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JAUNIMO
STOVYKLOS j

Didysis skautas ir jaunimo 
draugas lordas Banden Powell pa- . 
sakė: “Išveskite berniukus iš mies
tų ir parodykite, kad virš prirū- , 
kytų kino teatrų nakties dangaus 
skliaute yra tūkstančiai spindin
čių žvaigždžių. Neužtenka žinoti 
— parodykite! Berniukai bus su
žavėti ir dėkingi!”

Lordas Banden Powell pasklei
dė didžią idėją ir milionai skautų 
savo stovyklose žavėjosi žvaigž
dėmis nakties dangaus skliauto 
Panemunės Ir Palangos pušynuose, 
Šveicarijos kalnuose, Nylo pakran
tėse, Orinoko slėniuose, po Pietų 
kryžiumi, čia Australijoje, visame 
plačiajame pasaulyje.

Jaunimo stovyklos — didžioji 
draugystės ir savarankiškumo mo
kykla. Tai bendrąja prasme. Mū
sų jaunimo stovykla turi ir kitą 
reikšmę — lietuvių Jaunimo sto
vykla kartu yra dar Ir efektinga 
užtvanka prieš grlūnančlą ant 
(mūsų svetimųjų įtakų bangą.

Australijos lietuvių jaunimo 
vadovai, kuriems rūpi mūsų tau
tos ir jaunimo ateitis, suskato or
ganizuoti stovyklas Jaunimui. 
Trumpalaikes, tiesa, nes sąlygos 
yra tokios, kad nei jaunimas, nei 
jiems vadovaują vyresnieji, nega
li atsiplėšti nuo darbų Ir ilgesnį 
laiką pastovyklautl. Bet Ir trum
palaikės, tegul tik keliolikos die
nų stovyklos, yra nepaprastai 
reikšmingas įvykis — dažnai juk 
žmogaus gyvenimą Ir viena diena 
nuldmia.

Pereitais metais turėjome dvi 
stovyklas: Melbourne ir Adelaidė
je. Abi praėjo dideliu pasisekimu 
ir jose dalyvavusių valkų ir Jau
nuolių, kaip lygiai ir Jų tėvų at
siliepimai rodo, kad tokios stovyk
los reikia ruošti ir rezultatai ver
ti didžiausių pastangų.

Šiemet ir vėl stovyklos organi
zuojamos Melbourne, Adelaidėje Ir 
Jau Sydnėjuje. Melbourne Inicia
tyvos parodė skautai, Adelaidėje 
ALB Apylinkės valdyba, gi Syd
nėjuje — Bankstowno, Sydnėjaus 
(City) ir Cabramattos ALB Apy
linkės. Pastarosiomis dienomis pa
siskelbė dar Sydnėjaus ir Adelai
dės skautai beruošią stovyklas pa
lapinėse.

Čia ne tiek svarbu kas ruošia. 
Svarbiau, kad į šias stovyklas bū
tų įtrauktas galimai didesnis skai
čius vaikų Ir Jaunimo. Ir svarbiau
sia, kad stovyklų programa būtų 
tinkamai paruošta ir stovyklauto
jai per žaidimą įsiurbtų tai, ko 
jie negauna miestų gatvėse be- 
lakstydąml. Tai jau reikalas tų, 
kurie stovyklas organizuoja Ir Jom 
vadovauja. Patirtis rodo, kad čia 
nestinga Išminties ir sugebėjimo.

Jeigu Melbourne ir Adelaidėje 
pereitais metais stovyklos sutrau
kė dideli skaičių jaunų žmonių — 
šiemet ten bus dar daugiau. Bet 
rūpesčio kelia Sydnėjus. Senai pa- 
sklebtoj! bendruomenės apylinkių 
stovykla prie Narabeen ežerų — 
kandidatų, regis, dar vos keletą 
teturi. O vietos yra 50 valkų. 
Skautų stovykla — tik skautams. 
O kiek lietuvių valkų Sydnėjuje? 
Visokiu atvėju keleriopai daugiau, 
nei j abi stovyklas gali sutilpti. 
Tad kur jie šiandien? Kodėl tik 
keletas teužsireglstravo?

Mažieji gal ir nesupranta, jie, 
pagaliau, Ir negali be tėvų patys 
stovyklon užsirašyti ir išvykti. 
Bet tėvai — štai kieno pareiga 
savo vaikų auklėjimu ir ateitimi 
pasirūpinti.

šitame laikraštyje buvo kelis 
kartus skelbta stovyklų laikas, 
vieta ir kur galima vaikus užre
gistruoti. Apie tai buvo kalbėta ir 
kitomis progomis. Tad pasiteisinti

Cabramattos lietuviams APLINK FORMOZA
A.L.B. CABRAMATTOS Apy

linkės valdyba š.m. spalio mėn. 
10 d., tuojau po lietuviškų pamal

to I dų Mt. Pritchard bažnyčioje, ku
to | rių pradžia 8.30 vai., šaukia vi- Į 

suotinį apylinkės lietuvių susirin
kimą.

Susirinkime bus renkami įgalio
tiniai dalyvauti įvykstančiame A. 
L.B. Krašto Tarybos suvažiavime 
Melbourne ir aptariami kiti aktu
alūs reikalai.

Prašome visus tautiečius daly- 
vau'"1- i fas, viceadmirolas Alfred M. Pri-

Be to , apylinkėje gyvenančių de, pereitą savaitę lankėsi Formo- 
tautiečių žiniai pranešame, kad zoje ir turėjo pasitarimus su Nac. 
Apylinkės valdyba savo posėdyje 1 Kinijos kariuomenės vadais. Pas- 
š.m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarė į kui jis išvyko į komunistų apšau- 
š.m. spalio mėn. skelbti vajaus domą Quemoy salą, 
mėnesiu, renkant aukas Tautos 
Fondui, Vasario 16 Gimnazijai, li
kusiems Vokietijoje ligoniams šel
pti pinigais ir drabužiais. Taip 
pat rinkti “Mūsų Pastogei" pre
numeratą ir solidarumo mokestį.

Iš New Yorko pranešama, kad 
Sovietų Sąjungos karo laivai (2 
kreiseriai, 2 laivai naikintojai ir 
4 minininkai) pradėjo kelionę į 
pietus Geltonąja jūra. Nurodoma, 
kad šie laivai plaukia iš Vladivos-

' toko į Kinijos uostus, esančius ar- 
" | čiau Formozos. Sovietinių laivų 

judėjimas esą turįs ryšio su Ko
munistinės Kinijos sunkiais laivy
no nuostoliais, patirtais per Nac. 
Kinijos oro atakas.

JAV septintosios flotilijos še-

šiais metatls, švenčiant 50 me
tų spaudos atgavimo sukaktį, Apy
linkės valdyba nutarė šių sukaktį

Vašingtone; vyriausybės atsto
vas pareiškė, kad JAV karo laivy
nas pradės veikti, jeigu Kom. Ki
nija mėgins pulti Formozą stip
resniais karo lėktuvų junginiais. 
JAV septintoji flotllija turi įsa
kymų ginti Formozų, nežiūrint į 
tai, kaip ir kokiu keliu būtų vyk
doma invazija. O kada septinto
sios flotilijos patrankos Ir lėktuvai

atžymėti realiu kultūriniu darbu turės prasti veikti, nutars admi- 
— bibliotekos atidarymu. Bibllo- | ro'®8 Pride, 
tekos knygomis pasinaudos visa 
lietuviškoji Cabramattos Apylin
kė, o ypač Jaunimas. Be gautų iš 
Sydnėjaus Centrinės Bibliotekos

100 knygų, dar savo biblioteką pra- 
turtinkim 
Nutarta 
apylinkėje 
ką šeimą, 
atskirai gyvenantį, paaukoti bib
liotekai po dvi knygas, arba pini
gais dviem knygom įsigyti.

Bibliotekos vedėju skiriamas 
valdybos švietimo ir Sporto vado
vas Vyt. Deikus.

Visi valdybos nariai pasiskirstę 
apylinkę rajonais spalio mėn. lai
kotarpyje, aplankys kikevleną lie
tuvį rinkdami aukas, drabužius ir 
knygas.

Prašome ir laukiame visų tautie
čių nuoširdaus solidarumo, dosnu
mo ir lietuviškų reikalų supratimo.

A.L.B. Cabramattos Apylinkės 
Valdyba.

suaukodami
įpareigoti

gyvenančių lietuviš-
ir suaugusi asmenį

knygų. 
kiekvienų

NEPAMIRŠTA IR ČIA.

ALB Snieguotų Kalnų Seniūni
jos vyrai visados pirmieji. Be šio
mis dienomis prisiųstų Tautos 
Fondui £ 10.11.0 taut, solidarumo 
mokesčio £ 2.11.0, atsiuntė ir var
gstantiems Vokietijoje lietuviams 
auką £ 21.0.0, kurią sudėjo: Alek
sandravičius £ 5 0.0, VI. Šneideris 
ir J. Povilionis po £ 3.0.0, V. Ka
tinas, K. Abaravičius ir Kazake
vičius po £ 2.0.0, V. Mickevičius, 
J. Sirutis, St. Baltramiejūnas ir 
A. Alyta po £ 1.0.0.

Pažymėtina, kad šios Seniūnijos 
vyrai visados rūpinasi ir aukomis 
remia visas gyvybines lietuviškas 
institucijas.

nežinojimu negalėsime.
Canberra, Wollongongas, New

castle šiemet jaunimo stovyklų 
dar neruošia. Atstumai nuo Syd- 
nėjaus nėra maži, bet jie nėra ir 
neįveikiami. Tad ar nereiktų šitų 
vietovių tėvams, bendruomenės 
vadovybėms pagalvoti apie vaikų 
pasiuntimą pasisvečiuoti pas Syd- 
nėjaus lietuviukus keliolikai die
nų prie Narabeen ežerų, ar Pen- 
rltho miškan? Kaštai pakeliami 
— nauda svarais neįvertinama.

Dienos eina, valandos bėga, mi
nutės skrenda — nepagailėkime 
savo valkams parodyti žvaigždes 
nakties dangaus skliaute — leis
kime Jiems Pietų Kryžiun pažvelg
ti lietuviškomis akimis.

lėktuvai vis 
karo Ir kito-

Trokšta taikos, bet dar 
labiau nori karo

Kom. Kinijos pirmajam parla
mentui posėdžiaujant, ministerls 
pirm. Chou En-lal pareiškė, kad 
Kinija privalo sukurti stiprią ka
riuomenę, kokios jokia kita vals
tybė .pasaulyje neturi.

Taikos Tolimuosiuos Rytuose

esu nebūsiu tol, kol nebus išlais
vinta Formoza. O Formoza turi 
būti išlaisvinta, griežtai pareiškė 
Chou En-lal.

Toliau jis aštriai puolė, JAV, 
ypač dėl jos pasiruošimų ginti 
Formozų, Ir pavadino Ameriką 
“visuomenės priešu Nr. 1 visame 
pasaulyje”. Nepagailėjo aštrių žo
džių Anglijai, Prancūzijai, Aus
tralijai ir kitiems kraštams, pa
sirašiusiems Pietų — Rytų Azijos 
gynybos paktą.

VISINSKIUI
NEPASISEKE

V AK. EUROPOS KARINIAI MANEVRAI
VOKIEČIŲ GENEROLAI VĖL SCENOJE

Nacionalistų karo 
tebedaužo komunistų 
kius laivus, sutelktus Amoy uoste 
Ir kitose netoli nacionalistų val
domos Quemoy salos prieplaukose.

Komunistų artilerija tebešaudo 
Quemoy salų. Tuo pačiu metu ko
munistai tyliai grupuoja stiprais 
oro pajėgas, kurios manoma bus 
panaudotos Invazijai j Formozų

Pereitų savaitę pradėti plataus 
masto Vakarų valstybių karo ma
nevrai, kuriuose dalyvauja šiau
rės Atlanto Sujungus valstybių 
visų ginklų rūšys. Manevrai api
ma erdvę nuo Norvegijos ir Ško
tijos šiaurinių pakraščių, šiaurės 
Jūrų, kanalų ir 1000 mylių Atlan
to vandenyno gilumom Sausumos 
Ir laivyno bazės šioje erdvėje esan
čių valstybių yra įtrauktos j ope
racijas.

Čia pirmų kartų Europoje pa
naudotos atominės amerikiečių pa
trankos. Per 300 įvairaus tipo lėk
tuvų, 60 didelių karo laivų iš Nor
vegijos, Danijos, Olandijos, Kana
dos, Prancūzijos dalyvauja dešim
ties "dienų manevruose.

Operacijoms vadovauja Šiaurės 
Atlanto Sąjungos rytinio Atlanto 
pajėgų vadas admirolas M. Denny 
ir admirolas John Boothaman iš 
savo požemio vyr. būstinės North- 
woode esančioje prie pat Londono.

šiuose manevruose (kaip stebė-•

tojai) dalyvauja ir du vokiečių ge
nerolai: Hans Speldel, buv. Rome
lio štabo viršininkas, ir Adolf 
Heusinger, buv. Hitlerio operaci
jų šefas. Jie važinėjasi DIdž. Bri
tanijos armijos vadovybės auto
mobiliuose.

Manevrai yra didžiausi pokario 
Vakarų Europoje. Keliolika dienų 
prieš šiuos manevrus, Norvegijai 
ir kitoms Skandinavų valstybėms 
savo karo laivyno “galybę” 
demonstravo Sovietų Sąjunga.

