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Okupuotoje Lietuvoje NASSER — KIETAS 
RIEŠUTAS

SOVIETINĖ STATISTIKA
Pasėlių plotai. Palyginus lais

vės metų, pavergtoje Lietuvoje 
pasėlių plotai yra sumažėję, nors 
pavergtosisos Lietuvos teritorinis 
plotas yra padidėjęs 933.000 ha. 
Taigi, nors Lietuvos laisvės me
tais teritorijos plotas buvo 933. 
000 ha mažesnis, tačiau pasėlių 
buvo pasėjama daugiau, negu kad 
pavergtoje Lietuvoje. Ypač pasta
raisiais metais pasėlių plotai pa
vergtoje Lietuvoje vis mažėja, ne
žiūrint vykdomos akcijos pasėlių 
plotus didinti. Pavyzdžiui 1955 
tais tebuvo užsėta 2.055.000 
kai tuo tarpu Lietuvos laisvės 
kotarpyje pasėlių plotai kas
tai siekė su viršum 2.320.000 ha.

Kiek ir kurių kultūrų pavergtoje 
Lietuvoje sėjama, šitų duomenų 
minėtame leidinyje nėra. Tenuro- 
dyti kviečių pasėlių plotai, kuku
rūzų ir bulvių. Pavyzdžiui kvie
čiais 1955 meetais buvę užsėta 
168.000 ha, arba 35.000 ha mažiau, 
negu Lietuvos laisvės metais.

Gyvulių ūkis. Pateikta šiek tiek 
duomenų apie pavergtosisos Lie
tuvos gyvulių ūkį. Tie duomenys 
rodo, jog pavergtosios Lietuvos 
ūkis didžiausio nuokričio buvo pa
siekęs 1951 metais. Tai buvo pa
sėka prievarta vykdytos žemės 
ūkio kolektyvizacijos,

me- 
ha, 

lai-
me-

į kolchozus
Jungimo.
Lietuvos laisvės meto duomenys
Metai, Galv.jų, , Karvių
1939 1.239.890 814.590

Bolševikų duomenys
Metai, Galvijų, Karvių
1941 1.054.000 782.000
1951 731.000 504.000
1955 994.000 558.000

šie duomenys būdingi dvejopu
požiūriu. Pirmiausia jie rodo did
žiulį karvių skaičiaus sumažėji
mą, įvykusį Lietuvos ūkio prie
vartinio kolchozinimo pasėkoje. 
Gi 1941 metų duomenys rodo bol
ševikų- neobjektyvų operavimą 
statistiniais skaičiais. “Sovietų 
liaudies ūkis” leidinyje nurodoma, 
kad 1941 metais tiek (1.054.000) 
gyvulių buvę dabartiniame plote, 
kai tuo tarpu tais metais Lietu
voje, be Vilniaus krašto, galvijų 
buvo daugiau, negu nurodoma bol
ševikiniame leidinyje.

Pramonė. "Sovietų 
ūkio” leidinyje apie pavergtosios 
Lietuvos pramonę didžiuma duo
menų išreikšti procentais. Tai bol
ševikų įprasta gudrybė. Ir tai la
bai maža duomenų, nusakančią 
vienos ar kitos pramonės srities 
gamybos apimtį. Tačiau ir šie 
duomenys, imant išeities tašku 
1940 metus, dažniausiai bolševiki
nių statistikų sąmoningai sufri
zuoti.

■Štai pateikiama lentelė, kuria 
siekiama pavaizduoti pavergtoje 
Lietuvoje avalynės pramonės au
gimas. Išeities tašku paimti 1940 
metai ir nurodyta, kad tais me
tais dabartinėse Lietuvos ribose 
tebuvę per metus pagaminama 
150.000 porų batų, kai tuo tarpu 
1939 metų pabaigoje Lietuvoje, 
be Vilniaus ir be Klaipėdos, ava
lynės buvo pagaminta su viršum 
400.000 porų.

1955 metais buvę pagaminta 
4.704.000 įvairios avalynės porų.

Šie skaičiai kaip tik rodo, jog 
žymi didžiuma pavergtoje Lietu
voje pagamintos avalynės atsidu
ria Sovietų Sąjungos rinkose, o 
pavergtoje Lietuvoje jos tai vie
noje, tai kitoje vietovėje nuolat 
pasireiškia trūkumai.

liaudies

Dirbančiųjų, tarnautojų skaičius.
Bolševikinės statistikos leidinys 

nurodo, jog 1950 metais Lietuvoje 
buvę 338.000 darbininkų ir tarnau
tojų, o 1955 metais — 491.000. 
Tačiau šitie duomenys nesudaro 
sąlygų įžvelgti, kiek pavergtosios
Lietuvos pramonėje dirba žmonių, i 
Tarnautojus ir darbininkus sovie-1 
tiniams statistikams suplakus į 
vieną skaitlinę, nėra įmanoma nu- 1 
statyti tikslų šitų dviejų katgori- 
jų žmonių skaičių.

Gyvenimo lygis. Leidinyje “So
vietų liaudies ūkis”, patelkia šiek 
tiek duomenų apie prekių apyvar
tą pavergtoje Lietuvoje. Jvairių 
prekių, įskaitant ir maisto produk-1 
tus, apyvarta pavergtoje Lietu
voje 1950 metais siekusi 3 miliar- i 
dus rublių, o 1955 metais — 4,5 
miliardus rublių. Taigi, ikekvieno 
gyventojo, įskaitant ir vaikus, 
pirkimo pajėgumas 1955 metais 
buvo lygus 1.666 rublių vertei. Už 
tokią sumą, įskaitant maistą, ap
rangą ir kitus pirkinius, jis galė
tų metų bėgyje pirkti prekių.

Lietuvos laisvės laikotarpyje 
metų būvyje kiekvieno gyventojo, 
įsskaitant ir vaikus, pirkimo 
Jėgumas buvo lygus apie 500 
vertei.

Kainos:
1939 metais

Vilnonis kostiumas 79 iki 250 
Odiniai batai nuo 12 ligi 40 
Kilogramas sviesto 3,25 litai 
Dviratis nuo 150 ligi 250 litų.

1955 metais
Vilnonis kostiumas 1200-1500 rbl- 
Odiniai batai 150-400 rublių 
Kilogramas sviesto 27-30 rublių 
Dviratis 600-800 rublių.

Šis sugretinimas rodo, jog Lie
tuvos laisvės metais už 500 litų 
buvo galima kur kas daugiau nu
pirkti, negu kad pavergtoje Lietu
voje už 1.666 rublių.

Tačiau toli gražu ne visose so
vietinėse respublikose prekių apy
vartos apimtis yra vienoda. Pa
vyzdžiui Rusijos federatyvinėje 
respublikoje 1955 metais prekių 
apyvarta, ją lygiomis padalinus 
kiekvienam gyventojui, buvo di
desnė, negu pavergtoje Lietuvoje. 
Ten vieno gyventojo metinis {pir
kimo pajėgumas (jei visi gyvento
jai būtų gavę vienodus atlygini
mus) būtų buvęs lygus 2.850 rub
lių. Tai yra su viršum 1000 rub
lių daugiau, negu kad pavergtoje 
Lietuvoje, metų prekinę apyvartą 
gyventojams padalinus lygiomis.

Sovietų Sąjungos įvairiose res
publikose prekinės apyvartos, įs
kaitant ir maisto pjroduktus, skir
tumas rodo, jog bolševikai toli 
gražu nekreipia dėmesio į jų skel
biamą lygybę. Priešingai, tesirū
pinama, kad privalomos prievolės 
būtų laiku atliktos, visai neatsi
žvelgiant, kas paliks gyventojams 
tuos

■ Penkių valstybių delegacija, va
dovaujama Australijos ministerio 
pirmininko Menzies, visų savaitę 

| posėdžiavusi su Egipto pre- 
| zidentu pik. Nasser dėl Sueso 
i kanalo, nepriėjo jokio konkretaus 
i susitarimo. Egiptas atmetė JAV 
planų, pagal kurį Sueso kanalas 
atsidurtų tarptautinėj kontrolėj.

Manoma, kad pasitarimai bus 
tęsiami vėliau ir, galimas daly

bas, kad bus sušaukta nauja jū
rinių valstybių konferencija. Be
veik tikra, kad klausimas atsidurs 
Jungtinių Tautų Saugumo Tary
boj.

Nesusitarus Kaire, Anglijos mi
nisteris pirmininkas pakvietė į 

' Londonu Prancūzijos ministerį 
pirmininkų ir užsienių reikalų mi
nister) .susidariusios padėties ap
tarti.

Amerika siekia šio klausimo iš
sprendimo taikiomis priemonėmis.

Anglijos ir Prancūzijos karo 
laivų plaukiojimas po Viduržemio 
jūrų ir kitokie kariniai pasiruoši
mai, atrodo, baigsis tuo, kuo bai
giasi visi manevrai...

SOEKARNO MASKVOJE
Indonezijos respublikos prezi-, taujama, kad Indonezija po Soe- 
ntas Achmed Soekarno pereitą karno vizito visiškai prisišlies prie

NELEIDO LANKYTIS LIETU
VOJE, LATVIJOJE IR ESTIJOJE

pa- 
litų

litų 
litų

įpareigojimus atlikus.
Elta.

PAŠTININKŲ UNIJA 
PASKELBĖ STREIKĄ

Federalinė Australijos paštinin
kų unijos vadovybė paskelbė, kad 
visoje Australijoje 
streikas prasideda

paštininkų 
pirmadienį, 

rugsėjo 10 d. Streiką paskelbus 
sutriks pašto siuntų paskirstymas 
ir pristatymas.

Paštininkai reikalauja padidinti 
savaitinį atlyginimą 2 svarais. 
Yra ir kitų reikalavimų, kurių 
nepatenkinus streikas gali ilgiau 
užsitęsti.

SUĖMIMAI EGIPTE
Reuterls praneša, kad Egipte 

suimta per 30 žmonių, kaltinamų 
už šnipinėjimų. Jų tarpe yra keli 
britų piliečiai. Ryšium su tuo, 
iš Egipto buvo išprašyti du Ang
lijos diplomatinės tarnybos parei
gūnai. Egipto vyriausybė skelbia, 
kad šnipai dirbo britų naudai.

dentas Achmed Soekarno pereitų 
savaitę nuvyko į Maskvų. Jis skri
do sovietiniu lėktuvu, 
Rusijos erdvę lydėjo 
naikintuvų eskadrilė, 
aerodrome Indonezijos 
sutiko Bulganinas ir ChruščeVas, 
o gatvėse jį sveikino surikiuota 
minia žmonių. Sakoma, kad tokio 
iškilmingo sutikimo nebuvo net 
Indijos ministerio pirmininko 
Nehro atvykimo proga.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
Soekarno svečiavimasis gali Indo
nezijos ateičiai ir nepriklausomy
bei turėti nepramatytų pasekmių. 
Spėjama, kad Soekarno Maskvoje 
jieškos- Sovietų diplomatinės pa
ramos Indonezijos pretenzijoms 
paremti Vakarų Gvinėjoje ir, ga
limas daiktas, Britų Borneo. Ti
kima, kad Soekarno tokių para
mų gaus. Klausimas: ką už tai 
Indonezija duos Sovietų Sujun
gei?

Jau dabar santykiai plėtojasi 
žaibiškai: raudonosios kultūros 
“apaštalai”, draugystei tarp tau
tų plėsti delegacijos, prekybinės 
komisijos ir kitokios sovietų “mi
sijos” plūsta į Indonezijų. Iš In
donezijos j Sovietų Sųjungų ke
liauja studentai, politikai, religi
niai vadai, artistai, šokėjai, spor
tininkai — visi kviečiami pasižiū
rėti “tarybnio gyvenimo lamė- 

Jimų.”
Londone ir Vašingtone nuogas-

kurį per 
turbininių 

Maskvos 
prezidentų

Maskvos. Tokiu, kūdu raudonieji 
atsidurtų prie Australijos durų.

