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Paminėta Pabaltijo 
Valstybių Santarvės

20 m. sukaktis.
Rugsėjo 12 d. suėjo lygiai 20 

metų, kai Ženevoje buvo pasira
šyta Pabaltijo Valstybių Santar
vės sutartis. Šiai sutarčiai atžy
mėti Baltų Taryba Stuttgarte — 
Bad Canstatte susirinko Iškilmin
go posėdžio. Ta proga buvo priim
ta ir paskelbta Baltų Tautų dek
laracija, kuria pabrėžta Baltų 
tautų valia ir toliau visomis iš
galėmis vieningai kovoti už pa
vergtųjų Pabaltijo kraštų išlais
vinimų.

Būti laisvos ir nepriklausomos 
ir savo valstybinę buitį tvarkyti 
savarankiškai — šitų savo valių 
Pabaltijo tautos aiškiai išreiškė 
jau savo 1918 metų nepriklauso
mybės deklaracijomis ir paskiau 
savo konstitucijomis, kurios buvo 
priimtos per visuotinius, lygius, 
tiesioginius ir slaptus balsavimus 
jų išrinktų steigiamųjų seimų. 
Nusikračius Rusijos viešpatavimu, 
joms prievarta primestu 18 am
žiuje, Pabaltijo tautoms prasidė
jo naujas, pažangus ir laimingas, 
istorijos laikotarpis, bet Jį bruta
liai nutraukė Sovietų Sųjnga, ku
ri, sulaužiusi sudarytųslas sutar
tis ir įsipareigojimus, 1940 m. bir
želio mėnesį Pabaltijo kraštus oku
pavo.

Santarvės sukaktis buvo iškil
mingai visų pabaltiečių paminėta 
Paryžiuje, Strasburge, Stuttgarte
— Bad — Cannstatte ir kitur. 
Lietuvių spauda sutarties reikš
mei, skaitant visų trijų Pabaltijo 
tautų bendradarbiavimų, skyrė 
daugi dėmesio visame laisvame pa
saulyje.

Prancūzijoje, Strasburgo mieste, 
La Maison Rouge viešbučio salėje, 
Pabaltijo Valstybių Santarvės ir 
Bendradarbiavimo Sutarties atžy
mėti buvo Pabaltijo valstybių dip
lomatinių atstovų suruoštas minė
jimas. Jame dalyvavo visa eilė 
pracūzų Ir kitų tautų politikų, vi
suomenės veikėjų ir spaudos atsto
vų, Laisvosios Europos kolegija ir 
baltų kolonijos nariai. Sukaktimi 
gyvų susidomėjimų parodė ypač 
Prancūzų — Baltų Draugijos pir
mininkas ir Prancūzų Respublikos 
Tarybos vicepirmininkas E. Pezet, 
kuris pirmininkavo minėjimui. Iš 
lietuvių pusės minimųjų Santar
vės sutartį pasirašė tuometinis 
užs. reik. inin. St. Lozoraitis. Su
tartis savo dispozicija ir savo dva
sia sudaro vienų iš regioninių 
tarpsnių į Europos apjungimų.

PASITARIMAI
SU LENKAIS

JAV-se New Yorke leidžiamas 
estų lakiraštis “VABA EESTI ŠO
NĄ” Nr. 29—1954 įsidėjo žinių 
apie p. Lozoraičio ir W. Anderso 
vadovautus pasitarimus. Jų nese
niai pakartojo ir kai kurie vokiečių 
laikraščiai. Pranešime sakoma, kad 
Wl. Anderso iniciatyva š.m. birže
lio ir liepos mėnesiais vyko lietu
vių ir lenkų pasitarimai. Per pir
mąjį susitikimų Romoje iš lietu
vių pusės dalyvavo min. S. Lozo
raitis, atstovas prie Vatikano St. 
Girdvainis, o lenkams atstovavo
— gen. W. Anders ir pik. Czap- 
llnskis. Antrajai konferencijai 
Londone vadovavo Jau gen. Anders. 
Lenkams joje atstovavo lenkų eg- 
zll. vyr. nariai, iš lietuvių pusės 
dalyvavo St. Lozoraitis Ir Lietu
vos pasiuntinys Anglijoje K. Ba
lutis. Paskelbtame komunikate 
pažymėta, kad išlaisvintoje Rytų 
Europoje, gen. Anderso ir min. 
Lozoraičio nuomone, Lenkijai ir

Lietuvai teks svarbus vaidmuo.

Daug dienų sugaišta visokiose 
konferencijose, besikalbant dėl 
Vakarų Vokietijos įjungimo į 
Europos gynybos sistemų. Už Vak. 
Vokietiojs apginklavimų neatlaid- 
žlai dirbo Amerikos ir kitų Vak. 
valstybių vyriausybės, aiškiai su- 
pratusios, kad be Vokietijos Eu
ropos gynyboj yra toks plyšys, 
kurio nepajėgs užkišti nė Amerika, 
nė kuri kita galybe, turint galvoj 
Vokietijos kareivį ir pramonę, taip 
labai svarbius faktorius ginkluoto 
susikirtimo atveju.

Pastangos Vak. Vokietijų apgin
kluoti ir įtraukti Jų į Europos 
Bendruomenės Gynybos Sujungę, 
sugriuvo, kada Prancūzijos parla
mentas atsisakė EGB paktų rati
fikuoti. Bet prancūzai, nužudę Eu
ropos Bendruifinenės gynybos idė
jų, pasijuto nuvaii-avę ant seklu
mos. Mlnisteris pirmininkas Men
des — France pradėjo naujų ak
cijų, kada Amerika ir Anglija 
paketino Vak. Vokietijai suteikti 
pilnų nepriklausomybę ir jų ap
ginkluoti, įtraukiant į Siaurės At
lanto Sąjungų. Pereitų savaitę 
Londone buvo sušaukta 9 valsty
bių (Belgijjos, Didi. Britanijos, 
Kanados, Prancūzijos, Olandijos, 
Italijos, Luksemburgo, Amerikos 
ir Vak. Vokietijos) užsienių reika
lų ministerių konferencija sutarė 
Vak. Vokietijų apginkluoti ir įjun. 
gti į Vakarų pasaulio gynybų.

Konferencijoj priimtų planų tu
rės patvirtinti Jį pasirašiusių val
stybių parlamentai. Jeigu tai bus 
padaryta, Jau ateinančių metų 
pradžioje Vak. Vokietijos vyrai 
apsivilks naujas karines unifor
mas. Pagal Londono konferenci
jos planų , Vak. Vokietija turės 
12 divizijų (apie 500.000 vyrų), 
1,350 kovos lėktuvų ir bombone
šių, ir nedidelį karo laivynų. Vi
sos karinės Vak. Vokietijos pajė
gos bus Šiaurės Atlanto Sąjungos 
vyr. vadovybės žinioje.

Dldž. Britanija, kuri nebuvo 
įsijungusi į Europos Bendruome
nės Gynybos Sąjungų, dabar pa
žadėjo NATO dispozicijai pavesti 
savo 4 divizijas, kurios bus laiko
mos Europoj tol, kol bus reikalin
ga.

Vak. Vokietijos įjungimas į Eu
ropos gynybų visame Vakarų pa
saulyje sutiktas su dideliu pasi
tenkinimu. Tik Sovietų Sąjunga 
šituo yra didžiai pasipiktinusi.

Sov. Sąjujngos oficlaozas “Iz- 
vestija” rašo: “Sąmokslas prieš 
taiką Europoje jau paruoštas Lon
done”.

Prancūzijos, Vak. Vokietijos, 
Amerikos ir Didž. Britanijos už
sienių reikalų ministerial ruošia 
planą Vak. Vokietijai suteikti vi
sišką nepriklausomybę. Spalio 21 
d. įvyksiančiame šiaurės Atlanto 
Sąjungos Tarybos posėdyje bus 
galutinai nutartas Vak. Vokietijos 
priėmimas j šią organizaciją.

Politiniai stebėtojai mano, kad

Trūksta popierio
Nors Lietuvoj “pagaminama vis 

daugiau popieriaus”, tačiau iš tik
ro ten, toks didelis popieriaus trū
kumas, kokio ten dar niekados nė
ra buvę. Nėra ne tik vyniojamojo 
popieriais, bet Ir rašomojo, ne
kalbant Jau apie rašomąsias prie
mones. Ir nežinia, kada padėtis 
pagerės. Pupeikis per Vilniaus ra
diją guodžia mokinius, ka d“jie 
turį net geresnes mokymosi sąly
gas, kaip Amerikoje”, kur, esą, 
net 6 milionai vaikų negalį lankyti 
mokyklų. Kodėl Jie negali: ar ir 
ten mokiniams trūksta sąsiuviniu, 
avalynės ir drabužių, kaip ir “ge
resnes mokymosi sąląygas” turin
čioje Lietuvoje?

OJAMA VAK.
Sov. Sąjunga dabar pradės aršių 
propogandą prieš Vokietijos ap
ginklavimą, norėdama paveikti 
Prancūzijos parlamentą, Įjūris tu
rės Londono konferencijos nutari
mus ratifikuoti.

Reuterio diplomatinis korespon
dentas rašo, kad nutarimas apgin
kluoti Vak. Vokietijų yra “smū
gis su geluonių Sovietų diplomati
jai”.

“Laisvė Formozai!”
Taip šaukė 500.000 paraduojan

čių Koįn. Kinijos karių Pekine. 
Jiems vadovayo gynybos jniniste- 
ris gen. Peng Teh Huai. Didžiu
lis kariuomenės paradas įvyko Ki
nijos tautinės šventės dienų, ku
rioje dalyvavo Rusijos kom. par
tijos I sekretorius Kruščevas ir 
daug kitų Sov. Sųjungos vyriau
sybės ir partijos vadų.

Kom. Kinijos min. pirm. Chou 
En-lal dar kartų patvirtino Kom. 
Kinijos apsisprendimų išlaisvinti 
Formozų ir visas Kinijos žemes 
sujungti. Tai esąs uždavinys liau
dies armijai ir Ji šį uždavinį at- 
liksianti.

Kariuomenės parade dalyvavo 
sunkieji tankai, ore kaukė lėktu
vai ir paskui kariuomenės kolonas 
pro estradų pražygiavo apie 500. 
000 darbininkų su plakatais ir 
Sovietų bei Kinijos komunistų va
dų portretais.

Kinijos nacionalistų informaci
jos ,kalba apie laukiamą šiomis 
dienomis komunistų invazijų į 
Quemoy ir Tachen salas. Quemoy 
sala yra vos kelios mylios nuo 
žemyno, gi Tachen — apie 300 my-

PAVOJAUS Ji
VIS DAŽNIAU

Pastaruoju metu pasaulio poli
tiniuose sluogsniuose ir spaudoj 
vis dažniau pašnekamų Ir apie 
Australiją. Ir šie pašnekesiai su
kasi apie komunizmo agresijos 
grėsmę mūsų kontinentui.

įdomių samprotavimų šiuo 
klausimu pateikė United Press vi
ceprezidentas, žymus politinis žur
nalistas Fr. Bartholomev, savo 
kalboje JAV Teisininkų Sąjungos 
suvažiavime Kalifornijoje.

Fr. Barthholomev nurodė, kad 
Azijos parako statinės dagtis 
guli ne Japonijoje, Korėjoje ar 
Formozoje, bet Australijoje. Tai 
esą todėl, kad pats svarbiausias 
pasaulinio komunizmo siekimas, 
kaip lygiai ir Japonijos II-jo Pa
saulinio karo metu, yra užimti 
turtingą ir skystai apgyventą Aus. 
traliją. Todėl Ir Australijos gyny
ba prasideda dar toli nuo Jos pa
kraščių: Formozoj, Indonezijoj ir 
Naujojoj Gvinėjoj.

Fr. Bartholomew mano, kad da
bar pirmoji Azijos tauta, kurią 
mėgins komunizmas praryti, yra 
Indonezija. Ši nepriklausoma val
stybė, neturinti tvirtos valdžios, 
verdanti vidaus neramumuose ir 
nesutarimuose, esą visiškai prino
kusi komunizmo invazijai.

Jeigu šitai įvyks, tada komuniz
mas užlies kaimyninę Naująją Gvi
nėją, kuri taip pat pertekusi tur
tais ir retai apgyventa, kaip ir 
Australija. Kada raudona vėliava 
bus keliama Naujojoj Gvinėjoj, tuo 
pačiu metu bus paspaustas karo 
skambutis: Australija pradėsianti 
karų. Suprantama, prie jos jung
sis 'N. Zelandija ir Amerika. Ir 
tai tą pačių dienų.

Karo skambutis Jau būtų pa
spaustas, jeigu komunistai abejo
tų dėl Amerikos, kuri yra pasa
kiusi, kad bus ginama 38 lygia-

Triestan Ateina Taika.
Po II Pasaulinio karo Triestas 

buvo parako statinė, kuri galėjo 
išsiveržti dideliu gaisru. Prieš 12 
mėnesių Trieste įvyko riaušių, ku
rių metu buvo užmušta 11 žmonių. 
Ginklais žvangino maršalas Tito, 
savo kariuomenės pulkus į pasienį 
siuntė ir Italija. Ginčai ėjo dėl 
zonų. Bet Trieste savo kariuome
nės įgulas turi amerikiečiai ir ang
lai. šitai ir sulaikė karštuolius 
nuo didesnių išsišokimų. Paskui 
prasidėjo diplomatinė veikla. Slap, 
tuose posėdžiuose tarėsi Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos, Italijos ir 
Jugosllavijos užs. reikalų ministe
rijų augštiejl pareigūnai. Ir, kaip 
skelbia Belgradas, pasiekta visiš
kai gražaus Ir taikingo klausimų 
sprendimo. Jugoslavai, esą, sutari
mų sutinka be didelio entuziasmo, 
bet jį priima, nes nori “taikingo 
sugyvenimo ir bendradarbiavimo 

Europoje”. Pagal sutarimų Itali
ja administruos zonų A (kuri api
ma Ir Triesto centrų) ir leis Ju
goslavijai naudotis uosto įrengi
mais, gi zona B pasilieka Jugosla
vijos kontrolėje.

