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Laikraščiuose, susirinkimuose ir 
kitokiomis progomis pakalbame 
apie savo Jaunimą. Ir tai natūra
lu. Kitaip net ir būti negali. •

Jeigu mes nepraeiname užmerk
tomis akimis pro margaspalvį, gė
lių žiedais nusėtą kaimyno sodą; 
jeigu liūdnu žvilgsniu paglostome 
net kerplėšas medžius, pakaruok
liškai nuogas šakas j dangų tie
siančius — ar galime tad nekal
bėti apei savo jaunimą, šitų didijį 
sopulį ir džiaugsmą mūsų ken
čiančios tautos?

Tik šitos kalbos — susirūpini
mas ar džiaugsmo kaskados — ne- 
vlsada suranda taikinį — jaunimas 
ne retai vyresniųjų pamokymus, 
pabarimus šaltai sutinka, j viso
kius pagtiaudenimus dažnai ranka 
numoja, ar net ežiu pasišiaušia 
prieš autoritetą.

Glaudus ryšys su jaunais žmo
nėmis: besimokančiais, dirbančiais 
fabrikuose ir įstaigose, sporto aikš
tėse ir prie alaus stiklo, įgalina 
tarti, kad Australijos lietuviškasis 
jaunimas nėra nei "žuvimo”, nei 
“nubyrėjimo” kelyje, šitie Jauni 
žmonės yra mūsų tarpe, kaip vie
nalytės lietuviškosios bendruome
nės nariai, kaip mes visi, tik ne
vienodos metų naštos slegiami. Tik 
tremties jaunimap čia, kaip lygiai 
ir kituose kraštuose, turi skirtin
gas sąlygas nuo tų, kokias turėjo 
nepriklausomoje Lietuvoje brendę 
žmonės. Todėl ir Jauniklių keliai 
šiandeln kartais sunku suvokti vy
resniesiems broliams.

Palikę apstrakčias sąvokas ir 
bendrybes nuošaliai, verčiau pasi
žiūrėkime, kur šiandien yra tas 
mūsų jaunimas.

Skautai, šviesiečiai, ateitininkai, 
sporto klubai — jaunimo organi
zacijos, ideologinio ar kitokio pa
grindo atsirėmusios, bet visos sa
vo narius rikiuoja veidu į Lietuvą, 
žinoma, šitos organizacijos nepa- 
jungla .viso Jaunimo. Bet kokiu 
procentu lietuviškai veiklai yra ap
sijungęs "senimas?”
' Skautų sueigos, vasaros stovyk
los, sporto šventės Ir kitokį pa
rengimai rodo, kad jaunieji lietu
viai nori ir sugeba dirbti. Ir čia 
jie mielai priima vyresniųjų pata
rimus, (aukia jų pagalbos. Bet 
tiesa ir tai, kad paramos, kon
kretaus vadovavimo iš vyresniųjų 
tik retai susilaukia.

Štai tradicinė lietuvių
šventė, kuri įvyks šio mėn. pabai
goj Melbourne, yra didelis ir rei
kšmingas įvykis mūsų jaunimui, 
kaip lygiai ir visai bendruomenei. 
Šiai šventai ruoštasi Ilgus mėne
sius, kaupiant lėšas ir besltrenl- 
ruojant. f sporto šventę suvažiuos 
jauni žmonės iš tolimiausių Aus
tralijos kampų. Draugiškose tarpu
savio varžybose Išryškės pajėgiau
si klubai ir paskiri sportininkai: 
krepšininkai, stalo tenisininkai ir 
šachmatininkai. Ir šventė nesibaigs 
sporto aikštėje: lietuviškojo soli
darumo ir draugystės sėkla bręs 
ir stiprės Jaunose širdyse. Daugiau 
— šitokios šventės yra trąša lie
tuvybės silpnam želmeniu! širdyse 
tų, kurie yra už šių svarstymų ri
bos — vaikams. Nes kovos ir pir
mavimo pradas yra prigimtas, gi 
pavyzdžiai patraukia. O labai svar
bu yra, kad paaugliai juos pagau
nančių pavyzdžių kuo daugiausiai 
rastų lietuviškoje aplinkoje.

Bet ką darome mes, visa ben - 
druomenė, Jaunimu besisielojanti, 
kad mūsų Jaunimo sporto šventės, 
vasaros stovyklos, lituanistiniai 
kursai, savaitgalio mokyklos, teat
rai ir kiti tautinio auklėjimo ir 
ugdymo židiniai klestėtų, tarptų, 
imponuotų ir patrauktų? Dėja,

VLIKo posėdis, pirmininkauja
mas VLIKo pirmininko M. Krupa
vičiaus, 1954 metų rugsėjo mėn. 
22-24 dienomis išklausė VT tarny
bų valdytojų pranešimų apie pir
majame pusmetyje atliktus darbus 
ir antrojo pusmečio darbų planus.

VT įpareigota ligi 1955 m. sau
sio mėnesio 1 d. pasigaminti sta
tutą ir patelkti Jį VLIKui tvir
tinti. Padarytas Kontrolės Komi
sijos pranešimas. Priimta VLIKo 
ir VT 1954 m. I pusmečio sąma
tos vykdymo apyskaita. Po to pri
imta 1954 m. II pusmečio sąmata.

Svarstytas grupių suvažiavi
mo protokolas ir VLIKe dalyvau
jančių grupių pasitarimų nuosta
tai. VLIKo Pirmininkas įgaliotas 
prašyti grupių atstovybes duoti 
reikiamų paaiškinimų.

Tautos Fondo nuostatų papll- 
dydmas, VLIKo statuto keitimas 
ir Raudonojo Kryžiaus Valdybos 
skyrimas atidėtas. Elta.

EUROPA PO LONDONO KONFERENCIJOS
Devynių valstybių konferencija nebus lengva nugalėti psichologi- 

Londone, kurioje sutartas Vak. Vo. 1 nius sunkumus Ir įveikti nepasiti- 
kietljos apginklavimas, vertintinas ! kėjimą Vokietija, Antrojo Pasauli- 
kalp vienas reikšmingiausių po-1 nlo karo agresorium. Bet šito ne- 
sūkių Vakarų politikoje.

čia pažymėtini du momentai: 
karinis ir moralinis. Pirmu atvėju, 
įjungus Vakarų gynybos sistamon 
Vak. Vokietijų Ir Did. Britanijos 
įsipareigojimas laikyti savo divi
zijas Vak. Vokietijoje iki šio šimt
mečio baigos, rodo, kad Did. Bri
tanija Ir Vokietija vaidins labai 
svarbų, jeigu ne lemiantį, vaidme
nį Europos likime.

Did. Britanija savo apsisprendi
mu surišo save su Europos kon
tinentu. Savo iniciatyva Vak. V6-' 
kietijos apginklavimo klausimu JI 
išgelbėjo padėtį, kuri susidarė 
Prancūzijai atmetus Europos Ben
druomenės Gynybos Paktų, ir už- 
šachavo Sov. Sąjungos manevrus 
Vak. Vokietijos apginklavimui su
kliudyti.

Londono konferencijos rezultatas 
betgi yra daug platesnis ir reikš
mingesnis, negu tik Vak. Vokietl- 

.__  ,___ ________  Jos apginklavimas: čia buvo apren
gus (N.S.W. skyr.) sušauktoje kon- džlamas Vakarų Europos spjungi- 
ferencljoje, kuri įvyko Sydnėjuje, 
Federacijos namuose, Philip gatvė
je, 'įvyko gyvos diskusijos emi
grantų reikalus liečiančiais klau
simais. Iš visų įdomiausia ir at- 
vlriausia buvo M. Rosentool kal
ba, kuris kalbėjo 14 tautybių var
du.

Rosentool pabrėžė, kad nepakan
tumas Jaučiamas emigrantams, 
neleidžia ateiviams Jaustis laimin
gais, nes priešiškumas įsikurian- 
tiems naujiesiems kaimynams, 
daug kur esti net labai aštrus.

“Gynybai sustiprinti ir pramo
nės bei žemės ūkio produkcijai pa
kelti vykdoma imigracija. Ir mes 
čia kuriamės ir mes norime čia 
Jaustis kaip žmonės tarp žmonių. 
Mes Jaučiame, kad mes duodame 
tiek daug, kiek ir gauname, tad 
visai natūralu, kad norėtume ir 
teisingo traktavimo”, baigdamas 
pareiškė Rosentool.

pasitikėjimo išsklaidymas yra bū
tina sąlyga Europai gelbėti. To
dėl komunizmo pavojų teisingai 
suprantu žmonės ir stengiasi su
kurti atmosferų, kurioje Europos 
tautos apsijungtų ne tik kari
niais susitarimais, bet ir pasitikė- 
jiųiu pagrįstu bendradarbiavimu, 
viena ar kita forma Europos ap- 
sijunglmu bendriesiems interesams 
apginti. Ir 
pasiekti ir 
daug laiko

reikia pripažinti, tani 
įgyvendinti Vakarai 

neturi.

EMIGRANTŲ KONFERENCIJA
Spalio 16 d. , New Settlers Ly-

sporto

Beveik kiekvienų mėnesį atran
dami vis nauji uranijaus laukai 
Australijoje, štai vėl pranešama 
iš Darvino, kad dvi didžiausios 
Australijoje uranijaus jieškojimo 
tr kasimo bendrovės pradėjo ginčų 
dėl naujų labai turtingų uranijaus 
laukų South Alligator upės pa
krantėse.

• Sov. S-ga Kom. Kinijai gra
žina Port Arthuro laivyno bazę, iš 
kur Sov. S-ga pažadėjo atitraukti 
pajėgas iki 1955 m. gegužės 
31 d. Sov. S-ga ir Kom. Kinija 
bendrame komunikate reikalauja 
tarptautinės konferencijos Korė

jos suvienijimo klausimui spręsti, 
JAV nesikišimo į Formozos rei
kalus ir nesikišimo į Japonijos 
reikalus.

faktai liūdni, jeigu ne tragiški, ir 
Jie kalba “senimo” nenaudai. Iki 
šiol viskas laikosi ant negausaus 
būrio entuziastų pečių, didžiajai 
bendruomenės masei apatiškai tik 
rankomis skėsčiojant.

Patinka kam sportas — ar ne, 
patinka kam kuri jaunimo orga
nizacija — ar ne — reikalo nekei. 
čia. Svarbu, kad jauni lietuviai 
tarpusavy bendrauja, žaidžia, šoka 
ir dainas dainuoja, tegul net klai
dų darydami. Mūsų pareiga jų 
pastangas paremti (medžiagiškai 
ir dvasiškai) ir ten kur reikia tin
kamu žodžiu patarti, konkrečiu va
dovavimu jiems padėti organizaci
niame darbe.

J.Kalakonis.

, mo klausimas, ir reikia tikėtis, kad 
naujoji Vakarų Sąjungos Taryba, 

■ pradinis pavadinimas atgaivintos 
. ir atnaujintos Bruselyje sutarties, 

įjungus dabar į ją Vak. Vokietiją 
ir Italių, virs organu nevlen ka
rinei koordinacijai, bet ir Vak. Eu
ropos politinei integracijai.

Svarbu dar tai, kad Londone Va
karų valstybės susitarimo pasie
kė tik kiekvienai padarius toli sie
kiančių nuolaidų. Tai reiškia, kad 
kiekviena jų, labai stropiai sau
godama savo tautinius ir valstybi
nius interesus, pilnai sutarė, kad 
vienintelis Ir svarbiausias tautinis 
interesas, kuris visoms Vak. de
mokratijoms yra bendras, ir ku
riam pirmenybė atiduodama, yra 
vieninga apsigynimo sistema prieš 
komunizmo grėsmę.

Žinoma, nevisi sunkumai jau 
nugalėti, ■nevisi neutralistai, paci
fistai ir ’koegzistencialistai (tai
kingo sugyvenimo ir bendradarbia
vimo šalininkai su sovietais) ap- 

i raminti. Štai New Yorke, Jungti
nių Tautų suvažiavimui patruktas 
Višinskio “nusiginklavimo” planas 
kai ką labai optimistiškai nutei
kė. Toks Jules Moch, buv. pran
cūzų krašto apsaugos ministeris, 
dabar Prancūzijos atstovas JT nu
siginklavimo konferencijoje, Jau 
telegrafavo minlsteriui pirm. Men
des — France, kad Vak. Vokietijos 
apginklavimą reikia sulaikyti

Free Demokratische Partei vadas 
Vak.Vokietijoje dr. Dehler, siūlo 
tuoj pradėti pasitarimus su Sov. 
Sąjunga dėl Vokietijos sujungimo. 
Iki šio] tokį reikalavimą statė 
tik socialdemokratų opozicija 
Adenauerio vyriausybei, dabar tą 
patį daro net ta partija, kuri da
lyvauja toje pat vyriausybėje. 
Anglijoje Darb opartijos konferen
cija taip pat parodė, kaip gausi 
yra ta anglų visuomenės dalis, 
kuri nenori matyti Vak. Vok. ap
ginkluotą. Tiesa, ši konferencija 
pritarė Vak. Vokietijos apginkla
vimui, bet labai nedidele balsų 
dauguma. O kaip su Pracnūzija? 
Jos premjeras Mendes 
Londone konferencijos 
pats pakankamai rodė 
jimo Vokietija, kuris 
Prancūzijoje, ir kuris yra ten gud
riai kurstomas sovietų. Betgi Pran
cūzijos parlamentas Mendes — 
Franc evyriausybei pareiškė pilną 
pasitikėjimą dėl vedamos politikos 
ir Vak. Vokietijos apginklavimo.

įgyvendinus Londono konferen
cijos nutarimus, Vak. Vokietija ir 
Italija, iš buvusių priešų pasida
rys Vakarų sąjungininkai, žinoma,!

