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Kenčia, liūdi, nerimauja lietu
vis: jis dusinamas ir prievartau
jamas tėvynėje ir žudomas Sibiro 
vergų stovyklose; jis graužiamų? 
ilgesio svetimuose kraštuose kitur.

čia gimsta kūdikiai — be tė
vynės laukų oro, be jos dainų ir. 
pasakų, be lietuviškos dainos ap
linkos, be gyvenimo laisvėje su' 
savo tauta. Kurie iš jų, lesdami 
svetimuose kiemuose kitų sėjamus 
grūdus, nutols ir išskris, kurie 
dar liks su tėvų tėviškės jaus
mais?

Dirba lietuviai už duoną kasdie
ninę svetimuose kraštuose ir sa
vojoj žemėj svetimųjų įsakomi. 
Retai kam ikšiol pasisekė pakilti 
augščiau žemutinės socialinio gy
venimo pakopos. Pakyla vienetai, 
bet ne šimtai.

Ir visus lygiai, kurie negali ir 
nenori išsinerti lietuviško dvasi
nio drabužio slegia, kankina ir 
jaudina vienas ir tas pats klau
simas: — ar ilgai dar taip lauk
sime?

Tai klausimas daug kartų kar- 
kartotas, belaukiant skubaus var. 
tų atkėlimo laisvon tėvynėn. Bet 
vartai neatsikėlė. O mes daugelis 
užmiršome, kad vartai niekada ne
atsikelia ir neatsikels patys. Mes 
gi dažniausiai tik, rankas pamald-I 
žiai sudėję, laukėme ir tebelau
kiame grįžimo...

Bet neužmirština, kad nykiau
sia ir žalingiausia dvasios būsena 
esti tada, kai didžios viltys ir, 
troškimai numatytais terminais 
nelšsipįldo. O terminų gi buvo, 
daug. Daug kas pranašavo apie 
neabejojamą bolševizmo sutriuški
nimą, apie neišvengiamą ir grei
tų karą. Ir kadangi tasai išlais
vinimo karas neprasidėjo, dide

lės dalies tremtinių dvasia sužlu
go, arba nusivylimo pluta apaugo. 
Ir taip tekančio laiko plytos vis 
smarkiau ima slėgti pečius: vy
resnieji rezignuodami kartais pa
sisako senštą, gi jaunimas nevi- 
sada suvokia tragišką realybę.

Mūsų laukimas su kiekvieneriais 
metais mus žlugdys, dusins ir sen
dins, jei slinksime žemyn, tapda
mi tėvynės idealų dezertyrais. O 
kad taip neatsitiktų, mes turime 
būti neterminuotai ap-; 
sisprendę kovoti už savo tautinius l 
idealus, esam ir turim būti tikri, 
kad mums ir išnykstant, tuo ke
liu eis mūsų vaikai ir anūkai.

Tauta, kurioje čia rusena, čia 
suliepsnoja laisvės ilgesys, tauta, 
kurios smegenyse grūdinasi ryž
tumas ir tikėjimas ateitimi — to
kia tauta amžinai yra jauna ir 
ji išliks.

Esame nariai tautos, kurios gy
vybė skleidėsi per tūkstančius 
metų. Esame ainiai tautos, kuri 
sukūrė didybės ir garbės šimtme
čius. Tokia tauta neišsigimsta ir 
nežlunga per vieną ar kelis nelai
mių ir priespaudos dešimtmečius

Ir vėl grįžtant prie mūsų tau
tos ir valstybės, prie jos garbin
gos praeities ir tragiškos dabar
ties, šią Tautos šventę minėdami 
iš naujo ryžkimės tęsti Ir tesėti 
kovų, kuri vykdoma pavergtoje 
tėvynėje ir laisvajame pasaulyje 
prieš imperialistinį komunizmą, 
ryžkimės būti ta nepalaužiama at
spara, kad valinga veiksmo ir ko
vos tradicija būtų visados gyva 
mūsų tarpe, kad visados ji gy
ventų mūsų širdyse.

Okupuotoje Lietuvoje
(ELTA) Šių metų pavasarį So

vietų Sąjungoje išleistas statis
tikos leidinys “TSRS liaudies 
ūkis”, šiame leidinyje yra šiek tiek 
duomenų, kurie tačiau gana šykš
tūs, apie pavergtųjų Lietuvą. Bū-

Lietuvos laisvės metais, be Vil
niaus krašto, buvo 287.380 ūkių, 
kurių-dalį bolševikai suskaldė, iš
dalindami bežemiams žemės ūkio 
darbininkams. Tuo būdu ūkio so
dybų skaičius padidėjo. Vėliau

dingesniubsius, liečiančius paverg
tąją Lietuvą, bus bandoma per
žvelgti, juos sugretinant su Lie
tuvos laisvės meto atitinkamais 
duomenimis.

Teritorija. Bolševikų duomeni
mis pavergtosios Lietuvos terito
rijos plotas apima 65.000 kvad
ratinių kilometrų.

Nepriklausomybės meto terito
riją, be Vilniaus krašto, sudarė 
55.670 kvadratinių kilometrų.

Gyventojai. Sovietų duomeni
mis pavergtoje Lietuvoje 1956 
metų pradžioje buvę 2.700.000 gy
ventojų. Tame pačiame plote, bol
ševikų duomenimis, 1940 metais 
buvę 2.900.000 gyventojų.

Žemės ūkis. Sovietų leidinyje 
šiek tiek pateikiama duomenų 
apie pavergtosios Lietuvos žemės 
ūkį. Tačiau tie duomenys toli gra
žu nėra pilni ir jie nesudaro są
lygų įžvelgti pavergtosios Lietu
vos žemės ūkio pajėgumą. Kai 
kurie pateiktųjų duomenų kelia 
abejonių. Kiek pilnesnį duomenys 
yra apie kolchozų žemės plotus, 
kolchozinlnkų sodybinių sklypų 
apimtį, pasėlių plotus.

Kolchozų žemės apimtis: 3.400. 
000 ha. Kolchozininkų sodybinių 
sklypų — 200.000 ha. Kadangi 
kolchozinlnko šeimai Išskiriamas 

60 arų sodybinis sklypas, tai pa
teiktieji duomenys rodo, jog pa
vergtosios Lietuvos kolchozuose 
.turėtų būti apie 333.000 šeimų. 
Bolševikų teigimu į kolchozus bu
vę sujungta apie 400.000 sodybų.

veik visi tie ūkiai buvo sujungti į 
kolchozus.

Pavieniai ūkiai. Minėtame So
vietų statistikos leidinyje pateik- 
taduomenų, rodančių, jog paverg
toje Lietuvoje 10.000 ha žemės 
priklauso pavieniams ūkiams. Tai
gi, iš 287.380 Lietuvos laisvės me
to ūkių, kurių naudojamos žemės 
plotas sudarė 3.781.400 ha, teiš-

liko į kolchozus neįjungtų žemdir
bių tik 0,027 dalis. ,1 kolchozus 
neįjungti dažniausiai ūkeliai, esą 
miškų iškarpose bei sunkiai pri
einamuose pelkynų pakraščiuose.

Naudojamos žemės plotas. So
vietų liaudies ūkio leidinyje nuro
doma, jog pavergtoje Lietuvoje 
naudojamos žemės plotas apimąs 
3.900.000 ha. Tą plotų sudaro kol
chozų žemės, kolchozininkų sody
biniai sklypai, ir sovchozų (vals
tybinių ūkių) žemės .

Lietuvos laisvės metais, be Vil
niaus krašto, naudojamos žemės 
buvo 3.781.400 ha.

Sovchozų, kurių pavergtoje Lie
tuvoje yra 71, žemės plotas: 300. 
000 ha. Darbininkų irtarnautojų 
daržams išskirta 20.000 ha.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAI
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g GIMTOSIOS ŽEMĖ ILGESYS g

Bernardas Brazdžionis.
Koks gyvas tu, koks didelis ir koks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy,
Užliejęs saule ir kaitra visus takus, 
Suspaudęs širdį, lyg rudens naktis tamsi.

Tu ateini iš pat piliakalnių širdies, 
Iš pačio židinio šventų tėvų namų, — 
Ir nematau aš pro tave kitos žvaigždės, 
Ir nežinau kitų, taip žudančių skausmų...

Greičiau nei spindulys radaro danguje, 
Giliau nei šachtų suodini urvai, 
Švelniau nei nailono švelniausioji gija, 
Ir įkiriau negu šešėlis visame kely buvai..

be tavęs aš lyg be duonos kasdieninės, 
be tavęs, tarytum žemė be lietaus, 
be tavęs aš lyg be šaukiančios tėvynės

Ir 
Ir 
Ir 
Ant žemės vieškelio plataus.

M Kaip motina gera, tu surenki visus išsklidusius vaikus ffl
m Ir kaip patėvis piktas tu negrįžtančiam esi, M
re Kai sieloj pabundi toks didelis ir toks sunkus, H
K Gimtosios žemės ilgesy. reKAIRO PASITARIMAI

Kaltinimas
ARKIV. MAKARIOS
Reuterio pranešimu, Kipro sa

loj vėl aidi šūviai.
Kurį laikų, paskelbus paliaubas, 

teroro veiksmai Kipre buvo apri
mę. Tai tačiau truko neilgai.

Iš Nicosios (Kipro sostinė) pra- 
neššama, kad įvykdyta užpuolimų 
ant britų karių. Sužeista gatvėje 
karininkas ir 2 kareiviai.

Kipęo gubernatorius per radijų 
kreipėsi į gyventojus prašydamas 
kantrybės, nes netrukus bus pa
skelbta nauja Kipro konstitucija. 
Jis pažymėjo, kad teroristams 
nuolaidų nebus daroma, o teroro 
veiksmai gali tiė užtęsti tvarkos 
įgyvendinimų.

Prieš keletą dienų Anglijos ko
lonijų ministerija paskelbė, jog 
turinti medžiagos, kuri aiškiai 
įrodo, kad Kipro ortodoksų arki
vyskupas Makarios yra moralinis 
teroristų vadas. Jis, esą, organiza
vęs ir lėšas bei kitaip tėmęs Kip
ro teroristus. Kolonijų ministeri
ja skelbia, kad į jos rankas yra 
pakliuvę kipriečių teroristų vado 
“Dighenio” užrašai. “Dighenis” 
pareiškė, kad tokių užrašų niekur 
nėra palikęs. Atėnų radijas kolo
nijų ministerijos pareiškimą vadi- 
na “nauja intryba”.

Vyskupui Anthimos, kuris arkiv. 
Makarios ištrėmus ėjo Graikų Or
todoksų Bažnyčios galvos parei
gas, pereitą savaitę paskirtas na
mų areštas. Prieš tai kariuomenė 
ir policija buvo apsupusi jo rezi
denciją ir padarė jo namuose kra
tų.

EGIPTO PREZIDENTAS PLK. NASSER PRIĖMĖ 5 TAUTŲ DE
LEGACIJĄ KAIRE. PASIKALBĖJIMAI PRASIDĖJO RUGPJŪ
ČIO 4 DIENĄ.

Egipto prezidentas pik. Nasser, 
kaip pranešama Iš Londono, sa
vo atsakyme Australijos min. 
pirm. Menzies, kuris yra delega
cijos pirmininku, pareiškė, kad su
tinka diskutuoti Sueso kanalo pro
blemą ir pasitarimus pasiūlė 
pradėti rugsėjį 4 d. Egipto sosti
nėje.

Menzies vadovaujama delegacija 
į Kairą atvyko rugsėjo 2 d.

Su Sueso kanalo problema turį | 
ryšio, ir galį turėti įtakos pasi
tarimams Kaire, pažymėtini dar 
šie faktai:

★ Prancūzų kariuomenės dali
niai pasiųsti į Kipro salą, kur jie 
turi uždavinį “apsaugoti prancū
zų interesus rytinėje Viduržemio 
jūros srityje.” Prancūzų aviacijos 
dalinys jau pasiekė Kiprų. Jis at
vyko iš Alžyro.

Sueso problemai iškilus, Angli
ja su Prancūzija sutarė, kad šios 
dvi valstybės veiks pagal suderin
tų plana ir Anglija sutiko, kad 
Prancūzija į Kiprų atsiųstų rei
kalingų kariuomenes kontingentų 
Prancūzijos “piliečių ir jų turto 
apsaugai.”

Prancūzų karidbmenės judėji
mas, kaip rašo londoniškis “Daily 
Mail”, yra aiškus įrodymas, kd 
bus imtasi griežtų priemonių, jei
gu liueso kanalas būtų užblokuo
tas.
“ Daily Express” rašo, kad ke
lius laivus “La Marseillaise” (20. 
000 t. ir “Pasteur” (30.000 t.) bei 
5 kitus laivus Prancūzijos vyriau-

sybė rekvizavo kariuomenės trans
portams.

* Krišna Menon, 22 jūrinių 
valstybių Londono konferencijoje 
Indijos delegatas buvo nuskridęs 
į Kairą ir dvi valandas konfera- 
vo su Nasser

★ JAV užsienių reikalų min. J. 
F. Dulles pareiškė, kad Sov. Są
jungos varoma propaganda vertin
tina kaip sabotažas Sueso kanalo 
problemoj, nes Maskva siekia Egi
ptą sukurstyti prieš Vakarų val
stybes ir apsunkinti šio klausimo 
sprendimą. Dulles tačiau mano, 
kad Nasser turės pakankamai drą
sos būti savarankišku ir nepasi
duos sovietų spudimul.

, ★ JAV prezidentas kreipėsi į 
pasaulį, prašydamas remti Vakarų 
valstybių planą, pagl kurį Sueso 
kanalas būtų pavestas tarptauti
nei kontrolei.

★ Egipto laikraščiai paskelbė 
straipsnių, kuriuose puolamas 5- 
kių valstybių delegacijos pirm. 
Menzies, kaip netinkamas asmuo 
vadovauti šiai delegacijai.

★ Egipto vyriausybei įsakius 
areštuoti 12 asmenų, jų tarpe keli 
Anglijos piliečiai, kurie kaltinami 
už šnipinėjimų “svetimos valsty
bės naudai”. Egipto vyriausybė 
skelbia, kad į šnipinėjimo aferą 
yra įvelta ir Britų ambasada Kai
re. Dviem ambasados pareigūnams 
įsakyta skubiai išsikraustyti iš 
Egipto. Londonas šį kaltinimą 
griežtai atmeta.

Kuo pasibaigs pašnekėsiai Kai-

Adelaidė
Adelaidėje rugsėjo 8-tosios mi

nėjimas įvyks sekmadienį, rugsė
jo 16 d. Oficialioji dalis bus Aust
ralia Hali, Angas Street. Pradžia 
7 vai. vak. Salė bus atidaryta 
anksčiau, todėl prašome nesivėluo- 
ti, nes po to seks meninė prog
ramos dalis, kurią išpildys V. 
Šimkaus vadovaujamas vyrų cho
ras duodamas religinį koncertą 
Šv. Ksavero Katedroje. Religinis 
koncertas ,prasidės 8 vai. vak ir 
užtruks apie vieną valandą!

ALB Adelaidės Apyl. Valdyba

Canberra
Rugsėjo aštuntosios minėjimas 

įvyks tokia tvarka: 1. rugsėjo 7 
d. 8 vai. tradicinis balius Glou- 
chester patalpose, Civic Centre. 2. 
Rugsėjo 8 d, 7 vai., Canberra 
University College (buv. Turner 

viešb.) Sydnėjaus Lieu vi ų Atžalos 
Teatro vaidinimas.'

Prieš vaidinimą trumpa J. Deh- 
no paskaita.

Pakvietimai į parengimus gau
nami pas Apylinkės Valdybos na
rius.

Kviečiami visi lietuviai.
Apylinkės Valdyba.

Sydnėjus
Rugsėjo 9 d., sekmadienį, tuoj 

po pamaldų šv. Benedikto bažny
čioje (Broadway), šios parapijos 
salėje įvyks ALB Sydnėjaus Apy
linkės Valdybos ruošiamas Tautos 
šventės minėjimas. Bus- trumpa 
paskaita ir meninė dalis. Po mi
nėjimo alutis su sumuštiniais. 

Maloniai kviečiami visi tautiečiai.
Apylinkės Valdyba, 

į

Patiko angliškos 
skrybėlaitės

Londone policija sulaikė Niną 
Ponomarevą, atvykusią į Angliją 
su 60 rusų sportininkų varžyboms 
prieš Anglijos lengvaatlečius. .

Nįna Ponomareva yra mokyto
ja, turi 2 metų sūnų ir yra disko 
metimo čempionė.

Ji buvo sulaikyta vienoj krautu
vėj už skrybėlaičių vagystę. Jai 
atsisakius vykti į policiją, buvo 
painformuota Sovietų ambasada, 
kurios I sekr,. atvyko į krautuvę 
ir Niną palydėjo į nuovadą. Čia 
buvo nustatyta, kad Ji pavogė 5 
skrybėlaites kainuojančias £ 1.12. 
11. Iš policijos Nina buvo nuga
benta į Sov. ambasadą.

MIRĖ JAV AMBASADORIUS

JAV-blų’ ambasadorius Austra
lijai, Douglas M. Moffiat, rug
pjūčio 29 d. staiga mirė šv. Vin
cento ligoninėje, Sydnėjuje. Ofi
cialiai pranešama, kad jis mirė 
nuo širdies atakos. D. M. Moffiat 
buvo 74 metų amžiaus.. Jo kūnas 
sudegintas krematoriume.