PETROVO BYLOJ NAUJAS 
LAPAS

Po ilgų ir varginančių ginčų dėl 
dokumento “J” ir dokumento “H”, 
apklausinėjus kelis kartus Petro
vus ir daugybę kitų liudininkų, 
šios savaitės pradžioj pradėjo 
kalbas advokatai.

Tolimesenius apklausinėjimus 
Karališkoji komisija ir toliau atliks 
Sydnėjuje.

;&®KUPUOTOJE 
Vt+ LIETUUQ7E

dė
dė!

Dideli skaičiai ir 
elgetiškumas

Vilniaus radijas paminėjo 
šimties metų ,'įsako sukaktį
pašalpos teikimo daugiavaikėms 
motinoms. Šį mostą išgyręs, radi
jas pateikia šiokių tokių duomenų 
savo pasigyrimams paremti. Ta
čiau duomenų jieškota ne kuriam 
gausiai žmonių gyvenamam mies
te, bet tolimiausios provincijos už
kampiuose. Ir, kaip pavyzdys, pa
teikta Kretingos rajonas. Girdi, 
ten per dešimtį metų daugiavai
kėms ir vienišoms motinoms išmo
kėta 15 (milijonų rublių. Išsyk pa
žiūrėti atrodo, kad tam tikslui 
skirta nemaža suma. Tačiau atid
žiau ištyrus suteiktąją pašalpą, 
paaiški, kad tai būta labai mažos 
paramos. Pašalpa yra labai maža 
net ir tuo atvėju, Jei ji buvo su
teikta tik toms motinoms, kurių 
skaičiai paminėti radijo pasigyri
me, būtent: 19 /motinų, gavusių 
didvyrės motinos vardą, 184 — 
šlovės ordiną ir 307 — motinystės 
medalius. Iš viso tokių motinų su
sidaro 510. Ir Jei tik joms vienoms 
tie 15 milijonų rublių buvo per 
dešimtį metų išmokėta, tarkl'me 
— lygiomis dalimis, tuo atvėju 
kiekvienai galėjo tekti mažiau kaip 
trys tūkstančiai per metus. Ka
dangi rublio {pirkimo galia pa
vergtoje Lietuvoje yra labai ma
ža palyginti su litu, nes vidutiniš- 
kai 16 rublių lygu vienam litui, 
dėl to tos pašalpos tektų tik 16 
litų per mėnesį. O tokia suma 
daugiavaikei motinai tik iš vardo 
gali būti vadinama parama, ne
bent siekiant parodyti, kad ji vis 
tik kai kam teikiama. Tačiau to
kia parama komunistams nėra ko

girtis, nes ji, paprastai tarus, — 
tiesiog elgetiška. Pavyzdžiui, Ne- 
prikl. Lietuvos laikais Kauno mies
to savvialdybė tik viengungiams 
beturčiaįms duodavo nuo 30 iki 40 
litų pašalpos per mėnesį, arba dvi
gubai daugiau, kaip dabar duoda, 
ma labai gausios šeimos motinai. 
Anuomet atskiras žmogus iš gau
namos pašalpos galėjo apsimokėti 
būtiniausias pragyvenimo išlaidas. 
Didelė šeima iš 250 rublių per 
tnėnesį negali sočiai pavalgyti ar 
šiokį tokį drabužėlį nusipirkti.
Taip komunistai rūpinasi 

darbo žmonėmis
Bolševikinėje “Tiesoje” š.m. lie

pos 17 d. buvo įdėtas vedamasis 
"‘Rūpinimasis darbo žmogumi”. To 
straipsnio pradžioje nurodytos kai 
kurios sąjunginės įmonės, — Vil
niaus “Elfą”, Kauno “Pergalė”,_
kuriose tedirba veik vieni rusai. 
Tiems atvykėliams iminėtos karo 
tikslams dirbančios įmonės pasta
tė gyv. namus. .Aišku, kad tuose 
namuose tegalėjo butą gauti tik 
rusai. Lietuviai, net ir tose įmo
nėse dirbantieji, turi skursti ne
paprastai bloguose būstuose.

Vedamojo autorius, supranta
ma, komunistas, pradeda verkšlen
ti, esą, komunistai pasižymi be
širdiškumu Ir abejingumu tvarky
dami lietuvių darbininkų reikalus. 
Ten prikaišiojama, kad atskiros 
ministerijos ir apstybė įmonių ne
pastatė darbininkams gyvenamų 
namų, nors tam reikalui buvusios 
paskirtos sumos. Kas kaltas, kad 
statybos planas neįvykdytas? Aiš
ku, tik komunistų partija. Rusų 
komunistų partija ir jos padalinys, 
esąs Lietuvoje, ruošia planus ir 
Juos vykdo. Juk nereikia priklau-

syti kom. partijai, kad žinotum j 
priežastis, dėl kurių gyv. namai 
nestatomi. Maža paskirti pinigus 
tam tikslui. Gyv. namams statyti 
reikalinga medžiaga ir darbo Jėga. 
Dabar Lietuvoje trūksta medžiagos 
ir darbo jėgos. Lietuvoje paga
minamą medžiagą, įskaitant Ir 
rąstus, rusai išgabena j krašto gi
lumą. Pramonės įmonės pirmiau
sia turi įvykdyti vadinamuosius 
planus, kad tuo daugiausia prekių 
atitektų rusams. Darbo jėgos 
trūkumas miestuose, o ypač kol
chozuose, yra labai ryškus. Dėl to 
trūkumo pirmiausia yra kalti ko
munistai, įvedę visuotinę suirutę 
ūkyje.

Sovietinės mašinos 
atostogauja patvoriuose

Kombainais ir kuliamosiomis 
kuliaimi šlapi javai, — pažymi kaip 
dažną šiemetinį reiškinį “Tiesos" 
184 numeryje du straipsnelio au
toriai: V. Palionis ir L. Kiaulel- 
kis. Grūdus reikia nedelsiant džio- 
vntl, — pataria jie, — nes gali 
greit sugesti. Patarėjai kaltina 
kolchozinlnkus, kad kolchozuose 
blogai išnaudojami paprasčiausi 
grūdų džiovinamo būdai. Ir vėl 
kolchozinlnkai kalti. O kur yra 
taip dažnai okupantų giriamos so
vietinės grūdų džiovyklos? Kolch<- 
zininkų kaltintojai teigia, kad 

kiekvienoje MTS yra po porą kilno
jamų džiovyklų, vadinamų “Kuz
bas” arba “Uljanovkos” vardais. 
Jos, esą per valandą galinčios iš
džiovinti ne mažiau kaip pusę to
nos grūdų. Tad kodėl Jos nenau
dojamos? Palionis su Kiaulelkiu 
aiškina, kad garsiosios džiovyklos 
stovi MTS sodybose arba numes
tos kur kolchozuose. Kitaip sa
kant, giriamosios sovietinės ma
šinos kolchozų patvoriuose atos
togauja. Jei šios džiovyklos būtų 
tinkamos savo paskirčiai, nereiktų 
ieškoti kolchozuose paprasčiausių 
būdų grūdams džiovinti ir masko
lių engiamiems lietuviams kaltin
ti.

Elta.

Pereitų savaitę prasidėjo Jung
tinių Tautų visumos posėdžiai. 
Rugsėjo 22 d. Sov. Sąjungos ats
tovas Višinskis padarė pasiūlymą, 
kad iš Jungtinių tautų būtų iš
mestas Nac. Kinijos atstovas ir 
Jo vieton įsileistas Kom. Kinijos 
delegatas. Višinskis čia pat pabrė
žė, kad tolimesnis priešinimasis 
įsileisti Kom. Kiniją, skaudžiai 
pažeistų Jungtinių Tautų Organi
zacijos prestižą.

Po Višinskio kalbėjo Amerikos 
delegatas Henry Cabot Lodge. Jis 
pareiškęs, kad su Višinskiu nė ne
manąs leistis j diskusijas, pasiūlė, 
kad Sov. Sąjungos pasiūlymas į 
Jungtines Tautas priimti Kom. 
Kiniją, visiškai nebūtų šioj sesi
joj svarstomas.

45 balsavo už Amerikos pasiūly
mą, 7 prieš Ir 5 susilaikė.

Už JAV pasiūlymą balsavo: Ar
gentina, Australija, Belgija, Boli
via, Brazilija, Kanada, Chile, Ki
nija, Kolumbija, Costa Rika, Ku
ba, Domininkonų Respublika, Ek
vadoras, EI Salvadoras, Abisini
ja, Prancūzija, Graikija, Guate
mala, Haiti, Honduras, Islandija, 
Pesrlja, Irakas, Izraelis, Lebano- 
nas, Luxenbourgas Maksika, Olan
dija, N. Zelandija, Liberija, Nika- 
ragua, Pakistanas, Panama, Pa- 
rgavajus, Peru, Filipinai, Siamas, 
Turkija, Pietų Afrika, DIdž. Bri
tanija, JAV, Urugvajus, Venecue- 
la. Prieš Amerikos pasiūlymą bal
savo Burma, Baltgudija, Čekoslo
vakija, Danija, Indija, Norvegija, 
Lenkija, Švedija, Ukraina, Sov. 
Sąjunga ir Jugoslavija. Susilaikė: 
Afganistanas, Egiptas, Indonezi
ja, Saudi Arabija, Syria ir Yeme- 
nas.

Jungtinių Tautų delegatai rug
sėjo 22 d. J.T. vyriausioje būsti
nėje turėjo praeiti pro "piketuo
jančius” antikomunistinių ukrai
niečių ir Kinijos nacionalistų sar
gybas. Ukrainiečių plakate buvo 
įrašas, reikalaujantis demokratines 
valstybes nutraukti diplomatinius 
ryšius su Sov. Sąjunga Ir ją Iš
mesti Iš Jungtinių Tautų. Kinie
čius reprezentavo 5 Korėjos kare 
dalyvvaę Kom. Kinijos kariai, at
sisakę grįžti į komunistų valdomą 
Kiniją.
Kas savaitė — 

povandeninis laivas
JAV laivyno minlstaris Charles 

Thomas savo pranešime nurodo, 
kad Sov. Sąjunga kiekvieną sa
vaitę pasigaminanti po vieną nau
ją pov. laivą. Šiuo metu Sov. Są
junga turi 350 modernišku pov. 
laivų, kurių 90 esą Paclfike.

Toliau Ch. Thomas pažymi, kad 
šiuo metu Sov. Sąjungos povan
deninis laivynas esąs dvigubai di
desnis už Amerikos ir 7 kartus už 
Vokietijos II Pasaulinių! karui 
prasidėjus.

Bet čia pat nurodoma, kad prieš 
povandeninius laivus Amerika yra 
pagaminusi torpedų, kurios jūrų 
gilumoj “susiranda” pov. laivą Ir 
Jį sunaikina, gaminamos minos, 
kurios sunaikins kiekvieną povan
deninį laivą, kada jis mėgintų 
įplaukti j svetimą uostą ir lėktu
vai aprūpinti tokiais apratais, kad 
lengvai gali susekti laivus po van
deniu.

ATOMO MOKYKLA ..
Iš Londono pranešama apie įs

teigtą atomo mokyklą Anglijoje 
kur bus paruošti specialistai ato
mo pritaikymui pramonėje.

Tai yra pirmoji šitokia mokykla 
pasaulyje ir ji darbą pradėjo rug
sėjo 27 d. prie Hartwell atomo 

tyrimų stoties. Pirmas kursas truks 
3 mėnesius.
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VINCAS KAZOKAS