Iš Maskvos Soekarno vyks ir i 
kitus komunistinius Europos kraš
tus.

Apgaulingas miražas
POPIEŽIUS PRIEŠ 
KOEGZISTENCIJĄ

kal-Popiežius, pereitų savaitę 
bedamas per Vatikano radijų į 
Cologne (Vak. Vokietija) 700.000 
katalikų šventės dalyvius, pareiš
kė, kad tarp katalikų tikėjimo ir 
komunizmo negalį būti jokio kom
promiso. Jis įspėjo Vak. Vokieti
jos katalikus nepasiduoti “apgau
lingam koegzistencijos miražui”.

šių metų vasarų grupė Jung
tinių Amerikos Valstybių rabinų 
gavo leidimų lankytis Sovietų Są- 
jungoje. Lankydamiesi Sovietų 
Sųjungoje, Amerikos rabinai no
rėjo apsilankyti pavergtoje Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Ta
čiau Baltijos valstybėse lankytis 
Amerikos rabinams leidimas ne
buvo duotas, motyvuojant, jog 
Vilniuje ir kituose Baltijos vals
tybių miestuose, “smarkiai nuken
tėjusiuose nuo buvusio karo”, dar 
vis trūkstų viešbučių ir iš viso* 
karo sugriautas gyvenimas dar ne- 
sųs atsigavęs. E.

Mirė Kardinolas Griffin
Kardinolas Bernardas Griffin, 

Westminsterio Arkivyskupas ir 
Metropolitas, mirė rugpjūčio 20 
dienų.

Jis buvo gimęs 21.2.1899. Bir- 
minghame, Anglijoj. J kunigus 
įšventintas 1924 m., Romoje. Kon
sekruotas vyskupu 1936 m. Popie
žiaus paskirtas Westminsterio Ar
kivyskupu Ir Metropolitu 1943 m. 
Paskelbtas į kardinolus 1946 m.

Iškilmingose laidotuvėse daly
vavo daugybė žmonių, daug augš- 
tų dvasiškių, diplomatinio korpu
so nariai, kurių tarpe buvo ir Lie
tuvos įgaliotas ministeris Londo
ne Br. Balutis)

GRAŽI ŠVENTĖ
MAŽŲJŲ RUGSĖJO 8-SIOS MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

ALB Bankstowno Apylinkė jau 
antri metai suruošia rugsėjo 8 
d. minėjimus mūsų atžalynui — 
patiems jauniausiems.

Rugsėjo 1 d. Bankstownan, į 
New Protesstant Hali, išpuoštą 
Lietuvos trispalvėmis, vyčio her
bu bei tautos žymiųjų vyrų pa
veikslais, prisirinko tiek berniukų 
ir mergaičių, kad jie vos, vos til
po į salę. Čia organizuotai atvy
ko Bankstowno ir Camperdowno 
liet, savaitgalio mokyklos bei 
D.L.K Kęstučio ir “Živilės” skau- 
tų-čių draugovės. Kartu su jais 
dalyvavo ir gražus būrys vyres
niųjų — daugumoje tėvai ir mo
kytojai.

Skautams-ėms gerbiant didžiuo
ju saliutu įnešus tautinę ir skau
tų “Aušros” Tunto vėliavas, mi
nėjimą trumpu žodžiu atidaro p. 
Br. Stašionis. Po jo — neilgą 
paskaitą, pritaikytą mažiesiems, 
skaito Bankstowno sav. mokyklos 
mokyt. G. Kazokienė. Tuo užbaig
ta oficialioji programos dalis.

Meninėje dalyje pirmasis pasi
rodo Bankstowno savaitgalio mo
kyklos choras, vad. Eug. Dryžos 
(jis pravedė ir visą meninę dalį) 
su daina “Gražus miškas... ” To
liau seka deklamacijos: Ramunė 
Zinkutė padeklamuoja Maironio 
“Mano gimtinė”, A. Dryža — “Ant 
sūnaus kapo” ir Rasa Zinkutė — 
eilėraštį apie mažą lietuvaitę ir 
Nemunėlį — nors viena iš pačių 
mažiausių, bet geriausia deklama- 
torė. Klausytojai iššaukia ją dar 
kartą.. na, ir ji padeklamuoja dar 
vieną eilėraštį! Skautai Vitalis 
Stašionis, akomponuojant pianinu 
sesutei Jūratei, smuiku pagroja 
“Berceuse de Jocelyne”, o V. šve
das duoda dar vieną eilėraštį. 
Bankstowno savaitgalio mokyklos 
mergaitės, akomp. R. Zacharevi- 
čiui, plastiniais judesiais pavaiz

duoja dvi liet, dainas.
Bankstowniškiams neužsileidžia 

Camperdowno mokykla — nors Ją 
ir mažesnis būrelis. A. Šidlaus
kas padeklamuoja eilėraštį “Drau
gai”, o jo sesutė Zita eilėr. “De
besėlis”. Bankstownišk!iai: Ugnė 

Kazokaitė Ir R. Šatkauskas pasi
rodo su inscenizacija “Genys”. 
Camperdowno mok. choras, vad. 
p. Savickienės, padainuoja “Leis
kit į tėvynę” ir “Atskrend saka
lėlis. .. ” Rita Adomėnaitė deki. L. 
Žitkevičiaus eilėr., Snieguolė Mo
tiejūnaitė — Brazdžionio “Po sun
kių valandų”, Jūratė Reizgytė — 
“Du ožiukai”, R. Zinkutė — Ši
maičio "Neklaužadų”. Bankstowno 
savaitg. mokyklos choras duoda 
dar porą dainų.

Bankstowno sav. mokyklos tėvų 
vardu, tėvų k-to pirm. E. Dryža 
perskaitė sveikinimą — padėką 

sav. mokyklos mokytojams. Jiems 
visiems įteikta dovanėlės — liet, 
knygos.

Meninės programos gale DLK 
“Kęstučio” ir “Živilės” d-vių skau- 
tai-ės padainavo 3 dainas ir pa
šoko tautinių šokių. Programa 
užbaigta Tautos himnu.

Po to sekė mažųjų vaišės, o vė
liau — vadovaujant skautėms ir 
mokytojams, visų mažųjų 
dar kurį laiką pažaista, 
rateliai ir t.t.

Jaunųjų šventę šiais
reikia laikyti dar geriau pavyku
sią negu pernai, šis gražus jau
nųjų Rugsėjo 8 d. minėjimas reik
tų neužmesti ir ateityje. Čia jau
nieji pasijunta tikrai esą lietuviš
kos šeimos nariais, o toks tarpu
savio bendravimas ugdo tautinę 
sąmonę.

Sovietai tebesprogdina 
atomo bombas

Iš Maskvos pranešama apie nau
jus atominius bandymus, kurie 
buvo atlikti rugpjūčio pabaigoj. 
Oficialus Tasso agentūros prane
šimas skelbia, kad “bandymas ku- 
vo atliktas tikslu atsiekti geres
nių rezultatų atomo pritaikymui 
pramonei ir ginklavimosi pageri
nimui”.

Sovietai sprogdina atomines 
bombas, bet kai šitai daro ame
rikiečiai ar anglai, sovietų propa
gandos trimitai triūbyja apie to
kių bandymų pragaištingumų pa
sauliui.

• Stockholmo augščiausias 
teismas teisė precizinių instru
mentų darbininkų Anatole Eric
sson. Kaltinamasis prisipažino 
šnipinėjęs Sovietams. Jis pareiškė, 
kad slaptas radaro įrengimų nuo
traukas perduodavęs Sovietų Su
jungęs ambasados Stockholme 
prekybos atše Miriznikovui. Šve
dijos vyriausybė Miriznikovų iš
kraustė iš Švedijos.

• Generolas Alfred Gruenther, 
vyriausias 'šiaurės Atlanto Pakto 
karinių pajėgų vadas, atvykęs į 
Los Angeles, kur pasakė kalbų 

Amerikos Legiono susirinkime, pa
reiškė, kad jis nemanus, jog dėl 
Sueso kanalo kiltų karas, kadangi 
Sovietų Sųjunga šiuo metu karo 
nenorinti.
• Pereitų savaitę Formozų 

nusiaubęs taifūnas, vadinamas Dl- 
nach vardu, padarė milžiniškų 
nuostolių miestams ir kaimams. 
Salos sostinę audra užgriuvo 100 
mylių greičio vėju per valandų. 
Sugriauta daug namų, o Taipei 
aerodrome iš lėktuvų teliko tik 
metalo laužo krūvos. Kilo dideli 
potvyniai. Audra nuūžė į kom. Ki- 
nijų kur padarė ypač didelių nuos
tolių žemės ūkiui ir laivininkys
tei.

• Pereitų savaitę Woodvllles 
stotyje, susidūrus dviem keleivi
niam traukiniams, sužeista per 50 
žmonių. Nelaimė įvyko 5,5 mylios 
nuo Adelaidės.
• Oronsay, keleivinis laivas, 

pereitų savaitę išplaukęs iš Syd- 
nėjaus, užuot plaukęs per Sueso 
kanalų, pasuko pro Gerosios Vil
ties iškyšulį. Kelionė į Londonu 
šiuo keliu užtruks vienų dienų ii? 
giau.

• Australijos iždo valdytojas 
Sir Arthur Faden, kuris ' dabar 
pavaduoja minister} pirmininkų, 
šio mėnesio gale numato vykti į 
JAV, kur turės pasitarimus su 
Tarptautinio Banko vadovais. Ma
noma, kad bus tęsiami pasitari
mai dėl naujos paskolos užtrau
kimo.
• Sovietų pilietis Petrovas, 

dirbęs Jungtinių Tautų organiza
cijoje vertėju, už šnipinėjimų at
leistas iš pareigų ir iššsiųstas iš 
JAV. Tai Jau trečias sovietų pi- 
lieetis pašalintas iš JT už tų pa
tį nusikaltimų.
• Penki Vengrijos čigonai, 

atvykę į Ženevą, Šveicariją, su 
čigonų orkestru, atsisakė grįžti į 
Vengrijų ir paprašė politinio azy- 
lio.

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

bendrai 
paeiti

metais

B.2.

ŠOKIŲ VAKARĄ
kuris įvyks naujojoje Cabramattos miesto savivaldybės salėje

šokiams gros 5 asmenų kapela (grojusi spaudos baliuje), veiks 
Cabramattos 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, 
“Baltios” krautuvėje 
Camperdowne ir pas

Pelnas skiriamas 
Pradžia 7 vai. vak.

Parramattoje, sekmadieniais spaudos kioske 
Cabramattos Apylinkės Valdybos narius, 
liet, kultūriniams ir labdaros reikalams.

Pabaiga 1 vai. nakties.

1
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Š.m. rugpjūčio 19 d. Melbourne 
formaliai įsteigtas Lietuvių Klu
bas, organizacija bendruomeni-
niams namams įgyti. Tokias pat 
organizacijas turi Sydnėjaus, Ade. 
laidės lietuviai. Geelongo tautie
čiai savo aukomis, darbu bei pa
sišventimu ’jau bebaigiu įsirengti 
pasistatytus savuosius namus. Vi
sur yra aktualus lėšų klausimas.

Patsai gyvenimas verčia kiek
vienų skaitlingesnę bendruomenės 
apylinkę Australijoje turėti savus 
namus, ir

kiekviena iš jų nori 
juos įgyti ir' tam reikalui telkia 
lėšas. Savų namų reikalas nėra 
atsitiktinis: gyvoji tautinė sąmonė 
Ir nepaliaujamas rūpestis kelia 
būtinybę sudaryti tinkamas sąly
gas įvairių formų tautiniam rieiš- 
kimuisi. Rūpestis yra savas kiek
vienam — jis visus jungia, kaip 
vienas Iš bendruomeninio gyveni
mo ryšių.