Sovietų propoganda veikia, štai 
pereitos savaitės (labai plačiai 
skaitomas ir už Anglijos ribų) žur
nalas “Economist” rašo apie tos 
propagandos pasekmes Prancūzi
joje, kur yra daug žmonių, kuriems 
išlaisvinimas reiškia išlaisvinimų 
nuo Amerikos, ir kurie, paklausus 
apie sovietų koncentracijos sto
vyklas, ima kalbėti apie Mississipl 
arba paklausinėju apšaukia “karo 
kurstytoju”.

"Yra bjaurus faktas, rašo “Eko- 
nomist”, kad didžioji dalis Prancū
zijos elito — nuo Picasso iki Ju- 
liot — Curie yra dabar .komuniz
mo pusėje. Dar daugiau, tas elitas 
turi milžiniškų įtakų prancūzų Jau
nimui, ir yra jungiantis centras 
krašte, kur ekonominės ir Sociali
nės sųlygos dažnai yra neteisingos 
ir stagnacinėje padėtyje... Yra 
tragiška, kad tiek daug talento ir 
pasiaukojimo pareigai yra tironi
jos pusėje. Ir daug yra tokių, ku
rie tų tironijų painioja su laisve”,

rašo “Ekonomlst”.
Žmonės dažnai nenori suprasti ir 

to, pačioj Anglijoj, kad Vak. Vo
kietijos apginklavimo esmė, kaip 
toliau rašo “Ekonomist”, yra ta
me, ar karo metu Vokietija bus 
Vakarų ar sovietų pusėje, lygiai 
taip, kaip antiamerikinės propa
gandas Vak. Europoje esmė yra 
tame, ar karo atvėju Amerika nuo 
pat pradžios bus į jį įsijungusi, 
ar tik po kurio laiko, kaip tai atsi
tiko pereitame kare.

Visokiu atvėju Vakarų politinė 
krizė po Londono konferencijos yra 
pašalinta. Vakarai sustiprėjo nau
ju Ir pajėgiu sąjungininku — Vak. 
Vokietija, kurios dalyvavimas Eu
ropos politinių klausimų sprendi
me yra labai svarbus faktorius. 
O Vak. Vokietijai suteikimas pil
no suverenumo, kuris numatoma 
dar šią savaitę bus pasirašytas 
Paryžiuje Anglijos, Amerikos, 
Prancūzijos ir Vak. Vokietijos vy
riausybių, V®k. Vokietijos priėmi
mas j Šiaurės Atlanto Sąjungą, tu
ri didelės karinės ir moralinės 
reikšmės Ir sykiu yra smūgis Mas
kvos skaldymo politikai.

Kiek šie klausimai liečia mus, 
tremtinius, tai nors mes gerai ži
nome, kad Vak. Vokietijos įjungi
mas į Europos gynybos sistemų 
dar nereiškia mūsų krašto išlais
vinimo, bet mes lyčiai taip žino
me, kad tas išlaisvinimas nebus 
niekada įmanomas, Jie Vakarų 
Europa nebus apsijungusi, įskai
tant Ir Vak. Vokietijų. Priešingai, 
Vak. Europai esant nevieningai, 
būtų laiko klausimas, kada visa 
Europa pasidarytų sovietinė.

PRAEITIES PAMOKOS
Laisvasis pasaulis negali sutarti su Sovietais

Iš ALB Krašto Valdybos 
Posėdžio

mokestį, 
nario parei-

nesutarimai 
katalikų ka-

Spalio 15 d. ALB Krašto Valdy
ba posėdyje aptarė Krašto Tary

bos suvažiavimo, kuris šiemet įvyks 
gruodžio 29, 30 ir 31 d.d. Melbour
ne, darbotvarkę ir kitus su suva
žiavimu susijusius reikalus. Šia 
proga Krašto Valdyba visų ALB 
apylinkių dėmesį atkreipia į 
tai, kad nedelstų prisiųsti išrink
tųjų Krašto Tarybos atstovų są
rašus su tiksliais adresais, sykiu 
pažymint, kad atstovas yra susido- 
mokėjęs solidarumo 
pilnai bendruomenės 
gas atlikęs.

Buvo aptarta kilę 
tarp Melboumo liet,
peliono kun. Pr. Vaserio ir ALB 
Apylinkės. Klausimą nutarta per
kelti Krašto Tarybos suvažlaviipan.

“Mūsų Pastogės" reikalus svar
stant konstatuota, kad vis daugiau 
naujų prenumeratorių susiranda 
ir tai teikia vilties, Jog kitais me
tais bendruomenės laikraštis išbris 
iš finansinių sunkumų, šia pro
ga primenama, kad nereiktų delsti 
prenumeratą 1954 metams atnau
jinant ir ypač prašomi atsilyginti 
už laikraštį .visi senieji skolininkai, 
nes dar yra kelios dešimtys už 
šluos metus prenumeratos nesusi
mokėjusių. Nutarta ir šiemet vi
siems prenumeratoriams duoti ne-' 
mokamą priedą—"Mūsų Pastogės” 
kalendorių, kuris Jau spausdinamas 
ir bus pradėtas siuntinėti lapkri
čio mėn. tiems skaitytojams, kurie 
bus laikraštį ateinantiems metams 
užsiprenumeravę.

URAGANO METU 
ŽUVO 132 ŽMONES

— France 
metu ir 

nepasitikė- 
jaučiamas

Kanados užsienio reikalų minis
teris Lester B. Pearson, kuris jau 
ne kartą yra pasižymėjęs žygiais 
už pavergtųjų tautų išlaisvinimų, 
neseniai Kanados burmistrų suva- 

i žiavime Wlndsoro mieste pasakė 
įsidėmėtinų kalbų. Jis aiškiai pa
sisakė prieš laisvųjų kraštų ir So
vietų vadinamųjį "sugyvenimą”, 
kurį kiek anksčiau piršo Anglijos 
min. pirm. Churchillis. Pearsonas 
tuo reikalu štai ką pasakė: "Pa
staruoju metu be atvangos ir drą
siai brukamas laisvųjų tautų su
gyvenimas su komunistiniais kraš
tais. Tąs vadinamasis sugyveni
mas įgavo tam tikrą reikšmę, — 
Kremlius tariamai galįs 
ir draugiškai su mumis 
tl”.

“Pirmiausia, — sako 
užs. reik, ministeris, — mes turi
me atkreipti dėmesį j komunizmo 
vadinamųjį sugyvenimų su laisvuo
ju pasauliu per praėjusiuosius 36 
metus. Pabaltijo valstybės — Es
tija, Latvija, Lietuva — turi vi
sai kitokį minėtojo sugyvenimo 
supratimą, nes, nepaisant jų ge
riausių norų besidrauti su Sovie
tais, šiandieną jos yra praradu
sios savo laisvę. Toms pavergtoms 
tautoms sugyvenimas nieko nebe
reiškia, nes Jos, lyg tas Jonas, bu
vo banginio prarytas”. Kanados 
užs. reik, ministeris toliau nuro
do, kad "už praeities sugyvenimą 
su Sovietais šiandieną mes turime 
mokėti augštą kainų, būdami pri
versti nuolat ginkluotis ir budėti”. 
Jo nuomone, laisvojo pasaulio au
gančios pajėgos sumažina pavojų 
tiesiog susidurti su Sovietais. Jų 
vadai yra realistai. Jie gerai žino, 
kad tokio susidūrimo metu Ame
rikos atominiai ginklai sunaikins 
jų miestus ir visų kraštą. Todėl, 
pasak Pearsono, reikia būti nuo-

latos pasiruošus. Laisvojo pasaulio 
ir komunizmo vadinamas sugyve
nimas remiasi ne taikingumu, 
draugiškumu ir bendradarbiavi
mu. Jis reiškia tik tarpusavio pa
kentimą.

Tokie ten ir draugai

taikingai 
sugyven-

Kanados

Istvan Kovacs, Vengrijos ko
munistų partijos Budapešto mies
to sekretorius, oficialiame parti
jos laikraštyje “Szabad Nep” ra
šo: ’’Daug draugų netolimoje pra
eityje buvo netel.singai pasmerkti 
ir nuteisti, pagal parodymus slap
tosios policijos (MVD). Labai daž
nai tie draugai buvo provokacijos 
aukos. Ta i'buvo žiaurios klaidos”. 
Tokia provokacijos auka buvęs ir 
Vengrijos užs. reik, ministeris 
Lazlo Rajk, kuris buvo nuteistas 
mirties bausme 1949 metais ir, 
kaip buvo pranešta, sprendimas 
įvykdytas. Rajk teisme “prisipaži
nęs” prie visų kaltinimų.

Rajk buvo kaltinamas už ben
dradarbiavimą su Vakarų “impe
rialistais” ir “socialistinės tėvy
nės išdavimą”.

Iš Vienos pasiekusios žinios skel
bia, kad Rajk nėra nužudytas, bet 
po teismo buvo pergabentas į 
Maskvą, kur ir tebesėdi su kitais 
draugais kalėjime.

SUSIRGO PETROVAS
Buv. Sovietų Sąjungos ambasa

dos Australijoje III sekr. ir MVD 
šefas, Vladimir Petrovas, kaip 
pranešė Karališkosios Komisijos 
šnipinėjimo aferai aiškinti sekr. 
K.H. <Herde, sunkiai susirgo. Pe
reitą savaitę Petrovas turėjo stip
rų plaučių uždegimų ir yra nusil
pęs nuo dvasinio įtempimo. Ka
rališkoji Komisija apklausinėjimus 
liudininkų vėl pradėjo šį pirmadie
nį.

Baisus uraganas pereito šešta
dienio naktį nusiaubė Ameriką ir 
Kanadą. Žuvo per 130 žmonių Ir 
daug sužeista. Uraganas per 24 

I vai. palietė 200 mylių plotu Ka
rolinos, šiaurės Karolinos, Ken- 
tuckio, New Yorko, Vašingtono Ir 
kitus rajonus. Vienam uoste at
plėšė nuo krantinės nebaigtų sta
tyti karo laivų “Kentucky”, kaš
tuojantį 80 mli. dolerių ir įsuko 
j uragano sūkurį Atlante.

Nuskandinta daug įvairaus tipo 
mažesnių laivų, o Vašingtono aero
drome dviejų angarų stogai buvo 
atplėšti ir sumalti ore. Kai kur 
uždarytos mokykloos ir sutrikęs 
susisiekimas keliais. Nuostoliai 
vertinami šimtais milionų dolerių.

Toronto mieste, 
uragano kilo dideli 
griauta tūkstančiai 
per 30 žmonių.

Kanadoj, dėl 
potvyniai. Su
narnu ir žuvo

STREIKAS 10 MIL. MIESTE
Londone prieš dvi savaites pra

sidėjus uosto darbininkų streikas 
vis nesibaigia. Jis net išsiplėtė. 
Jau per 23.000 uostų darbininkų 
prisijungė prie streikininkų. Strei
ko banga palietė ir kitas sritis. 
Pav. pereitos savaitės pabaigoj 
pusė miesto autobusų neišvažiavo 
iš garažų. Anglies pristatymas 
elektros Jėgainėms sutriko. Tem
zės upės 4500 laivininkų prisijun
gus prie uostų krovikų ir dokų dar
bininkų, nutrūko naftos pristaty
mas Temzės upe. Londono miestas 
nežino kur dėti šiukšles, nes lai
vai Jų neišveža į jūrų.

Streikai beveik parallžavo Lon
dono gyvenimų ir 10 mlllonų gy
ventojų miestas atsidūrė chaotiš
koj padėtyje. Trūksta kai kurių 
maisto produktų.

• Iš New Yorko pranešama 
apie 23.000 sunkvežimių šoferių 
įteiktų, reikalavimų pakelti atlygi
nimus. Jie jau pradėjo streikų. 
New Yorke streikuoja 18.000 uostų 
darbininkų.

1
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Pastarieji dešimt metų, praleis-' 
tl kelionėse po šiaurės žvaigždėmis 
ir Pietų kryžiumi, Jeigu žvelgsi-! 
mo j Juos iš mūsų tautos amžiaus: 
perspektyvos (istorinės) — bus 
labai trumpas laiko tarpas. Ta
čiau reikšmingas ir tam tikra pra
sme gal lemiantis. Gi žvelgiant 
iš asmeninio taško — šitas de
šimtmetis bus gana ilga Ir taip 
pat reikšminga mūsų gyvenimo 
dalis.
..IDĖJOS IR GYVYBĖ. Dešimt 
metų mus skiria nuo tos dienos, 
kada pasitraukėme į Vakarus, pa
likdami tėvynę ir tuo padarydami 
svarbų asmeniniam gyvenime 
sprendimą.

Keliaudami į Vakarus gelbėjo- 
me savo idėjas ir gyvybes: pa
likdami Kraštą tikėjomės būsią 
naudingesni Jam — gyvendami 
laisvėje žadėjome dirbti tėvynės 
ir pavergtųjų brolių Išlaisvini

mui.
Pirmyn! — buvo momentui ati

tinkąs žodis, Išreiškęs ne tik fi
zinį Judesį, bet ir dvasios būseną.

Pirmyn veržėsi ir armijos: lais
vindamas ir pavergdamos tautas. 
Mūsojoje gi — tepasikeitė tik oku
pantas, skirtingas, tiesa, vardu ir 
idėjomis.