Jaunimas savu keliu
Jau kelinti metai Australijos jau
nieji lietuviai sportininkai rengia 
sporto varžybas. Anksčiau buvo 
apsiribota vien tik krepšiniu, gi 
šiais metais šioji sporto šventė 
praplečiama: šalia krepšinio dar 
bus šachmatai ir stalo tenisas. 
Kaip matome, šitoks šventės prog
ramos praplėtimas liudija, Jog 
lietuvių sporto klubai Australijoje 
auga ir stiprėja.
Kaip tik šia proga šiandien susto
sime ir truputi pakalbėsime apie 
tokių sporto švenčių reikšmę ir 
prasmę mūsų Jaunimui Ir bendrai 
priaugančiai kartai. Apie sportų 
mes turime įvairių nuomonių. Vie
nų akimis sportas yra beprasmiš
kas laiko eikvojimas, lygiai kaip 
ir kiekvienas žaidimas mūsų kie

tame gyvenime, nors kai kurių mū
sų dienų mąstytojų nuomonę — 
patsai žaidimas yra augščiausia 
mūsosios būties išraiška. Kiti gi 
mano, kad sportas yra ne kas ki
ta, kaip tik priemonė Išlaikyti 
sveiką lygsvarą tarp mūsų dvasi
nių ir fizinių galių. Šita pažiūra 
buvo grindžiama taip pat ir senų
jų graikų mankštos ir olimpiados. 
Tai yra klasiškasis sporto supra
timas, kuris su laiku ir kartomis 
įvairavo, tačiau Ir ligi šiandie sa
vo prasmės nėra praradęs. Kaip 
ir kiekviena gyvenimo šaka, taip 
ir- sportas visais laikais turėjo 

nukrypimų teigiama ar neigiama 
prasme. Jeigu pas senovės graikus 
j sporto žaidynes buvo žiūrima pir
moj eilėj Iš estetinės pusės, bū
tent, Jose jieškota ne rekordų, bet 
grožio, tai šiandien su šituo kla
siškuoju postulatu apsilenkiama Ir 
sporto festivaliuose pirmoj eilėj 
statomas rekordinis reikalavimas. 
Žinoma, tai konstatuodami mes 
susilaikysime nuo bet kurių pra
ktiškų išvadų bei vertinimų, nes 
tam stingame ir atitinkamo mas
to, tik viena aišku, kad kaip vi
sais laikais, taip ir dabar spor
tas yra ne kas kita, kaip akivaiz
di gyvenamojo laiko dvasios iš
raiška. Kas liečia mūsų sportuo
jantį jaunimą, mes čia sustosime 
gal būt daugiau prie antrinių 
sporto klubų uždavinių. Visai ne
sijaučiu turįs autoriteto kalbėti 
apie krepšini, tenisą arba futbolą. 
Tie, kurie šiuose žaidimuose la
vinasi, geriau apie tai išmano. Pa
tiekdamas augščiau minėtąsias 
nuomones apie patį sportą aš teno
rėjau tik priminti, jog šalia šios

dienos sporto uždavinių negalima 
praeiti užsimerkus ir pro klasišką-, 
ją sporto sampratą. Tiesa, sporti
nių komandų susitikimai yra ko
vos ženkle, bet toji kova reikalau
ja ir džentelmeniškumo iš pačių 
kovotojų. Ir čia kaip tik iškyla 
auklėjamasis momentas, kuris rei
kalauja iš paties žaidėjo tuo pa
čiu būti kovos herojum ir drauge 
džentelmenu, atseit, savo prieši
ninko asmeny matyti ii savęs ver
tą draugą bei kovos bičiulį. O 
dažnai pasitaiko, kad žaidėjai už
simiršta esą žaidynių aikštėje ir 
apakinti laimėjimo jie kaunasi 
kaip gladiatoriai senosios Romos 
forumuose. Manau ne vienas iš vy
resniųjų atsimena tą komišką ne
tolimos praeities |momentą, kada 
po Europos krepšinio Kau
ne vos nenutrūko dviejų valsty
bių diplomatiniai santykiai. Ir 
kaip tik sportiniuose susitikimuose 
lavinama ir stiprinama paties 

žaidėjo valia. Nenuostabu, kad kie
kvieną pagauna kovos aistra, net 
Ir žiūrovus, tai ką jau bekalbėti 
apie pačius jaunuosius kovotojus, 
vis dėlto paties žaidimo taisyklės 
ir dėsniai pareikalauja iš žaidėjo 
geroko valios įtempimo apvaldyti 
save Ir pasiduoti žaidimo discipli
nai. Tai yra pirmoj eilėj charak
terio ugdymas ir Jo valių vysty
mas, paliekant nuošaliai fizinę pu
sę.
Antras ne onažiau svarbus ir rei
kšmingas momentas, ryšium su 
minimai sporto festivaliais, yra 
tautinis auklėjimas. Visi labai ge
rai žinome šių dienų mūsų jau
nimo padėtį, kuris auga ir bręsta 
svetimoje aplinkoje. Buvo Jieškota 
būdų ir priemonių, kaip išlaikyti 
jaanimą aplinkos nepaliestą. I 
vyresniųjų dedamas pastangas 
Jaunimas beveik arba net visai 
nereagavo. Kaip pvayzdj čia tik 
priminsiu nesėkmingai pasibaigu
sį Jaunimo kursų organizavimą 
Sydnėjuje. Tačiau jaunimas pats 
susiorganizavo, ir, reikia pripa
žinti, savo sėkminga veikla bei ak
tyvumu pralenkė bet kokias viltis. 
Neskaitant to momento, kad lietu
viškų sporto komandų susitikimas 
su svetimomis aštrina lietuvių tau
tinį bei patriotinį sąmoningumą, 
Jau pačių lietuvių Jaunimo glau
dus bendradarbiavimas yra viso
kiais atžvilgiais sveikintinas ir 
remtinas. Savo treniruočių susiti
kimuose jie tęsia iš namų atsivež

tą sportinę tradiciją, savo sureng
tuose pobūviuose jie Jaučiasi pa
tys šeimininkai, kas taip pat stip
rina jų savarankiškumo bei atsa
kingumo Jausmus. Pagalaiu plačiu 
mastu tarptautinių sporto švenčių 
organizavimas bei jų pravedimas 
turi neįkainuojamos reikšmės ir 
prasmės tiek mūsų jaunimo dva
siai, tiek ir pačiai po pasaulį pa
sklidusiai mūsų tautai. Nesileid
žiant j platesnę šio momento ana
lizę, užtenka tik tai priminti, kad 
šisai Jaunimas per sportą Išsine
ria iš kasdieninės pilkumos ir gy
vena augštesniais siekiais, šian
die tie jo siekimai realizuojasi 
sporte, tačiau,rytoj jis susiras 

naujų, gal augštesnių ir kilnesnių, 
nes kartą įpratęs produktyviai ir 
prasmingai sunaudoti savo laisva
laikį, jis šito savo įpročio nepames 
ir vėliau. Dar daugiau: platesnio 
masto jaunimo susibūrimus kar
tas nuo karto vienoj ar kitoj vie
toj tą patį jaunimą suartiną, jun
gia jį tiek idėjiškai, tiek ir tautiš
kai. Tokių švenčių gauti įspūdžiai 
neišblėsta su ta pačia diena, bet 
jie trunka ligi kito susitikimo ar
ba net ilgiau, Cial užsimezga nau
jos pažintys, pasidalinama suma
nymais bei įspūdžiais, net viešom 
ar privačiom progom padiskutuo
jama. Visa tai draugėn suėmus 
tėra tik teigiami reiškiniai, kurie 
duoda didelį kapitalą mūsų lie
tuviškai jaunuomenei išeivijoje. 
Gal būt vienlntėlls neigiamas mo
mentas yra su tomis šventėmis 
susiję išlaidos. Ne vienas pasakys, 
Jog tai neapsimoka pramogoms 
skirti vieną kitą svarą. Taip, j 
patį sportą galima žiūrėti ir kaip 
į pramogą, bet, kaip matome, to
kios pramogos duoda gana vaisin
gus rezultatus. Aš pats nesu dide
lis sporto entuziastas, vis dėlto 
šioje vietoje aš žiūriu j sportą kaip 
į vieną svarbiausių priemonių Iš
laikyti mūsų jaunimą lietuviškoje 
dvasioje. Šiam tikslui negali būti 

perdldelės Jokios aukos. Juo labiau, 
kad tai liečia ne vien tik jaunimą, 
bet platesne prasme ir visą mūsų 
tautą.
Taigi, su šitokiomis mintimis aš 
drįstu palydėti mūsų jaunimą į 
Melbourne sportininkų sąskrydį. 
Gal ne visi parsivešlte taures, bet 
tikiu, visi grįšite laimėtojais, nes 
tai, ką jūs laimėsite savo dvasiai, 
apmokės jūsų pralaimėjimus spor
to aikštėje. Tad gero vėjo.

.KAUNAS GUDIJOJ....
Liepos antrojoj pusėj Romoje 

lankėsi keturi Maskvos atsiųsti 
vyskupai skizmatlkai, kurie spau
dai pareiškė, kad Sovietų Rusijoj 
esanti visiška religijos laisvė. Mė
gindami tai įrodyti, pažymėjo, Jog 
Gudijlj esą du mllionai katalikų, 
kurie turį savo bažnyčias ir ku
nigų seminariją Kaune, šia proga 
visi Italijos laikraščiai sukilo 
prieš tokį tų vyskupų pareiškimą. 
Pvz . Romos dienraštis II Popolo” 
rašė: “Atsakydami į keturių drau
gų vyskupų pareiškimą, kuriuo 
katalikai rusai turėtų kunigų se
minariją Kaune, norime priminti, 
kad Kaunas yra Lietuvoje, kata
likų krašte, kurį Sovietų Sąjunga 
jėga prisijungė, kur...” — ir čia 
laikraštis išvardina visus Kat. 
Bažnyčios nuostolius Lietuvoje, 
vyskupų bei kunigų deportacijas, 
bažnyčių uždarymus, masinius ka
talikų trynimus ir t.t. Taip pat 
ir kiti Italijos laikraščiai pasinau
dojo proga nušviesti tikrąją reli
gijos padėtį okup. Lietuvoje. Ten
ka pastebėti, kad visi laikraščiai 
reagavo prieš subtilų šių vyskupų 
Lietuvos paskelbimą Sovietų Ru
sijos dalimi, pareikšdami, kad Lie
tuva buvo Sovietų Jėga okupuota 
ir nėra Rusijos dalis.

Vilioja ir terorizuoja 
tremtinius

Pastaraisiais metais iš Pietų 
Amerikos yra išvykę tariamai į 
Lietuvą vienas kitas Lietuvos ru
sas ar sukomunistantas lietuvis, 
kurie dabar stengiasi P. Ameriko
je palikusioms pažįstamiems laiš
kais ar per kom. spaudą padėtį 
Lietuvoje pavaizduoti kuo gražiau
siomis spalvomis. Paskesnieji įvy
kiai rodo, kad šiuo metu bolše- ( 
vikai kiek keičia savo taktiką su 
tremtiniais. Kartkartėmis kai ku
rie iš lietuvių pabėgėlių, ypač tu
rintieji Lietuvoje giminių, gauna 
iš jų laiškų tiksliais savo adresais 
Bolševikai stengiasi parodyti, 
ir kai kada, palyginti, gana grei- 
kad Jie “viską žino”, ir mėgina 
terorizuoti ypač kai kuriuos ats
kirus asmenis, įrodinėdami, kad 
okup. Lietuvoje “nesą jau taip 
baisu” ir kad padėtis už geležinės 
uždangos vis "švelnėjanti” trem
tinių atžvilgiu. Tačiau tokiai nau
jos rūšies bolševikų agitacijai 
tremtinių tmasės nepasiduoda, nes 
Jų praktiką žino net per gerai pa
tys iš savo patyrimų, kaip bolše
vikai yra šnekėję ir kaip jie savo 
pažadus įvykdė praktikoje.

NEABEJOJA LIETUVOS LAISVE
PROF. J. KAMINSKAS APIE NU 
EITĄJĮ KELIĄ IR ATEITIES 

PERSPEKTYVAS
Vienas iš mūsų senosios kartos 

veteranų ir VLIKo kūrėjų, Vasa
rio 16 d. akto signataras prof. J. 
Kaminskas, prieš kiek laiko minė
jęs 75 metų sukaktį, vertindamas 
lietuvių tautos nueitąjį kelią, sa
vo tartame per AB-są į kraštą 
žodyje pažymėjo, kad visas šis 
laikotarpis savo turiniu yra nuos
tabios pažangos metas. Kartu su 
visu pasauliu, pajėgiai skubėda
ma, tą pažangą darė ir lietuvių 
tauta. Įvertinęs ne tik laimėjimus, 
bet ir padarytąsias klaidas, šis 
mūsų senosios kartos veteranas 
pabrėžė, kad vis tiek mūsų pasiek
tieji laimėjimai buvo dideli, ir tai 
buvo objektyvus įrodymas, Jog 
mūsų tauta yra kupina Jaunų Jė
gų, yra veržli, nori ir moka mo
kytis ir turi visų duomenų, Jog 
vis žengtų pirmyn. Ne tik istori
niais laikais, bet ir per 2 pasta
ruosius šimtmečius Lietuva, prof. 
J. Katninsko žodžiais tariant, 
"buvo metų metais kariaujama, 
buvo deginama, plėšiama, netek
dama šimtmečiais kauptų materia
linių turtų ir kurtų vertybių. Ta
čiau mūsų protėviai mokėdavo be
matant ir vėl atsikurti, .mokėsime 
atsikurti ir mes. Mus ir šiandien 
ne tai labiausiai skaudina, kad 
Maskva su mongolo godumu alina 
Lietuvą. Baisu dėl ko kito. Skai
tant Eltos biuletenius, daros šiur
pu. Namo grįžę vokiečiai, perėję 
šimtus vergų stovyklų Sovietų Ru
sijoje, pasakoja, kda beveik nėra 
matę tokių, kuriose nebūtų sutikę 
lietuvių , — šimtais, kartais tūks
tančiais. Tai patvirtina mūsų čia 
anksčiau turėtas žinias, kad So
vietai su rafinuotu žiaurumu ir 
planingai naikina lietuvių tautą”.

Grįžę iš Lietuvos vokiečiai be
veik vienu balsu liudija, kad jie, 
varge būdami, lietuviuose rado 
žmones su vakarietiškos kultūros 
pradais.

