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Ekonominis sektorius į
Iš Vašingtono ir Londono pasie

kusios žinios rodo, kad ten, trum
pai pasidžiaugus tariamu atoslūgiu 
tarptautinėje politikoje po Genevos 
konferencijos, iškilo nauji rūpes
čiai. Šį kartą ekonominiai.

D. Britanijos iždo valdytojas 
(Butler) parlamente padarė pra
nešimą apie ūkinę krašto padėtį, 
kuri, jeigu ir nereiškia krizę, bet
gi kelia rimto susirūpinimo.

Jis patiekė ir konkretų “antiin
fliacinį” planą, kurį parlamentas 
priėmė 290 balsų prieš 231. Pagal 
šį planą bus siekiama padidinti 
produkciją, išplėsti rekybą, ypač 
su dolerio ir kitos valiutos kraš
tais, ir panaudoti visi galimi kre
ditai šluos užsimojimus vykdant. 
Vienas iš įdomesnių šio plano taš
kų yra tai, kad D. Britanijos žmo
nės, kurių didelis nuošimtis im
davo įvairias prekes išsimokėjiinui, 
dabar turės įmokėti dvigubai di
desnį depozitą, negu iki šiol.

The Finance Corporation for 
Industry Ltd. pirmininkas (Bruce) 
pareiškė, kad D. Britanijos ekono. 
minė padėtis esanti daug sunkes
nė, negu valstybės vadai ją gy
ventojams parodo. Jis sutinka, kad 
D. Britanija žymiai padidinusi 
savo eksportą, bet Vokietijos ir 
Japonijos konkurencija dabar su
daranti labai rimtą pavojų. Blo
giausia esą tai, kad D. Britanija, 
dėl streikų ir kitų priežesčių, už
sienių klijentams yra sudariusi 
tikrą įspūdį, Jog ji nepajėgianti 
sutartais terminais užsakymus at- r____ __________   r_
likti. D. Britanijos aukso ir dole- . kainos bus sumažintos. Pirmoj ei
lių rezervai 1954 m. birželio mėn. lėj numušama kaina duonai.

buvo £ 1078 milionai, gi 1955 m. 1 
kovo mėn. tik £ 957 milionai. i 

Vašingtonas nurodo, kad Ame-' 
rikes ūkiniai reikalai nėra pavo-' 
jingoj būklėj ir Amerikai nereikės ' 
griebtis tokių drastiškų priemonių, 
kokias pradėjo naudoti D. Brita
nija, bet ateinančiais mėnesiais 
būsiąs jaučiamas infliacinis spau-

Nušautas lėktuvas 
žuvo 57 žmonės

Izraelio keleiviniam lėktuvui 
skrendant Graikijos pasieniu, jį iš 
priešlėktuvinių patrankų apšaudė 
Bulgarijos pasienio sargybos. Lėk
tuvas, kliudytas patrankos šovinio, 
nukrito Bulgarijos kalnuose ir su
dužęs sudegė, žuvo visi 50 kelei-

I vių ir 7 įgulos nariai. Žuvo ame 
rikiečių, anglų, rusų, vokiečių, af- 

„ . - rikiečių, žydų ir kitų tautybių
dimas. Nežiūrint į tai, kad JAV. žmonių> jų tarpp 3 vaikal

KAS TOLIAU? Žemės satelitai

POKONFERENCINIAI PAREIŠKIMAI

ūkis yra tvirtas ir perspektyvos 
šviesios, bet George Humhery, fi
nansų ministeris, ir prezidento 
ekonominės patariamosios tarybos 
pirmininkas Arthur Burns, bei žy
mūs valdžios ekonomistai pataria 
gyventojams ^truputį sumažinti 
pirkimo karštligę”, ypač pirkimą 
kreditan.

Tiek D. Britanijoj, tiek ir Ame
rikoj oficialūs valdžios kalbėtojai 
nurodo, kad krizės nebūsią, 
suvaržymo priemonės tam 
naudojamos, kad jos būtų 
ta.

Australijoje susirūpinti 
kainų kilimas ir, kaip logiška iš
dava, reikalavimai padidinti atly
ginimus.

notą
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išveng-

verčia

GRĄŽINAMA KAINŲ 
PRIEŽIŪRA

pas-Panaikinus kainų kontrolę, 
taruoju metu visos eilės būtino rei
kalingumo prekių kainos gerokai 
pakilo. Ryšium su tuo NSW vy
riausybė nutarė vėl įvesti kainų 
priežiūrą. Kai kurioms prekėms

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA MELBOURNE
Š.m. liepos mėn. 28 d. LKF 

švietimo vadovas sušaukė Victori- 
jos valst. gyvenančių lietuvių mo
kytojų konferenciją, kuri įvyko 
Melbourne, Flinders stoties rūmuo
se. J Ją buvo pakviesti visi savait
galio mokyklų mokytojai, Lituanis
tinių Kursų lektoriai ir šiuo metu 
mirkyklose dar nedirbantieji peda
gogai. Konferencijon atvyko 26 
mokytojai. Atidarymo žodį tarė 
LKF Australijos Valdybos pirmi
ninkas Adolfas Vaičaitis, iškelda
mas didį mokytojų pasiaukojimą 
bei Jų darbo reikšmę. Mokytojų 

suvažiavimą dar sveikino LKF Mel
bourne skyriaus pirm. Vladas Ja
kutis, palinkėdamas pajleškoti nau
jų kelių tautiniame auklėjimo ir 
mokymo darbe, LKF Geelongo sky
riaus pirm. D. Paliulis palinkėjo 
suvažiavimui sklandžiai spręsti 
taip svarbius mūsų priaugančios 
kartos auklėjimo ir mokymo klau
simus. Tėvų vardu pasveikino Vyt. 
Civinskas pabrėždamas, kad mo
kytojų ir tėvų tikslas tas pats: 
kad mūsų vaikai kalbėtų ir mels
tus lietuviškai, prisidėtų prie lie
tuviškų jaunimo organizacijų.

Po sveikinimų LKF švietimo va
dovas A. Krausas padarė lietuviu 
mokyklų Australijoje apžvalgą. 
Mokyklų vedėjai pranešė apie dar
bą mokyklose. Lituanistinių Kur
sų vedėjas A. Zubras skaitė refe
ratą: Lietuviški ugdomieji veiks
niai išeivijoje. Po Jo buvo gyvos 
diskusijos. Konferencija 
pakilioje nuotaikoje. Dalyviai pa
geidavo dažniau sušaukti panašius 
mokytojų suvažiavimus. Konferen
cijoje nedalyvavo Melbourne para
pinės mokyklos mokytojai.

ELTOS ŽINIOS
— V. Sidzikauskas, Lietuvos 

Delegacijos Europos Pav. Tautų 
spec, sesijoje Strasbuge ir LLK 
pirmininkas, atvykęs į Vokietiją, 
turėjo visą eilę pasitarimų su 
VLIKo ir VT pirmininkais ir V 
Taryba.

— Plejaden liedykla Paryžiuje 
laidžia prancūzų k. literatūros lek
sikoną, kuris duos įvairių tautų li
teratūrų apžvalgas. Dr. Weberma- 
nno tarpininkavimu ir lietuviai pa
kviesti turėti Jame savąjį skyrių, 
kuris turėtų duoti lietuvių litera
tūros pagrinių srovių ir idėjų sin
tezę, turėtų lietuvių literatūrą jun. 
gti su pasauline literatūra, iškelti 
europius lietuvių literatūros at
žvilgius, duoti pačius svarbiausius 
lietuvių literatūros vardus bei 
veikalus, duoti chronologinių įvy
kių lentelę: veikalų atsiradimo, 
auotrių ir mirimo datas. Darbas 
turi apimti 9-ius mašinėle rašytus 
puslapius ir chronologinę lentelę.

VLIKo Inf. Tarnyba šiuo reika
lu kreipėsi į prof. A. Maceiną, 
prašydama, kad jis paruoštų mi
nimąjį darbą. Prof. A. Maceina 
sutiko. Prof. A. Maceina yra pa
rašęs lietuvių literatūros apžval
gą Vienoje išleistame austrų li
teratūros leksikone “Die Weltlite- I 
ratur”.

— Š.m. rugpj. pradžioje Reut- 
praėjo j llngene VT būste šaukiamas IT 

Radijo skyriaus bendradarbių su
važiavimas. Jame dalyvaus Inf. 
Tarnybos pareigūnai, Romos, Va
tikano ir Madrido radijo stočių lie
tuviškųjų transliacijų vedėjai ir

Amerika įteikė protesto 
Bulgarijai. Įvykis tiriamas, 
garijos vyriausybė pareiškė 
gailestavimą, nurodydama,
lėktuvas skridęs virš Bulgarijos 
teritorijos ir sargybiniai manę jį 
esant “nedraugiškos valstybės”.

Komunistinių kraštų , "šauliai” 
pastaruosius septynerius me- 
yra nurnušę 9 užsienio lėktu- 
Europoje..

per 
tus
vus

KONCERENCIJOS SU 
KITU RAUDONUOJU

Vos pasibaigus 4 Didžiųjų kon
ferencijai, buvo pareikšta, kad da
bar ateina eilė rimtai tartis su 
Kom. Kinija.

JAV užsienių reikalų ministeris 
Dulles praneša, kad šią savaitę bus 
pradėti pasitarimai su Kom. Kini
ja dėl paliaubų Formozoje. Tai, 
esą, būtų tolimesnis žingsnis pa
saulio įtampai sumažinti. Dulles 
nurodo, kad JAV pilnai “koope
ruos” su Sov. Sąjunga ar kuriuo 
kitu kraštu, nuoširdžiai trokštan
čiu taikos.

Prancūzijos užs. reikalų min. 
Pinay pareiškė, kad Prancūzijos 
vyriausybė tirianti galimybes už- 
megsti diplomatinius santykius su 
Kom. Kinija.

Prezidentas Eisenhoweris mano, 
kad netrukus gal susitiks JAV ir 
Kom. Kinijos užsienių reikalų mi- 
nisteria iTol. Rytų problemų aptar
ti. šis pasitarimas galėtų įvykti 
po JAV ir Kom. Kinijos ambasado
rių konferencijos Genevoje. Prezi
dentas sako, kad Amerika pirmiau
siai susirūpinusi išgauti Kom. Ki
nijoj ten kalinamus 151 amerikietį.

Diplomatinėmis šypsenomis ir 
“karštais” rankų paspaudimais bu
vo pradėta ir užbaigta 4 konfe
rencija Genevoje. Prieš išsiskirs
tydami keturi didieji sutarė, kad 
jų užsienių reikalų ministerial 
spalio mėnesį susirinks tęsti Ge
nevoj pradėtų pasitarimų ir mė
gins išspręsti Vokietijos sujungi
mo, Europos saugumo ir kitus 
klausimus. Sutarta, kad nusigink
lavimo, įskaitant JAV prezidento 
pasiūlymą pasikeisti “ginklavimo
si planais” tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos, klausimas bus 
svarstomas dar šį mėnesį Jungti
nių Tautų Nusiginklavimo Komi
tete.

Konferencijai pasibaigus D. Bri
tanijos ministeris pirmininkus 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
jis esąs patenkintas konferencijos 
rezultatais. “Pagaliau mes pradė
jome darbą, kuris, galėjome ti
kėtis, turėjo būti pradėtas 1945 
m.” — pasakė Edenas.

Po Edeno kalbėjęs Bulganinas 
pareiškė, kad konferencija yra po
zityvus įnašas pasaulio įtampos 
sumažinimo ir pasitikėjimo atmos
feros sudarymo prasme.

Prezidentas Eisenhoweris pasa
kė: “Dabar galimybės įgyvendin
ti teisingą taiką, sugyvenimą ir 
laisvę yra šviesesnės ir pavojus 
modemiškojo karo tragedijos yra 
mažesnis”.

Prancūzijos min. pirmininkas 
Faure, pritardamas prieš jį kalbė
jusiems pareiškė, kad konferenci
ja turėtų turėti teigiamos įtakos 
Rytų — Vakarų santykiams.

Reuterio politinis koresponden
tas rašo, kad Sovietų vadai, la
bai ilgai reiškę nepasitikėjimą, 
įtarinėjimus ir neapykantą Vaka
rams, šį kartą pasirodę draugiški 
ir sudarę įspūdį, kad Rusija yra 
pasiryžusi vengti karo. Jis mano.

kad užsienių reikalų ministerių 
konferencija, kuri spalio mėn. 
įvyks taip pat Genevoj, gali su
kliūti prie tų pačių klausimų, dėl 
kurių “mirties” taške buvo atsi
dūrusi ir dabartinė konferencija.

