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VYTAUTAS DIDYSIS-
Tautinės politikos pradininkas
Dažnai be pagrindo prikišamu, 

kad galingasis senosios Lietuvos 
valdovas — Vytautas Didysis — 
tesirūpinęs tik savo valstybės ga
lia ir nesugebėjęs vesti tautinės 
politikos linijos. Jis kariavęs tik 
dėl valstybės sienų plėtimo, ne
kreipęs dėmesio į lietuviškąjį ele
mentą, ir ano meto Lietuva pa
mažėle, bet neišvengiamai, ypač 
per lenkų bajorų imigraciją Lie
tuvos žemėsna, riedėjusi į slaviš
kąją įtakų orbitą.

ši pažiūra, vis dėlto, nėra pil
nai teisinga, nes lietuvių slavėji- 
nio procesas vyko dažnai ne dėl 
anuometinės politikos ar Vytau
to užgaidų, o dėl ne nuo jo pa
reinančių aplinkybių.

Lenkų įtakos veržimasis į Lie
tuvą prasidėjo tik po krikščio
nybės įvedimo. Naują religiją lie
tuviai privalėjo priimti, nes pa
goniškąją Lietuvą piktnaudojo 
Kryžiuočių Ordinas, organizuoda
mas viso krikščioniškojo pasaulio 
karius ir be sustojimo puldinėda- 
mas Lietuvos žemes. Net ir po
piežiai, kurių tarpe šimtmečių 
bėgyje buvo sąmoningai ir šaltai 
galvojančių, negalėjo pagal anų 
laikų* politinius įsitikinimus ne
leisti kryžiuočiams terioti mūsų 
tautos.

Ne paslaptis, kad Vytautas bu
vo išauklėtas didžiausio pagoniš
kosios Lietuvos riterio ir patrio
to Kęstučio. Nebe įtakos jo lie
tuviškąja! sąmonei liko ir jo mo
tinos — šviesiosios Palangos vai
dilutės Birutės — auklėjamosios 
priemonės.

Jis brendo Lietuvos girių me
džioklėse, jis tebendravo tik su 
Lietuvos bajorais ir mūsų tauta. 
Jis vėliau visomis priemonėmis 
stengėsi lengvinti žemesniųjų tau
tos sluogsnių buitį, {veždamas iš 
Vakarų žemdirbiams modemiškų 
įrankių, jis skatino Lietuvos vals
tiečius daugiau dirbti ir turtėti, 
kad pakeltų juos į bajorų luomą. 
Nors ir negausu, bet vis dėlto 
yra istorinių žinių, kad garsio
joje Vytauto kavalerijoje, kurios 
jis turėjo kelias dešimtis tūks
tančių, beveik visa vadovybė bu
vo parinkta iš ištikimų lietuvių. 
Ir šiuos kavalerijos pulkus mū
šių metu Vytautas labai tausoda
vo, leisdamas į priešo ugnį tik 
paskutiniu metu. Jo asmens sar
gybų viršininkai buvo tik Lietu
vos bajorai, taip pat ir .kitą savo 
svitai personalą jis stengėsi pa
sirinkti lietuvių kilmės. Tik kraš
tutiniu atžvilgiu jis prisileisda
vo arčiau savęs ir vieną — kitą 
slavą.

Dar griežtesnę tautinę politiką 
jis vedė kryžiuočių atžvilgiu. Iš 
jo kovos dėl žemaičių atgavimo 
yra likę labai daug autentiškos 
istorinės medžiagos.

1415 metais Bažnyčios suvažia
vimas Konstancoje Lietuvos dele
gacijoj, kaltinančioj Kryžiuočių 
Ordiną brutalumu, dalyvavo net 
60 lietuvių bajorų, kurie savo 
skunde, suprantama, paties Vy
tauto įtaiguotam, šiaip rašė prieš 
vokiečius:

“Jie atėmė mūsų žemes, palik
dami mums tik mažus laukelius; 
jie atėmė mums laisvę. Jų vald
žioje, arba, teisingiau tariant, 
priespaudoje, mums būtų reikėję 
elgetauti, vogti ir užmušinėti, 
skurdžiai misti su savo žmono
mis ir vaikučiais. Mes stebimės, 
kad ordino broliai dar drįso save 
vadinti krikščionybė* durim?*; 

priešingai, jie turėtų vadintis už
tvara jieškantiems išganymo. Pa
žiūrėkime, kaip jie išmokė tikėji
mo tuos, kuriuos jau senai yra 
nukariavę. Užėmę jų žemes, jie 
laiko juos sunkioje vergovėje ir 
varo prie sunkiausių darbų...'*