LENKŲ JŪRININKAI PAPRAŠĖ 
AZYLIAUS

į Anglijos uostų atplaukė len
kų žvejų laivas “Puszzosyk” Ir 

7 Jūrininkai paprašė politinio pa
bėgėlio globos.

čia pat paaiškėjo, kad šie 7 
bėgliai atsivežė dar kajutėse užra
kintus 6 savo laivo draugus ir po 
užraktu tualete laikomų laivo ka
pitonų Viktorų Kobryn.

Sukilimas laive neapsiėjo be 
kraujo: buvo pavartoti peiliai ir 
kitokios kovos priemonės. Laivo 
politrukas Masiszek Fransiszek, 
grubus, Juodais ūsais vyras, "iš
laisvinus” iš kajutės, pasirodė ge
rokai apraišytu veidu ir supjaus
tytomis rankomis. Jis tuoj buvo 
nugabentas į ligoninę, iš kurios 
grįžo balta nuo tvarsčių glava.

Manoma, kad 7 lenkų Jūrinin
kams bus suteiktas azylius Ir Jie 
įsijungs į politinių pabėgėlių ben
druomenę, kuri kas mėnuo Anglijoj 
vis gausėja.

— Bridgend hostelį (Anglijoj) 
aplankė keisti svečiai (du vyrai 
ir dvi moterys), kalbų keliomis 
kalbomis. Jie platino religinio tu
rinio lapelius, atspausdintus taip 
pat keliomis kalbomis. įteikdami 
atsineštas skrajukes, kiekvieno as. 
mens teiravosi vardo ir pavardės, 
kilimo vietos ir, giminių adresų, 
pasilikusių už geležinės uždangos. 
Pokalbio metu Jie stengdavosi 
kiekvienų asmenį nufotografuoti. 
Buvo pakviesta policija ir “apaš
talaują” svečiai buvo išvaryti, iš 
hostelio, gi foto filmos konfiskuo
tos. Filmų negatyvuose tebuvo 
tik tų veidai, kurie yra atvykę Iš 
už “geležinės uždangos.”

*
The Caltex naftos rafinerijos 

prie Kurnul (Australija) pradės 
veikti ateinančiais metais. Numa
toma bus pagaminta naftos pro
duktų 770.000 galionų per dienų.

★

Vokiečių savaitraštis “Wochen- 
end” š.m. rugsėjo 4 d. leidinyje 
įsidėjo aprašymą, kaip gyvena 
Vasario 16 d. auklėtiniai, ir pasi
kalbėjimą su Internato berniukų 
vedėju T. Gailiumi. Savaitraštis 
pažymi, kad mokinių daugumas 
šneka gerai vokiškai, o kai kurie 
tiesiog pavyzdingai. Lietuviai, ne
paisydami aukų, siekia savo užsi
brėžtojo tikslo. Toje senoje prie 
Reino pilyje šiuo metu gyvena per 

170 lietuviukų. Straipsnis iliustruo
tas mokinių nuotrauka bevalgant.

VOKIETIJA
lių nuo Qudmoy ir apie 240 mylių 

nuo Šanchajaus.
Iš Formozos pranešama apie 

planus iškraustyti valdžios įstai
gas Iš didžiųjų centrų. Tai pasi
ruošimai galimam lėktuvų puoli
mui, kurio nebus Išvengta komu
nistams Invazijų į Formozų pra

dėjus.
SOVIETAI NORI 

VISUS NUGINKLUOTI
Sovietų Sąjunga Jungtinių Tau

tų visumos suvažiavimui patiekė 
staigmenų, kada Višinskis išėjo 
su savo nusiginklavimo planu, šio 
nusiginklavimo programa numato 
visiškų uždraudimą atominių gink
lų, paliekant atomų pramonei ir 
kitiems “taikingiems reikalams”. 
Toliau Višinskis siūlo nedelsiant 
“nukirsti” ginklavimosi biudžetų Ir 
50% sumažinti dabar esančios vi
sų ginklų rūšių karines pajėgas. 
Toliau turėtų būti ginklavimasis 
visiškai sustabdytas.

Višinskis įtikinėjo JT suvažiavi
mų, kad “taikingas sugyvenimas 
Ir bendradarbiavimas ” tarp ko
munistinio pasaulio ir Vakarų val
stybių yra galimas ir būtinas. So
vietai, esą, sutinka, kad būtų su
darytas konitroliuojantis organas, 
kuris prižiūrėtų nusiginklavimo 
vykdymų.

Esmėje Sovietų Sųjungos nusi
ginklavimo planas nėra naujas. 
Panašių prjektų esame girdėję iš 
amerikiečių, anglų Ir prancūzų, bet 
sovietai vis buvo nesukalbami. 
Dabar, Vak» Vokietijos apginklavi
mo Išvakarėse, jie Išėjo su savo nu
siginklavimo programa.

PRISIMENAMA

gretė Korėjoje ir Formoza. Todėl 
prieš pradedant naujų agresijų, 
Maskva ir Pekinas turi skaitytis 
su tuo, Jog reikės susidurti su 
Amerikos karinėmis pajėgomis, 
Jos technika ir ištekliais.

ŠNIPINĖJIMO AFERA 
PRANCŪZIJOJE

Prieš keliolika dienų buvo at
leistas iš pareigų Paryžiaus po
licijos viršininkas Jean Didės. Pas 
jį buvo rasta slaptų karinių do
kumentų. Vėliau buvo areštuoti 
Rene Turpin ir Roger Labrusse, 
augšti Tautinės Gynybos Tarybos 
pareigūnai. Dar vėliau; buvo sulai
kytas Barnes, mėginęs pasprukti 
į švencariją. šis vyras dirbo poli
cijai ir komunistaįns. Jis prisipa
žino perdavęs gynybos paslapčių 
Prancūzijos komunistų partijai, 
Tardyti pradėti buv. vidaus reika
lų mlnisteris Brune ir Tautinės 
Gynybos Tarybos generalinis sek
retorius Mons.

Prancūzijoje už šnipinėjimą nu
matoma mirties bausmė.

ŠIURPIOS AUDROS PASEKMĖS
Pereitą savaitę Japoniją nusiau

bė uraganas, kurio metu nusken
do 208 pakrančių keleiviniai laivai 
ir žuvo 3000 žmonių. Žuvusiųjų 
tarpe yra amerikiečių. Sugriauta 
daug namų. Hokkaido saloj žuvo 
51, sužeista 500, dingo apie 100 
žmonių. Honshu saloj aurdos metu 
žuvo 60 žmonių.

•
Sovietų Sąjungos augštasis ko

misaras Vokietijoje, G. Pushin, 
savo laiške JAV augštajam komi
sarui James Conot pareiškė, kad 
Rytų Vokietijoje esą suimta 400 
amerikiečiams dirbusių šnipų.

VAKARAI NEPAJĖGŪS 
SULAIKYTI SOVIETUS

Gen. Gruntber, vyriausias sąjun
gininkų karinių pajėgų vadas 
Europoje, spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad sąjungininkai šian
dien nebūtų pajėgūs sulaikyti Sov. 
Sųjungos armijos Europoje, bet 
Sov. Sąjunga būtų sumušta per 
3-4 metus. Norint Sov. Sąjungų 
sulaikyti reikia apginkluoti Vak. 
Vokietijų Ir dar reikia atominių 
ginklų.

•
Iš New Yorko pranešama — 

pirmas atominis povandeninis lai
vas “Nautilus” Jau įjungtas j 
Amerikos karo laivyno sudėti. Nu
rodoma, kad kitų atominių pov. 
laivų gamyba bus vykdoma taip 
sparčiai, kaip tik įinanoria.

•
Australijos užsienių reikalų min. 

Casey New Yorke suruošė balių, 
į kurį atsilankė 400 žmonių. Sov. 
Sųjungos delegatas Višinskis pri- 
ėmė pakvietimų, bet j balių neat
vyko Ir neatsiuntė) atsiprašymo. 
Kitų dienų balių ruošė Sovietų Sų
jungos ambasada, bet Casey pa
kvietimų gavo tik 2 vai. prieš ba
lių Ir “negalėjo Jame dalyvauti".

•
“Raudonoji žvaigždė" rašo, kad 

Sovietų Sųjungos karys turi būti 
mandagus ir drausmingas: “Tram
vajuje ar autobuse Jis turi atsis
toti įėjus karininkui Ir užleisti Jam 
savo vietų”.

•
Ryšium su komunistų organi

zuotais neramumais, Čilėje pas
kelbtas karo stovis.

Potrerilos vario kasyklų centre, 
švenčiant Čilės laisvės dienų, buvo 
nuplėšta tautinė vėliava ir Iškelta 
raudona, šitai įvykdžiusi grupė 
jaunų vyrų šaukė: “Mes nesame 
čiliečiai — mes esame komunis
tai”. 50 deitnonstrantų suimta.

Komunistų partija Čilėje yra už
drausta.

•
Guatemalos prezidentas pik. Ar

mas pareiškė, kad GuatemaloJ 
areštuota 2000 asmenų, kaltinamų 
už komunistinę veiklų. Apie 4000 
buvo suimta tuoj po to, kai buvo 
nuversta senoji vyriausybė. Apie 
1000, kuriems grėsė suėmimas, pa
bėgo j užsienius.

•
Farnborough aeronautikos paro. 

doj buvo pademonstruotas apara
tas be sparnų ir kitų lėktuvui 
reikalingų išorinių prietaisų, bet 
kuris gali skraidyti. Atatinkamos 
įstaigos jau davė užsakymus Rolls 
— Royce firmai pgaaminti "skrai
dančią lėkštę” — lėktuvą. Specia
listai sako, kad šito tipo lėktuvas 
nuo žeįtnės galįs atsiplėšti bei nu
sileisti tiesiog statmenai.

GYVENTOJAI SOSTINĖSE
Prieš keletą mėnesių įvykdyto 

visuotinio Australijos gyventojų 
surašymo daviniai rodo, kad gy
ventojų skaičius visuose didžiuo
siuose miestuose smarkiai didėja, 
šiuo metu Sydnėjuje ir priemies

čiuose yra 1.861.685 gyventojai. 
(Prieš septynerius metus buvo 1. 
484.004). Melbournas su priemies
čiais šiandien turi 1.522.930, Bris- 
banė — 501.871, Adelaidė su prie
miesčiais 484.093, Perthas su prie

miesčiais 348.543, Hobartas su prie
miesčiais 95.223, Canberra — 28. 
277, Darvinas — 8.047.

•
Oficialios įstaigos praneša, kad 

šiomis dienomis Queenslande ir 
kitų valstijų miestuose atsirado 
laikrodžių, turinčių žymiausių 
švencariškų firmų ženklus Ir įra
šus, tačiau visiškai menkos koky
bės. Šitie laikrodžiai pardavinėja
mi alaus baruose, gatvėse Ir kitose 
žmonių susibūrimo vietose.

1
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MOKYKLA IR TĖVAI
Gausėja lietuviukų savaitgalio 

mokyklų, didėja po truputi ir mo
kinių skaičius. Tačiau, toli gražu, 
ne visi mokyklinio amžiaus valkai 
Jas lanko. Kai vieni atvažiuoja iš 
už keliolikos mylių, tai kiti, čia 
pat gyvendami, mokykloje nepasi
rodo. Mat, tėvai neįžiūri reikalo, 
kodėl Jų vaikai turėtų mokėti lie
tuviškai skaityti — rašyti, žinoti 
Lietuvos Istorijos ir geografijos, 
mokėti lietuviškų dainų Ir pasakų, 
žinoti tautinių papročių Ir mokėti 
lletuvšlkal melstis. Ir daug vaikų 
praleidžia laikų dažniausiai nie
kieno neprižiūrimi, lakstydami pa
tvoriais ir kalbėdamiesi nelietuviš
kai.

Tačiau, Ir Išleidus vaikus į mo
kyklų, dar ne viskas yra padary
ta. Jei kitų dalykų mokykla leng
viau galės išmokyti ir tautiškai 
nuteikti, tai lietuviškai skaityti 
ir rašyti per porų valandų savai
tėje sunkiai seksis. Kadangi skai
tymo vadovėlių dar vis sunku gau
ti, tai mokykloje^ skaitant iš skir
tingų knygų, mokytojų darbas di
džiai apsunkinamas, o laikas la
bai ribotas, Ir paskiras mokinys 
maža progos turi skaityti.

Paprastai, mokytojai užduoda 
mokiniams namie parašyti kas
dien po kelias eilutes iš knygų ir 
vienų kitų puslapi paskaityti. Bet, 
pasirodo, valkai turi įdomesnių 
užsiėmimų ir kasdieninės mokyklos 
darbų, todėl šeštadienį susirenka 
į mokyklų nieko nshnie neskaitę, 
nerašę, užmiršę perrašyti diktantų 
ar Išmokti eilėraštį. Mokytojo ner- 
vavlmasls ir pagriaudenlmai labai 
menkai pagelbsti.