Svarstymas klausimą, kas dary
tina, prof. J. Kaminskas Lietuvos 
ateičiai lemiamu mūsų uždaviniu 
laiko daryti ką galint, kad Lietu
va ir vėl būtų laisva. Mes turime 

nepailsti savo pastangoje. Antrasis 
uždavinys — išlaisvintą Lietu
vą atkurti, ir tai pasiliekant ne 
tik ištikimiems demokratijos prin
cipams, bet dar daugiau — de
mokratijos dvasiai. Tie Iš knūsų, 
kurie grįš išlaisvinton Lietuvon, 

turi būti ij anksto pasiruošę, Jog 
turės būti Vakarų kultūros reiškė
jai ir Jos kūrėjai atkursimos Lie
tuvos gyvenime. Pareiškęs įsitiki
nimą, Jog visos išlaisvinimo pas
tangos bus apvainikuotos laimėji
mu, Vasario 16 d. signataras pas
tebi: “Atgimimo sąjūdžio prad
žioj keliasdešimt entuziastų paju
dino lietuviškąją žemę ir pažadino 
iš jos naujas jėgas. Noriu ir šian
dien tikėti, kad, Lietuvos išlais
vinimo dienom* artėjant, mūsų 
emigrantinis atžalynas, kad ir 
ūsų susilaukęs, ras savyje pakan
kamai pasiryžimo, Jog ir vėl bū
tų mielėmis sukelti mūsų išeivi
ją dideliam žygiui". Jis ypač daug 
tikisi iš jaunosios kartos.

Prof. J. Kaminskas žada ir to
liau, kiek sąlygos ir sveikata leis, 
dalyvauti bendrose pastangose 
bolševikų kankinačiai Lietuvai lai
svinti. Tą savo pažadą vykdo prak
tikoje darbais.

Iš MŪSŲ KAIMYNU GYVENIMO
Prieš klek laiko Vokietijoje Iš

vogta dalis latvių centrinės kar
totekos Augustdorfe.

JAV-se estas Inžinierius Ko- 
mendant laikomas vienu iš dviejų 
geriausių betono konstrukcijos 
specialistų Amerikoje. Kaip trem
tinis emigrantas Jis dažnai važi
nėja po užsienį, kur jo, kaip lais
vosios Estijos respublikos pilie
čio, užsienio pasas be jokių kliū
čių pripažįstamas tiek Japonijoje, 
tiek ir Korėjoje. Ten pripažįstami 
ir kiti pabaltiečių pasai.

Estai steigia teatro tondą. Pir
masis šio fondo uždavinys bus 
skirti premijas už geriausius dra
mos veikalus. Estai nusiskundžia, 
kad gausūs Jų artistų mėgėjų bū
reliai neturį scenos veikalų.

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

KLIUKŲ.

Andre Gide

SŪNAUS PALAIDŪNO
GRĮŽIMAS

Iš PRANCŪZŲ KALBOS 
VERTE VINCAS KAZOKAS

— Aš pažinojau naikinančią meilę.
— Meilė, kurios tave noriu išmokyti, yra gaivinanti. Prabėgus 

trumpam laikui kas gi yra tau palikę, palaidūne sūnau?
— Anų linksmybių prisiminimai.
— Ir po jų atėjusi tuštuma.
— Šioje tuštumoje aš Jaučiausi šalia tavęs, Tėve.
— Ar vien tik vargas privertė tave sugrįžti pas mane?
— Aš nežinau. Dykumų sausroj aš buvau labiausiai pamilęs 

savo troškulį..
— Tavo vargas išmokė tave geriau vertinti gėrybes.
— Ne, ne tai. Tėve, argi manęs nesupranti? Mano širdis, visko 

atsipalaidavusi, prisipildė meile. Savo visų gėrybių kaina aš įsigijau 
nuoširdumą.

— Buvai laimingas toli nuo manęs?
— Aš nesijaučiau nuo tavęs nutolęs.
— Taigi sakyk, kas tave vertė sugrįžti?
— Aš nežinau. Greičiausiai nuovargis.
— Nuovargis, mano sūnau. Kaip tai? Tai nebuvo meilė?
— Aš Jau tai sakiau, Tėve, Jog niekados tavęs labiau nemylėjau, 

kaip kad būdamas dykumoje. Aš buvau pavargęs kiekvieną rytą 
ieškotis sau maisto. Namuose bent valgoma gerai.

— Taip, tuo pasirūpina tarnai. Taigi tad badas tave sugrąžino.
— Gal būt dar panieka, liga... Ilgainiui tasai pripuolamas 

maistas mane nusilpnino, nes aš imltau laukiniais vaisiais, sraigėm 
ir medum. Kaskart vis sunkiau ir sunkiau aš pakenčiau nepriteklių, 
kuris anksčiau mane viliojo. Naktį šaldamas aš prisimindavau, kad 
pas tėvą mano lova buvo rūpestingai paklota; alkdamas galvodavau, 
kad pas tėvą patiekalų gausybė visados prašokdavo mano alkį. Aš 
neatsispyriau. Ilgiau priešintis aš nebeturėjau pakankamai drąsos ir 
Jėgų. Ir tačiau...

— Nupenėtasis veršiukas tau vakar patiko?
Verkdamas sūnus palaidūnas parkrinta veidu žemėn:
— Tėve< mano) tėve. Laukinis saldžiųjų gilių skonis via dar 

tebėra mano burnoje. šito skonio niekas negalės išdildyti.
— Vargšas kūdiki. — atsako tėvas jį pakeldamas. — Gal būt 

peršiurkščtai aš su tavimi kalbėjau, šito norėjo tavo brolis: jis čia 
įsakinėja. Jisai privertė ir mane tau pasakyti: "Svetur laimės ne
rasi". Bet klausyk: aš tave išugdžiau ir viską žinau, kas dedasi 
tavyje. Aš taip pat žinau, kas privertė tave iškeliauti. Kelio gale 

aš tavęs laukiau. Būtum mane pašaukęs... — ir aš būčiau ten.
— Tėve, argi būčiau galėjęs tave atrasti nesugrįždamas?
— Kai tu pasijutai silpstąs gerai padarei, sugrįždamas. Dabar 

eik. Grįžk į kambarį, kurį tau parengiau, šiai dienai užteks. Rytoj 
pasikalbėsi su savo broliu.

Vyresniojo brolio priekaištai
Sūnus palaidūnas pirmiausiai bando pradėti iš augšto.
— Didysis mano broli, mes ne visi esame panašūs, — pradeda 

Jis, — mes nesame panašūs, mano broli.
Vyresnysis brolis:
— Tai tavo kaltė.
— Kodėl mano?
— Nes aš esu drausmingas. Visa, kas šalia drausmės, yra pui

kybės sėkla ir vaisiai.
— Argi aš neturiu nieko kito, kas mane skirtų nuo kitų, išsky

rus klaidas?
— Laikyk dorybe tik tai, kas tave palenkia drausmei. Visa kita 

turi apvaldyti.
— Aš kaip tik ir bijau tokio savęs žalojimo. Taip pat ir tai, 

ką tu norėtum užgniaužti, kyla iš Tėvo.
— Ne užgniaužti aš tau sakiau: apvaldyti.
— Suprantu tave. Bet tokiu būdu esu apvaldęs net savo ge

rąsias ypatybes.
— Ir kaip tik dėl to aš jas dabar atrandu. Belieka tau jas tik 

išvystyti. Suprask mane teisingai: tai, ką aš tau siūlau, nėra paže
minimas, bet tavo paties atbaigimas, kur tavo kraštutiniausl ir 
priešiškiausi pradai privalo veikti daliniai ir vieningai, kur tavo 
žemieji polinkiai turi remti geruosius, o gerieji būtų priklausomi 
nuo...

— Tai,ko aš ieškojau ir ką radau dykumoje, Irgi yra atbaigimas 
— ir gal būt nedaug kuo skiriasi nuo to, kurį man siūlai.

— Atvirai kalbant, tai ir yra, ką tau norėčiau nustatyti.
— Mūsų Tėvas taip griežtai nekalbėjo.
— Žinau, ką Tėvas tau sakė. Tai buvo kažkas neaiškaus. Jis 

tiksliai neišsireiškia, ir Jį gali priversti kalbėti, kas tau patinka. 
Bet aš žinau, ką Jis galvoja. Tarnams aš esu vienintėlis tarpininkas, 
ir kas nori suprasti Tėvą, privalo kreiptis j mane.

— Aš ir be tavęs Jį lengvai supratau.
— Taip tau atrodė. Tačiau tu supratai neteisingai. Nedaug 

yra būdų Tėvą suprasti; nedaug yra būdų jį Išklausyti; nedaug 
yra būdų Jį mylėti, kad jo meilėje išliktume vieningi.

— Jo Namuose.
— šita meilė į juos ir veda, šitai tu gerai supranti, nes esi 

sugrįžęs. Dabar gi sakyk: kas tave vertė išvykti?
— Aš perdaug Jaučiau, kad Namai nėra viskas. Juose aš nesu 

viskas, kaip pagal tave aš turėčiau būti. Nenorom aš vaizdavausi 
kitas kultūras, kitas šalis ir kelius, kuriais galėtum eiti, nevaikščio
tus kelius. Aš suvokiau savyje naują būtį, Ir jai pasidaviau. Ir aš 
išbėgau.

— Pagalvok, kas būtų atstiikę, jeigu ir aš, kaip tu, būčiau 

apleidęs Tėvo Namus. Tarnai ir plėšikai būtų išplėšę visą mūsų gėrį.
— Mažai man tas rūpėjo, kada aš prieš akis turėjau kitokias 

vertybes...
— Kurias perdėtai pristatė tavo išdidumas. Bet Jau praėjęs pa

laidumas, mano broli. Iš kokio chaoso žmogus yra kilęs, tu supranti, 
Jeigu to dar nežinai. Žmogus iš ten kilęs labai nevykusiai Ir jis vėl 
krinta atgal visu savo primityviu svoriu, Jeigu jo nebesulallko Dva

sia. Mokykis, ka netektų brangiai apmokėti: tave sudarantieji ir 
gerai susirikiavę pradai tik telaukia iš tavo pusės nuolaidų bei susilp
nėjimo, kad vėl atkristų į sąmyšį... Tačiau tu niekados nesuprasi, 

kiek daug reikėjo laiko žmogui tapti žmogum. Dabar, kada Jau 
turimas mastas, jo ir laikykimės. “Laikyk stipriai tai, ką tu turi”, 
sako Dvasia Bažnyčios Angelui ir priduria, “kad niekas nepagrobtų 
tavo vainiko." (1) Tai, ką tu turi yra tatvo vainikas, ta ka
rališkoji galia tavo paties ir kitų atžvilgiu. Tavo vainiko tyko sosto 
grobuonis. Jis yra visur: jis slankioja aplinkui ir glūdi tavyje. 
Lakyk stipriai, mano broli, laikyk stipriai.

— Jau seniai aš esu paleidęs vadžias iš rankų Ir nebepajėgiu su
gniaužti saujos, kad apglėbčiau sa vo gėrybes.

— Taip, taip, Aš tau padėsiu. Tau išvykus aš globojau" tavo 
turtus.

— Be to, aną Dvasios žodį aš žinau. Tu jo ištisai nepakartojai.
— Iš tikrųjų toliau taip sakoma: “Tą, kuris nugalės, aš padary

siu kolona mano Dievo šventovėje, Iš kurios jis daugiau nebeišeis”.
— “Iš kurios Jis daugiau nebeišeis”. Tas kaip tl mane ir gąs

dina.
— Jeigu tai yra Jo laimei.
— O, aš puikiai suprantu. Bet šioje, šventovėje aš buvau...
— Ir išėjęs nebuvai laimingas, nes apsisprendei jon vėl sugrįžti.
— žinau. Žinau, štai aš grįžęs. To aš neslginu.
— Kokio gėrio gali tu ieškoti kitur, kurio nerastum su kaupu 

čia? Arba geriau: tiktai čia glūdi visos tavo gėrybės.
— žinau, kad tu mano turtą globojai.
— Iš tavųjų gėrybių tiktai tas, kurių tu nesi paleidęs vėjais, 

tai yra tą dalį, kuri yra mums visiems bendra, būtent — žešnę.
— Daugiau aš nieko negausiu?
— O taip. Ypatingą dalį dovanų keliu, kurią mūsų Tėvas grei

čiausiai tau paskirs.
— Pakaks man Ir to. Daugiau nereikia.
— Išdidusai, tavęs Juk niekas neklaus. Tarp mudviejų kalbant, 

šitoji dalis yra laimės dalykas. Aš tau patariu geriau Jos atsisakyti. 
Tokia asmeninių dovanų dalis tau jau kartą atnešė nelaimę. Tai kaip 
tik tos gėrybės, kurias tu čia pat paleisi vėjais.

— Kitų gi aš negalėjau išsinešti.
— Jas tu atrasi nepaliestas, šiai dienai pakaks. Naudokis Na

mų ramybe.
— Mielai, nes esu pavargęs.
— Tad tebūna palaimintas tavo nuovargis. Dabar užmik. Ry

toj pasikalbėsi su motina.

1 Aprik., III, 11.
(Bus daugiau)
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GYVENIMO
IŠKARPOS

— Aną dieną einu per Canberrą, 
rodos Turner priemiesčiu. Gražus 
kaimelis, galvoju sau patylučlais. 
Prie vienų najnų tris automobi
lius pasistatę šnekučiuojasi žmo
nės lietuviškai. Praėjau. Ir girdžiu 
vienas sako:

— Iš kur čia tas ubagas atsi
rado?..

Apsidairiau to ubago jleškoda- 
mas. Paskui sustojau, atsisukau į 
tuos žmones mano liežuviu šnekan
čius, ir klausiu kelio į Yarralum- 
lą. *•

— Vyrai, tai tautietis! Į Yar- 
ralumlą? Galas kelio. O pas ką?

Ė, pažįstu. Sėsk. Nuvešiu.
— Ir aš į tą pusę. Mes su Juo

zu kaimynai. Sėsk pas mane, — 
prabilo tas, kur apie ubagą šne
kėjo.