• Iš New Yorko pranešama, 
kad Kanados keleivinis lėktuvas 
rugpjūčio 29 d. naktį nukrito Alas- 
kos pusiasalyje ir iš 22 keleivių 
žuvo 6, Išsigelbėjo 12 ir dingo 4. 
Lėktuvas skrido iš Vancuverio j 
Tokio.

Melbournas
Rugsėjo 9 d., sekmadienį, 1 vai. 

p.p., šv. Jurgio parapijos salėje, 
East Melboum, šaukiamas ALB 

Melbourne . Apylinkės visuotinis 
susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. Trumpas Tau
tos šventės minėjimas, 2. Susi
rinkimo atidarymas, 3. Susirinki
mo pirmininko rinkimas, 4'. Bal
sams skaičiuoti komisijos rinki
mas, 5. Atstovų į ALB Krašto 
Tarybą rinkimai, 6. Lietuvių Na
mų Klubo Tarybos pranešimas, 7. 
Einamieji reikalai, 8. Susirinki
mo uždarymas.

1 valandą nesusirinkus reikia
mam skaičiui, 1.30 vai. šaukiamas 
antras susirinkimas, kuris bus 
teisėtas esant bet kuriam susi
rinkusiųjų skaičiui.

ALB Melbourne Apylinkės
Valdyba.

BRANGIAU MOKĖSIM
UŽ PAŠTO PATARNAVIMUS.
Pereitą savaitę Australijos iždo 

valdytojas Sir Arthur Fadden fe- 
derallniame parlamente paskelbė 
1956-1957 metų biudžetą.

Jis nurodė, kad pajamų mokes
čiams sumažinti laikas nėra tin
kamas. Tigi, pjamų mokesčiai pa- 
liekmi tie ptys. Toliau jis nurodė, 
kad valstybės išlaidos naujajame 
biudžete padidėja apie 52 mil. sva
rų.

Pabrangs pašto patarnavimas. 
Dabar ant paprasto laiško reikėt 
lipinti 4 penų ženkliuką. Telegra
mos pabrangs 6 penais pirmiems 
12 žodžių ir 1 penu kiekvienas 
tolimesnis žodis. Telefono mokes
tis metams padidės £ 1. Pasikal
bėjimai aplamai — 10%. Radijo 
mokestis padidinamas 15 šil. ir 
meetams kaštuos £ 2.15.0.

Iki šiol nuo mokesčių buvo at
leidžiama £ 75, o dabar bus at
leidžiama £ 100 per metus paja
mos mokslo reikalams.

Bus siaurinama imigracija. Šiais 
biudžetiniais metais numatoma 
priimti 115.000 imigrantų (pernai 
įvažiavo' 133.000).

šiaip biudžetas didesnių staig
menų nepatiekė.

re, parodys netolima ateitis. Spė
jama, kad Nasser, įsitikinęs, jog 
šį kartą D. Britanija ir Prancūzi
ja kalba rimtai, jo kariniai pasi
ruošimai rodo, kad žodžius parems 
ginklu, gali būti ir sukalbamas.

LIETUVIAI MASKVOJE IŠKO
VOJO TRIS AUKSO MEDALIUS

(ELTA) Rugpjūčio 4-16 dieno
mis Maskvoje vyko Sovietų Są
jungos “tautų spartakiada”, ku
rioje dalyvavo ir pavergtosios Lie
tuvos sportininkai. Aukso meda
lius laimėjo sunkaus svorio boksi
ninkas Šocikas, pussunkaus svo
rio boksininkas Murauskas ir 1500 
metrų bėgime pirmąją vietą užė
męs J. Pipynė.

• Iš Vašingtono pranešama, 
kad Japonijai pasirašius su Sov. 
Sąjunga taikos sutartį, kur būtų 
pripažinta Sovietų kontrolė Kuri, 
lų salose, tai JAV vyriausybė ga
li paimti savo kontrolėn Kukuykų 
salas su Okinava, kurioje yra ka
rinė bazė.
• Arbitracinė komisija N.S.W. 

parlamentui pasiūlė padidinti at
lyginimą premjerui: prie dabar 
jam mokamo metinio atlyginimo 
(£ 5.875) pridėti £ 1.680. Siūloma 
padidinti atlyginimą ir opozicijos 
vadui, ministeriams bei parlamen
to nariams.

1



2 MŪSŲ PASTOGE 1956 m. rugsėjo 5 d.

“Laikau sau didele privilegija, 
kad galiu, kaip Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos šefas, kalbėti 
šitame garbingame susirinkime, 
kuris sudaro kulminacinį Lietu
vių Sąskrydžio Washingtone mo
mentų ir kuriam toks gausus 
Jungtinių Valstybių vyriausybės 
ir tautos atstovų, o taip pat ir 
kitų tautų atstovų dalyvavimas 
suteikia ypatingą pobūdį.

Tuose dailės ir muzikos kūri
niuose, kurie pateikiami šiame 
festivalyje, girdėti lietuvių tautos 
balsas, Jos širdies virpėjimas, at
sispindi jos siela. Ta lietuvių sie
la, kuri nežiūrint sunkių perse
kiojimų sovietų okupuotoje Lietu
voje, tebėra laisva ir visados tro
kšta tiktai vieno: pasiliuosuoti iš 
sovietinės komunistinės priespau
dos, grąžinti Lietuvą j priklausan
čią jai vietą laisvų demokratinių 
ir krkščioniškų valstybių tarpą ir 
vėl pradėti bendradarbiavimą su 
Vakarų pasauliu, prie kurio lietu
vių tauta priklauso pagal savo is
toriją, kultūrą ir tikybą.

Šitokia yrc galutinė, nepakeičia
ma lietuvių tautos valia. Mūsų 
tauta nėra pripažinusi ir nepripa
žins niekados Lietuvos vadinamos 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą. 
Iš tikrųjų, ši inkorporacija buvo 
brutalios agresijos, smurto rezul
tatas, priešingas tiek tarptautinei 
teisei ir moralei, tiek lietuvių tei
sei ir moralei, tiek lietuvių tau
tos valiai ir interesams.”

Toliau ministerls S. Lozoraitis 
išryškina Sovietų terorą, klastą, 
deportacijų žiaurumą, lietuvių 
tautos naikinimą aplamai ir su
laužytas Maskvos sutartis su Lie
tuva, sutartis, kurios turėjo ga
rantuoti draugingą kaimyninį 
bendradarbiavimą Ir taikų sugy
venimą. Toliau min. S. Lozoraitis 
kalbėjo/

“Skaudus Lietuvos patyrimas 
santykiuose su sovietais yra ir 
palieka ryškus pavyzdys, kaip 
.Sovietų Sąjunga supranta tarp
tautinę koegzistenciją. Įkūrus so
vietų režimą Rusijoj Lenino lai
kais, sovietų vyriausybė padarė 
eilę agresijų prieš savo vakari
nius kaimynus, taipgi ir prieš Liet 
tuvą. Tačiau griežtas užpultųjų 
pasipriešinimas uždarė kelią so
vietų ekspansijai į Vakarus ir pri
vertė sovietų vyriausybę pakeisti 
taktiką ir vieton atviro užkaria
vimo politikos pradėti savo kaimy
nų atžvilgiu koegzistencijos politi
ką. ši nauja sovietų taktika pa
sireiškė gausingų taikos, ne ag
resijos Ir kitokių saugumo garan
tijų sutartyse, kurias Sovietų Są
junga sudarė su savo Vakarų kai
mynais. Vargiai perdėsiu sakyda
mas, kad jokioj kitoj pasaulio da-

BENDRUOMENES IŽDO REIKALU
(STRAIPSNIS DISKUSINIS)
Australijos Lietuvių Bendruo

menės Krašto Valdyba, nuo pat 
AL Bendruomenės įkūrimo prad
žios, desperatiškai bando kaip nors 
papildyti savo tuščią iždą. Neturė
jimas lėšų būtiniausiems organi
zaciniams darbams atlikti, para- 
ližuoja hetkurį užsimojimą pačio
je jo užuomazgoje. Lieka neįvyk
dyti suvažiavimų nutarimai, iš 
metų į metus perkeliamos neiš
mokėtos skolos ir neįstengiama 
tesėti pasižadėjimų kitų organi
zacijų atžvilgiu (Kultūros Fon
dui). Tenka tik lepkti galvą prieš 
asmenis, kurie tokiose sunkiose 
sąlygose sutinka būti renkami į 
valdybas ir ant savo pečių užsi
dėti visus rūpesčius ir nemalonu
mus.

Nevienas mūsų tačiau norėtu
me matyti ALB Krašto Valdybos 
(o taip pat ir apylinkių valdybų) 
veiklą gyvesnę bei labiau šakotą: 
tiek lietuvybės išlaikymo bare, 
tiek ir Lietuvos reikalus repre
zentuojant ir jos laisvės bylą gar
sinant šiame krašte.

Norėtume matyti bendruomenės 
laikraštį “Mūsų Pastogę” didesnę, 
puošnesnę ir nuosavoj spaustuvėj 
spausdinamą.

Ar ALB gali išbristi iš finansi
nių sunkumų ir bent patenkina
mai atlikti tai, ką ji savo statu
tu ir nutarimais yra įsipareigo
jusi? Absoliučiai nėra jokių duo
menų tikėtis, kad be radikalios re
formos padėtis pagerėtų. Prie

šingai, daugiau yra duomenų, kad 
ji blogės, nes atsiradus naujoms 
organizacijoms šiame krašte lie
tuvius apjungti kitokiais, ne ben
druomeniniais pagrindais, neišven
giamai dalį pinigų, ligšiol solida
rumo įnašų forma tekusių ben
druomenei, nutrauks naujų orga
nizacijų kasos.

Mano galva bendruomenės iž
das bus tuščias tol, kol nesiryši- 
me padaryti griežtų reformų so
lidarumo mokesčio reikalu. Tas 
surišta su AL Bendruomenės sta
tuto pakeitimu. Nuo jo reiktų ir 
pradėti.

— x —
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

sumanytojai ir ALB statuto au
toriai į lietuvį tremtinį perdaug 
idealiai pažiūrėjo ir pervertino jį. 
Buvo tikėtasi, kad po visą pasau
lį išblaškyti lietuviai gaivališkai 
Jungsis po savosios bendruomenės 
organizaciniu sparnu ir kiekvie
nas, be raginimų ir sankcijų, lai
kys garbe ir tautine prievole su
mokėti lietuvio solidarumo įnašą.

Kaip gi ištikriįjų yra?
Didžiausioj lietuvių kolonijoj — 

JAV-bėse lietuvių bendruomenės 
organizavimas sutinka didelių sun
kumų. Dar tiktai praėjusiais me
tais tepavyko ten pravesti krašto 
valdybos rinkimus. Stačiai nesu
prantamai mažas nuošimtis daly
vavusių rinkimuose rodo, kad JAV 
-bių lietuvių bendruomenei kelias 
iki visuotinio pripažinimo bus il
gas Ir sunkus.

LIETUVIU TAUTOS VALIA NEPALAUŽIAMA
I

ly nebuvo sudaryta tokios plačios 
garantijos prieš kiekvieną galimą 
agresiją sistemos, kaip tarp So
vietų Sąjungos ir jos kaimynų. 
Kiekvienam geros valios žmogui ši 
sistema turėjo atrodyti kaip ne
peržengiama siena, garantuojanti 
taikingą koegzistenciją tarp So
vietų Sąjungos ir jos kaimynų. 
Tokios garantijos buvo ir tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos. Ir 
vis dėlto Sovietų Sąjunga pasinau
dojo pirmąja proga — 1939 ir 1940 
— metais padaryti galą taikingai 
koegzistencijai ir sulaužyti iškil
mingoms sutartims, kurias suda
rė laisva valia su Lietuva ir ki
tais savo Vakarų kaimynais.

Štai kodėl lietuviai, turėdami 
Į tokio skaudaus patyrimo su sovie- 
I tais, dabar atidžiai ir susirūpinę 
■ seka naują taktiką, kurią sovietai 
pradėjo vartoti Stalinui mirus, ši 
taktika, turi du aspektus. Pirma, 
atrodo, kad sovietų vyriausybė tu
ri sunkumų savo valdomuose ir 
okupuotuose plotuose ir turi skai
tytis su tuo, kad sovietų piliečiai 
ir Sovietų Sąjungos pavergtos 
tautos nepakenčia sovietų politi
nio režimo. Todėl sovietų vyriau
sybė kai kuriais vidaus klausimais 
nori sudaryti įspūdį, kad režimas 
yra dabai' lengvesnis. Tačiau, aš 
manau, kad verta atsiminti, Jog 

.tie palengvinimai neliečiai nė vie
no esminio klausimo. Komunistų 
partija palieka vyriausias, spren
džiamas ir beapeliacinis faktorius. 
Palieka galioje visų elementarinių 
laisvių panaikinimas. Ir tokiu bū
du sovietų režimas palieka kaip 
buvęs, tiek pat priešingas žmonių 
prigimčiai, kiek pavojingas civili
zuotajam pasauliui.

Kai dėl antro užsienio politikos 
aspekto, tai pasipriešinimas, kurį 
Vakarai Jungtinėms Valstybėms 
vadovaujant suorganizavo Sovietų 
Sąjungos ekspansijai, privertė 
sovietų vyriausybę griebtis naujos 
taktikos ir paskelbti taikingos ko
egzistencijos šūkį. Tos taktikos 
tikslas yra užmigdyti Vakarų 
budrumą, privesti juos prie politi
nio bei moralinio nusiginklavimo 
ir prie pripažinimo ar bent pa
miršimo rezultatų tų tarptautinių 
nusikaltimų, kurių yra padariusi 
sovietų vyriausybė, užpuldama ir 
užvaldydama eilę kraštų, ir Jų 

tarpe Lietuvą.■ii'
ši taktika siekia demoralizuoti 

tarptautinius santykius ir tęsti 
ekspansiją subversijos keliu ten, 
kur negalima pavartoti karinių 
priemonių. Man atrodo, kad nors 
žmonės, kurie dabar sėdi Kremliu
je yra antros rūšies žmonės, jų

DAUG PELNYTA LIETUVOS BYLAI 
Ministerio Stasio Lozoraičio pareiškimai Vašingtone

Birželio mėnesio pradžioje Čikagoje įvyko Amerikos ir Kanados 
lietuvių kultūros kongresas ir dainų šventė. Jūsų bendradarbis iš 
Čikagos davė platų šio reikšmingo įvykio aprašymą ir vertinimą. 
Birželio men. vidury įvyko kitas, Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos organizuotas, sąskrydis Vašingtone, kuriame dalyvavo apie 
1500 lietuvių, per 70 JAV kongreso narių, senatorių ir vyriausybės 
atstovų; įtakingųjų Amerikos laikraščių, radijo ir televizijos infor
matoriai. Sveikino JAV-bių viceprezidentas Richard Nixon. 
Iškilmingos pamaldos įvyko šv. Mato katedroje. Dvi kalbas pasakė į 
sąskrydį pakviestas Diplomatinės Tarnybos šefas ministeris St. Lo
zoraitis. Sąskrydį sveikino Amerikos Lietuvių Bendruomenės ir or
ganizacijų atstovai. Buvo suruošta tautodailės paroda. Koncertuose 
programą išpildė solistai ir Čiurlionio ansamblis. Šis sąskrydis pla
čiai nuskembčjo amerikiečių spaudoje, per radiją ir gražiai pasitar
nauta Lietuvos bylai. Čia duodame min. St. Lozoraičio vienos kalbos, 
pasakytos sąskrydžio bankete, Vašingtone, D'.C. Statler viešbutyje, 
š.m. birželio mėn. 16 d., santrauką. Sąskrydis truko 2 dienas.

nauja taktika yra taip pat pavo- mo kova pasauliui užvaldyti, ta 
jinga, kaip senoji. Tokiu būdu So- kova, kurią pradėjo Leninas ir ve- 
vietų Sąjungos ir iš viso bolševiz- dė Stalinas, dabar. yra tęsiama

Telesforas Valius. Procesija. Medžio raižinys.

O kas liečia solidarumo įnašus 
nejieškokime pavyzdžių kitur. Aus
tralijos lietuviai savo “solidarumą” 
ryškiausiai pademonstruoja. Nors 
kitur mes imti pavyzdžiu, kaip ge
riausiai susitvarkę bendruomeni
niais pagrindais, būkime nuošir
dūs ir prisipažinkime, kad tikro
vėje mes stovime ant labai silpnų 
pagrindų.

, — x —
Koks nuošimtis Australijoj lie

tuvių susimoka solidarumo mokes
tį? Gal nebūsiu perdldelis opti
mistas spėdamas, kad apie 15%. 
Kur kiti? Ir kodėl jie nemoka? 
Tuos 85% gal būt galima skirti 
į dvi kategorijas. Pirmajai, many
čiau, priklauso mūsų tautiečiai, 
kurie visiškai nesidomi lietuvišku 
organizuotu gyvenimu: nesilanko 
lietuvių pamaldose, minėjimuose, 
kultūriniuose parengimuose ne
prenumeruoja jokio lietuviško lai
kraščio, neperka lietuviškos kny
gos ir nesirūpina savo vaikų leis
ti į lituanistines — savaitgalio 
mokyklas. Kad tokių tautiečių esa
ma, ir dar netaip Jau mažai, ma
nau niekas nepaneigs. Būtų ne
realu ir beprasmiška šitą lietuvių 
grupę turėti galvoje kalbant apie 
lietuvių namų įsigijimą, lietuviš
kos parapijos organizavimą, ir, ap
lamai, planuojant betkokį tautini 
darbą, surištą su lėšomis. Neno
riu pasakyti, kad lietuvių tautai 
Jie visai yra žuvę. Gal jie dar 
susipras ir grįš, šiandien tačiau 
jie patys, laisvu savo noru yra 

pasitraukę iš bendrojo darbo.
Antrajai kategorijai priskirtina 

aktyvioji bendruomenės dalis. Šie 
gana gausiai lankosi lietuvių pa
maldose, minėjimuose, koncertuo
se, skaito lietuvišką spaudą ir, 
gražiai paprašius, neatsisako lė
šomis paremti vieną ar kitą lietu
višką reikalą. Taja mūsų tautie
čių dmiali faktiškai ir remiasi 
mūsų tautinė veikla. Bet ir šios 
kategorijos tik nežymi dalis tvar
kingai susimoka solidarumo mo
kestį.