Ne tik mūsų pačių interesai, 
bet taip pat ir aplinkybės bei są
lygos, kuriose gyvcenama, akina 
ir verčia skubiau rasti 

tikslingą sprendimą.
Namų paskirtis aiški: jie rei

kalingi bendram lietuviškam rei
kalui — jie skiriami kiekvienam 
ir visiems. Jų reikalas savas kiek
vienam tautiečiui, nes jis irgi yra 
bendruomeninis, atremtas į ben
druomeninę sąmonę.

Bendruomeninė sąmonė teikia 
pirmumą bendruomeniniams rei- 

’ kalams prieš ypatinguosius, pa
rinkdama bendresniuosius pirmiau 
įgyvendinti, kaip 

svarbesnius ir aktualesnius 
pilnesniam tautinės kultūros puo
selėjimui tremtyje. Bendruomeni
niai lietuvių namai savos tarnybi
nės paskirties nenustoja, kad ir 
radus tikslinga esant praktiškąjį 
namų įsigijimą pavesti kuriai nors 
tam reikalui sudarytajai organiza
cijai.

Suprantama tad, kad ir specia
liam tikslui sukurta, tačiau iš ben
druomeninio reikalo gimusi orga
nizacija, tiek savąja sąranga tiek 
veikimo būdu, 

' jokiu atveju neturi nukrypti 
nuo bendruomeninio reiškimosi pa
grindų.
‘ Taip pat norai ir siekimai įsi
gyti lietuvių namus visiems yra 
bėndrtį visuotini. Taip pat ir prie
monės jiems įgyvendinti turi bū
ti bendros, visuotinės, bendruo
meninės. Tad bendrajam interesui 
patenkinti, tam pačiam tikšlui 
siekti parenkamos ir atitinkamos 
priemonės — jos

s. kiekvieno ir visų drauge 
parūpinamos, rikiuojamos, naudo
jamos. Tik tokiomis priemonėmis 
galima išryškinti bei apvaldyti 
visų lietuvių siekimus, tuo būdu 
priartinti siekimų įgyvendinimą 
bei pasiekti jų realizavimo.

Tokių tai, atrodo, būta bendrų
jų-samprotavimų, kuriais grind
žiama bendruomeninių apylinkių 
pastangos saviems namams įgyti.

Tos mintys, tiesa, nėra naujos 
ir žodžiai daug kartų girdėti, tad 
su jais apsiprasta, tačiau tos min
tys, atrodo, nėra pasenusios: jose 
randama

paskatą bei atramą 
darbui atlikti ir aukai bei pasi
šventimui sudėti.

Jau kuris laikas bendruomenės 
apylinkės, išeidamos, greičiausia, 
iš augščiau -sužymėtų sumetimų, 
įvairiais būdais telkia lėšas na
mams įgyti. Vienos jų pasiryžu- 

- sios visą reikiamą sumą surinkti 
aukomis; kitos, pasirinkusios ak
cinės bendrovės formą, lėšas kau
pia platindamos akcijas; vėl kitos 
žymiomis aukomis ir savu'darbu 
žengia prie namų užbaigimo.

Jų visų užsimota didelis darbas 
atlikti, tačiau atrodo ne visados 
imamasi atitinkamų, lygiai didelio 
masto priemonių prisiimtam dar
bui tesėti. Kai kurios apylinkės, 
surinkusios porą trejetą tūkstan
čių svartį svarsto ar ketina už
pirkti namus, berods, dar neturė
damos

aiškiai išbaigto vaizdo 
bei plano, kaip bus surinktos per 
ilgus metus stambios pinigų su
mos įgyti nuosavybėn. Tačiau šių 
intencijų visų rūpimam uždaviniui 
atlikti negalima nesutikti su sim- 
patlja bei prielankumu: pradžia 

'visados ’ yra“ shhki ir, kaip sako
ma, paprastai

DIDELIAM DARBUI
TOLYGIU PASTANGŲ

ateitį laimi tas, 
kas, josios nežinodamas, imasi ri
zikos. Yra labai galima, kad už- 
pirkus namus, susidarys labai pa
lanki nuotaika pagyvintam bei 
padidintam lėšų plaukimui, tačiau, 
iš antros pusės, vargu ar tąja 
nepastoviąja pakiliąja nuotaika 
būtų tikslinga bazuotis ilgiems 
metams.

Šiaip ar taip, lėšų klausimas, 
atseit, lėšų organizavimas visoms 
apylinkėms yra aktualus, ir jis ži
noma taps aštresniu, įsipareigo
jus tesėti didesnius įmokėjimus 
pasidarytajai skolai dengti, jei 
laiku nebus imtasi reikiamų žy
gių. Vargu ar kas galėtų anga
žuotis didesniam metų skaičiui te
sėti tokius įsipareigojimus, jei jis 
nebūtų tikras

pastoviomis įplaukomis, 
kurios galėtų užtikrinti, jog ati
tinkamu laiku bus disponuojama 
reikiamomis sumomis, šioje vie
toje gal ir nebūtų reikalo pastebė
ti, kad kartinėmis bei nepastovio
mis įplaukomis, realiai žiūrint, 
pasikliauti vargu ar būtų tikslin
ga — paprasčiausias

gaspadoriškas apdairumas 
duodasi žinoti, nori būti primena
mas.

Praktiškai imant, klausimas ei
na apie reikalą turėti pastovių 
įplaukų, kurių dydis per eilę me
tų turi pasiekti pilnąją namų ver
tę. Atseit, kiekvienu atveju kyla 
reikalas suorganizuoti tokį lėšų 
telkimą, kur būtų užtikrintas rei
kiamų lėšų dydžio pastovumas ir 
jų plaukimo reguliarumas, kas 
reiškia, ‘kad namų taryba

turi būti tikra, 
jog ji kasmet, per metų eilę tvar
kingai gaus reikiamas sumas na
mams įgyti nuosavybėn.

Patsai tokio klausimo pastaty
mas yra aiškus, lygiai ir būdas 
jam rišti taip pat nekelia dvejo
nių: patys bendruomenės nariai

Prie Senos Fotografijos
Vienas mokslo draugas, išme

tęs inkarą Čikagoje, vieną dieną 
atsiunčia, žiūriu gi, mūsų klasės 
nuotrauką, atmušta “Aušros” gim
nazijos baigimui pažymėti. Rei

kalas' gerokai ataušęs, nes tai 
įvyko prieš trejetą dešimtmečių, 
vadinasi, geriausiu atveju nusi
pelnęs laidotuvių albumo švento
riuje greta kitų praeities antka
pinių paminklų.

Tik jeigu ne tas Mykolas Bir
žiška!

Jis vis painiojas atminty, ba
rasi, šypsosi, nusiima pensnė, 
apnuogindamas nosyje įspaustą 
ravelį, vėl užsideda, Ir šneka, šne
ka.

— x —
Kad ir kaip tiksliai nusakytum 

“Aušros” gimnazijos pedagogų 
klasifikaciją, bet Mykolas Biržiš
ka, direktorius ir literatūros mo
kytojas, vlstiek pasiliktų neklasi
fikuotas, už ribų. Tai efemrinė 
asmenybė, Išsileidusi akvareliniuo- 
se rūkuose. Greičiau galima kal
bėti apie biržišklnę dvasią, bet 

ne apie biržiškinį žmogų, čia pat, 
gimnazijos rūmuose turėjo priva
tinį butą, dvi jo mergaitės drau
ge mokėsi, bet kas gi jis? Olim
pietis? Gal ir būtų panašu į tai, 
jei ne jo lyriškumas.

Kalba vaizdinga, sausoka, daug 
faktų, įvykių. Tai lyg rudeninis 
lietus lygiai barbena į senos so
dybos gontinį stogą, o ne pavasa- 
rid audros smūgiai, šnekėdamas, 
■atrodo, valgo skanų valgį, arba 
prigulęs prie šaltinio geria gaivų 
vandenį, vis daugiau norėdamas, 
tikras, kad atsargos neišsemia
mos, vadinasi, nėra ko skubėti. 
Tą vingiuotą upelio srovenimą 
kartais pristabdo linksmesnis nuo
tykis arba keistenybė, nes anek
dotų M. Biržiška nemėgsta,. Po- 
livarkai, klebonijos, seni dvarai, 
Vilniaus universiteto rūmai apgy
vendinti įdomių, originalių asme
nybių. Seno ąžuolo dfėvėje rašo 
daineles žemaičių bajoras, kurii-

RAŠO
PULGIS ANDRIUŠIS

gas su armonika pritardamas pos
muoja eiles, vargšas mužikėlis, su 
vieversiu atsikėlęs arimuose, stra
zdelis budina, žadina svietą. Ma
čiau aš Vilnių, miestą slauną, 

kur Nevėžis prie Raudono Dvaro, 
op, op, Nemunėli, ant marių kran
to Palangos miestely. Fragmen
tinės asmenybės, sutrūkinėję gy
venimo epizodai, išblaškyti fak
tai, atsitiktinai surastos dainelės 
rankraštis sename dvare arba kle
bonijoje, abejotinos datos, bevar
dis eilėraštis intriguoja M. Bir
žiškos smalsumą; jis dursto siū
lus, atnarplloja mazgus nupučia 
dulkes, krauna į lentynas, džiau
giasi it geležėlę radęs.

Biržiškinis upelis teka akmenin
gu, duobėtu dugnu, kur pilna šak
nų, bet srovė niekada nepavargs
ta, girdėti, kaip guviai šokinėda
mas vanduo čiurlena, burbuliuoja. 
Jis staiga ištvinsta, priėjus prie 
Žemaičių Giesmės, Lietuvos bajo
rų sąjūdžio apoteozės, čia tėkmė 
išsilieja į plačias lankas, M. Bir
žiška išsitiesia visu ūgiu. Jis ly
gina save, žemaičių bajorą, su sa
vo pranokėjais, Vilniaus šlovės 
saulė nužeria Lietuvos prieblan- 
das. Pagyvėja jis, nusiima pens
nė, deklamuoja. Aišku, kiek jo 
santūrus temperamentas leidžia. 
Žemaitiškas, kad ir bajoriškas, 
būdas prilaiko jį už apyvarų, ne
duodamas įsisiautėti entuziazmui. 
Pasilieka jaukus, kabinetinis, už
daros šeimos pasakojimas. Did
žiausia kančia Jam kelti balsą, 
griebtis skambių žodžių. Atrodo, 
fizinės jėgos tam pasipriešintų.

M. Biržiška universsiteto audi
torijoje, atrodė, dingęs žmogus, 
paklydęs erdvėse, didelėse klausy
tojų miniose, net neįspūdingas po 
Vinco Krėvės čiulbėjimo arba Tu
mo — Vaižganto mužikiškai 
griausmingos iškalbos. Ne, M.

LIETUVIŲ NAMAMS LĖŠŲ
KLAUSIMU

— namų dalininkai, akcininkai, 
pajininkai, rėmėjai, ir pan. sude
da reikiamas sumas. Tačiau čia 
pat įkandin skverbiasi mintis: ar 
tasai būdas yra galimas įvykinti, 
ar juo galima pasikliauti?

Atsakymą galime duoti mes pa
tys ir niekas kitas: sprendimo 
reikia jieškoti mumyse.

Mes patys turime atsakyti, 
ar esame pakankamai įsisąmoninę 
pasistatytojo uždavinio siekimo 
svarbumu bei būtinumu — ar lie
tuvių namai kiekvienam iš mūsų 
ir mums visiems reikalingi ir bū
tini.