Santūrus optimizmas
JAV prezidentas, grįžęs į Va

šingtoną iš Genevos konferencijos, 
kongreso vedamas pareiškė, kad 
turįs įspūdį, jog Sovietai yra pa
sirengę tartis taikos įgyvendinimo 
klausimais draugiškumo atmosfe
roje. Jis taip pat pažymėjo, kad 
Genevoje nebuvę padaryta jokių 
slaptų susitarimų nei žodžiu nei 
raštu.

Vėliau prezidentas Eisenhoweris 
kalbėjo į amerikiečių tautą per te
leviziją. Jo kalba buvo perduota 
septyniomis kalbomis Sov. Sąjun
gai ir Pabaltijo valstybėms, de
vyniomis kalbomis satelitiniams 
kraštams už geležinės uždangos ir 
Azijai — penkiomis Azijos tautų 
kalbomis.

Eisenhoweris kalbėjo apie 4 
Didžiųjų konferenciją ir įvyksian
čią 4 užsienių reikalų ministerių 
konferenciją Genevoje. Jis pasa
kė, kad 4 Didžiųjų susitikimas pa
sauliui parodęs daugiau, negu ka
da nors, kad Amerika yra pasi
ryžusi visados tartis, tvirtai lai
kydamosi garbingumo, teisės ir 
teisingumo, dėl taikos užtikrinimo. 
Toliau jis pažymėjo, kad Genevos 
konferencijoje taip pat išryškėję, 
kad atominis karas reikštų žmonių 
rasės sunaikinimą. Kalbėdamas 
dėl bendro optimizmo, kuris atsi
radęs konferenciją draugiškoj nuo
taikoj užbaigus, prezidentas pa
brėžė, kad JAV neturi pasinerti 
nerūpestingume ir pasitenkinime. 
Amerikiečiai neturi prarasti vil
ties, bet turi pasitikėti savimi.

Kaip su pavergtaisiais?

Iš New Yorko pranešama, kad 
prezidentas Eisenhoweris patvir
tino planą, pagal kurį bus gami
nami “žemės satelitai”. Jie nu
matoma paleisti erdvėn tarp 1957 
m. liepos mėn. ir 1958 m. gruod
žio mėn.

Žemės satelitai — maži erdvės 
laiveliai, bus paleisti 200-300 mylių 
augštyje ir, keliaudami po 18.000 
mylių per valandą, aplink žemę 
apskries per 90 minučių.

žemės satelitai'— grynai moks, 
linls eksperimentas. Bet, kaip jau 
šiandien teigiama, tai kartu būsiąs 
ir pirmasis žingsnis j Marsą ir 
kitas planetas.

• šią savaitę Amerika nuleidžia 
į vandenį antrą povandeninį ato
minį laivą, “Jūrų vilkas". Palygi
nus su pirmuoju, Nautilus, šis yra 
patobulintas. Jo tonažas 3000 to
nų, o galimas greitis — 30 mazgų 
per valandą.
• Egipto min. pirm. pik. Nasse- 
ras užsienio spaudos konferenci
joje pareiškė, kad suėmus Kairo 
universiteto profesorių Omar Tan- 
tawi, Egipto komunistų vadą, pas 
jį rastas sąrašas įgalinęs vyriau
sybę “sulaužyti Egipto komunistų 
partijos nugurkaulį". Suimta šim
tai komunistų vadų. Nasser nuro
do, kad vyriausybė “sudaužiusi" 
ir fanatiškąją Moslem Brotherhood 
organizaciją, “dirbusią su komu
nistais”.

Nasser pažadėjo, kad Egipto 
parlamento rinkimai įvyks ateinan
čių metų sausio mėn.
• Malajuose parlamento rinki

mus laimėjo organicazijų blokas, 
j rinkimus ėjęs su šūkiu: neprik
lausomi Malajai.’ Malajai neprik
lausomybės reikalauja 1959 metais.

Naujasis parlamentas'galės tvar
kyti krašto vidaus reikalus, bet 
gynybos, užsienio politikos bei vi
daus saugumo reikalai ir toliau 
pasilieka anglų Augštojo Komisa
ro rankose, kuris, be to, gali ve
tuoti kiekvieną vyriausybės ir par
lamento nutarimą.

PALEISTAS KARDINOLAS 
WYSZINSKIS?

Reuteris praneša, kad Lenkijos 
primatas kardinolas Stefan Wysz- 
insky paleistas iš kalėjimo. Jis 
esą, apgyvendintas vienuolyne bet 
vieta nenurodoma. Jam dabar leis
ta susirašinėti su giminėmis.

Iš Budapešto atvykusieji į Vieną 
žmonės teigia, kad Vengrijos pri
matas kardinolas Mindszienty nė
ra laisvas. Tik jo kalinimo vieta 
pakeista. Manoma, kad jis yra per
keltas j kurį vienuolyną.

• Nuo liepos 24 d. Sydnėjuje 
ir kitose NSW vietose benzino kai
na pakilo 0,5 peno galionas. 
Augščiausios kokybės benzino ga
lionas automobilių savininkams da
bar kaštuoja £0.3.7 galionas.

Nors daug kalbama apie konfe- įvelta į liaudies 
rencijos "draugišką ir šiltą” nuo
taiką, bet joje šitie jausmai tik
renybėje nesiliejo per kraštus. Visi 
kalbėjo apie taiką Ir draugystę, 
bet tie pasisakymai didelio entu
ziazmo nesukėlė, nes iš karto buvo 
jaučiamas tam tikras kietumas Ir 
atsargumas, neišnykęs visą laiką.

Vienintelis Genevoje prez. Ei
senhoweris prisiminė pavergtuo
sius. Tuo būdu jis ištesėjo savo 
pažadą. Ir jis išsireiškė labai aiš
kiai: “Platesnės apimties yra tau
tų teisės išsirinkti patinkamą val
džią problema, kaip lygiai yra 
grąžinimas Joms nepriklausomy
bės, savarankaus voldymosi, kurio 
jos neteko”. Jis čia pat priminė, 
kad dar daug tautų yra Europo
je, “turėjusių senas ir garbingas 
valstybiškumo tradicijas”, bet ku
rios negavo karo metu sąjunginin
kų paskelbtosios laisvės. Tai buvo 
karti piliulė Bulganinui, bet ją 
tuoj pasiskubino atskiesti Edenas,

demokratijų vi-

kilti klausimas, 
ir toliau pavyks 
reikalus, ar jų

daus rekalus.”
Dabar tik gali 

ar amerkiiečiams 
ginti pavergtųjų
tiesus žodis bus ir toliau slopina
mas anglų ir prancūzų miglotomis 
formulėmis?

Atsimenant, kad dar taip nesenai 
pasaulio spauda nedrįso tiesos 
žodžiu užrūstinti “didijį mokyto
ją”, tai šiandien, atrodo, vėl pra
dedama bijoti teisybės viešu atsk
leidimu sugadinti “šiltus ir drau
giškus” santykius su “naują ” po
litiką pradėjusiais naujaisiais 
kremliaus vadais.

Turint galvoj, kad Sov. Sąjun
ga pastaruoju metu išgyvena ūki
nius sunkumus ir savo agresyvio
sios politikos pralaimėjimą, kad 
šaltasis karas Jiems nesiseka, ga
lima prileist, kad jie padarys kai 
kurių nuolaidų, jieškodami drau
gų tarpe tų, kuriems dar vakar 
aštrius dantis rodė. Bet tai bus

jos sujungimo, susitarimo dėl Eu
ropos saugumo, kuriame dalyvautų 

JAV, kuri tarnaus komerciniams ’r Vokietija bei neutralios juostos 
reikalams, pradėjo veikti pereitą, tarp ^ytų ir Vakarų, šitai tiko 
savaitę. Ji įrengta New Yorko vai- ' Sovietams, nes aštrus pavergtųjų 
stybėje. klausimas buvo šiuo miglotu plane-

' liu lyg ir užrauktas.
Eisenhowerio pasisakymas dėl pa
vergtųjų užpykino Bulganiną ir 
jis į tai nieko neatsakė. 
Už jį vėliau atkirto kitas jo de
legacijos narys, tardamas: “Ne-

• Iš New Yorko pranešama, kad 
pirmoji atominė elektros jėgainė

Europoje gyveną Radijo skyriaus 
bendradarbiai, taip pat ELTŲ re
daktoriai. Suvažiavime bus svars
tomi informaciniai, propagandiniai 
ir administraciniai klausimai.

išėjęs su savo planu dėl Vokieti- nuolaidos akims apdumt|, laiko iš.
lošti. Kariškai kalbant — Sovietai 
atsitrauks naujam persigrupavi- 
mui.

Mes iš šios konferencijos nieko 
nelaimėjome ir, sunku tikėtis, kad 
artimoje ateityje mūsų byla pasau
lio “didžiųjų” konferencijose būtų 
mums palankia prasme išspręsta 
ar sprendžiama, kaip lygiai netikė
tina, kad bet kokie susitarimai, 

kurie, prileiskime, ir pasiseks, tver
tų ilgesnį laiką. Nes kol viena

leiskite, kad konferencija būtų valstybė vykdys pavergimus, kol

• Kipro saloje vis tebesproginė- 
. ja bombos. Graikai reikalauja šią

salą prijungti prie Graikijos. Į 
ją reiškia pretenzijų ir Turkija.
• Iš Tel Avivo pranešama, kad 

i Izraelis susitarė su Sovietais “pa
lankiausiomis sąlygomis” naudotis 
viens kito uostais.
• Amerikiečiai pagamino naujo 

tipo lėktuvą, pakylantį nuo van
dens. Jis turi 4 sprausminius mo
torus, gali gabenti atominę bombą, 
pakilti iki 10 kilometrų į augštį 
ir skristi 1000 km. greičiu į va
landą.
• D. Britanija Izraeliui pardavė 
du laivus naikintojus. Dabar Izra
elis turės stipriausią laivyną Vi
duržemio jūroje.
• Pereitą savaitę Lenkiją nu

siaubė baisi audra. Vien tik Varšu
voje nukentėjo 200 namų — nu
plėšti stogai, užlieti rūsiai. Apga
dinti elektriniai geležinkeliai. Nuos
tolių padaryta už 1,5 miliono zlotų.
• Maskvoj vieši Londono vyr. 

burmistras. Jį pakvietė apsilankyti 
Maskvos miesto sovietas.
• Reuteris praneša, kad Sov. 

Sąjunga šiaurės Vietnamui paža
dėjo £ 35 mllionų paskolą.
• Holdeno automobilių gamybos 
bendrovė savo įmonių praplėtimui 
ir naujų statybai paskyrė 21 mi- 
lioną svarų skyriui Australijoje.

nebus atstatyta taika ir teisingu
mas pasaulyje, tol nebus ir pas
tovios taikos. Zigmas Vėtra.

1
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| Maskvos tam tikras TSRS kp. ck. 
-Jį4Ą f/f ffkl “■M1“ '’sakymas ~ Pprlei8ti by]aa Pr°-į I^JI If J ■ f J ILį kuratūrai. Gal tuo būdu buvo no- Į r®^a Pabl'®žti, jog Lietuvoje lai-
W .» komasi “konstitucinių” nuostatų,

gal bijota platesnio atgarsio vi
suomenėje — visuomenė tai įvai
riai aiškino, žodžiu, Sov. Lietu-

I vos prokuratūra nutraukė tardy- 
I mus ir pradėjo sudarinėti “tinka- 
' mą atmosferą” jaunimui iš Lietu- 
' vos į Sibiro plėšinius toliau atrin- 

kiti. Tada komunistinės valdžios kinėtl. Toji “atmosfera” stengia- 
pareigūnai, norėdami sustabdyti masi sudaryti įvairiai: po "praves- 
"paniką”, griebėsi griežtų priemo- tos cenzūros laiškai galiausiai bu- 
nių. Stepių ir dirvonų plotai, ku- V(, persiųsti išvykusių šeimoms, o 
riuose kuriami nauji sovchozai, 1 pačios šeimos paragintos rašyti j 

| buvo suskirstyti į apsaugines zo- plėšinius “darbo didvyriams ir pir- 
' — - m,j "užtvarų” ; mūnams”. Kai kurioms šeimoms

Vt+ LIETUUQJE
KAIP PROKURATŪRA SUDARO 
JAUNIMUI I SIBIRĄ ATRINKTI

'ATITINKAMĄ ATMOSFERĄ”