— Žmogus iš kelionės. Sudulkė
jęs. Gerklė sukepusi. Einam pas 
mane. O paskui nuvažiuosim visi 
į Yarra..., — įsiterpė trečiasis.

— Ir mano namai netoli. Žmona 
pietus jau paruošė. Visiems už
teks. Labai prašau, — kalbėjo vėl 
pirmasis.

— Jeigu jau ponas į aną pusę, 
tai važluojalm. visi į Yarra... Ir 
tiesiog pas mane. Paskui pažiūrė
sim, — nenusileido kitas.

Pasiūlymai Ir kontra pasiūlymai 
truko pusę valandos, kol Išėjusi 
moteris tarė lemiamą žodį :

— Ei, jūs ten, nelaimingi debe
sų pirkliai, sriuba atauš.

Paskui važiavome į Yarral... pas 
mano seną bičiulį. Dėja, pakeliui 
dar sustojome pas Petrą, pas Algį. 
Paskui atsimenu važinėjau po 
miestą. Vis kita mašina, vis su 
naujais žmonėmis, vis į naujus na
mus ir pro namus. Ir taip dvi 
dienas.

— Broli, jeigu nuvažiuosi kada į 
Canberrą — nesidairyk gatvėse. 
Ne todėl, kad tave pėsčią pamatę 
pavadins ubagu tavo tautiečiai, bet 
tik todėl, kad šio Įniesto mano 
brolių vaišingumas ir ištekliai bu
fetėliuose neturi galo nei pradžios,

— užbaigė, dar melsvas Iš kelionės, 
mano' bičiulis.

Patikėkite šiuo pasakojimu — 
ir aš ten buvau.

•
Toj pačioj Canberruj vienam pa

rengime šoko “Kubilą”, "Kalvelį” 
ir “šustą” mūsų atžalynas. Ke
turios poros. Kodėl tik keturios?

— Matote, Canberroj tėra tik 
keturios jaunos merginos. Labuty, 
tė, Bivainytė, Kučinskaitė ir Ke- 
nežytė. Jos visos čia ir šoka. Ki
tos, matote, arba jau per dvide
šimt, arba dar visai Jaunutės, pa
aiškino ponia Iš Quenbiano.

O kas tie 4 laimingieji? štai 
jie: Kučinskas, L. Gružauskas, 
Martišius ir Jarašius. Norėtų pa
šokti ir kiti canberlškiai, bet, dėja,
— tik keturios merginos.

Ir galvoju patylučials: keturios 
ir visos šoka, gi Sydnėjuje, pavyz- 
džlui, šito amžiaus merginų yra 
144 ir šoka (ir tai retkarčiais) 
taip pat tik keturios. Ir vien mer
ginos — be vyrų.

Koks įdomus sugretinimas, ar 
ne?

• •
— Vieną pavakarį nusibeldžiau į 

Cabramattą, — kalba bičiulis, 
į lietuviškų prekybos namų 
"lalstytuves”. čia jau pusšimtis, 
anksčiau už mane atėjusių senųjų 
ir naujųjų buvo ilgiausius stalus 
milžiniškoje naujai pastatytoje 
baldų krautuvėje apsėdę.

Kaip ir įprasta tokiomis progo
mis, buvo sveikinimų ir linkėjimų. 
Kalbėjo bankų direktoriai, valdy
bų pirmininkai, teisėjai ir kitokių 
verslų žmonės. Paskui buvo dai. 
nuojamos senobinės lietuviškos ir 
australiškos dainos, šokami aus. 
trališki ir lietuviški šokiai. Ir ži
note, tarp mūs kalbant, “Noriu 
miego” buvo pripažintas įdomiau
siu: “squer dance”, kokį tėra ka
da matęs ir šokęs anglosaksų pa
saulis. čia jį šoko visi — senieji 
ir naujieji.

A. Plukas turi rūpestį, nes yra 
paprašytas pamokyti australų mu
zikantus, kadangi “Noriu miego” 
numatoma įtraukti į Cabramattos 
Riesto šokių repertuarą ir vėliau 
pademonstruoti šokių festivalyje.

Ir vėl galvoju patylučials: kitą 
kartą prieš ruošiant “lietuviškus 
Jaunimo vakarus”, gal užsukime 
kai ko pasimokyti ir į Cabramattą.

JURGIS DAUBA.

i LAIŠKAS IS BOSTONO
: LIETUVIŲ BAKŪŽĖ NEW ENGLAND ŽEMĖS ŪKIO IK 

PRAMONĖS PARODOJE
“Lietuvių Bakūžė" yra skirta 

mūsų transatlantinių lakūnų Da
riaus ir Girėno atminimui. Ji pa
statyta Brocktono (Bostono prie
miestis) Žemės Ūkio ir Pramonės 
parodos aikštėje. Jau keleri metai 
parodų metu “Lietuvių Bakūžę” 
aplanko tūkstančiai įvairių tauty
bių žmonių, nes šis originalus pa
statas, esąs prie didžiųjų parodos 
vartų, patraukia kiekvieno akį. 
Pažymėtina, kad šios didžiulės pa
rodos aikštėje tik keturios tautos 
turi savo pastatus: lietuviai, pran
cūzai, italai ir airiai.

"Lietuvių Bakūžė” — viduti
nio Lietuvos ūkininko pirkia, prie 
kurios stovi lietuviškas kryžius ir 
įėjimą į prieangį puošia ameriki
nio vėjo glostomos eglaitės.

•
šiemet parodos lankytojai (paro

da įvyko rugsėjo 11-18 dienomis), 
“Lietuvių Bakūžėn” įėję pamatė 
daug pakeitimų, naujų ir įdomių 
eksponatų. Viduj visų akis pir
miausiai patraukdavo įspūdingas 
dail. Andriušlo kūrinys — “Lie
psnojanti Lietuva". Toliau smal
sūs žvilgsniai keliaudavo sienomis, 
kurias puošia Augustino meniškos 
foto nuotraukos, daugiausiai spal
votos ir visos stilinguose rėmuo
se. čia lankytojas matė puikius 
Kauno, Vilniaus ir lietuviško kai
mo vaizdus, Panemunės ir Alytaus 
peizažus, Lietuvos kariuomenės 
paradus, gražius Lietuvos mokyklų 
pastatus ir t,t. Kitame kambaryje: 
prof. Končiaus (meniški drožiniai, 
dail. Tamošaitienės puikūs lietu

viško stiliaus kilimai, tautiniai dra
bužiai; lėlės, gintaro išdirbiniai. 
Šitie visi dalykai, vaizduoją lie
tuvių liaudies meną, Lietuvos grožį 
ir šiandieninę kančią, — sukaputi 
“Lietuvių Bakūžėje”, — šiemet 
sukėlė itin gyvo susidomėjimo.

Būdinga tai, kad amerikiečiai, 
lankydamies "Lietuvių Bakūžėje”, 
vieninteliame pavergtų tautų ats
kirame pastate, kurio eksponatai 
negali būti papildomi iš šiandieni
nės Lietuvos, sakydavo, kad šito
kius dalykus sukūrusi tauta neil
gai tebus už geležinės uždangos.

"Lietuvių Bakūžės” užrašas 
“LITHUANIA” šimtais tūkstan
čių parodos lankytojų ir priminė 
liepsnojančios ir krauju pasruvu
sios Lietuvos kančią ir komuniz
mo agresijos grėsmę visam pasau
liui.

Parodą atidarant trumpą žodį 
tarė "Lietuvių Bakūžės” komite-

Kredito Unijos Ir Mes
Šluo straipsneliu aš noriu ger

biamuosius skaitytojus trumpai 
supažindinti su viena naudinga 
ekonominio gyvenimo apraiška, 
būtent: kredito unijomis. Jų gi
lesnis pažinimas, manau, galėtų 
mus paskatinti įkurti, koopera
tiniais pagrindais, smulkaus kre
dito draugiją. Tokia draugija at
liktų smulkaus kredito bankelio 
funkcijas, stiprintų mūsų ekono
minę būklę Ir prisidėtų prie išlai
komo tautinės bendruomenės.

Kredito unijos yra plačiai žino
mos ir praktikuojamos visame ci
vilizuotame pasaulyje. Ypač Jų di
delis skaičius yra J.A.V., kur pri- 
skaitoma jų iki 16000, su per 6 
milionais narių.

Lietuvoje turėjome daug koope
ratyvų, Jų veikla buvo gyva ir la
bai naudinga krašto ekonominei 
gerovei. Turėjome daug gabių koo
peratininkų, verslininkų, kurių ne
mažai turime ir tremtyje.

Man rodos, reikėtų >mūsų vers
lininkams ir visokiems biznieriams 
daugiau drąsos, o mūsų visuome
nei didesnio susidomėjimo ii- pri
tarimo ir kooperatinis Judėji
mas neabejotinai atneštų mums vi. 
siems ekonominio gyvenimo pa
gerėjimą.

Australijoje kooperatinis judėji
mas silpnas. Čia, kaip ir kituose 
kapitalistiniuose kraštuose, dešim
tadalis žmonių valdo devynias de
šimtis dešimtadalių turto. Bet tai 
nieko nereiškia —kooperatyviniam 
judėjimui kelias tuo nėra užkirstas. 
Kooperatinio Judėjimo pasisekimas 
glūdi jo populiarume masėse.

Čia man rūpi iškelti tas koope
ratinio judėjimo formas, kurios 
galėtų tarnauti kaip pavyzdys mū
sų bendruomenei organizuojant 
savitarpinę pagalbą, arba atlie
kant kurį kitą uždavinį. Aš tokių 

to pirm. adv. Jurgeliūnas, o Lie
tuvos garbės konsulas adv. šalna 
nušvietė Lietuvos praeitį ir Sov. 
Sąjungos klastą bei smurtą. Pro
gramoj matėme p. O. Ivašklenės 
tautinių šoklų grupę, kurią sudaro 
16 porų mažųjų “pipirų” ir 16 po
rų Jaunimo. Programai vadovavo 
radijo "Lietuvių Varpas” vedėjas 
Viščinas. Lietuviškos programos 
žiūrėjo minia žmonių.

Visą parodos laiką prie “Lie
tuvių Bakūžės" veikė lietuviška 
virtuvė ir didžiulės palapinės pa
unksnyje parodos lankytojai buvo 
vaišinami dešromis su kopūstais 
bei kitokiais skanumynais, paga
mintais pagal lietuviškus recep
tus. Putojančio alučio stiklas, bi
čiuliškos kalbos senai nematytus 
kaimynus susitikus, naujos pažin
tys su senai ir nepersenai į Ame
riką atvykusiais tautiečiais, — 
priminė laikus, kada mes susitik
davome kur nors Biržuose, Rokiš
kyje ar Marijampolėje.

Iš garsintuvų (to nebuvo prie 
kitų tautybių pastatų) be pertrau
kos skambėjo lietuviškos dainos ir 
muzika.

Brocktone gyvena per 6000 lie
tuvių. Naujai atvykusių tėra per 
500. Veikia įvairios organizacijos 
ir keli lietuvių klubai, kurie turi 
savo namus. Yra ir komunistuo
jančių. Iš senųjų lietuvių kiti yra 
labai gerai įsikūrę. Yra keli gy
dytojai, advokatai, vaistinių savi
ninkai. Senieji ir naujieji lietuviai 
bendradarbiauja ir gražiai sugy
vena. •

Bostone šiais metais buvo su
rengta įspūdinga rugsėjo 8-sios 
minėjimo šventė. Paskaitė skaitė 
J. Vaičaitis.

ši diena Bostone buvo viefia 
tragiškiausių miesto istorijoje, nes 
baisus uraganas, dar šiurpesnis 
negu š.m. rugpjūčio mėn., nusiau
bė miestą. Sugriauta daug namų, 
išlaužyti medžiai Ir uoste sudau
žyti beveik visi mažesni laivai. 
Tą dieną turėjusi įvykti BALFO 
rinkliava gatvėse negalėjo būti 
pravesta. •

Pas mus ruduo. Medžiai lapų 
pradeda atsikratyti, o pas jus — 
nauja žolė kala ūsą pro velėną Ir 
vilną naują želdina Australijos 
viltis — ėriukų Jaunos kaimenės.

"Mūsų Pastogę” gaunu per du 
mėnesius.

J. V-tis.

Šatrijos vardo stovykla 
Huettenfelde

PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
rūpesčiu, Vasario 16 Gimnazijos 
patalpose veikė lietuvių jaunimo 
vasaros stovykla, į kurią suvažla- 

1 vo 64 jaunuolės bei Jaunuoliai iš 
I Hamburgo, Neustadto, Luebeko, 
loidenburgo, Seedorfo, Lebenstedto, 
Hanau, Stuttgarto, Memmingeno, 

I Rosenheimo ir Augsburgo. Sto
vyklos vadovybę sudarė: M. Jau
niškis, vyr. skautė L. Zandovaltė, 

! Bobkaitis, Sadžius Ir Geštartas.
Stovykla suorganizuota ne kon- 

I tęsiniais pagrindais, čia stovykla
vo evangelikų ir katalikų vaikai. 
Vadovybė siekė, kad stovyklaujan
tis jaunimas ne tik pailsėtų ir 
sustiprėtų kūnu, bet ypač kreipė 
dėmesį j jaunimo lietuvybei jaus- 

I mų sustiprinimą. Jaunimą steng- 
I tąsi auklėti tolerancijos, solidaru

mo bei draugiškumo dvasioje, kaip 
dera lietuvių bendruomenės sto
vyklai.

