turėtų visos atitekti darbi
ninkams kolūkiečiams. Bet kaip 
tai atrodo praktikoje? Pirmoje ei
lėje didelė dalis kolūkio pajamų 
natūra (grūdais, mėsa ir pan.) ir 
pinigais eina valstybei kaip duok
lė, toliau, pagal metų pradžioje 
sudadrytą su MTS sutartį, Išmo
kama stočiai priklausanti už dar
bą dalis. Tam tikra kolūkio pa
jamų dalis eina į taip vadinamą 
visuomeninį fondą. Paliekama grū
dų atsarga sėklai. Ir tik tada, kas 
lieka, paskirstoma kolūkiečiams.

Kolūkiečiams liekanti kolūkio 
pajamų dalis skirstoma pagal dar
badienius, išeinant iš bendro kolū
kyje išdirbto darbadienių skaičiaus, 
t.y. apskaitoma, kiek už vieną dar
badienį Išpuola grūdų, pašaro, pi
nigais ir pan. Taigi, kolūkietis 
metų gale turi pajamų pereinamai 
nuo to, kiek jis turi uždirbęs dar
badienių. Štai, pvz. Sovietų Lie
tuvos spaudoje garsinamuose ko
lūkiuose buvo už darbadienį išmo
kama:

“Karolio Požėlos” vardo kolūky-

vardo kolūkyje, Jonavos raj., —» 
po 4 kg. grūdų ir po 200 rub. 
’’Julijos Žemaitės” vardo kolūkyje 
prie Stačiūnų, — po 4 kg. rugių, 
400 g. cukraus ir po 3,5 rublius. 

. Pastarasis kolūkis skaitomas bene 
i pavyzdingiausiu ir Jame kolūkie- 
i čiams Išmokami atlyginimai yra 

ypatingai dideli.
Kad lengviau būtų tuos išmoka

mus už darbadienį atlyginimus su
gretinti, paverskime Juos ištisai 

, rubliais, pritaikydami geriausią 
atvėjį, kad kolūkiečiu! pavyko vi
sus grūdus, cukrų, pašarą ir kt. 
parduoti laisvosios rinkos kaino
mis, o ne valdiškomis kainomis, 
kurios yra žymiai mažesnės. Lai
svoje rinkoje už rugių centnerį 

( kolūkietis gaus 140-160 rb., už pa
šaro centnerį — 70-80 rb., ųŽ cuk
raus kg. — 10 rb. Pagal tai Išeitų, 
kad už vieną darbadienį kolūkie
tis gavo: “Karolio Požėlos” vardo 
kolūkyje — 11 rb., “Stalino” var
do kolūkyje — 14 rb., "Julijos Že- 
Imaitės” vardo kolūkyje — 19,5 
rublių.

Prileidžiant, kad kolūklątis per 
metus išdirbo 150 darbadienių, kiek 
eilinis kolūkietis vidutiniškai ir iš
dirba, jis už savo visų metų dar
bą kolūkyje, pavertus pinigais ir 
jo pajamas natūra, gauna nuo 160 
rublių (“Karolio Požėlos” vardo 
kolūkyje) iki 2925 rublių (“Julijos 
Žemaitės” varddo kolūkyje). Tai 
reiškia, kad į mėnesį Sovietų Lie
tuvoje kolūkietis uždirba nuo 127 
iki 244 rublių.

Taigi, sakykim, kad vidutiniš
kai kolūkietis Sovietų Lietuvoje, 
uždirba į mėnesį 200 rublių. (Dar, 
kartą atkreiptinas dėmesys, kad i 
tą sumą įeina ne tik Jo piniginės, 
bet ir pajamos natūra, įvertintos 
augščiausiomls kainomis.) Ką gi 
jis gali už tuos 200 rb. į mėnesi 
nusipirkti? O gi jis gali nusipirkti 
po 4 kg. duonos arba po 0,5 kg. 
mėsos į dieną, arba, jei jis galėtų 
gyventi visiškai nevalgydamas, tai 
už pustrečio mėnesio pajamas jis 
galėtų nusipirkti vieną porą pus
bačių, arba už visų metų pajalnas 
Jis galėtų nusipirkti gerą vyrišką 
kostiumą.

Nepriklausomoje Lietuvoje pas
taraisiais metais samdinys ūkyje 
gaudavo apart pilno Išlaikymo, ku
ris buvo daug kartų geresnis kaip 
dabar kolūkietis gali turėti, skir
damas visą savo uždarbį vien tik 
maistui, dar vidutiniškai 360 litų j 
metus arba 30 litų į mėnesį algos, 
už kurią jis galėjo pas šeiminin
ką pavalgęs, ,kas mėnesį dar nusi
pirkti: 10 ančių arba 2 poras pus
bačių, arba į metus 4 kostiumus.

“Tiesa” gi rašo: "Dėka Tarybų 
valdžios kolūkinės santvarkos, dar
bo valstietis amžiams išsivadavo 
iš vargo ir priespaudos...” Elta.

MINISTERIAL '
v SKRAIDO

Prancūzijos parlamentui atsisa
kius ratifikuoti Europos Bendruo
menės Gynybos paktą, Vakarų vy
riausybėms iškilo nauja problema: 
kaip įtraukti Vak. Vokietiją į Eu
ropos gynybos sistemą, Ir Vak. 
Vokietiją apginkluojant nesueiti į 
aštrų konfliktą su ta pačia Pran
cūzija, o taip pat surasti formulę, 
priimtiną Bonos vyriausybei.

Dldž. Britanijos užsienių reika
lų min. Edenas buvo nuskridęs į 
Romą, kur turėjo pasitarimus su 
Italijos vyriausybe, o vėliau su ki
tomis šiaurės Atlanto pąkto val
stybėmis. čia Jis rado pritarimą,

Amerikos užsienių reikalų min. 
Dulles buvo nuskridęs į Bonną, 
kur turėjo pasitarimus su kancle
riu dr. Adenaūerlu. Dulles nesus
tojo Paryžiuje, tuo parodydamas 
Prancūzijai Amerikos nepasitenki
nimą dėl Europos Bendruomenės 
Gynybos pakto atmetimo.

Nurodoma, kad Amerika Pran
cūzijai aiškiai davė suprasti, Jog 
Amerika sieksianti Vak. Vokieti
ją apginkluoti ir įtraukti į š. At
lanto Sąjungą. Jeigu Prancūzija 
šitam pasipriešinsianti, tai Ame
rika žada nutraukti bet kokiajja- 
ramą Prancūzijai. \

Vokietijos apginklavimui ir f 
raukimul į š. Atlanto Sąjungą pi — 
taria visi šios Sąjungos nariai — 
valstybės ir šį projektą energin
gai remia Anglija.

Australijos užsienių reikalų mi- 
nlsterls Casey išskrido j Londoną, 
kur turėjo slaptus pasitarimus su 
Churchllllu.

Sovietų Sąjunga pasiūlė Japo
nijai pradėti “normalius santy
kius”, nes Sov. Sąjungai atsisa
kius pasirašyti San Franclsko tal
kos sutarti 1951 m., iki šiol ji tech
niškai tebėra karo padėtyje su 
Japonija.

šiemet iki liepos mėn. 30 d. j 
Australiją Imigravo 94.494 asme
nys ir išemigravo 71.979. Iš atvy
kusiųjų 16.634 yra studentai ir 
vaikai. Daugiausia atvyko anglų 
(43%) paskui eina vokiečiai, ita
lai; olandai ir graliai.

Komunistinės Kinijos 7 divizi
jos atitraukiamos iš Korėjos ir 
permetamos j naujas pozicijas, iš 
kurių numatoma vykdyti invaziją 
į Formozą.

Kardinolas Spelmanas Amerikos 
Legiono suvažiavime pasakė kal
bą, kurioje pabrėžė, kad taikaus 
sugyvenimo su Sov. Sąjunga ne
galį būti. Jis įspėjo amerikiečius 
dėl galimo naujo Pearl Harbour, 
kuris kiekvieną valandą galįs iš
tikti amerikiečių tautą.

Australijos gynybos ministeris 
pareiškė, kad iš Korėjos atitrauks 
vieną batalioną karių, laivyno ir 
aviacijos junginius. Į Australiją 
jie sugrįš laike trijų mėnesių. Ki- _____  _____  ________  .
tų metų pradžioje šie kariai bus [ je, Dotnuvos raj., — po 1,72 kg. 
pasiųsti į Malajus. grūdų, po 2 kg. pašaro, po 118 gr.

Viena britų firma pagamino lėk
tuvą be sparnų, kuris Jau pradė
tas vadinti “skraidančia lėkšte”. 
Šita “skraidanti lėkštė” esą paki
lusi tiesiog nuo žemės ir ore su 
lakūnu Išbuvo 10 minučių. Moto
ras sveria 3 tonas. Pradėta kal
bėti apie revoliuciją aeronauti
koj.

Amerikiečių sprausmlnis bombo
nešis B47 pasiekė rekordą, be nu
sileidimo perskridęs 17 tūkstan
čių mylių, ši kelionė truko 35 vai. 
Skridimo metu kelis kartus iš 
spec, lėktuvo buvo papildomas, ku
ras šešiem bombonešio motoram.

NAUJA MAISTO KRAUTUVE 
PARRAMATTOJ

Lietuvių suorganizuota bendrovė “BALTIA PTY. LTD.” nupirko 
namą Parramattoj, 93 Argyle Str., prieš pat geležinkelio 
stotį (iš City atvykus išeiti į kairę pusę) ir čia netrukus atidarys

MODERNIŠKĄ MAISTO KRAUTUVĘ.
Atidarymo data bus pranešta atskirai.

BALTIA PTY. LTD.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIM

Rytų Vokietijos spauda paskelbė, 
kad šiomis dienomis areštuota 15 
mokslininkų ir keliolika studentų, 
kurie kaltinami šnipinėję Vaka
rams. Spaudos agentūros praneša, 
kad rugpjūčio mėn. Rytų Vokie
tijoj areštuota keli šimtai Vaka
rams “šnipinėjusių” vokiečių.

Pereitą savaitę buvo sustreikavę 
400 Sydnėjaus elektros jėgainių ir 
autobusų darbininkų. Kai kuriuose 
priemiesčiuose buvo sutrikęs susi
siekimas autobusais Ir suvaržy
tas elektros energijos vartojimas.

Oficialiai buvo pareikšta, kad 
streikas buvęs sukeltas komunis
tų norint sutrukdyti ūkinį gyve
nimą.

Ispanijoje traukinio nelaimėje 
žuvo 18 ir sužeista 60 žmonių.

Ryšium su Graikijos kariuomenės 
padidinimu, JAV sutiko padengti 
dėl to su susidariusias išlaidas, 
kurios sieks apie 15 millonų do-, 
lerlų.
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mūsų pastoto 1954 m. rugsėjo 22 d.

TURI AUGTI IR STIPRĖTI
ATVIRAS ŽODIS "MŪSŲ PAS TOGAS” PUOSELĖTOJŲ 

ŠEIMAI.
* Perėmėme “Mūsų Pastogę^’ su, 

debitais ir kreditais, konkrečiai 
piniginio palikimo rankose neturė
dami, ir visdėlto, kaip matote, 
ryžtamės Ją leisti dvigubai dides
nę už ligi šiol ėjusią, nedrįsdami 
pakelti prenumeratos kainos, čia 
mes besąlyginiai pasitikime ben
druomene, drauge Ją pačią pasta
tydami prieš egzaminą: jei pati 
bendruomenė "Mūsų Pastogę” pa
rems tiek prenumeratomis, tiek 
aukomis, tiek pasiskubindama at
lyginti senas skolas, laikraštis ne 
tik išsilaikys, bet augs Ir tobulės. 
Jeigu bendruomenė mūsų šauksmui 
paliks kurčia, laikraštis skurs ir 
nyks: i Atsiminkite, kad šiandien 
“Mūsų Pastogė” yra Jūsų visų 
nuosavybė. Jos augimas ar smu
kimas-bus ne tik šiandie, bet ir 
ateinančioms kartoms gyvas liu
dininkas,“kaip mes mylėjom ir ver
tinom'savo gimtąjį žodį...” — 
taip-maždaug prieš du metus, at
vergdama "Mūsų Pastogės" nau
jus lapus deklaravo ALB Krašto 
Valdyba.