Šičia ir reikalinga tėvų pagalba 
savaitgalio mokyklai. Būtų labai 
gera, Jėl tėvai prižiūrėtų, kad vai
kai nustatytu laiku kasdien pasi
imtų lietuviškai paskaityti ir pa
rašyti. Jei šiam reikalui būtų pa
skirta pusė valandos, tai būtų labai 
daug, ir tatai nesugaišintų moki
nio nuo kitų darbų.

Mokykloje mokytojai ragina mo
kinius rašyti ne po vienų žodį pa
sižiūrėjus iš knygų, bet pasiskai
čius kelis kartus ir įsižiūrėjus sa
kinį ar Jo dalį. Parašę sakinėlį 

Jie patikrina, ar taip parašyta, kaip 
knygoje yra. Šituo būdu jie daug 
greičiau išmoksta teisingai rašyti, 
tuo pat laiku ir skaitydami. Tė
vai ir vyresnieji galėtų retkarčiais 
pasiintereeuoti, ar vaikai rašo rū
pestingai, ar jų sąsiuviniai šva. 
rūs ir tvarkingi. Jie galėtų pa
matyti Ir mokytojo pastabas dik
tanto sąsiuvinyje. Dalis tėvų taip 
ir daro, bet visi valkai reikalingi 
priežiūros ir paskatinimo.

Mūsų vaikai per dienas girdi 
Ir vartoja svetimų kalbų, todėl, 
lietuviškai skaitydami, Jie nežino 
daugelio žodžių reikšmės, dažnai 

sunkiai suvokia sakinio prasmę ir 
klaidingai taria žodžius. Vaikai na
mie turėtų balsiai skaityti, kad 
namiškiai galėtų pataisyti jų tartį, 
paaiškinti žodžių reikšmę ir Lt. 
žinoma, tėvai turi savo darbų ir 
užsiėmimų, bet retkarčiais vis dėl
to galėtų rasti valandėlę laiko atei
ti mokyklai į talkų.

Tautiniam auklėjimui labai di
delės reikšmės turi tėvų, ypač 
motinos nusiteikimas gimtojo 
krašto atžvilgiu. Jei su ilgesinga 
meile ji retkarčiais pasikalba su 
valku apie Lietuvą, apie jos metų 
laikų grožį, apie upę ar ežerą, 
kur. vasarą maudėsi, o žiemą čiuo
žė, apie mišką, kur grybavo ir 
uogas rinko, apie didžiųjų šven
čių ir žymiųjų darbų papročius, 
— iš tų pasikalbėjimų vaiko sie
loje ryškės Lietuva, kaip graži 
svajonė, ir visa, kas lietuviška, 
Jam bus artima.

Kartais šeimos rengia pobūvius, 
kur susirenka ir mažųjų būrelis. 
Jei tėvai paskirtų valandėlę laiko 
vaikams, Jie galėtų pasirodyti, kaip 
kuriam sekasi lietuviškai paskai
tyti, kaip mokai eilėraštį padek
lamuoti, o gal ir padainuoti galė
tų. Nors ir silpnoki tie pasirody
mai, bet tėvams būtų įdomu pa
lyginti valkų sugebėjimus, o vai
kams būtų paskatinimas pasiruošti 
ir kitą kartą geriau pasirodyti. 
Taip mokykloje, namie ir įvairio
mis progmois paskirdami valandė
lę laiko mūsų prieaugliui ir pas
katindami Juos reikštis, gal vėliau 
nebūsim reikalingi klausimo: “Kur 
bnūsų Jaunimas?”

J. Ramanauskas.

KNYGOS BARE
Neseniai VLB krašto valdyba 

su LIT finansine parama išleido 
Dr. A. šešplaukio “Pratlminę Lie
tuvių kalbos gramatiką”. Atsižvel
gdama į kai kurių lietuvių ben
druomenių vargingą gyvenimą, 
LIT, susitarusi su VLB krašto 
valdyba, šios knygos atitinkamą 
kiekį paskyrė dovanų Austrijos, 
Belgijos, Danijos ir Prancūzijos 
neturtingoms gausioms lietuvių 
šeimoms.

Platesnį susidomėjimą sukėlė K. 
Pažėraitės “Didvyrių žemė", skir
ta kovojantfeėns ir žūstantiems 
Lietuvos didvyriams — miško bro
liams. Ta proga keliamas klausi
mas, ar ne laikas kurti naują ir 
kūrybiniu atžvilgiu itin stiprią 
tautos kančių epopėją. Pažymima, 
kad didvyrių žemė — Lietuva tu
ri teisę to iš savo rašytojų reika
lauti.

J. Aistis išleido knygą, pavadin
tą “Apie laiką ir žmones”. Joje 
prisiminimų forma aprašomi mū
sų žymieji rašytojai Vaižgantas,

ZUBRA8

ŽMOGAUS SĄMONĖJIMAS
Žmogaus sąmonėjimas vyksta 

bręstant jam kūnu ir dvasia. Dva
sinis brendimas gali nusitęsti net 
į labai gilią biologinę senatvę, Jei 
tik dvasia nepavargsta. Dvasinis 
nuovargis ir su juo ateinąs abe
jingumas, moralinis palūžimas, bet 
Ir visiškas žmogaus — gyvio su- 
senėjlmas atneša Ir dvasinę senat
vę. Apsiblausęs pilkas senio vei
das, tyli rezignacija yra požymiai 
dvasinio Ir fizinio merdėjimo. To
je būsenoje mirtis pasidaro nebai
si, kartais net laukiamas atpalai
davimas. Tai ontogenetlnis kelias, 
tai kelias paskiro žmogaus dvasi
nei evoliucijai sekti, kurios pabai
goje visdėlto neišvengiama mer
dėjimas ir /mirtis.
Šį kartą stabtelėsim ties filogene
tiniu momentu, Ly. pažvelgsim j 
žmonijos kaip visumos sąmonėji
mo evoliuciją. Tenka pastebėti, kad 
ryškiausia empirinė (patirčiai pri
einama) medžiaga mitologinei erai 
tegaunama iš etnografijos Ir ant
ropologijos studijų.
Mitologinės eros žmogus yra su
augęs su gyvąja ir negyvąja ap
linka, jis dar nėra tapęs subjek
tu. Jis yra lyg tas lašas Jūroje, 
kurio buvimas yra apspręstas van
dens visumos. Todėl mitologinio 
amžiaus žmogui ir akmuo verkia, 
ir augalai žmogui panašiai byloja, 
ir gyvuliai kalbasi. Tai primityvu
sis animlzmas (sudvasinimas), šio 
meto žmogaus susivokimas būtų 
šiek tiek panšus tam, ką vadina
me panteizmo ar vitalizmo var
dais (filosofijoje šios sąvokos ta
čiau turi aiškų Ir apibrėžtą turi
nį). Šis susivokimas, be abejo, 
yra ir monistinis (pažiūra, pagal 
kurią vienas tėra visatos pradas 
— dvasinis ar medžiaginis; turi
me splrltualistinj Ir materialistinį 
monizmą). Mitologinis žmogus su
dvasintai ar sugyvlntai suvokia 
visą aplinką. Pilna įvairiausių dva
sių, kurios reiškiasi žmogų stebi
nančiuose gamtos reiškiniuose- 
Dangaus kūnams Ir atmosferi-

Binkis, Miškinis ir kt., taip pat 
prisimenamas Nepriklausomybės 
laikų Kaunas, jo gyvenimas bei 
nuotaikos.

J. Mikuckis išleido eilėraščių 
knygą “Lyrikos kraitis”, apiman
čią visą poeto kūrybą, J. Šlekai
čio pirmoj lyrikos knygoj "Var
dai vendenims ir dienoms” sudėta 
apie 60 eilėraščių.

A. Nasvytytė parašė poezijos 
knygą "Vėjo dainos”.

Čikagos Midnraštis “Draugas”, 
kelinti metai skyręs romano pre
mijas, paskelbė, jog šiais metais 
skirs dar ir premiją už geriausių 
eilėraščių rinkinį, parašytą lietu
vių kalba.

ima spręsti metafizines, kosmolo
gines bei ontologines problemas. 
Ir tai ne mitologiškai fantastingai, 
kaip darė jau ir anksčiau, bet lo
giškai racionaliai. Tai Jau sąmo
ningas žmogaus susitikimas su 
pačiu savim, su pasauliu, su Vi
sata. Visi šie klausimai nebuvo, 
tiesa, svetimi ir mitologinio am
žiaus žmogui, bet atsakymai į 
juos didžiai skirtingi. Mitologinis 
žmogus atsakė, pavyzdžiui, kilmės 
klausimą fanatastinigu demonų 
pagimdymu, tie atsakymai telie- 
tė daugiausiai gentį. Žyduose Jau 
sutinkame sąmoningesni atsakymą, 
tiesa, vaizdinį Ir labai konkretų: 
Dievas iš molio padarė Adomą, bet 
Jau pirmtaką visos žmonijos. To- 
kis kilmės problemos sprendimas 
yra visdėlto gilios sąmonės padik
tuotas — įžvelgta žmogaus kaip 
giminės specifiškumas, t.y. skir
tingumas nuo visos kitos jį supan
čios gyvosios aplinkos. Genezės 
knyga yra rašyta kaip tik apie 
500 m. pr. K., t.y. tuo laiku žy
duose sutinkame pranašus Eliją, 
Jesaią, Jeremią, Denterojesaią. 
Apie tą patį laiką Kinuose moko 
Laotsė, Konfucius. Induose gyvena 
Budda, sukuriamos Upanišados 
(šventosios knygos, kuriose kalba
ma Ir apie sutvėrimą). Kinuose ir 
Induose tuo laiku sutinkamos vi
sos filosofinės srovės, neišskiriant 
skepticizmo, materializmo ir nihi
lizmo. Irane kyla Zartustros mok
slas. Graikuose tuo pačiu metu su
tinkame Homerą, Permenidą, He
raklitą, Platoną, Tukididą Ir Ar
chimedą. Siam laikotarpyj Logos 
įveikia Mythos. Vienas Dievas 
įveikia demonus, bet užtat jis da
ros ir tolimesnis, paslaptingesnis, 
transcendentinis. Dievybė sukilni
nama suetinant Ją, o Ir religiją iš 
viso.
Filosofinis žmogus paruošė dirvą 
dangaus Ir žemės Sūnui Kristui, 
kaip gražiai šį įvykį yra pavaiz
davęs mūsų žodžio menininkas ir 
išmničlus Vincas Krėvė — Mic
kevičius. Kristus atnešė filosofiš
kai susivokusiam žmogui jojo bu
vimui prasmę. Jis taip pat artimo 
sąvokos interpretacija padėjo nau
jus pagrindus Europos žmogaus 
socialinei ir tarptautinei struktū
rai. Kristus labai ryškiai mitolo
ginio ir S. Testamento religinio 
reiškinio ritualinį momentą nus
tūmė iš dėmesio centro, Iškeldamas 
bei išryškindamas dorovinį. Visas 
pokristinės eros laikotarpis Iki pa
skutiniųjų laikų yra aiškiai Kris
taus mokslo dvasios įtakoje, ne
žiūrint ar naujoji idėja dar tik 
rungėsi, ar formališkai nugalėjusi 
ir įsitvirtinusi ir, galėtų pasirody
ti, sustingo. Net ir šviečiamasis 
laikotarpis ar net ir vėlyviausias 
modernusis mokslo Ir technikos 
dmžlUB, nors labai dažnai ir prieš
taraudamas Kristui, visdėlto gi
liausiuose savo praduose išlieka

niams reiškiniams priskiriama de- 
moninės (antlmoglų) savybės. Bet 
tokių pat demoninlų savybių pri
mityvusis žmogus įžvelgia ir už 
save raumenimis ar protu prana
šesniame bendražmogyje. Tos tat 
kilmės yra žynių, burtininkų ir 
šiaip vadų pripažinimas. Sudva
sintai suvokiamas ir savo patva
rumu, amžiumi bei neįprastumu 
žmogų stebinantis medis ar gyvu
lys. Iš čia šventieji ąžuolai, miš
kai, lokiai bei beždžionės. Bet ir 
šlykštumas bei pavojingumas žmo
gui gali būti to paties priežastis: 
šventieji žalčiai, gyvatės, kroko
dilai. Kirminui ir šliužui mitolo
gijoje tenka reikšminga vieta —: 
žmogus, mat linkęs buvo įžiūrėti 
juos atsirandant Iš nieko arba vėl 
įžiūrėdavo tvarinio sielą Jais reiš
kiantis (dėl lavonuose kirminų at
siradimo). Mitologinio amžiaus 
dievai Jokiu būdu nėra meilingi, 
jie dažnai yra žmogaus priešai ar 
šiaip jau greta žmogaus gyveną, 
tik daug galingesni, todėl jų teko 
bijoti, jiems permaldauti aukas 
aukoti. Dar S. Testamento žydų 
suvokiamasis Dievas yra gana 
žiaurus ir kerštingas, nors žydų 
Dievo suvokimas ir labai skiriasi 
nuo jųjų kaimynų ir iš viso ano 
meto žmogaus. Tačiau ir senieji 
graikai, tiesa neaiškiai, beformiš
kai, bet visdėlto įsivaizdavo viską 
teisingumo rėmuose valdančią 
augščlausląją dvasią Likimą (Moi
ra). Mūsų kalbininkai ir etnogra
fai mano, kad lietuviai augščiau- 
siąją dvasią mitologiniais laikais 
nusakydavę Dangaus vardu, gi tai, 
ką šiandien dangaus viešpatija su
prantame, Nusakydavę dausomis. 
Religijose paprastai galime įžiū
rėti 3 esmines apraiškas — ritua
lą, moralines normas ir dogmas. 
Mitologinis žmogus pagrindinį dė
mesį yra kreipęs ritualui (apei
goms), nes tai buvo būdas dievams 
permaldauti, Jų rūstybei nukreipti 
ar Jų palankumui bei pagalbai įsi
gyti. Moralinės normos ėmė rastis 
tik dėl dalyvavimo ritualinėse apei
gose: dalyviai negali būti valgę 
ar gėrę vienos ar kitos rūšies mai
sto ar Iš viso turi būti pasninka
vę, susitaikę su genties nariais, 
apsiplovę, tam tikros rūšies rūbais 
apsirengę ir panašiai. Tik vėliau 
tos grynai ritualinės normos yra 
įgavę simbolinę prasmę ar gilesnį 
etinį turinį.
Apie 500 m. pr. K. (tikriau lai
kotarpy) tarp 800-200 m. pr K.) 
žmogus pradeda filosofuoti, tai 
filosofinio žmogaus gimimo am
žius. Labai net nuostabus reiški
nys! Maždaug vienu ir tuo pačiu 
įmetu žmogus Kinuose, Induose, 
Judėjoje ir Graikuose pasijaučia 
sąmoningas savosios egzistencijos, 