Namai įsigyti reiškia didelis 
darbas atlikti. Ir toks darbas ne
gali būti atliktas menkomis pa
stangomis, be jokios, vienokio ar 
kitokio pobūdžio

asmeniškos aukos, 
šiaip belūkusiuojant bei besitikint, 
jog reikiamas ir neišvengiamas

RAŠO

VLADAS JAKUTIS

pasišventimas bus pakeltas kitų. 
Tasai rezervuotumas — o kartais 
net ir abuojumas — pastebimas, 
kiek matyti iš mūsiškės spaudos, 
visose apylinkėse ir Jis laikytinas 
kliuviniu sėkmei.

Galima spėti, kad dėl tos prie
žasties — dėl jutimo abejingų ar 
net nepalankių minčių kai kurių 
bendruomenės narių tarpe

pakeltinos naštos reikalu, 
namų tarybos šiuo tarpu delsia 
imtis šiandieną nepopuliarių, ta
čiau būtinų žygių plačiu mastu ir 
didele apimtimi sukelti reikalin
gų lėšų. Kai kurie pirmieji žings
niai — ir, reikia pasakyti, sėkmin-

REIKIA
gi — yra jau daromi tąja kryp
timi.

Kliuviniai — rezervuotumas, 
abuojumas — pagrinde nėra atsi
radęs del medžiaginio pobūdžio 
motyvų: retas katras jaučiasi ne
galįs prisiimti atlikti piniginės 
prievolės ilgesniam laikui viena 
ai- kita forma: ar savą pinigą ak- 
cijon investuoda*mas ir tuo tapda
mas lietuvių namų bendrasavinin- 
ku, ar didesnę dovaną lietuviš
kam reikalui darydamas. Jam il
gesnis įsipareigojimas nėra sve
timas: jis gerai pažįsta ilgalaikį 
kreditą. Jam, tarp kitko, gerai ži
noma ir “Hire-Purchase” bei “Pay 
as you use” daiktų pirkimo sis
tema.

Kliuvinių esama, manyčiau rim
tesnio pobūdžio, ir jų šaknies gal 
reikėtų jieškoti

tautinio sąmoningumo 
intensyvumo

kitime bei bendruomeninio gyveni
mo dabarties relškimesi. Pirmasis 
momentas, per eilę metų nerasda
mas naujų formų savo gyvastin
gumui išreikšti, tartum užsikon
servavo ir nusilpdė katalizatoriaus 
savybes norimai reakcijai sukelti. 
Antrasis — turįs įtaigos tautiečio 
nusiteikimui bendrųjų reikalų at
žvilgiu, būtų , atrodo, nejieškoji
mas svirties, katra būtų buvusi 
pajėgi išjudinti kendruomeninį 
reiškimąsi iš inertiškojo pasyvu
mo dabartinės, per Ilgesnį laiką 
pakitusiose aplinkos sąlygose ir 
atskirų tautiečių mintijimą bei 
laikyseną lietuvybės išlaikymo 
klausimu. Ir vienas Ir antras da
lykas — juodu vienas antro pri
klauso — pagrinde liečia

lietuvybės ugdymo klausimą 
tremties sąlygose apskritai.

Taip kad kliuvinių — dažniau
siai ir mūsų pačių pasidarytųjų ar 
sudaromųjų — šalinimas ir prie
monių organizavimas dienos už
daviniams atlikti, šiuo atveju lie-

Biržiškos būdui geriau pritiko ne
didelė gimnazijos klasė, kurioje, 
po keletos įžanginių sakinių, įsi
vyrauja šilta, rami nuotaika. Mi
nioje ir triukšme M. Biržiškos nė
ra, mažiausio vėjo papūstas jis 
išgaruoja kaip dvasia. Tempera
mentingų, margų gimnazijos mo
kytojų tarpe jis atrodo toks be
spalvis, neženklus. Kaip sunku 
jam bartis, kai jo mokinys iškre
čia kokią tradicinę šunybę.

— Vaikeli..., jis baigia pamoks
lą šiuo didžiausiu, jo nuomone, 
paniekos kreipiniu.

Mat, jis savo auklėtinius laiko 
suaugusiais vyrais, beveik studen
tais.

Visų eikliausias M. Biržiškos 
literatūrinėse stainėse žirgas — 
Adomas Mickevičius ir jo Arkadi
jos ganyklos — Vilniaus univer
sitetas. Kad būt Dievas nesutvė- 
ręs Adomo ir Jievos, būtų likę ne
ganytos visos rojaus pievos. Kad 
nebūtų buvę Vilniaus universite
to, nebūt buvę ir ąžuolo drevėje 
parašytas artojaus skundas.

Tamsūs rūmų skliautai, renka
si filomatai ir filaretai, rūsčios 
vienuolynų celės, caro žandarai, 
visur tamsu, visur tuščia, kas čia 
bus čia, kas čia bus čia, Krymo 
sonetai, tylu, niekas- neatsišaukia. 
Be idealų — tai tautos tik griau
čiai, siekti, ko vyzdys nepasiekia, 
ko protas neaprėpia.

Kovoti su tautos kryžuotojais 
bet kokia kaina. Ir visa tai sako
ma ramiai, jaukiai, kabinetiškai. 
Kai Lietuva buvo nusikračiusi vi
sais savo kryžuotojais, o mes, M. 
Biržiškos mokiniai, sekmadieniais 
eidavom į Karmelitų ir Trejybės 
bažnyčias pamušti... lenkų, ku
riuo, aišku, buvo ir A. Mickevi
čius. Be to, žinojom, kad M. Bir
žiška dar nesenai buvo lenkų po
licijos išprašytas iš Vilniaus. Pa
likę lazdas prie gimnazijos durų, 
viduje vėl pasineriam Vilniaus 
praeities vandenyse, kur maištau
ja lenkų studentai prieš savo tau- 

tuvių namams įgyti, galutinoje 
Išvadoje grįžta, kaip jau buvo už
siminta, į mus pačius: į pasistaty
tojo uždavinio suvokimą bei jo 
reikšmės įsisąmoninimą ir reika
lo supratimą svariai prisidėti prie 
priemonių

bendrajam reikalui 
rūpinti — lietuvybei ugdyti.

Jeigu neišsiryškinsime reikalo 
visuotinumo ir neįsisąmoninsime 
namų reikalingumu, o lygiai ir 

neišvengiamu būtinumu pakelti re
guliarios asmeniškos (viena ar ki
ta forma) aukos naštą per arti
mų metų eilę, tai tada, pagaliau, 

turėkime drąsos
sugrįžti prie mūsų pačių pradinės 
minties Ir pasvarstyti: ar mes 
tikrai savų namų norime ar tik 
šiaip sau tariamai sielojamės lie
tuvybės ugdymu.

Patikrinkime ' mūsų ‘pačių norų 
bei siekimų nuoširdumą, 

nes lėšų telkimo sėkmė slypi mū
sų pačių įsisąmoninimo laipsny
je apie lietuviškųjų namų reika
lingumą mūsų pačių ir mūsų vai
kų — kiekvieno iš mūsų Ir mūsų 
visų drauge — reikalui ir naudai.

Radę, kad bendrieji namai mums 
reikalingi, eikime prie jų įgijimo 

praktiškuoju keliu, 
kuriuo einame kasdieną tvarkyda
mi savo medžiaginius reikalus, 
šalindami pasitaikančias kliūtis 

savo kelyje. Tada priminimas, kad 
dideliam darbui atlikti reikia to
lygių pastangų, nebus raginimu, 
bet pataps paties veiksmo apibū
dinimu bei konstatavimu to, kas 
daroma.

Pastovus įsipareigojimas pakel
ti piniginę prievolę per ilgesnį 
laiką akivaizdžiai rodytų, kad mū
sų

sąmoningai ir sistemingai 
einama realiomis priemonėmis 
prie lietuvių namų įsigijimo. Ta
tai ženklintų, kad mes bendrųjų 
namų norime, antra, prie jų įgi
jimo einame ir, trečia, kad mes 
juos tikrai turėsime.

Savi namai reikštų naują tarp
snį mūsų visų organizuotose pas
tangose tautinei kultūrai ugdyti.

Ateitis priklauso gyviesiems, 
pakeliautiems auką dabartyje.

tos persekiotojus, rusintojus. Ca
ro žandarai išblaško filomatus Ir 
filaretus, patį A. Mickevičių iš
tremia tenai, kur neatsiliepia Vil
niaus varpai, kalėjimo celėse kan
kina vilniečius lietuvius. Gyveni
mas sujaukė visas sąvokas.

Čia M. Biržiška buvo olimpietis, 
neprieinamas kasdienybei, augš
čiau visų tų nesuderinamų prieš
taravimų. Ilgainiui mes net ėmė
me nebejusti tų nesuderinamybių, 
nuolat veikiami jo besąlyginės 
meilės Vilniaus universiteto sukel
tam sąjūdžiui, kuris vėliau tik iš
silieja dviem srovėm: lenkiška ir 
lietuviška. Mums net mintis ne
kyla klausti M. Biržiškos, kaip jis 
(tremtinys, be to, Vilniaus va
davimo sąjungos pirmininkas) 
tuos priešingumus sulledina. Jis 
viską taip sklandžiai sudėstęs, kad 
atėmus vieną dalį, sugriūtų visas 
pastatas. Jis olimpietis, klausi
mams neprieinamas, bent kiek tai 
liečia mokinius, jaunimą. Moralė: 
jaunimas turi pažinti objektyvi- 
nę tiesą.

M. Biržiškos olimplškumą pa
brėžia ir tai, kad jisai savo lite
ratūros pamokose visur teikia pir
menybę epinei kūrybai. Tada mes 
teturėjome du puikius lietuviškus 
vertimus, kokių, tur būt, iki ne
priklausomybės suspendavimo dau
giau nebesusilaukėm: Ralio Odl-

THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.
| PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 

VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.
Savininkas Ed. Valevičius.

I Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 6.15 savaitei.
: Vaikams' nuolaida.
I Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

PAS KAIMYNUS
MELBOURNO LATVIŲ- 

JAUNIMO DIENOS
Rugpjūčio 24, 25 ir 26 d.d., Mel

bourne latviai buvo suruošę sa
vojo jaunimo dienas. Pirmąją die
ną Brunswicko miesto savivaldy
bės salėje suvaidinta R. Blauma- 
nlo “Sūnus Palaidūnas”. Antroji 
diena pradėta liuteronų pamaldo
mis. Po to sekė literatūrinės dis
kusijos tema “Ar sumoderninant 
R. Blaumanio Sūnų Palaidūną lai
mima kas ai- prarandama”. Šios 
diskusijos vyko St. Kildoje — lat
vių namuose. Tos pačios dienos 
vakarą buvo Jaunimo meno — mu
zikos rungtynės, o po jų buvo 
šokiai, šioji pramogos dalis vyko 
Northcotės miesto savivaldybės sa
lėje.

Paskutinę dieną, sekmadienį, 
turėta katalikams pamaldos ir Jau
nimo išvyka į Balaratą.

Dalyvavo apie 400 jaunimo nuo 
15 iki 25 metų amžiaus. Dienų 
suruošimui ir pravedimui vadova
vo 7 asmenų komitetas, kuriam 
pirmininkavo E. Silkalns. (x)

PATIKSLINIMAS
Bulganino ir Chruščevo vizito 

Londone proga, “M.P.” Nr. 17 bu
vo atspausta A.A.P. žinių agen
tūros pranešimas, tllpęs Sydney 
Morning Herald, kur buvo rašo
ma, kad Londono Scotland Yardo 
(policijos) pareigūnai lankėsi pas 
DBLB Kraštšo Valdybos pirm. M. 
Bajoriną, prašydami neruošti pro
testo demonstracijų. M. Bajorinas 
esą sutikęs prisiderinti prie Scot
land Yardo reikalavimų, bet de
monstracijos įvykę.