Ir šiandie, peržvelgiant “M.P.” 
pastarųjų dviejų metų nueitą ke
lią, pastebėsime , kad tas kelias 
buvo nužymėtas vlstik žūtbūtinės 
— likiminės kovos etapais: dide
lėmis pastangomis bei kitomis gy
vybinėmis reformomis. Taip, tas 
gajusls lietuviškas spausdintas žo
dis čionai dar gyvas, turiniu ir 
apimtimi vis tvlrtėjąs. Ir patTben- 
druomenė daugeliu atvėjų neliko 
kurčia anuometiniam kvietimui: 
myli, vertina ir palaiko gimtąja 
kalba spausdintą žodį, ką patvirti
na prenumeratorių šeimos padidė
jimas, specialios ALB apylinkių 
laidos, spaudos baliai, bičiulių au
kos, mezliavos Ir pan.

Tačiau, jeigu šitos priemonės ir 
sudaro pagrindą . bendruomenės 
laikraščio egzistencijai — Jų ne

pakanka laikraščio augimui ir stip
rėjimui. Kaip praeity, taip .Ir šian-j 
die, mūsų laikraštį persekioja fl-

pakeldamas, prenumeratos kainą 
iki reikiamo dydžio, elgiasi teisin
gai, o skaitytojų šeima, manau, 
šitam pritarsime.

Iki šiol įvairūs kritikiniai pasi
sakymai, pastabos dažniausiai bū
davo dėl "M.P.” turinio, genera
linės linijos. Redakcijai pamoky
mų bei visokiausių patarimų ne- 
pašykštėdavome, visai pamiršdami 
opiausią šito laikraščio išsilaiky
mo pagrindą — lėšas.

Pasisakydamas už prenumera
tos kainos pakėlimą, šia proga no
riu pasidalyti keliomis mintimis
— sugestijomis, kurias įgyvendi
nus, mano manymu, taip pat .žy
miai palengvėtų mūsų laikraščio 
kryžiaus keliai.

Siūlau:
1. Mokėkime prenumeratos pini

gus iš kalno. Atsiminkime, kad nei 
Lietuvoje, nei niekur kitur pasau
lyje laikraščiai nebuvo ir nėra 
siuntinėjami kreditan Ilgesnį lai
ką. : Skolon negali, laikraštį siunti
nėti ir ALB Krašto Valdyba.

2. Nedelsiant atsilyginkime užsi
likusias skolas, nes jeigu leidėjas 
parodė pasitikėjimo skaitytoju, 
turėjo kantrybės laikraštį metus 
ar keletą mėnesių siuntinėti kre
ditan, o tautietis turėjo kantry
bės delsti su atsiskaitymu, tai 
tam, atrodo, turėtų būti vieną kar
tą padarytas galas. O kad ne visi 
už laikraštį yra pilnai atsilyginę, 
galima spręsti iš laikraščio admi
nistracijos kreipimųsi į skolinin
kus, prašant prenumeratą atsily
ginti.

3. Paskelbkime kovą “spaudos 
zuikiams”, vadinas, tiems skaity
tojams, kurie laikraščio neprenu
meruoja, bet iš kaimyno skolinasi.

4. Įgyvendinkime šūkį: Kiekvie
nas lietuvis skaito ir prenumeruo
ja lietuvišką laikraštį. Ir šitą šū
kį reikia įgyvendinti dar šiais 50
— tais spaudos atgavimo sukaktu-

___  _ _ vlniais metais. Suraskime po vie-
nansinial' nutarimai"’ Todėl, at-j *>• naują prenumeratorių bent Iki 
rodo, Jau. pribrendo laikas atsi- šių met,l S*1”- 0 nepaslankesniam
kratyti "M.P.” varginančio 'slo
gučio .(senų skolų) ir sudaryti sa
vam laikraščiui tvirtą finansinį 
pagrindą.

Per paskutini penkmetį Austra
lijos ekonominis gyvenimas žymiai 
pakitėjo. Šiandie daugiau uždirba
me ir; žinoma, daugiau išleidžiame, 
nes atitinkamai' viskas- ir pabran
go.- Tub pačiu padidėjo ir mūsų 
puoselėjamo laikraščio -■ išlaidos. 
Todėl "Mūšų Pastogės*' leidėjas, 

padėkime laikraštį užsisakyti.
šie metai — spaudos metai. Juos 

atitinkamai'mini po visą laisvąjį 
pasaulį išsklldę lietuviai Ir viso
keriopai remia savąją spaudą, nes 
tik “tremties spauda, kari mus, 
pasitraukusius nuo raudonojo tva
no, ištikimai lydi visais pasaulio 
vieškeliais, gali skelbti gimtosios 
žemės kančią ir gaivinti mūsų nu
alintas širdis”.

Degulių Paulius.

TRĖMIMAI
NESIBAIGIA

Per Vilniaus radiją rugpjūčio 
24 d. paskelbta žinutė, kad per Vil
niaus geležinkelio stotį kasdien 
pravažiuoja ešalonai į Sibiro dir
vonuojančias žemes. Jais iš Lietu
vos veža namus, įvairius įrengi
mus, miško medžiagą, kombainus, 
sunkvežimius ir žemės ūkio maši
nas. Kartu su mašinomis į Sibirą 
vyksta kombaininkai, šoferiai me- 
chanlkal. Vakar, pažymi šis radi
jas, iš Vilniaus stoties į Sibirą 
išvyko du ešalonai su kombainais 
— iš Šiaulių, Klaipėdos ir kitų 
respublikos rajonų. Kartu su kom- 
balnais vyksta Ir aptarnaujantis 
personalas, šiandien, priduria ra
cijas, Iš Vilniaus į Vidurinę Azi
ją išvyko 70 automašinų kolona. 
Sekančią dieną radijas ankstyves
nį pranešimą papildė, kad daugu
ma į Sibirą Išvykstančiųjų esąs 
jaunimas ir kad vieno ešalono iš
lydėti atvykęs pavergtos Lietuvos 
sovchozinių ūkių ministerlo pava-SOVCI1UX1IUU U imi* **.«••*«r-’—| . , . ...
duotojas draugas Siničkinas. Dvie- lus bal8usij|. Tam tikra prasme 
jų Išvykusių ešalonų sudėtyje bu-1 
vę daugiau, kaip 100 automašinų 
Ir šoferių, štai kokią paramą Ru
sija teikia lietuvių tautai, grobda
ma jos turtą ir tremdama lietu
vius į Sibiro dirvonus. Vilniaus ra
dijas jau rugpjūčio 19 d. buvo pra
nešęs, kad į Kazachstaną Ir kitas 
Sibiro sritis Iš pavergtos Lietuvos 
išsiųsti lietuvių būriai: agronomų, 
žemėtvarkininkų, dirvos tyrimo 
specialistų. Kad išvežimai vyksta 
nuolat ,matosi ir iš pasklausio 
Vilniaus radijo rugpjūčio 27 dienos 
pranešimo: “šiandien iš Vilniaus 
į Kazakstaną išvyko nauja T. Lie
tuvos automobilių transporto ir j 
plentų ministerijos darbuotojų gru
pė”. Toji kolona išvyko į Akmo- 
linsko sritį. Ministerija gavusi 
pranešimą, kad Iš anksčiau pasiųs
tų ,180 sunkvežimių kolonos 150 
nuvykę į Akmollnsko sritį, o 30 
į Rustovką, Altajaus krašte.

Apie Aleksoto klebono Stan
kevičiaus mirtį yra tokių žinių. 
Knn. Stankevičius, buv. tikybos 
dėstytojas mokyklose, 1948 m. vie
ną vakarą eidamas į namus, buvo 
rusų komunistų užpultas ir smar
kiai sumuštas. Ištisus metus išgu
lėjęs 1949 m. pabaigoje mirė.

DIDELI DARBAI TIK SUTEL
KTINĖMIS VISŲ PASTANGŲ- , 
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGI
MAS J LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. ISIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN
KLIUKŲ.

Inteligentai, Šviesuomene, Intelektualai
Prasilavinusius , mokslus baigu

sius žmones vadiname inteligentais. 
Tai nevykęs skolinys, lotyniškos 
kilmės, tačiau į mūsų kalbą pate
kęs per rusus. Rusai šviesuomenę 
vadina inteligentais. Inteligencijos 
sąvoka (ang. Intelligence, vok. In- 
telligenz) turi visai specialų turi
nį mokslo terminologijoje: tai psi
chinis sugebėjimas prisitaikinti 
prie situacijos, ypatingai kovoje 
dėl būvio, tai staigus intuityvus 
ar instinktyvus suvokimas daly
kų esmės ar vertės aplinkoje. Taip 
inteligentiškas yra gyvis, kuris 
sugeba pasprukti nuo pavojaus, 
kuris sugeba kiekvieną kartą rei
kiamai ir tikslingai pajudėti mais
tui gauti. Visai neinteligentiška 
yra vienos rūšies žuvis, kuri pate
kusi padėtln, kur gausu maisto, 
ryja iki persprogimo. Psichologijoj 
inteligencija yra matuojama tam 
tikrais testais. Taigi visai mažai 
mokslų ėjęs gali psichologine pras
me būti inteligentiškesnls už moks-

Į inteligencijos koeficientas nusako 
bendrą galvotumą, inteligencija tad 
kyla su išprusinimu, bet neperdau- 
giausia. Tai dalinai įgimta savy
bė, dalinai įsigyta iš gyvenimo 
patirties, bet mažiausiai iš knygų. 
Nusakyta prasme inteligencijos 
sąvoka vartojama filosofijoje, psi
chologijoje Ir psichiatrijoje. Maž
daug ta prasme vartoja tą žodį 
ir anglai kasdieninėje kalboje. Vie
toje Inteligentas, inteligentija mū
sų kalboje sakytina šviesuolis, 
šviesuomenė. Bet ir šviesuolis gali 
būti ne tik mokslus baigęs, bet 
ir savamokslis, Jei tik jis visą 
laiką stengiasi šviestis. Mokslus 
baigęs gali išvirsti obskurantu 
(tamsuoliu), jei toliau nežengia, 
nesilavina, t.y. neseka naujosios 
literatūros, negilina savo specialy
bės žinių. Šviesuolio sąvoka tinka 
t^m, kuris turi gilų ar apygilį 
bendrąjį išsilavinimą. Savosios li
teratūros, savosios istorijos paži
nimas yra būtina šviesuoliui, švie
sumo koeficientui (laipsniui) nu
statyti psichologijoje nėra testų. 
Pasikalbėjus tačiau su žmogumi, 
tuojau pajunti žmogaus apytikrį 
šviesumo laipsnį. Praktiškam rei
kalui tinka kad ir šis testas: ėjęs 
į butą, žvilgterk į biblioteką, pa
žiūrėk knygų turinio, pasvarstyk 
knygų skaičių, pasidomėk skaito
mais laikraščiais bei žurnalais, 
tuo būdu susidarysi apytikrį spren
dimą apie žmogaus šviesumo koe
ficientą. Tačiau, inteligentiškas 
žmogus moka savo tamsumą bent 
paviršutiniškai pridengti. Yra vie
na graži novelė, parašyta latvių 

rašytojo Rouzlčio. Pasiturinti šei
ma pasistatė namus, įsirengė ele
gantiškai butą. Pastebėję svetai
nės įrengimo trūkumą, nupirko 
gražią knygų spintą; knygyne iš
sirinko klasikų veikalus, aukso 
raidėmis užrašytus, — Jais ir pri
pildė spintą. Tada tik kvietėsi sve
čių įkurtuvėms. Tie žmonės buvo 
pakankamai inteligentiški supras
ti, kad knygos akivaizdžiai rodo 
šeimininkų šviesumą. Tačiau ap
sišvietę svečiai, pradėję pokalbį 
apie spintoje esančias knygas, tą 
patį įkurtuvių vakarą iššifravo 
šeimininkų tamsumą.
Savo specialybę gerai mokąs, tu
rįs daug praktinių ir teoretinių 
žinių vadintinas mokovu. Kas ta
čiau savo specialybę tik praktiš
kai gerai težino, kuriam nebūtinos 
teoretinės žinios, nebūtinas giles
nis reiškinių suvokimas ar jo jam 
trūksta, tokį specialistą vadinsime 
žinovu.
Teoretikas mokslo žmogus vadln-

VLIKO UŽDAVINIAI
VLIKą SUDARANČIŲ GRUPIŲ matiniais atstovais ir Lietuvos lai

svinimo veiksniais;ATSTOVŲ PASITARIMO 
1954 m. gegužės 1 d. sutartų ir 

priimtų nutarimų tekstas.