— x —
Tad ir kyla klausimas: kodėl 

toks indefenrentiškumas lietuvių 
solidarumo mokesčio reikalu? Gal 
yra visa krūva priežasčių, bet, aš 
galvoju, svarbiausia priežastis 
yra ta, kad niekas never
čia Jo mokėti.

“Tautinis solidarumas” labai 
gražus, bet abstraktus ir, kaip 
praktika rodo, ne visus , įtikinąs 
obalsis. ALB statutas neverčia 
solidarumo mokesčio mokėti ir ne
sumokėjusio bendruomenės nario 
teisių nesiaurina. Kiekvienas tad 
gali, nežiūrint, ar jis tvarkingai 
moka solidarumo mokestį, ar at
sitiktinai, kartą per penkerius me
tus, arba ir visiškai apie solida
rumo mokestį nepagalvoja — 
kiekvienas gali ateiti į bendruo
menės susirinkimą, balsuoti ir, be 
niekur nieko, gali būti išrinktas 
į valdybą arba atstovu į suvažia
vimą. Nėra Jokios garantijos, kad 
taip negali atsitikti. Gali būti at
vejų, kada tautietis, nusistatęs 
prieš solidarumo mokesčio mokėji
mą, paklius ir į Krašto Valdybą. 

Stalino įpėdinių, šitoj kovoj civili
zuotasis pasaulis turi tylų sąjun
gininką. Tai šimto milionų žmonių, 
priklausančių prie sovietų paverg
tųjų tautų. Tie žmonės — jų 
tarpe yra ir lietuvių tauta — 
vykdo moralinę rezistenciją sovie
tų vyriausybei ir tuo, man atro
do, trukdo bolševizmo ekspansijos 
planus. Šitoj kovoj Vakarai taip 
pat turi galingą ginklą. Kai kada 
girdėti nuomonių, esą kovai su 
bolševizmu reikalinga nauja idė
ja. Aš manau, kad tai neatitinka 
tikrenybei. Yra dvi senos, bet vi
sados galiojančios idėjos: tikėji
mas į Dievą ir žmonių bei tautų 
laisvės principas. Šių idėjų 
intensyvus skelbimas ir vykdymas 
ir yra tas galingas ginklas prieš 
bolševizmą, apie kurį aš esu pami
nėjęs anksčiau. Jo vartojimas, su
rištas su taikinga preslja prieš 
Sov; Sąjungą, turi privesti prie 
eliminavimo pavojaus, kurį bolše-

Valstybės piliečiai moka tiesio
ginius ir netiesioginius mokesčius. 
Kiekvieno krašto konstitucija ga
rantuoja piliečių teises, bet už
deda ir kiekvienam privalomas 
pareigas. Nežinau pavyzdžio, kur 
tas reikalas būtų paliktas pilie
čių “solidarumo jausmui”. Orga
nizacijos, turinčios nario mokes
tį, numato ir sankcijas nuostatų 
nevykdantiems. Kitaip ir būti ne
gali. Tik AL Bendruomenės sta
tuto rengėjai, būdami ištikimi Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
steigėjų minčiai, — kad kiekvie
nas lieetuvis, kur Jis kebūtų, yra 
lietuvių bendruomenės pilnateisis 
narys, — neįpareigojo Australijos 
lietuvių mokėti solidarumo mo
kesčio. Aš tame nematau mūsų 
stiprybes. Organizaciniai čia yra 
silpna vieta, ką praktika jau ir 
įrodė. Jei neklystu, JAV-bių Lie
tuvių bendruomenė tos klaidos ne
padarė — ten bendruomenės orga
nus galėjo rinkti tik susimokėju
sieji nustatytą mokestį.

Visi mūsų planai ir užsimoji
mai neišvengiamai subyrės, jei 
neturėsime priemonių jiems įvyk
dyti. Kaskart darosi sunkiau ras
ti žmonių į valdybas ir kitoms 
pareigoms, nes ir idealizmas turi 
savo ribas.

— x —
Išvadoje siūlau:

1. ALB Krašto Valdyba galėtų 
paruošti mūsų bendruomenės sta
tuto pakeitimo projektą dėl pri
valomo solidarumo įnašo. Tą klau
simą įtraukti į šių metų ALB 
Kraštšo Tarybos suvažiavimo dar
botvarkę. 

vizmas sudarė civilizacijai. Tačiau 
būtina sąlyga tam pavojui elimi
nuoti yra grąžinimas laisvės ir 
nepriklausomybės toms tautoms, 
kurios yra šiandien sovietų pa
vergtos ir su viltimi ir pasitikėji
mu žiūri į Vakarus ir iš Vakarų 
lauk a išvadavimo.

Sovietai niekados neatsisako 
nuo savo pragaištingų planų. Tik 
kai kada — kai jie jų negali vyk
dyti — jie juos atideda, bet atė
jus patogiam momentui, vėl prie 
jų grįžta. Teneužmiršta Vakarų 
pasaulis savo laisvės bei teisin
gumo planų, tevykdo juos meto
dingai ir be kompromisų.

Ponios ir Ponai, vienos kartos 
laikotarpyje Jungtinės Valstybės 
du kartu buvo priverstos imtis 
ginklo laisvės, teisės ir teisingu
mo idealams apginti. Už tai žuvo 
šimtai tūkstančių jaunų ameri
kiečių, bet Sovietų Sąjungą su
trukdė, kad jų pasišventimas duo
tų tarptautinėje politikoje visus 
lauktus vaisius. Tikiu, kad tie 
idealai, visados gyvi šiame didžia- 
•me krašte, bus visiškai įvykdyti 
taikingomis priemonėmis ir kad 
tai atneš ir mano kraštui laisvės 
bei nepriklausomybės atstatymą.

ELTOS ŽINIOS
Liepos 2-6 dienomis JAV, 

Detroite, įvyko Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Seimas, kuris at
žymėjo šios lietuvių organizaci
jos septyniasdešimt metų veiklos 
sukaktį. Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje yra viena iš didžiųjų 
Amerikos lietuvių organizacijų, 
jungianti per 15.000 narių. Suva
žiavimą svelkinio VLIKO Vykdo
mosios Tarybos pirmininkė Alena 
Devenienė ir visa eilė kitų orga
nizacijų.

— Spaudos konferencija. Rug
pjūčio 7 dieną Baltų Taryba Ham
burge suruošė spaudos konferenci
ją evangęlikų spaudai. ŠI spaudos 
konferencija buvo pravesta VLIKo 
Vykdomosios Tarybos Informaci
jos Tarnybos. Evangelikų spaudos 
atstovai supažindinti su evangeli
kų bažnyčios padtlmi pavergtoje 
Lietuvoje ir kitose Baltijos vals
tybėse.

— Europos Lietuvių Fronto Bi
čiulių studijų savaitė rugpjūčio 
5-12 dienomis įvyko Vakarų Vo
kietijoje, Neckarsteinache, prie 
Heidelbergo. Studijų savaitės me
tu buvo svarstomi tremtinių tau
tinio išlikimo klausimai ir per
žvelgtas pavergtoje Lietuvoje vyk
stąs sovietizacijos procesas.,

MIRĖ PROF. PRIALGAUSKAS
(ELTA) Liepos 16 dieną Šiau

liuose mirė muzikas — pianistas 
profesorius Ignas Prialgauskas, 
sulaukęs 85 metų amžiaus.

TRAGIŠKAI ŽUVO PROF. 
J. ŽEMAITIS

(ELTA) “Tiesos” pranešimu lie
pos 29 dieną tragiškai žuvo Ve
terinarijos Akademijos chirurgijos 
katedros vedėjas profesorius J. 
žemaitis. Kartu žuvusi ir prof. 
J. Žemaičio žmona. Žuvimo prie
žastys “Tiesoje” neminimos.

ATIDAROMAS DRAMOS 
TEATRAS MARIJAMPOLĖJE
(ELTA) Rugpjūčio 1 dieną Ma

rijampolėje pradėtas darbas šį ru
denį pradėsiančiame veikti dra
mos teatre. Teatro direktoriumi 
paskirtas K. Zinkus, o vyr. reži
sieriumi — St. čalkauskas. Mari
jampolės teatro atidarymas spalio 
mėnesį įvyks K. Binkio "Atžaly
nu”.

2. Kad Tarybos nariai iš kalno 
žinotų juos išrinkusių nusistaty
mą privalomo mokesčio reikalu, 
pageidautina "Mūsų Pastogėje” 
pravesti platesnes diskusijas.

8. Siūlau £ 1.0.0 privalomo 
solidarumo mokesčio per metus 
dirbančiajam ir 10 šil. nedirban
čiajam.

Jei visoj Australijoj tik 1000 
būtų (tvirtai tikiu — atsiras dau
giau) lietuvių reguliariai — kas
met mokančių solidarumo mokes
tį po £ 1, tai bendruomenė lie
tuvybės ir tautinės kultūros puo
selėjime daugiau padarytų negu 
šiandien, bazuodamosi nežinomai
siais.

J. BARNIŠKIS.
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I KALNUS
l

Lietuva Paveiksluose
Melbourne Lituanistiniai Kur-

Dar rudenį pradėjom organizuoti 
iškylų į kalnus. Visa mat bėda — 
nakvynę reikia užsisakyti kelius 
mėnesius Iš kalno. Norinčių va
žiuoti mūsų draugų ir pažįstamų 
atsirado pei4 12. Algis ir kiti išsi
juosę rūpinosi surasti nakvynei 
vietų. Atrodė jau, kad turėjo. Per 
dvi savaites iki važiavimui tėve-

benakvoti, bet važiuoti tiesiai na
mo. Grįžus buvo labai malonu 
kristi j šiltų lovų. Nespėjau tų 
naktį net tėveliams papasakoti 
įspūdžių Iš kelionės į kalnus.

BIRUTĖ
Melbournas, 1956.

sai paruošia filminę Lietuvos pa
veikslų versijų. Bus perfilmuota 
iš knygų ir Iš atvirukų bei šiaip 
nuotraukų medžiaga, pavaizduo
janti Lietuvos veidų. Darbų atlie
ka fotografijos meno mėgėjas Vyt. 
Vasaris. Paveikslai bus rodomi 
šviesovalzdžio aparatu pirmų kar
tų Lituanistinių Kursų jaunimo

llai man vis aiškino, kaip elgtis

Gražus Atžalynas
Olimpinių žaidynių meti!, Repre

zentacinę lietuvių tautinių šoklų 
grupę numatoma sudaryti tokios 
sudėties: Adomavičius Viktoras, 
Bitė Davis, Bratanavičiūtė Irena, 
Brėdikytė Kristina, Budrevičiūtė 
Vida, Bulakaitė Gražina, Bula- 
kas Algis, česakaitė Birutė, Da- 
valga Mečys, Jakutytė Rasa, Jan
kus Tadas, Karpavičius Algirdas, 
Kazlauskas Algimantas, Kemešytė 
Jūratė, Kisielius Algis, Krausai- 
tė Rūta, Krausas Arvydas, Lais- 
vėnaitė Rūta, Lazutkaitė Audro. 
nė, Llpšys Julius, Mikalajūnas 
Jurgis, Paragytė Audronė, Raibu- 
žytė Irena, Ramanauskas Narci
zas, Reimeris Vytautas, Savickas 
Viktoras, šalkūnas Vytautas, šė
kas Algis, Šimkus Algis, šutas 
Eimutis, Tuskenytė Vita, Valiu
kevičiūtė Vida, Verbylaltė Irena, 
Zableckytė Irena, Zdanavičiūtė 
Elena.

štai tas gražusis lietuviškas at
žalynas reprezentuos lietuvius pa
saulio akyse, tik kažin ar mūsų 
pareiga jau atlikta, kad jie tinka
mai, tikruose tautiniuose rūbuose 
mūsų tautos vardų garsintų? Kiek 
žinoma, "Atžalyno” Globos Komi
tetas jau daug padaręs, bet tai 
tik mažutė dalelė. O tai kiekvieno 
lietuvio pareiga jų darbo reikš
mę suprasti ir juos remti.

ALKA

•
KVIETIMAS ADELAIDĖS 

LIETUVIŠKAM JAUNIMUI
“Vyties” sporto klubas kviečia 

besimokanti jaunimų, berniukus ir 
mergaites, atostogų metu žaisti 
krepšinį. Klubas duos trenerį, sa
lę Ir sudarys visas sųlygas tapti 
gerais krepšininkais.

Krepššinis popularus visame 
pasaulyje. Juo susidomėjimas au
ga ir Australijoje. Lietuvoje krep
šinis stovėjo labai augštal ir Lie
tuva buvo Europos krepšinio nu
galėtojas. Tremtyje lietuviai krep
šininkai taip pat pasiekė gražių 
laimėjimų. Bet komandoms reikia 
jaunių, kurie ir tegalės jas išlai
kyti.

Užsirašyti galima pas E. Ta- 
parauskų, L. Garballauską ir ki
tus klubo valdybos narius bei 
krepšininkus. Treniruotės vyks 
Forrestville Basketball Stadium, 
sekmadieniais po pietų. Edas.

i NERAMI ŠIRDIS
< JUOZAS MIEŠTAS J
į Kaip Skrajojantis Olandas, 
f Kaip nevaldoma mintis,
■ Savo uosto nesuranda
■ Mano nerami širdis.

Ar ją nerimas prisotins, ■
Ar staiga ją nužudys, — ■
Ji nepaiso, ji beprotė, I
Ji gyva, maža širdis. J

! šiapus jūrų, okeanų,
J šiapus tropinių salų,
• Didmiesčio tvaike ji mena:
■ Saldų kvapų dobilų.

Tamsią naktį ji klajoja, 
Bejieškodama dienos, ■'
Dienų jų naktis vilioja .■
Burtais laimės šypsenos. Ji

I Pašauta paukšte ji bando
Į Grįžti į lankas žalias,
■ Kur kadais, man ganant bandą,
■ Ji sapnuodavo džiungles...

Vasarą žiemos ji ilgis, į
Žiemų — vasaros gėlių. >J
O visur tik želia dilgės J>
Iš sapnų nerealių.’ Ji

! Kur sapnuodavos jai gelmės
Į Girių neįžengiamų,
■ Duonmedžiai ir lieknos palmės,
■ Ir miražai dykumų.

žemėj jūrą ji svajoja, "J
Jūroj žvalgosi kalnų, ij
Kurdama nebūtą rojų J'
Iš užgęsusių dienų. Ji

I Kur paveikslai naivūs, pigūs,
Į Rodė tolimus kraštus,
■ Kur mačiau tiktai iš knygos,
■ Koks pasaulis tas platus.

Radus meilę išsvajotų, >J
Jieško ilgesio, kančios, ■;
Ir, pavergus klusnų protų, J'
Pradeda vėl nuo pradžios... JI

; Ten ji skuba, ten ji skrenda, 
Į Kaip vaiduoklis, kaip dvasia, 
; Kaip Skrajojantis Olandas
■ Vandenyno bangose.

Jūs draugai, jūs, mielos draugės,ij 
Nesipiktinkit manim, /
Juk, su nerimu suaugęs , J>
Gyvenu vien tik širdim.

šu slidėmis, rūpintis nenusiristi 
nuo kalno, nenusilaužti kojos.
tys jie, deja, kalnuose nėra 
vę Ir nemoka čiuožti. Kelios 
nos prieš važiuojant pasiekė

žinia — nakvynės dėl 
priežasčių negalima 
Atidėta savaitei. No- 
didžlausias, o čia ne-

Pa- 
bu- 

die- 
mus

PAS SKAUTUS

PASAULIO JAUNIMUI 
PRIMINĖ PAVERGTĄSIAS 

BALTIJOS VALSTYBES
Rugpjūčio 15 d. vak. Berlyne 

{vyko Pasaulinės Jaunimo Orga
nizacijos konferencija, kurioje da
lyvavo įvairių laisvojo pasaulio 
šalių jaunimo atstovai. Konferen
cijos dalyvius telegrama pasvei
kino Vliko Vykdomoji Taryba, 
kartu su Baltų Taryba. Telegra
moje primintas pavergtosios Lie-

PASIRUOŠIMAI STOVYKLOMS

"AUŠROS" tuntas Sydnėjuje 
pradėjo ruoštis ateinančiai stovyk
lai, kuri numatyta toje pačioje 
vietoje, kaip ir pernai, Inglebur- 
ne. Skautų _ Tėvų Komitetas su
rengė vakarą, kuris davė gryno 
pelno 147 svarus. Iš šių lėšų bus 
įsigyta papildomai inventoriaus 
ir padengiamos kitos būtinos sto
vyklavimo išlaidos. Stovyklos vir
šininku sutiko būti psktn. V. Dei- 
kus, mitybos dalies vedėju psktn. 
Plūkas. Tikimasi, kad stovyklų 
aplankys gausūs svečių būriai, nes 
tuo metu Sydnėjuje įvyksta ALB 
Tarybos narių suvažiavimas ir 
sporto šventė.