M. Bajorinas savo laiške “M. 
P.” redaktoriui rašo, kad ši žinu
tė neatitinka tiesai: p. M. Bajo
rinas yra ėmęsis iniciatyvos su
organizuoti tas protesto demonst
racijas ir pats jose dalyvavo. 
********************************** 
— Gyvenimas prasideda 

rytoj, — sako italai 
ISIGYKIME RYTOJUI 
LIETUVIŲ NAMUS.

sėja ir Sabaliausko Kalevala. Tai 
buvo balzamas jaunimui, kuris 
temokėjo savo tėvo ir motinos 
kalbą. Su kokiu pasimėgimu M. 
Biržiška šiuos epo šedevrus cituo
ja, rekomenduoja, charakterizuo
ja! Gyvendami barokinio puošnu
mo orgijų amžiuje, M. Biržiškos 
kviečiami, persikeldavom į graikų 
pasaulio atmosferinį skaidrumą, 
kur taip lengva kvėpuoti, kur tik
rovė lyg duona, tik ką ištraukta iš 
pečiaus. Ir sodri, hekzametrais 
banguojanti lietuvių kalba. M. 
Biržiškos raginami, skaitydavom 
šią Ralio dovaną po posmelį kas 
rytą lyg maldą. Suomių epas ste
bino savo paralelizmais!

Ir pragydo tad gaidys, sugiedo
jo vištos vaikas...

Be to, gimininga mūsiškąją! ap
linka, garuojanti žiemą pirtis, 
snieguose girgždančios rogės, pu
tojantis miežinis alus. Ir laisvai 
lekianti, už vertimo gurvuoliu ne- 
užkliūvanti spalvinga lietuvių 
kalba.

Suomiai už šį darbą jau pastatė 
Sabaliauskui paminklą.

(Bus daugiau)

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI į TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ”.

2
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IŠ SYDNĖJAUS L.N. SUSIRINKIMO
Rugsėjo 2 d. jvyko Sydnėjaus 

Lietuvių Namų narių susirinki
mas, kuriame paaiškėjo kad, nors 
ir gerokai pažengta į priekį lie
tuviškųjų namų įsigijimo reikale, 
bet dar tebesama toli nuo savųjų 
namų slenksčio.

Iš LN tarybos pirmininko pra- 
nešišmo aiškėjo, kad atsistatydi
nusi (kadencijai pasibaigus) buvu
sioji taryba daugiausiai dėmesio 
kreipė į lėšų telkimų. Taip pat 
jieškota kelių susitarti su Banks
towno apylinke, kad pašalinus su
siskaldymų, bendromis jėgomis, 
visiems Sydnėjaus lietuviams iš
vien veikiant, būtų galima grei
čiau ir geresnius namus įsigyti.

Pirmu atveju, nors Ir sunkiai, 
bet pasiekta gražių rezultatų — 
surinkta apie 1850 svarų grynais 
pinigais ir apie 700 svarų pasiža
dėjimų. Padidėjo ir narių skaičius.

LN Taryba, prieš dvejus metus 
išrinkta iš 15 narių ir 7 kandida
tų, kadencijų baigė nepilname 
sustatė, nes iš tarybos pasitrau
kė eilė narių ir į darbų buvo in- 
įtraukti visi kandidatai. Iš 15 tik 
8 tarybos nariai tesėjo visų ka
dencijos laikų.

Lėšoms telkti buvo skelbiami 
vajai ir šiaip kiekviena proga bu
vo renkami pinigai. Daug savait
galių ir darbo dienų vakarų ta
rybos nariai yra paaukoję lanky
mui tautiečių — pinigų rinkimui.

Jieškota tinkamų objektų įvai
riose Sydnėjaus miesto dalyse, bet 
susidurta su šiom pagrindinėm 
kliūtim: tinkami mūsų reikalui 
namai yra arba labai brangūs ar
ba negauta iš savivaldybės leidi
mo. Svarbiausia tačiau kliūtis — 
pinigų klausimas. Su turimu ka
pitalu neįmanoma namų įsigyti.

Susitarti su Bankstownu nepa
sisekė, nes bankstowniečial ma
no,‘kad lietuvių namai turėtų bū
ti statomi - Bankstowne, gi Sydnė- 
jaus LN Taryba buvo nuomonės, 
kad jų turimas sklypas bendriau 
siems namams netinka, gi kito tin
kamo objekto, dėl labai augštų 
kainų, Bankstowne nerasta. Be 
to, dalis buv. tarybos, kaip ir 
'daugelis Sydnėjaus Lietuvių Na
mų narių, griežtai nusistatę prieš 
Bankstownu .kaip vietų, aplamai. 
Esant tokiai padėčiai, skirtingu
mus nesisekė suderinti.

Susirinkime tačiau buvo aiškus 
pritarimas, kad reikia jieškoti su
sitarimo Ir eiti prie vienerių na
mų įsigijimo. Kad susiskaldymas 
yra žalingas, ta žino abi šalys. 
Susirinkimas tad ir priėmė rezo
liucijų, kuri skamba šitaip:

“Sydney Lietuvių Namų 
narių susirinkimas įvykęs 1956 
m. rugsėjo 2 d. Camperdowne ir 
apsvarstęs Tarybos patiektų dar
botvarkės paragrafų No. 11, dėl 
anketos nariams namų vietos nu
statymo reikalu, nutarė:

1. Bankstowno Apylinkės Val
dyba kviečiama įsijungti su savo

lėšomis į mūsų organizacijų sta
tymui vienerių lietuvių namų 
Sydnėjuje.

2. Jei Bankstowno Apylinkės 
Valdyba įsijungs į mūsų organi
zacijų su savo lėšomis statymui 
bendrų vienų lietuviškų namų Syd
nėjuje, tai tuo atveju pravesti tarp 

1 narių referendumų dėl vietos pa
rinkimo bendriems namams.

3. Bankstowno Apylinkei atsi- 
j sakius įsijungti į mūsų organiza

cijų, susirinkimas prašo Tarybų
1 jieškoti namams vietos toliau nuo 
Bankstowno ir kiek galint arčiau 
miesto centro, kad nebūtų pasta
tyti dveji lietuviški namai arti 
vieni kitų.

4. Ryšium su šia rezoliucija vi
sus ginčus su Bankstownu laikyti 
baigtais ir Taryba prašoma šių 
klausimų susirinkime daugiau ne
bekelti.”

Ar naujoji Sydnėjaus LN Ta
ryba susitars su Bankstowno apy
linke, priklausys nuo daugelio ap
linkybių Ir nuoširdaus bendrojo 
reikalo supratimo. Rezoliucija, at
rodo, siūlo logiškų šio klausimo 
išsprendimų.

Susirinkimo darbotvarkės punk
tas dėl įstatų 13 paragrafo pakei
timo nebuvo balsuotas nesant pa
kankamai daugumai, tačiau tei
singai buvo kelta šio paragrafo 
keitimo reikalingumas, kurį nau
joji taryba privalėtų neišleisti iš 
akių ir, reikalui esant, dėl to pa
ragrafo pakeitimo paprašytų pa
sisakyti narius referendumo ke
liu. Tai būtų reikalinga ypač tuo 
atveju, jeigu būtų susitarta su 
Bankstownu ir referendumo keliu 
būtų tartas vietos klausimas. Pa
sižadėjimai, tokios formos kaip 
dabar, praktiškai tėra tik morali
nis įsipareigojimas raštu. Kitaip 
klausimas atrodytų, jeigu būtų 
bankiniai pasižadėjimai (vekse
liai)!' šitai, manykime, naujoji ta
ryba išdiskutuos ir padarys tei
singų sprendimų.

Džiugus ir sveikintinas reiški
nys yra organizacijų įsijungimas 
namų įsigijimo darban. Be eilės 
anksčiau įnašus padariusių orga
nizacijų, pastaruoju metu įstojo 
ALB Sydnėjaus Apylinkė, kurios 
valdyba pasirašė £ 250 pasižadė
jimų, ir “Kovo” sporto klubas, 
įmokėjęs £ 50 ir pasirašęs pasi
žadėjimų £ 200. Yra dar kelios 
organizacijos, kurios nėra Sydnė
jaus L.N. nariai, bet, reikia lauk
ti, ir jos netruks ateiti su savo 
įnašais.

Sveikintina, kad į naujųjų ta
rybų išrinktos kelios organizaci
jos. Jos turėtų į tarybų pasiųsti 
veiklius ir tikrai rimtus savo žmo
nes, nes nuo to daug priklausys 
darbo našumas ir lietuviškųjų na
mų įsigijimo klausimo sprendimas.

Naujajai tarybai linkėtina ge
riausios sėkmės.

Narys.

SYDNĖJAUS APYLINKĖS 
TAUTIEČIAI!

Mes esame šiandien laimingi,
būdami laisvės krašte, kur mums 
negresia pavojus netekti gyvybės 
dėl savo įsitikinimų, visuomeninės 
veiklos, ar kultūrinio pobūdžio pa
stangų. Taigi, mes galime ir turi
me nuolat gyventi drauge su tė
vynėje pavergtų tautiečių minti
mis, svajonėmis, sapnais, troški
mais pagaliau vėl išvysti Lietu
vę laisvų ir nepriklausomų. Visas 
savo pastangas ir troškimus ta 
linkme mes galime realizuoti savo 
bendruomenės veiklos rėmuose. 
Juk mūsų bendruomenės organiza
cija tai yra tas pats nedalomos 
lietuvių tautos branduolys, tik 
esantis toli nuo savo šventos lie
tuviškos žemės. Ir mes visi čia 
esame sųmoningi, giliai patriotiški 
to branduolio nariai, kų rodo gau
sūs dalyviais Sydnėjaus apylinkės 
visi tautinių švenčių minėjimų 
parengimai.

Tačiau paskutiniu laiku apylin
kės metiniai susirinkimai nepasi
žymėjo juose dalyvavusių narių 
gausumu. Nusiskundžiama, kad 
tie susirinkimai yra perdaug šab
loniški, nuobodūs, o, girdi, apy
linkės valdybos nepakankamai pa
reiškia aktyvumo savo veikloje. 
Brangūs tautiečiai, mes gerai ži
nome, kad jūs ir toliau esat jaut
rūs kiekvienam lietuviškam reika
lui. Jūs turite gerų sumanymų, 
pageidavimų, pasiūlymų. Lygiai 
sveika kritika yra visuomeninės 
veiklos akstinas. Tad, ateikite j 
apylinkės metinius susirinkimus 
ir visa tai čia pareikškite. Būkite 
tikri, kad tada susirinkimai taps 
įdomūs, visiems naudingi ir turės 
toli einančių pasekmių bendroje 
veikloje. Juk kų gi apylinkės val
dybos gali padaryti be savo na
rių paramos? Lygiai taip pat gau
siai lankykite apylinkės pasilinks
minimus ir kitus parengimus, nes 
apylinkės valdyba yra nusistačiu
si ir įsipareigojusi stipriai remti 
Sydnėjaus lietuviškų namų įsigi
jimų. Taip pat neatmeskite mūsų 
kreipimosi įmokėti metinį bendruo
meninį solidarumo mokestį. Mes 
Iš kalno kiekvienam tautiečiui už 
tai dėkojame.

Brangūs tautiečiai, visos mūsų 
pastangos ir bendra veikla ben
druomenės rėmuose šiandien yra 
pats tikriausias laidas mūsų pa-
vergtų tautiečių, kaip ir mūsų pa-

Olimpiniai Žaidimai
Prieš 2700 metų, kiekvienais 

ketvirtaisiais metais, iš visų seno
vės Graikijos kampų rinkdavosi 
— varžovai, aristokratai ir turtin
gieji pirkliai į mažų Olimpijos 
miestelį, Kilio lygumose, vakarų 
Peleponese, kur vykdavo sportinės 
varžybos. Olimpijos varžybose da
lyvaudavo atėniečiai, atstovauda
mi savo civilizuotų kraštų, spar- 
tlečiai iš savo kariniai tvarkomos 
valstybės, laisvieji korintiečiai ir 
kalnų gyventojai iš Aetolijos ir 
Acarnanijos.