Š.m. gegužės mėn. gautos iš 
Akmolinsko, Kustanajaus, Barnau- 
lio ir Novosibirsko — iš tų vieto
vių, kur tiek pernai, tiek šiemet 
perkeliamas nuolatinio darbo dir
bti lietuviškasis jaunimas, o lietu
viškosios šeimos — ten įsikurti, I nas — užtvaras. Tų 
žinios buvo trumpos, bet rūsčios, i saugoti pav. į Barnaulą buvo iš l buvo patarta pasiųsti drabužių, 
gal net tragiškos. Tos žinios skel- , Buriat — Mongolijos pasiųsti rai- maisto, vaistų. Duodami sp<*cialūs 
bė: 1955 m. balandžio mėn. prad- tolių pulkai. Geležinkelių svarbiau, leidimai gauti papigintomis kaino- 
žioje “naujųjų plėšinių” zonose ir šiuose mazguose į vakaras ir į 1 mis prekių — siuntiniams. O pa- 
vandens kanalų bei kelių statymo pietus nuo šiaurės Kazachstano tys rajonų jr miestų prokurorai 
centruose — Akmolinsko, Kusta- (iki Alma-Atos ir Orenburgo) bu- aiškina, kad “dėl vietos admlnist- 
najaus, Barnaulo (Altajaus kraš- vo padarytos spec. MVD dalinių racijos padarytųjų klaidų” tikrai 
te), Novosibirsko (Kolundinskaja “naujos” užtvaros — pabėgėliams Į “plėšininėse srityse” kuriamuose 
Stiep”) ir Amūro upės darbų cent- gaudyti. Tokiose “lagzonose”, kur naujuose tarybiniuose ūkiuose pa
ruošė rengiamos uždaros izoliuo- uždaromi pabėgėliai ir “maištinin- 1 sjtaiko trūkumų, bet tais visais Tei
tos "lagzonos”. Tokių “lagzonų”, kai”, suimtieji laikomi ir tardo- Į kalais susidomėjo partija, ir dabar 

mi trumpai iki trijų ar keturių : įje trūkumai jau pašalinti arba 
savaičių. Paskum, po pirmųjų tar- baigiami šalinti. Tuo tarpu Lietu- 
dymų, užrakintais vagonais išve
žami į Tol. Rytus, greičiausiai — 
į Amūro ir Jakucko sritis.

Kada žinios apie tai pasiekė 
Vilnių, porą savaičių okup. Lietu
voje buvo tylu — kvislinginė ko- , 
munistų vyriausybė nesiėmė, bent i

išskyrus Amūro sritį, veikia jau 
78. Į šias “lagzonas” suvežami iš 
naujai kuriamųjų sovchozų Sibiro 
plėšiniuose iš visų Sov. Sąjungos 
respublikų “atrinkti” darbininkai, 
kurie arba mėgino pabėgti, arba 
skleidė antikomunistinę propagan
dą, reikalavo valdžią sudaryti ge
resnes gyvenimo sąlygas, statyti 
!!f°_n.ir.e? ’riešai,'7ok7ų"7p7h7g77ių 7y7'ų:

matyti, laukė įsakymo iš Maskvos. 
Bet gegužės pabaigoje MVD orga
nai pradėjo atsidėję sekti, iš kur 
tokios žinios, apšauktos gandais,

; vos komjaunimo centro komitetas 
pradėjo dar sparčiau okup. tėvy
nėje atrinkinėti “savanorius” į 
plėšininos sritis ir “statybos dar
bus” Tolimuosiuose Rytuose.

Elta.

Į • Prezidentas Elsenhoweris Ge- 
I nevoj įteikė maršalui Žukovui ra
dijo aparatą ir “amžiną plunks- 

! ną”, dovaną Žukovo dukrai jos ve- 
kyla. ' Tu”ėjau” bu”v7 nutrauktas 7a“iš- i pr0^ D°Van’_ 
kų siuntimas iš Lietuvos j "plė- I 
šinių sritis” ir iš ten — j Lietuvą, j 
Vilniaus mieste ir rajone buvo pra
dėtos apklausinėti išsiųstųjų į ,
“plėšinius” šeimos. Komjaunimo 
centro komitetas š.m. gegužės 20-

muosius būstus, daugiau drabu
žių etc., žodžių, reikalavo ištesėti 
tuos pažadus, kurie buvo duoti 
jaunimą atrenkant “savanoriais” į 
naujuosius plėšinius. Prišnekėta ir 
prižadėta buvo daug, o pasiųstieji 
“pirmūnai” vietoj būsimųjų sov- 
chozų ne kartą terado tik plikus 
laukus, kur turėjo kastis žemėje 
ar drėbti iš molio gyvenamuosius 
būstus. Bevelk visi sovchozai Al- 1 
tojaus krašte neturi reikalingų pa- 30 7d.‘'7as7u7t7‘’ i‘‘'raroVu7°savo 
talpų, jiems trūksta šulinių, sam- • .................. ..................
tarinės pagalbos maisto, drabužių, Ga“17^17 įšikiš.7 ir' ‘ "LTSR Tro-

Kas nuostabiausia —

partijos pirm. sekr. Chruščiovas 
pareiškė, kad Žukovas labai no. 
rėjęs pasilikti Maskvoj daly- 

1 vauti dukters vestuvėse, bet jis 
: dar labiau norėjęs pasimatyti su 
I Amerikos prezidentu, todėl jis vy
kęs j Genevą.

, įgaliotinius ištirti reikalo vietoje, I • Londone viešėjo Gudijos metro
politas Pitrlmas. Jis pažadėjo pa
kviesti pas save Canterburio ar
kivyskupą Fisherį. Kitas sovieti
nis dvasiškis pažadėjo pakviesti 
pagarsėjusį baptistų pamokslinin
ką Billy Grahamą.

° ne kartą ir darbo įrankių. , kuratflra». Kas nuostabiausia - 
Pirmieji iš plėšinlnlų žemių pra- prokuroras Bacharovas ir Vilniaus 

dėjo bėgti “savanoriai komjaunuo- bei Kauno prokurorai Janonis ir 
llai” rusai. Paskum jų pėdomis Šimonis sulaikė tardymus. Buvo 
pasekė ukrainiečiai, lietuviai ir spėliojama, kad buvo gautas iš

NUOMONES

MEDŽIO DROŽINIAI
Medžio drožiniai gimtajam kraš- rakterį, gyvenimo būdą. Šitos tau

tui atsiminti. Ignas Končius. Iš- 1 tos savybės mums apsireiškia per 
leido Liudarf J. Končius, Liet. En- 1 jų laisvą dvasinę kūrybą: dainas, 
ciklopedijos spaustuvė Bostone, šokius,, vaizduojamąjį liaudies me-

I ną ir pan.
Minėtas savybes mes priskiria- 

laužymo, kietais aptaisais, gera- me tik tai, o ne kitai tautai, ir 
me kreidiniame popietyje, 223 pus
lapių knyga.

įvade leidėjas rašo apie drožinių 
autoriaus kelią Iš Lietuvos į Su
detus (1944), kur jis pradėjęs 
drožinėti, vėliau apie gyvenimą ir 
darbą DP stovyklose Vokietijoje 
ir dabar JAV.

Toliau leidėjas skundžiasi:... 
"Deja, iš didelio šakalio tėvui pei
liuku išdrožinėti rūpintojėlį buvo 
kurkas lengviau, kaip man pačiam 
drožinius sudėlioti į knygą...” To. 
liau.:... “Ypač esu dėkingas visai 
nesigailėjusiam laiko gerb. K. 
Gruzdu!, aptikusiam nelengvą ke
lią šviesoj parodyti didžiausias 
smailaus aštraus peilio viršūnėlės 
drožinių smulkmenas. Nuotraukų 
daryto daug... ”

Aalškėja, kad čia turima reika
lo su įmantriu liaudies kolekty
vu, pasišovusiu parodyti pasauliui 
modernų dievdirbį. Žiūrėk! — ge
riausias lietuviškas gajumo įrody
mas. Jokie vėtymai — mėtymai 
po pasaulį nepakeitė lietuviško 
būdo. Dar yra žmonių, kurie tęsia čia atrasime tai, ko netekome, 
mūsų liaudies kūrybos tradicijas.

Toks būtų pirmasis — pavirau- ! bų pavadinti negalima jau vien dėl 
tiniškas įspūdis. “* *--------- ■ -

Knygoje randame daug kryžių j

U.S.A.
Prieš akis guli seno stiliaus su- Į

■ sakome, kad jos Išreiškia tos tau
tos charakterį! Kalbėdami apie lie
tuvių liaudies meną, turime gal- 

I voje tuos savitumus, kurie charak
teringi tik mums Ir niekam kitam.

Kryžiuose ir koplytėlėse, kaip ir 
pačiame jų statymo pakelėse fak
te, atsispindi lietuvio dvasia, su 
visais jo individualybės niuansiais. 
Dievdirbių darbai yra jų dvasinių 
nusiteikimų simboliai.

Statulėlėse mes matome rimtį. 
Savo liūdesį ir kasdieninį vargą 
lietuvis išreiškė Rūpintojėlyje. 
Koplytėlių ornamentika ir kiti 
priedai nenusveria pagrindinio ob
jekto, o jį papildo ir papuošia. 
Koplytėlių stiliuje išlaikyta pro
porcija ir bendra harmonija. Tai 
atlikta žmonių su įgimtu skoniu 
Ir pašalinių įtakų nepažeistu juti
mu. Todėl sakome, kad jų darbai 
išreiškia lietuvio sielą. Tai vadi
name lietuvių liaudies menu.

Dabar grįžkime prie I. Končiaus 
darbų, kurių šioje knygoje ran
dame per 200, ir pažiūrėkime, ar

Gryna liaudies kūryba šių dar

to, kad tai atlikta žmogaus dau
giau ar mažiau paveikto svetimų

— koplytėlių, viens į kitą panašių, įtakų Ir aplinkos. Ir tai supranta- 
klek skirtingai sudėliotų, apšvieti- ______  ______
mu bandant išgauti stipresnį įs- Į ir techninės revoliucijos negalėjo 
pūdį.

Nuosekli kritika čia sunkiai ga- . . ...
Įima, nes liaudies kūrybos, kaip dar Ir tai, kad jis pagrindinai su- 
ir aplamai kūrybos, nesaisto jo- sipažinęs su mūsų dievdirbių ko
kios taisyklės ar normos. Kūrybo. — • ■
je yra laisvė. Tik tuo būdu žmo
gus gali išreikšti save. Kalbėdami 
apie tautas ir lygindami jų liau
dies meną, mes matom didelius 
skirtingumus. Taip yra todėl, kad 
kiekviena tauta turi skirtingą cha-

nia: dvidešimto amžiaus dvasinės

| nepalikti savo pėdsakų. Kad I. 
Končius turi platų akiratį, parodo

ir surinko įdomios statistinės med
žiagos, kas paskelbta knygoj.

Toliau, jau jis pats pradeda ga
minti kryžius: vienur kopijuoda
mas, kitur Iškreipdamas bando at
kurti, ir naujų sukurti, remdama
sis tuo, ką matė Žemaitijos pake
lėse. Bet pas autorių perdaug sve
timų įtakų, kad galėtų laisvai iš
sireikšti. Jis sau leidžia daugelį 
dalykų, neįmanomų senovės lietu
viui — gamtos vaikui. Tiesa, ir 
čia mes randame daug paviršuti
niško jausmo ir naivios mistikos; 
gal tai būtų motyvai, kurie kal
bėtų apie autoriaus natūralumą. 
Tačiau darbuose trūksta rimties, 
ką turėjo laimingai tikintis kai
mietis krikščionis, kuris, tiesa, dar 
tuo pačiu metu įtartinai skersa
kiavo į Perkūną ir pabalių lau
mes. Gal dėl to mūsų kryžiai sa
vyje turi kažkokios paslaptingos 
mistikos.

Ig. Končiaus rūpintojėlis kartais 
piktas, kartais nuobodžiaujantis... 
Negali nė iš tolo lygintis su Lie
tuvoje pasilikusiais, senųjų diev
dirbių gamintais.

Vertinant liaudies meną nusisto
vėjusiais standartais, autoriaus 
pastangas tektų vertinti negaty
viai.

Bet juk nieko blogo, jeigu žmo
gus iš meilės tėviškei, ją prisi
minęs, bando savaip atkurti ma
tytus vaizdus. Taip. Bet noras tai 
parodyti pasauliui, su eventualiu 
tikslu garsinti lietuvių liaudies 
meną (tam yra anglų k. tekstas), 
pasinaudojant galingiausia priemo
ne — spauda, nėra girtinas užsi
mojimas, nes tuo ne tik nepasie
kiama tikslo, bet dar pateikiamas 
iškraipytas mūsų liaudies kūrybos 
vaizdas Ir tuomi suteikiamas meš
kos patarnavimas mūsų tautinei 
propagandai.