“VENTOS” Vietininklja taip pat 
ruošiasi stovyklavimui. Lėšoms 
sukelti vietininkija Brisbanėje 
ruošia pobūvį ir tikisi gauti iš jo 
50 svarų pelno. Keturiolikai sto- 
stovyklautojų turima stovyklinio 
inventoriaus, tenka dar šiais me
tais parūpinti bent 10-čial. Jau 
24 skautai yra pasiryžę ateinan
čią vasarą stovyklauti. Iš viso 
šiuo metu “Ventos” Vietininkija

s.v.v. skltn. B. Žalį ir s.v.v. skltn. 
R. Jaselskį (“Aušros” tunto), s. 
v.v. skltn. V. Opulskį (“Vilniaus” 
tunto). Tėvynės sūnaus žymesniu 
apdovanti: s.v.v. skltn. J. Mikola- 
jūnas, draugininkas Edv. Nagu- 
levičius ir skiltininkas N. Rama
nauskas (Melbourno t.) bei v.skln. 
Dudaitis (“Aušros" tuntas), 
psktn. A. Plūkas (“Aušros” tunto).

Jaunieji kruta
Šalta šeštadienio popietė. Para- 

mattos gelež. stoty iš traukinio 
pasipylė būrelis berniukų ir mer
gaičių, linksmai, lietuviškai, sa
vo tarpe bešnekučiuojančių.

Po 10 minučių juos Jau rasite 
p.p. Ošinu buto svetainėje, Pitt 
St. Tai D.L.K. Kęstučio ir "Ži
vilės” d-vių štabai, susirinkę ben
dram posėdžiui. Be draugovių 
draugininkų ir jų adjutantų, čia 
susirinkę “Lapinų”, “Lokių”, “Sa
kalų”, ’’Vilkų”, "Bičių" ir “Kreg
ždžių” skilčių skiltininkai ir skll- 
tininkės. O sprendžiamas labai rim. 
tas reikalas — kaukių baliaus su-

turi 38 aktyvius narius. Ji po il-
gesnės pertraukos vėl gyviau reiš
kiasi ir pradeda išplėsti savo veik
lą. šiuo metu vietinlnkijai vado
vauja s.v. vyr. skltn. P. Stelmo
kas. Brisbanėje rugsėjo mėn 8 d. 
minėjimą organizuoja “Ventos" 
Vietininkija.

ruošimas. Pats balius įvyks š.m.

tuvos, Latvijos ir Estijos jauni
mas, nešąs bolševikinę vergiją.

“VILNIAUS” Tuntas Adelaidė-

spalių 27 d. naujojoje Cabramat- 
tos miesto salėje. Vakaro pelnas 
eis š.m. skautų stovyklos inven
toriaus papildymui. Mat, šiemet, 
norima stovyklauti jau savose pa
lapinėse.

Bet kiek reikalų — reikaliukų 
reikia aptarti jauniesiems vakaro

APIE MOKSLEIVIŲ 
PRAKTIKĄ KOLCHOZUOSE

(ELTA) Pavergtoje Lietuvoje 
nuo šių metų vasaros devintųjų 
ir dešimtųjų klasių moksleiviams 
buvo įvesta privaloma dviejų sa
vaičių praktika kolchozuose. Iš 
komunistinės spaudos matyti, jog 
eilės mokyklų mokiniai, tėvams 
pritariant, jau nuo septintosios 
klasės turėjo atlikti praktiką. Pa
vergtoje Lietuvoje į pirmąsias 
pradinių mokyklų klases stoja 
jaunuoliai, sulaukę 7 meteų am
žiaus. Jei jau nuo septintosios 
klasės buvo siunčiami atlikti prak
tikos kolchozuose, kai tie jaunuo
liai ir jaunuolės tebuvo trylikos 
metų amžiaus. Kolchozuose atlie
kų praktikų moksleiviai eilėje vie
tovių turėjo gyventi palapinėse.

je ir Melbourno Tuntas tyrinėja 
galimybes stovyklauti drauge ant 
Viktorijos ir Pietų Australijos ri
bos. Šis drąsus “Vilniaus” tunto 
pasiūlymas būtų tuntų nariams 
labai patrauklus ir naudingas. Ga
lėtų skautai vieni su kitais susi
pažinti, vieni iš kitų pasimokyti. 
Tik yra dvi kliūtys: stovyklavi
mas žymiai brangesnis ir skautų 
tėvai negalėtų lankytis stovykloje 
dėl didelių atstumų. Atrodo bus 
sunku nugalėti tas kliūtis ir teks 
atsisakyti nuo gražaus sumanymo. 
Neįvykus bendrai “Vilniaus” ir 
Melbourno tuntų stovyklai, bus 
stovyklaujama prie Adelaidės ir 
Melbourno skyrium. (sks).

PAKĖLIMAI IR 
APDOVANOJIMAI

(SKS) Pirmija savo paskutinia
me posėdyje pakėlė užsitarnavu
sius skautų vadovus į paskautinln- 
ko laipsnį: s.v.v. skltn. V. Deikų

rengėjams, kad pats vakaras pra
eitų gyvai ir įdomiai?

Pasipila sumanymai, iškyla 
klausymai — kaip gražiau papuoš
ti salę, kokį samdyti orkestrą, kas 
tvarkys rūbinę ir kas bufetą? 
“Kęstučio” d-vės adj. R. Minio
tas, net prakaitą nubraukė bera
šydamas posėdžio protokolą.

Vakaro programoje, be geros 
muzikos, bus dar laimės šulinys, 
200 fantų loterija, skrajojantis 
paštas, kaukių paradas ir t.t.

Tik visai pavakare atžalynas 
išskuba namo, pakeliui dar aptar
damas šį ar tą surištą su busi
muoju kaukių balium.

“Kaži, kaip pavyks?... — lyg 
suabejoja brolis Gerutis.

“Nekrėsk juokų!” — atkerta 
Audronis, — “jei skautai ruošia 
— turi pavykti! O, tarp kitko, 
brolau, pats žinai, kad katilų rei
kia šių metų stovyklai!

“Žinau. Bet kaip bus su kaukė
mis?...”

“Ko gero — savo tėtės vakaro

■ labai bloga
■ kažlnkokių 
J buvo gauti. 
J ras važiuoti 
i galima. Baimė, kad gal vėl nebus 
i nakvynės, kankino visus.
Į Pagaliau nutarta ir vykdoma. Aš 
1 tik ketvirtadieni sužinojau, kad 
i penktadienį vakare jau išvažiuo- 
i jam. Mažai tų naktį miegojau.

Reikia viską susiruošti, susisiūti 
ir susidėti. Pasiruošti reikia kuo 
geriausfhi: juk į kalnus važiuo
jam ir tai pirmų kartų. Penkta
dienis. Grįžusi iš mokyklos, viską 
kraunu į lagaminą, o čia patari
mai — tą paimk, tą išmesk. Tė
velis pataria pasiimti balinę suk
nelę, nes šeštadienio vakarą rei
kėsią šokti, nors gerai žino, kad 
aš tokios neturiu. Mama apvilko 
savo kailiniais, aprišo skara, 
kad aš vos pajudėti galėjau. Be
sirengiant atėjo vakaro 9 valan
da, kaip buvo sutarta, kad mane 
iš namų paims. Apsirengus lau
kiau mašinos, ir taip visa valan
da praėjo. Ta valanda atrodė il
giausia mano gyvenime. Prasidėjo 
spėliojimas. Baimė ima, gal visai 
neatvažiuos. Pagaliau po 10 va

PAVASARIS
LIETUVOJE

šilti saules spinduliai iš miego 
pažadina gamtą. Pietų vėjas ėste 
ėda žiemos sniegą, kuris tirpda- 
mas leidžiasi putodamas j platųjį 
Nemuną. Pasipuošia miškai ir lau
kai, dengdami kraštą žaliuoju ap
daru. Pievose ir daržuose sužydi 
atbudusios įvairiaspalves gėlės. 
Laukų ir miškų žvėreliai, kuriuos 
tiek buvo įvarginusi žiema, dabar 
gali susijieškoti sodresnio maisto. 
Sugrįžę iš šiltųjų kraštų paukščiai 
giesmininkai sukasi sau medžių ša
kose lizdus, savo čiurenimais ir 
traliavimais sveikna atėjusį pa
vasarį ir linksmina į laukus išėju
sį artoją. Darbščiosios skruzdės 

ir bitės vėl pradeda rinkti maistą 
ir tempti j savo sandėlius, kad 
vėl turėtų atsargų sekančiai žie
mai. Žmonės, pasiėmę savo įran
kius, pralinksmėję traukia j lau
kus purenti žemės motinos. Su 
viltmi sėjamas grūdas sužaliuoja 
ir brandina derlių, kurio turės pa
kakti rudeniui ir žiemai.
Pavasarį visa atgyja ir stoja į 
darbą.

V. ŠALKONAS.
Melbourno Lituanistinių Kursų 

Klausytojas.

pobūvyje. Rodys inž. K. Mielda- 
žys.

* Jauna rašytoja M. Raškevi- 
čiūtė plačiai garsėja angliškai 
kalbančiame pasaulyje savo romą, 
nų “Kalnų šešėliai” (Mountain 
Schadowns). Romano autorė gy
vena Kanadoje, čia ji yra ir gi
musi. Romane vaizduojamas emi
grantų angliakasių gyvenimas. M. 
Raškevičiūtė netrukus spaudai ati
duos antrąjį savo romaną. Apie 
jos kūrybą daug Ir labai teigia
mai rašo Kanados didžiųjų laik
raščių ir žurnalų literatūros kri
tikai.

* Jonas Kazlauskas, aktyvus 
Clevelando bendruomenės narys, 
buvęs 2 metus Clevelando lietu
vių studentų pirmininkas, baigė 
Western Reserve universitete pre
kybos administracijos skyrių. J. 
Kazlauskas yra gimęs 1924 m. 
Anykščiuose. I Ameriką atvyko 
1949 m.

* Komunistinės spaudos prane
šimu, okupuotoje Lietuvoje gim
nazijose baigiamuosius egzaminus 
šiemet laikė 7.600 jaunuolių. Iš 
lietuvių kalbos ir istorijos temos 
buvo grynai komunistinės.

* Liek Studentų Sąjunga JAV 
paskelbė grožinės literatūros kon
kursų savo nariams Ir šiemet bai
gusiems gimnazijas. • Konkursui 
rankraščiai buvo priimami iki š.

landos beldimasis į duris. Aš pa
šokau, atidariau duris, ir ten sto
vėjo Vytas — ir jis apsivilkęs 
pusę tuzino megstinlų. Pasirodo, 
Zita su Antanu iškrito ir kiti dėl 
kažko nevažiuoja, todėl važiuo
jam tik viena mašina — šešiese. 
Mama prlgrąsino Vytą važiuoti 
atsargiai, saugotis nenusiristi nuo 
kalnų, nepašykštėjo dar daugiau 
kitų patafrimų.

Pagaliau mašinoje. Nutarta va
žiuoti per naktį, kad nereikėtų už 
nakvynę mokėti. Pakelėj paėmėm 
Antaną, Ireną, Jaunį ir Algį ir 
išsileidom į tamsių naktį, j kalnus. 
Pradžioje buvo linksma, vėliau 
pradėjom snausti. Vytas prie vairo 
bijo, kad neužmigtų.
Per naktį važiavę, pasiekėm kal
nus. Sustoję pas pirmą gyvento
ją, gavome vandens nusiprausti. 
Kiek pavažiavę į kalną, turėjom 
palikti mašiną, ir pėsti žygiavom 
iki tikslo. Pakalnėj viskas žaliuo
ja, žydi žieminės gėlės, o užlipus 
kalnuose visai kitas vaizdas — 
viskas padengta sniegu. Visur 
balta, medžiai apsnigti, tiktai 
šakos kyšo. Sustoję tuojaus ga
vom pusryčių, nors ir nelabai al
kani buvom. Po pusryčių Vytas 
su Algiu išsinuomavo slides ir 
pradėjo slidinėti. Aš su Irena iš
pradžių bijojom čiuožti: mes tik
vaikščiojom, klimpdamos iki ke
lių į sniegą. Po pietų ir aš įsi. 
drąsinau ir užsidėjau slides. Ire
na, pamačiusi mane po daugelio 
katastrofų vis dar gyvą, taip pat 
įsidrąsino — perėmė mano slides ir 
pradėjo čiuožti. Kokį pusvalandį 
viskas gerai ėjo, bet staiga vie-
na Irenos slidė atsirišo ir pasilei
do pakalnėn. Slidė mat norėjo 
parodyti, kaip reikia čiuožti. Mes 
šokom vytis ir, mums besikaps
tant sniege, vienas berniukų pa
gavo slidę ir atnešė atgal. Vė
liau fotografavomės. Aš mėginau 
įlipti į medį, bet koja paslydo-, ir 
atsidūriau galva žemyn kabanti. 
Antanas tik čikst — Ir nufoto
grafavo.
Reikia prisipažinti, kad braidyda
mi po sniegą gerokai prisikama- 
vom ir pavargom. Vytas išsinari
no koją. Ir taip mes nutarėm ne

metu nepažinsi” — lengvai pešteli 
susirūpinusį Gerutį Audronis. 
“Tautiečiai pasistengs. O jau ku
ris jos neįsigys, prie durų kaukę 
“užfundysime”!

— x —
Stoties laiptais nudunda jaunų 

kojų skubių žingsnių aidas ir lie
tuviškos kalbos garsai.

Vyt. Šiaurys.

EUROPOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
VASAROS STOVYKLA — 
VISUOMENINIAI KURSAI

Praėjusiais metais įvykęs Eu
ropos lietuvių bendruomenių pir
mininkų suvažiavimas nutarė dau
giau dėmesio kreipti į lietuvišką
jį jaunimų, jam ruošti vasaros 
stovyklas. Šiais metais pirmoji 
tokia vasaros stovykla — visuo
meniniai kursai Europos lietuvių 
jaunimui suruošti Vasario J6-sios 
gimnazijoje, Huettenfelde, Vokie
tijoje. J šiuos jaunimo visuomeni
nius kursus — stovyklą atvyko 
atstovų iš Anglijos ir kitų Euro
pos kraštų. Vasario 16-sios gim
nazijoje stovyklavimas Europos 
jaunimo prasidėjo šių metų rugp
jūčio 15 d. Kiekvieną dienų jauni
mui buvo skaitomos paskaitos lie
tuvybės ir visuomeniniais klausi
mais.

BOLŠEVIKŲ PROPAGANDA 
PAVERGTOJE LIETUVOJE

Informacijos Valdytojas M. Gel- 
žinis yra pakviestas Bonnos uni
versiteto vokiečių studentų rudens 
semestro pradžioje paskaitai apie 
bolševikų vedamą propagandų pa
vergtoje Lietuvoje.

m. rugsėjo 1 d. Vertinimo komisi
jų sudaro Stp. Zobarskas, A. Škė
ma, P. Jurkus, A. Landsbergis ir 
vienas studentų sąjungos narys.

* Antanas Dulskis Mūnsterio 
universitete įsigijo med. daktaro 
laipsnį. Jis buvo pradėjęs studi
juoti Lietuvoje ir studijavo Pin- 
neberge Pabaltijo universitete.

— Pabaltiečių Studentų Dienos 
Vokietijoje įvyko Blankenberge 
šių metų liepos pabaigoje, šiose 
lietuvių, latvių ir estų studentų, 
studijuojančių Vakarų Vokietijo
je, dienose dalyvavo buv. estų už
sienio reikalų ministeris K. Sel
teris, latvių ministeris R. Liepinė, 
VLIKo Vykdomosios Tarybos už
sienio reikalų valdytojas dr. P. 
Karvelis, Lietuvos pasiuntinys 
Prancūzijoje dr. St. Bačkis. Stu
dentų Dienų metu buvo skaityta 
visa eilė paskaitų.

Vokiečių spauda pabaltiečių Stu
dentų Dienų proga pažymėjo, jog 
šiuo metu vien tik Bonnos univer
sitete studijuoja penkiasdešimt 
pabaltiečių studentų.
* Lietuviai šachmatininkai Taut 

vaiša ir Jakštas laimėjo I ir II 
vietą didelėse Trans-Missisippi 
šachmatų pirmenybėse, kuriose 
dalyvavo 62 žaidėjai.

LIETUVIU TAUTOSAKA%
Naminiai gyvuliai pas vilkus

Kitą kartą karalius turėjęs seną arklį, senų katę, senų šunį 
senų žąsiną ir seną gai.dį. Žinoma, kol jie jauni buvo, visi buvo 
reikalingi, bet kai paseno, įkyrėjo karaliui juos bemaitinant: nau-
dęs iš jų nebuvo. Ėmęs karalius juos ir išvaręs. Jie Išvaryti eina
į girią, kitur kur eis.

Per girią beeidami užėję vilkų puotą. Tie vilkai mano:
— Reikia juos pavaišinti, paskui juos išpjausime, bus mėsos.
Gyvuliai, kai įsigėrę, kaip ims giedoti kiekvienas savo balsu, tai 

vilkai pamanė, kad neateitų kas, pabūgo. Ėmė ir išbėgiojo visi iš 
tų namų. Gyvuliai palikę vieni tose triobose. Kai atėjo naktis, eis 
jie gulti, kiekvienas į savo vietą: arklys priemenėje atsigulęs, šuo už 
angos, katė pelyne, gaidys užlėkęs ant laktos, žąsinas angos tarpe, 
ir ilsisi.