TIKĖJIMAS IR VILTIS. Jeigu 
su karo pabaiga buvo pašalinta 
vokiškojo nacizmo grėsmė Europai 
Ir Lietuvai, tai mes, patyrę rusiš
kojo komunizmo ląiperlallzmą pra
ktikoje, tikėjome, kad dėl tautų 
laisvės kovoję Vakarai, supranta 
ir mato iš Rytų gręsiantį pavojų 
visam laisvajam pasauliui. Mes 
tikėjome Ir ugdėme viltį, kad Va
karai atliks reikalingus veiksmus 
Ir laisvė sugrįš prie Nemuno gy
venančiai tautai. Bet mūsų tikėji
mas Ir viltis pradėjo blėsti, kada 
sovietinis okupantas nerodė Jokių 
ženklų iš mūsų krašto pasitrauk
ti, o karo meto sąjungininkai, per
galės svaigulyje glebėščiavoęi Ir 
mūsų memorandumus priimdami 
tik mandagiai šypsojosi. Tiesa, lai
kui bėgant, ir tai tik dėl Maskvos 
agresyvumo ir vis labiau ryškė
jančių grobonlškų tikslų, Vakarų 
nuomonė pradėjo keistis mūsų nau- ( 
dal. Ir dabar mes vis dažniau iš
girstame didelius žmones tariant 
žodžius, mūsų širdims mielus, bet 
tai vis tik žodžiai ir pažadai. O 
mes gi norime konkrečių veiksmų 
— mes reikalaujame lalsyės savo 
tautai ir mes norime grįžti namo.

Pirmyn ir atgal
svarbiausius taškui kurie kiekvie
nam mūsų turi lygiai rūpėti: lie
tuviška spauda, (net koktu kalbėti 
apie tragiškų spaudos būklę), tau.

Posūkis įvyko. Bet psichologi
nis Ir dvasinis procesas lėtas. Ši
to mes neturime užmiršti, Ir, sa
vo gyvenimą rikiuodami tremtyje, 
neturime išleisti iš aklų pavojaus, 
kuriam čia, gal būt, tiktų rezlg. 
nacijos vardas.

JVYKIŲ ŠEŠĖLYJE. Pasaulinės 
ipolitikos įvykių šešėlyje vyko ir 
mūsų visuomeninis bei asmeninis 
gyvenimas, veikla.

Karui pasibaigus, dar Europi-. 
Je gyvenant, mūsų kultūrinis gy
venimas buvo gana gyvas, bet re
tai spontaniškas. Kartais buvo 
perdėjimo ir forsavimo. Bet vis- į 
dėlto buvo šviesuolių, kurie įval-1
riomis formomis bes,reikšdami liu. j Pabarstyti Ir pnežastls, kodėl 
dijo dvasinį ir tautinį gyvybingu. | mM kartais vėžI,u "“ūžiame. Ir 

i tų priežasčių, jeigu pajleškoslme,

SPAUDOS PUSLAPIUOSE
PIRMENYBĖ ŪKINIAM PRADUI

“LIETUVIŲ DIENOS" rugsėjo 
mėn. numeryje atspaude Igno Šei
niaus str. “Pirmenybė ūkiniam

Žiniai namai (pagarba Geelongo pradui . Autorius paliečia įdomų 
lietuviams, bet namų reikia visuo-| “ labai reikšmingą klausimą: bū- 
se didesniuose centruose) 
tekus (pavyzdį duoda 1

- “I ir labai reikšmingą klausimą: bū- 
I, bibli<v-Į dami negausūs skaičiumi ir ūkiš- 

___ ________________ Kultūros' kai silpni — kultūrinio, politinio 
Fondas Melbourne ir Cabramattos, lr visuomeninio darbo baruose el- 
apylinkė), savaitgalio mokyklos, giamės taip, tarsi, mūsų būtų mi
dų turime, bet dar daugiau rei-1 Bonai ir milionai svarų ar dolerių 
kia), Jaunimo vasaros stovyklos, hūtų mūsų dispozicijoj. Str. au- 
teatrai. Čia tegali būti kelias tik( torius rašo: 
pirmyn — nė žingsnio atgal, kaip 
lygiai ir tūpčiojlmas vietoje būtų slėniuose priekaištų Lietuvos buvu- 
žalingas.

Kalbant apie kelią pirmyn, reik-

“Dar Ir šiandien pasitaiko už-

mą. Tai džiugūs, bet tai Ir vie
ninteliai mūsų tremties kelyje tei
giami reiškiniai.

Prasidėjus emigracijai j užjū
rius, Vakarų Europoje gyvenusių j tinsime, kad visi pa 
išeivių tarpe prasidėjo blaškymą-1 k^k',si:n^lkJ 
sis — kultūrinė bei tautinė veik-11* ' -*•— "
la susiredukavo į pastangas laimė.' Kitas apatišku-
ti “geresnes emigracijos rinkas”.! Hetuviškiems reikalams tsves 
Sitai jau būtų galima pavadinti 
komercija. Bet ir šiuo svarbiu mo
mentu mes stigome pramatymo 
ir dar labiau — šiuos reikalus iš- 
manačlų “komersantų”.

Išsivažinėjome Iš Vak. Europos 
ir išsibarstėme po visą pasaulį. 
Žmonės — lietuviai, kaip ir kiti, 
pasimetė svetimoje aplinkoje, pa
skendo kasdieninio gyvenimo ir kū
rimosi rūpesčiuose. Ir Jeigu per 
šiuos keletą metų pažengėme ūkiš
kai pirmyn, tai tautine ir kultūri
ne prasme davėme gerą šuolį atgal. 
Nes svarbiausieji sąmoningos 
tremtyje esančios lietuviškos ben
druomenės uždariniai — kova dėl 
krašto išlaisvinimo ir pastangos 
lietuvybės išlaikymui — žaižaruo
ja tik labai mažoje mūsų bendruo
menės dalyje.

J VIENUOLIKTUO- Tokią pa-
SIUS ŽENGIANT dėtį kurį 

laiką žmogiškai buvo galima pa
teisinti, bet vienuoliktuose trem
ties metuose Ir po šešerių šitame', 
krašte gyvenimo metų, kada dau
gumas ūkiškai apsitvarkėme ir at
kutome, augščlšftisias laikas lietu
viška prasme dvasiniai atsijaunin
ti.'Čia Jau net nebereiktų primin
ti, kad šiandien privalome visi 
bendraisiais lietuviškais reikalais 
rūpintis, Juos į tinkamas vėžes 
pastatyti.

čia pažymėsiu, mano galva,

surasime kiekvienas vis kitokių. 
Dažniausiai sau pateisinti. Bet 
nuoširdžiai šnekėdami^ prlsipa- 

pasiteisinimai 
:o. Nes negi 

galima pateisinti nerangumą, abuo-

I iš-mūsų tautinio nesubrendimo, 
paviršutiniškumo ir savęs perver
tinimo, lietuviško sąmoningumo ir 
tikros vidinės kultūros stokos. Jei
gu tam tikrais atvėjais šitie tei
gimai būtų ir teisingi, tai visumoj, 
visai bendruomenei, Juos negali
ma būtų taikyti.

Pasaulio politikoje vėjams kei
čiantis, pro debesų properšas lau
kiamos permainos spinduliams pra- 
slkišant, mes turėtume padvigu

binti tautinį budrumą, Jei nenorime 
Išnykti kaip sena, savarankiška 
tauta Iš pasaulio žemėlapio. Ir Jei
gu šiandien su apgailestavimu 
prisipažįstame, kad kai kuriose 
srityse tesame tik šį tą padarę ar 
nuveikę, kitur pažengę atgal ir 
vis neatsisakome senų klaidų, tai 
palinkėkime sau, kad prisiminę 
lemtingą iš TĖVYNES Išvykimo 
dieną, toliau žengsime tik pirmyn 
Ir pažadus savo tautai Ir kraštui 
tesėsime.

Vyt. Rimas.

DIDELI DARBAI TIK SUTEL
KTINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGl- 
MfiS I LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJĄ. JSIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN
KLIUKŲ.

seims režimams — Ir smetoniš
kiems ir kitokiems. Dėl vieno nie
kur neišgirsi nieko blogo: dėl mū
sų valstybinio ūkio. Jam nepagai
lima gražiausių žodžių. Ūkininka
vimu, girdi, mes įrodę visai nema
žus valstybinius sugebėjimus. Pa
tys būdami Lietuvoj pripažinda- 
vom, kad nors krikščionys demok
ratai, tautininkai ir liaudininkai 
buvo vienokie ar kitokie, jiems pa
prastai nestigo sveiko ūkinio pro
to. Nesižiota, ko nebuvo galima 
apžioti, neapsisvaiginta sumany
mais, kuriuos gyvendinant būt bu- 
bę lengva prieiti lazdos ir tarbos.

“Daug kas svetimųjų, mus se
niau arčiau pažinę, laukė, kad mes, 
štai Ir pabėgėlių nelaimėje atsidū
rę, parodysim tokią pat sveiką 
ūkinę Išmintį, kad susitvarkysim 
ir Išbrislm iš vargo lengviau ir 
greičiau, nei kitų pavergtų val
stybių aziatlzmo aukos.

“Ką matom šiandien, keturioli
ka metų po Lietuvos pavergimo Ir 
dešimt metų po mūsų gausiausio 
pasitraukimo Iš tėvynės? Vieton 
vieno gero ir stipraus, turim ke
turis nepriklausomus laisvės ko
vos centrus: Romoje, Reutllngene, 
•Chicagoje ir Londone. Būdami tur
tingi kaip žydai, ar skaičiumi sve
tur gausūs, kaip airiai ar lenkai, 
kodėl ne, galėtume turėti ir ketu
ris. Dabar tai tik prašmatni ištai
ga ir nelengvai surenkamų lėšų 
eikvojimas. Paralelizmas, susitru- 
pinlmas, išsibarstymas. Ten , kur 
būtinai reikėtų politinio Ir ūkinio 
susispaudimo Ir apdairumo dėl 
neaiškios rytdienos. Juk taip vel- 
kėjaujant greičiausia atsitiks, kad 
tie centrai nunyks viens po kito, 
nieko pastovaus nepalikę, net dai
gios sėklos nepasėję.

"Turėjom laisvoj Lietuvoj par
tijų tiek, kad daugiau nereikėjo. 
Nelaisvei atėjus, Jai nusikratyti 

reikėtų, regis, išsigelbėjusias ar

Išgelbėtas Jėgas jungti. Kaip karo 
štlktų valstybių demokratinės par
tijos daro: meta ar atideda senus 
ginčus, kad bendromis Jėgomis 
kovos reikalą palengvinus Ir pa
spartinus. Pas mus priešingai: be 
turėtų partijų pridygo naujų. Gre
ta liaudininkų, tautininkų, krikš
čionių demokratų ir socialdemokra
tų, atsiranda laisvės kovotojai. 
frontinlRkai, rezistencinlnkai, at- 
gimtininkai ir, Deivas žino, dar
kas. Lyg anksčiau pakankamai tu-l 
rimų partijų žmonės nedalyvautų į 
laisvės kovoje, nestovėtų Jos fron
te, nesipriešintų barbarų smurtui 
ir nesiektų nepriklausomos Lietu- 
vos atgimimo. Svarbiausia: bars- 
tomės, draskomės, plyštam ir 
skystam lyg visiškai būtumėm pa
miršę, kad nuo 1940 m. birželio 
15 d. esam karo padėtyje su Mas
kvos bolševikija. Ne taip sau kokio 
drungno ar šalto kam, o žiauraus 
ir kruvino.

"Atėjo laikas pasigauti iš tėvy
nės bėgant kažin kur pabėgusį 
sveiką ūkinį protą. Turim supras
ti, kad mūsų tautinis reikalas yra' 
taip pat Išmokinti savus žmones 
didesnio taupumo, ūkinio taupumo 
visame kame. Būtinas reikalas, 
kad mūsų išeivija praturtėtų, įsi
kurtų versluose, pramonėje, pre
kyboje. Tik praturtėjus sustiprės 
Ir Jos politinis svoris. Praturtėjus 
ji galės ir finansiniai visai kitaip 
padėti laisvės laukiančiai tėvynei”.

tus. Minimoji konferencija buvusi 
sukviesta Varšuvos vyriausybės 
Iniciatyva. Lenkams rūpi Iš Ryt
prūsių vėl padaryti grūdų aruodą, 
koks Jis yra buvęs, ten prieš karą. 
Sovietai, Išlaukę 6 savaites, ga
liausiai pareiškė sutinką su tokia 
konferencija ir Jai vadovauti pa
siuntė savo spec, ambasadorių 
Rentklną. Šis konferencijoj pareiš
kė, kad Jo vyriausybė, nuodugniai 
Ištyrusi lenkų planą, bent sutiks 
su pasiūlymais, kaip reikėtų “vie
ningai” pasiekti didesnio žemės 
ūkio produktyvumo.

VARGAS SU RYTPRŪSIAIS

Vokiečių spaudoj pasirodė žinių, 
kad kai kurių vokiečių ir lenkų 
tremtinių veikėjų rieškiama nuo
monė, Jog reikėtų vokiečiams Ir 
lenkams susitarti dėl Rytprūsių 
ir Juos pasidalyti, už tai lenkai 
grąžintų vokiečiams kai kurias Jų 
dabar Vakaruose laikinai okupuo
tas vokiečių sritis. Apie tokį gali
mumą “išparceliuoti” Rytprūsius 
pasisakė vokeičių žurnalas “Zelt- 
wende” ir kt. Vokiečių pabėgėlių 
laikraštis "Volksbote" Nr. 39 
(1954.9.25) paskelbė žinią, kad pa
našių planų, kaip ateityje turėtų 
būti išspręstas Rytprūsių likimas, 
turį taip pat Sovietai ir komunis
tinė lenkų vyriausybė. "Volks
bote” pranešimu, šiemet nuo rug- 
plūčio 24 d. iki 28 d. Allenstelne, 
lenkų administruojamoj pietinėj 
Rytprūsių daly, vyko abiejų Ryt
prūsių dalių administracijos ats
tovų pasitarimai, kuriuose dalyva
vo po 5 Sovietų ir lenkų delega-

RIMTAS KLAUSIMAS
“DRAUGO” korespondentė Jung

tinėse Tautose Salomėja Norke- 
liūnaitė vieną savo reportažą už
vardino: “Kas atrems Maskvos me
lus?” Nurodoma, kad Sovietų Są
jungos ambasada maišais užver
čia Jungtines Tautas anglų kal
ba propaganda apie puikų Tary
binių Pabaltijo tautų gyvenimą. 
Dėja, Jau ketvirti metai kaip ne
turime Jokios angliškos informa
cijos šiam šlykščiam melui atrem
ti ir paneigti. Bet užtat turime 
veiksnių, kurie ginčyjasl, sukelda
mi savų ir svetimų nepasitikėji
mą, rašo "Tėviškės Žiburiai”.