Knygą bevartant labai nykiai
nuteikia parašai po nuotraukomis, Garbės teisman išrinkti prel. J. 
kaip tai: “Ant tašytų nekieta”,“Be 1 ’ °1”-'—"
ugnies gaisras”, “Toli matau — 
nejauku”, "Nesuprasi”. Tikrai ne
suprasi, nors perskaitysi leidėjo 
pastabą: “Parašai padėti tik gali
mų kilti minčių pradžiai atsirem
ti (?). ‘

Knyga išleista be reikalo. Sis

IR TAUTOS HIMNAS UŽKLIUVO
Per pirmąjį dešimtmetį daug 

gražaus darbo atlikta tautinio gy
vastingumo išlaikymo bare. Bet, 
kartu nokia pastebėti, kai kas 
iš mūsų taip "įsisiūbavo, įsilinga
vo”, kad pradėjo viską maišyti 
jaukti, manydami, kad var
dan "šventos ramybės” lietuvis 
priims viską už tikrą pinigą. Ir 
liūdniausia, kad šitą pragaištingą 
darbą varo žmonės, kurie nešioja 
mokslo ir kitokius pagarbius titu
lus.

Konkretus pavyzdys, š. m. 
“švyturys” Nr. 2. (leidžiamas ir 
redaguojamas kun. Pr. Vaserio Ir 
Br. Zumerio, Melbourne), įsidėjo 
inž. J. Aranausko str. antrašte: 
"Tegul saulė Lietuvos tamsumus 
prašalina”.

Prieš šešerius metus kun. prof. 
St. Yla rašė, kad dr. Vinco Kudir
kos parašytas Tautos Himnas iš
reiškia lietuvių tautinį credo. Jau 
tada kun. prof. St. Yla, atrodo, 
pramatė, kad liūdnose ir tamsiose 
tremties dienose kai kas iš mū
siškių pasineš kosmopolitizmo ir 
internacionalizmo keliais.

Ir neapsiriko. Inž. J. Aranaus- 
kul šį kartą pav. nepatiko Tautos 
Himne žodis “Saulė”. Kodėl sau
lė, o ne kitas kuris? O gal tik šį 
kartą saulė; gal kitą dieną inži
nieriui (ar kam kitam) nepatiks 
"Vardan tos Lietuvos”, ar kuris 
kitas žodis, sakinys, išsireiškimas?

Gal kurią dieną vėl kam. nepa
tiks. kodėl Vincas Kudirka, anoje 
gūdžioje mūsų tautai vergystės 
gadynėje, su nedaugeliu kitų pa
siryžėlių, žadino tautos dvasią, vi
sas jėgas skyrė Lietuvai, o nenuė
jo su šimtais dėl "trupinio aukso, 
gardaus valgio šaukšto”?

Inž. J. Aranauskas rašo: "Ko
munistai, ne katalikai, gali jos 
šauktis (k.a. Stalino saulės vardu 
ar pan.), kad ji tamsumas šalin
tų, arba kad priešus iškeplntų ir

t.t. ir Lt.”
Ilgiau neapsistodami prie inž. 

J. Aranausko minties (nes ji vi
siems perdėm aiški ir per aiški), 
pasekime kun. prof. St. Ylą, kada 
Jis rašo apie Vinco Kudirkos pa
rašytąjį Tautos Himną: “Sąmo-

i katalikas ir už kun. prof. St. Ylą. 
Jis šūktelėja dar vieną pakopą ir 
drožia: “Šis dabartinis tautinis 
credo negali būti kataliko lietuvio 
tautiniu Credo”.

Koks gi inž. Aranausko tautinis 
credo?

ningas, doriškas apsisprendęs lie- I Tūlas pasakys, kad iš Tėvynės 
tuvis turi prieš akis šviesų, Idealų | pabėgusio, sotaus ir apsitupėjusio 
savo tėvynės vaizdą. Tačiau regi ' ramioje pasvietėje “tautinis credo” 
niūrią, klaikią ir tamsią tikrovę, — ,----
kuri idealųjį tėvynės vaizdą tem
do. Jis todėl šaukiasi saulės, kad ; lygiai brangina dr. Vincą Kudirką 
toji tamsumus Tėvynės padangėje ' *---- =- ”-1It--------- * ■
prasklaidytų. Ta saulė, aišku, nė
ra fizinė. Tai simbolis dvasinės 
šviesos. Mes, lietuviai, šitą dvasi
nę šviesą negalime išsiaiškinti ki
taip, kaip atspindi amžinosios 
šviesos, kuri viena tegali visas 
tamsumas išsklaidyti. Lietuvis ti
ki, kad ši šviesa iš amžių glūdu
mos 
juo 
tuos 
koks 
nykumos. Jis supranta, kad švie
sos ir tamsos kova yra ir bus ne
sibaigianti. Tačiau jam aišku, kad 
jo Tėvynė niekada nenusilenįks 
tamsai, nes, tai padariusi, ji pra
rastų savo dvasinę ir fizinę gyvy
bę”.

Kun. prof. St Yla, paryškinda
mas pagrindines mūsų Tautos 
Himno mintis sako, kad saulė — 
tai simbolis dvasinės šviesos, kaip 
šitai supranta visi indoeuropie
čiai. šitą dvasinę šviesą, nūnai, 
ir mes, lietuviai, negalime kitaip 
išsiaiškinti, kaip atspindį amžino
sios Šviesos.

Taip supranta ir aiškina kun. 
prof. St. Yla, dėl lietuvšikųjų rei
kalų kacetuose kankintas, žmogus 
gilus, plačios erudicijos.

Bet Inž. J. Aranauskas vistiek 
nori pasirodyti besąs karštesnis

— tautinis išsigimimas.
Kenčianti ir kovojanti Lietuva

lydi mūsų žingsnius ir Jis 
labiau tuo tiki, juo pikčiau 
pačius žingsnius sekioja kaip 
priešas įvairios tamsumos ir

' ir Maironį, žemaitę ir Vaižgantą, 
į Tie patys broliai ir sesės, žiau
raus okupanto persekiojami, pavog- 
čiomis gieda “Lietuva Tėvynė mū
sų...” ir "Marija Marija..."

Nereiktų apie tai, gal būt, ir 
kalbėti, jei inž. Aranausko vargani 
samprotavimai, iškelti viešumon, 
nenuodytų mūsų priaugančios kar
tos tautinės sąmonės, jeigu per 
sugretinimus su “Stalino saule”, 
nesikėsintų degraduoti mūsų Tau
tos Himno.

Keistas ir sykiu būdingas suta
pimas. Rusų caro žandarai Nau
miesčio kapinėse, kur palaidotos 
dr. Vincas Kudirka, iš Jam pasta
tyto paminklo Išdaužė ten įrašytą 
himno posmelį “Tegul saulė Lie
tuvos...” Dabartinis raudonasis 
okupantas uždraudė giedoti Vinco 
Kudirkos sukurtąjį Tautos Him
ną Krašte. Gi šiandien, parapim- 
niame laikraštukyje, inž. Aranaus
kas pradėjo naują akciją prieš tą 
patį mūsų Tautos Himną.

Jei Tautos Himną, — brangų 
ir šventą kiekvienam doriškai ap
sisprendusiam lietuviui, — pradė
sime tempti ant bažnytkaimlško 
kurpallaus, tai ir patys save neuž
ilgo užsirauksime 'ir pradėsime 
melstis svetimais liežuviais. Inter
nacionalistai vadovai tada pasi
teisins — Dievas supranta visomis 
kalbomis...

J. Rimas (Melb.)

^LlCTUUIM-------
FMAULHX

ARGENTINA
— “ALB” skelbia, kad nuo š. j 

m. liepos 1 d. visi bent dvejus me
tus Argentinoje Išgyvenę svetim
šaliai, tarp jų ir lietuviai, turi iš
siimti Argentinos pilietybę. Visi 
privalo registruotis, o kas piliety
bės nenori gauti, privalo tokį sa
vo nusistatymą specialiai dekla
ruoti.

BRAZILIJA
— Tarptautinis eucharistinis 

kongresas Brazilijos sostinėje vy
ko liepos 17-25 dienomis. Iš JAV 
į jį atvyko vysk. V. Brizgys, prel. 
Tgn. Albavičlus, prel. J. Balkūnas, 
o lieutvių maldininkų atvyko iš vi
sos eilės valstybių. Lietuvių pa
maldos ir konferencijos koncen
travosi šv. Genovaitės bažnyčioje. 
Lietuvių iškilmėse dalyvavo apie 
tūkstantį. Ta pačia proga buvo ta
riamasi lietuvių šalpos, lietuvybės 
išlaikymo ir kitais reikalais, taip 
pat meldžiamasi už Lietuvos iš
laisvinimą bei1 visų lietuvių vieny
bę ir susiklausymą. Brazilų spau
da iškelia vysk. Brizgj kaip Ken
čiančios Bažnyčios atstovą.

Prel. J. Balkūnas iš Brazilijos 
aplankys Urugvajų, Argentiną, 
Peru, Čile, Kolumbiją Ir Venesue
lą, kur lankys lietuvius ir susipa
žins su jų gyvenimu. J Braziliją 
yra taip pat atvykęs kun. B. Su
gintas.

JUNGT. AMERIKOS VALST.

i laitis; revizijos komisijon — prel. 
I I. Albavičius, dr. J. Bajerčius ir 
I D. Velička.

— įsteigtas Kultūros Fondas, 
kuris rūpinsis lėšų telkimu, Kul
tūros Taryba — visais kultūros 
reikalais ir lėšų paskirstymu, o 
švietimo Tarybai — atitenka visi 
švietimo reikalai. Taryba Išklausė 
LOK pirmininko prel. Balkūno-, 
sekretoriaus A. Saulaičių, iždinin
ko V.M. Chase, Tautos Fondo pa
sų Ir ženklelių pi. administr. A. 
Trečioko, LOKo kontrolės komisi
jos pirm. J. Vilkaičio pranešimų, 
be to, St. Barzduko referato apie 
LB ateities konkrečius darbus, V. 
Cižūno — tautinio ugdymo ir švie
timo klausimais ir K. Bielinio — 
apie piniginius LB reikalus. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad LOKas 
suorganizavo 10 apygardų, 60 apy
linkių, prie balsavimo urnų per 
rinkimus atvedė per 7.000 lietu
vių, Inkorporavo bendruomenę, su
darė įstatus etc. Visi aplinkraš
čiai, rinkimų duomenys, apyskai
tos ir kt. sudėti leidinyje “JAV 
Lietuvių Bendruomenės knyga”. 
LOKas turėjo per 3.000 dolerių 
ižde. Daugiausia lėšų buvo*gavęs 
iš Waterburio apylinkės.

JAV LB pirmoji taryba krašto 
valdybos pirmininku visais balsais 
išrinko St. Barzduką, kuriam pa
vesta sudaryti valdybą. Valdybų 
paskiau turės patvirtinti taryba.

KANADA

ryba, ką jis savo darbuose nuola
tos kartoja — kaitalioja, kompo
nuoja — tačiau nekuria.

Mūsų seneliai retai peržengda
vo savo parapijos sienas. Gi T. 
Končius apkeliavo didelę dalį Lie
tuvos, domėdamasis tiktai kryžiais,

Balkūnas, J. Stiklorius Ir A Sau-

leidinys reprezentacijai netinka. 
Gaila, kad pastangos nebuvo pa
naudotos kitiems, svarbesniems 
reikalams.

A.M. Šimkūnas.

, mas vyko š.m. liepos 2-8 dieno- 
I mis Toronto mieste, Kanadoje. Su
važiavime dalyvavo 15 atstovų, ' 
tarp jų evangelikų kunigai Trakis 
ir Pauperas. Centro komitetas pa
liko nepakeistas, tik naujo komite
to nariu pririnktas J. Vilgalys. 
Dabar komitetą sudaro 10 asmenų, 
būtent: M. Brakas — pirminin
kas, dr. M. Anysas ir M. Purvi
nas — vicepirmininkai, V. Pitku- 
nigls — sekretorius, V. Peteraitis 
— iždininkas, J. Stiklorius, J. Vil
galys, E. Nauburas, A. Puskepa-

i laitis ir A. Paulaitis — nariai.

— Š.m. rugsėjo 3-4 dienomis 
Montrealyje, didžiausiame Kanados 
mieste, ruošiama Trečioji Lietuvių 
Diena, kuri proklamuojama taip 
pat kaip lietuvių vienybės šven- 

i tė. Ta pačia proga bus paminėta 
50 metų sukaktis nuo lietuvių įsi
kūrimo Kanadoje. Lietuvių Dienai 
atžymėti taip pat išleidžiamas 
metraštis.

— Kanados lietuvių 
šiltai atsiliepiama apie 
mirusį operos, solistą ir 
diofono direktorių Juozą 
nemaža prisidėjusį prie
operos sukūrimo, radiofono ypač 
muzikinės dalies sustiprinimo ir kt.

— Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio Sąjūdžio atstovų suvažiavi-

spaudoje 
Lietuvoj 
buv. ra- 
Bieliūną, 
Lietuvos

ŠVEICARIJA
šveicarų — Lietuvių Pagalbos 

Komitetas kuriam vadovauja Tho
ma, ruošia smarkią propagandinę 
akciją pabėgėliams padėti. LIT pa
siuntė reikalingos informacinės 
medžiagos, už kurią gauta nuoširdi 
padėka, taip pat saleziečių paruoš
tų nuotraukų filmų apie Lietuvą, 
susidedančią iš trijų dailų: istori
nės Lietuvos, nepriklausomybes 
laikų Lietuvos ir lietuvių liaudies 
meno. LIT taip pat paruošė filmai 
reikalingus paaiškinimus vokiškai.

Dovana Lietuvai
Daug projektų buvo ir dar da

bar yra, ką mes turėtume pado
vanoti vėl atgausimai laisvę Lietu
vai. Vienas konkretus projektas 
jau vykdomas. Nepriklausomam 
gyvenimui atsikūrslmai Lietuvai 
ruošiamas kraitis — Pasaulio Lie
tuvių Archyvas. Šis Archyvas, kai 
tik bus galima, bus pargabentas į 
Lietuvą. Tad kuris padovanoja ko
kį nors dalyką šiai įstaigai, tas 
padovanoja pačiai Lietuvai. Rei
kia tikėtis, nebus nė vieno tautie
čio, kuris nieko nepadovanotų, nes 
šioj įstaigoj turi būti surinkta po 
pasaulį išmėtytų lietuvių veiklos 
pėdsakai.

Pasaulio Lietuvių Archyvas ren
ka archyvinę, bibliografinę (spau
dą) ir muzėjinę medžiagą.

Kas norėtų platesnių informaci
jų gauti, prašoma pranešti savo 
adresą. Siųsti istorinę medžiagą 
Ir prašyti informacijų šiuo adre
su: Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
2601 W. Marquette Rd., Chicago 
29, Illinois.

PLA Vadovybė.
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JAUNIMO KVIESLYS — Ten, kur sravus Merkys, beg- 
damas, tekedamas per žalias pie-

_ _____ ..... ________________ vas, per alksnynus, krūmuotus

SENOJO DVARO BOČELIS
Šiemet sueina 25 m. nuo mūsų žy
miosios rašytojos ir pedagogės 
Šatrijos Raganos mirties. Tikroji 
jos pavardė Marija Pečkauskaitė 
(1878-1930 m.). Ta proga Melbour
ne Lituanistinių Kursų lankytojai 
rašė iš jos kūrybos keliamajam 
patikrinimui rašinį. Čia spausdi
nama kursantės K. Bredikytės, per
keltos į III-jį kursą, rašinio sant
rauka. Bočelis yra nevartotinas 
skolinys iš gudų kalbos, lietuviškai 
reikia sakyti senelis. Rašinyje ta
čiau šis žodis paliekamas, nes tą 
žodį vartojo autorė "Senojo Dva
ro” apysakoje, šia apysaka š.R. 
pastatė 
paminklą mūsų istorijoje 
svarbų vaidmenį 
bajorų dvareliui, 
tokio pavidalo Ir tokios dvasios 
niekad nebegrįš. Dvaras šiandien 
yra virtęs reakcijos ir lenkybės 
sinonimu, bet Jis, ypatingai žemai
čių dvarelis, yra turėjęs ir kitą 
pusę. Jis yra buvęs neišskiriama 
puošmena Lietuvos gamtovaizdžio; 
prisigūžęs tų pačių valstiečių tar
pe, kėlė jis juose ilgesį ir polė
kius šviesesniam ir sotesniam gy
venimui. Dvaro atsirėmęs ilgus 
šimtmečius yra buvęs mūsų valsty
binis gyvenimas; Radvilos, Katke
vičiai ir Valavičiai Liublino unijos 
sudarymo metu yra elgęsi kaip

ilgai tversiantį gražų 
taip 

suvaidinusiam 
kuris jau

didžiausi patriotai, prieš kuriuos 
nublunka daugelis šių dienų vei
kėjų. Nežiūrint didelės dalies dva
rų nusikaltimo lietuvybei, kita da
lis yra ugdžiusi Lietuvos kultūrą, 
sąmoninusi tą pačią liaudį. Tokį 
dvarą pavaizduoja mums Šatrijos 
Ragana, nepašykštėdama spalvų 
ir neigiamybėm. Gaila tik, kad 
mūsų jaunimas jos "Senam Dva
re” dėl gausybės lenkiškų ir tar
miškų vietų bei išsireiškimų nepa
jėgia vienas paskaityti. Ar never
tėtų išleisti laidą, kur visos len
kiškos vietos būtų išverstos į lie
tuvių kalbą, gi žemaitybės pakeis
tos bendrine tarme? Veikalas da
inai nustotų istorinio ir žemaitiš
ko atspalvio, bet jaunimas pajėg
tų jį skaityti.

Kursų Vedėjas.

M. Pečkauskaitė, Šatrijos Ragana, 
gimė Medingenų dvare, Pavande
nės parapijoje, netoli Telšių. Iš čia 
jos slapyvardė — nuo Šatrijos 
kalno, gi raganas ten buvo apgy
vendinusi žmonių fantazija. Mai
ronis kalną ir raganas apgaubė 
poetiniu šydu, o Pečkauskaitė pa
sirinko jį savo tikrajam veidui nuo 
smalsuolių paslėpti.
Šatrijos Ragana nuo pat mažens 
buvo gavusi gilų religinį auklėji
mą. Suaugus susidomėjo auklėji
mo klausimais: Ciuricho ir Fri
burgo universitetuose studijavo 
pedagogikos mokslus, grįžus dirbo 
Marijampolėje mokytojos darbą 
Ir vadovavo bendrabučiui, žymes
nieji jos beletristiniai kūriniai yra 
"Vktutė”, “Vincas Stonis”, ’’Dėl 
Tėvynės”, ’’Anuomet”, "Irkos Tra
gedija” ir "Sename Dvare”. Viso
je savo kūryboje ji skleidžia auk
lėjamąsias idėjas: tai tautinės są
monės žadinimas, liaudies švieti
mas, teisingumas, darbštumas, ba- 
jorjos tautinių ir socialinių klaidų 
bei charakterio ydų iškėlimas, bet 
negriaunančiai ir pasmerkiančiai, 
kaip daro Lazdynų Pelėda ar vie
tomis žemaitė. Šių didaktinių idė
jų Išryškinimas tačiau nekenkia 
kūrinių meniškumui, nes jos sa
vaime tinka Pečkauskaitės vaiz
duojamoms situacijoms ir žmonių 
charakteriams.
"Sename Dvare” apysaka yra ats
kirų eipizodv, scenų ir įspūdžių 
rinkinys, kuriuos jungia viena Ir 
ta pati svajinga nuotaika, žmo
giškasis kilnumas; visų vaizdų 
centre yra Mamaitė ir jos vaikai, 
šis’ kūrinys yra autobiografinio 
pobūdžio, nes Pečkauskaitė pavaiz
duoja tokią dvaro aplinką Ir žmo
nes, kurioje pati augo ar suaugu
si tokią aplinką norėjo matyti 
jaunystėje buvus. Su Irute aiškiai 
susitapdina autorė, gi ir pati apy
saka rašyta kaip paminklas miru
siai motinai.

Kartų Mamaitė su Irute ir broliu
kais nuvažiuoja į Kalnėnus, į Ma
maitės tėviškę, čia susipažįstame 
su Mamaitės tėveliu — bočeliu. 
Tai vienintelis žmogus Kalnėnuo
se, kuris Irutės ir jos broliukų ne
lepino ir nesistengė jiems įtikti. 
Ir visdėlto vaikai bočelį mylėjo, la
biausiai dėl to, kad juos juokino. 
Boėelis buvo augštas ir stambus 
žmogus, visad nusiskutęs, juodais 
žilstančiais plaukais, sušukuotais 
į kuodą. Ypatingą būdą turėjo 
melstis. Pavalgęs pusryčius, su sa
vo turkišku naktlsiausčiu ir gilia 
raukšle tarp antakių, vaikščiodavo 
po didelį Kalnėnų salioną ir kal
bėdavo rytmetinius poterius. Ši 
apeiga užtrukdavo gana ilgai, nes 
bočelis melsdavosi prie kiekvieno 
Balione lango, ant kurių būdavo po 
maldaknygę. Baigęs maldas eida
vo rengtis. Dėvėjo švariai ir ele
gantiškai: dėdavosi krakmolintą 
krūtinę, baltą apykaklę, vilkdavo
si ilgą švarką (surdutą). Taip pa
sipuošęs, su lazdele vienoje ranko
je ir didinamuoju stiklu antroje, 
eidavo ūkio apžiūrėti. Jo ūkio ins
pektavimas dažniausiai prasidėda
vo Ir baigdavosi arklidėje, nes Jis 
labai mylėjo savo arklius, kuriuos 
visuomet, per padidinamąjį stik
liuką suskaičiuodavo. Pastebėjęs 
nesant Jojo važiuojamųjų favori-
tų, supykdavo ir susierzinęs ka-

mantinėdavo ir bardavo vežėją, kad 
jam nuvarysią arklius. Bočelis ta
čiau ilgai pykti nemokėdavo ir ki
tus vėl maloniai šnekindavo. Po 
pietų atguldavo valandėlei. Gulėda
mas padainuodavo keletą žodžių, I 
žinoma lenkiškai, apie tai, kas jam 
tą dieną didžiausio įspūdžio pada. 
re. Atskėlęs eidavo skaityti ir la- i ~ 
bai vaizdavo nelaimingą, jei koks *' 
svetys bei ūkininkas kreipdavosi 
į jį tuo metu. Knygų turėjo jis 
daug, mėgiamiausias, žinoma, bu
vo Adomas Mickevičius. Turėjo jis 
ir vysk. Valančiaus knygą, net 

su paties vyskupo įrašu.
Gal dėl senatvės, o gal ir iš viso 
bočelio būta kiek Ir naivaus. Irutės 
tėvelis lengvai Jam įkalbėjo, kad I > 
atvažiavęs dvejetu, o ne t 
arklių (iš tikrųjų buvo atvažiavęs 
trejetu). Bet ir jaunystėje kai
mynas jį juk taip išgąsdino, iš- f 
mesdamas iš rankų sėtinį, kuris 
turėjo vaizduoti vystykluose ma.

. šlaitus, plukdo savo tyrų vandenė
lį platun Nemunėliu, yra ten augš
tas ir status kalnas, visų kalnų 
augščlausias, o ant to kalno pilis, 
garsi Merkinė, visų pilių tvirčiau- 

' šia.
' Netoli tos Merkinės yra ir Subar- 
tonių sodas, kur pirmąsias dienas 

1 Ir pasakas išgirdo Vincas Krėvė
— Mickevičius. Čia jo sutikta ir 

; "bedievis” Vainoras, ir skerdžius 
’1 ir bobulė su savo nesibaigiančiais 

darbais.
— Garsi visame pasaulyje buvo 

{Merkinės pilis; tokia pat garsi bu
vo ir bajorų Kirklių giminė, kur 
iš senųjų laikų, kaip tėvų tėvai 
mena, sėdėjo augštoje 
tvirtovėje.
Kirklių bajorų giminės 

j temdė tačiau Krėvės 
' skurdžiausias, bet iš tikrųjų gra
žiausias Lietuvos kampelis Dzūki-

Merkines

garsą už-
aras. Jei

DZŪKU
MILŽINAS

(MIRTIES METINIU PROGA) 
nisteris Vincas Krėvė, o užgulė 
jį pati sunkiausia našta: atsku
bėjo gelbėti tėviškėlės, o teko 
laidojimas Dainavos ir visos Lie
tuvos, kurią jo Šarūnas sukūrė. 
Jo pažįstamas Pozniakovas Jį 
prievartauja, griausmais grąso 
Stalinas ir Molotovas, jaunystės 
draugai skundžia jį naujajam įsi
brovėliui viešpačiui jį esant men
ševiką (toks jis politiško nusitei
kimo ir buvo — t.y. socialdemok- 
ratiškai galvojo ir tuo keliu manė 
esant galima įgyvendinti krašte 
didžiausio laipsnio teisingumą, pa
dėti vargšui žmogui). Sovietų Ru
sijos Kultūrai Pažinti D-jos pir
mininkas, o likęs dėl rusų bena
mis, turėjo juos skųsti ir tai ka

trejetu i v’° romant>čkai sielai, tai tiktai 
dėka Vinco Krėvės plunksnai. Jei 
šiandien menkutis Merkinės baž
nytkaimis pažįstamas lietuviui jau
nuoliui, jaunuolei net Lietuvos ne
mačiusiam, ir tai ne protui bet 

maitę~ Šenėlte’ neužpyko,‘"tik išbu- ' 
čiavo kaimyną, kad neužmušęs 
dukters, o tik pajuokavęs. O gal 
žmogus toks ir turi būti, kam 
pykti?
Gaila, savo senelio neprisimenu — 
jis buvo jau miręs, kai aš gimiau. 
Taip norėčiau jį palyginti su Iru
tės bočeliu!