Nuo 7 vai. ryto iki 22 vai. va
karo, su truįmpomis pertraukomis, 
čia sportuota, žaista, mokytasi 

dainavimo, tautinių šokių, lituanis
tinių dalykų ir kt. Kartas nuo 
karto surengtos iškylos ir nuotai
kingi laužai.

Stovyklą aplankė Vykd. Tary
bos pirmininkas ir LIT Valdytojas 
K. Šalkauskas, URT Valdytojas 
dr. Karvelis ir PLB 'Vokietijos 
Krašto Valdybos pirmininkas Pr. 
Zundė. Pastarasis stovyklą pakar
totinai aplankė rugpjūčio 10 d., 
susipažindamas su jaunimo pada
ryta laike stovyklavimo pažanga 
Ir jo stovyklavimo sąlygomis. 
Vargo mokyklų mokytojų kursai.

Vokietijos Kr. V-ba prie Šatri
jos vardo lietuvių jaunimo vasa
ros stovyklos pravedė vargo mo
kyklų mokytojams kursus, j ku
riuos iš visos Vokietijos suvažiavo 
11 mokytojų. Tokie kursai buvo 
reikalingi ir pedagoginiu ir orga
nizaciniu atžvilgiu, nes kai kur 
sunkaus mokytojų amato griebėsi, 
nesant specialistų, visokių profe
sijų žmonės, nuoširdžiai dirbdami 
kaip mokėdami vaikų lietuviško 
auklėjimo ir mokymo darbe. Jiems 
buvo reikalingos nors pagrindinės 
pedagoginės žinios. Be to, organi
zaciniais ir praktiškais klausimais 
Jie turėjo progos per šiuos kur
sus ir užbaigiamąją konferenciją 
Pavilsuostas ir Ventspilis turi to- 
ir išsiaiškinti visus rūpimus klau
simus.

Jų programai pravesti turėjo 
aukotis Vasario 16 Gimnazijos 
.mokytojai. Kursų vadovu buvo 
gimnazijos mokytojas A. Venclaus- 
kas. Talkininkavo gimn. mok. A. 
Giedraitis, Motgabis, Gailius. St. 
Vykintas skaitė apie literatūros 
dėstymą vargo mokyklose.

pavyzdžių matau Kredito Unijose, 
kurios yra suorganizuotos New 
South Wales, pagal “Model Rules 
of a Small Loans Society” (Publi
shed in Government Gazette No. 
105 of 12th October 1945.). Nema
tau reikalo čia apsistoti ilgiau 
prie tų taisyklių, pasitenkinsiu su
minėjęs pačius pagrindinius prin
cipus. Pagrindinis dalykas yra 
taupyti pinigus ir savo sutaupo- 
mis padėti tiems, kurie yra rei
kalingi paskolos. Tai nėra joks 
karitatinis veiksmas, bet grynai 
ekonominis — socialinis, lygiai 
naudingas visiems tos unijos na
riams.

Taupymas ir pinigų telkimas į 
unijos kasą atliekamas tokiu bū
du: kiekvienas narys, pagal savo 
pajėgumą taupyti, pasižada nupir
kti tam tikrą skaičių kooperaty
vo akcijų (sherų). Pav. už £ 10 
pasižada pirkti 10 akcijų. Kiek
vieną savaitę nuo kiekvienos ak
cijos įneša po 2 šilingu j kasą. 
Tuo būdu per dešimtį Navaičių 
sutaupoma £ 10 ir tais pinigais 
išperkama 10 akcijų. Už įnašus, 
akcijas, (mokama po 4%. Tačiau 
akcijų neleidžiama daugiau įsigyti, 
kaip už £ 250 (kitos iki £ 300). 
čia kaip tik kooperatyvo , galia 
pasireiškia ne dideliame kapitale, 
bet narių skaičiuje.

Kasa skolina pinigus nedide
lėmis sumomis, nedidesnėmis, kaip 
£ 250. Skolinama įvairiems tiks
lams: baldjų ir namų apyvokos 
reikmenims įsigyti, ajmatininkų 
įrankiams ir mašinų pirkti, įvai
riems depozitams įmokėti, namų 
remontams ir kitiems reikalams. 
Už paskolą mokama 5%. Reikia 
pastebėti, kad nei valdybos nariai, 
nei, pirmininkas nėra apmokami, 
todėl 1% užtenka raštinės reika
lams. žinoma, unijos nariai galė-

bCTUMI------
'VU RMAIWE

VOKIETIJA J.A.V. ..
Lietuvis — redaktorius Guamo 

saloje. Buv. Havajų universiteto 
profesorius lietuvis Vytautas Bra
ze — Brazevičlus yra tos salos 
vlenintėllo laikraščio redaktorius.

— Ameirikiečių spaudoj rašo
ma, kad Romoje statomoj filimoj 
"Trojos arklys” vienas iš svarbiau
sių vaidmenų — Parlo — atiteko 
lietuviui Jokūbui Šernui, N. Lietu
vos Nepriklausomybės aktą pasi
rašiusio šerno sūnui, kuris visada 
pažymi savo lietuvišką kilmę.

BRAZILIJA
Lietuviams rašytojams atsto. 

vautl tarptautiniame rašytojų kon
grese Sao Paolo mieste, Brazili
joje, buvo pkaviestas Venancljus 
Allšas. Lietuviams žurnalistams 
ir lietuvių spaudai bei Jos įstai
goms tarptautiniame žurnalistų 
kongrese, kuris šaukiamas lapkri
čio jnėnesj, atstovauti kviečiamas 
Lietuvos pasiuntinybės Urugvaju
je spaudos attache K. Čibiras — 
Vefax.

KANADA
Antroji Lietuvių diena Kanadoje 

šiemet ruošiama Toronto lietuvių 
bendruomenės. Pernai tokia die
na buvo suruošta Hamiltone. Die
nos uždavinys — parodyti mūsų 
vieninguiną ir pasiryžimą atkovo
ti savo tautai laisvę. Ta pačia pro-

SPAUDOS PUSLAPIUOSE

tų ir kitaip nustatyti nuošimčius. 
Aš čia pacitavau tų kredito uni
jų, kurios veikia prie katalikiškų 
parapijų Sydnėjuje, pav. Lidkom- 
be, Revesby, Panania ir kt.

Tuo būdu unijos nariai dvigu
bai laimi. Už įdėtas sutaupąs jie 
gauna didesnį %, kaip bet koks 
bankas jiems mokėtų, o už pas
kolą moka mažiausius %.

Dėl aiškumo aš paimsiu čia to
kį pavyzdį. Kas nori pirkti šaldy
tuvą už £ 180, dviem su puse me
tų išsimokėjimui, krautuvei moka 
10%. Tuo būdu jam reikės išmo
kėti £ 45 nuošimčių. Tuo tarpu 
unijos narys, pasiskolinęs iš uni-' 
jos kasos £ 180 per du su puse 
metų išmokės % tik £ 22.10.0. Ir 
rezultate jis sutaupys £ 22.10.0

Australišku pavyzdžiu mes galė
tume tokias kredito unijas steigti 
prie lietuviškų parapijų. Prieš ar 
po pabaldų galima atlikti visas 
reikalingas operacijas, t.y. sumo
kėti pįhigus ar pasiskolinti, ar 
pasitarti kur ir kokiomis sąąlygo- 
mis galima įsigyti geresnį daiktą.

Kol mes neturime įsisteigę sa
vas kredito unijų, galėtume pri
sidėti prie australiškųjų, nes eko
nominis interesas aiškiai kalba už 
Jas. Be to, įgiję patyrimo grei
čiau ir geriau prieisime prie savų. 
Jų.

Aleksandras Mauragis.

Adelaidės Teatro Mylėtojų Gru
pė vaidino St. Santvaro pjesę 
“Kaimynai”. Apie šį spektaklį 
Adelaidės dienraštis “The News” 
įdėjo Harold Minnearo tokią re
cenziją:

“Praėjusį vakarą Lietuvių Te
atro Grupė pastatė Australia salė
je vaidinimą, “Kaimynus”, tuo 
dar kartą įrodydama, kad ji yra 
viena iš pažangiausių teatro gru
pių Adelaidėje.

Režisierius Paulius Rūtenis vi
sada yra kūrybingas ir rodo di
delį sugebėjimą sukurdamas net 
paprasčiausias scenas. Šiame vai
dinime jis ypatingai sunkiai turė
jo dirbti kurdamas Individualius 
charakterius, tačiau vaidintojai 
jam atsiteisė puikia vaidyba.

O. Pridotkaitė buvo žavi Jauna 
mergaitė, įsimylėjusi savo tėvo 
priešo sūnų. Pats Rūtenis sukū
rė prisimintiną tipą.

Dekoracijos, o taip pat ir ap
švietimas buvo labai puikūs.”

★
Vokiečių "Die Stirnine” Nr 7— 

1954 m. rašo, kad Švedijoje jau
čiamas tam tikras nerimas dėl 
Sovietų įtvirtinimų žiedo, sudaryto 
Pabaltijy. Mat, tarp Gotlando sa
los ir šių įtvirtinimų tiesia oro 
linija tėra vos 150 km. Sovietų ra
darai yra jau seniai apvaldę Bal
tijos jūrą. Fortifikacijos nuo Ka
raliaučiaus traukiasi iki Attello 
Ūselio saloje. Klaipėda, Liepoja, 
Pavilsuostas ir Ventspilis turi ti
kiu įtvirtinimų, kurių nesugriaus 
jokios bombos. Klaipėdoje įtaisyta 
bazė pov. laivams. Prie šių įt
virtinimų pritaikyta taip pat visa 
susisiekimo sistema. Okup. Lietu
va ir Latvija dabar pavestos "vyr. 
kdmandai Kurše”, kurios žinioje 
yra visi kariniai dainiai nuo Ka
raliaučiaus iki ūselio, šie bolševi
kų įtvirtinimai Kuršo sektoriuje 
verčia Ir švedus imtis didesnių at
sargumo priemonių. Tam tikslui 
sustiprinta radaro sistema Gotlan
de, o ypač Vlsbyje. Tačiau oficia
liai vieni ir kiti stengiasi pade
monstruoti gerus santykius.

♦
“ Ar Baltijos jūroje panaikina

ma geležinė uždanga?” Tokia ant
rašte “Latvija” Nr. 35 (1954.9.11) 
skelbia apie naująjį Sovietų pot
varkį, kuriuo švedų laivams atei
tyje leidžiama žvejoti ir iki šiol 
draudžiamoje 15 jūrmylių zonoje 
Sovietų valdomame pajūryje. Ma
noma, kad Maskva tuo nori labiau 
įsiteikti švedams, kurie nepriklau
so prie Atlanto Gynybos Sąjun
gos. Tuo tarpu danų ir norvegų 
laivai Sovietų ir toliau traktuoja
mi kaip nedraugiškų valstybių lai
vai. Pvz. vienas danų laivas, plau
kęs net 30 jūrmylių atstu nuo Mur
mansko pakraščio, buvo apšaudy

ga vyksta šiaurės Amerikos lietu
vių sporto olimpiada ir dailės pa
roda, organizuojama T. Valiaus, 
J. Bakio ir Dociaus. Koncertui ati
darymo dieną vadovauti buvo pa
kviestas S.T. Gallevičius, o prog
ramos atlikti — operos sol. E. 
Kardelienė ir Paullonis, Toronto 
choras “Varpas” bei orkestras 
“Trimitas”.

ITALIJA
Italijoje šiuo metu yra 178 su

registruoti lietuviai. Iš jų: 58 ne
turį 18 metų amžiaus, 40 kunigų, 
kurių 18 vienuolių, ir 9 vienuoliai 
ne kunigai (vyrai ir moterys).

Tautiniu atžvilgiu mišrių šeimų 
15. Mišrių šeimų valkų 20. Einan
čių mokslus 65, neskaitant besi
mokančių įvairiose itališkose mo
kyklose (mišrių šeimų vaikų.

75 lietuviai gyvena Romoje, ku
rių 42 kunigai, vienuoliai bei klie
rikai. čia veikia Lietuvių Šv. Ka
zimiero Kolegija, įgalinanti lietu
viškoje aplinkoje pasiruošti kuni
gais atsikuriančiai Lietuvai ar pa. 
gilinti studijas jau seniaii įsišven
tinusiems kunigams.

Antroji didesnė lietuvių grupė 
yra šiaurės Italijoje, Castelnuovi 
Don Bosco, prieš dvejus metus čia 
įsteigtoje Tėvų Saleziečių lietu
viškoje mokslo įstaigoje. Iš viso 
čia yra 49 lietuviai, kurių 42 mo
kiniai (38 iš jų dar neturi 18 me
tų).

Romoje lankėsi lietuvių moks
leivių grupė iš Vasario 16 d. Gim
nazijos, vedama kapeliono kun. Ka- 
lecklo ir mokyt. A. Grinienės. 

Moksleiviai svečiavosi šv. Kazimie
ro kolegijoj ir buvo priimti Šv. 
Tėvo audiencijoj Castelgandolfe.

tas dviejų sovietinių karo laivų, 
kurie paleido į jį 4 salves.