KNYGŲ LENTYNA
VLIKo išlaikoma Bibliografinė 

Tarnyba leidžia “Knygų lentyną”, 
šiame dvlmėnesiniame biuletenyje 
yra registruojamos visos išeinan
čios lietuviškos knygos, Jų recen
zijos Ir kiti leidiniai. Taip pat ka
taloguojami ir periodikos svarbes
nieji straipsniai. “Knygų lenty
ną" redaguoja patyręs bibliogra
fas A. Ružancovas.

šis bibliografinis leidinys yra 
svarbi pagalbinė priemonė kiek
vienam rimtai savo darbą atlie
kančiam kultūrininkui ar visuo
menininkui. “Knygų lentyną” pa
tartina pasiųsti ir visoms svar
besnėms valstybinėms bei univer
sitetų bibliotekoms. Tai svarbu 
tiek politinės, tiek kultūrinės pro- 
pogandos požiūriais.

"Knygų lentynos" prenumora- 
ta Australijoje 10 šil. metams. 
Adresas: Lithuanian Bibliography 
Service, 602 Harvey St, Denvllle, 
Ill. . '

SOTUS IR APSIRENGĘS BO
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

Henrikas Lukaševičius

LIKIMO ŽAISMAS
Henrikas Lukaševičius gimė 1912 m. Gimnaziją baigė Pane

vėžyje ir 1935 m. V.D. Universitetą Kaune. 1941 m. buvo pa
kviestas Vilniaus Universitetan civ. teisės katedros asistentu. 
Ten apgynęs dizertaciją gavotelslų daktaro laipsnį. Daug 
keliavo: Vengrija, Vokietija, Čekoslovakija, Prancūzija, Afrika, 
Brazilija, Argentina. Argentinoje gyvendamas, plačiai susidur
damas su visais lietuvių emigrantų sluogsniais, giliai įsijaus
damas j jų vargus ir tų vargų prošvaistes, parašė romaną 
"LIKIMO ŽAISMAS”, kuriame vaizduojama vienos mūsų tautos 
dalies likimo kelias, persunkttas socialinių problemų, gilaus lie- 

lietuvlško humanizmo, humoro ir tragikus.
Čia patiekiame to romano ištrauką: emigravusio prieš 25 

m'. Argentinon lietuvio sūnus Vytautas Normantas, būdamas 
tremtiniu Vokietijoje, susirišo su savo tėvu ir nuvyko’} Buenos 
Aires: Tėvą rado prieš keletą dienų palaidotą, ’čia sūnui tėvo 
tragediją, panašią j daugelio anuo metu Argentinon emigravu
sių likimą, pasakoja Petras Guba.

I.

Bijau, kad aš nemokėsiu Išsakyti viską. Aš stačiai nežinau nei 
nuo ko pradėti, nei kaip kalbėti. Matai, kai ant žmogaus užgriūva 
vargas, tai Jo būna neapsakomai daug, o kai reikia apie tai ką nors 
papasakot, tai taip ir nerandi žmogus nei vieno žodžio... Taip Ir 
palieka vargas neišsakytas.

Nemėgo ir Jūsų tėvas ką nors pasakoti, ypač apie save. Buvo 
tylus ir užsidaręs. Nei žodžio man nesakė ir apie tai, kad pats atva
žiuosi čionai. Aš pastebėjau tik keistą Jo susirūpinimą. Kartą Jam 
atėjo toks laiškas. Iš kur Jis buvo ir kas Jį rašė, nežinau. Nemoku 
aš, pagaliau, nei perdaug skaityti... Padėjau jam ant stalo Ir pats 
išėjau į darbą. Jo tada nebuvo namie. Kai grįžau, Jau nebuvo nei to 
laiško nei Jo. Jonas tada grįžo tik poryčiui. Atrodė tikras ligonis.

Po to Jis kažkur dažnai išeidavo. Grįžęs vakarais ilgai vartyda
vo kokius ten popierius, buvo užsimąstęs bet nieko nekalbėjo. Pagaliau 
aš.Jo Ir neklausinėjau, nes žinojau, kad Jis tik numyks ir, geriausiu 
atveju, pasakys:

— Taigi... laiškai... nieko, — ir bus viskas.
Nekvaršinau Jam galvos, nes žinojau, kad ir taip daug bėdų 

krito ant Jo galvos. O! Jonas patyrė daug neteisybių...
Susipažinau su Juo, prieš daugelį* metų. Buvau tada neseniai at

važiavęs j Argentiną. Žinai, tada visokie agentai įkalbinėjo ir Lietu
voj žmones važiuoti Pietų Amerikon. Girdi, kam vargstat čia, Jei 
galit ten gyventi kaip ponai. Valdžia ten duoda žemės, kiek tik nori. 
Išsidirbk sau penkiasdešimt ar ir "tisą šimtą hektarų, ir tai bus ta
vo. Iš vargšo kubiečio senoj tėvynėj, čia pasidarysi dvarininku!

O aš buvau kumetis. Kodėl tad nepasidaryti dvarininku? Suvi
liotas tų gražių pažadų, palikau Lietuvą ir atvažiavau čia. Atvažla- 
vau, Jleškodamas žadėto dangaus, o atradau pragarą. Palaikė mus 
trumpą laiką tokiose lyg kareivinėse, kaip čia vadina, emigrantų 
hotely, o paskui atsidūriau be darbo Ir duonos gatvėje. Tada buvo 
Argentinoj balsūs nedarbo laikai.

Vieną dieną besėdint su kitais bedarbiais vienoje tokioje šiukš
linoje aikštėje ant pilko grindinio, visi ir visom kalbom* kelkėm 
Argentiną.

— Kad taip dabar sugaučiau kur tą rupūžę agentą, kuris man 
prikalbėjo j šią peklą važiuot, gyvam kailį nulupčiau, — sakiau aš.

Kažin koks vyras, taip pat lietuvis, sėdėjęs greta manęs, pasakė:
— Ir už ką tu Jam luptum kaili, Jei pats nevaromas čia atva

žiavai? Už savo klaidas kiekvienas pats turi atsakyti ir atkentėt.
Aš pažiūrėjau piktai į tą ^mogų. Jis sėdėjo žemėje, buvo taip 

pat suvargęs, kaip ir aš, bet Jis žiūrėjo į mane tokiomis geromis 
akimis, kad visą mano pyktį ištirpdė.

— O tave ar tie sukčiai sumulkino? — paklausiau.
— Ne, — pasakė.
— Tai ko tu atvažtavąi? Kurie velniai tave čia nešė?
Tas žmogus kažin kaip susimaišė, nuleido galvą, susigėdo ir nie

ko nepasakė.
Tai buvo tavo tėvas.
Ir mūsų pažinčiai ten pat įvyko vienas toks atsitikimas, kuris 

sujungė mus į krūvą. O buvo šitaip:
— Prie mūsų tada priėjo toks apvaliu pilveliu ponas, kuris 

rusiškai paklausė:
— Tai ką, vyručiai, laukiat da rbo? Mums reikalinga keliolika 

darbininkų. Priimsiu tuos, kuriems labiausiai reikia.
Bedarbiai emigrantai, kaip musės, apniko tuoj Jį Iš visų pusių, 

visi siūlydamiesi darbui. Vienas šaukė:
— Aš jau du mėnesiai be darbo ir be duonos.
Aš Jau tris mėnesius trankaus po miestą, kur diena kur naktis! 

Priimkite, ponas, mane! — šaukė kitas. v
— Aš su šeima, mano trys valkai, kaip pupos. Neturime ko 

valgyt; pasigailėkite, ponas, ir priimkit mane! — beveik per ašaras 
prašėsi vėl kažkoks senyvo amžiaus žmogus.

Prašėmė ir mudu. O tas ponas tada kalbėjo:
— Mano darbas yra valdiškas ir pastovus. Dirbsite prie pylimų 

kasimo uoste. Tik aš negailu daug priimt Priimsiu tik 24 darbininkus.
Aš Ir tavo tėvas drebėjome iš baimės, kad tik nebūtumėm at

mesti.
Tuo laiku į aikštę įvažiavo du dideli sunkvežimiai. Tas ponas 

liepė darbininkams palaukti, o pats nuėjo prie sunkvežimio Ir kažką 
trumpai pasikalbėjo su šoferiais, o paskui grįžo atgal. Sunkvežimiai 
sustojo, o šoferiai nuėjo j netoliese esantį restoranėlį.

— Važiuosit tuoj į darbą šitais sunkvežimiais, — pasakė ponas 
ir pradėjo rinkti darbininkus, užrašydamas į lapą kiekvieno pavardę.

Užrašė Ir mudu. Atmestieji maldavo jų pasigailėt, bet tas po
nas aiškino, kad nė vieno dšuglau negali priimti. Priimtuosius gi su. 
sodino į sunkvežimi ir mums tada paslaptingai, kad negirdėtų kiti, 
pasakė:

— Būsit aprūpinti darbu mažiausiai šešiems mėnesiams. Už 
tarpininkavimą darbui gauti mūsų agenclja paprastai ima vienos die
nos uždarbį, bet kadangi aš matau, kad Jūs esate visi vargšai emi
grantai, mes iš Jūsų to neimsime. Užteks, Jei Jūs sumeslte visi po 
vieną pezą. Man gaila jūsų. x

Džiaugdamiesi gavę darbą, mes sumetėm po pezą, o tas ponas 
atžymėjo savo sąraše. Atsimenu, du darbininkai visai neturėjo net 
vieno pezo, tai jis pasigailėjo ir tų ir neišmetė, tik pasakė, kad Iš 
Jų atskaltys nuo pirmo atlyginimo.

— Jau laikas važiuot į darbą, — pasižiūrėjęs į laikrodį, po kiek 
laiko pasakė tas ponas Ir pats nuėjo į restoranėlį pašauki! užtru
kusius šoferius.

Po keliolikos minučių atėjo šoferiai. Pamatę' sunkvežimiuose žmo
nes, jie nustebo:

— O Jūs iš kur čia?
— Kaip tai?! — šaukėme visi. Juk mus pasamdė darbui.
— Kas? Darbui? Na, vyrai, turns turbūt* galvoj negerai! Mes pa

tys dirbame prie uosto statybos, per pietų pertrauką atvažiavom pa
valgyt ir vėl grįžtam į darbą. Pas mus Jokių darbininkų nereikia. 
Kas tad galėjo jus pasamdyt?

Mūsų veidai ištįso...
— Taigi tas ponas, kuris su Jumis kalbėjo, Jums čia atvažiavus, 

— aiškinom
— Jei šitaip, tai, vyrai, jus apgavo. Mes jo visai nepažįstam. 

Jis prašė parvežti jam kažkokius baldus, bet mes, žinoma, nesuti
kom, nes tos mašinos ne mūsų, o kompanijos.

Kai mes lūkuriavome, nežinodami, ką daryt, šoferiai pagaliau 
piktai liepė lipt greičiau laukan ir netrukdyt Jiems darbo.

Susigėdę vyrai lipo iš sunkvežimio. Lipome ir mudu su Jonu, o 
kiti bedarbiai juokėsi ir tyčiojosi iš mūsų. Atsimenu, vienas toks 
sulysęs, smailianosis lenkiūkštis pradėjo šaipytis:

— Tai klek, vyrai, uždirbote valdiškame darbe?...
Tai gal dar pirksite automobilius parvažiuot į savo “kamenyčlas”... 
po tiltu?

Tada aš, supykęs, taip spyriau tam lenkiūkščiui batu | užpakalį, 
kad tas, net kūliais nuvirtęs, sumurmėjo:

— Cham litwin! (mužikas lietuvis).
Tavo tėvas mane subarė:
— Ko tu mušiesi? Jis turi teisę Juoktis, nes mes esame patys 

kalti, kad buvome tokie kvaili.
O man tai buvo geras juokas! Paskutiųį pezą sumokėjau tam 

sukčiui! Kai aš, įsiutęs, karščiavausi, jis ramiai man pasakė:
Klausyk, dar šiandien iš bado tau mirti nereiks, taigi nesikoliok.
— Tai ką, gal akmenis rysiu? '
— Nereiks akmenų ryti, — pasakė. — Aš dar turiu kelis pe- 

zus, eime pavalgyt.
Tą dieną už Jo pinigus gerai pavalgėme. Mačiau, kad tai buvo 

Jo paskutiniai centai. Nuo tos dienos mes susidraugavom.
Bejieškodami darbo, atsidūrėme vienoj tokioj darbo agentūroj, 

kuri mums pasiūlė darbo Chaco provincijoj prie kanalų kasimo. Ža
dėjo nuvežti ir gerai mokėti. Nujautėm, kad nieko gero iš to nebus, 
bet negi dvės! iš bado Buenos Aires gatvėse?

(Bus daugiau)

2
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Sportas Ir Jaunimas
Žodis priklauso sportininkams

Kartas nuo karto lietuviškoje ličių, Australijos vidutinio svorio
spaudoje pasirodo straipsnių mūsų 
Jaunimo reikalu. Džiugu, kad šiuo 
klausimu pasisako ir mūsų inte
lektualai, apskritai, daugiau su
brendę žmonės, kartais Jaunimų 
pabardami, Jam įvairių patarimų, 
pamokymų nepašykštėdami.