Kristina Bredikytė.

i jei išgarsėjo Liškiava, tai tik dė
ka Užburto Kalno, Kunigaikščio

I Kūnoto. Jei Iš amžių miglų glūdu- 
dumos, niekur kronikose neminima,

I istorijai nepažįstama iškilo šarū-
I no asmenybė, tai tik dėl to, kad 
Krėvė jį sukūrė.
Dainingas tikrai dzūkų kraštas, 
maloniniais ir mažybiniais žode-

JAUNIMO KVIESLYS
1954 m. Melbourne Lituanistiniai Kursai buvo pradėję leisti 
rotatorinį "Jaunimo Kvieslio” leidinėlį, kurio tikslas buvo pra
plėsti kursantų lituanistinlas žinias, suteikti progos patiems 
kursantams pasirodyti su savo geresniais rašinėliais, bet taip 
pat pasiekti ir tuos, kurie kursų nelanko. A.L. Kultūros Fondo 
Valdybai ėmus leisti korespondenclnį lituanistikos kursą 
LITHUANICUM, atsirado dalinas paralelizmas, juoba kad be
veik tiems patiems žmonėms teko imtis ir naujojo leidinio re
dakcinio darbo. Kultūros Fondo vadovybė kreipėsi su prašymu 
į “Mūsų Pastogės” redakciją leisti “Jaunimo Kvieslį” kartą 
per mėnesį atskiru “M.P.” puslapiu, praplečiant jo turinį ir 
padarant jį Australijos lietuvių jaunimo puslapiu. Tuo būdu 
šis puslapis ir gimė. Jo medžiaginiu ir moraliniu rėmėju imasi 
būti A.L. Kultūros Fondo Melbourne Skyriaus Valdyba. Iki šių 
metų pabaigos paramos paskirta £ 50.0.0.
Redakcija kreipiasi į visą Australijos lietuvių jaunimą, kvies
dama bendradarbiauti kronikinėmis žiniomis iš jaunimo gyve
nimo, sava kūryba (eilėraščiais, vaizdeliais), o taip pat straips
niais jaunimo klausimais, Redakcijai būtų labai pageidautina 
jaunimo pasisakymai dėl grožinės literatūros skaitinių, recen
zijos ar šiaip nuomonės pobūdžio.
Medžiaga siųstina puslapio redaktoriui: Viktoras Baltutis, 181 
Page St., Middle Park, Vic.
Šiam numeriui medžiagą parūpino A. Zubras.
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GYVENIMO
Melbourne liepos mėn. 2 d. studen
tai buvo suruošę savo balių. Labai 
tiko, kad programą atliko patys 
studentai. Liucija šeštakauskaitė 
paskaitė labai vykusį savo kūry
bos humoristinį dalykėlį. Gerai pa
sirodė ir T. Žilinskas. Baliuje da
lyvavo apsčiai jaunimo.

x x
Dailininko Teisučio Zikaro parodą 
Melbourne organizuotai aplankė 
Lituanistinių Kursų klausytojai. 
Pats dailininkas ta proga parodė 
savo darbus ir žodžiu paaiškino 
savąją kūrybą. Tikrai malonu bu
vo skaityti gražius įvertinimus 
"Herald” i|r “Age” pusalpiuoso. 
Gera, kai lieteuvis praturtėja, bet 
tai jo reikalas; kai vienas lietuvis 
iškyla dvasinėmis vertybėmis — 
reikalas mūsų visų. Malonu tai, 
kad svetimtaučiai giriamai paste
bėjo kaip tik tautinį momentą T. 
Zikaro kūryboje.

x x
Melbourne Lituanistiniuose Kur
suose šiemet veikia dvi grupes: 
trečiamečių ir pirmamečių. Kur
sų vedėjas A. Zubras moko lite

ratūros, kalbos ir kultūros istori
jos, kun. J. Kungys — Lietuvos 
bažnytinės istorijos ir A. Rind- 
zevičius — politinės istorijos. Kur
santai su tėvų komitetu Ir su skau
tų tautinių šokių grupe rugsėjo 
3 d. karmelitų salėje ruošia Mel
bourne jaunimo vakarą — pobūvį.

x x
Dideliam jaunimo bičiuliui — pe
dagogui, jaunimo literatūros auto
riui ir Skautų ilgamečiui vadovui 
— p. Antanui Krausui, šiemet at
šventusiam 50 metų amžiaus su
kaktį, Jaunimo Kvieslys linki svei
katos ir daug kūrybingų dar metų. 
A. Krausas ir šiuo metu vadovau
ja Australijos lietuvių skautams, 
yra Kultūros Fondo centro valdy
boje (švietimo vadovas) ir uolus 
Lithuanicum rėmėjas (jo bute ran
dasi L. administracija, jo ponia 
atlieka perrašymo darbą).

— San Carlos de Bariloche mies
te vyko tarptautinė universitetų 
vadovų konferencija, kurią suor
ganizavo Pasaulinė Universitetų 
Sąjungos Organizacija. Buenos 
Aires un-to studentijai joje ats
tovavo mūsų tautietė M. Šimku
te.

— A. Neniškytė, baigusi Buenos 
Aires un-tą, gavo vaistininkės dip
lomą.

— AR EISI f KULTŪROS FONDO MELBOURNO MENO VAKARĄ?
— BŪČIAU NEKULTŪRINGAS, JEI NEIČIAU.

liais beporinąs, milžinkapius ir pi
liakalnius legendomis ir padavi
mais aplplnąs. Bet Krėvė atvedė 
dzūkus į literatūros panteoną, ir 
dzūkai ėmė laikyti “Dainavos ša
lies senų žmonių padavimus” nebe 
padavimais, o tikra istorija; vals
tybės vienytoju skaito ne Mindau
gą, o Šarūną. Ir kas iš istorijos, 
jei tik sausus faktus Ji kalba, jei 
širdies nepagauna? Jei iš Krėvės 
plunksnos Išėję Dainavos padavi
mai prakalba j žmonių jausmus, 
tai jau istorija. Pagaliau, ar ne 
tiesa, kad Dainava buvo svarbiau, 
sias avangardas ir prieš gudus, 
kur iš pasalų užpuldinėja, ir prieš 
lenkus, kur netiek narsūs, kiek pa
tys giriasi, Ir kryžiuočius, kur 
piktesni, nei patys mano. Jei lietu
viai priešvalstybiniais laikais ar 
tik valstybei gimus tuos visus puo
limus atlaikė, dar Išaugo ir nuo 
Baltijos iki Dono ir Marių Juo
dųjų išplito, tai turėjo būti did
vyrių, antžmogių ir genijų. Tik 
amžių skraistė juos pridengė. Krė
vė ją praskleidė ir praskleidė taip 
ryškiai, kaip tik saulė patekėjusi 
teįstengia miglas nuo Dzūkijos kal
nelių išsklaidyti. Senovė tapo da
bartimi, sukurstė ilgesį senųjų die
nų, svajones didiems žygiams, vil
tis ateičiai. Dažnas jaunas skaity
tojas dar nebuvo girdėjęs nei Min
daugo, kuris valstybę kūrė, nei 
Gedimino, kuris gudus mušė, nei 
Algirdo , kuris Maskvos vartus 
griovė, nei pagaliau Vytauto, kuris 
prie Dniestro savo žirgą girdė. 
Bet jaunuolis žinojo Merkinės val
dovus ir jų narsųjį sūnų Zubrį 
bernelį ir jo mergelę, skaisčią 
Meilužę; pažino Punios valdovą 
Margirį, visų garsiausią, visų nar
siausią jauną Kūnotą, plataus 
krašto valdovą ir jo garsią Liškia
vos pilį. Jei Krėvės dvasia jaunat
vėje lenkiškumu sirguliavo, ypač 
pabuvus Vilniaus moksleivių ben
drabutyje ir kunigų seminarijoje, 
tai Marcinkonys Vincą susigrąži
no. Jei Lietuvai bundant dar dau
gelis lietuvių nežinojo lietuviai esą, 
lenkiškai Dievą garbino, lenkiškai 
motina sūnų, dukrą kalbino, tai 
daugumą tų Krėvė Lietuvai su
grąžino. štai Krėvės didybė! Bet 
čia paradoksas. Dainavos ir visos 
Lietuvos milžinas yra mužutis, ma
žutėlio ūgio žmogelis: mažiausias 
klierikas Vilniaus kunigų semina
rijoje, mažiausias studentas uni
versitete, o visdėlto aru beskrajo- 
jąs jau ir tada. J padanges Iškyla 
Kauno ir Vilniaus universitetuose, 
tuo metu jis yra jau didžiausias 
lietuvių rašytojas, jo veikalai nag
rinėjami gimnazijose ir universi
teto aulose, jis pats yra ilgametis 
fakulteto dekanas. Bet jis yra ir 
mažiausias profesorių ir dekanų. 
Mažas buvo paskutinysis suvere
ninės Lietuvos užsienio reikalų ml-

pitalistinio krašto atstovams — 
amerikiečiams. Krėvė pats išgyve
no šarūniško dydžio tragediją. 
Tragedija nesibaigė nei su jo mir
timi. Jo mellodingasal periodas, 
kuriuo jis apdainavo numylėtąją 
Dainavą technikos amžiaus grei
čio pagautam žmogui pasirodo 
perlėtas tempas, naujai priaugąs 
Jaunimas ima šnairuoti į krėvišką
jį stilių. Realistinei moderniškojo 
lietuvio sielai, vertybes ėmus ma
tuoti pinigo matu, ima darytis 
svetimas romantikas Krėvė. Pil
kalnių ir milžinkapių romantikai 
nykstant, Krėvė visdėlto nepasi
traukė amžinybėn, kaip padarė 
skerdžius Lapinas, kai Grainys 
nukirto senąją liepą. Nauju pavt. 
dalu su universalia idėja atgimė

Krėvė “Dangaus ir žemės sūnuo
se”. Bet ir čia ateita abejojimo, 
klaidžiojimo, nusivylimo ir kan
čios keliu. Moderniojo žmogaus 
akimis pažiūrėta į didįjį istorinį 
įvykį — Kristaus atėjimą, kuris 
davė pradžią naujajai krikščloniš. 
kai erai. Čia kontrastiškai patei
kiama priešybės — Intuityvusis ir 
empirinis pažinimas, metafizinis 
ir natūralusis žmonijos Visatos 
suvokimas, praktiškojo gyvenimiš
kojo Ir religinio žmogaus skirtin
gos akys Visatos reiškiniams. O 
tačiau viskas eina Amžinojo lem
ties keliu, nors žemėje ir reiškiasi 
dieviškieji planai žemiškai, žmogui 
pojūčiais pagaunami. Tačiau jau 
ir žemėje yra sielų, kurios įžvel
gia antgamtinį riešklnių pobūdį, 
bet tai, turbūt, teįmanoma sieloms, 
kurios nusikratė abejojimo.
Bet ir “Dangaus ir Žemės Sūnūs” 
daugelio lieka nesuprasti: moder
nusis , mat, žmogus, ar jis būtų 
teologas ar gamtininkas, jieško 
tikslumo, aiškumo ir konsekventiš- 
kumo, nors patys tuo negalėdami 
tikėti, susidūrę sąmoningai su did
žiąja Visatos ir Dievo paslaptimi. 
Tačiau pyksta, kai menininkas — 
išminčius bando šią paslaptį sa
vaip spalvomis ir žodžiais paryš
kinti.
Vaičiulaitis 1952 m. “Aidų” Nr. 
9 sako apie Krėvę:
— Kai skaitai V.K. apysakas ar 
dramas, per jas eina didybės, gel
mės ir kažkokio amžinųjų erdvių 
mąsto dvasia.
Kitoje vietoje to paties straipsnio 
sakoma:
— ... daugiausia gelmės iš šiandie
ninių rašytojų yra pasiekęs V.K.
— ir visai ne kokiu samprotavimų 
Ir išvedžiojimų keliu, o mokėdamas 
iš paties gyvenimo išrauti pras
minguosius momentus, juos suklos
tyti tokioje plotmėje, kad jie įgau
na kitokią spalvą ir mintį.
Tragiškoji ironija ištiko Krėvę 
mirties atvėjuj. Lietuviškų šerme
nų papročius kėlęs, pats liko ame
rikoniško graboriaus amžinybėn 
palydėtas, kitiems milžinkapius 
pylęs, pats pado prieglobstį trem
tyje, Filadelfijos žemėje.
Gal jam lietuviai milžinkapi su
pils1? Bet ar morališkai šiandien 
pajėgūs, kai sumiesčionėjimo ir 
rietenų vėžys jųjų dvasion įsime
tęs. Tikėkime, kad jaunimas su
siras Krėvę ir supils jam milžin
kapį jo numylėtoje Dainavoje.