Kai vėliau imperatorius Zig
mantas, norėdamas įsiteikti vo
kiečių tautai, vis dėlto žemaičius 
vėl pripažino ordinui, Vytautas 
jam parašė šį būdingą laišką:

"Žemaičius priteisei ne mums, 
o juk tai yra mūsų senelių ir 
prosenelių palikimas. Juos ir da
bar mes valdome. Žemaičiai buvo 
ir tebėra ta pati Lietuva, nes vi
sur čia kalbama ta pačia lietu
vių kalba. Bet kadangi Žemaičiai 
yra žemesnėje vietoje, negu Lie
tuva, tai tas kraštas lietuviškai ir 
vadinamas Žemaičių kraštu, nes 
taip yra lietuviškai vadinama že
muma. O Žemaičiai Lietuvą — 
kraštą, esantį augštesnėje vieto
je, vadina augštaičiais. Bet že
maičiai visados vadinosi lietu
viais... toji žemė ir jos gyvento
jai yra ta pati Lietuva ir tie pa
tys lietuviai. O Jūsų Karališkoji 
Didenybė tą žemę priteisė atiduo
ti... Jeigu Jūsų Karališkoji Dide
nybė norėjo teisingai spręsti, rei
kėjo atsiminti, kad kryžiuočiai 
yra atėjūnai iš svetimų Vokieti
jos kraštų, kad jie užgrobė Prū
sus, o dabar nori ir mus iš mūsų 
žemės išvaryti. Jei tas sprendi
mas nebus pakeistas, — pabai
goje pagrąsino Vytautas impera
toriui, — tai kol gyvas, nebūsiu 
Jūsų bičiuliu"...

Tik šie keli pavyzdžiai — iš
traukos jau aiškiai rodo Vytauto 
Didž. politikos lietuviškumą.

Kitais visais klausimais šis di
dysis Lietuvos valdovas buvo aiš
kus tautinės politikos šalininkas. 
Visais galimais būdais, jei tik 
ano meto susiraizgę politiniai 
įvykiai leido. Vyt. Didysis vede 
kietą lietuvišką politiką tiek kraš
to viduje, tiek ir santykiuose su 
užsieniais.

Jis dėjo didžiules pastangas su
mažinti lenkų įtaką Lietuvos že
mėse, planuodamas ateityj^ .iš
kelti Lietuvos valstybę į karali
jos rangą. Tuo tikslu jis ir sten
gėsi karūnuotis Lietuvos kara-i 
lium, nors, deja, per ankstyva 
mirtis jam nesuteikė tos galimy
bės.

Tačiau šioji jo intencija įrodė, 
kad Vytautas Did. buvo sąmonin
gas lietuvis patriotas.

J. Tautvydas

Ar Kipro saloje slaptoji graikų 
teroristų organizacija EOKA vėl 
pradėjo savo išsilaisvinimo kovą. 
Jau pirmąją dieną žuvo keli bri
tų kariai ir civiliai tarnautojai. 
Viename ginkluotame susidūrime 
buvo užmušta keturi graikai. 
Kaikuriose salos vietovėse pa
skelbta generalinis streikas.

* Jau visa savaitė, kai Londo
ne vyksta rasinė* kovo*. Britu 
jaunimas, šūkaudamas fašistinius 
šūkius, užpuolė tamsiaodžių kvar
talus (negrų, indų ir kt.) Lon
done, daužydami juos lazdomis, 
akmenimis ir kitais draudžiamais 
ginklais. Užpultieji atsakė tuo 
pačiu, ir tuo būdu Londone pra
sidėjo tokia pati rasių kova, ko
kia vyksta ir Amerikos Piet. Val
stybėse. Paskutinėmis žiniomis, 
Londone policija šį reikalą vis 
dėlto baigia tvarkyti.

VYTAUTAS DIDYSIS 
(Viena* iš seniausių jo portretų, esąs Nesvyžiuje)

MINISTR. S. LOZORAITIS
(LIETUVOS DIPL. ŠEFAS)

Stasys Lozoraitis yra gimęs 
1898 m. rugsėjo 5 dieną. Taigi tą 
dieną jam suėjo 60 metų.