To meto senovės Graikijoj iš
silavinęs žmogus buvo tas, kuris 
galėjo gerai bėgti, šokti į tolį ir 
augštį ir fiziniai pajėgūs.

Pirmoji senovės olimpiada ne
buvo oficialiai suorganizuota iki 
776 m. pr. Kr. ši data yra atžy
mėta senovės Graikijos kalendo
riuje, kaip Olimpiada Nr. 1. Pa
skutinioji graikų olimpiada buvo 
393 m. pr. Kr. Sekančiais metais 
Bizantijos imperatorius Theodo
sius I, uždraudęs garbinti Dzeu
sų, panaikino ir Olimpijos varžy
bas.

Senovės graikų žaidynės Olim
pijoje visuomet būdavo praveda
mos taikos ženkle ir kada, atida
rant šių šventę, paleisdavo talkos 
karvelius į orų, visi aplinkiniai 
karai sustodavo.

XXX

Dešimt mėnesių prieš praside
dant varžyboms, dalyvaujantieji 
jose smarkiai ruošdavosi įvairio
se tam tikslui skirtose stovyklo
se. šių stovyklų priežiūra ir dis
ciplina buvo labai griežta. Mėnesį 
prieš varžybas visi varžovai su
važiuodavo į Ollmpijų, kuri, per 
300 metų nuo varžybų pradžios 
išaugus į Graikijoj gerai žinomų 
miestų, būdavo visos Graikijos 
ir aplinkinių salų dėmesio cent
ras.

Olimpijos varžybose galėdavo 
dalyvauti tiek turtingieji, tiek 
vargšai, jeigu tik jie galėdavo Iš
pildyti teisėjų reikalaujamas sų- 
lygas. Jie turėjo įrodyti, kad jie 
yra laisvi vyrai, švaraus heleniš- 
ko kraujo, niekada nebausti ir 
nenusižengę dievams. Jie prisiek
davo, kad yra pilnai išpildę 10 
mėnesių treniravimosi laikų ir 
per visas varžybas sųžinlngai vyk

tų Europos ir pasaulio kraštų 
sportininkais ir sporto mėgėjais 
ir jų visų prašė padėti jam atgai
vinti senovės graikų pradėtų olim
piadų. įsteigiant moderniųjų olim
piadų, pagrindinis tikslas buvo ir 
yra sportininkų draugiškumas, sų- 
žlningumas ir sportinis kovojin- 
gumas. šių pagrindinių principų 
buvo laikomasi per visas įvyku
sias olimpiadas.

XXX
Atidarant pirmųjų olimpiadų 

Atėnuose, baronas de Coubertin 
pasakė: “Svarbiausias dalykas 
olimpiniuose žaidimuose yra ne 
laimėjimas, bet juose dalyvavi
mas, kaip svarbiausias dalykas 
gyvenime yra ne iškilimas, bet 
gyvenimo kova.

MELBOURNE
1956 metų olimpiada Melbour

ne bus iki šiol buvusių didžiausia 
ir savo dalyvių skaičiumi skait
lingiausia. Jau yra užsiregistra
vę olimpiadoje dalyvauti 83 vals
tybės. Bilietų pareikalavimas Aus
tralijoje yra labai didelis. Per sa
vaitę buvo išparduota 400.000, bet 
dar yra 800.000 laisvų bilietų, ku
rių dalis yra skirta užsieniui ir 
kita dalis bus pardavinėjama, 
prieš pat prasidedant žaidynėms.

Melbourno olimpiada Australi
jai kainuos 5 mllionus svarų. Ma
noma, kad olimpiadų aplankys 
1,4 mlliono žmonių, 110.000 kiek
vienų dienų ir apie 6350 sporti
ninkų bus apgyvendinta naujai 
įrengtame olimpiniame miestelyje, 
susidedančiame iš 837 namų, kai
nuojančių 270.000 svarų. Olimpi
niame miestelyje bus 50 virtuvių 
ir 25 valgyklos, kurių įrengimas 
kainuoja 600.000 svarų ir kurios 
atskirų šalių sportininkai ras sa- 
vokraštuose valgomų maistų. Prieš 
kurį laikų olimpiados sportininkų 
maisto viršininkas T. Curlyon bu
vo Europoje ir Amerikoje ir ten 
užangažavo apie 200 geriausių vi
rėjų, kurie rūpinsis maisto gami
nimu. Olimpiniame miestelyje bus 
atskiros krautuvės, paštas, ligo
ninė, kinas ir specialiai įrengtos 
skandinaviškos maudyklės. 500 
moterų sportininkių bus atskirtos

SIUNTINIAI I VISA
vi * 1 c

I PASAULI
§: ‘ Ši

•:■: Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai, šilko ir vilnos g
® Ši:į: skaros, avalyne, vaistai, maistas. :•:•
» Š:

lOmetų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai garantuoja 

Š: geriausių patarnavimų Jūsų giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas g

Didžiausi išsiuntimo namai’Europoje

TAZAB & CO. LTD.,
!*S
g TAZAB HOUSE, 22 ROLAND GARDENS, ĮŠ

Ši LONDON, S.W. 7. ENGLAND. :Š

čių, svajonių ir troškimų įsikūni
jimo — išvysti laisvų Lietuvę.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba. 
’****e#***************«s*r«^^r**«

DĖMESIO I
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO 

(Honey Liqeur) 
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS. 
iLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybės — pagamintos Lietuvos 
specialisto, turinčio 45 m. prakti
kę ir yra pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite vi
suose viešbučiuose tiktai

Ernstan Bottling Co. Ltd. 
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
ERNSTAN BOTTLING CO. LTD. 
2 Murray St., W. Mitcham, S.A. 
****>r#s^r<sr*****^***^*^**sr^r*^sr

dys taisykles. Olimpijos varžybo-
se buvo rungiamasl 24-se šakose, 
iš jų 18 vyrams, ir 6 vaikams. 
Pagrindinės varžybos buvo: arklių 
ir karo vežimėlių lenktynės, im
tynės, boksas, jieties ir disko 
metimai ir bėgimai. Taip pat buvo 
varžomasi mene, literatūroj ir mu
zikoj. šios buvo pagrindinės Olim
pijos žaidynių varžybos, kur prieš 
40 pėdų augščlo auksinę Dzeuso 
stovylę varžovai (prieš žaidynes 
ir po jų) aukodavo avelių širdis, 
kad viskas, net mirtis, kurių daž
nai pasitaikydavo, eitų Olimpijos 
žaidynių pagerbimui.

XXX

Modernioji olimpiada atgaivinta 
1896 m. ir pirmęjį kartę įvyko 
Atėnuose, Graikijoj. Jos įsteigėju 
yra laikomas prancūzų baronas 
Pierre de Coubertin. Pats būda
mas aristokratas, istorikas ir di
delis atletikos mėgėjas, jis pradė
jo 1890 metais susirašinėti su ki-
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tvora. 200 specialių autobusų kur
suos tarp olimpinio miestelio ir 
paskirų stadionų. Olimpiados or- 
ganizuotoriai yra užsakę specia
laus ilgio lovas, kuriose patogiai 
galės miegoti augštieji krepšinin
kai. Yra išleisti specialūs pašto 
ženklai, visi lėktuvai, laivai ir pa
skiri žmonės, paliekantieji Aust- 
ralijų, yra apdalinami olimpiados 
sportine propoganda. Australijos 
multimilionierius T. Drysler išlei
do olimpinę ir pačių didžiausių pa
saulyje loterijų, kurios pirmoji 
premija yra 500.000 svarų, šių lo
terijų iki olimpiados bus trys ir 
didelė dalis pelno yra skiriama 
Olimpiniam Australijos Komitetui.

Melboumas bus 11 skirtingų žai
dimams stadionų ir 54 treniravi
mosi centrai. Atidarymo ir uždary
mo iškilmės vyks naujai įrengta
me olimpiniame stadione, kuris 
talpins 120.000 žiūrovų. Lietaus 
atveju yra numatyta panaudoti 
sprausminio motoro varomų, spe
cialiai sukonstruktuotų karšto oro 
mašinų, kuri keliolikos minučių 
laikotarpyje Išdžiovins aikštes ir 
galės “nupūsti" mažų lietų. Be 
kitų naujai įrengtų stadionų bus 
pastatyta nauja krepšinio salė, 
kuri bus pati didžiausia Austra
lijoje ir kainuos 40.000 svarų. 
Septynių valstybių laivai olimpia
dos metu lankysis Melbourne. 
Amerika atsiųs 11 karo laivų. Vi
si olimpiados pranešimai bus skel
biami anglų, prancūzų ir ispanų 
kalbomis. J Melbourno olimpiadų 
viso pasaulio valstybės siunčia 
apie 900 laikraščių korespondentų, 
radijo ir televizijos komentatorių.

1956 metų lapkričio mėn. 22 d. 
popiete paskutinis bėgikas atneš 
olimpinę ugnį į olimpinį Melbour
no stadioną ir Anglijos karalienės 
vyras, Edinburgho kunigaikštis 
Pilypas paskelbs oficialų XVI-sios 
olimpiados atidarymų. Olimpinį 
ugnį oro, žemės Ir vandens ke
liais neš 3000 įvairių tautybių 
sportininkų. Ji bus uždegta iš sau
lės spindulių ir 350 Graikijos bė
gikų jų atneš į Atėnus, kur ji 
bus įdėta į senoviškas angliakasių 
lempas, padovanotas Saro krašto 
ir per Beirutu, Karachi, Kalkutų, 
Singapūru, Djakartų atkeliaus i 
Australijos tolimųjį šiaurės Dar
vino miestų. Iš čia 2700 mylių 
australai sportininkai olimpinę ug
nį per 15 dienų, atneš i Melbour
ne (Bus daugiau.)

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, 

Rockdale stotis.
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

N.S.W.
TeL: LW 1220 

metu.

į: SIUNTINIAI į LIETUVA, LATVIJĄ, ESTLJĄ, S
g RUSIJĄ, UKRAINĄ. g

^Maistas — Vaistai — Rūbai — Odos Gaminiai g 

•:•: Visas išlaidas: įpakavimo, draudimo, muito, persiuntimo sumoka-:-: 
mūsų firma Londone. Priimant siuntas gavėjas nieko nemoka. :$

PILNA GARANTIJA
g: Oro pašto siuntiniai iki 10 svarų. Paprasti siuntiniai iki 19 svarų.:::: 
:£ Siuntinius gauna per 6-8 savaites. S
į: Kainaraščiai siunčiami pareikalavus.
:•:: Visų prekių pavyzdžiai mūsų įstaigoj. :■:•

I O D R A | 
:Į:illl Bourke St., Melbourne C.I., Telef. MF 6178$

Atidaryta darbo dienomis nuo 10 vai. ryto iki 16 •:•:
vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p.

PAGEIDAUJANT SIUNČIAME 3

O R O P A Š T U

PABALTIJO IR SOVIETINIUS KRAŠTUS

- Newaustral Company
G.P.O. BOX 1336

• PERTH, W.A.

| Sumažintos kainos 5-25%
f MAISTO, TEKSTILĖS IR VAISTŲ SIUNTINIAMS |

Užsakymus kalėdiniams siuntiniams padarykite jau dabar. 
Naujų kainų surašai prisiunčiami pareikalavus.

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
(

Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimų.

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 atsakymų su kainoraščiu 
Jūsų gimtųja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!
fiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiim
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mūsų pastogė 1958 m. rugsėjo 12 d.