“Mūsų Pastogė” pastaruoju me
tu jaunimo klausimams nagrinėti 
skiria daug vietos Ir dėl šito tik 
džiaugtis reikia, štai “M.P.” Nr. 
37 Ir Nr. 38 rašytojas V. Kazokas 
plačiai ir vaizdžiai išdėstė mūsų 
šių dienų jaunimo rūpesčius, var
gus ir, padaręs Išvadų, rado jau
nimų nenuklydusj į šunkelius, bet 
susibūrusį į lietuviškus sporto 
klubus.

Pats būdamas sportininkas,
džiaugiuosi ir reiškiu savo nųp- 
širdžių padėkų V. Kazokui už jo 
taip gilų mūsų jaunimo veiklos 
supratimų ir vertinimų. Šluos jo 
straipsnius esu diskutavęs su mū
sų jaunaisiais ir vyresniaisiais 
sportininkais, sporto mėgėjais ir 
sportininkų bičiuliais, tad galiu 
pareikšti, kad Jis teisus, nes mū
sų jaunimas, nors vyresniųjų ga
na dažnai ir pamirštas, neatitrūko 
nuo pagrindinio lietuviško kelio, 
bet surado sau artimas organiza
cijas, kurios dirba gal net daugiau 
lietuvybės išlaikymo prasme, ne
gu kitos, vadovaujamos kvalifi
kuotų visuomenininkų, bet egzis
tuojančios tik popieryje. x

V. Žemkalnis "M.P.” Nr. 40 str. 
“Jaunimo klausimu”, “papešiojo" 
V. Kazokų už. tai, kam šis "vienų 
rytų pabudęs” surado jaunimų 
sporto aikštėje, arba džiaugiasi, 
kad šis jaunimas “skindamas lau* 
rus verda tautine ambicija”. V. 
Žemkalniui nepatiko, kodėl V. Ka
zokas ir sportuojančiame jaunime 
mato lietuviškumo atramos taškų.
Kodėl? V. Žemkalnis galvoja, kad
lietuviško jaunimo atramos taš
kas turi būti tik gimnazijos, uni
versitetai, įvairūs kursai, ansam
bliai Ir pan.

Sutinku su V. Žemkalnlu, kad 
mokslas yra Ir turi būti Jaunimo 
.tikslas ir įgyta specialybė yra as
meniui Ir tautai labai didelis tur-
tas. Bet aš nežinau nei vieno spor
to klubo, nei vienos organizaci
jos, kuri būtų priešinga jaunimui 
siekiančiam mokslo. Atvirkščiai — 
šiandien Australijoje lietuviškų 
sporto klubų aktyvųjį branduolį Ir 
sudaro besimokantis Jaunimas. Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Valdy
ba Australijoje pakartotinai’ yra 
atkreipusi dėmesį visų sporto klubų 
valdybų, kad besimokantis jauni
mas būtų galimai daugiau įtrauk
tas į lietuviškųjį gyvenimų Ir spor
tinę veiklų. Sporto klubai neapsi
riboja vien “prakaitavimu besitre- 
nlruojant” sporto aikštėse, bet 
stengiasi organizuoti tautinių šo
kių grupes, chorus, ansamblius, 
arba aktyviai dalyvauja veikian
čiuose. Siekiama, kad Jauni žmo. 
nės, atitrūkę nuo darbo, mokyklos 
suolo svetimoj aplinkoj, dalyvau
tų savųjų tarpe, tarp savos tau
tybės žmonių laisvalaikį praleis
tų, neužmirštų lietuviškų žaidimų, 
šoktų Ir dainų, arba visa tat iš 
naujo išmoktų.

Mes truputį nustebome: kodėl 
V. Žemkalnis yra priešingas “pir
mavimo" (autoriaus šitas žodis 
paimats į kabutes) idėjai. Juk vi
sose gyvenimo srityse eina varžy
tynės ir laimi geriau pasiruošęs, 
daugiau kovos dvasios turįs, ryž
tingesnis. Argi V. Žemkalnis 
džiaugtųsi tuo jaunuoliu, kuris lan. 
kydamas mokyklų, gimnazijų,, uni
versitetų — nesistengtų iš ten iš
eiti su atitinkamu pažymėjimu, 
diplomu? Taip ir sporte. Ypač ka
da susitinkama su kitos tautybės 
varžovais, kur lemia ir tautinė 
ambicija.

Nenorėdamas ką nors nuvertin
ti, bet tiesa yra tai, kad lietuviai 
sportininkai Australijoje Lietuvos 
vardų daugiau išgarsino už kitus 
“ambasadorius”, kurie tarpusavy 
“besirokuodami”, vis dar nebesu- 
randa vieno kelio. Net kultūrinia
me Ir bendruomenės darbo yra 
plyšių, per kuriuos visi šio krašto 
lietuviški sporto klubai gali ne- 
sukliuvę su savo vėliavomis pra
žygiuoti. žinoma, tada sunku Ir 
svetimiesiems imponuoti, Ir juo la
biau tautinį savo menų ar kultū
rų iškelti. Bet šiandien paklausk 
australo apie Pranų Mikų—Miku-

Čempionų, jis beveik visada tuoj | 
atsakys, jog jis žino šitų “Lithua
nian boy”. Mūsų A. Snarskytė, 
Baltrūnas, Ignatavičius, Dargina- 
vičlus, Kitas, Arlauskas, Patašius 
Ir daug kitų sportininkų, išrink
tų į Australijos krepšinio, futbo
lo, stalo teniso ar šachmatų rink
tines — argi nėra puikus lietuvio 
Ir Lietuvos vardo iškėlimas sve
timame krašte?

Ir “senimas” Jau turėjo paste
bėti, kad sportas Vakarų pasau
lyje pastatytas į labai matomų 
vietų, čia jaunimui sudarytos su
lygęs reikštis įvairiose sporto ša
kose. Čia ir valdlnnikas, ir darbi-; 
ninkas, ir moksleivis, jeigu jis nė
ra aktyvus sportininkas, tai yra
sporto rėmėjas, uolus visokių spor- 1 
tinių parengimų lankytojas.

O kaip pas mus? Ar daug mū- ( 
sų "senimas” padeda sportuojan- j 
čiam Jaunimui? Tikrai labai ma
žai. O jeigug ir atsisuka kada vei
du j, jų žodžiais tariant, žūstan
tį jaunimų, tai tik tam, kad pabar- į 
tų, pakritikuotų.

Ne įgrisusiais ginčais, ne kilo
metrinėmis, kartais šimtmečių dul- , 
kėmis apneštomis paskaitomis, i 
kurių Jaunimas gal dar ir nepajė- 1 
gla suprasti ir suvirškinti, Jauno- j 
ji karta bus įtraukta į lietuviškų. 
gyvenimų, bendruomeninę veiklų, j 
Juo laibiau šiam reikalui nepasi- ■ 
tarnaus straipsniai, kada bendra 
sporto sųvoka išplečiama ligi pa-' 

.lyginimų su kriminaliniais romą-1 
nais, teroru, įvairiais žiaurumais 
ir panašiais dalykais. Galima ne-1 
mėgti sporto, galima reikšti 
šiuo reikalu savo nuomonę, bet ši
toks degradavimas sportuojančio 
Jaunimo, tegalima būtų pavadinti 
tik fanatizmu.

Nedrįsčiau abejoti, kad V. Žem-

kalnis, nors ir kaip garbintų pro
to kultų, nebūtų girdėjęs apie tai, 
Jog Švedija, Anglija, Šveicarija,1 
Suomija, Vokietija, Amerika yra 
davusios ir daug garsių sportinin
kų, kad šituose kraštuose sporto 
institucijos yra valdžios Ir visuo
menės globojamos ir’remiamos. Aš1 
gi negalėčiau anuos kraštus pava
dinti nekultūringais.

Visiškai sutinku, kad protas ir 
kūryba, o ne brutali jėga impo
nuoja žmonijai. Bet tiesa ir tai, 
kad augštai kultūringose tautose 
ir sportas klesti. Aš visai neno
rėčiau, kad pav., mano tautiečiai 
visi būtų Bethovenai, Debiussi, 
čaikovskiai, Dostajevskiai, Lager- 
kvlstal, čiurlioniai, Krėvės, kaip 
lygiai nenorėčiau matyti visus be- 
sikumščiuojančius ringe dėl pa
saulio čempiono, visus žaidžian-j 
člus tenisų, kaip Segman ar Kra-1 
meris, prie šachmatų lentos susė- 1 
dusius Aliochinus ir 1956 m. Mel- j 
bourne visus bėgančius Maratono 
keliu. Tada mes būtume genijuj 
“supermanų” tauta ir neužilgo ba-1 
du išmirtume.

Sportuojantis lietuvių jaunimas 1 
sportų ima kaip žaidimų ir per 
žaidimų siekia kitų, savo tautai ( 
labai reikšmingų tikslų, kuriuos Į 
oficialiose kalbose įprasta vadinti1 
kova dėl lietuvybės. Mes pasirin
kome, kol jauni dar esame, šitų 
kovos priemonę. Ir mes tikime Jų 
esant sėkminga.

Jaunimas nenutolo nuo bendro 
lietuviško kelio ir gyvenimo. Jis 
yra šitame gyvenime ir eina lie
tuvišku kebu, kartais sustodamas 
tik įsiklausyti: kokios naujos gai
dos vyrauja “senimo” nesutarti- 
nėje. Kai pavargsite nuo “pasirė
kavimų” — ateisime Ir visu frontu 
įsijungsime į lietuviškos bendruo
menės veiklų Ir, jeigu norite, va
dovavimų. Mes ruošiamės šitam— 
esame organizuoti, ir Tėvynei savo 
pareigų atliksime.

A. LAUKAITIS.
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^^Lictūuiai—
ARGENTINA

“Argentinos Lietuvių Balso” 
spaustuvė keliama j nuosavus na
mus. Jų įruošimas pareikalavo 
apie poros metų įtempto darbo ir 
apie pusės mlllono pezų. Ateityje 
visas pajėgas norima mesti lietu
vių spausdintam žodžiui stiprinti.

— Argentinoje esama per šimtų 
lietuvių studentų. Daugiausia stu
dijuoja medicinų ir inžinerijų, pa
skum — farmokologijų, odontolo- 
logijų, agronomijų ir teisę.

— Visa eilė Argentinos lietu
vių yra, palyginti, neblogai įsikū
rę. Argentinos pajūry yra gražiai 
užsirekomendavę inž. agr. J. Bu- 
kevlčius, P. Marcinkevičius, kurio 
Šimoni turi vienintelį Atlantida 
Argentina pajūry moterų grožio 
salonų, J. Andziulis, Kairiai ir kt. 
Visuomenininko I. Dailydės duktė 
Joana vadovauja firmai Calvar, 
kuri perka Ir parduoda neužimtus 
namus ir teikia paskolas. Buenos 
Aires puikiai veikla S. Rutkaus ir 
Marcinkevičiaus duonos kepykla.

JAV

— Amerikos lietuviai vyčiai, ne
seniai turėję savo metinį kongre
sų ir išsirinkę naujų vadovybę, 
savo narius skatina aktyviai ben
dradarbiauti JAV anglų k. leidžia
moj spaudoj ir atsidėjus ginti lie
tuvių reikalus. Vyčiai leidžia sa
vo nariams anglų k. biuletenį, ku
riame trumpai atžymi, kas per 
nustatytųjį laikų gera ar bloga ra
šoma apie Lietuvę ir lietuvius. Ir 
per pastaruosius porų mėnesių dau
giau kaip 100 įvairių amerikie
čių dienraščių, žurnalų ar šiaip lai
kraščių įvairiomis progomis šiltai 
atsiliepia apie lietuvius. Tuo atve
ju, Jei kas nors apie Lietuvos lai
svės bylų ar (mūsų tautų paskel
biama neteisingai, vyčiai tučtuo
jau į tai reaguoja. Per Jų kongre
sų buvo pažymėta , kad pereitais 
metais vyčiai JAV spaudai, redak
toriams, leidėjams, senatoriams, 
atstovų rūmų nariams ii- šiaip žy
mesniesiems veikėjams Lietuvos 
laisvės bylos reikalu buvo parašę 
apie 18.840 laiškų.

— Ateitininkų kongresas Čika
goje, vykęs š.m. rugsėjo 4-5 d.,

. per VLIKo pirmininkų M. Krupa
vičių atsiuntė VLIKui sveikinimų, 

; linkėdamas su nemažėjančia ener
gija ir toliau vadovauti Lietuvos 
išlaisvinimo kovai. Sveikinimų pa
sirašė federacijos vadas S. Sužie
dėlis ir gen. sekret. kun. V. Du
busis. ,

— Čikagoje grupė buvusių lie
tuvių kultūrininkų ir veikėjų ima
si atgaivinti šaulių idėjų. Šiemet 
sueina 35 metai nuo šaulių Sujun
gus įsteigimo, tad lapkričio 31 d. 
rūpinamasi suruošti minėjimų.

— Pabaltijo Valstybių Santar
vės 20 metų sukaktis buvo plačiai 
paminėta taip pat Čikagoje. Minė
jime kalbų pasakė ir JAV atsto
vų rūmų narys Jones. Minėjimo 
dalyviai pasiuntė rezoliucijas JAV 
prezidentui, užs. reik, ministeriui 
ir Jungt. Tautoms, reikalaudami, 
kad Sovietai pasitrauktų iš oku
puoto Pabaltijo.

BRAZILIJA
Lietuvos ir kt. Pabaltijo val

stybių paviljonas tarptautinėje pa
rodoje Sao Paolo mieste yra gau
siai lankomas. Lietuviškieji eks
ponatai, juostos, marginiai, mote
rų ir vyrų rankdarbiai, liaudies 

menas visų dėmesį patraukia. Tarp 
kelių dešimčių laisvų valstybių 
plevėsuoja ir mūsų trispalvė kuri 
iki 1955 metų sausio 25 d., kai bus 
paroda uždaryta, tūkstančiams 
lankytojų skelbs, jog Lietuva yra 
okupuota, o tėvynėje likę ir po 
pasaulį išsisklaidę Jos vaikai ko
voja už krašto išlaisvinimų. Pats 
Sao Paolo miestas, kuris šiuo me
tu mini 400 m. sukaktį nuo Jo 
įkūrimo, yra pats didžiausias pra
monės centras visoje Lotynų Ame
rikoje. Mieste yra arti 3 mil. gy
ventojų. Jame gyvena ir didžioji 
dalis Brazilijoje susispietusių lie
tuvių.