Po to tie vilkai naktį kaip susiėjo, kalbasi:
— Reikia vienam eiti pažiūrėti, kas ten dedasi mūsų buveinėje.
Nusiuntė veną, išskyrę visų bukliausių. Tas kaip nuėjęs patam- 

syj, ką matys? Reikia jam kurti ugnį. Įsilėkęs į pelyną, norėjęs 
pūsti ugnį. Katė kaip griebusi su koja ir akis mažhe išplėšusi. Vil
kas iš to išgąsčio kaip puolęs ant arklio, arklys kaip pradės jį 
spardyti! Po to sušokę visi: žąsinas kinkles gnaibąs, šuo uodegų 
kremtąs, o gaidys kakariko sušukęs. Vilkas išsprukęs kažinkaip, 
tad nubėgęs kitiems ėmęs pasakoti:

— Meldžiamieji, bent jūs neikit į puotos namus, nes pražūsit 
Mužikų razbaininkai užėmė mūsų buveinę, vos-ne-vos gyvybę savo 
išnešiau: vienas su spragilu ir šonkaulius mažne permušė, siuvėjos 
kinkės kiek norėjo, tiek karpė, kurpius bjaurybė norėjo man nuga
rą siūti., Boba pas pelyną besišukuojanti, kaip ją užėjau, sugėdinau, 
kaip užsiuto, mažne ir akis išplėšė.

Paskui gyvulių niekas nebedrįsęs kliudyti, ir paliko ten begyve
ną, ir karaliui nė dėkui.

3
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SAVAJAI SPAUDAI
Kaip tavęs nemylėti, kaip ta

vęs nepasiilgti, jei tu man esi 
brangi, kaip gimtosios žemės sau
ja!

Ilgėdamasis aš laukiu tavęs ir 
sulaukęs tvirtai spaudžiu kietais 
pirštais, o širdis pergyvena nepa
prastą džiaugsmą. Tavyje aš jau
čiu savo tautos gyvenimo pulsą 
— tu sujungi praeitį su dabarti
mi ir sykiu esi mano vakar die
nos ir šios dienos gyvenimo dalis.

Tu esi lietuviškas spausdintas 
žodis, ateinąs iš praeities, turįs 
pradžią bet neturįs pabaigos. Ta
vyje aš matau savo tautos šimt
metinę kovą dėl laisvės ir būvio, 
matau pergales, džiaugsmą ir ne
pasisekimus. Tavyje , kaip veidro
dyje, aš matau manosios tautos 
idealus ir siekimus.

pir- 
lie- 

grožį.
kėlė

* Vokiečių vyriausybės oficia
liose žiniose “Bundesgesetzblatt” 
1956 m. birželio 29 d. paskelbtas 
naujasis įstatymas, kokių įstaty
minių normų reikia laikytis atly
ginant nacionalsocializmo režimo 
aukoms. Įstatyme smulkiai nuro
dytas persekiojamųjų sąvokos ap
tarimas, atlyginimo procedūra, at
liktini formalumai ir kita. Šiuo 

I įstatymu kodifikuotos ankstesnės 
normos; kai kurie dalykai pakeis
ti, o pats įstatymas apims kiek 
didesnį negu seniau persekiotojų 
skaičių.

Kristijonas Donelaitis bene 
masis savo raštais atskleidė 
tuvių kalbos skambesį ir 
Basanavičius Ir Daukantas 
mūsų tautos garbingąją praeitį. 

Vysk. Valančius ir Vincas Kudir
ka mokė tautą, ruošė ją nepri
klausomam gyvenimui. Tai tik ke
li vardai. Jų daug randame lietu
viškus raštus besklaidydami. Ir jų 
visų čia neišskaičiuosi.

*
Iš kur galėtų žinoti Suvalkijos 

lygumų vaikas ■ apie gražiąsias 
Dubysos pakrantes; brolis žeimai- 
tis apie Dzūkijos mėlynuosius pu
šynus, sraunųjį Merkį ir narsiuo
sius Dainavos šalies bernelius; iš 
kur galėtų žinoti augštaitis apie 
Lietuvos Sacharą — mūsų žavųjį 
pajūrį, šventosios žvejus ir Klai
pėdos uosto švyturį — jeigu apie 
tai nekalbėtų lietuviškas raštas.

Lietuviškas spausdintas žodi, tu 
esi man brangus Ir reikalingas 
kaip kasdieninė duona ir ištroš
kusiam dykumos keleiviui gaivi
nantis vandens lašas. Dėl tavęs 
kovojo mano broliai, dėl tavęs jie 
sėdėjo kalėjimuose ir buvo tre
miami į Sibiro taigas.

Tu nugalėjai rusiškąją “graž
danką” ir grąž’inai tautai savąją 
garbę. Tu buvai su savanoriu ko
vos lauke ir judu sugrąžinote tė
vynei laisvę. Tu esi didžiausias 
mano tautos ginklas ir vadas ko
vose, kelrodis ir šviesa tautos gy
venimo sutemose.

I tave, lietuviškoji spauda, mes 
žvelgiame su didelėmis viltimis ir 
pasitikėjimu tėvynėje ir tremtyje. 
Tu kurstai mumyse tėvynės mei
lėse ugnį ir neleidi atskilti 'lietu
viui žmogui nuo savosios tautos 
kamieno. Tu esi tautinė jungtis Ir

mūsų kovos dėl Tėvynės laisvės 
organizatorius.

Tad kaip, o lietuviškas spaus
dintas žodi, aš galėčiau nusigręž
ti nuo tavęs!

M. GAILIŪNAS.

J. MILTINIS REŽISUOJA 
FILMĄ

(ELTA) Pavergtosios Lietuvos 
spaudoje kurį laiką nebuvo mini
mas Panevėžio teatro vadovas ir 
režisierius J. Miltinis. Net ir šio 
teatro sukaktį minint, nė vienu 
žodžiu nebuvo užsiminta apie rež. 
J. Miltinį. Pastaruoju metu “Tie
sa” pateikė informacijų, jog J. 
Miltinis režisuoja filmą “Tiltas”, 
pagal J. Dovydaičio scenarijų. 
Veiksmas vykstąs Lietuvoje buvu
sio karo metais.

PALEIDO NUMIRTI
š.m. gegužio 14 d. okup. Lietu

voje mirė diplomatas dr. Edv. Ja
tulis, ilgalaikis Lietuvos Užsienių 
reikalų ministerijos valdininkas 
ir jos konsulas užsienyje. Palai
dotas savo tėviškės — Linkuvos 
kapinėse.

Dr. Edv. Jatulis mirė nusikan- 
kinęs Sibiro tremtyje. Kaip poli
tinis belaisvis jis buvo trankomas 
po įvairias Sibiro stovyklas. Pa
staruoju metu jis buvo kalinamas 
Karagandos stovykloje, iš kurios, 
kaip paliegęs invalidas, grąžintas 
Lietuvon. Sibiro stovyklose jis iš
kalėjo 10 metų. Bet ir Lietuvoje 
jis buvo griežtoje priežiūroje ir 
negalėjo be spec, leidimo pajudėti 
iš gyv. vietos.

Vienas grįžęs vokietis belaisvis 
papasakojo šiurpią dr. E. Jatulio 
kalinimo ir Sibire gyvenimo isto
riją. Vokietis su dr. E. Jatuliu yra 
buvęs vienoje stovykloje. Jatulis 
jau tada kuvęs labai nusilpęs, nes 
maisto davinys buvęs labai men
kas. Be to, dr. E. Jatulis sirgęs 
džiova, skundęsis širdim ir ner
vais. -

Prieš patenkant į komunistų 
rankas dr. E. Jatulis buvo Lietu
vos konsulu Harbine, iš kur tu
rėjo persikelti į Tokio, bet prieš 
pat išvykstant buvo komunistų 
suimtas. Jo žmona mirė karo me
tu. Sūnūs Amerikoje.

* New Yorke buvo suruošta 
dail. Natalijos Jasiukynaitės kū
rinių paroda. Ji įvyko New Yorko 
bibliotekos salėje 

RYTPRŪSIUS APGYVENDINS RUSAIS?
Vakarų Vokietijoje gyvenančių: paruošę planą šešerių metų bū- 

Rytprūsių vokiečių laikraštis• 
“Das Ostpreusenblatt” rašo, jog 
Sovietai paruošę planą Rytprū
sius apgyvendinti rusais. Esą ši
toks planas buvęs paruoštas po to, 
kai Chruščevas su Bulganinu per 
Karaliaučiaus uostą vyko į Lon
doną. Tada tiek Chruščevas, tiek 
Bulganinas turėjo progos pama
tyti didžiulius plotus buvusių der
lingų Rytprūsių žemių, pavirtu
sių tyrais. Esą pastaruoju metu 
tik ape trečdalis Rytprūsių žemių 
užsėjamos. Tatai esanti pasėka 
darbo rankų stokos. Prie Sovietų 
Sąjungos prijungtuose Rytprūsiuo
se esama 350 buvusių gyvenvie
čių, šišandien neturinčių nė vieno 
gyventojo. Tuo tarpu daugiau 
kaip 400 kaimų ir bažnytkaimių 
gyventojų skaičius tiek sumažė
jęs, kad šiandien tose vietovėse 
tegyvena nuo penkių ligi dvylikos 
asmenų.

“Das Ostpreussenblatt” teigi
mu, bolševikai pastaruoju metu

vyje, iki 1960 metų, apgyvendin
ti Rytprūsius, atkeliant 600.000 
rusų. Pagal tą planą numatoma 
kas metai (iki 1960) į Karaliau
čiaus sritį atgabenti po 100.000 
rusų, šis planas jau esąs pradė
tas vykdyti ir šią vasarą pasirodę 
Karaliaučiaus apylinkėse pirmieji 
atkeldinamų rusų transportai. Bu- 
vusion Karaliaučiaus apskritin 
jau esą atkeldinta 2.300 rusų šei
mų, o Įsručio apskrityje jau esą 
įkurdinta apie tūkstantis atkeldin
tų rusų. Rusai esą atkeldinami 
daugiausia iš Sovietų, gilumos.

Bolševikai, atkeldindami Kara
liaučiaus sritin rusus, siekią “ši
tai Rytprūsių daliai galimai grei
čiau duoti rusišką veidą”. Tuo pa
čiu siekiama dirvonuojančias že
mes paversti našiais kolchozais. 
Tam tikslui Karaliaučiuje esanti 
įsteigta didžiulė žemės ūkio mo
kykla, kurioje būsią apmokoma 
apie 3.000 jaunųjų kolchozinlnkų.

MOKSLO KELIU
VYT. DONIELA IŠVYKSTA STUDIJOMS I EUROPĄ

Vytautas Doniela išvyksta pa-
gilinti studijų j Europą. Pradžio- 
je numato klausyti paskaitų Frei- 
burgo, o vėliau Oxfordo (Angli
joj) ir dar kuriam nors Europos 
universitete. Sydnėjaus universi
tetas V. Donielai suteikė taip va
dinamą Travelling Scholarship — 
stipendiją, kuri jam suteikia teisę 
pasirinkti universitetą, arba tuos 
dvejus metus klausyti paskaitų ir 
keliuose universitetuose.

V. Doniela yra baigęs Sydnėjaus 
universitete filozofiją ir įgijęs 
(augščiausiu įvertinimu) filozofi- 
jos magistro laipsnį.

V. Doniela aktyviai dalyvavo 
visuomeniniame gyvenime. Buvo 
ienas ALSS-gos organizatorių ir 
studijų metu Sydnėjaus skyriaus 
pirmininkas, nuolatinis šviesosl 
Sambūrio valdybos narys, ketve-j 
rius metus ALB Krašto Valdybos i 
narys (pastarojoj kadencijoj jos! 
vicepirmininkas), Kultūros Fon-
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
(

Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias 

MEDŽIAGAS. RŪBUS, AVALYNE.
VAISTUS 

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais). 
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ I KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
IIIIIHIIIllllllllllllllllllllllllllM

Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary-
bos narys, Bankstowno savaitga
lio mokyklos mokytojas, nuo pat 
įsisteigimo Sydnėjaus Liet. Plun
ksnos Klubo narys, Lietuviškosios 
Enciklopedijos, “Mūsų Pastogės” 
ir kitų leidinių bendradarbis. 
Jis ir paskaitininkas, kultūrinių 
parengimų organizatorius ir visa
da jį matydavai ten, kur lietu
viškam reikalui buvo reikalinga 
pareigingas ir veiklus idealistas 
žmogus.

Vyt. Donielai išvykus bus jau
čiamas didelis plyšys ne tik Syd
nėjaus, bet ir visos Australijos 
lietuvių kultūriniame — visuome
niniame gyvenime. Bet, tikėkime, 
po dviejų metų, su nauju mokslo 
laipsniu, jis vėl grįš į Australijos 
lietuvių bendruomenę.

V. Doniela rugsėjo 8 d. 11 vai. 
išskrenda Quantas bendrovės lėk
tuvu iš Mascot aerodromo į San 
Francisko. Amerikoje aplankys 
Detroitą, New Yorką, Čikagą. Ka
nadoje Torontą ir Hamiltoną, iš 

do įgaliotinis N.S.W., kurį laiką kur vyks į Vokietiją. Kl.

Išspausdintas Liet.
Enciklopedijos VIII 

tomas
Lietuvių Enciklopedijos VIII 

tomas jau išspausdintas ir platina
mas. Jis apima G u a< d a 1 - 
jara — Instrumen
tą c i j a. G ir H raides reda
gavo Pr. Čepėnas, I, Į ir Y —- J. 
Girnius. Jiems talkininkavo 176 
bendradarbiai, įvairių sričių spe
cialistai.

Iš didesnių straipsnių paminė
tini: Gudija, Guma, Habsburgai, 
Hanza, Heidegger, Hegel, Here- 
zija, Hititai, Homeras Honorijus, 
Horacijus, Hugo, Humanizmas, 
Indėnai, Indija, Indoeuropiečiai, 
Inkai, Inkvizicija. Su lietuvių gy
venimu susiję didesnieji straips
niai: Gultuvės, Gumbinė, Gustai
tis, Hamburgas, Hamiltonas, Ha
nau, Hartfordas, Herbas, Hetmo- 
nas, Hymanso projektas, Horodlės 
aktai, J. ir M. Yčai, Ignalina, Yla
kiai, Ilgasis grašis, Ilguva, Inkor
poracija (Lietuvos į Sovietų Są
jungą), Instrukcija senojoje Lie
tuvos-Lenkijos valstybėje. Tomą 
puošia per 450 įvairių iliustraci
jų.

Įrištos knygos buvo atiduo
tos leidyklai išsiuntimui pirmąją 
birželio (3-9) savaitę. Administ
racija ruošia išsiuntimui reikalin
gus sąrašus. Devintasis tomas 
taip pat jau baigiamas.

SPECIALUS “AIDŲ” NUMERIS

JAV ir Kanados Lietuvių Ben
druomenių centrų valdyboms pri
tariant, “Aidai” skelbia kultūroą 
kongreso medžiagą. Jau paruoštas 
specialus žurnalo numeris, kuria
me bus atspausdinta visos paskai
tos, pranešimai, rezoliucijos, kon
greso bei jo sekcijų ir dainų šven
tės aprašymai. Tas numeris išeis 
labai žymiai padidintas ir iliust
ruotas tik su kultūros kongresu 
bei dainų švente susijusiomis nuo
traukomis. Kurie nesiprenumeruo- 
ja “Aidų”, o norėtų šį vertingą 
leidinį turėti, yra prašomi iki rug
sėjo 10 d. pranešti administraci
jai ir atsiųsti 1 dol. Jai iš anks
to reikalinga žinoti, kiek Spaus
dinti šio numerio. “Aidų” admi
nistracijos adresas: 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn 21, N.Y.

• Sovietų žurnalas “Istorijos 
klausimai” paskelbė, kad pasako
jimai, jog rusas Fedorovičius Mo- 
zalskis išrado lėktuvą ir pirmas 
juo skrido 1882 metais, buvo “sta
lininė falsifikacija”.

MR. PEVERILL PAREINA 
PASIIMTI SAVO SKRYBĖLE

CH. A. PETERSON 
Iš anglų kalbos vertė L. K.

(Tąsa iš Nr. 35)
Tomas, raminančiai glostydamas Myros pečius, kiek drąsiau pa

žvelgė į Mr. PeverilI: “Kas gi tau šovė galvon, Peverill!? Ko tu 
čia dabar slankioji aplink, kai esi gražiai ir tvarkingai palaido
tas?”

Myra, kiek susigėdinusi, pasitraukė nuo Tomo ir trynė ašaro
jančias akis. "Geraldal, ar tai tikrai esi tu”, klausė jinai. “Tai... 
tai tokia staigmena vėl tave mtyti.”

Mr. Peverill nejautė reikalo atsakinėti į tuos klausimus. Jis 
pripylė naujus stiklus ir nieko neaiškindamas padavė juos Tomui ir 
Myral, o pats, grįžęs prie indaujos, pasiėmė dar vieną stiklą sau ir 
prisipylė vandens. Kai jis sėdosi kėdėn, jis jautėsi labai ramus ir 
netgi užsidegė cigaretę.

“Žinoma, nuo to laiko, kai aš įžengiau į Park View kapines, 
techniškai mano buvimas čia nėra galimas, bet dėl mūsų pačių labo, 
užmirškime visus techniškus klausimus”, tarė Mr. Peverill.

Jis džiugiai pastebėjo, kad po senovei gali gardžiuotis tabako 
skoniu ir patenkintai nusišypsojęs tęsė: “Aš turiu pagirti tave, My
ra, už gražias ir skoningas laidotuves. Viskas buvo puikiausiai at
likta. Mane ypatingai sudomino, kai tu, prieš užvožiant karstą, ste
bėtinu vikrumu ir nepastebimai išnėrei iš mano marškinių deimanti
nę sagutę. Tai buvo puikus meilės gestas Ir meistriškai atliktas.”