Antireliginė propaganda. 
okup. Lietuvoje pastaruoju me
tu vis smarkinama antireliginė 
bolševikų veikla. Vilniaus “Leli
jos” siuvimo fabriko klube skai
čius paskaitą. "Politinių ir Moks
linių Žinių Skleidimo Draugijos” 
tikrasis narys Januškevičienė vi
saip stengėsi suniekinti religiją ir 
dvasininkus. Vilniaus radijo pra
nešimu, antireliginės paskaitos 
skaitytos Druskininkų sanatorijo. 
je Ir visoje eilėj kitų vietovių. 
Draugija šiemet skaičiusi daugiau 
kaip 600 paskaitų, kurių "išklau
sė 10.000 žmonių”. Sustiprinta 
ateistinė propaganda Ir tikinčių
jų puolimai taip pat per įvairius 
leidinius. Vilniaus radijas š.m. 
rugsėjo 9 d. Išgyrė Juozo Micke
vičiaus knygą “Bažnyčia ir dvasi
ninkija išnaudotojų tarnyboje”, iš
leistą šiais metais Politinės Ir 
Mokslinės Literatūros leidykloje. 
Joje bolševikiniai ateistai visaip 
plūsta tikinčiuosius, Vatikaną, 
"carizmui ir dvarininkams vlso^ 
mis jėgomis padėjusį" vysk. M. 
Valančių, dergia “Dambrauskus, 
Laukaičius Ir kitus”, kurie “uoliai 
padėjo kapitalistams slopinti dar
bininkų klasės revoliucinę kovą 
už išlaisvinimą iš kapitalistinio 
jungo”. Knygoj taip pat pasakoja
ma apie vyskupų Matulionio, Bo- 
risevičiaus, Ramanausko ir dauge
lio kitų išdavikišką veiklą, sie
kiant sutrukdyti sėkmingą poka
rio statybą Lietuvoje”. Žvėriškiau, 
tur būt, niekas negali rašyti, o 
vis dėlto bolševikai nesigėd(na už
sienį įtikinėti, kad niekur kitur 
nėra tokios sąžinės laisvės, kaip 
Sov. Sąjungoje.

Vilniaus radijo rugsėjo 8 d. 
pranešimu, okup. Lietuvoje išleis
tas "dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas", kurį paruošė T. Lietu
vos Mokslo Akademijos Lietuvių 
Kalbos Ir Literatūros Institutas, 
žodynas turi 990 psl. Jame yra 
apie 45.000 žodžių. Tai esąs pir
mas tokios apimties lietuvių kal
bos aiškinamasis žodynas, kaip 
pranešime sakoma, "skirtas pla. 
člajai visuomenei". I žodyną taip 
pat įtraukti ypatingesniejl liau
dies kalbos ir įvairių tarmių žod
žiai, be to, iš kitų kalbų kilę, ta
čiau literatūrinėje kalboje plačiai 
vartojami skoliniai. E.

krikščioniškas, nežiūrint ar toli 
dvasia besireikštų apšvletoe, hu
manizmo, net Ir marksizmo var
dais. Krikščionybė kaip instituci
ja apjungė savyje Kristaus mo
kslą, kuris vėl tesuprantamas tik 
kaip tęsinys izraelio pranašų (“Ne
manykite, buk aš atėjęs {statymo 
ar pranašų panaikinti; ne panai
kinti aš atėjau, bet įvykdyti”. Ma
to 5, 17), absorbavus graikų fi
losofinę mintį ir romėniškąjį prak
tinį organizuotumą.

Andre Gide

SŪNAUS PALAIDŪNO
GRĮŽIMAS

13 PRANCŪZŲ KALBOS 
VERTĖ VINCAS KAZOKAS

i Motina
PALAIDŪNE sūnau, tu, kuris dvasioje dar tebesišiaušl brolio pata

rimams, leisk, tegu dabar kalba tavo širdis. Kaip miela būti pusiau 
gulom prie tavo sėdinčios motinos kojų, galvą pasidėjus ant Jos kelių 
ir Jausti jos glostančią ranką, kuri palenkia tavo išdidų sprandą.

— Kodėl taip ilgai buvai mane palikęs?
Ir kai tu vietoje atsakymo apsllieji ašarom, ji tęsia:
— Kam dabar verkti, mano sūnau? Tu man esi vėl grąžintas. 

Tavęs belaukdama aš Išverkiau visas savo ašaras.
— Tu manęs tebelaukei?
— Aš niekados nesilioviau tavęs tikėjusis. Kiekvieną vakarą 

prieš užmigdama aš galvojau: jei jis sugrįžtų šią naktį, ar (mokės 
atsidaryti duris? Ir ilgai ilgai neužmigdavau. Kiekvieną rytą vos 
atsibudus mąstydavau: ar tik nesugrįš jis šiandie? Paskui aš mels- 
davaus. Aš tiek meldžiaus, kad tu būtinai turėjai pareiti.

— Tavo maldos privertė mane sugrįžti.
— Nesijuok iš manęs, mano kūdiki.
— O motin. Aš ateinu pas tave labai nusižeminęs. Žiūrėk: aš sa. 

vo galvą padedu žemiau tavo širdies. Mano visos vakarykštės mintys 
šiandie yra niekas. Būdamas šalia tavęs aš nebegaliu suprasti, ko
dėl aš išėjau iš namų.

— Ir tu dugiau nebeišeisi?
— Aš nebegaliu daugiau išeiti.
— Kas gi tave įten traukė?
— Aš nebenoriu daugiau apie tai galvoti. Niekas... Aš pats.
— Ir tu manei būti laimingas toli nuo mūsų?
— Aš laimės nejieškojau.
—Tai ko gi tu jieškojai?
— Aš Jleškojau... savęs paties...
— O, tavo tėvų sūnau ir broli tarp savo brolių.
—■ Aš nesu panašus į savo brolius. Nebekalbėkim apie tai. štai,

aš esu grįžęs.
— Ir vis tik apie tai dar pakalbėkim. Nemanyk, kad tavo broliai 

taip labai nuo tavęs skiriasi.
— Mano vienintėlis rūpestis nuo* dabar Jiems visiems prilygti.
— Tu tai sakai, tarsi viskam nuleistam rankas.
— Nieko nėra labiau varginančio, kaip įgyvendinti tai, kas tave 

skiria nuo kitų. Pagaliau ši kelionė mane labai išsėmė.
— Iš tiesų tu atrodai visai susenęs.
— Aš kentėjau.
— Vargšas mano kūdiki. Tikriausiai tavo lova nebuvo vakarais 

paklota ir tavo stalas nebuvo padengtas valgiui?
— Aš valgiau, ką susiradau, ir dažnai savo alkį malšindavau 

žaliais arba sugedusiais vaisiais.
— Ar gi tu vien tik badą kentei?
— Vidurdienio saulę, šaltą vėją, kylantį Iš nakties gelmių, bė- 

dykumos smėlį, dygius krūmokšnius, į kuriuos kruvinai sužels- 
davau savo kojas, ir visa tai manęs nesulaikė, bet — šito nesu mi
nėjęs savo broliui — aš turėjau tarnauti...

Kodėl tu šitai nutylėjai?
— Blogi šeimininkai skriaudė mano kūną, palaužė mano išdidu

mą ir nedavė sočiai pavalgyti. Tada aš pagalvojau: Ak, Jeigu Jau 
kartą tarnauti... Sapnuos regėjau namus. Ir sugrįžau.

Sūnus palaidūnas vėl nulenkia galvą, kurią švelniai motina glosto.
— Ką tu dabar žadi veikti?
— Aštau sakiau: stengtis prilygti savo didžiajam broliui, valdyti 

savo turtą ir vesti, kaip ir Jis, žmoną...
— Tai sakydamas tu tikriausiai apie kurią nors galvoji.
— O, man vistlek, kurią beišrinktum. Elkis taip, kaip pasielgei 

su mano broliu.
— Aš norėčiau Ją tau išrinkti pagal tavo skonį.
— Nesvarbu. Mano širdis kartą Jau buvo pasirinkusi. Aš išsi

žadu išdidumo, kuris buvo mane Išvedęs toli nuo jūsų. Tu vadovauk 
mano pasiryžimams. Aš pasiduodu, tau sakau. Aš tau pavesiu net 
savo valkus. Ir įmano sumanymai man neatrodys tušti.

— Klausyk: čia yra dar vienas vaikas, kuriuo tu galėtam susi
domėti.

— Ką tu nori pasakyti? Apie ką ta kalbi?
— Apie tavo jaunesnį brolį. Tau išvykstant Jis dar neturėjo de

šimties metų. Jo tu beveik neatpažinsi, kuris tačiau...
— Sakyk iki galo, mama. Kas tau dabar kelia nerimo?
— Jaėne tu galėtum save atpažinti, nes Jis yra visai panašus į 

tave, koks tu buvai prieš išeidamas.
— Panašus į mane?
— Į tą, koks tu'buvai, tau sakau; dėja, ne j tą, kuo tu esi dabar.
— Ir kuo Jis taps.

— Reikia jį galimai greičiau tokiuo padaryti. Pasikalbėk su juo. 
Be abejonės Jis tavęs klausys, tavęs, paklydėlio. Vaizdžiai ta Jam nu
pasakok, kokie sunkumai kelyje... Pasigailėk Jo...

— Bet kodėl tu taip labai dėl mano brolio Jaudiniesi? Gal būt 
tėra panašumo tik veido bruožuose?

— Ne, ne. Judviejų panašumas yra daug gilesnis. Man neramu 
dabar dėl Jo kaip tik todėl, kad aš kadaise tavimi nepakankamai rū
pinausi. Jis perdaug, skaito, ir tai ne visuomet gerąsias knygas.

— Ar tik tiek?
— Dažnai Jis įsitaiso augščlausloje sodo vietoje, iš kur galima 

matyti apylinkę, tu žinai, virš tvoros.
— Prisimenu. Ar tai viskas?
— Jis daugiau praleidžią, laiko laukuose, negu čia, prie mūsų.
— Taip? Ką jis ten veikla?
— Nieko blogo. Tačiau jis nebendrauja su laukų darbininkais, 

bet su valkatom, net ne šio krašto. Vienas ši jų yra atvykęs Iš toli, 
kuris Jam pasakoja istorijas.

— A, tasai klauliaganls.
— Taip. Tu Jį pažinojai?..-Norėdamas klausytis tavo brolis jį 

nuseka net iki kiaulidžių. Ir jis tesugrįžta tik pavalgyti, pats nebū
damas išalkęs, pakvipusiais drabužiais. Jokie perspėjimai negelbsti. 
Draudžiamas dar labiau užsispiria. Kartais rytais auštant, dar nie
kam iš mūsų neatsikėlus, Jis ligi vrtų išlydi aną kiauliaganj, kai Jis 
gena savo bandą.

— Jisai žino, kad toliau nebegalima eiti.
— Tą žinojai tu taip pat. Vieną dieną Jis man paspruks, aš esu 

tikra. Vieną dieną Jis išeis...
• — Ne, aš su Juo pasikalbėsiu, mama, būk rami.

— Jis tavęs teirausls daugelio dalykų. Ar tu pastebėjai, kaip 
Jis į tave žiūrėjo pirmą vakarą? Kaip Jį žavėjo tavo skarmalai. O 
paskui purpurinis drabužis, kuriuo tėvas buvo tave apvilkęs. Aš bi
jau, kad savo dvasioje Jis beveik neskyrė vieno nuo antro, ir kad 
tik nebūtų pirmoj eilėj tavo skarmalai, patraukę jo dėmesį. Tačiau 
šita mintis šiuo metu man atrodo nerimta, nes pagaliau, Jeigu tu, 
mano kūdiki, būtum galėjęs pramatyti tiek daug vargo, tu nebūtumei 
ftiūsų palikęs, tiesa?

— Aš nebesuprantu, kaip aš galėjau tave palikti, tave, motina 
mano.