VLIKo uždaviniai
VLIKo vyriausias tikslas yra 

nusakytas Jo 1944 m. vasario 16 
d. deklaracijoje: Lietuvos Išlaisvi
nimas ir nepriklausomos valsty
bės atstatymas.

VLIKo tikslas lieka nekintamas 
visam laikui, kol tęsiasi. Lietuvos 
pavergimas, prie bet kurios tarp
tautinės politikos padėties ir sąly
gų. Tarptautinės padėties ir sąly
gų pakitimas, neliesdamas VLIKo 
tikslų, gali paveikti tik jo veiklos 
metodus.

VLIKas bet kurioms tarptauti
nės politikos sąlygoms esant turi 
reikšti lietuvių tautos politinę va
lią šioje geležinės uždangos pusė
je. Jis vadovauja Lietuvos laisvi
nimo akcijai ir yra galutinis jo 
reikalų sprendėjas. Kilnioms VLI
Ko funkcijoms turi atitikti jo or
ganizacija, asmeninė sudėtis, jo 
veikimo sąlygos ir sprendimai.

1. Organizaciniai 
uždaviniai

1. Siekti kovojančios dėl Lie
tuvos išlaisvinimo politiškai or
ganizuotos lietuvių visuomenės 
konsolidacijos;

2. Laikyti ryšius ir siekti ben
dradarbiavimo su Lietuvos diplo-

tinas intelektualu, čia dar turėtu
mėm skirti mokytinį nuo moksli
ninko. Teoretiškai pasiruošęs Ir 
daug žinąs augštesniųjų profesijų 
žmogus yra mokytinis, Jį dar gali
ma vadinti ir mokovu; gi sugebąs 
konstruktyviškai moksliškai galvo
ti, eksperimentuojąs ir naujus dės
nius formuluojąs ar bent naujoje 
šviesoje nušviečiąs — yra moksli
ninkas. Universiteto docentas tu
rėtų būti mokslininkas, bet labai 
dažnai būna tik dalyko mokovas. 
Iš viso — kiekvienas sveikas žmo
gus yra inteligentiškas tvarinys, 
bet maža šviesuolių, dar mažiau 
intelektualų, dažniausiai sutinka
me mokovus, visai retai mokslinin
kus. t
Mūsų Jaunimas, Jei neskaitys savo
sios literatūros, nesistengs bent 
savamoksliškai pažinti lituanisti
kos, net baigę svetimuosius uni

versitetus, lituanistikos dalykuose ' 
bus tikri tamsuoliai.

A. Zubras.

3. Siekti suderinto Lietuvos val
stybės Ir lietuvių tautos reprezen- 
tavimo visais atvėjais.

2. Lietuvos laisvinimo
gairės

1. Budėti ir imtis žygių, kad 
Lietuvos valstybės suverenumo su
spendavimas laisvojo pasaulio val
stybių Ir tarptautinių institucijų 
nebūtų pripažintas ir pateisintas.

2. Imtis žygių, kad Lietuvos su
verenumo vykdymo atstatymas bū. 
tų laisvojo pasaulio valstybių Ir 
tarptautinių institucijų politinių 
programų dienotvarkėje.

3. Siekti Lietuvos diplomatinių 
ir konsularinių įstaigų atstsatymo 
ar įkūrimo pasaulio valstybėse.

4. Tirti galimybes Lietuvos egzi- 
linei vyriausybei sudaryti ir imtis 
Jos sudarymo iniciatyvos politiš
kai tikslingu metu.

5. Imtis žygių, kad JTO būtų 
iškelta Sovietų Sąjungai byla dėl 
agresijos Baltijos valstybėse ir 
kad Sovietų Sąjunga būtų pripa
žinta agresoriumi.

6. Bendradarbiauti su Sovietų 
pavergtųjų tautų egzilinėmls ir 
kitomis tarptautinėmis organizaci
jomis, siekiant okupanto veiksmų 
pasmerkimo, jų sustabdymo ir 
Lietuvos Išlaisvinimo.

(Nukelta į 3 psl.)

Andre Gide

SŪNAUS PALAIDŪNO
GRĮŽIMAS

Iš PRANCŪZŲ KALBOS 
VERTĖ VINCAS KAZOKAS ,

SAVO vidiniam džiaugsmui čia aš esu nutapęs, kaip kad buvo 
daroma senuose triptikuose, palyginimą, kurį mums papasakojo mū. 
sų Viešpats Jėzus Kristus. Išskirdamas Ir vėl draugėn surišdamas 
dvejopą mane skatinančią mintį, aš tuo nebandau įrodyti kokio nors 
dievo pergalės, kuriam aš: pasiduočiau — nei savo paties pergalės. 
Tačiau, jeigu iš manęs skaitytojas reikalautų kokio nors dievotumo, 
greičiausiai jis atrastų Jį. mano kūriny, kur aš, lyg koksai rėmėjas 
paveikslo kamputy, puolu ant kelių, tapęs antruoju sūnum palai, 
dūnu, ir, kaip ir jis, šypsodamasis ir paplūdusiu ašarom veidu.

vos saują anų saldžiųjų gilių, kuriomis jis maitinosi drauge su 
kiaulėmis, kai jas ganė. Jis (hiato, kaip ruošiamasi vakarienei; 
priebutyje išskiria pasirodžiusią motiną... ir jis nebeišlaiko: bėgte 
nubėga nuo kalvos, įžengia į kiemą, aplojam.as jo paties šuns, kuris 
jo nebeatpažlsta. Jis hori užkalbinti tarnus, tačiau šie šalinasi ne
pasitikėdami Ir nubėga pranešti šeimininkui. Štai ir jis...

Be. abejonės Jis laukė palaidūno sūnaus, nes Jį iš karto atpa
žino. Ir Išskečia rankas. Tada sūnus puola prieš jį ant kelių Ir su
šunka, viena ranka pridengdamas savo veidą, o dešinę iškeldamas 
atsiprašymo ženklan:

— Mano tėve, mano tėve. Aš esu sunkiai nusidėjęs dangui ir 
tau. Nesu vertas, kad mane vardu vadintum. Tačiau leisk, man 
gyventi nors kaip vienam iš tavo tarnų, pačiam žemlausiajam, mū
sų namų kertėje...

Tėvas Jį pakelia ir apkabina:-
— Mano sūnau. Tebūna palaiminta toji diena, kada tu vėl su

grįžti pas mane. — Ir jo džiaugsmas, trykštąs iš širdies, pasrūva 
ašarom. Jis pakelia galvą nuo sūnaus kaktos, kurią jis bučiavo, Ir 
kreipiasi į tarnus:

Atneškite gražiausią drabužį, apaukite jo kojas kurpėm ir už
maukite brangųjį žiedą, ant jo piršto. Papjaukite išrinkę riebiausią 
veršiuką ir parenkite džiaugsmo puotą, nes sūnus, kurį aš laikiau 
mirusiu, yra gyvas.

Ir kada žinia jau pasklinda, Jis nubėga; Jis nenori leisti kam 
nors kitam pasakyti:

— Motin, sūnus, kurį mes apraudojom, mums vėl grąžintas.
Visų džiaugsmas, kyląs kaip giesmė, vyriausiajam sūnui kelia 

rūpesčio. Tėvo kviečiamas, bevelk verste priverstas, Jis atsisėda prie 
bendro stalo. Tarp puotaujančių — nes visi, Iki žemiausio tarno, yra 
sukviesti, — Jis vlenintėlis pasirodo pykčio apniaukta kakta: kodėl 
daugiau pagarbos atgailojančiam nusidėjėliui, negu jam, kuris nie
kados nebuvo nusidėjęs? Jis labiau vertina kietą drausmę negu mei
lę ir sutinka dalyvauti puotoje vien dėl to, kad paskolintų broliui 
džiaugsmo tik vienam vakarai ir kad jo tėvas ir motina Jam taip pat 
pažadėjo palaidūną rytojaus dieną gerokai Išbarti; pagaliau ir jis 
pats yra pasiryžęs Jį stipriai pakratyti.

Žibintai prigęsta. Puota baigta. Tarnai nudengia stalus. Ir da
bar, nakčia, kai nebesigirdi jokio garso, vist vienas po kito sumiega. 
Ir tačiau gretimame sūnaus palaidūno kambaryje aš matau vieną ber- 
nuolį, Jo Jaunesnįjį brolį, kuris ištisą naktį iki aušros veltui bandys 
sudėti bluostą.

Tėvo priekaištai

MANO Dieve, kaip kūdikis klaupiuosi šiandie prieš tave, ap. 
llejęs veidą ašarom. Jeigu i aš, prisimenu ir šičia užrašau tavo paly
ginimą, <tal, tiki dėl* to, kad aš žinau, kas buvo tavo sūnus palaidū
nas; kad jame įžiūriu aš save patį; kad aš kartais savyje girdžiu

Sūnus palaidūnas
KAI sūnus palaidūnas, būdamas seniai Išvykęs, savų svajonių 

nukamuotas Ir savimi nusivylęs, paskendęs varge, kurio jis ieškojo, 
prisimena savo tėvo veidą, tą erdvų kambarį, kur motina virš jo 
lovos lenkdavosi, sodą, drėkinamą, tekančio vandens, tačiau uždarą, 
iš kurio Jis visados troško ištrūkti, taupųjį vyresnį brolį, kurio jis 
niekad nemylėjo ir kuris laukdamas valdė dalį jo gėrybių, kurių jis, 
palaidūnas,, negalėjo išleisti vėjais, — galop įsitikina, kad jis nesurado 
laimės-ir net' nebežinojo, kaip ilgiau pratęsti tąjį apsvaigimą, ku
rio .-jis vietoje Jieškojo. — Ak, mąsto jis, jeigu mano tėvas, 
anksčiau-taip dėl manęs jaudinęsis laikė mane mirusiu, gal būt, ne
žiūrint mano nuodėmių,,apsidžiaugtų mane vėl Išvydęs; ak, jeigu 
giliai- nusižeminęs, nulenkęs galvą ir pasibarstęs Ją pelenais, nusi
lenkčiau prieš jį ir tardau; "Mano tėve, nusidėjau dangui ir tau”. 
---- ką tada -daryčiau, Jeigu Jis savo ranka mane pakeldamas atsa
kytų; "Jelk ri namus,; mano sūnau”?... Ir taip susikaupęs sūnus 
iškeliauja.