“Aš... aš norėjau turėti ką nors brangaus tave prisiminti, Ge
raldal”, prakuždejo Myra.

Užstojo nemaloni tyla. Myra staiga nusprendė, kad ir prie to
kių keistų aplinkybių, ji turi būti maloni šeimininkė, todėl linksmo- 
kai prabilo: “Tu supranti, mielasai, kad sunkoka rasti kalbos su 
tik ką palaidotu žmogumi.”

“Tai padėtis, kuri retai tegali ištikti”, pridėjo Tomas, nevisai 
patenkintai žiūrėdamas į Peverill.

“Pavyzdžiui”, tęsė Myra, stengdamasi šypsotis, “argi aš galiu 
tave klausti ’’Kaip tu gyvuoji”, kai puikiausiai žinoma, kad tu, 
eh..., kad tu — aš maniau... ”

Šypsena jos veide išnyko, ji nurijo seiles ir atrodė visai sumi
šusi.

“O taipogi būtų visai neįmanoma klausti, kur tu buvai”, gelbė

jo jai Tomas, kiek apsiprasdamas su padėtimi. “Juk, gerai žinoma, 
kad tu buvai... Pagaliau, senas prieteliau, kur gi tu iš tikrųjų bu
vai?"

Myra vėl įsiterpė: “Matai, brangusis, mums sunku rasti bend
rą kalbą.”

Mr. Peverill atrodė kiek susijaudinęs, “žinoma, mums geriau
sia būtų kalbėti apie mano nekrologą, jei savo laimės svaiguly jūs 
turėjote progos jį perskaityti. Klausyk, Myra, už valandos aš turiu 
grįžti. Ketvirtis jau praėjo. Aš nenoriu į pabaigą gaišti bereikalin
gai kalbėdamas.”

“Už valandos turi grįžti?”, nudžiugo Tomas ir vienu ypu siurb
telėjo gerą pusę savo stiklo.

Mr. Peverill atydžiai žiūrėjo į Tomą kažką svarstydamas. “Tie
są sakant, O’Brienai, aš netikėjau tave čia pamatyti. Mano many
mu, tai buvo labai nesvetinga, kad tu mane nužudei aną naktį.”

Du švediško krištolo stiklai vėl sudužo; Mr. Peverill savąjį 
stipriai laikė rankoje.

“Atsiprašau, ką tu pasakei?” pasipiktinęs atsiliepė O’Brienas.
Mr. Peverill įspėjamai pakėlė savo ranką: "Aš tuojau paaiškin

siu”, tarė jis ramiu balsu. “Aš turiu žinių, iš tikrų šaltinių, kad bu
vau nužudytas. Dabar aš gerai prisimenu, kad martini, kurį aš ta
da gėriau, buvo neįprasto skonio. Be to, visą vakarą tu man kalbė
jai apie misterišką dramą, kurią dabar rašai ir apie visus tavo 
bandymus su nuodais, kuriuos tu darei ryšium su rašomu veikalu. 
Dabar man aišku, ką visa tai reiškė.”

Tomas klausėsi, lyg norėdamas prieštarauti, bet pagaliau jis pa
aiškino: “Tai buvo ne martinyje, bet sriuboje.”

“Ne, brangusis”, įsiterpė Myra, ”tai buvo martinyje.”
“Tai dabar, gražiausia, Juk aš pats įpyliau tai sriubon!”
“Mielasis, aš lygiai tą pat padariau įpildama į martini stiklą.”
“Tu tai padarei ir man nieko nepasakei?”
“O kodėl tu mane neįspėjai, ką buvai sumanęs?”
“Aš bijojau, tu prieštarausi”, tarė Tomas.
Mr. Peverill prireikė gero gurkšnio vandens. "Tai bjauriausias 

pasikalbėjimas, kurį aš kada esu girdėjęs.”
“Atleisk”, tarė Tomas. Valandėlę patylėjęs jis vėl prabilę tei

sindamasis: “Ką gi mes turėjome daryti. Aš ir Myra, mes vienas ki
tą labai mylėjome. Mes žinojome, kad tu niekada nesutiksi išsi
skirti. .. ”

“Bet jūs niekada manęs neklausėte”, nekantriai šūktelėjo Mr. 
Peverill. Paskutiniu metu skyrybų mintis reguliariai kildavo Mr. 
Peverill galvoje, kai kiekvieno mėnesio gale jam tekdavo mokėti My
ros pirkinių sąskaitas.

“Aš labai gailiuos, jei mes tau, Geraldai, sudarėme kai kurių 
nepatogumų”, tarė Tomas, “bet dabar vistiek jau per vėlu tai ati

taisyti.”
“Aš nelabai norėčiau su tuo sutikti”, tarė Mr. Peverill. Staiga 

jo rankoje atsirado mažytis pistoletas, kurį jis nepastebimai paėmė 
iš stalčiaus. Pistoletas buvo nukreiptas stačiai Tomo krūtinėn. To
mas išbalo, jo visas kūnas pradėjo baimingai krūpčioti.

"Geraldal”, vos ištarė Myra, ”tu to nepadarysi!"
“Neskubėk, senas prieteliau”, maldavo Tomas, ’’pagalvok, koks 

kils skandalas.”
“Spjaut man į visą tai,” šaipėsi Mr. Peverill, “mane js’t tas 

nebepalies.”
“Pagalvok bent apie Myrą. Kiek ji turės vargo, kol išvai.'s 

kraujais persunktą brangų kilimą.”
“Tarnaitė ateis tik kitą ketvirtadienį”, pridūrė Myra.
“Pagaliau”, gudravo Tomas, “jei tavęs jau nėra šiame pasau

lyje, o aš būsiu rastas čia nužudytas, tai ji bus įtarta žmogžudys
tėje. Tuomet ji — ji,... o. Dieve!”

Mr. Peverill buvo nepalaužiamas. “Aš nematau jokio skirtumo, 
ar ji bus įtarta tave nužudžius ar mane. Pagaliau, ji gali teisintis 
tai padariusi besigindama. Jei prisiekusieji posčdlnfnkai bus vieni 
vyrai, ji turi puikius galimumus būti išteisinta.”

Tomas nemirkčiodamas žiūrėjo į pistoletą, jo kaktoje pasirodė 
prakaitas, Jis vėl pradėjo įtikinėti: “Geraldai, vertink šį reikalą gry
nai savo asmens atžvilgiu. Man atrodo, tau turėtų būti aišku, kad 
šiuo keliu eidamas tu nepasieksi dangaus.” Pamatęs Mr. Peverill ne
ryžtingumą, jis dar pridėjo: "Argi tu atsisakytum dangaus karalys
tes dėl keršto malonumo?”

Mr. Peverill sučiaupė lūpas, valandėlę pagalvojo, pagaliau pa
purtė galvą ir tarė: “Aš nematau sau didelio pavojaus. Pirmiausia, 
jei aš tave užmuščiau, tai padaryčiau gindamas save...”

“Kvailas daiktas”, pertraukė Tomas, "kaip tu gali gintis, jei 
aš būsiu miręs savaitę vėliau, negu tu.”

“Atsiprašau, argi aš neturiu teisės gintis nuo asmens, kuris kė
sinosi į mano gyvybę?”

“Taip, bet...”
“Taigi, jei aš gavau progos grįžti trumpam į šį pasaulį, tai aš 

turiu teisę atkeršyti tam, kuris mane nužudė. Tai privilegija, kurios 
šimtmečiais laikomasi dvasių pasaulyje. Antra vertus, aš nesijau
čiu atsakingas už veiksmą, padarytą jau man mirus. Judu mane vi
sai neįtikinote.”

Su ašaromis akyse Myra pradėjo priekaištauti: “Tu esi neap
sakomai žiaurus, Geraldai, ir tai po viso to, ką aš tau esu padariu
si.” .

"O ką gi, būtent, tu man padarei?”, susiįdomavo Mr. Peverill.
“Juk aš gi — aš gi ...” Myra išėmė nosinaitę ir įspaudė jon

(Tąsa 5 psl.)
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LAIŠKAI 
REDAKCIJAI

Gerb p. Redaktoriau,
“Mūsų Pastogės” Nr. 32 F. Gru

žas rašo, kad Melbourno tautinių 
šokių grupei, kuri dalyvaus olim
pinių žaidynių atidaryme ir ki
tuose pasirodymuose, reikalingas 
lėšas drabužiams įsigyti bei kito
kioms išlaidoms padengti, turėtų 
duoti Kultūros Fondas, Tautos 
Fondas ar kitokie fondai, o jeigu 
šie fondai ; pinigų neturi, tai rei
kalingų sumų reiksių mums vi
siems sudėti, rašo p. Gružas.

Sutinku, kad iš šių Ir kitų fon
dų būtų galima paprašyti pinigų, 
galėtų jie ir pasiūlyti, bet negali
me reikalauti. Žinome gerai, kad 
Kultūros Fondas turi daug ir rė
kiančiai svarbių reikalų, bet dėl 
lėšų stokos negali jų vykdyti. Ži
nome taip pat, kad Tautos Fondo 
Atstovybė surinktas aukas Lietu
vos laisvinimo akcijai persiunčia 
Tautos Fondo Valdybai Vokietijo
je. Žinome ir tai, kad kiti fondai 
yra įsteigti vėlgi spec, tikslams. 
Gi visi žinome, kad toli ne visi 
tiems fondams duodame savo gra
šį. Tik labai mažas procentas au
koja Tautos Fondui, Kultūros Fon
dui ir Lt. Nemanau, kad 
ir pats ano laiško autorius būtų 
labai daug fondams davęs. Bet ne 
tai svarbu. Daug svarbiau, kad 
reikalui Iškilus mes, visa bendruo
menė, ateitume į talkų ir dirban
tiems padėtume kliūtis įveikti, šį 
kartų reikia paremti tuos, kurie 
reprezentuos mus ir garsins Lie
tuvos vardų tarptautinėje sporto 
arenoje. Nesidairykime tad į fon
dus — sudarykime šiam reikalui 
spec, fondų. Tai nėra'negalima — 
po kelis šilingus duokime visi ir 
sumesime šimtus.

Zidas Veršelis, N.S.W.

LIETUVIŲ BUV. POLITINIŲ 
KALINIŲ SĄJUNGOS NAUJA 

VADOVYBĖ
Sųjungos Valdybos sudarytoji 

Ad Hoc Komisija naujai Sųjun
gos Valdybai, Revizijos Komisijai 
ir Garbės Teismui korespondenci- 
nlais rinkimais išrinkdintl savo 
darbų baigė. Savo š.m. rugpjūčio 
6 d. posėdyje, patikrinusi rinki
mų rezultatus, komisija rado:

1) iš 138 Sųjungos narių rinki
muose dalyvavo 95 nariai;

2) balsų dauguma į Sųjungos 
Valdybų išrinkti kun. V. Piktur
na, dr. A. Starkus, V. Rastenis, 
V. Sidzikauskas ir J. Šlepetys į 
Revizijos Komisijų — prof. A. 
Damušis, B. Galdžiūnas ir L. Lek- 
nickas į Garbės Teismų — teisė
jais V. Blažys, . Narakas ir J. 
Pajaujis ir teisėjų antrininkais P. 
Dūda ir K. Gumauskas.

Sųjunga apjungia visus lietu
vius buv. politinius kalinius: bol
ševikų ir nacių kalintus.

Prieš kurį laikų “Mūsų Pasto
gėje” rašiau, kad lietuviai Vaka
rų Australijoje dar tebėra gyvi. 
O jeigu esame gyvi, tai kų mes 
veikiame?

Praeitų kartų rašiau, kad malo
nu prisiminti praeitį, o ypač 
pradžioje buvusį darnų ir gražų 
bendruomenės sugyvenimų. šį 
kartų tenka ir vėl atsisukti į pra
eitį, paminint nesuminėtus gyvas
tingumo, tautinio gyvastingumo 
pasireiškimus, ir keliais žodžiais 
apžvelgti dabartį.

Prieš trejus metus veikusi ALB 
Pertho Apylinkės valdyba, kurių 

l sudarė V. Kairaitis (miręs), V. 
i Knistautas, V. Kasputis, J. Balt- 
ramonaltis ir V. Kazokas, yra gra
žiais darbais atžymėjusi savo veik
lų. Jos rūpesčiu Vak. Australijos 
lietuviams paskirtas lietuvis ku
nigas, pravestas Vokietijoje pasi- 
likusiems tautiečiams šelpti gerai 
pasisekęs rūbų vajus ir energin
gai platinti Tautos Fondo lietuvio 
pasai. Gerokai į priekį pastūmė
tas ir kartotekos tvarkymo klausi
mas.

Tuo metu Perthe gyvenęs dail. 
Vaclovas Ratas suruošė dvi savo 
kūrinių parodas, tuo prisidėdamas 
prie lietuvių ir Lietuvos vardo 
garsinimo.

Prieš dvejus metus Perthe įsi
steigė Lieetuvos Kariuomenės Kū
rėjų Savanorių S-gos skyrius.

* * *

Tai vis praeities, tegul ir neto
limos, gyvybės ženklai. Kaip gi 
šiandien?

R.Katalikų kunigo Kemėšio 
paskyrimas Vak. Australijos lie
tuvių katalikų kapelionu yra žy
mus mūsų laimėjimas. Kapelionas 
yra didelis patriotas ir su visais 
gražiai sugyvena. Tautiniame vei
kime jis yra rūpestingas ir akty
viai dalyvauja bendruomenės gy
venime. Sekmadieniais, pačiame 
miesto viduryje lietuviškoms pa
maldoms gautoje nedidelėje baž
nyčioje, susirenka apie trečdalis 
Pertho lietuvių. Atvažiuoja ir iš 
toliau, šia proga kapelionas visa
dos pagarsina lietuviškuosius pa
rengimus ir žmones laiku painfor
muoja apie bendruomenės gyveni
mo svrabesnius įvykius.

Tvirtas yra kūrėjų — savanorių 
skyrius, kuris visomis jėgomis re
mia bendruomenės veiklų, kiekvie
na proga ateidamas valdybai į tal
kų. Savanoriai yra padarę nutari
mų, kad jie ne tik remia ben
druomenės idėjų ir veiklų, bet 
stengiasi paveikti tautiečius, ku
rių elgesys nesudaro garbės lie
tuviškajai bendruomenei.

Dabartinę ALB Pertho Apylin
kės valdybų sudaro: K. Gečas — 
pirm., šeštokas — vicepirm., Keb-

Taip, mes dar
(II LAIŠKAS IŠ PERTHO)

liauskas — sekr. ir Benderaitis. 
Iš jų Gečas ir šeštokas jau, be
rods, dirba trečioj kadencijoj.

Apylinkės valdyba stengiasi ir 
dirba, kiek išgali, bet pati ben
druomenė, tautiečiai rodo didelio 
pasyvumo ir valdybos balsas daž
nai pasilieka balsu tyruose šau
kiančiu. . . Į susirinkimus vis ma
žiau beatvyksta, į minėjimus ne
daug tesusirenka.

. * * *
Daug darbo įdėjo ir laiko sugai

šo valdyba ruošiant birželio trė
mimų minėjimų, kuris turėjo įvyk
ti sykiu dalyvaujant estams ar lat
viams. Bet įvyko klaida ir lietu
viai į minėjimų atvyko viena die
na vėliau, negu minėjimas įvyko. 
Dalis mūsiškių tuoj pat apsisuko 
ir grįžo į namus — teliko apie 20 
žmonių. Minėjimas, nors ir negau
siam skaičiui žmonių dalyvajant, 
buvo , tęsiamas. Pirmininkas, ati
darydamas minėjimų, pranešė; kad 
nesusipratimo priežastis bus pa
aiškinta visuotiniame susirinkime. 
O nuotaika pakilo Ir klaida veik 
buvo užmiršta, kai ponios Bendo- 
raitienė, Repševičienė ir p-lė Balt- 
romonaitytė, pianinu palydint p-lei 
čiunovaltei, gražiai padainavo ke
letu lietuviškų dainų, čiuvonaitė 
gabiai paskambino keletu kompo
zicijų. Karšti plojimai jaunųjų 
pianistę privertė kaikuriuos kūri
nius kartoti. Minėjimas baigtas 
tautos himnu, kurį gražiai giedo
jo visi lietuviai, nes minėjime ki
tų tautybių žmonių nebuvo ir pa
dėti nereikėjo. Viskas būtų gerai 
buvę, jei ne tie nekantruoliai, ku
rie grįžo minėjimo pradžios nesu
laukę ir smarkiai supykę už su- 
klaidinimų. Betgi nereikia užmirš
ti, kad neklysta tas, kas nieko 
neveikia.

* ★ *
Nekalbėsiu apie skautus, nes jų 

organizacijos Perthe nėra. Netu
riu kų pasakyti ir apie organizuo
tas moteris, nes ir jos čia nėra 
susibūruslos į draugijų, kų yra 
padariusios lietuvės moterys kituo
se miestuose, kur sėkmingai vyk
do soc. globos ir šalpos darbų.

Pertho universitete studijuoja 6 
lietuviai: 4 vyrai Ir 2 merginos. 
Studentas Noreika aktyviai reiš

kiasi lietuviškame gyvenime — 
visados jį sutinkame lietuviškuose 
susirinkimuose, minėjimuose ir ki
tokiuose parengimuose. Kiti retai 
tematomi ir bendruomenei mažai 
žinomi — jie vėliau už Noreikų ir 
studijas pradėjo.