NŪSU PASTOGĖ
SYDNEJUS

tautos šventės
MINĖJIMJAS

įvyko rugsėjo 9 d. Po pamaldų 
už Tėvynę, kurias atlaikė kun. P. 
Butkus, salėje minėjimų atidarė 
ir pravedė ALB Sydnėjaus Apyl. 
V-bos pirm. Jasaitis.

Paskaitų skaitė K. Kemešys. 
Meninėje dalyje buvo choro dai
nos, tautiniai šokiai ir deklama
cijos.

Plačiau kitos savaitės numeryje.

INŽINIERIŲ DRAUGIJOS 
PENKMETIS

Inžinierių — Architektų Drau
gijos Sydnėjaus skyrius šventė 
savo veiklos penkerių metų su
kaktį. Sukaktuvinis pobūvis įvyko 
Croydone. Jį atidarė Draugijos 
pirmininkas inž. B. Daukus, trum
pai nušviesdamas tremties inži
nierių siekius ir uždavinius, sy
kiu apžvelgdamas Australijoje 
esančių lietuvių inžinierių organi
zacinę veiklų. Sukakties proga 
Draugijų sveikino ALB Krašto 
Valdybos pirm. V. Skrinska, švie
sos Sambūrio pirm. J.P. Kedys ir 
Sydnėjaus liet, teisininkų vardu 
H. Kmltas. Pobūvyje dalyvavo 
Draugijos nariai su poniomis Ir 
keletas kviestų svečių. Skambant 
lietuviškoms dainoms jaukiai pra
leistas vakaras pokūvio dalyviams 
ilgai primins inžinierių organiza
cinius sugebėjimus ir nuoširdų 
lietuviškų vaišingumų, (j).

LAIMĖJIMAS NELAIMĖJE

Sydnėjiškis Balys Mazgelis, 
prieš trejus metus vienoje įmo
nėje, dirbdamas su elektriniu apa
ratu, skaudžiai susižalojo rankų. 
Po ilgo gydymosi pripažinta, kad 
B. Mazgelis dėl sužeidimo, kaip 
siuvėjas, nebegalės .dirbti savo 
specialybėje.

Pereitų savaitę, 4 dienas užtru- 
kusioj teisminėj precedūroj, pripa
žintas B. Mazgelio kompensacijos 
jieškinys ir jam priteista £ 15.500.

ATVYKO
JONAS BALTRUŠAITIS

Prieš kurį laikų iš Anglijos i 
Sydnėjų atvyko Jonas Baltrušai
tis su šeima ir apsigyveno Ham- 
mondsville hostelyje.

Jonas Baltrušaitis yra gimęs 
Kanadoje Ir ten kurį laikų gyve
nęs. Vėliau buvo persikėlęs 1 
JAV, o iš ten nuvykęs į Angliju 
Londone išgyveno 15 metų. Jis 
dirbo vienoje didžiulėje Londono 
statybos bendrovėje skyriaus vedė
ju.

J. Baltrušaitis, kaip ir jo žmo
na, taip pat lietuvaitė, gimusi 
Škotijoje, gyvenusi Kanadoje, ne
pamiršo lietuvių kalbos — abu 
gražiai kalba ir skaito lietuviš
kai.

J. Baltrušaitis Londono lietu
viams labai gerai pažįstamas, nes 
jis vadovavo remonto darbams 
naujai įsigytuose Londono lietu
vių namuose, parinko ir suderino 
spalvas gyvenamiems kambariams, 
salei, 'barams ir kt.

Baltrušaičiai turi 3 vaikus. Vy
riausias sūnus žuvo pereitame ka
re. J. Baltrušaitis yra apkeliavęs 
veik visų pasaulį ir moka, be lie
tuvių kalbos, prancūziškai, angliš
kai ir kelias slavų kalbas.

Šiuo metu Baltrušaičių šeima 
dairosi buto ir džiaugtųsi galėda
ma apsigyventi lietuviškuose na
muose.

BUV. SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ TARYBOS 

pirmininkas prašo pranešti, kad 
rugsėjo 16 d., tuoj po lietuviškų 
pamaldų Camperdowne, šios para
pijos namuose kviečiamas naujo
sios Sydnėjaus L.N. Tarybos po
sėdis, kuriame prašomi dalyvauti 
visi naujosios Tarybos nariai, šia
me posėdyje bus perduotos atskai
tomybės knygos, bylos ir kiti do
kumentai.

CANBERRA
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

"MOKYKLOS DRAUGAI” 
CANBERROS SCENOJE

Tautos šventės minėjimas pra
dėtas tradiciniu balium, kuris įvy
ko rugsėjo 7 d. Glouchester vieš
bučio patalpose. Dalyvavo apie 90 
kanberiškių ir keletas svečių iš 
Sydnėjaus, Mittagongo, Goulbur- 
no ir kt.

Rugsėjo 8 d., St. Cristopher 
bažnyčioje (Manukoj) pamaldas 
už Tėvynę atlaikė Sydnėjaus lie
tuvių kat. kapelionas kun. P. But
kus. Tos dienos vakare, Canberra 
University College salėje, minėji
mų atidarė ALB Canberros Apy
linkės Valdybos pirm. N. Volkas, 
pakviesdamas žodį tarti ALB 
Krašto Valdybos iždin. S. Griną, 
kuris paryškino Tautos šventės 
reikšmę ir tremties lietuvių parei
gų savo Tėvynei.

Po S. Grinos kalbos Sydnėjaus 
"Atžalos” Teatras vaidino L. Pui
dos 4 v. kom. Mokyklos Draugai 
(Režisierė — K. Dauguvietytė — 
šniukštienė), kuris buvo labai 
šiltai priimtas kanberiškių ir iš 
tolimesnių vietų atvykusių tautie
čių. Canberros lietuvių vardu 
“Atžalų” sveikino ir už spektaklį 
dėkojo apylinkės valdybos pirm. 
N. Volkas, Canberros lietuvių 
sporto klubo “Lithuanians” var. 
du — Alg. Genys, šviesos Sambū
rio Canberros skyr. vardu — G. 
Genienė ir Soc. Globos Moterų 
draugijos — R. Jarašienė. Apylin
kės valdyba ir šios organizacijos 
aktorius apdovanojo gėlėmis. Mi
nėjime ir vaidinime dalyvavo re
kordinis skaičius, per 100 žmonių.

Po spektaklio Glouchester vieš
bučio salėje atžaliečiams buvo su
ruošta vakarienė, kurioje dalyva
vo ir apie 60 vietos lietuvių. Po
būvio metu pasidalinta įspūdžiais, 
užmegstos naujos ir atšviežintos 
senos pažintys, gi nuoširdžioj 
draugiškoj nuotaikoj praleistos 
valandos visiems Jo dalyviams pa
liko malonių įspūdžių.

Šventė praėjo gerai. (xy)

PADĖKA

ALB Krašto Valdyba ir ’’Mūsų 
Pastogės” Redakcija dėkoja: Syd
nėjaus Lietuvių Moterų Soc. Glo
bos Draugijai, už gražių talkų ir 
bufeto paruošimų spaudos baliui, 
visiems šio baliaus pakvietimų 
platintojams, loterijos fantų au
kotojams ir jos pravedimo talki
ninkams, gėrimų bufeto tvarkyto
jams, “Jūsų Pastogės” platinto
jams, Cabramattos Apyl. Valdy
bai už talkų bei visiems svečiams, 
savo gausiu atsilankymu gražiai 
parėmusiems bendruomenės laik
raštį.

Šia proga pranešama, kad “Mū
sų Pastogės” spaudos balius gry
no pelno davė £ 370.16.2.

SĄSKAITYBOS IR MOKESČIŲ
TVARKYMO AGENTŪRA

Sutvarkomos buhalterijos knygos 
ir pajamų mokesčių (taksų) rei
kalai.

J. Milašas
Lot 23, Weemala Rd., Chester 
Hill (3 tnin. nuo gelež. stoties.

Religinė Informacija
Rugsėjo mėn. 16 d. lietuviškos 

pamaldos Bankstowne, St. Bren
dans bažnyčioje 11 vai.

Rugsėjo mėn. 16 d. Wollongon- 
go lietuviams pamaldos Wollon- 
gongo katedroje 5 vai. p.p. Prieš- 
pamaldas vaikučiams mokykla.

P. JUSTUI VAIČAIČIUI
Jo mylimai motinai paverg
toje tėvynėje mirus, nuošird
žių užuojautų reiškia

Bučinskai.

Mielų bičiulį

JUSTĄ VAIČAITI,

mylimai motinai mirus, 
giliai užjaučia

J. Kalakonis.

Reikalinga patarnautoja
Turtinguose namuose, trijų su

augusių asmenų šeimai reikalin
ga patarnautoja — namų tvarky
toja. Darbui palengvinti yra vi
si moderniški namų įrengimai. 
Virti ir skalbti nereikia.

Geras atlyginimas ir susitarus 
duodama atskiras butas, kuriame 
yra miegamasis, dušai ir kiti pa
togumai.

Darbo valandomis skambinti 
tel. LA 5368, arba į namus (Do
ver Heights), FU 5387,

Mr. S. BINER.

PERTHAS
JAUKIAI PRELEIDOM 

VAKARĄ
ALB Pertho Apylinkės valdy

ba, tikslu sutelkti lėšų svarbiau
siems bendruomeniniams reikalams 
atlikti ir sudaryti galimybę tau
tiečiams pabendrauti, rugpjūčio 
25 d. surengė vakarų — balių, ku
riame dalyvavo apie 120 Pertho 
ir apylinkių lietuvių. Vakaras pra
ėjo jaukioj nuotaikoj. Reikštas 
pageidavimas, kad tokie parengi
mai būtų dažniau suorganizuoti.

A.K.

Atstovai
Adelaidėje — J. Arminas, 35 

Cator St., Hindmarsh, S.A.
Geelonge — J. Korys, 6 Grand 

St., New Town, Geelong, Vic.
Melbourne — N. Butkūnas, liet, 

spaudos kioskas.
Sydnėjuje — E. Stašys, lietu

vių spaudos kioskas Camperdow
ne.

Bankatowne — Br. Stašionis, 
11 Berala St., Berala, NSW.

East Bankstowne — St. Pačėsa, 
159 Mimosa Rd., NSW.

Canberroje — V. Balsys, 12 Lof
tus St, Canberra.

Newcastlyje — Ben. Liūgą, 21 
Henson Ave., East Mayfield, NSW.

Brisbanėje — S. Sagatys, 36 
Twine St., City, Brisbane, Qld.

čia galima “M.P.” užsiprenume
ruoti, įmokėti pavėluotų prenume
ratų ir įteikti skelbimų užsaky
mus bei įmokėti už juos pinigus.

PRANEŠIMAI
Adelaidės Apylinkės 

Susirinkimas
ALB Adelaidės Apylinkės Val- 

dyka š.m. rugsėjo mėn. 23 d. 
(sekmadienį) 4 vai. po pietų, šv. 
Juozapo bažnyčios salėje, Pirle 
gatvė, Adelaide, šaukia Adelaidės 
apylinkės visų lietuvių susirinki
mų, kuriame bus renkami atsto
vai į ALB Krašto Tarybos suva
žiavimų.

Valdyba kviečia visus tautiečius 
dalyvauti susirinkime.

Jeigu kas norės statyti kandi
datais asmenis, nedalyvaujančius 
susirinkime, prašome atsinešti jų 
raštiškų sutikimų.

Tarybos suvažiavimas įvyks Syd
nėjuje, tarp Kalėdų ir Naujųjų 
Metų, gruodžio 28-29-30 dienomis.

— x —
ALB Adelaidės Apylinkės Val

dyba gavo iš Adelaidės miesto 
burmistro (J.S. Philps) laiškų 
kviečiantį Adelaidės lietuvius pri
sidėti aukomis nuo potvynio nu- 
kentėjusiems šelpti.