Nors gimęs Kaune, bet pirmo
jo pasaulinio karo metu pasitrau
kė iš Lietuvos, dėl to ir gimnazi
jos mokslus yra išėjęs Voroneže. 
O grįžęs į Lietuvą jau 1918 m. lap
kričio 26 d. nueina dirbti į Vidaus 
reikalų ministeriją. 1919 m. vidu
ry pereina į ministerių kabineto 
tarnybą ir paskiriamas čia kance
liarijos viršininku, o nuo 1921 m. 
galo reikalų vedėju.

Praeina tie keleri administra
cinės praktikos metai, ir nuo 1923 
m. balandžio 1 d. S. Lozoraitis 
perkeliamas diplomatinėn tarny
bon ir paskiriamas dirbti į mūsų 
pasiuntinybę Berlyne, čia iš pra
džių jis eina II sekretoriaus parei
gas, paskui (nuo 1925 m. sausio 
1 d.) I sekretoriaus, o nuo 1928 
m. sausio mėn. pasiuntinybės pa
tarėjo. Gilindamas savo išeituo
sius mokslus, išnaudoja Berlyne 
gyvenimo progą studijoms: lanko 
universiteto teisių fakultetą.

1929 m. gale jam pavedamos pa-, 
siuntinybės patarėjo pareigos Va
tikane. 1932 m. rudenį betgi grį
žta į Lietuvą jau labai atsakomin- 
goms užsienių reikalų ministerijos 
politikos departamento direkto
riaus pareigoms.

Užsienio reikalų ministerių jis 
pakviečiamas 1934 m. birželio 13 
d. ir iš tų pareigų pasitraukia po 
lenkų ultimatumo užmegzti dip
lomatinius santykius. Gresiant vo
kiškam pavojui, priima vėl minis- 
terio pareigas ir išbūna jose iki 
1939 m. galo.

Lietuvos užsienių politikos vai
ravimas S. Lozoraičiui atiteko ta
da, kai du jos dideli kaimynai — 
Pilsudskio valdomi lenkai ir hit

leriniai vokiečiai — buvo sudarę 
nepuolimo sutartį. Abu tie kaimy
nai turėjo su Lietuva teritorinių 
sąskaitų, dėl to dabar, po 1934 m. 
tarpusavio sutarties turėdami lais 
vesnes rankas, ėmė labiau spausti 
savo mažesnįjį kaimyną. Vokieti
jos kišimasis į Lietuvos reikalus 
buvo toks stiprus, kad Lietuva, ne- 
bepaisydama galimybių dar labiau 
įtempti padėtį, 1934 m. Klaipėdoje 
veikusiems naciams iškėlė bylą. 
Su lenkais, priešingai^ buvo ieško
ma būdų sugyventi, bet 1935 m. 
S. Lozoraičio ir Becko susitikimas 
Ženevoje nedviprasmiškai parodė, 
kad Lenkija Vokietijos pavyzdžiu 
laiko save didžiąja valstybe, kuri 
nori tik diktuoti. įvykiai brendo 
dar toliau, ir 1938 m. Lenkija pasi
juto galinti siųsti Lietuvai net 
garsųjį savo ultimatumą.

Ieškodamas Lietuvai draugų il
gindamas jos teises, S. Lozoraitis 
tai darė tiek per Tautų Sąjungą, 
tiek susitikdamas su įvairių kraštų 
politikais. Dėl to su oficialiais 
vizitais taip ,pat yra lankęsis Pa
ryžiuje ir Londone, Maskvoje ir 
Romoje, Stockholme ir Helsinkyje. 
Stiprindamas Pabaltijo kraštų vie
nybę, jis 1934 m. rugsėjo 12 d. Že
nevoje pasirašė Pabaltijo Santar
vės sutartį, ir pats buvo vienas 
tos sutarties pradininkų.

Kai Pabaltijys stiprėjo, tais me
tais lyg tai vienybei ardyti, Lie
tuvoje iškilo nacių byla, o 1933 
m. atėjo ir lenkų ultimatumas. Po 
šio pastarojo S. Lozoraitis atsis
tatydino, bet ėjo pareigas, kol bus 
paskirtas jo įpėdinis. Bet kai vo
kiečių spaudimas Lietuvai dar vis 
stiprėjo, tai jis priėmė kvietimą 
pasilikti pareigose ir išbuvo iki 
1938 metų gruodžio 5 d.