Jau. buvo vakaras, kai jis vietoje kalvų pagaliau išvysta rūks
tančius namų kaminus.- Bet jis dar palaukia nakties sutemų, kad 
jos bent kiek pridentgtų jo skurdą. Tolumoje jis išgirsta savo tėvo 
balsą, Ir jo keliai sulinksta; jis parkrinta ir rankomis uždengia savo 
veidą,i nes -jis gėdisi savo gėdos, žinodamas visdėlto esąs teisėtas 
sūnus. Jis alkanas. Savo sudriskuslo apsiausto klostėse- jis teturi 

ir slapčia kartoju anuos žodžius, kuriuos jam leidi išraudoti jo di
deliame varge:

— Klek dadug samdinių pas mano tėvą turi apsčiai duonos, o 
aš mirštu iš bado.

Aš įsivaizduoju, kaip Tėvas apkabina. Tokios ,mellės karšty 
mano širdis tirpsta. Vaizduojuos ir buvusį vargą: ak, aš vaizduo
juos viską, kas bebūtų. Ir tuo tikiu. Aš esu tasai pats, kuriam šir
dis suvirpa, kai peržengęs kalvas jis vėl išvysta apleistų namų 
mėlynus stogus. K<t dar aš delsiu Ir kodėl gi nepuolu vidun? — 
Juk esu laukiamas. Jau matau beruošiant nupenėtąjį veršiuką... 
Palaukite. Neskubėkite pergreit su puota. — Aš mąstau apie tave, 
palaidūne sūnau. Pirmiau man ’papasakok, ką tau kalbėjo Tėvas ry
tojaus dieną po susitikimo šventės. Ak, nepaisant to, ką šnabžda tau 
vyresnysis sūnus, Tėve, leisk, kad bunt galėčiau šalia jo žodžių 
išgirsti ir tavo balsą.

0 0 0
— Mano sūnau, kodėl mane apleidai?
— Tave apleidau? Tėve. Argi tu nesi visur? Tavęs aš niekados 

nesilioviau mylėjęs.
— Nesiginčykime tuščiai. Aš turėjau tave apsupančius namus. 

Jie buvo tau pastatyti, kad juose galėtų rasti tavo siela prieglobstį, 
jos vertą ištaigą, patogumus, darbą, kurį dirbo ištisos kartos. Tu 
gi sūnus, įpėdinis, kodėl tu iš Jų pasišalinai?

— Dėl to, kad Namai mane laikė uždarę. Tu Juk nesi Namai 
mano Tėve.

— Bet aš Juos pastačiau Ir pastačiau kaip tik tau.
— Ak, Juk tai ne tavo žodžiai, bet mano brolio. Tu, esi su

kūręs visą žemę, Ir Namus, ir visa tai, kas šalia Namų. Namus yra 
kiti pastatę tavo vardu, aš žinau, kiti, bet ne tu.

— Žmogui privalu pastogė, po kuria jie priglalustų savo galvą. 
Išdidusai, ar tu manai galįs miegoti vėjuje?

— Kam tiek Išdidumo? Už mane daug skurdesni yra tą patį 
darę.

— Tai vargšai. Tu gi t>esl vargšas. Niekas negali išsižadėti 
savo turtų. Tave gi aš padariau turtingu.

— Tėve, tu gerai žinai, kad išvykdamas aš Išsinešiau iš savo 
gėrybių viską, ką tik galėjau. Kas man rūpi gėrybės, kurių negali
ma pasiimti su savim?

— Visą tą Išsineštąjį lobį tu neprotingai iššvaistė!.
— Aš tavo auksą išmainiau į linksmybes, tavo patarimus į sva. 

Jonės, savo skaistybę į dainą, savo kietą gyvenimą į ilgesį.
— Ar šitokių dorybių tavo rūpestingi tėvai stengėsi tavyje 

Išugdyti?
— Taip, kad aš degčiau dar gražesnė liepsna, gal būt nauju, 

mane uždegančiu karščiu.
—• Prisimink aną tyrą liepsną, kurią Mozė matė šventame krū

me: jf degė nieko nenaikindama.
(Bus daugiau)
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"Šviesos” suruoštame antra
jam Melbourno Lietuvių Forume 
rugpjūčio 28 d., temų — “Lietu
vių Liaudies Dainos” — paruošė 
ir labai įdomiai patiekė p. E. Ka
razijienė. ŠI tema nesukėlė disku
sijų, tačiau Jų vietoje ji palietė 
susirinkusiųjų širdis, nukėlė min
tis atgal j gimtąjį kraštą ir pri
minė kokia turtinga ir gili yra 
mūsų tautosaka, kaip ji yra mums 
artima Ir brangi. E. Karazijienės 
referatas taip pat leido per am
žius pajusti, kaip mes pamažu pra
dedame netekti šio mums per am
žius sukrauto lobyno, leisdami Jam 
grimzti užuomarštin — didelis 
skaičius referate minimų dainų 
buvo susirinkusiems "lyg girdė
tos”, kitų Jau ir visai nebeprisi- 
minėm. Tad ar nereikėtų susirūpin
ti ir pradėti liaudies meną dau
giau ir sąmoningiau puoselėti, kad 
nebūtumėm ta karta, kurioje pra
dėjo vysti vienas Iš pačių gražiau
sių tautinės kultūros žiedų — 
liaudies daina.

O kad kol kas dar šis menas 
yra gyvas mūsų tarpe, tikiuose 
įrodys referato, kurį ruošiant p. 
Karazijienei talkavo p-lė D. Gied
raitytė, santrauka.

0 O 0
“Negalima klausti: "Kaip atsi

rado liaudies daina?” Aš tada pa- 
klausčlau: “O kaip atsiranda gė
lės?”. Jos išauga.

Kiekvienos tautos liaudies daina 
yra Išaugusi iš jos širdies gelmių 
ir nuostabiausia dieviškąja prie
mone — kalba — ji išreiškia am
žinus, paprastus, šventus jaus
mus. Daina yra tautos sielos dalis, 
ji yra gyvas padaras, tad ir ban
dysiu čia vienu kitu drėbtelėjlmu 
priminti vaizdą gyvos būtybės, ku
rią tremty imame užmiršti.

Lietuviškoji daina pakelia nusi
dirbusį vargo žmogų, ant suskirdu
sių rankų užskleidžia baltą šviesą 
ir užmauna aukso žiedelius. Dai
noje bernelis žirgą aukso pasagė
lėm kausto, iš šilko kaspinų kama
nėles pina.

Nėpaslepia daina viso vargo, to 
darbo nuo aušros Iki sutemų, tų 
mergelių bėdų su vainikėliais, ne
pateisina to bernelio, kuris sako: 
“Valia jaunam uliot, mergužėles 
vlliot”, nei tos anytos, kuri jauną 
martelę dar prieš aušrą vandenė
lio parnešti siunčia, nei tų kūmu
čių kurios ne tik “Rankas, koje
les”, bet Ir mergaitės elgėsi po 
plunksnelę iškedena savo smailiais 
liežuvėliais: "Tegul sau kalba ran
kas, kojeles, tik ne mano jaunas 
dieneles”, sako mergelė — nieko 
daina nenutyli, bet kai viskas gra
žiais žodžiais apipinta, tai ir tas 
vargas lengvesnis pasidaro.

Mūsų dainose atrandam visą 
mūsų tautos gyvenimą nuo pat se
nųjų laikų, kada dar saulė moti
ną, o mėnulis tėvą našlaitei užva
duodavo, kai Sietynas mergelę lau
ku lydėdavo, kai žmonės į žaltį 
kreipdavosi:

“Oi, tu žalti, žaltlnėli, 
Dievų siuntinėli, 
Veskie tmane in kalnelį 
Pas mielą dlevelį”.

(Daubiškių apyl.)
Dar dabar Kupiškio piemenys 

prašo:
"atvažiuok saulele 
su pyragėliais 
nuvaikyk debesėlius 
su botagėliais”.
GI apie Kamajus žmonės dai

nuoja:
"Ketino Laima alaus daryti 
čiūta čiūtela, žalia rūtela, 
visas žvaigždeles susiprašyti... 
tiktai neprašė vienos saulelės”. 
Atėjus į tautą Krikščionybei, 

naujosios sąvokos susimaišė su se
nosiomis tradicijomis. Dainose tas 
susimaišymas yra ypač žymus — 
čia vėlė pereina į medį ar paukštį, 
arba klajoja apie namus. Apie Pa
nevėžį dainuojama:

“Dūsavo dūšia iš kūno eidama 
Kur aš nakvosiu pirmąją nak

telę?
Vidur lango tarp dviejų stulpe

lių 
Ten aš nakvosiu pirmąją naktelę” 

— apdainuojamos 7-nios naktys, 
kol JI patenka į dangų.

įvairiausių krikščioniškų meti
nių švenčių dainos daugiau turi 
bendro su ūkininkavimu negu su 
minimais šventaisiais, šv. Jurgis 
yra prašomas atrakint žemę, kad 
galima būtų išleisti gyvulius. Krei- 
pialnasl į jį kaip į kaimyną — 
gaspadorių:

“Jurgi, geras vakaras! Jurgi, 
augink žolę! Jurgi, dėl karvelių!”

LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS
JEIGU JŪS PAKLAUSITE: 

“KAIP ATSIRADO LIAUDIES 
DAINA?” — GALITE IŠGIRSTI 
ŠITOKĮ KLAUSIMĄ: “O KAIP 
ATSIRANDA GĖI^ĖS?” APIE 
LIAUDIES DAINĄ, TĄ NEVYS
TANČIĄ GĖLĘ ČIA IR KALBA
MA.

Kalėdų dainos irgi labiau pri
mena saulės grįžimą (dienos pra
deda ilgėti) negu Kristaus Gimi
mo šventę.

“Or atvažiuoja lėliu kalėda
Lėliu kalėda kalėda,
Auksiniais ratais, diržų botagais 
Lėliu kalėda , kalėda".
Senoviškų papročių Ir darbų 

randame ir darbo dainose. Pav.: 
"Malu malu viena...” Daug kur 
minimi Jaučiai, kuriuos naudodavo 
arimui. Apdainuojami plieno nora- 
ragal, žagrės, dalgelės, Ir grėb
lelis išraižytas, bernužėlio padary. 
tas, liepų kibirėliai, tymo balnas, 
augštos klėtelės, baltas stalas. Dai
nose skamba kankliai, atatarla 
vamzdžiai. Pilna Importuotų gėry
bių — aukso, sidabro, vario, dei
mantų, šilko. Ir keista: labai re
tai teužtinkamas gintaras.

Visą senovės vestuvių eigą ran
dame vestuvinėse dainose, kurios 
apima viską — nuo lyriškų meilės 
pareiškimų, pasierzinimų, pasi
branginimų, iki graudaus atsisvei
kinimo su tėvais ir nusiskundimų 
į anytos valdžią perėjus. Jaunoji 
ii* jaunasis giriami ir peikiami, 
piršlys, svotai dažniausiai nepik
tai išjuokiami.

Būtinas fragmentas mūsų kaimo 
gyvenimo peizaže yra piemenėlis, 
tad ir jo daina įsipina į bendrąjį 
vainiką:

"Olia, karvelė,
burbuolėlė, pasiaubuolėlė 
padaužuolėlė... ”
Beveik visos lietuvių dainos yra 

labai švelnios. Nenuostabu, nes tų 
dainų kūrėjos, išlaikytojos ir per
davėjos bevelk visuomet buvo mo
terys.