A. ZUBRAS

LITHUANICUM
Praeitais metais pradėta leisti ko
respondentinis lituanistinių daly
kų kursas LITHUANICUM, kurio 
iki šiol išėjo 5 sąsiuviniai. Ledi
nio temos: kalba, literatūra, poli
tinė, religinė ir apskritai kultū
rinė istorija, o taip pat ir krašto 
geografija. Pedagogė A. Karazi
jienė pateikia teoretinių ir prak
tinių kalbinių žinių; A. Zubras, 
išeidamas iš pakitusių aplinkos 
sąlygų, tęsia apžvalginį mūsų 
poezijos kursą "Tautiniai ir socia
liniai motyvai mūsų poezijoje”; 
tas pats autorius davė 3-4 sąsiu
vinyje politinės istorijos santrau
ką, gi per paskutiniuosius tris są. 
siuvnius tęsia mūsų socialinės 
santvarkos (ątruktūros) istorinę 
apžvalgą; kun. J. Kungys tęsia 
įdomų krašto bažnytinės Istorijos 
kursą; J. Janulaitis savo geogra
finiais straipsniais sugrąžina skai
tytoją į Lietuvos kalvas ir pilia
kalnius. Spausdįnami kurso rėmuo
se skaitytojų straipsniai.
Rugpjūčio pradžioje išeina 6-sis 
sąsiuvinis. •

LITHUANICUM TIKSLAS

yra suteikti mūsų jaunimui, ypač 
besimokančiam ar bestudijuojan

čiam, trūkstamų lituanistinių žinių. 
Parenkama tokie dalykai ir patie
kiama tokia forma, kas ir kaip 
būtų žinotina šviesiam lietuviui, 
atitrūkusiam savojo krašto ir at
sidūrusiam kitų tautų išugdytoje 
kultūroje. Pasiryžta buvo leisti kas 
mėnesis 8 p. sąsiuvinys. Praktiš
kai neįstengiama išleisti kas mė
nesis, bet todėl sąsiuviniai žymiai 
pastorėjo: 1 sąsiuvinys — 14 p.; 
2-as — 18 p.; 3-čias — 44 p.; 
4-tas — 28 p.; 5-tas — 26 p. 
Viršelį kiekvienam sąsiuviniui pa
ruošia dali. S. Simankevičius.

TIRAŽAS

Nr. 1-3 atspausta buvo 100 egz., 
Nr. 4-5 — 125 egz. Siuntinėjama 
šiuo metu 62, skaitytojams: Vic- 
torijoj — 51, N.S.W. — 2, S.A.
— 4, A,C.T. — 1, N.Z. — 1, USA
— 2, Brazilijoj — 1. Mokslą einą 
prenumeratoriai Lithuanicum gau
na nemokamai; dirbantieji prašomi 
prasiusti lėšų pašto išlaidoms pa
dengti.

Į LITHUANICUM RĖMĖJAI

į Iki šiam laikui LITHUANICUM 
{ leidimą pinigais yra parėmę šios 
i organizacijos ir paskiri asmens:

L.S. “Ramovės” Melbourne sky
rius — £15, L.K.Fondo Melbourne 
skyrius — £10, J. Vaičaitis (USA)
— 4 dol., J. Kuncaitis — £2, O.

i Matulionytė — £2, po £0.10.0 — 
B. Lukavičius, V. Miniotas, V. 
Stasiškis, V. Kuncaitienė, J. Tin- 
teris, S. Bankevičius, jun. Kuncai
tis ir jun. V. Kuncaitis, £0.8.0 
P. Lukošiūnas.
Lithuanicum leidėjas L.K.F. Aust
ralijos Apygardos Valdyba yra 
skyrusi £20.
Redakcijos ir administracijos ad
resas : LITHUANICUM, 4 Grand
view Av., Maribyrnong, Vic.

(x)

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Lietuviškos plokštelės
120 LIETUVIŠKU PLOKŠTELIŲ 
Gausite parašę: D. Daunoraitė,

49 Thronton Ave., London W 4, 
England.
**'*****^r******vr*^re***^#s#^#v#ųr/>
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nOsu pastogė
Canberra

įsteigta soc. globos
SEKCIJA

Apylinkės V-bos pastangomis š. 
m. leipus mėn. 24 d. susirinko Can
berros lietuvės moterys Ir įsteigė 
socialinės globos sekciją prie apy
linkės valdybos. Sekcijai vadovau
ti išrinkta valdyba iš ponių La
banauskienės, Genienės ir Makū- 
nienės.

MATYSIME ŽIVILĘ
Teatro mėgėjai nutarė parodyti 

Canberišklams A. Škėmos '‘Živi
lės ” antrąjį ir trečiąjį veiksmus. 
Mėgėjų grupei mielai sutiko va
dovauti ir “žfvilę” režisuoti A. 
Gasiūnas.

STEIGIAMOJI SKAUTŲ SUEIGA
Š.m. rugpjūčio mėn. 14 d. p. 

Labučių bute įvyks skautų-čių 
steigiamoji sueiga. Mieli tėveliai 
maloniai kviečiami savo mažuosius 
pavėžėti iki 6 Hawdon St., Ainslie 
penktai vai. po pietų.

“LITHUANIAN” KREPŠININKAI 
NEĮVEIKIAMI

Canberros Sporto Klubo Lithua
nian krepšinio konmanda pirmąjį 
žiemos turnyro ratą baigė be pra. 
laimėjimo, žaidžia: F. Gružas 
(kap) V. Genys/ V. Mackevičius, 
M. Venclova, P. Gružauskas, V. 
Tiškus, B. Jarašius, K. Miniotas 
ir atostogų metu sugrįžę iš Syd- 
nėjaus studijų I. Jarašius ir L. 
Gružauskas. .

— Canberros šachmatų klubo
pirmenybėse stipriai reiškiasi mū
sų tautietis Jurgis Žilinskas.

LIETUVIAM STATYBININKAM
SEKASI

Lietuvių statybininkų B-vė ACT 
Builders Pty. Ltd., užbaigė aštuo- 
nių namų statybą patys pirmie
ji iš septynių rangovų, turėjusių 
parangas tam . pačiam terminui. 
Dabar ACT Builders vykdo statybą 
keturių namų Uriarra ir keturio
likos Yarralumloj. Bendrovėje dir
ba 16 nuolatinių specialistų ir 
darbininkų. Iš jų 7 tautiečiai.

NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ DRAUGUI LIETUVOS 
KARIUOMENĖS KŪRĖJUI SAVANORIUI

A.A. KAZIUI VIŠINSKUI

mirus, jo sūnui VYTAUTUI ir artimiesiems visų L.K. kūrėju 
— savanorių, gyvenančių Australijoje, vardu gilią užuojautą 
reiškia

L.K. Kūrėjų Savanorių S-gos 
Australijos Skyriaus Valdyba.

RUGPJŪČIO 6 D. 5.30 VAL. KARMELITŲ SALĖJE (MIDDLE
PARK) K.F.M. SKYRIAUS VALDYBA RUOŠIA TURININGA

MENO VAKARĄ
PROGRAMOJE: sava kūryba, danios, muzika, dailusis šokis. Po 
programos šokiai, kuriuos pajvairl ns p. čyplenė savo lengvojo žanro 
dainomis. Veiks svetainė. Bilietai gaunami pas p. Antanaitį ir n. 
Kazlauską, gi nuo 5 vai. prie įėjimo.

K.F. MELBOURNO SKYRIAUS VALDYBA.

Sydnėjus
NAUJAS "MINTIES” 

SPAUSTUVĖS SAVININKAS
Prieš ketverius metus Sydnėju- 

je buvo įsteigta lietuviška spaus
tuvė Mintis Pty. Ltd. Bendrovę su
darė: A. Baužė, M. Malaitis, Pr. 
Nagys, Al. Mauragis, J. Kanto
nas Ir V. šopys.

Dabar šią spaustuvę iš kitų da
lininkų atpirko vienas šios ben
drovės narių — Pranas Nagys.

“Mintis” spausdina "Mūsų Pas
togę”, vengrų ir čekų dvisavait- 
raščius ir atlieka kitus sp. darbus.

DAR VIENA LIETUVIŠKA 
PREKYBA

Prieš keletą dienų V. Simniškis 
nupirko didelę maisto produktų 
krautuvę (779 Elizabeth St., Zet
land) ir sėkmingai pradėjo sava
rankiško verslininko darbą.

Linkime sėkmės, t j)

NAUJAS LIETUVIŠKOS
SPAUDOS KIOSKO VEDĖJAS
Sydnėjaus lietuviškos spaudos 

kiosko (Camperdowhe) vedėjui Sa
kalui pasitraukus, nauju kiosko 

vedėju pakviestas Stašys, kuris jau 
pradėjo darbą. Kioske gaunami 

1 lietuviški laikraščiai, knygos, žur
nalai ir kt. Linkėdami naujam ve
dėjui sėkmės, pageidautume, kad 
kioskas būtų praturtintas knygo
mis, kurių gana daug išleidžiama 
ypač Amerikoje, bet nematydavo
me kioske, (j.)

SKATINANTIS PAVYZDYS
Keraičių namuose prie kavos be

sišnekučiuodama tautiečių grupelė 
pravedė mezliavą, kurios metu au
kojo: Motuzas, Valiulis ir Kerai- 
čiai po £ 1.10.0, Sadauskas ir Gas- 
peraitis po £ f.0.0. Surinktieji 
£ 6.10.0 paskirstyti taip: Vasario 
16 gimnazijai £3.10.0, "Musų Pas
togei” — £ 1.10.0 ir Vokietijoje 
likusiems lietuviams sušelpti —

£ 1.10.0.
Aukas persiųsti paprašyta Kraš

to Valdyba. (v)

Melbournas
Pirmojo Lietuvio Kunigo 
Primicija Australijoje
Liepos 31 d., baigęs teologijos 

mokslus Australijoje, šventė savo 
primaciją kun. Juozas Petrauskas. 
Primicija įvyko šv. Jono bažny
čioje, East Melbourne.

Primlcijoje dalyvavo šv. Jono 
australų parapijos kunigai, vieti
niai lietuviai kunigai ir gausus 
būrys teologijos studentų — klie
rikų. Primlcijantui asistavo kun. 
Kungys ir klierikai. Pamokslą pa
sakė kun. Vaseris. Primicijantas 
po mišių kiekvienam suteikė palai
minimą.

Primicijos mišioms pasibaigus, 
didžiojoj parapijos salėje įvyko 
primicijanto pagerbimas — sveiki
nimai ir dovanų įteikimas, o bib
liotekos salėje bendri pietus. (s)

NAUJA SAVAITGALIO
MOKYKLA MELBOURNE

Naujoji liet, savaitgalio mokyk
la atidaryta St. Albanas priemies
tyje. Pamokos vyksta sekmadie
niais nuo 3 iki 5 vai. po pietų, 
vietos kat. mokyklos patalpose, (s)

Cabramatta
CABRAMATTA IŠLEIS 

LAIKRAŠTĮ
ALB Cabramattos Apylinkės 

Valdyba, norėdama paremti ben
druomenės laikraštį, nutarė išleis
ti .spec. “Mūsų Pastogės” numerį,
kuris išeis rugsėjo mėn. pradžioj.

GRAŽUS TAUTINIO
SOLIDARUMO PAVYZDYS

Sužinojus apie ištikusią skaud
žią nelaimę tautiečio V. Andrelkio 
šeima, (tragiškai žuvo darbovie
tėje) Cabramattos Apylinkės Val
dyba jo . šeimai iš savo kasos pa
skyrė £ 10.0.0.

Pinigai ir nuoširdi valdybos 
užuojauta pasiųsta velionio žmo
nai.

Cabramattoje praktikuojanti me
dicinos gyd. S. Ambrozienė taip 
pat pasiuntė velionio našlei £ 5.0.0 
auką.

Tai yra tikrai gražus tautinio 
solidarumo parodymas ir pavyzdys 
kitiems, nes suteikdami skubią pa
galbą ten, kur ji reikalinga, savo 
tarpe mes įgyvendinsime vieningu
mą ir pasitikėjimą vienas kitu, ■> 
kartu ir visa mūsų bendruomene.