Dirbdamas ir toliau užsienio
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DĖL “AMERIKOS 
BALSO“

REFORMŲ
Jau kiek anksčiau, kai buvo 

paskelbta, kad Muenchene yra pa
naikinami "Amerikos Balso" pa- 
baltiečių skyriai, VLIKas kreipė
si į Valstybės departamentą, pa
brėždamas radijo transliacijų rei
kalingumą, ypatingai šiuo metu, 
kada sovietai plečia ir stiprina 
savo radijo propagandą. Buvo 
prašoma surasti būdų ir priemo
nių ne silpninti, o priešingai, su
stiprinti pavergtosios Lietuvos 
informavimą radijo bangomis apie 
tai, kas dedasi laisvajame pasau
lyje, ką reiškia sovietų žygiai ir 
ko jie siekia, ir kas daroma Lie
tuvai ir kitoms pavergtoms tau
toms grąžinti laisvę. »— Ir latviai 
bei estai daro žygių “Amerikos 
Balso" reikalais. Kaip rašo "Lat
vija", Amerikos latvių sąjungos 
pirmininkas prof. Lejinš įteikęs 
atitinkamoms amerikiečių įstai
goms - prašymą “A.B." radijo 
transliacijų reformas Muenchene 
sustabdyti. Be to, pakartojami 
jau ankstesni žygiai "Free Euro
pe" radijo programoje įjungti ir 
transliacijas pabaltiečių kalbo
mis. Latvijos. pasiuntinybėje-Va- 
šingtone radijo transliacijų klau
simu buvęs sušauktas specialus 
posėdis, kuriame dalyvavo latvių 
organizacijų atstovai. Pabrėžta, 
kad pabaltiečių reikalai radijo 
srityje neturėtų atsidurti bloges
nėj padėtyj, kaip kitų pavargtųjų 
tautų.

reikalų ministerijoje, ėjo centro 
įgalioto ministerio pareigas. Kai 
vokiečiai užėmė Klaipėdos kraštą, 
S. Lozoraitis pirmininkavo komi
sijai, kuri buvo sudaryta su tuo 
susijusiems reikalams tvarkyti.

1939 m. vasario 15 d. S. Lo
zoraitis paskirtas Romon nepa
prastu Lietuvos pasiuntiniu ir 
įgaliotu ministerių. Prieš bolše
vikams okupuojant Lietuvą,<1940 
m. birželio 2 d. telegrama anuo
metinis užsienio reikalų ministe- 
ris J. Urbšys paskyrė S. Lozo
raitį Lietuvos Diplomatijos šefu. 
Naudodamasis tuo paskyrimu, kai 
bolševikų armija įsiveržė Lietu
von, sutarė su Lietuvos pasiunti
niais, kad jų kiekvienas savo ats
tovaujamame krašte įteiks pro
testo notas.

šio pokario metais S. Lozorai
tis politinės akcijos reikalais yra 
važinėjęs į Jungtines Amerikos 
Valstybes, Prancūziją, Vak. Vo
kietiją ir kitur. Tą akciją yra 
stiprinęs ir savo straipsniais įvai
rių kraštų spaudoj.

Už savo tarnybą yra apdovano
tas aukštais Lietuvos ordinais. 
Taip pat yra apdovanotas ir kitų 
valstybių aukštais žymenimis.

Tarptautinė Diplomatinė Aka
demija Paryžiuje yra išrinkusi jį 
savo nariu.

E.L.I.

Savaitės Žinios
KAM RUOŠIASI KINAI?

Vakarų spaudos atstovams Ju
goslavijoj, Belgrade, Chruščiovo 
posūkis atgal į stalinizmą aiški
namas kinų spaudimu. Mao, sa
koma, tikįs, jog po kito pasauli
nio karo iš jo šešių šimtų milio- 
nų kinų visgi liktų užtenkamai 
užvaldyti save susinaikinusį pa
saulį. Tito mano, jog kinai per
gyvena kažkokius didelius vidaus 
sunkumus arba ruošiasi ginklu 
išlaisvinti Taivana (Formozą).