— Tad gerai. Tu jam visa tai papasakok.
— Viską aš Jam rytoj vakare papasakosiu. Dbar pabučiuok ma. 

ne į kaktą, kaip kadaise, kada aš buvau mažytis, ir ta stebėdavai 
mane užmiegantį. Aš noriu miego.

— Eik miegoti. Aš pasimelsiu už jus visus.
(Bus daugiau)
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JAUNIMO KLAUSIMU
i MIELAS LIETUVI!

"Mūsų Pastogėje” š.m. • rugs, 
mėn. 15 d. Nr. 37 tilpo Vinco Ka
zoko straipsnis: “Jaunime, kur 
tu?” Autorius, daug kartų per
galvojo mūsų jaunimo problemą ir 
jieškojo būdų įtraukti Jaunimą į 
bendruomenės veiklą. Jam tai ne
sisekdavo, tačiau staiga, vieną 
gražų rytą, autorius praregėjo ir 
rado, kad: "Jaunimas seniai šioje 
srityje dirba ir net laurus skina” 
... "darbuojasi suprakaitavęs aikš
tėse- treniruodamasis" ... “verda 
anuo tautiniu ambicingumu, kad 
tik lietuviai pirmautų”. ..Prisi
mena vieną "jaunuolį", kuris už
dusęs, kaip Maratono bėgikas, rik
telėjo: "Apgynėme tautines spal
vas”. .. čia V.K. rado mūsų jau
nimą, čia rado jis lietuviškumo 
atramos tašką.

Tokia pažiūra Ir toks radinys 
Vinco Kazoko. Vis dėl to tai yra 
gana svarbus radinys. Aš nenoriu 
mažinti to radinio reikšmės, bet 
negaliu susilaikyti nepasisakęs 
tuo klausimu kitokioje šviesoje.

Mūsų jaunimo tremtyje aš nie
kuomet nebuvau praradęs ir vi
sada jį matau pilną aktyvumo ta 
prasme, kuria esame pratę tą ak
tyvumą vertinti. Mūsų buv. gini- 
nazijų tinklas Vokietijoje. Univer
sitetai, įvairūs kursai, ansambliai, 
ypatingai čiurlionies — Mikuls
kio ansamblis, net opera, dramos 
teatrai, parodos, meno akademijos 
(Freiburgas), ir visa eilė kitų pa
našių kultūrinių organizacijų, ten 
pražydo naujos kūrybingos ir po
tencialios lietuvių pajėgos.

Man teko ketverius metus dirb
ti ir gyventi jaunimo tarpe (Eichs- 
taetto liet, gimnazijoje). Toji gim
nazija buvo vienas Iš šviesiausių 
įlaunimo tautinio ir religinio bren
dimo židinių. Panašių gimnazijų 
buvo Ir kitur. Kiek iš tų gimnazi
jų Išaugo įvairių profesijų asme
nų, kurie įsijungė į Bendruomenės 
gyvenimą, jį tobulina ir kelia į 
augštosnį lygį. Jie visi dirba ne 
“pirmavimo” idėjai, ne vlentlk 
trispalvės garbei apginti, bet dir
ba didelį, atsakofcnlngą kultūros 
darbą: ne asmeniškos ambicijos, 
o žmogaus vertės kėlimo darbą. 
Kalbant apie Australiją, jei kas 
pasigenda Jaunimo — tepažiūri 
pro universitetų Ir koledžų duris 
— neabejotinai visur ras, tegu Ir 
neskaitlingą, Jaunimo būrelį, kuris 
visu pasišventimu Lietuvos var
dan "prakaituoja”, besltreniruoda- 
mas ... laboratorijose ir auditori
jose.

Kalnus nuverčia ne klykiantl 
masė bokso ar kitokiose rungtynė
se. XVIII a. pabaigoje negausūs 
studentų būreliai prikėlė Lietuvą. 
O garsioji moteris rašytoja Har
riet Beecher Stowe savo kūriniu 
"Dėdės Tomo trlobelė” (Uncle 
Tom) 1825 'm. sukėlė Amerikos 
civilinį karą, kuris pasibaigė šiau
rinių valstijų laimėjimu — ver-

gų išlaisvinimu. Prisiminkime kad , 
šis veikalas yra išleista 37 kal
bom ir siekia apie 4.000.000 tira
žą. Prezidentas Linkolnas tos di
džios kovos laimėjimą skiria “Dė
dės Tomo” didžiajai rašytojai.

Rusai pasaulyje neabejotinai 
turi daug simpatijos ir net meilės. 
Kuo Rusija žavi pasaulį?... — 
Savo bolševizmu?... Geležine už
danga?.. Terroru?. Tautų ekster- 
minacija?... ir pagaliau gal ... 
Visa tai yra vien tik žiaurūs epi
zodai, kaip ir visi šlykščiausieji 
kriminalistiniai romanai ir pana
šus brudas, kuriame žmogaus 
įgimtas žiaurumas randa sau le
galų pasisotinimo pateisinimą ... 
ir ... gal sportas?...

“Sporto taškai” yra taip pat tik 
pavieniai epizodai, kurie veikia ma
ses tam tikrais momentais nenu- 
brėždami kultūros istorijoje nei 
brūkšnelio. Rusiją pasaulis myli 
ir gėrisi Jos kultūros puoselėto
jais. Čaikovskis, Mussorgskis, 
Stravinskis, šestachovič ir daug 
kitų, kurie diena iš dienos trans- 
liujami po visą pasaulį šalia Ba
cho, Bethoveno, Ravelio, Debiussi, 
Chopeno ir kitų klasikinių ir mo
derniųjų kompozitorių.

Protas Ir jo kūrybinės formos, 
o ne brutali Jėga, imponuoja žmo
nijai.

“Dėdės Tomo” veikalas ir 
veikalo rezultatas yra žmonių 
dyse.

Jaunimas pats sau suranda 
karną platų kelią į šviesą.

to 
šir-

tin-

nebe 
“Kultūros 

metais Mont-

Jos Kultūros 
sutelkt Ir su-

VLIKo pirmininkas jau 
pirmų kartų šaukiasi 
Fondo”. Antai šiais 
realy pareiškė:

“Bendruomenė ir 
Fondas turi mus
burti mūsų fizines ir dvasines 
Jėgas, ne taip, kaip ligšiol...” 
VLIKo pirmininkas pats yra vie

nas iš aktyviausių Ir galią turin
čių asmenų. Norėtumėm Išgirsti 
Iš Jo receptų, kuris padėtų bent 
Sydnėjuje (Australijoje) atgai
vinti LKF skyrių, kurį Sydnėjam 
bendruomenė nesugebėjo užauginti. 
Tačiau vargu ar susilauksime iš 
VLIKo bent kokios realios LK Fon
dui paramos... Vien gražūs šū
kiai.

Siekiant Lietuvos laimės mūsų 
pagrindinis dėmesys turi būti krei
piamas į mokslą.

To didžiojo tikslo avangarde tu
rėtų budėti pirmoj eilėj LIETU
VIŲ KULTŪROS FONDAS.

J Lietuvą turime grįžti anot poe
to žodžių:

"J darbų, broliai, vyra į vyrą, 
šarvuoti mokslu vien giliu. 
Paimkim arklą, knygų, lirų 
Ir eikim Lietuvos keliu...” 

t.y. išmokslinti ir kūrybingai nu
siteikę. Sukrautas LKF medžiagi
nis turtas pravers Lietuvai, atsi
kuriant naujam žydėjimui.

j PROF. MYKOLUI BIRŽIŠKAI 
SUŠELPTI KOMITETO 

ATSIŠAUKIMAS.
Lietuviai džiaugiasi, turėdami 

laisvėje prof. Mykolą Biržišką, 
garbingąjį Nepriklausomybės Ak
to signatarą, įžymų mūsų tautos 
mokslininką, rašytoją ir visuome
nės veikėją. Jau ketveri metai, 
kai šis mūsų, tautai nusipelnęs 
vyras yra priverstas gyventi to
kiomis vargingomis sąlygomis, 
kurios nedaro garbės lietuvių var
dui.

Los Angeles lietuvių visuomenė, 
susirinkusi į bendrą pasitarimą, 
tarė apčiuopiamu būdu ateiti pa
galbon. Tam tikslui buvo išrink
tas specialus komitetas, į kurį 
įėjo įvairių profesijų ir pažiūrų 
žmonės. Visuomenė pageidavo, kad 
šis komitetas susirūpintų sunkiu 
Mykolo Biržiškos likimu, sudary
tų jam geresnes gyveninio ir dar
bo sąlygas ir duotų pajusti, kad 
lietuviai jį įvertina Ir gerbia.

Tačiau Los Angeles lietuvių ko
lonija yra permaža pati viena šį 
uždavinį išspręsti. Todėl Komite
tas tarė kreiptis į viso paskubo 
lietuvius ir jų organizacijas, pra
šydamas aukomis prisidėti prie šio 
krikščioniško ir Lietuvių Tautai 
garbingo darbo. Komitetas tikisi šį 
mūsų tautos veteraną aprūpinti 
taip, kad jis galėtų ramiai gyven
ti Ir dirbti Lietuvos naudai.

Komitetą sudaro šie visuomenės 
rinkti asmenys: pirmininkas Jo
nas Uždavinys, vicepirmininkas 
Ghas. Lukšis, Iždininkas kun. kleb. 
J.A. Kučingis, sekretorius dr. Pet
ras Pamataitis ir valdybos nariai: 
Marija J. Aftuklenė, adv. Alek
sandras Dabšys, Adelė Daringienė 
ir Bruno Gediminas. Komiteto 
garbės nariai: maloniai sutiko bū
ti Lietuvių Rašytojų Rraugljos 
pirmininkas Ben. Babrauskas ir 
yra pakviesti Lietuvių Profesorių 
Draugijos Amerikoje pirmininkas 
dr. P. Jucaitis bei Lietuvių žurna
listų Sąjungos pirmininkas V. 
Rastenis.

Komitetas skelbia tam tikslui 
iki 1954 m. gruodžio 1 d. aukų va
jų. Aukas prašome siųsti iždininko 
vardu šiuo adresu: Rev. J.A. Ku
čingis, 2704 St. George Street, Los 
Angeles 27 California, U.S.A. Au
kojusių asmenų pavardės ir visas 
atsiskaitymas bus skelbiami spau
doje. Atsiskaitymus tikrina revizi
jos komisija. Vajui pasibaigus, au
kotojų ir organizacijų vardai bus 
surašyti į specialią knygą ir įteik
ti pačialm prof. Mykolui Biržiškai.

Los Angeles, Calif., 1954 m. rug
sėjo 1 d.

relkalin- 
mokyto- 
tik isto-

SPAUDOS PUSLAPIUOSE
Mažosios Lietuvos lietuvių laik-, T. Borowy. Juo numatoma Oderį 

raštis “KELEIVIS” Nr. 78—19541 sujungti su Vysla, pravesti kana- 
paskelbė “Atsišaukimą Lietuvių j' lizaciją ir reguliuoti Būgą, taip 
visą Civilizuotą Svietą”. Kaip žl- —*• J— ----- ■------  »<■—
noma, šiemet viso pasaulio lietu
viai mini lietuvių spaudos draudi
mo panaikinimo 50 m. sukaktį. Ca
ro valdžia buvo 40 toetų draudusi 
vartoti lietuvišką raštą. Tuo lai
ku lietuviškos knygos ir laikraš
čiai buvo spausdinami Prūsų Lie
tuvoje. 1897 metais Tilžėje buvo 
atspausdinta knygutė aukščiau 
minėtu vardu, kurioje penkiomis 
kalbomis, būtent — lietuvių, len
kų, prancūzų, anglų ir vokiečių, 
buvo paskelbtas minimasis atsi
šaukimas j laisvąjį pasaulį. Pasi
rodo, Jau ir tada dalis vokiečių 
pritarė lietuvių kovai už savojo 
krašto laisvę ir savąją spaudą, 
bet kita dalis bendradarbiavo net 
su caristine Rusija. “Keleivis” 
atspausdino visą minimojo atsi
šaukimo tekstą. Jame nupasako
ta, kokią skriaudą carinė valdžia 
darė lietuviams ir kaip Jie kovojo 
už savąjį spausdintą žodį.

pat vandens keliais sujungti Var
šuvą su lenkų valdoma pietine 
Rytprūsių dalimi vad. Narevo — 
Priegliaus kanalu, šį kanalą pra
vesti pareiškė pageidavimą Sovie
tai, kuriems yra labai patogu pa
laikyti vandens keliais susisieki
mą tarp Dniepro ir Priegliaus per 
Būgą Ir Narevą. Dėl Oderio su
jungimo kanalais su Dunojum Va
karų spaudoje pasirodė visa eilė 
prieštaraujančių pranešimų. "Vol. 
ksbote” rašo, kad šiam reikalui 
galutinį planą paruošė ne lenkų 
ar čekų specialistai, bet Volgos 
— Dono kanalo statytojas Sovie
tų inž. S.J. Žukas, šis kanalas 
prasidėtų prie Koselio. Jį tiktai 
įvykdyti buvo pavesta lenkams ir 
čekoslovakams. šiam kanalui pra
vesti buvo skirta 7.000 lenkų Ir 
čekoslovakų politinių kalinių.

clalial sakoma, kad minėtoji pro
vincija, pagal Jos gyventojų "va
lią”, atsiskyrė nuo Kinijos ir pri
sijungė prie autonominės Viduri
nės Mongolijos srities. Daugiau 
kaip 80% šios provincijos gyven
tojų yra kinai ir patys savo no
ru niekados nebūtų prie Sov. Są
jungos prisijungę. Tačiau Sovie
tai Jos pareikalavo kaip strate
giškai svarbios vietos.