URAGUAJUS
Liet. Kultūros Draugija Urug

vajuje šiemet mini Jau 25 savo 
gyvavimo metus. Tai nesrovlnė or
ganizacija, turinti nuosavas-patal- 
pas, veikliai dalyvaujanti koloni
jos tautinėje bei kultūrinėje veik
loje, turinti knygynų Ir kai kada

Mūsų politinių veiksnių nesuta
rimai Lietuvos Valstybės (!) ats
tovų skyrimo reikalu tęsiasi jau 
kelinti metai. Žinant gi dabartinę 
Europos politinę padėtį su ypatin
ga Sovietų grėsme visos Europos 
laisvei, ir eiliRlam žmogui yra aiš
ku, kad daugumas Europos vals
tybių stengiasi išvengti bet ko, kas 
blogintų jų santykius su Sovietais 
ir kad, išskiriant nebent tik Is- 
panijų bei Portugalijų, nei viena 
kita Europos valstybė dabartinė
se sųlygose nepriims ne tik Lietu
vos , bet ir Latvijos bei Estijos 
diplomatinių atstovų, tiek neofi
cialių, tiek — juo labiau — oficia
lių, kuriems skirti net vyriausy
bių nėra. Tarp kitko, Nepriklau
soma Lietuva savo atstovų j Is- 
panijų bei Portugalijų neskyrė, nes 
nematė tąm ypatingo reikalo. Iš 
tikrųjų naivu yra tvirtinti, jog 
Italija, kuri parlamente yra treč
dalis komunistų bei jiems palankių, 
ar Vak. Vokietija, kuri siekia 
galudesnių prekybinių santykių su 
Sovietais bei viliasi sujungti sa
vo suskaldytų valstybę, sutiktų 
priimti Lietuvos, kad ir neoficia
lų, atstovų. Tiesa, Vak. Vokietija 
sutinka priimti lietuvių atstovų. 
Klaidinga betgi įsivaizduoti bei! 
kitus įtaigoti, kad toks “Lietuvos 
atstovas prie Bonnos vyriausybės” 
tūrėtų didesnes teises, negu atsto- I 
vauti lietuvių pabėgėlių reikalus 
Vak. Vokietijoj. Tad visai nebūti
na tam skirti kokį specialų VLI
Ko, ar Liet. Dipl. šefo delegatų.

Sekant tarptautinės politinės pa
dėties vystymusi Ir priimant dė
mesin ypatingai Anglijos bei Pran
cūzijos laikysenų Sovietų atžvil
giu, dabartinių politinių sųlygų 
pasikeitimas Europoje mums pa
lankia prasme yra toli. Iki ateis 
laikas, kada Lietuvos neoficialūs, 
arba, egzilinės vyriausybės oficia
lūs, atstovai be kliūčių bus priim
ti bet kurios Europos valstybės, 
yra daug svarbesnių Lietuvai rei
kalų, kuriems skirtinas piunaeilis 
dėmesys ir neatidėliotina bei įtem
pta veikla. Tai lietuvybės išlaiky
mas. Susidaro liūdnas įspūdis, Jog 
mūsų veiksniai laiko šį klausimų 
lyg antraeiliu, ar net trečiaeiliu, 
lyginant su tokiu atstovų skyrimo 
bei kitais reikalais. Argi galima 
tenkintis lietuvybės išlaikymu vien 
Išeivijoj, kas irgi neapselna be 

kliūčių dėl kaikurlų asmenų religi
nio ar politinio fanatizmo, ar tau
tinio susipratimo stokos? Lietuvy
bės išlaikymo sųvoka turi būti 
suprasta, kaip lietuvių tautos ap
saugojimas ne tik nuo nutautėji
mo, bet Ir — juo labiau — apsau-

lituanistikos kursus. Savo sidab
rinei sukakčiai paminėti buvo su
rengusi jaukų pobūvį, į kurį atsi
lankė* Lietuvos laisvinimo veiks
nių atstovai ir pora šimtų jos na
rių bei bičiulių, šiemet draugijai 
vadovauja A. Brazys ir viceplrm. 
M. Svečiui Is.

— Dėl savo ilgos ligos nuo ko
lonijos laikinai nutolęs min. dr. 
K. Graužinis Tautos šventės mi
nėjimo proga vėl su tautiečiais su
sitiko Kult. Draugijos parengime, 
kur pasakė dienai pritaikytų žodį 
apie Lietuvos laisvinimo akcijos 
eigų, šventės tema kalbėjo dar se
nas kultūrietis Jul. Jazauskas. Su 
patriotinių dainų rinkiniu gražiai 
pasirodė V. Dorelio vadovaujamas 
choras.

— Lietuvos min. dr. K. Grauži
nis, specialioje audiencijoje lan
kydamasis pas Urugvajaus užs. 
reik. min. dr. F. Pittalugų, įteikė 
jam C. Verexo naujausių knygų 
“EI imperio dėl genocldio”, kurioje 
yra platus skyrius apie sovietinį 
lietuvių tautos naikinimų.

PRANCŪZIJA

š.m. rugsėjo 15 d. suėjo 10 me
tų nuo Lietuvių šalpos Dr-jos įs
teigimo. Dabar minimoji draugija 
yra persiorganizavusi į Lietuvių 
Bendruomenę Prancūzijoj ir išvys
čiusi gražių veiklų. Tiek medžia
giškai, tiek formaliai jos padėtis 
yra tvirta. Bendruomenė turi išsi
rinkusi vadovaujamosius organus, 
savo svetainę, apmokamų reikalų 
vedėjų, bibliotekų, leidžia savo in
formacinį biuletenį. Antrajame 
dešimtmety norime realizuoti kra
što valdybos pirmininkės O. Bač- 
kienės iškeltų mintį — įsteigti Pa
ryžiuje Lietuvių Kultūros Namus.

— Laisvosios Europos Kolegija 
nupirko iš p. Klimienės visų min. 
P. Klimo bibliotekų.

gojimas nuo jos mažėjimo bei 
sunykimo, ar fizinio sunaikinimo
— genocido! Todėl — reikia daug 
veiksmingesnės veiklos kovoje už 
lietuvybės lopšį — už pavergtoje 
Tėvynėje kenčiančių tautų, kurių 
žiauriai naikina žmonijos pabaisa
— bolševizmas. Ko verta būtų vi
sa dabartinė laisvinimo veikla, 
Jeigu, kada nors Lietuvai laisvai 
tapus, nebeužteks lietuvių jai ap
gyventi? Vien tik “Baisiojo Bir
želio” minėjimais žūstančios tau
tos neišgelbėsime ir neišlaikysi
me. O ir tie patys minėjimai su
daro įspūdi, lyg būtų rengiami 
daugiau pinigų surinkimo bei kai- 
kurių asmenų iškėlimo tikslu, ne
gu tikrajai jų paskirčiai. O kan
kinių bei tremtinių į lėtų mirtį 
diena dienon daugėja. Nuo 1940 
metų bolševikai bus sumažinę mū
sų tautų beveik trečdaliu. Nesu
prantamu tikslu bei pagrindu VLI
Ko Elta £š.m. 20 Nr.) šitų faktų 
ypatingai švelnina ir, net priešin
gai liudininkų parodymams, sten
giasi išvesti išvežtųjų skaičių op
timistiškai minimalų. Kodėl? Ne
turint užtikrintai tikslių davinių, 
yra išmintingiau savo nuostolius 
apskaičiuoti didesnius ir laimingu 
atvėju rasti mažesnius, negu pri
leisti perdag mažus ir rasti tikru
moje keleriopai didesnius! šito
kie įvairūs nukrypimai nuo pa
grindinio tikslo bei išelvlškl sa
vęs užliūliavimai yra itin pavojin
gi mūsų mažai tautai. Juk vienas 
trečdalis tautos nukankintų bei 
ištremtų mažai Lietuvai reiškia 
tiek pat, kiek tai reikštų 15 mi- 
lionų Anglijai ar Pracūzijai, 20 
mil. Vokietijai, ar 54 mil. JAV- 
ėms. Bet Jų likę du trečdaliai tai 
būtų dar dešimtys millonų. Mūsų 
tautos du trečdaliai jiems — jų 
didesnis miestas arba du mllionai 
fronte žuvusių karių, mums — tat 
viskas, tai mūsų viltis, kad mūsų 
tauta dar egzistuos, tai mūsų pa
guoda, Jog mes išeiviai dar ne
same mūsų 'tautos “paskutiniai 
mohikanai”! Dar du mllionai mū
sų tautos narių, žuvusių žmonijos 
su bolševizmu kovos fronte, mums
— ne didesnis miestas, bet visa 
mūsų tauta Ir jos ... mirtis.

Tėvynėje Sovietų vykdomus nu
sikaltimus ramiai stebėti Ir juos 
tik aprašinėti, nieko nedarant ar
ba, darant ką nors nereikšmingo, 

/toliau nebegalima. Gi tokia veik
la, kaip, pavyzdžiui, VLIKo vardu 
telegrama su reikalavimais komu
nistiniam “pasaulio taikos kong
resui”, yra tik savęs pačių išjuo
kimas. Mes neturėjome ir dar ne
turime paruošę pilnos, prisiekusių 
liudininkų parodymais bei kitais 
argumentais paremtos, įvairiomis 
kalbomis spausdintos 'medžiagos 
Sovietų vykdomą aggreslją bei ge
nocidą prieš pasaulį iškelti bei iš
garsinti. Tą spragą mums iš da
lies užkišo JAV Kongreso Sovie
tų Agresijai Tirti Komitetas su 
Am. Liet. T-bos pagelba. Nors da
lis tautiečių tariamos savisaugos 
sumetimais pareigos tautos savi
saugos labui neatliko, bet duomenų 
surinkta nemažai ir jie išleidžia
mi specialiais leldinais anglų kal
ba. Rekšmingesnieji tų duomenų 
yra įduoti JAV atstovui Jungt. 
Tautų Organizacijoj, kaip ginklas 
“šaltajame kare” prieš Sovietus. 
Aišku, JAV interesai lems, ar tas 
ginklas bus panaudotas, kada pa
naudotas ir kaip panaudotas. Mums 
tačiau yra labai svarbu ir todėl 
mes negalime ir neturime likti tam 
abejingi. Amerikos lietuviai su
rinko milioną parašų po peticija 
JAV vyriausybei, kad Lietuva būtų 
pripažinta suverenine valstybe. Ta
da Lietuva buvo jau laisva. Dabar 
gi turime kovoti dėl jos laisvės! 
Amerikos lietuviams tenka vėl pa
sireikšti — tik šį kartą jau su li
kimo draugais, latviais ir estais
— ir įteikti memorandumą JAV 
vyriausybei, kad šioji neatidėlio
jant JTO-joj pakaltintų Sovietus 
agresijos bet genocido vykdymu, 
kad paskelbtų, jog per ją pavergti 
pabaltiečiai reikalauja laisvės! Kad 
šis memorandumas JAV vyriau
sybę įspūdingiau paveiktų, kad 
tam jos ėjimui JTO-joj didesnį 
akstiną ir tvirtesnį pagrindą su
teiktų, kad pabaltiečių jai įteiktą 
ginklą — faktų propagandą — 
daugiau sustiprintų ir Iškeltų, — 
surinkime ne vieną, bet keletą mi- 
lionų parašų iš visų pabaltiečių 
bei jiems prijaučiančių kitų tautų 
žmonių! Įstokime ir mes į “šaltąjį 
karą” prieš Sovietus!

Nors kitos pavergtosios Euro
pos tautos yrį atstovaujamos JTO, 

-tačiau kvleskime ir jas — jų, lais
vėje gyvenančius, tautos narius 
pasekti mūsų pavyzdžiu, Jos Irgi 
neprivalo, toliau laukti Ir žiūrėti, 
kaip jų likimą lems jas pamiršu- 
sios laisvosios tautos! Testoja tad 
ir jos į “šaltąjį karą”! Raginki
me ir jas prie panašios akcijos, 
įteikiant JTO-jai skundus ir kal
tinimus prieš Sovietus bei reika
lavimus, kad šie išsinešdintų iš 
pavergtų kraštų. Tesurenka Ir jos 
(mums dalyvaujant Irgi) mllionus 
parašų visame pasaulyje iš savo 
išeivių Ir ten jiems prijaučiančių. 
Nors parašais Sovietų nenugazdin- 
sl, bet Jau pati ta akcija ir jos 
iššaukta propaganda būtų lyg “šal
tojo karo” bomba ant komunistų 
galvų. Tai nepaliktų be įtakos ir 
pasaulio opinijai. Savo" ruožtu, at- 
kiral ir bendromis su kitais jėgo
mis, leiskime milioninio tiražo 
brošiūras bei atsišaukimus įvairio
mis kalbomis ir skleiskime pasau
lyje, keldami kruvinus Sovietų 
darbus mūsų Tėvynėse. Ateinančių 
metų “Baisiojo Birželio” minėjimo 
proga organizuokime bendras mil
žiniškas demonstracijas visame pa. 
šaulyje, kur tik pavergtų Europos 
tautų laisvėje esantiems nariams 
tai įmanoma. Išeikime su šūkiais: 
“Baltic Nations demand Freedom!”, 
“Communists ruin the life in Eu
ropean countries behind the So
viet Iron Curtain” ir pan. Pradė. 
kime tiems žygiams ruoštis jau 
dabar.