Žinoma, turim mes ir karo dai
nų, bet ir jos tokios... moteriškos. 
Niekur bernelis neparodo noro 
mušti priešo, užimti žemių, pri
plėšti turtų. Jo vienintelis rūpes
tis, atrodo, palikti vieną motulę, 
mergelę, tėvulį be užvadėlio, jau
telius neprižiūrimus. Net ten, kur 
daina pavirsta į baladę, jos lyrinė 
forma mažai tesikeičla. Tikro rea
lizmo ir žiaurių scenų surasime 
nebent tose baladėse, kur varduo
jamas nusikaltimas pripažintiems 
etikos dėsniams; sakysim merge
lė, nepaklausius brolių ir nuėjus 
gerti su kazokėliais veltui šaukia
si tų brolių pagelbos, kai kazokai 
ją pririša prie pušies ir padega, 
arba kitam varjante įmeta į Duno
jų. Broliai girdi jos šauksmą, bet 

3. Lietuvybės išlaikymas 
ir išlaisvinimo jėgų telki
mas

1. Skatinti ir telkti visas lietu
vių išeivijos Jėgas išlaisvinimo 
reikalui.

2. Skatinti lietuviškų organiza
cijų iniciatyvą švietimo ir kultū
ros srityje ir organizuoti tai veik
lai pagalbą.

3. Ypatingo dėmesio skirti jau
nimą Išlaikyti lietuvišku ir traukti 
jį į Lietuvos laisvinimo ir lietuvy
bės išlaikymo darbą.

4. Informacija
1. Informuoti laisvąjį pasauli 

apie krašto Ištremtųjų ir išeivijos 
padėtį ir veikti viešąją jo nuomo
nę Lietuvos Išlaisvinimo naudai.

2. Rinkti informaciją iš paverg
tojo krašto, centralizuoti, vertinti 
bei tikslingai panaudoti surinktą
ją medžiagą.

3. Organizuoti ir sistemingai 
informuoti pavergtąjį kraštą.

5. Lietuvos atstatymo 
problemos

A. Užsieninės problemos.
1. Nustatyti, kokių Lietuvos 

valstybės sienų siektina, su, kuo 
ir kaip sienų klausimai spręstini 
ir paruošti medžiagą atitinkamam 
Lietuvos atstatymui paremti.

2. Siekti santykių aiškinimo ir 
kylančių problemų sprendimo su 
Lietuvos kaimyninių tautų veiks
niais.

3. Tirti Lietuvoje būsimos re
patriacijos problemas.

atsisako gelbėti: “Tu mum ne se
sele”.

Turim labai daug ir labai lin
ksmų dainų; Jos dažniausiai dai
nuojamos talkose, pobūviuose, be
silinksminant. Dažna gėrimo dainų 
tematika yra: “šlnkorkėla, ran- 
dankėla, pabarglng vynelio”. Na, 
žinoma, bevelk visos šokių ar žai
dimų dainos yra gyvo tempo: 
aguonėlė, lenciūgėlis, kalvelis. La
bai prigijęs suktinis yra impor
tuotas iš lenkų, o noriu miego iš 
estų.

Yra, aišku, ir vienumoj dainuo
jamų linksmų dainų — kodėl be 
rūpesčio augančiai mergaitei ne
padainuoti: “Pas močiutę augau 
valelę turėjau”.

Yra ir tokių dainų, kurių lin
ksmumo ir liūdnumo iš melodijos 
nesuprasi. Svetimšalis, pasiklausęs 
lietuvių dainų, nesuprasdamas Jų 
žodžių, labai nustebtų sužinojęs, 
kad daugelis melancholiškų ir iš
tęstų dainų visai nėra liūdnos, 
pav.: "Kai aš grėbiau lankoj šieną” 
arba “Saldus alutis padarytas”. 
Ne be to, kad greita smagi melo
dija gali dengti labai liūdnus žo
džius: “Oi sergu, sergu, negaliu, 
negaliu”.

Rėza apie lietuvių liaudies dai
nas šitaip sako: "Užrašant ir pa
žymint gaidomis, pranyksta pats 
gražumas, kurio negalima išreikš
ti. Liaudies daina tarytum pau
kščio čiulbesys ir Jos stalgūs pa
kilimai, Ištęsimai ir švelnus nusi
dėjimas nesiduoda pagaunami ir 
ženklais išreiškiami”.

Toks įspūdisi yra todėl, kad se
nosios liaudies dainos sudarytos 
pagal graikų tonacijas (kaip gre- 
gorlonų giesmės) nesiduoda su
skirstomos taktais, ir atskiros gai
dos yra tęsiamos ar trumpinamos 
pagal nuotaiką. Kai kurios jų 
dar neišėjusios iš tos primityvio
sios fazės, kai pagrindinis dalykas 
buvo melodija '.paskui gal be
prasmiai garsiažodžiai ir tik vė
liau įkomponuoti žodžiai. Jos pra. 
sidėjo. nuo tokių dainų kaip: "Člu- 
lado, čiuladyta! Lig čiuladytela ly- 
llol”, vėliau buvo įpintas. vienas 
kitas prasmingas žodis: “Tu tu tu, 
obelėle, lioi tu tu tu oi lylia! Tu 
tu tu. tu užaugai, lioi ...” — kol 
pamažu perėjo prie dabar labiau
siai paplitusios dainos su turiniu”.

Savo referatą p. Karazijienė pa
gyvino vieną kitą referate mini
mą dainelę padainuodama. Prele
gentei baigus susirinkusieji Ir pa
tys mėgino prisiminti vieną kitą 
beužslmirštančią dainelę, ar retes
nę melodiją, ir vakaras nematant 
prabėgo jaukioj lietuviškoj nuo
taikoj.

D. Žlhnskienė;
Forumo Sekretorė.

VLIKo uždaviniai
4. Rinkti medžiagą Lietuvos val

stybei ir jos piliečiams karo Ir 
okupacijų padarytų nuostolių atly
gini mo.

5. Studijuoti išlaisvintos Lietu
vos padėties Europos santvarkoje 
problemas, ypatingai tokias, ku
rios surištos su:

a) Baltijos valstybių,
b) platesnės apimties sritinėmis 
federacijomis (Balto— Skandi jos, 
Vidurio Europos Ir kt.),

c) visos Europos integracija, 
d) atitinkamu suverenumo siauri- 
nimu ir

e) Lietuvos ūkio atitinkamu pri
derinimu.

• B. Vidaus problemos.
a) Išlaisvintos Lietuvos valsty

bės santvarka ir administracija,
b) ekonominiu atstatymu,

c) žemės ūkio atstatymu,
d) socialinės ir sveikatos gero

vės tvarka ir
e) švietimo ir kultūros organi

zacija.
Komisijos Pirmininkas: HEN

RIKAS BLAZAS,
Sekretorius: M. BRAKAS,
Nariai: PR. VAINAUSKAS, V. 

RASTENIS, A. TRIMAKAS.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI "MŪSŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.

DIDIEJI TAUTOS VAIKAI
Visus mus pagimdė liletuvė mo

tina ir jau lopšyje įdėjo į mūsų 
burnas gimtosios žemės kalbą. Tik 
paskui, kitiems pradėjo nusitrinti 
nuo liežuvių motinos dovana ir 
širdyse pradėjo blėsti meilė Lietu
vai. Tačiau kiti, lyg akmenkaliai 
granito luite iškala veidą, atpa
žįstamą visos tautos ir prabylantį 
jos žodžiu. Tai didieji tautos sūnūs. 
Vinco Krėvės mirties proga "TĖ
VIŠKĖS ŽIBURIAI” Nr. 28 teisin
gai rašo:

“Jei Lietuva nebūtų turėjusi sa
vo didžiųjų žadintojų, jos vardas 
šiandieną būtų užmirštas. O tie ža
dintojai buvo ne tik politikai — 
visuomenininkai, bet Ir kultūrinin
kai. Be šių pastarųjų ir didžiausi 
politikai tebūtų apytamsių genčių 
vadai, kurie tarptautiniame' plote 
neturėtų kuo didžiuotis. Jie nega
lėtų jaustis esą lygūs su kitų kul
tūringų tautų atstovais. Juo kuri 
tauta žymesnė savo kultūra, juo 
Josios balsas pasaulyje daugiau 
klausomas.

"Tiesa, būna laikotarpių, kad ne 
kultūra o brutali jėga diktuoja. 
Tačiau ta Jėga tėra laikinis šėls
mas, kuris daug sunaikina, bet nie
ko nesukuria. Ji palieka kalnus 
pelenų bei lavonų, kuriais bjaurisi 
pasaulis anam šėlsmui praėjus. 
Antai mažytė Graikija Ir šiandieną 
tebėra vertinga sav okultūriniais 
turtais, o didžiųjų antplūdžių Ati
los tik šiurpui sukelti yra mini
mi.”

Kaip straipsnyje sakoma, did
žiosios tautos naudojasi pagunda 
vadovautis brutalia jėga, o mažo
sios priešinasi paprastai dvasiniu 
pajėgumu, Ir Ištisos tautos, pata
pusios didžiuoju kalėjimu, tikros 
yra susilaukti atgimimo, Jei jos 
nepraranda savo dvasinių turtų, 
savo kalbos ir sielos. Kaip de Va- 
lera esąs pasakęs, nepriklausomy
bės galima netekti Ir vėl laimėti 
ją, bbet praradus kalbą nebegali
ma jau atgauti jos. Todėl ir kul- 
tūriniinkų uždavinys esąs budėti,

$fyJJCTUUItl-------IsCK RMAULYX.
D. BRITANIJA

— DBLS pirm. M. Bajorinas, 
nuo pat Lietuvių Namų Bendrovės 
įsikūrimo einąs b-vės direktoriaus 
pareigas, anksčiau dirbo tik ati
trukdamas nuo savo tiesioginio 
darbo. Iš to darbo pasitraukęs. Jau 
kuris-laikas L.N. b-vėje dirba vi
są laiką. Tos bendrovės turtas da
bar siekia 14.000 anglų svarų 
(namai verti 10.000, spaustuvė — 
4.000). D. Britanijos lietuvių atei
ties uždavinių tarpe minimas rei
kalas steigti seneliams prieglau
dą, taip pat stovyklą jaunimui. 
"Europos Lietuvyje Nr. 33 pra
nešama apie pastangas įsigyti lie
tuvišką farmą. Tam reikalui stei
giama privatinė akcinė bendrovė 
“Lithuanian Farming Company 
Ltd” su 10.000 svarų kapitalu. 
Apskaičiuojama, kad toks ūkis 
Anglijos sąlygose būtų pelningas.

— Lietuvių Socialdemokratų 
Partija Anglijoje pastaruoju metu 
išleidžia savo biuletenį, kurio rug
pjūčio 16 d. išėjo trečias numeris. 
Partijos užsienio delegatūros įga
liotinis yra J. Vilčinskas. LSDP 
susirinkime Londone išrinktas org. 
komitetas: pirmininkas — A. Zam- 
žickas, sekretorius — K. Tamo
šiūnas, Iždininkas — M. Zamžic- 
kaitė.

KOLUMBIJA
— Kolumbijoje yra tik dvi skai- 

tllngesnės lietuvių kolonijos — Bo
gota ir Medellinas. Bogotoje įstei
gus Lietuvių Namus, lietuviškas 
gyvenimas' nepaprastai pagyvėjo, 
šleimet sutvarkytoje kartotekoje 
užregistruota 230 asmenų (įskai
tant vaikus). Paskutiniu metu ke
letas šeinių išvyko į JAV Ir Ka
nadą. Surenkami solidarumo įna
šai eina bendruomenės kultūriniam 
darbui. Nuolat veikia lietuviška 
mokykla, vadovaujama E. Petraus
kaitės. Lietuviškų knygų skaičius 
savoje bibliotekoje auga. Spaudos 
platinimo biurui vadovauja Č. Čer
niauskas.