Objektyviai vertinant, reiktų 
pasakyti, kad Perthe lietuvių tau
tinis gyvenimas gerokai susilpnė
jęs. “Senimas” rodo surembėjimo

gyvi
ir apatiškumo ženklų. Viltis pri
augančioje kartoje. Tiesa, dalis 
jaunimo taip pat atskils, kaiku- 
rie ir dabar krypsta iš lietuviško
jo tautinio kelio, bet tokių nėra 
daug. Didesnė dalis (14-18 metų) 
namuose su tėvais - kalbasi lietu
viškai, bendrauja su lietuviais, 
paskaito lietuviškų laikraštį ir 
knygų.

Labai pasigendama lietuvybei 
žadinti kultūrinių parengimų su 
vaidinimais ir kitokios žodinės 
programos. Tai daug padėtų žmo
nėms susiburti, pabendrauti.

Yra vilties, kad tautinė veikla 
pagyvės, šnekama, kad jau orga
nizuojasi tautinių šeškių grupė. 
Ji gal nebus didelė, bet kelios 
šokėjų poros kartais gali daugiau 
padaryti, negu masiniai ansamb
liai. Tikimasi susiorganizuosiant 

ir krepšininkus. Tai nėra lengva, 
bet įmanoma.

* * *

Pertho lietuvių bendruomenę 
sudaro veik vieni katalikai. Bet 
yra ir kitokių religijų tautiečių. 
Ir jų tarpe yra gana veiklių, gi
liai sųmoningų bendruomenės 
narių. Tik jie kartais nusiskund
žia, kad religiniai skirtingumai! 
jiems sunkina palaikyti glaudų 
ryšį ir dalyvauti bendruomenės 
darbe, čia tad valdybos būtų pa
reiga sudaryti sąlygas, kad ben
drame darbe, tautiniame darbe 
būtume visi lygūs, kad dėl reli
ginių ir pasaulėžiūrinių skirtin
gumų nebūtų nei sūnų nei posū
nių.

* * *

Pabaigai norėtųsi pastebėti, kad 
į lietuviškos spaudos platinimų 
Perthe turėtų būti atkreiptas dė
mesys, nes jau kuris laikas prie 
bažnyčios nesimato berniuko, pas 
kurį būdavo galima įsigyti lietu
viškų laikraštį. Valdyba galėtų 
susitarti su kuriuo tautiečiu, kad 
jis pasiimtų lietuviškų spaudų 
sekmadieniais platinti ant švento
riaus. Tokiu būdu būtų sudarytos 
sąlygos laikraštį įsigyti tiems, ku
rie jo vis neprisirengia užsipre
numeruoti. Žinoma, derėtų bent 
vienų lieteuvišką laikraštį kiek
vienai lietuviškai šeimai užsipre
numeruoti, bet paskirais egzemp
lioriais pardavinėjimas visados 
pageidautinas. Laikraščių platin
tojas galėtų ir knygas pardavinė
ti.

Mes dar gyvi, taip, tik kiek pa
singi ir nepaslankūs tapome.

A.K.

jUTVIRTINK VALANDĖLEI SA- 
fO DVASIĄ IR PAAUKOK LIE
TUVIŲ NAMAMS.

I POPTAW

Adelaidėje
KREPŠINIS

Rugpjūčio 23 d. įvyko krepšinio 
turnyras, pravestas vieno minuso 
sistema, kuriame laimėtoju išėjo 
“Vytis”.

Prieš West Torens pusiaubaig- 
mėje “Vytis” laimėjo 38:29 ir 
baigmėje prieš North Adelaide 
36:31. šiame turnyre už “Vytį" 
žaidė Lapšys, L. Urmonas, Vi
sockis, Klimaitis, Ignatavičius, 
Gurskis, Alkevičlus ir Petkūnas.

Moterys. “Vytis” — "West 
Adelaide’’ 30:23

Gražus komandinis žaidimas da
vė mūsų moterims pirmų laimė
jimą prieš West Adelaide.

Jauniai. “Vytis” — “Varsity”
42:56

žaizdami prieš zonos dengimo 
sistemą, mūsiškiai neišnaudojo 
progų. Ypatingai šlubavo meti
muose.

SVARBUS “VYTIES”
LAIMĖJIMAS

Pereitą savaitę trumpai buvo 
pranešta apie Adelaidės apygar
dos baigmines krepšinio rungty
nes, kuriose Vytis -laimėjo prieš 
North Adelaide stiprią komandų.

Į aikštę išbėgo pagrindiniais 
Vyties penketukas: Ignatavičius, 
Jačiunskls — kraštai, Petkūnas
— centras, Gurskis ir Alkevičius
— gynėjai.

Švilpukas. Kamuolys aikštėje. 
Ignatavičius daro pirmų metimų. 
Priešas atsako tuo pačiu. Kamuo
lys vėl priešo mkose. Jis krenta 
į vytiečių krepšį. Ir vėl. Ir dar 
kartą. Vytis ima minutę. Jačiunskį 
trumpam laikui pakeičia Visockis. 
Mūsų vyrai kovoja ryžtingai. Jau 
taškų santykis vienodas. Dar mū
siškių sėkmingas metimas ir pus- 
lalkis užbaigiamas Vyties naudai.

Antram puslalky Alkevičių pa
keičia Kitas. Žaidimas nerodo lai
mėtojo — jėgos labai vienodos. 
Publikoj, kurios buvo apie 1000, 
jaučiamas nervingumas — kas lai
mės? Priešašs veda vieno taško 
persvara, o čia jau iki rungtynių 
galo vos kelios minutės. Priešas 
“šaldo” kamuolį. Bet vytiečiai jį 
perima ir Jačiunskis daso pulkų 
tolimą metimą. Teliko tik 15 se
kundžių. Vyties krepšinio vadovas Edas. /
iiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim f'

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

BOSE

E. Taparauskas ima paskutinę 
minutę, duodamas progos koman
dai atleisti įtemptus nervus. Ka
muolys vėl aikštėje. Priešas pri
artėja prie mūsų krepšio, bet pra
randa kamuolį. Sirena. Rungtynės 
baigtos Vyties pergale. Tautiečiai 
griūva j aikštę — sveikina puikiai 
kovojusius savo vyrus. Krepšinio 
sųjungos apygardos sekr. F. An- 
groue sveikina laimėtojų. Jis sa. 
vo kalboje pažymi, kad ši salė 
dar nėra mačiusi tokio augšto ly
gio ir taip gražiai dviejų koman
dų sužaisto krepšinio. Vytiečių 
vardu žodį tarė komandos kapito
nas A. Ignatavičius.

Laimėjimas yra teisingas atly
ginimas vytlečiams už jų įdėtų 

darbų ir pastangas.
Už Vytį žaidė ir taškus pelnė: 

A. Ignatavičius 28, R. Petkūnas 
13, V. Gurskis ir K. Jačiunskis po 
10, P. Alkevičius 6, A. Kitas 4, 
Visockis 0.

E. Pyragius, kuris pusbaigmi- 
nėse rungtynėse išsinarino kojų, 
šiose rungtynėse negalėjo žaisti.

VERTA PAMATYTI

Esant Adelaidėje dviem krepši
nio lygom, dabar įvyks tarp šių 
lygų krepšinio pirmenykės, kur 
susitiks keturios geriausios abie
jų lygų komandos.

Rungtynių tvarka:
6. 9.56 Vytis — O.B.I. 9 vai. 

O.B.I. salėje. 13.9.56 Vytis — Nor
wood 8 vai. O.B.I. salėje. 17.9.56 
Vytis — West Adelaide 9 vai. 
Forrestville salėje. 24.9.56 Vytis 
— West Torrens 9 vai. Forrest
ville salėje. 1.10.56 Vytis — North 
Adelaide 9 vai. Forrestville salėje. 
8.10.56 Vytis — A.L.S. (Latviai) 
9 vai. Forestville salėje.

FUTBOLAS

“Vytis” — “Cumberland” 0:3
28.8.56. šiose rungtynėse nežai

dė A. Kitas (suspenduotas vieno- 
rioms rungtynėms), šis pralaimė
jimas buvo lemiamas, nes dabar
“Vyties” futbolo komanda atsidū- f 
rė antroj divizijoj.

Sunku pasakyti, ar “Vyties” 
futbolo komanda dar tebežais atel- ‘ 
tyje. f

savo nosį. “O, Geraldai, argi tu viską taip greit pamiršai.” Ji iš
tiktųjų pradėjo verkti.

“Kažkodėl tu manęs visai nesujaudinai”, tarė Mr. Peverill. Jis 
pažiūrėjo į laikrodį Ir atsistojo. “Man beliko mažai laiko”, kreipėsi 
jis į Tomų, “aš negirdėjau nė vieno rimto argumento, kodėl aš tu
rėčiau palikti tave gyvų.”

Jis tvirčiau suspaudė pistoletų. Tomas pašoko nuo kėdės, Myra 
šuktelėjo ir užsidengė akis.

“Kodėl gi mane,” nesivaržydamas šaukė Tomas. “Ji yra tiek pat 
kalta, kiek ir aš!”

Mr. Peverill dvejojo. Jo pirštas palengva spaudė pistoleto gai
dukų. ..

XXX
šuns ristele skubėjo Mr. Peverill prie augšštųjų vartų. Pribė

gęs, nedelsdamas spūstelėjo mygtukų Ir kažką patenkintai murmte
lėjo sau panosin. Kaip ir pirmų kartą, pasigirdo auksinių varpelių 
skambesys, iš viršaus pradėjo sklisti švelni šviesa, palaipsniui vis 
labiau skaistėdama. Tuojaus pasigirdo pažįstamas balsas.

“Mr. Peverill?”
“Aš! Ar nepavėlavau?”
“Mes sutvarkėme jūsų bylą. Viskas dabar pilnoj tvarkoj.”.
"Tai aš gailu eiti vidun?”
Sunkūs vartai pradėjo palengva prasiverti.

. “Mr. Peverill, mes jus sekėme”, intriguojančiai tarė balsas.
Argi? Aš apie tai visai nepagalvojau. Negi jūs manote, aš 

piašiau leidimo grįžti dėl to, kad norėjau...”
“Mes jumis neabejojame” atsake balsas. “Mes jus pilnai su- 

prantame.Aš turiu pridurti, jūs visą reikalų sutvarkėte, kaip dera.”
^r‘ Peverill pradėjo draugiškai pasakoti: “Paskutinę minutę 

man paaiškėjo, kokios žemos būtybės yra Tomas ir Myra. Aš pagal
vojau, geriau palikti Tomų gyvą ir leisti Jam susituokti su Myra. 
Tai geriausia bausmė abiem.”

“Jūs padarėte išmintingą sprendimą, Mr. Peverill. Tuoj pažinsi 
teisininką!” — juokavo balsas.

Vartai dar labiau prasivėrė ir sustojo. Mr. Peverill su pasiten
kinimu patempė tvarkingiau švarką, pataisė įdėtą kairiame atlape 
gvazdiko žiedų ir buvo bežengiąs pro vartus.

Staiga jis lyg ką prisiminęs sustojo ir jo veide matėsi rūpestis 
- jis visiškai pamiršo turėjęs paimti savo skrybėlę.

(Galas.)

^iiiiilliillililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiilllllliiiiiiiiiiliiiillillllliillllliiiiliiiiiiiliiililililliiiliiiiiliiiiiiiiiilllliiiiii^

Draugiškas Patarnavimas

Padaryk “Wales” Savo Banku

The Bank of New South Wales teikia "drau
gišką ir pilną patarnavimų Lietuvių Bendruome- f
nei Australijoj. Tai yra didelė Australijos 1
institucija, įsteigta prieš 139 metus, turinti e
940 skyrių ir agentūrų Australijoj, N. Zelan- e
dijoj, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir pasaulinio _
masto užsienio ryšius. §

Taupomoji sąskaita gali būti atidaryta New ~
South Wales Savings Bank. Sutaupos Jūsų f
yra apdraustos šio banko, seniausio ir didžiau- e
slo komercinio banko (įsteigtas 1817 m.) tur
tu. čia Jūsų pinigai yra saugūs; jie gali būti e
paimti kiekvienu metu arba perkelti iš vieno E
banko skyriaus į kitų. =

i BANK OF
I NEW SOUTH WALES j
= (INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES WITH LIMITED LIABILITY) =

1 BANK OF NEW SOUTH WALES II SAVINGS BANK 11 LIMITED š
= (INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES) =

^iiiiiiiiiiiiiniiniiiiniiiiiiiiiiiiiimitiiniiiniHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.
Rockdale stotis. Tel.: LW 1220

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimni. Mes kalbame vokiškai.

.............................................................................. i... uiiiimmiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiiim....miniumSIUNTINIAI T VISA I
PASAULI . |i

•į: > -A

įį Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, šilko ir vilnos •:•:

$: skaros, avalynė, vaistai, maistas. :•:•

S 10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai garantuoja 

:į: geriausią patarnavimą Jūsų giminėms ir draugams krašte. :$

g Garantuotas siuntinėlio pristatymas |

Didžiausi išsiuntimo namai Europoje

TAZAB & CO. LTD., ’j

TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS, 

LONDON, S.W. 7. ENGLAND.

5
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REGINOS PLOKŠTYTĖS
ATSISVEIKINIMO VAKARAS
Regina Plokštytė išvyksta Lon

donan, toliau mokytis šokio meno 
— baleto.

Tenka džiaugtis, kad jauna lie-

SYDNEJUS HOBARTAS
NAUJA LN TARYBA IR MES NEATSILIEKAM

Nors Hobarto lietuvių yra ma
žiausia kolonija Australijoje, nors 
čia nėra dvasios vadų, garsių mu
zikų, žymių literatų, bet mes tu
rime veiklių valdybą, vadovauja
mų energingo valdybos pirminin
ko p. inž. Dirkio ir prityrusio Ho
barto visuomeninėj veikloje jo sek
retoriaus, buvusio ilgamečio val
dybos pirmininko, p. Kontvilo.

Valdyba ruošia pasilinksmini-' 
i mus,- minėjimus, paskaitas ir llte- 
, ratūrines popietes.
i Š.m. rugpjūčio mėn. 12 d. bu
vo suruošta literatūrinė popietė, 

, kurių, kaip visuomet, su dideliu 
kruopštumu ir įvairumu paruošė 
ir pravedė p. Alf. Munčelis.

Paminėta didieji lietuvių rašy-

Rugsėjo 2 d. Camperdowno pa
rapijos salėje įvyko Sydnėjaus 
Lietuvių Namų narių susirinki

mas,. Jį atidarė Tarybos pirminin
kas R. Venclova. Susirinkimui pir
mininkauti išrinkti V. Saudargas 
ir K. Kemešys. Sekretoriavo P. 
Alekna ir B. šaltmiras.

Tarybos pranešimų padarė jos 
pirmininkas A. Venclova. Susi
rinkimo dalyviai atstovavo 49% 
visų įnašų. Šiuo metu Sydnėjaus | 
LN įsigyti yra surinkta £ 1839 
grynais pinigais ir pasižadėjimais 
apie £ 700.

Revizijos komisijos pranešimų 
perskaitė V. Miniotas. Konstatuo
ta tvarkinga atskaitomybė Ir rū
pestingumas. Komisija prašė Ta
rybos apyskaitų tvirtinti. Apyskai
ta patvirtinta ir Tarybai už nųšų toiai; vysk- Valančius, vysk. Ba- 
darb pareikšta padėka., Taryba iš- ranauskas, V. Pietaris, Maironis

—n. j—j— t— ' ir Šatrijos Ragana.
' A. Munčelis ,apibudino pačius 
rašytojus ir jų nuopelnus lietuvių 
tautai, p. Jakštas paskaitė iš vysk. 
Valančiaus Palangos Juzės , kur 
autoriaus skatinta lietuviai verž
tis į amatus ir net nurodytas Ju
zės pavyzdys, kurio turėtų sekti 
kiti.

Vysk. Baranausko Anykščių ši
lelį, kurį autorius parašė gyva, 
vaizdinga kalba ir sugriovė lenkų 
tvirtinimus, kad lietuvių kalba ne- 
sklandi ir netinka literatūrinei 
kalbai, paskaitė — padeklamavo 
inž. Dirkis. '

V. Pietario kūrybos 
Alf. Munčelis.

Iš Maironio Pavasario 
kurių, aiškiai atsispindi
— patriotiniai motyvai, paskatė:
“Senovės dainų” ir “Nešildys mi- 
lionai” — p. Vaičlulevičienė; 
“Trakų Pilis’į ir “Vintas” — p. 
žemaitis.

Iš Šatrijos Raganos, kaip krikš
čioniškos krypties žymios pedago
gės, “Antanėlį” paskaitė p. Vaičiu- 
levičienė.

Laukiam ir daugiau tokių litera
tūrinių popiečių.

dirbo veik dvejus metus Ir jos ka
dencija turėjo pasibaigti šių metų 
lapkričio mėn.

I naujųjų Sydnėjaus LN Tary
bų, daugeliui atsisakius, kan
didatų susirado pakankamai. 
Pagal balsų daugumų išrinkti: 
“Kovo” sporto klubas, Pov. Alek
na, ALB Sydnėjaus Apyl., švie
sos Sambūris, V. Saudargas, Emil. 
Kolakauskas, N. Osinas, Buv. Po- 
lit Kalinių Sųjungos skyrius, S. 
Grina, J. Bernotavičlus, V. Minio
tas, V. Skeivys, Inžinierių — Arch, 
draugijos skyrius, Pr. Sakalaus
kas ir Mažosios Lietuvos Bičiulių 
draugijos skyrius. Kandidatai: Bu
činskas, Obolevičius, šaltmiras, 
Ateitininkų būrelis, Studentų Sų
jungos skyrius, Katalikų Kult, 
draugija ir Stocius. Rev. Komisija: 
R. Venclovas, P. Grosas ir S. Ja- 
rembauskas.