Sovietinio karo laivyno eskad
ros pasirodymas šlamės Jūroje, 
Norvegijos pakrantėse, visoje 
Skandinavijoje ir plačiame pasau
lyje sukėlė nemažą susidomėjimą. 
Norvegų laivyno admiraliteto nuo
mone, Sovietai savo manevru ga
lėję turėti du planus: permesti da
lį savo laivyno iš šiaurės Jūros į 
Baltijos Jūrą, arba manevruoti 
pačiame Atlante kaip tik išvaka
rėse šiaurės Atlanto pakto vals
tybių laivynų manevrų, kurie tu
ri netrukus įvykti tarp šiaurės 
Norvegijos Ir Biskajos įlankos. 
Čia dar kartą pasireiškia Sovietų 
“dviejų bėglų” politika: iš vienos 
pusės šneka apie talką, iš kitos 
— demonstruoja savo karines 
priemones.

★
Vokiečių “Pressedienst der Hei- 

matvertriebenen” Nr. 20 — 54 ra
šo, kad, vieno neseniai grįžusio 
vokiečio inžinieriaus iš Rytprūsių 
žiniomis, Išilgai pajūrį nuo Pilia- 
vos iki Palmininkų, kurie Sovietų 
vadinami “Jarnyj”, iki Juodkran
tės prie Kuršių knarių traukiasi 
15 km. platumo hermetiškai ati
tverta draudžiamoji zona. Kuršių 
Neringa yra atitverta, ir į ją tega
lima patekti tik su specialiais lei
dimais, kuriuos išduoda sovietinė 
MVD įstaiga Karaliaučiuje. Aplin
kui vaizdas esąs nykus, rusų civi
lių esą maža. Beveik visose Sem
bą krašto svarbesnėse vietovėse 
veikla Sovietų greitieji teismai, 
kurie per kelias minutes gyvento
jus, ypač jei tie ką iš bado mėgi
na "susiorganizuoti” iš sovietinių 
sandėlių, vidutiniškai nubaudžia 
nuo 5 Iki 10 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Vokiečių spaudoj pasirodė ir 
daugiau naujų pranešimų apie 
Klaipėdą, kad ji paversta stipria 
Sovietų karine baze. Pasibaigus 
Klaipėdoje kautynėms, rašoma, 
Klaipėdoje buvo išlikęs tik kas 
ketvirtas namas nesugriautas ar 
neapardytas. Prieš kiek laiko Vo

kietijos sovietinės zonos žinių agen
tūra AND paskelbė pranešimą apie 
naują miesto kvartalą, sugrupuo
tą apie "Aušros” kino teatrą. Tai 
greičiausiai naujosios žvejų sody
bos Smeltėje. Liepojos gatvę bol
ševikai nori padaryti “pavyzdine 
gatve” — Berlyno Stalino alėjos 
pavyzdžiu.

•
Burmoje per pirmąjį šių metų 

pusmetį kiekvienos dienos žmog
žudysčių vidurkis yra 6 nužudy
mai. 1953 m. buvo nužudyta 1515 
žmonių, šiemet iki liepos 30 dienos 
nužudytųjų skaičius prašoko 1000. 
Burmoje yra 17,5 mil. gyventojų.
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Adelaidė
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Iškilmingos paimaldos įvyko šv. 

Juozapo bažnyčioje. Pamaldas at
laikė ir dienai skirtą pamokslą 
pasakė kun. dr. Jatulis.

Vakare miesto salėje minėjimą 
atidarė ALB Apylinkės valdybos 
vardu Z. Kučinskas. Gerai paruoš
tą paskaitą skaitė A. Levickas.

Meninėje dalyje smuikininkas 
Pr. Mažiukas išpildė Beethoveno 
“Pavasario sonatos” Allegro ir 
Scherco, o sol. EI. Rūkštellenė pa
dainavo lietuviškų dainų. Baleto 
šokėja Reg. Plokštytė pašoko Tal- 
lat — Kelpšos harmonizuotą suk
tinį ir J. Zdanavičius — Jonke
lį. Pianinu palydėjo Miss Jean 
Foster, kuri dar išpildė M.K. Čiur
lionio, J. Gruodžio ir A. Kačanaus- 
ko kūrinių. Vacį. Šimkaus vad. 
vyrų choras "Lituanla” padaina
vo keletą liaudies dainų.

Šios šventės proga per Adelai
dės radijo stotį rugsėjo 10 d. “Me- 
lodle Masters” orkestras su “Ade
laide Singers” choru, diriguojant 
Mr. Normann Chinner, išpildė 
“Siuntė mane motinėlė” (aranža- 
mentas muz. J. Zdanavičiaus), ku
rią anglų kalbon išvertė Ant. Ga
velis.

IŠRINKTI ATSTOVAI 
BENDRUOMENJĖS TARYBON 
(vykusiame bendruomenės susi

rinkime, į Krašto Tarybą nariais 
išrinkti: Lukavičius Zdanavičius, 
Maželis, Rakštelė, Gučius, Zamois- 
kis, Taunys, Kučinskas, Jurgaitis, 
Ilgūnas, Viszbaras, Morkūnas ir 
Lukošiūnas. Šie asmenys dalyvaus 
š.m. gruodžio 28-31 dienomis įvy
ksiančiame ALB Krašto Tarybos 
suvažiavime.
IR ŠIEMET ORGANIZUOJAMA 

STOVYKLA JAUNIMUI
Pereitais metais Jaunimui sto

vyklą buvo suorganizavę ateiti
ninkai. šiemet iniciatyvos ėmėsi 
ALB Apylinkės valdyba, šiuo rei
kalu buvo sušauktas savaitgalio 
mokyklos, jaunimo atstovų Ir or
ganizatorių pasitarimas, kuriam 
vadovavo Apyl. valdybos pirm, 
kun. dr. Jatulis.

Po ilgėliau trukusių diskusijų 
nutarta, kad lietuvių jaunimo sto
vyklą organizuoja Apylinkės val
dyba.

Skautai numato suruošti savo 
stovyklą palapinėse nuo gruodžio 
26 iki sausio 2 d. Lobethaly, su 
spec, skautiška programa, (e)

ATEITININKŲ POPIETĖ
Ateitininkų Sendraugių valdy

bos ir moksleivių ateitininkų glo
bėjų A. Kubiliaus ir Grubliausko 
Iniciatyva, Vasiliauskų namuose 
įvyko Adelaidės ateitininkų popie
tė, kurioje dalyvavo vyresnieji ir 
jaunesnieji ateitininkai. Skyriaus 
pirm. A. Plokščiui atidarius su
sirinkimą ir kun. dr. P. Jatuliul 
sukalbėjus maldą, buvo prisegti 
ženkliukai naujoms ateitininkėms: 
Jūrai Martinkutei Ir Vikt. Valčlu- 
kytel.

Vėliau buvo kun. dr. Jatullo pa
skaita ir meninė dalis. P. Pusdeš- 
ris padarė pranešimą apie Ateiti
ninkų Kongresą Chlkagoje. Popietė 
baigta Ateitininkų ir Tautos him-* 
nals. (A.L.)
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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 3671) į asmeninės dalies vedė
ją (Mr. M. L. Bollard)

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

Camperdown, Sydney.

PASTOGĖ
Geelongas

LIETUVIŠKIEMS NAMAMS 
PAMATAI JAU TIESIAMI 
Geelongo lietuvių bendruomenės 

namai jau pradėti statyti.
Pirmoji pamatų kasimo grupė, 

kurią sudarė ALB Geelongo Apy
linkės valdybos ir Namų Statymo 
Komiteto nariai, viso per 10 žmo
nių, dirbo sukaitę rugsėjo 18-19 
dienomis. Šis pirmas istorinis gee- 
longiečių žygis yra pavyzdys ir 
kitoms kolonijoms, kaip reikia dir
bti užsibrėžto tikslo siekiant, (m)
MELBOURNIŠKI KUPLETAI IR

“SENBERNIO GALAS”
Į mūsų miestą buvo atvykę sve

čiai iš Melbourne — ateitininkų 
mėgėjų būrelis atvežė į mūsų 
sceną “Senbernio galą”, nuotaikin
gą humoristinį scenos vaizdelį, ir, 
laikydamles “generalinės linijos”, 
pavaišino ramius Geelongo lietu
vius kupletais apie Tautos Fondą 
ir Lietuvio pasą. Jeigu už “Sen- 
benrnlo galą” svečiams buvo pa
plota, tai nevykę kupletai buvo 
sutikti šalti. Tautos Fondas ir 
Lietuvio pasas, geelonglškių su
pratimu, nėra kupletlnio repertua
ro dalykai.

Geelongo skautės, nežiūrint pa
likto kartėlio, pademonsravo lie
tuvišką solidarumą ir Melbourne 
ateitininkams — vaidintojams įtei
kė gėlių, (m)

LIETUVIŠKA
MUZIKA NAMUOSE
Būdami toli nuo Tėvynės gali

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

tas. Su persiuntimo išlaidomis 
plokštelės kaina — 8 šil. ir 6 d. 
(Kelios, sąraše pabrauktos, — 11 
šil.). Prašykite plokštelių sąrašo 
— Dainora Daunoraitė, 49, Thorn
ton Av., London, W. 4 England. 
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DROVITĖS, NEDRĮSTATE?
įsigykite draugų modernišku ke

liu — per korespondenciją.
Mūsų sąrašuose moterys ir vy

rai visokio amžiaus, tikybos ir 
pažiūrų į gyvenimą Australijoj 
ir užsieniuose.

Pasitikėjimo paslaptis užtikrinta.
Pažymėkite amžių ir kt. ir ra

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

(Regd.) Dept. 43 
BOX 2871, G.P.O., SYDNEY.
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Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubas 

KOVAS
Spalio mėn. 2 d., šeštadienį, visus tautiečius kviečia atsilankyti 1

KAUKIU BALIU 
( c

KURIS (VYKS 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, (ėjimas 10 šil. Pradžia 7 vai. vak.
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

f DRAUGIŠKO, SĄŽININGO IR PATIKIMO |
PATARIMO NORĖDAMI, |

BIZNIO IR NAMŲ PIRKIMO BEI PARDAVIMO ATVEJU, $ 

kreipkitės £

PHILIP JAMES & CO. I
Head Office J

119 Swanston St., priešais Melbourno Town Hall £ 
Telefonas: FA 8734, Centralinė 4742—5463—3606.

tolimesnių informacijų rašykite, užeikite arba skambinkite. •£
!Po darbo valandų telef.: UL 8738 ir prašykite Real Estate Manager

E. LINAS
SKYRIAI VISUOSE PRIEMIESČIUOSE

T

Dėl

I
i

Bankstownas
CABRAMATTOS MOKYKLA 

SVEČIUOSE
Bankstowno savaitgalio mokyk

los vedėjo V. Bakaičio pakviesta, 
rugsėjo 18 d. į Bankstowno lietu
viškąją mokyklą atsilankė Cabra- 
mattos lietuvių mokykla, lydima 
mokyt, p. Clnlenės, P. Skirkos ir 
p. Rotcfc. Turbūt pirmą kartą 
australiškos mokyklos kiemas tal
pino tiek daug lietuviškai kalban
čių mokiniių — jų buvo per 70.

Abiejų mokyklų susitikimas bu
vo pradėtas, greta esančioje baž
nyčioje, malda ir pamokslu, kurį 
kun. P. Butkus skyrė mokiniams. 
Po to abi mokyklos susirinko di- 
džlojon klasėn, kur buvo pasida
linta, atsakymų pavidale, žinio
mis iš Lietuvos Istorijos. Savano
riai — o Jų atsiradę apie tuzinas 
— deklamavo eilėraščius. Paskui 
abi mokyklos pasirodė su savo cho
rais, kuriuos stebėtinai gražiai 
parengė P. Clninienė (Cabramat- 
ta) ir Badauskas (Bankstown).

šis mokyklų susitikimas moki
niams paliko didelį įspūdį Ir jų 
veiduose matėsi nekantrumas kel
ti savosios mokyklos vardą. Tokie 
momentai yra vertingi žinių įsigi
jimo atžvilgiu, o taip pat svarbus 
yra ir įnašas, kurį varžybos (pa
našius susitikimus mokiniai įsivai
zduoja kaip varžybas) ir lietuviš
kos pramogos duoda lietuvybės 
išlaikymui. Bet kokie žaidimai ir 
dainos traukia mokyklinį jaunimą. 
Jei pramogoms, kuriose vartojama 
liętuvių kalba, atsirastų daugiau 
progos, iš mažų dienų krautus! 
stiprus gimtosios kalbos pagrin
das.

Didelė padėka priklauso tiems, 
kurių triūsas padėjo įgyvendinti 
šį mokyklų susitikimą. Reikia ti
kėtis, kad apsilankymų bus ir dau
giau: Bankstowno mokykla yra 
pakviesta į Cabramattą atsiteisi
mui. (d.)

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Spalio 3 d., tuoj po pamaldų, 

įvyksta ALB Bankstowno Apylin
kės lietuvių susirinkimas. Bus ren
kami ALB Krašto Tarybos atsto
vai ir aptarti kiti reikalai.

Susirinkimas įvyks Friendly As- 
society salėje, 15 Meredith Str.

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.

Sydnėjus
LINKSMAS JAUNIMO

VAKARAS
Rugsėjo 18 d. Sambūrio Šviesa 

Sydnėjaus skyrius Milsons Point 
salėje suruošė jaunimui skirtą va
karą. Suorganizuodamas visą eilę 
staigmenų, pobūvį originaliai pra
vedė Stasys Skorulis, Jo dėka, 
senesnieji prisiminė, o jaunesnieji 
susipažin osu nepriklausomos Lie
tuvos akademinio jaunimo tradi
cijom panašiomis progomis.