Kaip jau Iš spaudos žinote, Man- 
num, Renmarkas ir kitos prie 
Murray upės Pietų Australijoje 
esančios vietovės yra smarkiai nu
kentėjusios nuo potvynio ir dau
gumas šių apylinkių gyventojų 
prarado viską, o daugelis neturi 
kur prisiglausti. Aukas galima 
įmokėti Adelaidės miesto Rotušė
je, bankuose ir kitose laikraščių 
nurodytose vietose.

ALB Adelaidės Apyl. Valdyba.

PASKAITA MELBOURNE

L.S. “Ramovės” Melbourne sk. 
valdyba ruošia viešų paskaitų š. 
m. rugsėjo mėn. 30 d., sekmadie
nį, tuoj po pamaldų šv. Jono pa
rapijos didžiojoje salėje.

Paskaitų “Kada ir kodėl elekt
ros srovė yra pavojinga žmogaus 
gyvybei?” skaitys p. J. Motiejū
nas. Visi tautiečiai maloniai kvie
čiami ateiti pasiklausyti-.

L.S. “Ramovės” Melbourne 
Skyriaus V-ba.

“ŠVIESA” GRĮŽTA I SENĄSIAS 
PATALPAS

Pranešama visiems šviesos 
Sambūrio Sydnėjaus sk. nariams 
ir parengimų lankytojams, kad 
skyriaus valdybai pavyko vėl su
sitarti dėl salės nuomavimo Mil- 
sons Point, Ennis Rd., 12-14. Pa
žymėtina, kad salė atremontuota 
ir daro malonų įspūdį.

Pirmasis parengimas šioj salėj 
įvyks rugsėjo 29 d., prelegentas 
A. Šimkūnas, antrasis — spalio 
20 d., prelegentas Z. Budrikis, 
trečiasis — lapkričio 10 d., prele
gentas L. Karvelis.

Skyriaus Valdyba.

Mylimai žmonai, motinai ir uošvei mirus,

BRONIŲ GURSKJ, jo sūnus Kazį ir Virgilijų su žmonomis, 

liūdesio valandoje giliai užjaučia

Narbutų šeima.

įį EUROPIETIS SPECIALISTAS ----
S OPTIKAS ĮS
[k Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių , —- J ffi 
(n akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., C I f įfl
Gj šeštad. 9-13 vai. I** J m
ffl 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.l. Telef. i f re

(Priešais Melbourne Town Hall.) \____ * re
re Centr. 1819 / G,

MELBOURNO LIETUVIŲ DĖMESIUI!

Š.m. spalio mėn. 12 d., penktadienį, 

Collingwood Town Hall 
erdviose patalpose yra rengiamas

“TĖVIŠKĖS AIDŲ“ BALIUS
Pradžia 7.30 vai. vakaro. Pabaiga 2 vai. ryto.

Gros didelis ir šaunus orkestras.
Veiks Kat. Moterų Draugijos paruoštas kufetas.

Pakvietimai gaunami kiekvienų sekmadienį pas p. A. ŠILVĄ 
parapijos patalpose arba užsisakomi pas jį kiekvienu metu telefonu 
LW 4370.

Visi tautiečiai yra kviečiami ateiti.

iš.m. liepos mėn. 12 d. okupuo
toje Lietuvoje mirė mano tėvas 
Juozas Karpavičius. Liūdesio va
landoje man pareiškusiems užuo
jautų spaudoje, laiškais ir asme
niškai, brangiems giminaičiams ir 
bičiuliams, reiškiu gilių padėkų. Į

Nuoširdų ačiū tariu kun. P. 
Butkui, mane užjautusiam ir pa- 
guodusiam ir š.m. rugpjūčio 12 
d. už A.A. tėvelio išvargusių sie
lą atlaikiusiam pamaldas, kurias 
jaudinančiu nuotaikingumu paly
dėjo lietuviška giesme “Dainos” 
choras.

Jums dėkingas 
Eug. Karpavičius.

Bankstownas
Apylinkės lietuvių susirinkimas 

įvyks rugsėjo 16 d., 12 vai. Pro
testant Hall. Bus renkami atsto
vai į ALB Krašto Tarybos suva
žiavimą ir aptarti namų reikalai. 
E5a5E525H5a5a5H5a5B5E5E5ESZ52Sas

ILGAMETIS NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS

J Mackiewicz
MELBOURNE,

117 COLLINS STR., 
III AUGŠTAS

ir St. Kilda, 25 Balston Str.
Telefonas: LB 4083

“M.P.” RĖMĖJAI
“Mūsų Pastogei” aukojo: ALB 

Hobarto apylinkė £ 20.0.0, “Bal- 
tia” Pty. Ltd. (Sydnėjus) — £ 
5.0.0, ALB Salės seniūnija (per 
S. Drungllą) — £ 3.10.0, ALB 

Albury apylinkė — £ 4.14.0.
Po £ 1.10.0: J. Makarovas, NSW, 

V. Donlela, NSW.
Po 10 šil.: Šviesos Sambūrio 

Sydnėjaus skyrius, B. Liūgą, NSW, 
B. Giniotis, NSW, V. Vazgelevi- 
čius, NSW, U. Norkus, Vic., J. 
Lasaitis, NSW, P. Zaremba, NSW.

J. Pocius, W.A. — 8 šil., P. 
Sulys, Vic., — 5 šit, A. Medziau- 
sis, N.Z., 2 šil. 6 penus.

Po 2 šil.: Z. Karunkevičius, Vic., 
V. Malzinskas, Vic.

Visiems aukotojams “Mūsų Pas
togė” nuoširdžiai dėkoja.

PADĖKOS

Nuoširdžiai dėkoju visiems sa
vo darbu, auka ir rūpesčiu padė
jusioms man J.E. vysk. Lyons 
priėmime ir iškilmėse. Ypač no
riu padėkoti: kun. St. Gaideliui, 
“Dainos” chorui, A. Plakui, Br. 
Kiveriui, Sydnėjaus skautams ir 
jų vadovams, Camperdowno mo
kyklos mokiniams, A. Bernotaitei, 
A. Savickienei, VI. Saudargienei, 
J. Vllnonytei ir visiems iškilmių 
ir programos dalyviams.

Be to, p.p. A.A. Skirkams, R. 
Pūkienei, Inž. V. Jakštui ir O. 
Mišeikienei — prisidėjusiems sa
vo menišku darbu.

Taip pat ponioms ir ponams: U. 
Ališauskienei, Juraitlenei, Šid
lauskienei, Penkaičiams, Vičiu- 
liams ir visiems kitems prisidėju
siems ir paruošusiems vaišių sta
lus.

Be to, p. G. šapronienei ir vi
sai Mlgevičių šeimai už vainikus, 
o p. P. Martuzui, A. Lingei, Br. 
Geniui už tvarkymų apeigose ir 
salėje.

Kartu nuoširdžiai dėkoju visiems 
dalyvavusiems Sutvirtinimo Sakr. 
apeigose bei iškilmėse Camper
downe š.m. rugpjūčio 26 d.

Kun. P. Butkus
Sydnėjaus lietuvių kapelionas.

“KOVAS” RUOŠIASI
SPORTININKŲ SĄSKRYDŽIUI

Sydnėjaus Lietuvių Kovo Spor
to Kluko naujoji valdyba savo po
sėdyje aptarė Australijos lietuvių 
septintosios sporto šventės planų.

šventė šiemet įvyks Sydnėjuje. 
Jau yra gautos pirmenybėms pra
vesti salės ir netrukus bus išsiun
tinėti oficialūs pakvietimai Aust
ralijos lietuvių sporto klubams.

Didžiausias rūpestis — sporti
ninkų apgyvendinimas, nes tuo 
pačiu metu Sydnėjuje įvyks ir 
ALB Krašto Tarybos suvažiavi
mas. “Kovo” valdyba tačiau ma
no, kad Sydnėjaus lietuviai, į 
kuriuos bus kreipiamasi 
sportininkų apgyvendinimo reika
lu, padės ir šiuos sunkumus nu
galėti.

Prieš sporto šventę Australijos 
lietuvių sporto klubai yra sutarę 
išleisti spec. “Mūsų Pastogės” nu
merį. šiam reikalui telkiamos lė
šos ir organizuojama numeriui 
medžiaga, šiuo rūpinasi ALFAS 
Valdyba, kuri su “Kovo” sporto 
klubu bus technikiniai šio nume
rio leidėjai.

“Kovo” pirmininko adresas: VI. 
Daudaras, 282 Miller St., Nth. 
Sydney. Telef. XB 3921.

Pajieškojimai
• Danielius Paulauskas, atvy

kęs į Australiją iš Austrijos, arba 
žinantieji apie jį, prašom praneš
ti adresų. Turiu žinių iš motinos. 
Rašyti: J. Vindašiūtė — Sarpa- 
lienė, 10/12 Clayton St., Balmain, 
Sydney, N.S.W.

• “Mūsų Pastogės” Redakci
joje yra laiškai: Henrikui, Stasiui 
ir Romanui Macunams, sūnums 
Stasio, iš motinos; Albertui, Liu
dai ir Vladui Eidimtams iš namų, 
Alfonsui Jantauskui (ar Jankaus
kui) iš Pakruojo — Lygumų, Al
fonsui Reizgiui iš brolio. Malonė
kite pranešti adresus.
kite pranešti adresus.
• Stanislovą Mikaliūną, s. An

tano, kilusį iš Kasperiškių kaimo, 
Kovarsko v., prašo atsiliepti: J. 
Zakis, 11 East Palant St., Lower 
Nth. Adelaide, S.A.
• Paulinai Klovaitei — Varan- 

kienei, gyv. Geelonge, arba Vyt. 
Klovui, yra žinių iš namų. Ra
šyti “Mūsų Pastogės” Red.
• Oną Matulienę, turimomis 

žiniomis su šeima gyv. Sydnėju
je, prašo atsiliepti sesuo. Rašyti: 
Viktoria Pikelis, 4531 So., Sacra
mento Ave., Chicago 32, Ill., 
U.S.A.
• PaJ ieškomas Stasys Narke

vičius, gyv. Australijoje. Prašo at
siliepti: A. Lambergas, 1248 W. 
59 Str., Chicago 36, Ill, U.S-A.
• Vladui Kazokui, sūn. Jono, 

nuo Pandėlio, yra žinių apie gi
mines. Rašyti: K. Tamulevičius, 
923 W. 35th Str., Chicago 9, Ill, 
U.S.A.
• J. Bagaslausko pajieško se

suo Liucija iš Lietuvos ir P. Pan- 
kevičiaus jo pusbrolis J. Petraus
kas iš Amerikos. Rašyti: P. Džiu
gelis, 5 LLoyd St, Lambton, New
castle, N.S.W.
• Paj ieškomas Algis Ližaitis, 

Rašyti Vincas Ramanauskas, In
golstadt a/d. Schubert strasse 24. 
Germany.

ik************************************************
kartūno balius

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINĖS GL. DRAUGIJA, 
š.m. rugsėjo 22 d„

MASONIC HALL, NEWTOWNE( 38-40 Station Str.) 
ruošia pirmų kartų Sydnėjuje

KARTONO BALIŲ,

kuriame bus premijuotos dvi gražiausios suknelės, veiks labai tur
tingas bufetas, turtinga loterija, gros gera muzika ir programų iš
pildys baliaus rengėjos.

Visas pelnas skiriamas Vasario 16 Gimnazijai ir seneliams bei 
ligoniams Vokietijoje šelpti.

Pradžia 7 vai. vak.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St,, Leichhardt, Sydney, Tel.: 
WB 1758, for the publisher Vytautas Simniškis, as President of the 
Australian— Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. Tel.: MX 2120.
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