Lietuvių 
leidžiamas 
NIGS” Nr. 
kad “mūsų

PIA savo anglų k. leidžiamam 
biuleteny Nr. 14—54 skelbia, kad 
raud. Kinijos komunistai Euijano 
provincijų šiaurės Kinijoje faktiš
kai pardavė Sov. Sąjungai. Ofi-

įtakingas vokiečių savaitraštis 
"Deutadhe Zeitung” 47 — 1954 
įsidėjo pranešimų apie Pabaltijo 
kraštų sovietinimą. Laikraštis nu
rodo, kad šiandien Pabaltijo kraš
tai užsieniečiams iš Vakarų yra 
beveik neprieinami, ūkis ten nuo
latos smunka, pvz. Latvijoje prieš 
karų buvo daugiau kaip 800.000 
karvių, o dabar komunistai jų kie
kį nori "pakelti” iki 600.000. Kraš- 
tai atsidėjus rusinami. Prie rusi
fikacijos daug prisideda Pabalti
jo didesniuose miestuose laikomų 
rusų įgulų kariai, taip pat kiti pa
reigūnai, įtaisyti policijos ir kito
se tiesiai Maskvai priklausančiose 
įstaigose, kaip geležinkeliai etc. 
Laikraščio žiniomis, Latvijoje ir 
Estijoje rusų skaičius siekia apie 
15%, Lietuvoje — kiek mažesnis.

Teisininkų Draugijos 
^TEISININKŲ ŽI- 

8—1954 kelia balsą, 
gausūs veiksniai pri

valėtų nuodugniai apsvarstyti 
klausimą kelti bylai Tarptautl. 
niame Haagos Tribunole dėl ne
teisėto ir karine Jėga įvykdyto 
1940 m. Lietuvos okupavimo bei 
reikalavimo šią okupaciją nutrauk
ti ir Sovietus iškraustyti iš Lie
tuvos”.

"DRAUGAS” įdėjo savo redak
toriaus J. Prunskio, dabar keliau
jančio po Vidurio ir Pietų Ameri
ką, pasikalbėjimą su Guatemalos 
prezidentu Armas ir jo pareiškimą 
lietuviams. Pasikalbėjime su San 
Salvadoro užs. reik, vlceministe- 
rlu dr. Don Carlos Azucar Cha
vez šis, be kita ko, pareiškė, kad 
Centro Amerikos valstybės turi 
daug simpatijų Lietuvai. Daryda
mas sugestijas lieutviams jų ko
voj dėl jų laisvės, vlceministerls 
pažymėjo: “Nėra abejonės, jog 
kada nors ir Lietuvos klausimas 
iškils Jungt. Tautose. Tam reikia 
ruoštis Ir palaikyti Lietuvos lais
vės mintį gyvų tiek Amerikos, 
tiek Ir kitose tautose. Svarbu, kad 
Jungt. Tautų nariai neužmirštų 
lietuvių tragedijos. To siekiant — 
svarbūs arfmeniniaikontaktal, svar
bu taip pat spausdintų žodį pa
siųsti tiek laikraščiams, tiek ir 
diplomatams, vyriaupybėms, kad 
neužmirštų lietuvių tautos”.

“VOLKSBOTE” žinio- 
komunistinė vyriausy-

LIETUVIAI PASAULYJE
ARGENTINA

Ata. gen. T. Daukantui, buv. 
krašto apsaugos ministeriui Ir V. 
D. Un-to dėstytojui, š.m. rugsė
jo 8 d. suėjo 70 metų amžiaus. 
“Laikas” paskelbė su sukaktuvi
ninku pasikalbėjimą, kuriame ats. 
gen. T. Daukantas apžvelgia pra
eities veiklą ir džiaugiasi lietuvių 
pasiektaisiais laimėjimais.

— Buvusieji Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos kariai Buenos Aires 
miesto pasirašė draugiškumo su
tartį, kuria žadas! bendrai kovoti 
prieš tų kraštų komunistinį oku
pantą. Pasirašant aktą kalbėjo vi
sų trijų kraštų atitinkamų orga
nizacijų plrtninlnkal, iš lietuvių 
žodį tarė ats. gen. T. Daukantas. 
Be to, iškilmėse dalyvavo dar Ar
gentinos LB pirm. Ign. Padvals- 
kis, agr. šantaras ir kt. Taip pat 
savo atstovus atsiuntė ukrainie
čių, kroatų, vengrų, gudų, lenkų 
Ir kt. buvusieji kariai.

— “Nemunas”, seniausia lie
tuvių draugija P. Amerikoje, mi
nėjo 45 metų gyvavimo sukaktį. 
Ta proga draugijos vadovybė gavo 
daug nuoširdžių sveikinimų. “Ne
muno” pirmininkui J. Baubinui 
įteikti Gedimino Stulpai.

BRAZILIJA
atstovas Brazilijai
aplankė naująjį Brazi- 
reik. minister} ambas.

Raul. Fernandes, o vėliau padarė 
vizitą respublikos prezidentui Joaol

Cafe Filho. Atidarant Sao Paolo 
miesto 400 metų sukakčiai pami
nėti tarptautinę parodų, kurioj da
lyvauja ir Lietuva, j iškilmes at
vyko per 20 valstybių atstovų, 
tarp jų ir dr. F. Meieris, tris die
nas Viešėjęs Sao Paoly kaip mies
to ir Estado svečias.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
PRANEŠIMAS

Vasario 16 Gimnazijai 
gi istorijos ir biologijos 
Jai. Kandidatai gali būti
rlkai ar biologai, kurie turi peda
goginės praktikos ir yra išlaikę 
pedagoginius egzaminus. Suinte
resuoti asmenys kreipiasi į Vasario 
16 Gimnazijos vadovybę. Pamokų 
skaičius didelis. Kelionės išlaidas 
apmokės gimnazija.
Adresas: Litauisches Gymnasium, 
(16) Huttenfeld, Post Lampert
heim. Germany.

Vokiečių 
mis, lenkų 
bė nori savo svarbiausias sritis 
kanalais sujungti j tam tikrų van
dens kelių sistemą, kuria galėtų 
praplaukti ligi tūkstančio tonų 
dydžio laivai. Tas vandens kelių 
žiedas užplanuotas realizuoti 1955 
metais ir apims 1.670 km., bet 
greičiausiai dėl medžiagų stokos 
negalės būti lig laiku įvykdytas. 
Tam tikslui skirta 75.000 darbi
ninkų, 1.000 inžinierių ir 3.000 
technikų. Planą paruošti buvo dar 
1948 m. pavesta lenkų inžinieriui

LAIŠKAI
REDAKCIJAI

Mielas Redaktoriau,
Mūsų Pastogės 37-me numeryje 

tilpo J. Rimo straipsnelis “Kul
tūrinio darbo bare”, pro kurį ne
galima praeiti negirdomis, juo la
biau, kad minėto straipsnio auto
rius paliečia tokį klausimą, apie 
kurį jis pats vargu ar yra kompe
tentingas kalbėti. Gal būt jis yra 
teisus, užkliudydamas mūsų kultū
rininkų apsnūdimą, vis dėlto ten 
pat paduotas L. Enciklopedijos 
pvayzdys negali būti kotiruojamas 
kaip kaltinamoj medžiaga prieš 
mūsų kultūrininkus. P. Rimas, 
remdamasis trūkumais Iš Australi
jos lietuvių gyvenimo, paduoto L. 
Enciklopedijoje, padaro išvadą, kad 
šiuo atvėju kaltintini mūsų vie
tiniai kultūrininkai, šio laiško au
torius yra visai priešingos nuo
monės. Jeigu tokių spragų L.E. 
atsirado arba jeigu ir paduotoji 
informacija buvo netiksli, tai čia 
derėtų užmetimai pirmoj eilėj pa
čiai enciklopedijai, atseit, jos re
dakcijai, bei Jos pasirinktiems 
bendradarbiams, bet jokiu būdu ne 
aplamai mūsų šio kontinento kul
tūrininkams. Tiesa, Jie galėtų šį 
didelį darbą paremti ir aktyviai 
Jame dalyvauti, jeigu pati encik
lopedijos redakcija juos būtų šiam 
darbui kvietusi. Kitais žodžiais sa
kant, mūsų kultūrininkams kris
tų kaltė įtuo atvėju, jeigu jie 
būtų šiam darbui pakviesti, o ne
būtų į tokį kvietimą reagavę. Gra
žu yra talkininkauti, ir, tikiu, nė 
vienas iš mūsiškių nebūtų nuo šios 
talkos atsisakęs, bet reikėjo iš en
ciklopedijos redakcijos pusės paro
dyti bent mažlausį norą, kad ji to
kios talkos pageidauja ir jos lau
kia. Jeigu to nebuvo tai tas liu
dija, kad yra didelių spragų pa
čiame enciklopedijos bendradar-

J.A.V.

Lietuvos 
F.. Meleris 
lijos užs.

dr.

Rūpinasl organizuotai ginti Lie
tuvos reikalus. Artėjant rinki
niams, tarp JAV respublikinlnkų 
ir demokratų prasidėjo varžybos, 
kurie iš jų įgaus didesnį rinkėjų 
pasitikėjimą. Ta proga vėl dides
nis dė'mesys kreipiamas ir į trem
tinius bei pavergtuosius, žymi 
lietuvių dalis pritaria respubllki- 
ninkams, bet Jiems demokratai pri
kiša, kad respubllkininkai ne tik 
neišlaisvinę pavergtųjų Rytų Eu
ropos tautų, kaip buvo žadėję, bet 
net nesugebėję įgyvendinti Euro
pos Gynybos Bendruomenės. Lie
tuvių reikalams ginti per demok
ratus būrelis naujakurių, sukvies
tų arch. A. Varno, kaip mums 
praneša Iš JAV, pasiryžo laužti 
ledus ir organizuoti lietuvius de
mokratų partijos eilėsna. Varnas 
sako, jog didelė dalis lietuvių 
tremtinių jau yra tapę JAV pi. 
liečiais ir dabar privalą aktyviai 
įsijungti į politinį JAV gyvenimą, 
kad atėjus laikui būtų naudingi 
savo tėvų ždmei ir kraštui, kuris 
vienintėlis laiduojąs Lietuvai lais-

fondą, 
ALTą 
Ir ap- 
laisvl- 
posėd-

vę. Į priešrinkiminę kovą, j ieško
dami stipresnės atramos taip pat 
tarp tremtinių, įsijungia ir res- 
publlkininkal.

— Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Federacijos 27-sls suva
žiavimas New Yorke patvirtino 
projektų steigti literatūros 
pasmerkė prieš VLIKų ir 
varomą spaudos kompaniją 
svarstė visų eilę aktualių 
nimo reikalų. Suvažiavimo
žiu dalis buvo transliuota per Ame
rikos Balsą j kraštą.

— Lietuvių profesorių suvažia
vimas Čikagoje pasisakė Lituanis
tikos Instituto, senųjų lietuvių kul
tūrininkų globos ir kt. aktualiais 
reikalais. Tylos minute pagerbti 
mirusieji Profesorių Draugijos na
riai: prof. Zubkus, prof. Buinevi- 
čius, inž. Mačiūnas, Krėvė. J nau
ją valdybą perrinkti dr. A. Gar
mus, J. Jasiukaltis, M. Kriščiūnas, 
M. Mackevičius Ir A. Rukulža.

— LRD narių visuotinis susi
rinkimas įvyko rugsėjo 26 d. Po 
jo buvo literatūros vakaras, ku
riame dalyvavo lietuviai rašytojai 
iš Čikagos ir iš kitur.

— Lietuvės skautės šiuo metu 
laisvajame pasaulyje sudaro apie 
50 vienetų. Seserijos vadlja susi
deda iš 20 narių. Vyr. lietuvių

Pažemeckas 
ambasadoriui 
Cabot Lodge, 
Lietuvos mi- 
ištremtl j Sl-

skautininkės O. Zailskienės pastan
gomis vadijon įvestas naujas sky
rius — socialinis. Tautinio auklė
jimo skyrius rūpinasi lituanisti
niu auklėjimu.

— Buv. Vilniaus un-to dėstyto
jas ekonomistas J. 
parašė laiškų JAV 
prie Jungt. Tautų 
išvardydamas visus 
nisterius, kurie yra
birų ar sunaikinti Sovietų kalėji
muose. Laiškas buvo parašytas 

ryšium su bolševikų atstovo Carap- 
kino pareiškimu Jungt. Tautose, 
jog, girdi, kas tai per kraštas toji 
Amerika, jei joje buvę ministeriai 
turi dirbti skalbyklose ar fabri
kuose. J tai Lodge rusui atsakė, 
kad JAV-se kiekvienas dirba tai, 
ką jis nori, kiekvienas darbas yra 
garbingas ir kuo geriausiai apmo
kamas. Ambas. Lodge padėkojo 
Pažemeckui už prisiųstų Informa
cijų apie Lietuvos ministerius, ku
rie, dėja, negalėję “pasinaudoti 
galimybe dirbti Čikagos skalbyk
lose ar įmonėse, bet buvo prievar
ta išgabenti į bolševikų priver
čiamas darbo stovyklas ir ten su
naikinti”.