Priimta rezoliucija dėl susijun
gimo su Bankstownu.

Susirinkimas praėjo tvarkingai. 
Gerai pirmininkavo V. Saudargas, 
talkaujant K. Kemežiui.

Plačiau kitame numeryje.

paskaitė

balsų, iš 
religiniai

Sydnėjaus
LIET. KAT. PARAPIJOS 

IŠKILMĖS

iš savo collegių 
judesiais, grakš-

mėn. 24 d. Ade- 
salėje, Plokštytč

tuvaitė išsiskyrė 
tarpo, tiek savo 
tumu ir grožiu.

Š.m. rugpjūčio 
laidėje, Masonų
davė savo atsisveikinimo koncer
tų, kuriame be jos ir jos collegių 
dalyvavo taip pat G. Vasiliauskie
nė su daina ir Leningas su obo
jumi. R. Gučluvienė negalėjo pro-

Na, ir priplaukė lietuviško “svie
to” rugp. 26 d. Camperdowno pa
rapijos bažnyčion — tiek, kad ne
be visi sutilpo į suolus.

11.45 vai. ryto konfirmantal, 1 gramoje dalyvauti dėl ligos. G. 
minia tautiečių, “Kęstučio” ir “Ži
vilės” d-vių skautai ir skautės

su vėliavomis išsirikiavo vyskupo °anu. pianinu jų šį "kartų palydėjo

Religinė Informacija
PAMALDOS UŽ TĖVYNĘ 

CANBERROJE.
Š.m. rugsėjo 8 d. — šeštadienį 

Tautos šventę minint Canberroje 
— pamaldos už Tėvynę bus St. 
Cristopher bažn. (Manuka)[ 6 vai.
vakare. Nuo 5 vai. bus klausoma 
išpažinčių. Einant šv. Komunijos 
3 vai. prieš tai nevalgyti, šioms 
pamaldoms atlaikyti pakviestas 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas kun. 
P. Butkus.

PRANEŠIMAI
ALB BANKSTOWNO 

APYLINKĖS LIETUVIAMS
ALB Bankstowno Apylinkės 

Valdyba, remdamosi ALB Krašto 
Valdybos aplinkraščiu Nr. 57, š. 
m. rugsėjo 16 d. 12 vai., Protos-

BANKSTOWNE LIETUVIŠKAS 
ATŽALYNAS GRAŽIAI PAMI

NĖJO TAUTOS ŠVENTĘ

Minėjimas įvyko rugsėjo 1 d. 
Jį suruošė ALB Bankstowno Apy
linkės Valdyba, bendradarbiaujant 
Bankstowno savaitgalio mokyklos 
tėvų komitetui. Minėjimų trumpu 
žodžiu atidarė apyl. valdybos plr- 

. mininkas Br. Stašlonis. Programų 
išpildė vaikai. Minėjimas praėjo 
labai gražiai. Plačiau kitame nu
meryje.

P. Štuopys.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
TEATRAS

A. t z a 1 a
CANBERROJE, rugsėjo 8
Stato L. Fuldos 4 v. kom.

d.

MOKYKLOS DRAUGAI

JAUNIŲ TEATRO
kiekvienų penk- 
repeticijoms — 
vaidinimui.

mažieji aktoriai
tadienį renkasi
ruošiasi naujam

Vaidinimas, 3-jų veiksmų pjesė
į. “Pupų berniukas", įvyks š.m. lapk- 
' ričio mėn. • 18 d.

į Teatro vadovei V.R. Saudargie-
> nei prašant, Jaunių teatrų sutiko 

globoti Sydnėjaus Moterų Soc. 
Globos draugija, (r).

Vaidinimas įvyks Canberra Uni
versity College salėje. Pradžia 7 
vai. vak. Bilietų kainos: 12, 10, 
8 šil. Bilietai gaunami pas ALB 
Canberros Apylinkės Valdybos 
narius ir įeinant į salę.

iiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
rugsėjo mėn. 8 d., šeštadienį, Estų namuose, 141 Campbell St., 

visai arti nuo centrinės geležinkelio stoties, rengia
š.m.

BUV. POLIT. KALINIŲ 
SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 26 d. Camperdowne 
įvyko LRBPKK-to susirinkimas, 
kuris persiorganizavo į Lietuvių 
buv. politinių kalinių sųjungos 

Australijos skyrių. Sųjungos cent
ras yra Amerikoje.

Išrinkta nauja skyriaus valdy
ba: Pr. Sakalauskas — pirm., Jo
nas Ramanauskas —, sekr., nariai 
K. Butkus ir J. Bernotavičius. 
Revizijos komisija — St. Jūraitis 
ir E. Migevičius.

Susirinkime diskutuota skyriaus 
veiklos planas ateinantiems me
tams. Nutarta įvesti nario mokes
tį (12 šil. metams) raštinės rei
kalams. šiemet taip pat kus su
ruoštas tradicinis balius, kuris 
įvyks spalių mėn. 20 d. State Ball
room salėje. Prie baliaus paren
gimo prisideda visi nariai.

Skyriaus valdybos adresas: Pr. 
Sakalauskas, 137 Wilbur St., East 
Bnkstown, N.S.W. Telef. UL 4289.

Vasiliauskienė ir vėl mus pradžiu
gino savo gerai skambėjusiu sop-

— --------- -------- - - . mitu, riminiu jij tų abiuį paiyucjO
sutikimui. J.E. vysk. P.F. Lyons žinoma pjetų Australijoje pianis-

. pasitiko būrys baltai apsirengusių i įg jessįca Į)ix. 
mergaičių, kurios barstė jam po' 
kojų pirmuosius besiartinančio' 
pavasario žiedus.

Laike šv. Mišių, kurias atlaikė 
1 kun. P. Butkus ir kūn. St. Gaide- 
. lio, S.J., pamokslo, kuriame jis 

prasmingai išaiškino Sutvirtinimo 
sakramento reikšmę, kalbėjo J.E. 
vyskupas Lyons. Jis pasidžiaugė 
gražia Sydnėjaus liet, katalikų 

' veikla ir pažadėjo visų, jo galioje 
esančių, pagalbų, kad ši veikla

> plėtotųsi.
Vėliau buvo atliktos Sutvirtini

mo Sakramento apeigos, kurių 
metu buvo konfirmuota virš 40 
berniukų Ir mergaičių (jų tarpe 
buvo apie 10 suaugusių žmonių). 
Vyskupui asistavo kun. R. But
kus, St. Gaidelis, S.J. ir klierikas 
P. Martuzas.

Pamaldų ir sutvirtinimo apeigų 
metu bažnyčioje giedojo “Dainos” 
choras. Ponios Bernotienė Ir Ka- 
počienė gražiai pagiedojo duetu.

Po pamaldų parapijos salėje įvy
ko vyskupo priėmimas ir bendri 
konfirmantų pietūs, kurių metu 
padėkojus J.E. Vyskupui už rū
pinimusi mūsų reikalais, jam įteik
tas lietuviškų vaizdų albumas ir 
tautinė juosta. *

Priėmimo — pietų metu buvo 
atlikta meninė programa. Prad
žioje pasirodė 14, tų dienų Sutv. 
Sakramentų gavusių mergaičių, 
paruoštų A. Bernotaitės. Jaunu
tė Motiejūnaitė anglų kalba pa
sveikino vyskupų, vėliau visa gru
pė padainavo angliškai ir lietu
viškai, seserys Meiliūnaitės pašo
ko porų kalėto dalykėlių, seserys 
Jūraitytės ir Šidlauskaitė padek
lamavo angliškai ir lietuviškai, 
jauniai Savickas ir Grudzinskaitė 
paskambino pianinu.

Vėliau V. Saudargienės šokėjų 
būrelis pašoko “Žiogelius”, J. Vil- 
nonytė paskambino pianinu. Me
ninę programų užbaiigė “Dainos" 
choras, vad. A. Plūko.

Prieš vyskupų išlydint visų sa
lėje esančių jam sugiedota “Il
giausių metų” ir triskart sušauk
ta lietuviškas valio!” i

Vyskupas išėjo su nuoširdžia 
šypsena ir žodžiais “Aš tikiu, kad 
mes ir vėl neužilgo pasimatysi
me!”

Obojistas Lenigas turėtų dau
giau pasiruošti scenai, bet jis 
yra dar palyginus jaunas ir turi 

I visus sugebėjimus tam instrumen
tui.

Pasibaigus koncertui R. Plokšty- 
tė , buvo apdovanota gėlėmis ir

2.B

ŠOKIU VAKARA
Pirmos klasės orkestras. Bufetas Moterų Soc. GI. D-jos ir loterija. 

Pradžia 7 vai. vakaro.
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

ALB Cabramattos Apylinkės Valdyba
š.m. rugsėjo mėn. 22 d., šeštadienį, Tautos šventės proga, ruošia

ŠOKIŲ VAKARĄ
kuris. įvyks naujojoje Cabramattos miesto. savivaldybės salėje

Šokiams gros 5 asmenų kapela (grojusi spaudos baliuje), veiks 
Cabralnattos Apyl. V-bos Moterų sekcijos užkandžių ir įvairių gė
rimų bufetas.

Pakvietimai (kaina 10 šil.) gaunami “Rūtos” krautuvėje Cabra- 
mattoje, “Ventos” krautuvėj (pas p. J. Mickevičienę) Bankstowne, 
“Baltics” krautuvėje Parramattoje, sekmadieniais spaudos kioske 
Camperdowne ir pas Cabramattos Apylinkės Valdybos narius.

Pelnas skiriamas liet, kultūriniams ir labdaros reikalams.
Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties.

SYDNĖJUJE
Rugsėjo 9 d., sekmadienį, iškil

mingos pamaldos už Tėvynę St. 
Benedicts bažn. Broadway 12.30 
vai. Pamaldose giedos ’’Dainos” 
choras, vargonais palydės Br. Ki
veris. Išpažintys nuo 10 vai. Po 
pamaldų minėjimas parapijos sa
lėje. K.P.B.

įteikta gražių dovanų atminimui. 
Jai tenka palinkėti daug sėkmės 
jos darbe.

Mes tikimės jos sulaukti Aust
ralijoje kaip prima — balerinos.

J. Kalvaitis.

BR. GURSKĮ, JO SONUS KAZĮ IR VIRGILIJŲ SU 
ŽMONOMIS DANUTE IR VERONIKA,

liūdesio valandoje giliai užjaučia
R.H. Tatarūnai.

ALB Bankstowno Apylinkės Valdybos
ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS
(

BANKSTOWNE, MASONIC HALL, RESTWEL ST.
įvyks š.m. rugsėjo mėn. 8 d., šeštadienį, 

Gros gera kapela ir veiks turtingas bufetas.
Pradžia 7 vai. vak.

ALB Bankstowno ApyL Valdyba.

Būdamas Brisbane j e nepamiršk aplankyti
HIS MAJESTY’S HOTEL,

LIETUVIŲ “BALTA KUMELE” VADINAMO.

Čia sutiksi tautietį šeštadieniais ir kitomis dienomis.

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiw

SYDNĖJAUS (CITY) GELEŽINKELIO STOTYJE PARDUODAMI

DU TRIKOTAŽO KIOSKAI
1. Kaina £ 1.400 — duoda £ 25 pajamų per savaitę
2. Kaina £ 1.900 — duoda £
Lengvas darbas.

Pajamos gali būti padvigubintos
Šiuo metu prekybų veda tik

Visokeriopa pagalba bus suteikta pirkėjui, susipažįstant su prekyba 
ir jos vedimu.

30 pajamų per savaitę. 
Žema nuoma, 

tinkamai vadovaujant, 
darbdaviai.

Telefonu teirautis: LM 4026 (po 6 vai. vak)

KALENDORIUS
SEPTEMBER1956RUGSĖJIS

Š 1 Egidijus, Gunda, Sabina 
f

S 2 Steponas, Tugaudė, Brutenls
P 3 Bronislava, Jaugalis, Mirga
A 4 Rozalija, Rimantas, Gerimante •
T 5 Laurynas, Valdonė, Teisutis
K 6 Zakarijas, Varmonė, Vaišvila
P 7 Regina, Bartis, Rėdą
Š 8 TAUTOS ŠVENTĖ, šv. P. Marijos Gim.

\
S 9 Sergijus, Vylius, Ramunė
P 10 Mikalojus, Jausnė, Vargūnas
A 11 Jackus, Hiacintas, Karilė
T 12 Juvencijus, Tolminė, Diemedis
K 13 Eugenija, Birmantas, Jūratė
P- 14 ‘ šv. Kr. paaukšt, Dringė, Zubrys
Š 15 Nikodemas, Putonė, Vismantas

S 16 Kornelijus, Normante, Riglmutas
p 17 Pranciškus, Sigutė, Algaudas /
A 18 Irena, Mingaila, Gėlutis
T 19 Jamaras, Praurimė, Vytė
K 20 Bernardas, Vainora, Tautgirdas
P 21 Matas ap., Viskintė, Mantvilas
1 22 Tomas, Maurikijus, Viktoras

S 23 Teklė, Kernius, Galintas
P 24 Marija (belaisvių užtarėja), Juodis
A 25 Vladislovas, Želvė, Vientautas ,
T 26 Kiprijonas, Gražina, Kurytis
K 27 Kozmas, Damijonas, Danylė

28
29

P
Š

Vaclovas, Visgirde, Tautvydas 
Mykolas Ark., Vėsula, Arminas

S 30 Jeronimas, Bytautė, Žymantas

tant Hall, Bankstowne, šaukia vi
suotinį Bankstowno apylinkės lie
tuvių susirinkimų. Darbotvarkė: 

1. Susirinkimo atidarymas, 2. Pa
sisakymas dėl atstovų skaičiaus Į 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimų 
ir atstovų rinkimai, 3. Bankstow
no Laik. Namų Tarybos praneši
mas namų reikalu, 5. Einamieji 
reikalai.

Tautiečiai prašomi įvertinti 
Krašto Tarybos atstovų rinkimo 
svarbų ir gausiai dalyvauti susi
rinkime.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba.

MELBOURNO LIETUVIAI!

Namų ak- 
turime su- 
pinlgais ir 
bei vekse-

Klubo Ta-

Rugsėjo 8-sios proga visi Mel
bourne lietuviai yra kviečiami ak
tyviai dėtis prie Namų įsigijimo.

Šių rugsėjo 8-tųjų sueina du 
metai kai Melbourne buvo pradė
tos platinti Lietuvių 
cijos. Ir šiuo metu jau 
kaupę £ 3b00 grynais 
£ 2000 pasižadėjimais 
liais, iš viso £ 5000.

Melboumo Lietuvių
ryba yra suradusi patogų mūsų 
reikalams pastatų Carltone, ne
toliese City centro, kainuojantį 
apie 12.000 ir jo nupirkimų jau 
pavedė tvarkyti advokatui. Todėl 
šiuo momentu kiekviena auka, 
kiekvienas įnašas ar pasižadėji
mas yra mūsų giliai vertinamas 
ir laukiamas. Esame tvirtai įsiti
kinę, kad užsibrėžtu tikslų pasiek
sime, nes Jau turim beveik pusę 
reikalingos sumos.

Melboumo Lietuvių Klubo
Taryba.

SYDNĖJAUS LIET. MOT. SOC. 
GLOBOS DRAUGIJOS

narių susirinkimas įvyks š.m. rug
sėjo 16 d. 8.30 vai. p.p., 468 Bur
wood Rd., Belmore. Bus svarsto
mi svarbūs klausimai. Kviečiamos ‘ 
dalyvauti visos draugijos narės.

Valdyba. .
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 

“DAINOS” CHORAS

pranešp, kad nuo spalio mėn. 1 
d. iki š.m. gruodžio 15 dienos, 

dėl repertuaro papildymo, negalės 
dalyvauti jokiuose parengimuose.

Tuo pačiu maloniai kviečiami 
dainos mylėtojai savo balsais pri
sidėti prie lietuviškos dainos ir 
giesmės puoselėjimo tremtyje.

Repeticijos vyksta penktadie
niais 7 vai. ir sekmadienius 10 
vai. Camperdowno parapijos salė
je. 1

Visi kviečiami ir laukiami.
Choro vadovas.

SYDNĖJAUS APYLINKĖ 
SUSIRINKIMAS

įvyks rugsėjo 23 d., Camperdow- 
ne. Bus renkami, atstovai i ALB 
Krašto

ŠI

Tarybos suvažiavimų.

ŠEŠTADIENĮ ŠOKAME
šeštadienį, rugsėjo 8ši

d. 7 vai. vak. Estų namuose įvyks
ta šokių vakaras, kurį rengia Syd
nėjaus Apylinkės Valdyba. Tau
tiečiams yra gera proga lietuviš
koje aplinkoje pasilinksminti kaip 
tik tautinės šventės dienų.

PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. 

Globos draugija dėkoja visiems 
vyrams, padėjusioms spaudos ba
liuje prie bufeto paruošimo ir tar
kavusiems gėrimus pardavinėjant 
bei visiems kitiems rėmusiems ir 
remiantiems draugijos veiklų..

Mieliems mano bičiuliams ir 
Bankstowno Moterų Soc. Globos 
Sekcijai, lankiusiems mane nelai
mės ir ligos metu ligoninėj bei 
stiprinusiems mane dvasiniai ir fi
ziniai, reiškiu nuoširdžiausių pa
dėkų.

Jz. Ramanauskas.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. (Tel. MX 2120).
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