Tokios tad maždaug turėtų būti 
gairės Ir pirmaeiliai uždaviniai 
mūsų veiksniams mūsų Tėvynės 
nelaisvės 15 metų sukakties išva
karėse! Tai būtų daug reikšmin
giau ir naudingiau Tėvynės lais
vinimui bei lietuvybės išlaikymui, 
negu ligšiolinės tarpusavės var
žybos dėl bereikšmio dabar atsto
vų skyrimo, negu ligšioln^s išei- 
vlškos rungtynės dėl postų ir do
minavimo VLIKe Ir t.t. Tose 15 
metų sukakties Išvakarėse užvers- 
kime seną, mūsų Tėvynei laisvi
nimo baro ypatingai džiuginančia 
veikla nepasižymintį, lapą ir — 
užtraukim naują giesmę broliai! 
Tai būtų gražiausias i reikšmin
giausias tos sukakties minėjimas 
— užgims darbai, prašvis laikai! 
Priartinslm mes laisvę Lietuvai! 
Chicago, 1954-9-25.

VYTAUTAS VINTARTAS.

DIDYBfiS MANIJA
(LAIC) Betarpiškų stebėtojų 

liudijimu , sovietiniai rusai oku
puotoje Lietuvoje yra tiesiog ap
sėsti didybės manijos. Buvęs vo
kiečių rasizmas atrodo tiesiog dar 
vaikiškas palyginus su sovieti
nių rusų švoinlzmu. Kiekvienam 
jų įkalta į galvą, kad rusų tauta 
esanti pranašiausia iš visų pasau
lio tautų.

Mokyklose ir kitur nuolat skel
biama, Jog rusų kalba esanti gra
žiausia pasauly, kad kilniausi ir 
geriausi žmonės esą rusai, kad 
visi didžiausi pasaulio mokslinin
kai buvę rusai ir Jie padarę visus 
didžiuosius Išradimus, kuriuos kiti 
tik pasisavinę, kad rusų kultūra 
esanti vienintelė, kuri tikrai verta 
to vardo, kad tikro meno, dide
lių rašytojų ir filosofų tėra buvę 
rusų tarpe.

šis šovinizmas yra pagrindas 
dar niekur kitur nebuvusio dy. 
džio klasių skirtumui. Rusai suda
ro tariamą antžmogių klasę, o vi
sų kitų tautų žmonės — tariamų 
menkažmogių, ir tarp šių dviejų 
klasių nėra ir negali būti Jokios 
lygybės. Visos geriau apmokamos 
vietos yra atiduotos rusams ir jais 
vienais tepasitikima. Jei tam tik
ros valdinės vietos skiriamos lie- 
tuvaims, kad atrodytų, Jog kraštas 
valdomas Ir tvarkomas pačių lie
tuvių, tai tiems lietuviams vis tiek 
nerodoma jokio pasitikėjimo, ir 
prie kiekvieno tokio neruso parei
gūno yra priskiriamas jam kont
roliuoti padėjėjo titulu rusas.

ATSARGIAI SU UGNIMI
Oficialios įstaigos kreipia dėme

sį į tai, kad po sausos žiemos pra
sidėjus karščiams, reikalingas 
ypatingas atsargumas su ugnimi. 
Todėl prašo rūkorius nesvaldyli 
neužgesintų cigarečių bei'degtukų 
pro traukinių, autobusų bei auto
mobilių langus ten, kur maža ki
birkštis gali sukelti nuostolingus 
gaisrus.

PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.
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Sydnėjus
ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
Sydnėjaus Apylinkės visuotinis 

susirinkimas įvyks spalio 24 d., 
sekmadienį,. Camperdowno parapi
jos patalpose, tuoj po lietuviškų 
pamaldų.

Darbotvarkėje: valdybos pirmi
ninko pranešimas, valdybos narių 
Ir kandidatų .darinkimas ir ALB 
Krašto Tarybos atstovų rinkimai, 
bei kiti einamieji reikalai.

Hobartas

PAS SYDNĖJAUS SKAUTUS I

TRADICINIS LITERATŪROS 
VAKARAS

Sambūrio Šviesa suruoštame li
teratūros vakare, kuris įvyko spa
lio 16 d. Milsons Pointe, girdėjo
me Vinco Kazoko, Almio J. Jūra- 
gio, E. Rataisklenės, A. Griciaus 
Ir J. Janavičiaus kūrybą. Kazoko 
eilėraščius ir Janavičiaus apysaką 
skaitė St. Skorulls, 
negalėjęs dalyvauti
prisiuntė savo eilėraščių, kuriuos 
paskaitė Dambrauskas, gi E. Ra- 
taiskienė savo prozos dalykėlį Ir 
Jūragis savo eilėraščius patys pa
skaitė. Vakaras paliko tikrai ma
lonų įspūdį ir “Šviesos” pastan
gos tokius vakarus organizuoti yra 
nuoširdžiai sveikintinos.

— Tautos šventės minėjimas 
sutraukė gausų būrį tautiečių. 
Paskaitą skaitė V. Kučinskas. A. 
Rederis, G. Valuckaitė Ir J. Kant- 
vilaitė padeklamavo eilėraščių.

— Kalėdų Eglutei ruošti jau 
dabar pradėtos telkti lėšos, šiam 
reikalui paskirtas pelnas iš suruoš
to vakaro ir loterijos. Loterijos 
organizavime daugiausia širdies 
ir darbo įdėjo p.p. P. Petraitienė, 
T. Truchanienė, Beinorienė ir Kai- 
tinienė. Jos loterijai ir fantus pa
rūpino, daugiausia savo pačių pa
gamintus įvairius dalykus atnešė.

Mikas.

Religinė informacija
PAMALDOS

ATVYKSTA KUN. I. PRUNSKIS
Kun. I. Prunskis, Lietuvių Ka

talikų Spaudos Draugijos leidžia
mo dienraščio Amerikoje “Drau
gas" vyr. redaktorius, lapkričio 28 
d. atvyksta į Sydnėjų. Savo laiš
ke Iš DJakartos (Indonezija) kun. 
I. Prunskis rašo, jog Australijoje 
numato išbūti savaitę laiko ir no
ri čia susipažinti su lietuvių kul
tūriniu bei organizaciniu gyveni
mu, užmzegant artimesnius ryšius 
su lietuviais kultūrininkais.

Kun..I. Prunskis pakeliui į Aus
traliją apkeliavo bevelk visas Pie
tų Ir Vidurio Amerikos valstybes.

Šiuo [metu keliauja per Aziją. 
Iš Australijos toliau vyks į N. 
Zelandiją, (j)

Mielus Bičiulius

Gricius, 
vakare.

MENO PARODA ESTŲ 
NAMUOSE

Spalio 17 d. Estų namuose (141 
Campbell St.,) atidaryta dali. Au
gusto Jacobson dailės darbų paro
da. Parodoje Išstatyta tapybos 
(aliejus ir akvarelė) bei skulptū
ros darbų. Dail A. Jakobson yra 
senesnės kartos dailininkas ir į 
Australiją yra atvykęs prieš 28 
metus.

BALTŲ KOMITETAS KVIEČIA
Tradicinis pabaltiečių balius ruo

šiamas Ir šiemet. Jis įvyks spalio 
30 d., Grace Bros Auditorium, 
Broadway. Įėjimas (įskaitant va
karienę) vyrams £ 1, moterims 15 
šil. -

Pakvietimai gaunami pas Saka
lą spaudos kioske Camperdowne 
ir paštu galima užsisakyti pas Alg. 
Bučinską, 31 "Tara” Pyramid 
Ave., Padstow, N.'S.W. Užsakant 
paštu įdėti sau adresuotą voką ir 
atsakymui pašto ženklą.

Balių ruošia Baltų Komitetas.
PIRMOJI KOMUNIJA

Jautriai įspūdinga ir šventiška 
nuotaika buvo' Camperdowno lie
tuviškose pamaldose spalio 10 d., 
kai 16 vaikučių pasipuošę rūtomis 
ir tautinėm juostom, su žvakėmis 
rankose ir giedodami “Jėzau pas 
mane ateiki” žengė prie Viešpa
ties altoriaus Pirmajai Komuni
jai. Leiskite paminėti čia ir jų var
dus: Aleksas Bernotas, Algirdas, 

Saulius Ir Vytautas Dryžai. Laimu
tė čelkytė, Audronė Grudziskaitė, 
Raimondas Kazlauskas, Rimantas 
Kazlauskas, Nijolė Urnležytė, Vy
tautas Žvirzdinas, Algirdas Ir Ge
diminas Grudzlnskai, Jonas Pen- 
kaltis, Romas Šatkauskas! ir Algis 
žolynas.

Kai kurie iš jų jau buvo paruoš
ti australų mokyklose, šia proga 
pakartojo bei išmoko atlikti Sakra
mentų praktiką lietuvių kalba.

Šių iškilmių nuotaikai gražiai 
atliepė Jautrus ir skambus p. J. 
Kedienės solo "Skubėk prie kry
žiaus” ir duetas “O sanctlsima” 
su p. Kapočiene. Darniai lr.galin- 
gai skambėjo ir p. Algio Plūko 
paruoštos choro giesmės, ypač įs
pūdinga Ir nauja “Teka nuo am
žių”.

Po visų iškilmių buvo bendri 
pusryčiai vaikučiams ir Jų tėve
liams' parapijos salėje.

Gėrėjosi visi šios šventės nuo
taika, bet ypač ji buvo džiaugsmin
ga vaikučiams ir jų tėveliams, ku
rie šia proga Išreiškė širdingą pa
dėką savo kapelionui ir mokyt. 
Dryžienei taip pat daug dirbusiai 
paruošiant. (Wenthworthvillės — 
MePrylando rajono) vaikučius šiai 
Pirmai Komunijai.

Spalio 24 d. pamaldos Wenth- 
worthvllles lietuvių kolonijai St. 
Columba’s bažnyčioje 10 vai.

Spalio 24 d. 5 vai. p. p. lietu
viškos pamaldos Wollongongo ka
tedroj, į kurias maloniai kviečia
mi visi Wollongongo apylinkės lie
tuviai. Prieš pamaldas bus klau
soma išpažinčių.

Spalio 31 d. pamaldos St. Mary’s 
lietuvių kolonijai, St. Mary’s pa
rapijos bažnyčioje 9 vai.

Mirusiųjų prisiminimas.
Kadangi š.m. Vėlinės yra savai

tės darbo dieną, tai sekmadienį, 
31 d. spalio, tuojau po lietuviškų 
pamaldų, Camperdowne, prie sim
boliškai papuošto kapo bus gieda
ma “Libera” ir maldose prisime
nami mirusieji, bei priimamos au
kos šv. Mišioms už mūsų miru
sius artimuosius.

Lapkričio 1 d., pirmadienį, Visų 
Šventųjų diena — bažnytinė šven
tė. Kadangi yra darbo diena, — 
lietuviškų pamaldų nebus, bet ti
kintiesiems yra pareiga Išklausy
ti šv. Mišias artimiausioje bažny
čioje ryte ar vakare.

Lapkričio 2d. — Vėlinės. Šv. 
Mišios, maldos ir atlaidai už miru
sius. ’

-V. B. BARKAUSKUS,
mylimai dukrelei mirus, nuošird
žiai užjaučiame ir liūdime kartu.

Perlibachų šeima.

Nuoširdžiai užjaučiame
Ponus B. ir V. BARKAUSKUS

jų dukrelei mirus.
L. ir H. Karveliai, 

Bankstownas.

P. JUSTINAS SUMINAS IR A. 
ŽUKAUSKAS (iš Melbourne), 
prašomi pranešti “M.P.” adminis
tracijai savo tikslius adresus.

Padėka
širdingą padėką reiškiu p.p. 

Jukšaičlalns ir Obelavičiams, lan
kiusiems mane sunkioje ligoje.

Marija Juraitienė.

k.p.

PAJIEŠKOMI Leonas Stani
kas ir Julius Poškus. Jieško Boles
lovas Semaška, 756 Stanley St., 
New Britain, Conn, USA.

Kun. P. Butkus.
NEWCASTLIO LIETUVIAMS
(T.S. Gaidelio S.J. informacija)
Sekančios pamaldos Newcastle 

Ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos spalių 31 d., šv. Lauryno baž
nyčioje, Brodmedove, 11.45 vai.

Išpažintys pradedant nuo 11 vai. 
Pjieš ir po pamaldų — savaitga
lio mokykla.

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
SIUVĖJA

pagal užsakymus siuva paltus, 
kostiumus, sukneles ir bliūzes

LIUCIJA LEISTS, 
35 Rowe St., North Fitzroy, 

Melbourne, Victoria.

Mažosios Lietuvių Bičiulių Drau
gijos Sydnėjaus sk. ir šiais (me
tais rinko aukas “Keleiviui” pa
remti. Sulig iki šiol grįžusiais au
kų lapais aukų jau surinkta £ 57. 
9.3. Daugiausiai aukų surinko p. 
Aleksandravičius — £16.15.0

Visiems aukotojams ir rinkėjams 
didelis ačiū!

Skyriaus Valdyba.

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. 
£č5252Sa52SESa52SESB52S2S251S2SB
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-' DĖMESIO DĖMESIO |

Prašom įsidėmėti mūsų naują adresą pasikeitusį nuo liepos 19 d.
■Europietis specialistas optikas %

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.

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

ORTO f
Optical Service <•

9 th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. Centr. 1819$ 
Priešais Melbourne Town Hall.

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

v. vak. iki 1.30 vai. nakties.
ir lietuviška radijo valandėlė. Tur- 
kapela. šokių metu veiks spalvoti 
užkandžiai su alučiu ir kt.
10 šil. Bilietus jau galima gauti

PAVASARIO VAKARAN — BALIUN,
kuris įvyks gražiai išpuoštoj MACCABIAN HALL, 146 Darlinghurst 
Rd., DARLINGHURST. Pradžia 7 
Baliaus programoj dainos, baletas 
ttnga loterija, Gros gera šveicarų 
prožektoriai. Bufete karšti ir šalti 
Bilietai: vyrams 12 šil., moterims
pas šiuos 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 “Postai Note”, pridedant 3i peno pašto ženklą.
Pelnas skiriamas Lietuvos laisvinimo kovai.