Šiuo specialiu jaunimui skirtu 
vakaru, Sambūrio Šviesa Sydnė
jaus skyrius išėjo nauja kryptimi. 
Ši mintis yra sveikintina, ir ji 
sutiko karštą jaunimo pritarimą. 
Tai liudijo pakili nuotaika ir at
silankiusio Jaunimo didelis skai
čius. (V.)
DAR VIENAS ATSISVEIKINI

MAS SU KAROSU
A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 

valdyba Milsons Point, Ennis Rd. 
12-14 patalpose, prieš pat išvyks
tant, suruošė buv. šios valdybos 
pirm. Donatui Karosui išleistuves, 
kuriose dalyvavo gausus būrys 
tautiečių: visuomeninio darbo ben
drai, kelių organizacijų atstovai Ir 
svečiai — bičiuliai. Subatvakario 
kelių valandėlių laikotarpy, besi- 
vaišinant išleistuvių organizato
rių paruoštais užkandžiais bei alu
čiu, dainai bei šokiams visa tai 
palydint, ištisa eilė asmenų nuo
širdžiai pažėrė malonių prisimini
mų pluoštą iš visuomeninio ben
dradarbiavimo srities ir palinkėjo 
išvykstančiam D. Karosui laimin
gos kelionės bei sėkmės naujojo 
žemyno vilčių krantuose. Naujasis 
Apylinkės valdybos pirm. A. Bu
činskas įteikė išvykstančiam sim
bolinę bendradarbių dovanėlę — 
paauksuotą portsigarą su atitln- 
ka'mals įrašais.

Ta pračia proga, B. Mazgelio 
pasiūlyta mezliava “Mūsų Pasto
gei" davė £ 4.0.0. P.S.

ATIDARYTA LIETUVIŠKA 
KIRPYKLA

K. Sfmonavlčlus, savarankiškai 
vadovavęs kirpykloms Lietuvoje Ir 
Vokietijoje, ir ilgesnį laiką dirbęs 
didesnėse kirpyklose Sydnėjuje, 
šiomis dienomis nupirko kirpyklą 
iš savo buvusio darbdavio (35 
Ross St., Forest Lodge (Glebe) ir 
įžengė į savarankiško gyvenimo 
kelią.

LIETUVIŠKA MAISTO 
KRAUTUVĖ PARAMATTOJ

Grupė lietuvių susiorganizavę į 
b-vę "Baltla”, steigia didelę mais
to produktų krautuvę Paramattoj, 
prieš pat geležinkelio stotį (93 
Arygle St.,), gyvame prekybinia
me rajone.

“Baltla” nupirko naujus dviejų 
augštų namus ir dabar atlieka 
reikalingus ‘įrengimus. Krautuvė 
atidaroma ateinančią savaitę.
PLEČIAMA LIETUVIŠKA BAL
DŲ PREKYBA CABRAMATTOJ

Prieš dvejus metus Butkus, Žy- 
gienė ir Co. Cabramatttoj atidarė 
baldų prekybą. Apyvartai didėjant 
ir prekių gausėjant, prireikė sta
tydinti naujas patalpas. Prieš 3 
mėn. pradėta didžiulės mūrinės 
krautuvės statyba jau baigta Ir 
pereitą savaitę įvyko atidarymas, 
kurln susirinko gausus būrys lie
tuvių Ir verslininkų australų.

Šia proga sveikino ir linkėjo 
sėkmės Mr. Tilor, banko dir. iš, 
Liverpoolio, ALB Cabramattos 
apyl. valdybos pirm. N. Clnlnas ir 
kt.

Baldų prekybos įmonė turi savo 
dirbtuvę, kuriai vadovauja P. 
Alekna, didelį pasirinkimą naujų 
ir vartotų baldų, llnoleomo, kili
mų, šaldytuvų ir kitokių žmogui 
namuose reikalingų dalykų, (j)

Lietuvių R.B.P.K. komitetas 
lapkričio 6 d. Maccabian salėje, 
Darlinghurste, ruošia vakarą — 
balių, su įdomia programa Ir ge
ra muzika. L.R.B.P.K. Komitetas.

(
DĖMESIO DĖMESIO t

Prašom įsidėmėti mūsų naują adresą pasikeitusį nuo liepos 19 d. X

Europietis specialistas optikas x

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. X

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

O P T O |
Optical Service X

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819 fPriešais Melbourno Town Hall. į

Pranešimas
KARTĄ METUOSE

Prieš dvylika mėnesių gerašir
džiai melbourniečial Išsiuntė Vo
kietijoj vargstantiems gražų pa
sveikinimą: apie £ 300 ir drabu
žių siuntą. Juos gavusieji rašė:

". siuntoje mes radome mora
linę ir materialinę paramą. ” 
". mūsų monotoniškame be per
spektyvų gyvenime tai buvo dide
lė parama. ” "mūsų kova dėl 
duonos kąsnio yra sunki. Jūsų su
sirūpinimas ir nuoširdumas pri
duoda mums jėgų ir vilties. ” 

Į Wehnen, Hunlosen, Varei, Gau- 
tingen ir vėl keliauja žiema, šal
ta ten mūsų brolių pastogėje ii 
širdy, šiandieną atiduokime jiems 
savo metinę duoklę. £ 1 tenebūna 
per didelė auka sanatorijos ligo
nio alkiui, ar prieglaudos senelio 
skurdui mažinti.

Soc. Globos Moterų D-Ja Mel
bourne ir šiais metais vykdo pini
gų, drabužių ir avalynės vajų, tiks
lu padėti vargstantiems Vokietijos 
lietuviams ligonims ir seneliams. 
Įgaliojamos narės ir paskiri as
menys daryti surinkimo punktus, 
kurių sąrašas yra paskelbtas vie
tos pranešime. Drabužių centrinis 
surinkimo punktas yra pas p. še- 
mlotą, 62 Gipps St., East Mel
bourne, Vic.

(galiotlnlai-ės aplankys Tams
tas namuose. Tik su įgaliojimu ir 
antspauduotais aukų lapais bus 
mūsų atstovai. Vajus numatomas 
baigti lapkričio mėn. 15 d.

PASTABA: Visi rinkėjai, rin
kėjos yra didieji šio vajaus tal
kininkai, sutikę po sunkaus dienos 
darbo dar pavargti vajaus tiks
lams. Padėkime Jiems.

SOC. GLOBOS MOTERŲ D-jos 
KOMITETAS MELBOURNE.

š. m. spalio mėn. 9 d. 8 vai. vak.
CARMELITE HALL, 

MIDDLE PARK,
Melbourno Lietuvių Teatro Mėgė. 

jų Grupė stato V. Krėvės

“ŽEMAITUBKA”
Veikalą scenai pritaikė ir režisa
vo p. G. GASIŪNIENĖ.

Bilietai gaunami sekmadieniais 
bibliotekos patalpose ir vaidinimo 
dieną prie įėjimo.
Važiuoti iš Collins Str., tramva
jais Nr 9 arba 10 iki 26 sustoji
mo.

MELBOURNO LIET. TEATRO
MĖGĖJŲ GRUPĖ.

Religinė informacija
Pamaldos.

Pirmąjį spalio mėn. sekmadienį 
(3 d.) pamaldas Camperdowne 
(12 vai.) laikys svečias kunigas 

Tėvas Gaidelis. 2 valandas prieš pa
maldas klausys išpažinčių. Kvle- 
čiaimi tikintieji šį Marijos rožan
čiaus mėnesį kuo daugiau eiti 
šv. Sakramentų bei kalbėti rožan
čių.

Spalio mėn. 3 d. lietuviškos pa
maldos Bankstowne St. Brendan’s 
bažnyčioje 10 vai. 30 min.

Spalio mėn. 10 d. pamaldos Cab
ramattos lietuviams Mt. Pritchard 
bažnyčioje 8 vai. 30 min.

PIRMOJI KOMUNIJA
Sydnėjaus lietuvių vaikučių pir

moji komunija bus spalio mėn. 
10 d. Camperdowne lietuviškų pa
maldų metu.

šeštadieni (9 d.) 3 vai. po pietų 
įvyks paskutinė paruošiamoji pa
moka Camperdowne, o po jos bus 
klausoma išpažinčių — apie 4 vai. 
Išpažinčių klausys ir svečias ku
nigas — Tėvas Gaidelis.

Kviečiami visi vaikučių tėveliai 
ir vyresnieji broliai, seserys ta 
proga atlkti išpažintį ir priimti 
kartu šv. Komuniją. Kviečiami ir 
visi tikintieji dalyvauti šioje Pir
mos Komunijos šventėje.

Kun. P. Butkus.

Australijos krepšinio 
pirmenybės

VIKTORIJOS RINKTINĖ ŠIŲ 
METŲ MEISTERIS. A. IGNATA
VIČIUS AUSTRALIJOS KREP

ŠINIO RINKTINĖS KAPITONAS. 
RINKTINĖSE ŽAIDĖ 4 LIETU. 
VIAI.

Brlsbanėje įvykusiose krepšinio 
pirmenybėse (rugsėjo 13-18 die
nomis) žaidė Sth. Australijos, Vik
torijos, N.S.W., Tasmanijos, Queen- 
slando ir Nth. Territory rinktinės.

šiose pirmenybėse už atskiras 
valstijas žaidė ir keletas lietuvių: 
Sth. Australijos rinktinėje matė
me A. Ignatavičių, Viktorijos — 
S. Dargj, Tasmanijos — V. Pet
rauską ir Nth. Territory — R. 
Gašlūną.

Mūsų vyrai gražiu žaidimu at
kreipė publikos dėmesį. A. Igna
tavičius pasižymėjo švelniu ir tak
tišku žaidimu, tik Jam daugiau 
pasireikšti “trukdė” Viktorijos 
rinktinės žaidėjas S. Dargia, kie
tai kovojęs gynyboj R. Gašlūno 
vadovaujama Nth. Terrlt. rinkti
nė, dėl savo taktiško Ir kultūrin
go žaidimo turėjo žiūrovų simpa
tijas ir susilaukdavo nuoširdžios 
užuojautos praradus tašką. Tas
manijos rinktinės žaidėjas V. Pet
rauskas žavėjo publiką savo Įman
triu stiliumi ir “humoru” aikštė
je. Dėja, žemas ūgis kliudė jam 
pilnai "save parodyti”.

Pirmenybių nugalėtoju šiemet 
išėjo Viktorija. Pereitų metų meis
teriu buvo Sth. Australija.

Po pirmenybių buvo sudaryta 
Australijos rinktinė, kuri numa
toma išvyks gastrolių į Europą. 
Valstybinės komandos kapitonu 
paskirtas A. Ignatavičius.
BRISBANĖS LIETUVIŲ SPORTO 

KLUBO TAURAS
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 19 d. neatvykus pakan
kamam skaičiui narių į “Tauro” 
klubo susirinkimą, kitas klubo su
sirinkimas šaukiamas spalllo mėn. 
2 d., Kengoroo Point Meno Mo
kyklos salėje, kur tą vakarą įvyks 
lietuvių pasilinksminimas — po
būvis.

M. Rudys.
KREPŠINIS GEELONGE

‘Vytis” — "Barwon" 55:53 (25:43) 
šiose rungtynėse "Vytis” prieš 

silpnesnę komandą per lengvai 
žaidė. Priešas tą Išnaudodamas 
pirmame puslaiky vedė 27:7.

Antrame puslaiky mūsiškiai su
kaupė visas Jėgas išlyginti santy
kį. Priešas vedė visą laiką. Pas
kutinėje žaidimo minutėje santy
kį išlygino: 53:53. Kelioms se
kundėms likus žaisti, Bertašius 
padarė sėkmingą metimą Ir rug- 
tynės buvo laimėtos.

Taškus surinko: A. Šimkus 19, 
J. Jonušas — 13, A. Bertašius — 
9, G. Serch — 7, J. Aukštikalnis
— 5, E. Lipšys — 2.
A. "Vytis” — Y.C.W. 56:31 (27:12)

“Vytis” šias rungtynes laimėjo 
gana lengvai. YCW komanda yra 
praėjusių metų Geelongo meiste
ris. Taškus surinko: J. Jonušas
— 22, A. Šimkus — 14, G. Serch
— 11, A. Bertašius — 5, E. Lip
šys — 2, J. Aukštikalnis — 2.

A. ‘Vytis” — Christ Church” 
43:52 (24 : 27)

Rungtynes "Vytis” pralaimėjo 
dėl stokos suslžaldlmo, nes jau 
kelinta savaitė nesitrenlruoja. Taš
kus surinko: G. Serch — 14, J. 
Jonušas — 10, A. Bertašius — 9,
A. Šimkus — 6, E. Lipšys — 3,
Aukštikalnis — 1. AŠ.
B. “Vytis" I.H.C.” 38:23 (19:13) 

šias rungtynes “Vytis”. lengvai
laimėjo, nes I.H.C. pirmas 10 min. 
žaidė tik su 4 žaidėjais. Rungty
nėse žaidė Ir taškus surinko: Jo
mantas — 15, Breneizerls — 12, 
Zinkevičius — 11, Palais, Starln- 
skas Ir Lipšys — 0. (AJ)

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