— Dallln. V.K. Jonynas, Ameri
kos lietuvių dailininko J. Šukio 
rekomenduotas, buvo priimtas dės-

bių organizavimo tinkle. Negali
ma prileisti, kad enciklopedijos 
redakcija nebūtų žinojusi, kokių 
žmonių mes čia turime. Jeigu Ji 
rado ir angažavo p. Zumerį arba 
vėliau filosofijos skyriui p. Donle- 
lą, tai Ji be abejo žinojo ir visą 
eilę kitų, ir aišku, pasirinko pa
čius geriausius ir pajėgiausius 
Iš to seka Ir atitinkami rezulta
tai. Prlleisklme, kad redakcijai to
kių žinių trūko, bet gi ji galėjo 
visada kreiptis į vietinius orga
nus, kaip Krašto Valdybų arba 
Kultūros Fondą, kad šios institu
cijos rekomenduotų atitinkamus 
asmenis. Juk p. A. Krausas, da
bartinis Australijos Lietuvių Kul
tūros Fondo pirmininkas yra en
ciklopedijos generalinis atstovas. 
Jeigu paprastas laikraštis stengia
si įtraukti j savo bendradarbių ei
les kuo geriausius tos srities dar
buotojus, nes tik per gerus ben
dradarbius jis įgyja visuomenėje 
pasitikėjimą ir prestižą, tai Juo 
labiau šitai derėjo padaryti ir en
ciklopedijos redakcijai. Ne kiek
vienas j laikraščio pakvietimą re
aguoja, nes kviečiamasis pirmiau
siai žiūri į. laikraščio spalvą ir 
pakraipų, tuo tarpu enciklopedi
jai talkininkauti manau nė vienas 
nebūtų atsisakęs. P. Rimo siūlo
mas receptas mestis visiems į tal
ką yra daugiau negu Juokingas. 
Abejotina, ar patsai p. Rimas čia 
parodė pavyzdį, jeigu jis drįsta 
priekaištauti kitiems? Priminda
mas, kad į bendradarbius reikėjo 
atitinkamus žmones pakvie
sti, jokiu būdu neprlleidžlu, 
jog reikalas suktųsi apie kokias 
nors ambicijas. Jeigu padoresnis 
laikraštis arba žurnalas susiran
da sau kvalifikuotų asmenų, ne 
diletantų, kokiu nors specialesniu 
klausimu, tai Juo labiau šitoks ke
lias dera enciklopedijai, nes 
kai tik pirmoj eilėj reikalinga 
tik kvalifikuotų, bet drauge 

autoritetingų bendradarbių.
V. Kazokas.

ji 
ne 
ir

stato 
supro- 
bažny-

tytoju į Meno Institutą Jamaico- 
je, kur dirba Jau pora metų.

— Kan. J. Paškauskas 
Čikagoje archit. J. Muloko 
jektuotą lietuviško stiliaus
čią, kuri bus, kaip specialistų pa
žymima, didžiai vertinga architek
tūriniu atžvilgiu. Savo stilium Ir 
visu pobūdžiu Ji bus labai artima 
lietuviškai dvasiai. Architektūri
niu atžvilgiu meistriška laikoma 
ir Toronte statoma Prisikėlimo 
bažnyčia, suprojektuota architek
to S. Kudoko. čia klasikinės Rudo
ko architektūrinės formos paskęs
ta lietuviškų kpolytėlių motyvuo
se, sudarydamos Jaukią nuotaiką. 
Lietuviško stiliaus bažnyčia pas
tatyta ir CIevelande . Svetur pa
sižymėjusių lietuvių architektų 
esama Ir daugiau. Didelių gabumų 
architektas ir tapytojas P. Kiau- 
lėnas šiuo metu yra sunkiau su
sirgęs.

— Rugsėjo 4-5 d.d. JAV-se Cle- 
velando mieste posėdžiavo valstie
čių liaudininkų JAV ir Kanados 
veikėjų konferencija. Iš įvairių 
kolonijų atvyko per 50 atstovų. 
Konferencijoje dalyvavo taip pat 
Žaliojo Internacionalo gen. sek
retorius Dimitrovas, pasakęs gra-1 
žlą sveikinimo kalbą. j

Gerbiamas p. Redaktoriau, “Mū
sų Pastogės" š.m. 81 numeryje bu
vo atspausdinta korespondencija Iš 
Launcestono, kurioje, naujos Apy
linkės Valdybos išrinkimo proga, 
sakoma, kad pastaruoju metu 
Launcestono lietuviškoje veikloje 
atsirado pasyvumo, tautiečiai aps
nūdę.

Klek prisimenu anksčiau Laun
cestono tautiečiai buvo lietuviško
je spaudoje vaizduojami kaip geri 
Ir veiklūs lietuviai, tad Išlvada 

aiški — 1953—54 metų Apylinkės 
valdyba, per savo kadedncijos lai
kotarpį, Launcestono tautiečius 
baisiai sugadino, iš tinkamų vė
žių Iškreipė ir į snaudulį įvarė.

Norėčiau Tamstų korespondentų 
paklausti ar jis mano, kad:

1) 1953—54 metų Apylinkės 
Valdyba nuveikė ką nors mažiau 
už anksyvesnials metais buvusias 
valdybas.

2) Valdybos pirmininkas ir ka
sininkas, gyvendami už 35 mylių 
nuo apylinkės centro ir dažnai, lie
tuvių bendruomenės reikalais, va
žinėdami į Launcestoną, sudegino 
ne vienų tuzinų galonų benzino ir 
bendrudmenės gyvenimų iš tinka-

(Žiūr. psl. 4.)
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Melbournas
KARTĄ METUOSE

Šitokiu šūkiu Soc. Globos Mote
rų Dr-ja Melbourne ir šiemet pra
dėjo rinkliavų daiktais ir pinigais 

Vokietijoje pasillkusiems seneliams 
ir ligoniams sušelpti. Rinkliavų 
vykdo Dr-jos narės ir įgalioti as-

LAIŠKAI 
REDAKCIJAI

'PLUNKSNOS KLUBO METINĖS 
Europos l

Sydnėjus
SKAUTŲ SPORTO ŠVENTĖ
Komunistų pavergtų 

tautų skautai Sydnėjuje ruošia di
delę sporto šventę , kurioje daly
vauja ir mūsų skautai — lengva- 
atletai. Šventė įvyks spalio 9 d. 
Glenfield Ovai, 2 stotys už Llver- 
poolio. Pradžia 9 vai. ryto.

CABRAMATTOS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMAS

ALB Cabramattos Apylinkės lie
tuvių susirinkimas įvyksta spalio 
10 d., tuoj po lietuvių pajnaldų. 
Bus renkami atstovai j ALB Kraš
to Tarybų ir aptariami kiti aktu
alūs reikalai.

KARTAIS PASISEKA
Šiomis dienomis Jono šimboro 

loterijos bilietas laimėjo £ 6000. 
Jis gauna tik penktadalį šios su
mos, kadangi dar 4 bendradarbiai 
geležinkeliečiai buvo po kelis pe
nus prikišę bilietų perkant.

Jūsų bendradarbiui J. šimboras 
pareiškė: “Nauji rūpesčiai atsira
do — reikia statyti garažų, nes be 
mašinėlės dabar neišsiversi".

šlmborai jau prieš dvejus metus 
Bankstowne įsigijo gražius namus, 
lietuviškoje Mimozos gatvėje.

NAUJAS APYLINKĖS 
VALDYBOS ADRESAS

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dyba praneša naujų savo adresų: 
31 “Tara” Pyramid Ave., Pedstow. 
Telefonas UY 9174.

BANKSTOWNO LIETUVIAI 
IŠRINKO KRAŠTO TARYBOS 

ATSTOVUS
Spalio 3 d. įvykusiame ALB Ban- 

kstowno Apylinkės susirinkime ats
tovais ALB Krašto Tarybon Išrink- • 
ti: St. Pačėsa, J. Kedys, B. Daukus, I 
V. Šliogeris Ir P. Stakauskas. !

Susirinkimas dar svarstė namų. 
statybos klausimų ir nutarė su- Į 
šaukti Bankstowno lietuvių namų [ 
akc. susirinkimų, (k)

PABALTIEČIŲ BALIUS
Kiekveinais metais jungtinis • 

Baltų Komitetas Sydnėjuje ruošia 
pabaltiečlų balių, į kurį pakvle-. 
člama ir įtakingų australų bei ki
tų tautybių atstovai, šiemet ba
lius įvyks spalio 30 d. Grace Bros 
Auditorium, Broadway. Įėjimas 
(įskaitant vakarienę) vyrams — 
£ 1, moterims 16 šil.

Pakvietimai gaunami pas J. Sa
kalų spaudos kioske Camperdowne 
prie bažnyčios ir galima užsisa
kyti paštu pas Alg. Bučinskų: 31 
"Tara” Pyramid Ave., Padstow, 
Sydney, N.S.W. Užsakant paštu 
įdėti sau užadresuotų vokų Ir at
sakymui pašto ženklų, (a.b.)

Baltia Pty. Ltd. 
Pranešimas

Mūsų krautuvė — 93 Argyle St., 
PARRAMATTA — atidarymas 
įvyks tik šio mėn. antrojoj pusėj, 
nes rangovas neatliko laiku įren
gimo darbų.

Sydnėjaus lietuvių Plunksnos 
Klubo nariai, dalyvaujant keletui 
kviestų svečių, rugsėjo 25 d. Sir- 
gedų namuose (Hurstwllleje) at
šventė klubo įsisteigimo metines.

Almis J. Jūragis paskaitė savo 
kūrybos Iš paruošto spaudai eilė
raščių rinkinio, buvo aptarti mūsų 
spaudos reikalai, pasisakant už vi
sų jėgų telkimų lietuviškų spaudų 
stiprinti.

Klubo pirmininkas Paulius Sir- 
gedas padarė trumpų nueito ke
lio apžvalgų.

Pereitų metų vidury, keli plun
ksnos darbininkai sutarė spaudos 
ir kitus kultūrinius klausimus 
svarstyti draugėn susirinkus. Pir
moj sueigoj dalyvavo 5. Dabar 
vienas iš jų, J. Tinlnis yra Ameri
koje, o J. Žukauskas gyvena Mel
bourne. Vėliau nariais į klubų bu
vo pakviesta dar keletas aktyviau 
spaudoje bendradarbiaujančių žmo
nių ir šiuo metu Sydnėjaus Lie
tuvių Plunksnos Klubo sueigas, 
kurios esti kiekvienų mėnesį, lanko 
per 10 narių.

Plunksnos klubas Sydnėjuje su
ruošė lietuviškos spaudos atgavi
mo 50 metų sukakties minėjimų, 
klubo nariai (Kedys, Tinlnis, Jūra- 
gi sir Slrgedas) redagavo “Mūsų 
Pastogės” spec. Sydnėjaus numerį. 
Sueigose buvo skaityta referatų 
spaudos, literatūros Ir kitokiomis 
temomis. Visose sueigose būdavo 
įvairūs klausimai gyvai diskutuo- 
jalmi.

Klubo valdybon perrinkti P. 
Sirgedas — 'pirmininku, A.J. Jū
ragis — sekretorium.

Plunksnos klubas numato suor
ganizuoti Jauniesiems laikraščių 
bendradarbiams trumpus kursus ir 
turi plane knygų leidimo klausimų.

(Jr)

PIRMOJI PAVASARIO 
GEGUŽINĖ ADELAIDĖJE

Gegužinę ruošia LAS Adelaidės 
sk. š.m. spalio 10 d., sekmadienį, 
Blackwoode. Autobusai išvažiuoja 
tuoj po pamaldų — 11.30 vai. nuo 
šv. Juozapo bažnyčios. Pireie st. 
traukinys išeina 1.10 vai. p.p. Ge
gužinės pelnas skiriamas lietuviš
kai spaudai paremti

Rengėjai kviečia tautiečius gau
siai dalyvauti gegužinėje ir pasi
naudoti proga draugėje praleisti 
dienų pavasario gamtoje.

“M.P.” RĖMĖJAI
A.L.B. Bankstown Apylinkė: 

£ 12.0.0, Sydnėjaus Lietuvių Mė
gėjų Teatras: £ 10.0.0, M. Kyman
tas, Victoria, £ 4.0.0. Po 2 svarus: 
Vincas Šopys, N.S.W., V.B. Bar
kauskai, N.S.W.. Po 1 svarų: 
Kęstutis Karvelis, Bankstown, Re
gina Kllmaitytė, N.S.W., Rev. Gai. 
delis, N.S.W., Alf. Glliauskas, 
N.S.W. Alf. Olšauskas, N.S.W. 
Po 5 'lllngus: T. Pocius, N.S.W., 
D. Paliulis, Vic., V. Vilkaitis,
N. S.S.

MEZLIAVOS
Buv. Sydnėjaus Apyl. Pirmininko 

Karoso išleistuvių dalyviai: £ 4.
O. 0. Per p. B. Genį, Bass Hill, 
N.S.W., £ 2.7.0. Sydnėjaus Lie
tuvių Plunksnos Klubas įsisteigi
mo metines švenčiant — £ 2.12.0.

Visiems širdingas dėkui.
“Mūsų Pastogė”.

Bendramintį JUOZĄ RIAUBĄ, 
mirus Jo broliui Juliui (N. Zelan
dijoje), nuoširdžiai užjaučia

LAS Adelaidės sk. Valdyba ir 
nariai.