Cabramatiškis.

NEWCASTLIO LIETUVIŲ DISKUSIJŲ KLUBO 
RUOŠIAMAS MENO, LITERATŪROS IR ŠOKIŲ

VAKARAS
įvyks š.m. rugpjūčio mėn. 6 d. 7.30 vai. vak. 
Hamilton Bus Depot salėje (Lawson Street).

IŠ SYDNĖJAUS ATVYKS RAŠYT. V. KAZOKAS ir J.A. JŪRAGIS. 
Visi tautiečiai maloniai kviečiami į šį vakarą atsilankyti — kultū
ringai šeštadienio vakaro praleisti.

Gros gera kapela. Bufete alus ir vaisvandeniai.
Lietuvių Diskusijų Klubas.

WOLLONGONGO
Sydnėjuje, jo priemiesčiuose lt 

apylinkėse gyvena gražus būrys 
lietuvių. Bet vistiek nesudarome 
labai skaitlingos bendruomenės, ir 
sunkiai įveikiame didesnį, kad ir 
labai reikšmingą, darbą sėkmingai 
atlikti. O jeigu dar atsiranda 
skaldymosi, nesusitarimo, tai rei
kalai ir visai pašlyja.

Todėl, norėdami ką nors dides
nio padaryti, kur reikalingos visų 
sutelktinės jėgos, turėtume būti 
vieningi ir susiklausą. Visiems 
svarbaus tikslo siekdami — netu
rime kas sau žingsniuoti, savo 
priemiesčio reikalus prieš bendruo
sius iškišti, laikyti juos svarbes
niais ir reikšmingesniais.

Čia turiu galvoj Sydnėjaus lie
tuvių namus. Tai visų, tiek cent
re, tiek kuriame nors priemiesty
je gyvenančių lietuvių reikalas. 
Ir su tuo oficialiai visi sutinkame. 
Tik, va, kai prieiname prie kon
kretaus darbo, kas nors ir sako: 
tvarkoj, statykime lietuvių namus, 
Jų būtinai reikia, tik juos staty
kime mūsų priemiestyje. O jeigu 
jų nestatysite ten, kur mes nori
me, tai mes statysimės savo rei
kalams patalpą!

Žiiįoma, seperatistai “sutinka” 
prisidėti prie bendrųjų namų įsigi
jimo "pagal išgales”, t.y. kiek tų 
“išgalių” liks nuo jų pagrindinio 
tikslo vykdant seperatjzmą — sta
tantis savo reikalams.. . patalpą. 
Bet ar pagalvojama, kad šituo 
skaldomos pastangos, ištekliai ir 
pažeidžiamas solidarumas? Apie 
tai negalvojama, arba sąmoningai 
prieš šį faktą užsimerkiama. O 
reikalas, rodos, taip aiškus ir ne
diskutuotinas — namai reikalingi 
visiems Sydnėjaus lietuviams.

Iš šalies žiūrint į šį reiškinį, 
nenoromis braunasi į galvą min
tis: ar mes dar nepribrendę prie

Centrinės Savaitgalio Mokyklos Šventė Melbourne
Melbourne Centrinė savaitgalio 

mokykla liepos 24 d. atšventė savo 
darbo penkerių metų sukaktį. Mi
nėjimas įvyko jos patalpose Col- 
lingwoode.

Sukakties minėjimą organizavo 
tėvų komitetas. Pravedė jo pirmi
ninkas inž. V. Civinskas. Mokyk
los darbo kelią nupasakojo jos 
vedėjas mokyt. Juozas Makulis. 
Atsisveikindamas J. Makulis (di
deliam visų gailesčiui, po penke
rių su puse metų darbo šioje mo
kykloje, pasitraukė) kvietė 
vaikus uoliai mokytis ir būti ge
rais lietuviais. Tėvų vardu V. Ci- 
yinskas nuoširdžiai dėkojo už to
kį didelį pasiaukojimą dirbant mo
kykloje, mokant vaikus skaityti ir 
rašyti, pažinti kraštą ir kalbą.

Gražių minčių pareiškė ir mo
kytojams nuoširdžiai dėkojo už di
delį liet, švietimo darbą LKF Mel

PAVYZDYS
bendruomenės gyvenimo, ar ' čia 
kur nors kitur šuo užkastas? Ai
žia akcija nesiekiama sukliudyti 
Sydnėjaus lietuvių namų įsigi
jimą?!

Tačiau pro šiuos niūrius samp
rotavimus, nelinksmai nuteikian
čius abejonių debesis prasiveržia 
malonios optimizmo prošvaistės.

Šviesiu pavyzdžiu sužiba Wol- 
longongo lietuviai, mūsų bendruo
menės neskaitlinga kaimyninė ko
lonija, įsikūrusi vandenyno pietų 
pakrantėje, apie 50 mylių nuo 
Sydnėjaus.

Wollongongo lietuviai labai yra 
reikalingi savos patalpos. Ir jų 
pastangos bei užsimojimas čia bū
tų suprantamas ir remtinas, žy
miai daugiau, negu kurio Sydnė
jaus primiesčio lietuvių. Bet Wol
longongo lietuviai “parapinius” 
reikalus atideda ateičiai, juos nus
tumia antron vieton, gi pirmon ei
lėn stato bendrąjį reikalą.

Jie, prisidėdami savo asmeniš
kais įnašais, šalia to dar organi
zuoja parengimą — šaunų balių, 
į kurį kviečia visus Sydnėjaus 
lietuvius. Jie kviečia nesusitarian
čius brolius viešnagėn, kad besi
svečiuodami ramiame pajūryje, 
besikalbėdami su šiemlninkais ir 
tarpusavy, gražioj, jaukioj šeimy
niškoj nuotaikoj, sykiu paremtų 
ir bendrąjį reikalą, nes baliaus 
pelną jie skiria Sydnėjaus lietu
vių namams įsigyti.

Wollongongas Sydnėjų kviečia 
viešnagėn rugpjūčio 13 d. O kaip 
į šį kvietimą žiūrime mes, sydnė- 
jiškiai? Atrodo, kad neliksime 
kurti ir nepaslankūs — į Wollon- 
gongą vyksime visokiomis priemo. 
nėmls. Tuo labiau, kad jų ruošia
mas pobūvis turi tikrai gražų ir 
patrauklų tikslą.

P-a

bourne sk. pirmininkas V. Jaku
tis, ALB Melbourne Apylinkes 
Valdybos pirm. S. Balčiūnas ir 
arch. V. Žemkalnis. V. Jakutis per
skaitęs įteikė J. Makuliui puošnų 
adresą LK Fondo Melbourne sky
riaus vardu, o V. Civinskas tėvų 
vardu įteikė knygą su mokinių pa
rašais.

Susirinkusieji vaikai buvo pa
vaišinti arbata ir pyragaičiais. 
Mokiniams vaišes paruošė tėvų ko
mitetas: E. Žiedienė, A. Rama
nauskas, Civinskas, talkaujant tė
vams.

Meninėje dalyje jauna pianistė 
Jūratė Paragytė paskambino, jau
noji solistė Rūta Žiedaitė padaina
vo, Ramanauskas, o paskui Clay- 
tono savait. mokyklos 4 mokiniai 
(visi 4 kartu) gražiai padeklama-

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St., Sydney.

Telef.: BW 8597 ir BW 1186
Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais iš Aus
tralijos ir į Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
Ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE

VYTIS — ŽIEMOS TURNYRO 
NUGALĖTOJAS

Vytis šiame turnyre turėjo du 
pralaimėjimus ir surinko 24 taš
kus. Antra vieta teko West Ade
laide su 22 taškais.

Paskutines rungtynes, prieš pra
sidedant finalams, Vytis žaidė 
prieš Glenelg ir laimėjo 66:46. 
Rungtynės buvo labai gražios, 
ypač pirmas puslaikis. Antram 
puslaiky pagrindiniai Vyties žai
dėjai daugumoje buvo ‘.‘išimti” iš 
aikštės.

Taškus pelnė: Ignatavičius 16, 
Jaciunskis 14, Klimaitis 12, Gurs
kis 8, Petkūnas 6, Noris 4, Kitas 
ir Pyragius po 2.

LIETUVIAI P. AUSTRALIJOS 
RINKTINĖJE

šiais metais S.A. Amateur Bas
ketball Association Inc. rinktinė 
vyks į Sydnėjų, kur turės kelias 
rungtynes su Sydnėjaus krepši
ninkais. Į šią rinktinę kandidatais 
išrinkti ir keletas mūsiškių: Ig
natavičius (kapitonas — treneris), 
Gurskis, Jaciunskis ir Petkūnas. 
Tokių kandidatų yra II, bet į Syd
nėjų važiuos tik 7.

— Ignatavičius žiemos turnyre 
savo komandai pelnė 246 taškus ir 
laimėjo pirmą vietą. Taurui dau
giausia taškų pelnė S. Visockis
— 149.
Tauras — South Adelaide 45:51

Tauras šias rungtynes sužaidė 
neblogai. Tik australai ūgiu buvo 
daug pranašesni ir tauriečiams 
buvo sunku juos dengti.

Taškus pelnė: Stankevičius 13, 
Visockis 11, Jurkutaitis 7, Merū- 
nas 6, šliūžas ir Urmonas po 4.

— 0 —
Į S.A.A.B.A. Ine. jaunių rink

tinę yra išrinktas Lapšys, kur šiuo 
metu, nesant lietuvių jaunių ko
mandos, žaidžia už Eagles, šito
je komandoje žaidžia dar trys lie
tuviai.

Būtų laikas sudaryti Vyties 
Jaunių komandą.
Moterys. Vytis — West Torrens 

13 :22
Liepos 20 d. Vyties merginos 

turėjo gana stiprias priešininkes
— vieną iš pirmaujančių moterų 
komandų P. Australijoje. Vytietės 
sužaidė pusėtinai.

Taškus pelnė: M. Kelertaitė 5, 
Gumbytė Ir Užubalytė po 4.

Edas.

vo. Minėjimas užbaigtas mokyt. 
Vacbergo vedamo vaikų choro dai. 
nomis, kurios gražiai nuskambėjo 
primindamos Lietuvą brangią.

Centrinėje mokykloje, be mokyt. 
J. Makulio, ilgesnį laiką pastoviai 
dirba mokytojai Algis Karpavičius 
ir Leonas Vacbergas. (vs)

Lietuvis Laikrodininkas
VLADAS BANELIS 

158 Liverpool Rd., Enfield. 
Laikrodžių taisymo ir auksakalys
tės dovanų krautuvė. Atidaryta 
kasdien: 9-6 vai. ir šešt. 9-1 vai. 
Tautiečiai priimami bet kuriuo lai
ku — paskambinus prie durų. 
Darbas atliekamas sąžiningai pri
tyrusio specialisto.
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PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai 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 išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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TAXATION ACOUNTANCY
1 3

EDWARD HIBBERT & CO.,
Viešojo atsiskaitymo ir taksų apskaičiavimo patarėjai. B 

Visais taksų atsiskaitymo reikalais kreiptis:

UY 4555, Frisina Chambers, 359 Chapel Rd., Bankstown, § 
N.S.W. Po darbo valandų namuose: 43 Kitchener P-de g 
Bankstown.
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-----  JŪSŲ FOTOGRAFAS ----- ' X
Portretai: vestuvių—vaikų—sporto 

ir šeimų grupių £
a ' Comercinė Fotografija
| ALLAN STUDIOS |
į 318 SMITH STREET. COLLINGWOOD, N.5. VIC. f
❖ Telef.: JA 2147 JX x

MELBOURNO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS VARPAS,

š.m. rugpjūčio mėn. 19 d. Leonard Cabareto patalpose, St. Kildoje, 
rengia įdomų

VAKARA — BALIU,

kurio metu gros Continental šokių kapela. Vakaro programoje daly
vauja 6 lanksčiausios Melbourne moterys ir du stipriausi vyrai. Veiks 
užkandos ir gėrimų bufetai. Baliaus pradžia 8 vai. vak. Pabaiga 1 
vai. nakties. Baliaus pelnas skiriamas sportininkų kelionei į Austra
lijos Liet. Sporto šventę Adelaidėje.
Bilietai gaunami pas p. červinską ir pas p. Boslkį.

ATIDARYTA DURŲ, LANGŲ IR 
VIRTUVĖMS SPINTELIŲ

D T R B T U V Ė 
KREIPTIS: JENČIUS JOINERY, 

Lot 12 Chapham Rd., Sefton, NSW, 
arba po darbo valandų — 68 
Chapham Rd., Sefton.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 

Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telef. MX 2120
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