LRBPK Komitetas. ..

KĘSTUČIO DRAUGOVĖS 
į METINĖS

Kęstučio skautų draugovė, prieš 
I metus įsisteigusi Bankstowne, at
šventė savo metines. Bet j šią šven
tę susirinko skautai iš viso Syd
nėjaus, todėl ir atrodė svečiams, 
kad tai yra bendra visų skautų 
šventė.

Iškilmės pradėtos kapeliono kun. 
P. Butkaus pamaldomis. Pamoks
le buvo ypač paryškinta skautų 
organizacijos reikšmė jaunimui ir 
skautų vėliavose įrašyto obalsio: 
Dievui-Tėvynei-Artimui, prasmė.

Įžodžio apeigas pravedė vietinin
kas Kišonas ir draugininkas Ja- 
selskis. Įžodį davė apie 15 berniu
kų Ir mergaičių. Į augštesnlus 
laipsnius pakelti draugininkas Ja- 
selskis — vyr. skiltinihko, skau
čių draugininke M. Osinaitė — 
skiltinlnkės, adj. D. Ivinskaitė — 
pasklltininkės. Iškilmių laužą pra
vedė Jaselskis. Laužo programoj 
dalyvavo Kęstučio ir Cabramattos 
draugovių skautai.

Po įžodžio kęstutėnai susilaukė 
daug sveikinimų ir linkėjimų iš 
kun. P. Butkaus, skto. Mauragio, 
Skautų Globos Komiteto pirm. Mi
nioto. Australijos Rajono vado, 
vyr. sktn. Krausos vardu sveikino 
Ir jo gražius linkėjimus perdavė 
skautininke T. Reizgienė.

Po laužo buvo suvaidintas sce
nos veikaliukas “Už geležinės už
dangos”. Režisierius V. Miniotas, 
vaidino skautai: Osinaitė, V. či- 
žauskas, Kišonas, R. Miniotas ir 
Skirka. Jaunieji aktoriai buvo ge
rai pasiruošę, scenoje nepaklydo 
Ir žiūrovams, ypač mažiesiems, su
telkė tikrai didelio džiaugsmo ir 
paliko ilgai neužmirštamą įspūdį, 
šitos skautų sceninės pastangos 
nuoširdžiai sveikintinos ir laukti
na daugiau panašių parengimų.

Paskui buvo bendros skautų vai
šės, šokiai, žaidimai Ir lietuviš
kos dainos, čia Jauniesiems, ypač 
sunkesnius žaidimus pradėjus, tal- 
kavo Osinaitė.

Loterija davė £ 5.18.0 pelno, ku
ris paskirtas skaučių draugovės 
palapinei pirkti.
šitokios bendros skautų — skau
čių šventės, pobūviai, sueigos, 
kur būrin jaunimas susirinkęs žai
džia, šoka ir dainas dainuoja, yra 
labai pageidautinos ir todėl Syd
nėjaus skautai yra numatę pana
šius parengimus dažniau organi
zuoti.

I. Pr.
SYDNĖJAUS SKAUTAI

SPORTO ŠVENTĖJE
Spalio 9 d. Glenf leido .sporto sta

dione įvyko komunistų papvergtų 
Europos tautų Sydnėjaus skautų 
sporto šventė, kurioje dalyvavo lie
tuviai, estai, latviai, ukrainiečiai, 
čekai ir rusai skautai. Vengrai sa
vo skautų šiemet neatsiuntė. Sp. 
šventėje dalyvavo per 100 skautų. 
Lietuvų 24 — tik berniukai.

Šventė pradėta paradu. Tai bu
vo gražus vaizdas, kada darnioje 
eisenoje, marguojant skautiškiems 
kaklaraiščiams ir ženklams, pro 
tribūną pražygiavo jaunieji paver
gtos Europos atstovai. Didesniuo
sius įkandin sekdami vilkiukai ne
norėdami atsilikti, kartais ristute 
pabėgėję , narsiai žengė savo spal
vas nešini.

šiai šventei geriausiai buvo pa
siruošę latviai, neblogai ukrainie
čiai ir čekai. Mūsų skautus ats
tovavo patys mažieji Bankstowno 
Ir Cabramattos skautukai. Skautų

Vyčių Būrelį atstovavo tik 3: 
Protas, Kemežyą ir Rotcas. Mūsų' 
mažieji skautukai dalyvavo visose 
varžybose Ir pasiekė gražių lai
mėjimų.

SKAUTAI VYČIAI: 440 Jardų 
bėgime K. Protas laimėjo II vietą, 
K. Kemešys III. Vienos mylios — 
K. Protas L Šuolis į tolį — K. 
Protas 3. Šuolis į augštį — Ke
mešys I, K. Protas 3. Rutulio stū
mimas: K. Kemešys 2. Estafeti
niame bėgime mūsiškiai laimėjo 
II vietą.

SKAUTŲ 110 jardų bėgime, že
miau 15 
žemiau 
nas II, 
miau 12
220 Jardų: žemiau 15 m. amž. — 
Alg. Skirka III, žemiau 13 m. am.
— Kulakauskas III. 440 jardų: 
žemiau 15 m. amž. — Miniotas
II. 1 mylios bėgime Skirka III. 
šuolis į tolį: žemiau 15 m. amž. — 
Miniotas III, žemiau 14 m. amž.
— Kišonas II, žemiau 13 m. maž.
— Kolakauskas I.

VILKIUKŲ. 55 jardų bėgime 
(8-9 m. amž.) Ramonis II. šuolis į 
tolį (10-11 m. amž.) Mikatavičius
III, Teniso sviedinio metime (8-9 
m. amž.) Daudaras I 
sviedinio 
Stašionis 
Vilkiukų 
užėmė II

Vevelk 
laimėjo latviai. Jiems ir teko tau
rės. Mūsiškiai bendrai laimėjo dvi 
antrąsias vietas ir vieną trečią. 
Apdovanoti pasižymėjimo lakštais.

Šventė buvo gerai organizuota 
ir praėjo labai tvvarkingai. Tik, 
dėja... Ir čia nenoromis tenka pa
klausti: Senime, kur tu? Kada 
šitą klausimą keliu, turiu galvoj 
tai, kad šioje sporto šventėje, kur 
dalyvavo toks gražus būrys mū
sų vaikų ir Jaunuolių — senimui 
suskaičiuoti užteko vienos rankos 
pirštų. Kur buvo vyresnieji skau
tai? Parado metu estradoje, ka
da tenai stovėjo kitų tautybių vy
resnieji skautai, mūsiškių nė vie
no nebuvo. Rotcas, kuris turėjo 
vesti mūsų skautus parade, šias 
pareigas atidavė jaunam Minio
tui, kad pats atstovautų lietuvius 
skautus estradoje.

Skautų sporto šventė buvo šau
ni. Tyras oras, varžybos ir kiek
vieno paskirai, kaip lygiai ir visų 
sykiu, kietas pasiryžimas laimė
jimą išplėšti savo tautybei, parei
kalavo gerokai jėgas įtempti ir 
energijos išeikvoti. Tad nenuosta
bu, kad pavakariop mūsų skautai 
praalko, kaip tikri vilkiukai. O 
kadangi savo sumuštinius buvo 
Jau per pertrauką suvalgę, tai jų 
džiaugsmas buvo nepaprastas, ka
da p. Protienė atidarė savo kre
žulį ir skautukus apdalino pyra
gaičiais bei sviestainiais.

Apmalšinę alkį skautai nužygia
vo į stotį, vis kalbėdami, kad ki
tais metais jie būtinai laimėsią 
visas pirmąsias vietas ir Iš mamų 
išsiprašysią daugiau sumuštinių, 
bent juodos duonytės su svieste- 
liu. ..

metų amž. Alg. Skirka II, 
14 metų amį. — Kišo- 
Baltramiejūnas III. te
rn. amž. — Mauragis III.

ir teniso 
metime (10-11 m. amž.) 
I. Estafetė — II vieta, 
sekcijoje mūsų vilkiukai 
vietą.
visas pirmąsias vietas

V. Miniotas.

DIDELI DARBAI TIK SUTEL
KTINĖMIS VISŲ PASTANGO
MIS ĮVEIKIAMI. TAD JUNGi- 
MfiS Į LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJA. ĮSIGYKIME LIETUVIO 
PASĄ IR TAUTOS FONDO ŽEN
KLIUKŲ.

yipopwx
KAS VYKSTA Iš ADELAIDĖS 

į SPORTO ŠVENTĘ
MELBOURNAN

Krepšinio komanda: P. Alkevl- 
čius, A. Merūnas, R. Petkūnas, A. 
Kitas, R. Urmonas, S. Visockis, 
K. Jaciunskis.

J. Urnevičius, V. Gurskis ir E. 
Pyragius, kurie buvo numatyti 
kaip vieni geriausių “Vyties” žai
dėjų, dėl darbo ir kitokių prie
žasčių vykti negalės.

Stalo tenisinnikus atstovaus A. 
Vaišnys ir J. čižauskas.

Žymi stalo tenisininkė A. Snars- 
kytė (dėl studijų ir motinos ligos) 
greičiausiai negalės dalyvauti 
sporto šventėje. Taip pat, atrodo, 
šventėje nedalyvaus ir žinomi spor
tininkai Arlauskas ir Ignatavičius.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
“Tauras” paskutinėse žiemos 

sezono rungtynėse pralaimėjo prieš 
Adelaidės universiteto komandą 
santykiu 38:44.

Taškus laimėjo: Merūnas 14, Al- 
kevičius 8, Urmonas 6, šliužas 6, 
Snarskis 4.

Tą patį vakarą “Vytis” pralai
mėjo prieš South Adelaide 28:39.

Šių rungtynių I puslaikis buvo 
įdomus ir žaidimas apylygis. Bet 
antram puslaiky, po 6 baudų "Vy
tis” neteko Petkūno, o vėliau ir 
Gurskio. Jaciunskis, kuris I pusi, 
buvo pasodintas “atvėsti” dėl ro
dytų kapryzų, buvo kviečiamas 
grįžti, bet nesutiko tol, kol aikš
tėje tepaliko tik 4 mūsų žaidėjai. 
Bet ir grįžęs, žaidė taip, kad kar
tais atrodė priešingai komandai 
tik padeda taškus rinkti. Už šitokį 
elgesį jis turėtų būti bent pusme
čiui nubaustas nežaisti, bet artė
jant baigmei, atrodo, sankcijos ne
bus taikomos. Jaciunskis žino, kad 
jis komandai reikalingas ir Jam, 
matyt, patinka tokiais atvėjais 
komandos draugų ir publikos pra
šymai. X

“Vytis” žiemos turnyrą užbai- 
gaus atsidūrė II vietoj. Baigminėse 
rungtynėse susitiks dar su North 
Adelaide.

— Spalio 28 d. vakare Adelai
dės krepšininkai išvyksta j Lietu
vių sporto šventę Melbournan.

— Spalio 24 d. "Vyties” krepši
nio sekcija Blackwoode ruošia ge
gužinę, į kurią kvlečlaipi visi tau
tiečiai atsilankyti ir paremti spor
tininkus.

FUTBOLAS
1954 m. vasaros turnyras prasi

dės lapkričio 1 d. Pirmame rate 
dalyvauja šios komandos: “Vytis”, 
“Juventus’ 
“Pegasus”
mėn. šioje grupėje žais “Buda
pest”, “Pt.
"Polonia”, “Intrna", ‘Unsted” ir 
“Cumberland”.
. Turnyro laimėtojai važiuos į 
Melboumą, kur žais su vietos stip
riausia komanda.

RUNGTYNIŲ KALENDORIUS: 
lapkričio 1 d. 7.20 vai. vak. "Vy
tis” — “Enfield. 9 vai. vak. “Ju
ventus” — 'Blrkalla”. Lapkričio 
15 d. 9 vai. vak. “Vytis" — “Lion”. 
Lapkričio 29 d. 7.20 vai vak. “Vy
tis” — "Pegasus” .

“Blrkala”, 
ir "Enfield”.

’Lion”, 
Sausio

Thistle,” "Orange",

Edas.

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDŽIO GEELONGO SKYRIUS 
maloniai kviečia atsilankyti į ruošiamą

ŠOKIU VAKARA — PASILINKSMINIMĄ, 
‘ ~ ' ckuris įvyks š.m. spalio mėn. 23 d. šeštadienį, 

Cement Works Hall — Geelong.
Pradžia 7 vai. vak. Bufetas su išgėrimais.

60% pelno skiriama ALB Geelongo Apylinkės namų statymo reikalams.

PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje 

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išslinokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

PADĖKA
Širdies Marijos bažnyčios staty

bai Urugvajuje aukojo:
N.N. iš Adelaidės £ 50. 0.0 
A. Stankevičius (Yornup) Ir B. 
Masionis (Bowden) po 
Sydnėjaus lietuvių auka 
šventės proga 
A. Saulius (Munyong) 
Newcastlio lietuvių auka 
proga
Atkelta iš “M.P.” Nr. 38 £321.11.0 
Iš viso suaukota

T. Bružiko vardu visiems au
kojusiems nuoširdžiai dėkoju

T.S. Gaidelis S.J.
Pastaba. N.N. iš Adelaidės, A. 

Stankevičius (Yornup) ir B. Ma
sionis ('Bowden) dažniau aukodami 
įnešė numatytą auką ir tapo Šir
dies Marijos bažnyčios Fundato
riais ir amžinais jėzuitų ordino 
Narlals-geradarials.

£ 20 0.0 
Tautos 

£ 16 2.0 
£ 5. 0.0 
pamaldų 
£ 4.11.6

£487. 8.3

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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