JAV
— Rinks JAV Liet. Bendruome

nės Tarybą. Jau pradėti paruošia
mieji darbai pirmosios JAV Lietu
vių Bendruomenės Tarybos rinki
mams. Taryba, yra vyriausias Lie
tuvių Bendruomenės organas, šiuo 
kuriamuoju laikotarpiu jos parei
gas eina JAV LB Laikinasis Or
ganizacinis Komitetas.

— Lietuvių Rašytojų Draugijos 
Valdybon slalptu narių balsavimu 
Išrinkti Benys Babrauskas — 66 
balsais, Povilas Gaučys — 60, Vln. 
cas Ramonas — 49, Albinas Va
lentinas — 43, Sofija Tomarlenė 
— 42. Valdomieji organai renka
mi dvejiems metams; pareigas 
pradės eiti po visuotinio LRD su
sirinkimo, įvykstančio rugsėjo 26 
d. Čikagoje. Balsavo 70 rašytojų 
t.y. 75% draugijos narių. Balsų 

tikrinimo komisiją sudarė J. švais
tas Balčiūnas, B. Babrauskas ir 
J. Augustaitytė Vaičiūnienė. Ra
šytojų Dr-jos adresas: 1436 So 50 
Ave, Cicero Ill., USA.

— Amerikoje sudarytas Dr. Ka
zio Griniaus komitetas, į kurį įei
na dr. P. Grigaitis, M. Mackevi
čius, M. Simokaitls, dr. Br. Zu- 
brickas, M. Gudelis, Kr. Grinienė, 
dr. A. Garmus, K. Liutkus ir B. 
Dundulis, paskelbė atsišaukimą j 
visuomenę, kad paremtų dr. Kazio 
Griniaus atsiminimų antrojo tomo 
Išleidimą. Leidinys turėtų išeiti 
penkerių metų sukakties proga 
(1955 m. birželio 4 d.) Pirmasis 
atsiminimų tomas savo laiku buvo 
išmistas dar Vakarų Vokietijoje, 
bei medžiaga kitiems tomams dar 
tebėra rankraščiuose.

— Renkama medžiaga apie Vil
nių. Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos atstovų suvažiavimas 1953 
m. lapkr. 26 d. buvo nutaręs įs
teigti savo sąjungos archyvą, ku
rio vedėju yra paskirtas Al. Dun-. 
dūlis. Sudaryta, be to, komiška, 
į kurią įeina Z. Dallldka, G. Siru
tienė ir V. Šimkus. RinkdamasSPAUDOS PUSLAPIUOSE
o mūsų didžiųjų, kaip, štai, Krė
vės, įnašas mūsų kultūrai pasiliks 
neišdildomas ir skatins čia likusius 
budėti ties gyvąja Lietuva.

— “DIDŽIAUSIA KRĖVĖS GY
VENIMO TRAGEDIJA”. Tokia 
antrašte buvęs Lietuvos ddiploma- 
tas Pr. Dailydė ‘‘Darbininko” šių 
metų 53 numeryje atpasakoja sa
vo apsilalnkymą pas Krėvę — 
Mickevičių tuo metu, kai pastara
sis buvo vadinamos liaudies vy
riausybės užsienio reikalų minis- 
teris ir ką tik buvo grįžęs iš Mas
kvos. “Tai didžiausia mano gyve
nimo tragedija”, pareiškė Krėvė, 
kai pradėta kalbėti apie padėtį. 
“Jie — suprask Sovietai — nepai
so Jokių argumentų, juos neveikia 
jokia logika... Dabar laukiu, kad 
kokią naktį jie paims mane Ir iš
veš", su ašaromis akyse skundėsi 
Krėvė ir dar prataręs: l‘O kas bus 
su Lietuva, kas bus su mūsų žmo
nėmis?”

★
Rugpjūčio 3 d. “Tiesa” paskel

bė valstybinių leidyklų politinės, 
mokslinės ir grožinės literatūros 
tik ką Išleistų knygų sąrašą. Iš 
paskelbtų 17 naujų knygų, nėra nė 
vienos lietuvio autoriaus. Jas vi
sas parašė rusai. Kitas panašus 
sąrašas, paskelbtas tame pačiame 
laikraštyje rugpjūčio 10 d., rodo, 
kad visas 12 knygų parašė ne lie
tuviai, bet vėl rusai. Visos šios 
knygos su lietuvių kultūra nieko 
bendro neturi. Dauguma jų yra 
techniniais ir kitais klausimais, 
kurių {taigojimas pavergtiesiems 
tik Kremliui gali būti naudingas.

*
Australų “The Geelong Advert

iser” įsidėjo keletą straipsnių, ku
riuose nagrinėjamos "naujųjų 
australų", kaip kad ten vadina 
naujuosius emigrantus, problemos. 
Laikrašty pažymima, kad viską 
susumavus, Australija nėra tinka, 
mlausias kraštas emigrantams ne 
britams, šiems geriausi emigra
ciniai kraštai iš žemyno esą į Ka
nadą ar į JAV. * 1

į medžiagą Vilniaus klausimais, ar- 
chyvas išsiuntinėjo susidomėju- 

■ siems tautiečiams tam tikras an
ketas, prašant tautiečius informuo
ti archyvą čiuo būdu: 1. Nuolat 
siųsti įvairių tautų, pvz. lietuvių, 
lenkų, vokiečių, rusų, gudų, uk
rainiečių, an£lų, latvių, estų ir 

"kt. Vilniaus klausimu liečiančias 
spaudos iškarpas. Siunčiant iškar
pą Jos kraštelyje įrašyti laikraš
čio ar žurnalo pilną pavadinimą, 
datą, numerį, leidinio adresą. 2) 
Kas gali prašomas atsiųsti seniau, 
dabar ar vėliau išleistus Vilniaus 
klausimu įvairius leidinius, pvz. 
knygas, žemėlapiui; informacinius 
lapelius, pranešimus, skelbimus, 
plakatus ir t.t. Archyvo adresas: 
VKLS Archyvas, 2428 ,S. Lawn
dale Ave, Chicago 23, Ill,, USA.

MALONŪS
TAUTIEČIAI

LIETUVIAI...
Man ir Jums teko kartu vargti 

Vokietijoje tremties vargus, o da
bar, kur. atsidūrėme? — Jūs Aus
tralijoje, aš Pietų Amerikoj, Mon
tevideo mieste, kur dideliame var
ge gyvena arti 10.000 lietuvių. 
Jie, kaip žinote, atvažiavo čia jau 
prieš 27 metus, bet patekę į ma
terialinį skurdą, įsipainiojo kartu 
ir j saldžias, žerhišką rojų žadan
čias, pinkles, sukomunistėjo.

Dipukų Urugvajus neįsileido, o 
kunigų komunistai neapkenčia. 
Kai jiems pasakoju apie savo iš
būtą laiką bolševikų kalėjime, jie 
tuomi tik pasidžiaugia. Tačiau ma
tydami mūsų nuoširdų darbą, dau
gelis susipranta ir grįžta į tikrąjį 
tiesos kelią.

Statome Širdies Marijos bažny
čią, o prie jos ir mokyklėlę vai
kučiams, kur laikui bėgant ir Die
vui laiminant tikimės susilaukti 
daug gražių vaisių. Lietuviai Uru
gvajuje yra labai neturtingi ■■ ir 
dar atšalę, vistiek, ir jie stengiasi 
kuo nors prie statybos prisidėti. 
Remkime jų pastangas!

Jau buvau kartą atsišaukęs į 
geraširdžius lietuvius Australijo
je. Daugelis iš jų atsiliepė. T.Sr 
Gaidelis nesenai man parašė, kad 
per jo rankas jau suplaukė iš 
Australijos .ir New Gvinėjos virš- 
300 svarų! Vienas kitas atsiuntė 
net po 40 svarų. Nuoširdžiai vi
siems dėkoju.

Išorinė bažnyčios statyba Jau ar
tėja užbaigai, bet vidaus įrengi
mas reikalaus dar tiek lėšų. To
dėl prašau dar prisidėti. Visas 
aukas malonėkite siųsti mano įga
liotiniui adresu: Rev. S. .Gaidelis 
S.J. 264 Miller Str., North Syd
ney nsw.

Iš anksto Jums dėkodamas, lie
ku Jūsų Kristuje misijonlerlus,

Jonas Bružlkas S,J.
Gaigua 3711 Montevideo, 

Urugvay, S. Am'.

Pa dėka
širdies Marijos bažnyčios ataty. 

bai Urugvajuje aukojo: £ 35.0.0 
P.K. (Bassendean). Po £ 20.0.0 A. 
Grigaliūnas (Melbourne) ir. Ą. 
Stankevičius (Yornup) .Po £ 10.0.0 
N.N. iš Sydnėjaus. Po £ 5.0.0 K. 
Gerulaitis (Adelaide), P.D. iš Syd
nėjaus ir X.Y. iš- Denlliquin.
£ 221.14.0 atkelta iš "M.P.” nr 31 
£ 321.14.0 iš viso.
Pastaba: A. Grigaliūnas ir P.K. 
(Bassendean) kelis kartus auko
dami įnešė iš viso po £ 40, šiuomi 
įsirašydami į širdies Marijos baž
nyčios Fundatorius ir jėzuitų or
dino amžinus Narius — gerada
rius.

Visiems aukojusiems nuošird
žiai dėkoja,

T.S. Gaidelis, S.J., 264 Miller 
Str., North Sydney, NSW.

Oficialiomis žiniomis, apie 92. 
000 Prancūzijos armijos karių žu
vo septynerius metus trukusiame 
Indo — Kinijos kare. Komunistų 
vadovaujamų Vlętminth sukilėlių 
nuostoliai esą gymiai didesni.

Iš žuvusių karių, kurie kovojo 
po Prancūzijos, vėliava, 19.000 bu
vo atvykę iš Prancūzijos, 43.000 
žuvusių yra indo — kieniečlai ir 
per 30.000 pracūzų svetimšalio le
giono vyrai.

Apie 115.000 po Prancūzijos vė
liava kovojusių karių sužeista.• >' 7

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.
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MOŠŲ PASTOGE 1954 m. rugsėjo 22 d.
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Melbournas
IŠRINKTI ATSTOVAI I KRAŠTO 

TARYBĄ
Rugsėjo 11 d. įvyko Melbourne 

lietuvių bendruomenės susirinki
mas. Išrinkti atstovai į Krašto 
Tarybų: Jakutis, Kaunas, šeme- 
tlenė, Alekna, CIvinskas, Mikaila, 
Meiliūnas, Valys, Rindzevičius, 
Makulis, Barkus ir Bosikls.

Susirinkime buvo priimta sąma
ta ir Namų komisijos laikinieji 
nuostatai. Pradėtas namų staty
mui akcijų platinimas, (j)

— Rugsėjo 5 d. įvyko skautų 
sueiga Ir Tėvynės laužas. Jaun. 
skauto įžodį davė Kalvaitis. Lau
žų gražiai pravedė pask. A. Kar- 
pavičiua. (v)

— ALB Melbourne Apylinkės 
valdybos suruoštas Pr. Mlkaus 
garbei balius buvo šaunus: pulki 
salė, įdomi programai ir gera mu
zika sudarė jaukių nuotaikų ir 
žmonės nenoriai skirstėsi po vi
durnakčio.