JUOZUI RIAUBAI IR ŠEIMAI, 
broliui Juliui mirus, skausmo va
landoje nuoširdžiai užjaučia

J. Ir A. ŠereliaL

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
jų (Mr. M. L. Bollard)

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

Camperdown, Sydney.

menys.
“ATOLAS” BAIGIAMAS

SPAUSDINTI
Lietuvių Kultūros Fondo Aus

tralijos Apygarda leidžia litera
tūros, mokslo ir kultūros žurnalų 
“Atolas”. Darbas pradėtas prieš 
metus, bet dėl lėšų stokos klek 
sutruko. Dabar žurnalas jau bai
giamas spausdinti ir netrukus bus 
pradėtas platinti.

— Spalio 16 d., Akademinio 
Skautų Sųjūdžio Melbourno sk. 
Karmelitų salėje, Middle Pk., ruo
šia akademinės skautljos 30-člo 
sukakties minėjimų su menine 
programa ir šokiais. (V)

—Rugsėjo 8-tosios proga archi
tektas Vytautas žeimkalnis paau
kojo £ 5.0.0. Lietuvių Kultūros 
Fondo idėjai paremti, (a)

— Rugsėjo 8-tosios proga, per 
II-jų rinkliavų bažnyčioje, Tautos 
Fondui suaukota £ 34.5.11. Ši gra
ži auka Lietuvos laisvinimo kovai 
retail, rodo, kad Melbourno lietu
viai tikrai jautrūs tėvynės reika
lams, nes nemažų sumą ir šiemet 
sudėjo pirkdami Lietuvio pasų ir 
Tautos Fondo ženkliukus. (V)

— Rugsėjo 21 d. Sth. Melbour
no Town Hall įvykusiame koncer
te, 100 metų Sth. Melbourno šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios įkūri
mui paminėti, šalia kitų tautybių 
programoj dalyvavo Ir Melbourno 
lietuvių skautų tautinių šokių gru. 
pė.

KATALIKŲ AKCIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Elta praneša, kad š.m. gruodžio 
27 ir 28 dienomis Melbourne šau
kiamas pirmasis Australijos lietu
vių katalikų organizacijų atstovų, 
kapelionų ir katalikų akcijos dar
buotojų suvažiavimas. Jo tikslas 
— apjungti lietuviško katalikiško 
veikimo planus Australijoje.

— Lietuvių valkų pirmoji komu
nija spalio 17 d.

— Knygų vajus LK Fondo bib
liotekai praplėsti eina sėkmingai. 
Knygas kiekvienų sekmadienį pri
iminėja Kultūros Fondo bibliotekos 
vadėjas Geštartas. Spalio mėnuo 
yra paskelbtas knygų vajaus mė
nesiu.

Parapijos' Jaunimo bibliotekai 
knygų vajų paskelbė lietuvių ka
talikų kapelionas, šiai bibliotekai 
knygas priiminėja Birutė Redvel-

(Atkelta iš 3 psl.) 
rnų vėžių iškreipė del to, kad ke
lionės išlaidoms padengti iš Apy- 
llinkės valdybos kasos nepaprašė 
nei vieno peno. Atrodo iškrypimas 
buvo tik savo kišenės atžvilgiu.

3) Tautiečiai pasidarė pasyvūs 
dėl to, kad lietuvių tautinių ar 
valstybinių švenčių minėjimuose, 
skaitomų paskaitų, metu, garsiai 
nežiovavo. Tų galima pateisinti 
tuo, kad paskaitininkai, tautinių 
Švenčių apibudinimų niekada ne-~ 
pradėjo nuo pasaulio sutvėrimo ir 
nemėgino knistis pageltusiuose is
torijos puslapiuose jieškodami įro
dymų ar Adomas su Jieva nebus 
tik kalbėję lietuviškai.

4) Launcestono apylinkės lietu
viai yra apsnūdę, kad Apylinkės 
valdybos surengtų bendrų pobūvių 
metu (nesumanė suvesdinėtl asme
nines sųskaitas ir niekada neiš- 
vertė salės durų.

Jūsų Pranas Ligeikis
Buvęs A.L.B. Launcestono 

Apylinkės Pirmininkas.

Gerb. Redaktoriau.
Jau tik mėnuo bepaliko iki Lie

tuvių Sporto Olompiados, kuri šie
met įvyks Melbourne. Mūsų krep
šininkai, stalo tenisininkai ir šach
matininkai nuoširdžiai dirba besi
ruošdami šiai lietuvių sporto šven
tei. Bet čia jie, kaip patiriama, 
turi nemažų rūpestį: kaip sukelti 
reikalingas lėšas.

Sporto klubai Jauni ir jų kasos 
apytuštės. Gi pasiųsti tik po ke
liolika sportininkų iš Adelaidės, 
Brisbanės, Sydnėjaus, Canberros 
ar kitų vietų, kaštuoja nemaža pi
nigo. Todėl būtų gražu, Jeigu mes 
visi paremtume savo sportininkus 
Ir materiališkai, papildydami spor
to klubų kasas kelių šilingų auka. 
Šiam reikalui tiktų ir mezliavos, 
štai, Vaclovo vardo dienos proga, 
Newtowne mezliava Sydnėjaus 
"Kovui” davė £ 1.18.6. Tai nedaug, 
bet progų mažu pinigėliu lietuvių 
sporto šventę paremti galime su
rasti labai daug.

Algis Narbutas.

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

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos spalių 17 dienų 11.45 vai., šv. 
Lauryno bažnyčioje, Brodmedove. 
Išpažintys prieš pamaldas prade
dant 11. vai., po pamaldų — Auš
ros Vartų Marijos vėliavos pašven
tinimas.

Prieš Ir po pamaldų veiks sa
vaitgalio mokykla. Spalių 10 d. 
pamaldų Brodmedove nebus.

mmmwifmwiiiiM.....n....■him— ><ytė. (V)

MELBOURNO VISUOMENEI
Akademinio Skautų Sąjūdžio Melbourno sk. spalio 16 d., šeštadienį, 

7 vai. vakaro Karmelitų salėje, Middle Park, rengia įdomų ir turinin
gų akademinės skautljos 30-čio sukakties

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

Europietis specialistas optikas ž

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius. v

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

OP TO I
Optical Service

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819 £Priešais Melbourno Town Hall. ¥

MINĖJIMĄ SU MENINE PROGRAMA 
Po minėjimo (ten pat) įvyks 

ŠOKIŲ VAKARAS.

Gera salė, puikus orkestras, loterija, kepuraičių tango, kortų val
sas ir t.t. Pradžia 20.30 vai.

Pelnas skiriamas studentų skautų šalpai.
Visus kviečiame gausiai atsilankyti.
Važiuoti iš Collins St. tramvajais Nr. 9,10, iki sustojimo Nr. 28.

Skyriaus Valdyba.

LIETUVIŲ REZISTENCIJOS BUV. POLIT. KALINIŲ KOMITETAS 
lapkričio mėn. 6 d., šeštadienį, kviečia visus tautiečius

PAVASARIO VAKARAN — BALIUN,

g T H E I M P E R I A L

Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains. •:■: 
| PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS 
į — VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.
Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. VIešbu- ;į: 

į:Į: tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va- :§ 
j: dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin- į:
:§ kės. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant g- 

butų, maistų, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu
- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sųlygų ■:•: 

g: prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523. S
g: Geriausios sųlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
lį:; žiausioje Australijos vietovėje. g

kuris įvyks gražiai išpuoštoj MACCABIAN HALL, 146 Darlinghurst 
Rd., DARLINGHURST. Pradžia 7 v. vak. iki 1.30 vai. nakties.
Baliaus programoj dainos, baletas ir lietuviška radijo valandėlė. Tur
tinga loterija, Gros gera šveicarų kapela. Šokių metu veiks spalvoti 
prožektoriai. Bufete karšti ir šalti užkandžiai su alučiu ir kt.
Bilietai: vyrams 12 šil., moterims 10 šil. Bilietus Jau galima gauti 
pas šluos asmenis: P. Sakalauskas, 137 Wilbur St, East Bankstown; 
J. Ramanauskas, Lot 3 Hillcrest Av., East Bankstown; sekmadieniais 
prieš Ir po pamaldų pas P. Sakalauską Camperdowne. Užsakant stalą 
žymėti kiek žmonių. Paštu užsisakant siųsti P. Sakalausko adresu ati
tinkamos vertės “Postal Note”, pridedant 3i peno pašto ženklų.
Pelnas skiriamas Lietuvos laisvinimo kovai.

LRBPK Komitetas. . .

” JŪSŲ FOTOGRAFAS~— ~~-

Portretai: vestuvių—vaiku—sporto ir 
seimu grupiu 

COMERCINĖ FOTOGRAFIJA
ALLAN STUDIOS

318 Smith Street, COLLINGWOOD, N.5. Vic, 
Telef.: JA 2026.

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

MIDDLE PARK,
Melbourno Lietuvių Teatro Mėgė. 

jų Grupė etato V. Krėvės

“ŽEMAITUŠKA”

Veikalų scenai pritaikė ir režisa
vo p. G. GASIŪNIENĖ.

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

MELBOURNO LIET. TEATRO
MIĖGĖJŲ GRUPĖ.

Dr. Alfred Cymerman,

LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTĖ
Tradicinė — metinė Australijos 

lietuvių sporto šventė šiemet įvyks 
Melbourne, spalio mėn. 29-30 die
nomis. Numatoma dalyvaus per 40 
krepšininkų, stalo tenisininkų ir 
šachmatininkų.

šventės organizavimo darbas 
pavesta Melbourno Lietuvių Spor
to Klubui Varpas, kuris turi pasi
rūpinti Ir svečių sportininkų ap
gyvendinimu. Tautiečiai, kurie su
tiktų bent vienų svečią porai die
nų savo namuose apgyvendinti, 
prašomi pranešti sekmadieniais 
bibliotekos salėje Butkūnui, arba 
bet kuriuo metu skambinti tele
fonu JA 3284 Leonui Baltrūnui.

Sporto šventės proga, spalio 30 
d., “Varpas” ruošia didelį balių, 
kuris įvyks Coconut Grove patal
pose, South Yarroj. (V)

FUTBOLAS
Š.m. spalio 16 d., Cumberland 

aikštėje, bus žaidžiamos dvejos 
draugiškos rungtynės, kur “Vytis” 
žals iš eilės dvejas rungtynes. Pir
mos rungtynės, kurių pradžia 1.30 
“Vytis” — Melbourno latvių rink
tinė, ir antros 3.10 Adelaidės lietu
viai — Adelaidės latviai, šias 

rungtynes organizuoja latvių “Ven
tos” klubas. Sekmadienį Adelaidės 
latviai — Melbourno latviai. Tei
sėjaus “Vyties” J. Sadauskas.

Iš savo pusės noriu paminėti, 
kad šis turnyras bus pavadintas 
pabaltiečlų turnyru Ir bus žaidžia
ma kas metai.

— 0 —
“Vyties” krepšininkai, po sunkių 

rungtynių su “Tauru”, vėl atsi
stojo pirmoje vietoje. Likus žaisti 
koletai rungtynių iki finalų ir su 
stipriais priešais, turėtų gerai pa
dirbėti per treniruotes, kad išsi
kovotų pirmų vietų.

— 0 —
“Vytis” futbolo sekcija spalio 

15 d. Flinders Hall ruošia futboli
ninkams pagerbti balių, kurio me
tu bus įteiktos dovanos žaidėjams, 
bei keliems rėmėjams.

Dovanas teisę gauti turi tik tie 
žaidėjai, kurie bus susimokėję na
rio mokestį už šiuos metus.

— 0 —
Nesant klubo valdybos, pasiro

do, kad kai kurie klubo nariai ne
žino, kam reikalinga mokėti nario 
mokestis bef turimų klubo turtų 
perduoti, kaip tai: klubo ženkliu
kus, pinigus ir pan.

Įmokėti galima krepšinio sekci
jos nariams: S. Urnevičiul ir 'E. 
Taparauskui, futboblo sekcijos na- 
ritįns — S. Relvyčiul, J. Čėsnal ir 
E. Taparauskui.

— 0 —
Adelaidė į Lietuvių sporto Olim

piadų Melbouman siunčia vienų 
krepšinio rinktinę, kuri bus suda
ryta iš “Vyties” Ir “Tauro” ko
mandų. Rinktinė greičiausiai bus 
šios sudėties: Urnevlčlus — kapi
tonas, Petkūnas — vicekapitonas, 
Gurskis, Jačiunskis, Pyragius, Vi
sockas, Kitas — “Vytis”; Merū- 
nas ir Alkevlčlus — "Tauras”. 
Bus daroma žygių į rinktinę įt
raukti ir A. 'Ignatavičių, jeigu Jis 
sutiks.

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.

SB5252525E5ĖSZSH5B5H5E5H525E52Sa
D.ROV1TĖS, NEDRĮSTATE?

Įsigykite draugų modernišku ke
liu — per korespondencijų.

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.

Edas.
— 0 —

Adelaidės Sp. Klubo Vytis krep
šinio sekcija ir krepšininkai nuo
širdžiai dėkoja p.p. Liatukienei, 
Vilčinskui, Gudui, Aleksandravi
čiui, Stangul, Vieleniškiul už gra
žų talkavimą baliaus metu, K. Jur
gaičiui už paaukotus baliaus loteri
jai fantus Ir £ 1.0.0 pinigais, o 
Prldotkaltei už 10 šil. kelionės iš
laidoms vykstant krepšininkams į 
Melboumą.

“Vyties” Krepšinio Sekcija/"

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

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