Melbourne lietuvių dovanų 
— rankų darbo gražiai Išpuoštų 
diržų Pr. Mikui įteikė Apylinkės 
valdybos pirm. A. Vingis. Buvo 
pasakyta daug sveikinimų ir lin
kėjimų. (v)

— Vytautas L, Vasaris sėkmin
gai veržiasi fotografuodamas lie
tuvius ir australus. Šiuo metu dar 
tebedirba didelėje foto studijoje ir 
fotografuoja namuose, bet netru
kus žada dirbti tik savo foto ateljė 
(17 Hume Str., Armadale) netoli 
miesto centro, savo namuose, (z)

K. F. KNYGŲ VAJUS
— SPALIO MENESI —

Pereitam "Mūsų Pastogės” nr. 
tilpo Lietuvių Kultūros Fondo 
Melboumo sk. valdybos atsišauki
mas į Melboumo lietuvių bendruo
menę, prašant paaukoti bent po 
vienų lietuviškų knygų bibliotekai. 
Buvo rašyta , kad rugsėjo mėnuo 
skelbiamas knygų vajaus mėnesiu, 
o turėjo būti: spalio mėnuo skel
biamas knygų vajaus mėnesiu.

Savo atsišaukime Melbourne 
Kultūros Fondo valdyba nurodo, 
kad geriausiai bus Įprasminti šie 
Jubiliejiniai spaudos metai Ir pa
statytas reikšmingas paminklas 
Knygnešiui sukūrus įdomių Ir 
turtingų bibliotekų, nes .šiandien 
mūsų Jaunimas, svetimas mokyk
las belankųs, Ima atprasti nuo lie
tuviškos knygos. Graži Ir įdomi 
knygų blbblioteka bus geras talki, 
nlnkas ir savaitgalio lietuviškoms 
mokykloms.

Biblioteka labą! džiaugsis gavu
si naujuosius lietuvių rašytojų vei
kalus ,o taip pat svetimų autorių 
vertimus į lietuvių kalbų. Norin
tieji gali paaukoti vienai knygai 
pinigais.

Knygas Ir pinigus - sekmadie
niais po pamaldų priims bibliote
kos vedėjas I. Geštartas, duoda
mas atitinkamų pakvitavimų. Per 
vajaus mėnesį jam talkaus ir vie
nas valdybos narių.

NAUJA SOC. GLOBOS MOTERŲ
D-JOS VALDYBA

Melboumo Soc. Globos Moterų 
Draugijos visuotiniame narių susi
rinkime, aptarus šalpos ir organi
zacinius reikalus, išklausius pra-
nešimų, buvo išrinkta nauja val
dyba tokio sustato: pirmininkė 
Šemetlenė, sekretorė Pumputienė, 
Iždininkė Žukauskienė; parengimui 

skyrius: Liutkutė, Valaitienė, Pum
putienė; ligonių lankymo skyrius: 
Šemienė, Žukauskienė, Prašmutie- 
nė; revizijos komisija: Slmanke- 
vlčlenė, Makullenė, Gylienė.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
FORUMAS

Pranešame, kad sekančio Mel
boumo Lietuvių Forumo tema yra:
“Pilietybės keitimo klausimas”.
Referuos K. Rindzevičius. Ko-re- 
ferentųs J. Valys.

Forumas įvyksta š.m. spalio 
mėn. 2 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. 
nuolatinėse Sambūrio Šviesa sk. 
patalpose, Flinders Str. stoties pa. 
talpose, 4.tame augšte, salė Nr. 
11. įėjimas iš Flinders gatvės.

Kviečiame visus melbourniečius 
j šias diskusijas.

Tradicinė kavutė.
Sambūrio šviesa 

Melboumo Sk. Valdyba.

Sydnėjus
PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA

Sydnėjaus lietuvių plunksnos 
klubo pirmininkas praneša, kad 
narių sueiga įvyks rugsėjo 25 d., 
5 vai. vak. 64 The Avenue, Hurs- 
vllle.

Visi nariai prašomi būtinai at
vykti. Atskiri pakvietimai nebus 
siunčiami.

BASS HILL LIETUVIAI
ATŠVENTĖ TĖVO DIENĄ
Tėvo dienų švęsti Bass Hill lie

tuviai buvo susirinkę Bartininko 
pastogėn. Skambios dainos, ponių 
Šatkauskienės, Suškienės ir Genie
nės deklamacijos sudarė jaukių lie
tuviškų nuotaikų, paryškino gražų 
kaimyniškų sugyvenimų.

Pažymėtina, kad šioje koloni
joje tautiečiai visada prisilaiko 
gražių lietuviškų papročių: tal
kos, bendros gegužinės pamaldos, 
Kalėdų senelis ir kitos tradicijos 
čia neužmirštamos. Gausiai prenu
meruojami ir lietuviški laikraščiai. 
Tėvų gerbiant lietuviškas spaus
dintas žodis ir vėl buvo prisimin
tas. Paskelbus mezliavų “Mūsų 
Pastogei” — i lėkštelę suskrido 
£ 2.7.0. Tai nelabai daug, bet ir ne 
paskutinis kartas. B.G.

Pakrikštyta: St Felix’s bažny
čioje Bankstowne pakrikštyta Ele
na — Viktorija Kiverytė duktė 
Elenos Klrlytės ir Broniaus Ki- 
verlų (7.8) ir Rūta — Julia Žoly- 
naltė duktė Kosto ir Onos Smil
gevičiūtės Žolynų (21.8) Šmlth- 
fleido bažnyčioje pakrikštytas Juo
zas Kalgovas, sūnus Juozo ir Ja
ninos Jurevičiūtės Kalgovų (14.8).

Susituokė: St Jozeph’s bažny
čioje Camperdown susituokė: Juo
zas Ignatavičius su Zina Buršti- 
nalte (21.8) Ir Juozas Maksvytis 
su Ona Daniškevlčiūte (28.8). Mo. 
terystės ryšius palaimino ir krikš
to sakramentus suteikė Sydney 
lietuvių kapelionas. B.

Mielų kolegų
SIGMĄ BUDRIKI 

ir kolegę
EVI TANDRE, 

sukūrusius šeimos židinį, nuošird
žiai sveikina

Aust. Liet. Stud. S-gos 
Sydney Skyriaus Valdyba.

Visiems^ 

sveikinusiems mus 
vestuvių proga 

nuoširdžiai dėkojame

O. J. Maksvyčiai.x

JUMS SIŪLOMAS
GERAS DARBAS

Reikalingi
I IR II KLASĖS SHEET METAL 

DARBININKAI

(Smulkūs metalo skardos darbai.) 
Anglų kalbos mokėjimas pagei
dautinas.
Duodama antvalandžių. Augščiau- 
sias atlyginimas.
Kreiptis arba telefonu skambinti 
(LA 8671) į asmeninės dalies vedė
jų (Mr. M. L. Bollard)

F. Muller Pty. Ltd.
69 — 79 Parramatta Rd., 

Camperdown, Sydney.

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

Europietis specialistas optikas ž

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. y

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai. ?

O P T O I

Optical Service
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. CI. Telef. Centr. 1819 

Priešais Melbourne Town Hall. į i-:..;—:—;.-;..;-.

ALB Bankstowno
Apylinkės susirinkimas
Spalllo 3 d., sekmadienį, tuoj po 

lietuvių pamaldų šaukiamas Ban
kstowno Apylinkės lietuvių visuo
tinis susirinkimas. Bus renkami 
atstovai į ALB Tarybos suvažia
vimų, kuris įvyks š.m. gruodžio 
28 — 30 dienomis Melbourne. Bus 
aptarti Ir kiti bendruomenės rei
kalai. Dalyvavimas būtinas.

Susirinkimas įvyksta Friendly 
Associaty salėje, 15 Merędlth Str., 
Bankstowne.

ALB BANKSTOWNO APYLIN- 
KĖS VALDYBA.

Mūsų mielus narius, 
AUŠRINĘ IR ANTANĄ 

Laukaičius 
sulaukusius gražios dukrelės svei
kiname.

Sydnėjaus Lietuvių Sporto 
Klubo KOVAS Valdyba.

Canberra
— Tautinių šokių grupė ir to

liau dirba rimtai 'ir atsidėjusi. 
Anksčiau vadovavo L. Velionišky- 
tė, o pastaruoju metu sėkmingai 
dirba su grupe R. Misevi- 
čiūte. Grupės branduolį sudaro 4 
poros — tiek tėra jaunų lietuvai
čių visame mieste.

— Anksčiau turėjome pajėgių 
krepšinio komandų. Bet dabar, 
nors Ir yra nemažas būrys Jaunų 
vyrų, bet nėra krepšininkų. Ar ne
vertėtų "seniesiems vilkams”: Ge
niams, Gružauskams ir kitiems 
retkarčiais su jaunaisiais išeiti į 
sporto aikštę, šitai “senimui" vi
siškai nepakenktų, o jaunesnieji 
įsijungtų į sportuojančio lietuvių 
jaunimo eiles. Juk šiemet Canbe
rros sportininkus, regis, jau nie
kas neatstovaus lietuvių sporto 
šventėje Melbourne.

— Rugsėjo 25 d. 7 vai vak. Can- 
berros Country Women Associa
ty klubo patalpose (Civic Centre) 
įvyks Sambūrio šviesa steigiama
sis susirinkimas. Čia bus paminė
ta ir 50 metų spaudos atgavimo 
sukaktis. Paskaitų skaitys p. E. 
Jarašienė. (j)

NEWCASTLIO LIETUVIAMS 

(T.S. Gaidelio S.J. informacija)
Sekančios pamaldos Newcastlio 

Ir apylinkės lietuviams bus lai
komos rugsėjo 26 d. 11.45 vai. šv. 
Lauryno bažnyčioje, Broadmedove.

Išpažintys pradedant nuo 11 vai. 
Prieš pamaldas ir po pamaldų sa
vaitgalio mokykla.

LIETUVIŠKA •
MUZIKA NAMUOSE
Būdami toli nuo Tėvynės gali

te girdėti savo namuose gerųjų 
dienų prisiminimui lietuviškų mu
zikų, užsisakę
LIETUVIŠKAS PLOKŠTELES.
Plokštelių pristatymas užtikrin

tas. Su persiuntimo išlaidomis 
plokštelės kaina — 8 šil. ir 6 d. 
(Kelios, surašė pabrauktos, — 11 
šil.). Prašykite plokštelių surašo 
— Dainora Daunoraitė, 49, Thorn
ton Av., London, W. 4 England.

Prašo atsiliepti
Rytis Kuzavinis, gyvenantis Avė 

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

LIETUVIU DIENOS CANBEROJ
Dvi dienas trukusi dviguba šventė

Prieš šešerius metus, prieš pen
kerius metus visokiais laivais mes 
plaukėme j šitų salų. J Bathurstų, 
į Bonegilą vežė mus traukiniai ir 
autobusai iš uostų. Po miestus, 
ūkius, kasyklas ir kalnus išskirstė 
mus valdžios žmonės. Ir šalies 
sostinėje Canberroje nemažas bū
rys mūsiškių buvo apgyvendintas. 
Kiti vėliau ir savanoriškai į šitų 
miestų susikraustė.

Prieš penkerius metus čia buvo 
suorganizuota ALB Canberros apy
linkė. Viena pirmųjų Australijoje.

Rugsėjo 11-12 dienomis įvyko 
rugsėjo 8-tosios ir 5-rių metų su
kakties minėjimas.

•
Rugsėjo 11 d. į Canberrų pra

dėjo rinktis tautiečiai iš kaimyni
nių kolonijų. Automobiliais, trau
kiniais ir lėktuvais skrido — iš 
Sydnėjaus; Coomos ir net Quen- 
bian... Ir kai sužinojo lietuviš
koji valdžia Canberroj apie tokį 
svečių nebuvėlių antplūdį, ir kai 
išgirdo, jog visi nori dalyvauti ne 
tik šventėje, bet Ir baliuje — su
sirūpino didžiausiai.

— Malonu, kad atvykote, bet į 
balių... nežinau. Nėra vietų. Sa
lė maža. Ir canberiškiai ne visi... 
Gal Velkas galės ką padaryti. Jis 
baliaus reikalus tvarko, — neat
sakydamas nė pažadėdamas — kal
bėjo Apylinkės valdybos pirminin
kas A. čelčys.

Paskui skraidė canberiškių lie
tuvių mašinos visomis gatvėmis: 
vežiojo svečius aplink Parlamen
to rūmus, visokias mokyklas, par
kus; rodinėjo įžymybių ir svetimų 
valstybių atstovybių vilas ir bai
giant praveždavo pro Petrovų ka
daise gyventų namelį. Žinoma, 
trumpam būdavo sustojama prie

AUKLANDAS
Rugsėjo 11 d. Auklando (N. Ze

landija) lietuvių bendruomenės 
apylinkės valdyba rugsėjo 8-sios 
proga suruošė pobūvį, kuriame da
lyvavo nemažas būrys zelandiečių 
ir kitų tautybių žmonių. Buvo šo- 
kami gėlių valsai, kepurių šokiai 
ir mėginama laimė loterijoje.

Rocky Nook salė tokiam dlde-
liam skaičiui žmonių buvo kiek
ankštoka, bet tai nesumažino ge
ros nuotaikos. Parengimu buvo 
ypač patenkinti kitataučiai.

Pobūvis truko apie 5 vai. ir apy
linkės kasa laimėjo apie £ 5 gry
nais. G.P.

MINĖJIMAS — 
VAKARAS

Bankstowno skautų “Kęstučio” 
draugovė rugsėjo 25 d. švenčia sa
vo metines. Minėjimas — vakaras 
įvyks šv. Pauliaus parapijos sa
lėje, 532 Canterbury Rd., Dulvich 
Hill.

Minėjimas pradedamas 3 vai. p. 
p. trumpomis pamaldomis skau
tams. Vėliau įžodžio apeigos, dai
nos, deklamacijos, tautiniai šokiai, 
Cabramattos skautų choras, smui
kas, akordeonas, trumpas humoris
tinis scenos vaizdelis. Po progra
mos šokiai.

J minėjimų — vakarą kviečiami 
visi tautiečiai.

Dr. Alfred Cymerman, 

SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 
SERVICE

134 King St., Sydney.
Telef.: BW 8597 ir BW 1186 

Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais*iš Aus
tralijos ir į Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
Ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

5HSBS25č5E5E5E5a5č5a5H5E5H5ESHSa
DROVITĖS, NEDRĮSTATE?

įsigykite draugų modernišku ke
liu — per korespondenciją.

Mūsų sąrašuose moterys ir vy
rai visokio amžiaus, tikybos ir 
pažiūrų j 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. 
zsasasasHSBžBsasHsasasasasčSEiies

■ Civic”, prie "Canberros” ar kito 
barelio.

Vakarę, dar prieš baliaus prad
žių, į Anslle Rex viešbutį pirmie
ji, kaip Ir dera geriems šeiminin
kams, susirinko A. Celčys, N. Vel
kas, P. Martišius, J. Dehnas ir 
R. Misevlčiūtė — visa dabartinė 
ALB Canberros Apylinkės valdy
ba. Paskui pradėjo griūti lietu
viai canberiškiai ir tautiečiai iš 
kitų pasviečių. Nežinau — Volkas 
ar kas kitas reikalus sutvarkė — 
j balių buvo visi suvadinti, už sta
lų susodinti ir pavaišinti.

•
Iš Sydnėjaus atvykęs Br. Kive- 

rio dvigubas mišrus kvartetas (Br. 
Kiveris, O. Asevičienė, K. Bitlnie- 
nė, R. Daudarienė, L. Juodaitie- 
nė, V. Asevieius, V. Bitinas, V. 
Daudaras, A. Giliaus kas) baliuje 
sukėlė audrų plojimų, padainavę 
“Stikliukėll”, “Dunojaus valsų” ir 
dar kitokių dainų. Baliun buvo 
susirinkęs rekordinis skaičius — 
per 150. žinoma, patalpos šito
kiam skaičiui nebuvo labai erd
vios, bet žmonės išsiteko ir, Jeigu 
viską atsimenu, Išsiskirstymo va
landai atėjus, tik nedaugelis sku
bėjo namolio. Pagal lietuviškų pa
protį vieni kitus į savo vilas dar 
kavai kvietė...

Rugsėjo 12 d., sekmadienį, su
sirinkome į bažnyčių. Kun. dr. 
Bučinskas (atvykęs iš Bonegilos) 
atlaikė pamaldas ir giliai pras
mingą pamokslą pasakė. Ji išrei
kštų minčių neužmirštant mūsų 
bendruomenėje nebūtų nuoklyd- 
žių.

Per pamaldas gražiai giedojo 
Br. Kiverio dv. mišrus kvartetas. 
Pamaldoms pasibaigus galingai 
nuskambėjo Lietuvos himnas.

Tuoj po pamaldų mašinų vir
tinė nusitiesė link YWCA salės, 
kur įvyko Tautos šventės Ir ALB 
Canberros Apylinkės penkerlų me
tų jsistelglmo sukakties mlnėji- 
mas. čia ir vėl dalyvavo rekordf- 
»niiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

NAUJA LIETUVIŠKA KIRPYKLA
SAVIN. KARLAS SIMONAVIČIUS

35 E. Ross St., Forest Lodge (Glebe)
(Vienas sustojimas prieš Harold Pk. — važiuojant tramvajais 

Balmain, Lilyfield, Blrchgrowe. Ross Ir Bridge gatvių kampas.) 
Dirba pirmos eilės pabaltlečiai specialistai.

čia gausite geriausias australiškas, angliškas cigaretes Ir tabakų.
Atsilankę vienų kartą įsitikinsite, kad patarnavimas yra pirmos

rūšies.

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubas
KOVAS

Spalio mėn. 2 d., šeštadienį, visus tautiečius kviečia atsilankyti į

KAUKIU BALIU
KURIS įVYKS MACCABEAN HALL, DARLINGHURST RD., 

PADDINGTONE.
Balius ruošiamas pagerbti vykstantiems į Melbourne sporto šven

tę mūsų sportininkams.
Gros žinoma "Pingvinų” kapela.

Bufete karšti ir šalti užkandžiai su alučiu.
Kaukės gaunamos Ir vietoje. įėjimas 10 šil. Pradžia 7 vai. vak.

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiH
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KREPŠINIS ADELAIDĖJE
“Vytis” — “Glenelg”

“Vytis” šį kartą susitiko su 
gana pajėgiu priešu, kuris prad
žioje ir vedė nežymia taškų per
svara. Mūsų vyrai, vesdadml ap
galvotą žaidimų, vėliau santykį iš
lygino, ir, perėmę iniciatyvų į sa
vo rankas, rungtynes užbaigė lai
mėjimu.

Taškus pelnė: Urnevičius 13. 
Gurskis 7, Jaclunskis 7, Visockas 
ir Petkūnas po 5.

’Tauras” — South Adelaide 29:24
Tą pačią dieną “Tauras" kietose 

rungtynėse nugalėjo stiprią “South 
Adelaide” krepšinio komandą. Ši
tas laimėjimas nustebino kitas ko
mandas, nes “Tauras”, visą sezo
ną neturėjęs pilno sąstato, šį kar
tą pasirodė kovingas ir pavojingas 
aikštėje.

Šiose rungtynėse matėme sugrį
žusį Girucką. Tauriečiai nuo pir
mos minutės išvystė didelę spar
tų, bet pirmų puslalkį australai 
baigė vieno taško persvara. Ant
ram puslalky žaidimas vėl buvo 
apylygis. Tik paskutinės 5 minu
tės nulėmė — Alkevičius taikliais 

nis skaičius — apie 150. Turint 
galvoj, kad Canberroj tėra tik 
apie 200 tautiečių, toks gausus 
dalyvavimas rodo, kad Canberros 
lietuviai kartais bevelk visi sykiu 
susirenka.

Minėjimų atidarė Apylinkės val
dybos pirmininkas A. Ceičys. 
Trumpai apžvelgė bendruomenės 
įsisteigimo kelių, pasidžiaugė vie
ningumu lietuviškame darbe. Jis 
teisingai pažymėjo, kad Canberros 
lietuviai, proporcingai imant, be
ne tvarkingiausiai solidarumo mo
kestį susimoka, nešykščiai Tautos 
Fondui aukoja, remia senelius bei 
ligonius Vokietijoje, teikia para
mą Vasario 16 Gimnazijai ir kt.

Žuvusieji dėl Lietuvos laisvės 
pagerbti Br. Kiverio dv. mišr. 
kvartetui sugiedojus “Žuvusiems 
šauliams".

Penkerlų metų sukakties proga 
Canberros lietuvių bendruomenę 
sveikino ALB Krašto Valdyba.

Paskaitų skaitė pirmasis ALB 
Canberros Apylinkės Pirm. Juozas 
Žilinskas. Jis paryškino kelius, 
kuriais turi eiti tremties lietuvis 
ir visa lietuvų bendruomenė: tau
tinis solidarumas, tautinės kultū
ros puoselėjimas, neatiaidi kova 
dėl tėvynės laisvės ir šios kovos 
rėmimas, palaikymas lietuviškųjų 
institucijų ir lietuvybės židinių — 
pagrindinės paskaitos mintys.

Meninėje dalyje R. Misevičiūtės 
vadovaujama tautinių šokių grupė, 
akordeonu palydint Borumui pašo
ko 3 liaudies šokius, o Br. Ki
verio dv. mišrus kvartetas padai
navo 5 lietuviškas dainas.

Minėjimas buvo gerai organizuo
tas, paskaita ir meninė programa 
palydėta karštais plojimais.

Baigiant minėjimų Apylinkės 
pirmininkas pakvietė visus kavai, 
kurių paruošė gretimoje salėj - 
Canberros lietuvės moterys. Prie 
gausiai kepsniais apkrautų stalų 
ir kavos stiklo buvo užbaigta dvi 
dienas trukusi Canberros lietuvių 
bendruomenės šventė, palikusi vi
siems dalyviams malonių prisimi
nimų ir praskaidrinusi tremties . 
kasdienybę.

J. Alonis.

metimais užtikrino laimėjimų.
Taškus pelnė: Alkevičius 13, 

Giruckas, Karia po 6 ir Merūnas 4.
Edas.

"VYTIES” FUTBOLO SEKCIJOS 
PRANEŠIMAS

Adelaidės Lietuvių Sporto Klu
bo Vytis Futbolo sekcija šaukia 
nepaprastų — visuotinį narių- su
sirinkimų, kuris įvyks spalio mėn. 
3 d. 11,30 vai. (tuoj po pamaldų) 
šv. Juozapo bažnyčios salėje. Fut
bolininkų dalyvavimas būtinas. 
Be to, kviečiami rėmėjai ir bičiu
liai.

“Vytis" Futbolo 
Sekcijos Valdyba.

ADELAIDĖS KREPŠININKŲ 
VAKARAS

Adelaidės krepšininkai ruošia 
vakarų pasilinksminimą, kuris 
įvyks rugsėjo 24 d. Flinders Hall, 
Flinders Str. Veiks bufetas. Gros 
gera kapela. Pradžia 8 vai. vak.

Edas.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškls, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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