Kinijoj tačiau nesenai posė
džiavo aštuntasis kinų komunistų 
partijos kongresas, apie kurį so
vietų spauda nedaug rašė, ir kur 
rusus atstovavo suomis “komin- 
terr|ninkas" Kuusinenas, ne Mi- 
kojanas, kaip 1956 metų kongre
se. čia kinų užsienio reikalų 
ministeris čen-ji vokiečių Die 
Welt bendradarbiui pareiškė: “Ir 
mes netrukus turėsime atominių 
ginklų". Kiek anksčiau (baland
žio 21 d.) Mao japonų socialistų 
delegacijai tarė: “Istorija Ramų
jį vandenyną paskyrė aziatų oke
anu.” Kinų »mokslo akademijos 
galva Kuo-mo-džo gegužės 16 d. 
paskelbė, kad ir kinai netrukus 
išmoksią žemės satelitus į erdvę 
leisti.

Kinų komunistų organe Mao 
šiomis dienomis šūktelėjo: “še
ši šimtai milionų kinų nori per
mainų, nori daryti naujų žygių, 
nori revoliucijos. Perkūnai, pri- 
kelkite visatą! Nejau dešimt 
tūkstančių žirgų vis stovės galvas 
nuleidę?”

Ar Amerikos įgulų viršininkas 
Formozoje adm. Smoot pareiškė, 
kad Amerikos vyriausybė skubos 
keliu stiprina jas žmonėmis ir 
ginklais. Jis nedatelizavo tos pa
galbos rūšies, tačiau pabrėžė, kad 
ji bus vis dėlto panaudota tuo 
atžvilgiu, jei Kom. Kinija bandys 
pulti Quemoy salą.

Prez. Eiscnhoveris, kuris šiuo 
metu atostogauja Rhode saloje, 
išsikvietė valstybės sekretorių F. 
Dulles padėčiai Tol. Rytuose ap
tarti. Prieš tai F. Dulles konfe- 
ravo su Amerikos karinių pajėgų 
viršininkais.

Raudonųjų artilerija jau apie 2 
savaites apšaudo Quemoy salą, į 
kurią nacionalistai .kiniečiai . iš 
Formozos yra sukoncentravę-di
delį skaičių kariuomenės.

★ Didž. Britanija stiprina savo 
kariuomenė* daliniu* Honkonge. 
Pintiniai komentatoriai šį žygį 
aiškina tuo, kad ir čia esą daro
mi pasiruošimai prieš Raud. Ki
nijos grąsinimus.

★ Amerikos gynybos ministeris 
McElroy pareiškė, kad nežiūrint 
visų komunistinių kraštų pasigy
rimų, Amerika esanti žymiai stip
resnė už juos kariniu atžvilgiu. 
Jo nuomone, šiuo metu jokia pa
saulio galia negalėtų atsispirti 
Amerikos smogiamajai jėgai.
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MELBOURNE ŠVIESULIU BEJIEŠKflNT
Vieną saulėtą dieną nuėjau ap

lankyti žuvusiųjų už Australijos 
laisvę paminklo, esančio pakilioje 
vietoje, pastatyto gražioje padai- 
roje, iš kurios matyti visaą Mel
bourne miestas. Salia didžiojo pa
minklo, pastatyto anksčiau, kiek 
žemėliau prieš Anglijos karalie
nės Elžbietos II atsilankymą, 
įrengta moderniškai Nežinomam 
Kareiviui pagerbti aikštelė. Joj 
centre įvairių ginklų rūšių karių 
grupė, nešanti kritusį kovoj savo 
brolj. Prie jų kojų įrengta ug
niai įžiebti prietaisas. Tai žuvu
kėms antrame Pasauliniame kare 
paminklas. Saulės spindulių nu
šviesti milžiniškų statulų veidai 
lyg gyvi ir priminė man išgyven
tas paskutiniojo karo audrų die
nas. Prisiminimuose sušvito Ne
žinomojo Kareivio kapas Karo 
muzėjaus sodely Kaune ir Pary
žiuje. Tautos didvyriams įrengia
mos šventovės, kuriose iškilmin
gomis valandomis kyla ugnies 
liepsnos į dangų.

Saulė jau krypo vakaruosna ir 
jos spinduliai rusvai nušvietė 
augštas statulas, prie kurių sto
vėjau ir grožėjaus. Mane pripildė 
šiltas ir savigarbą keliąs jausmas. 
Juk tos augštos, iš granito nukal
tos statulos, pastatytos australų 
šventovėje Melbourne, yra mūsų 
tautiečio, jaunojo skulptoriaus 
Teisučio Zikaro darbas. Nuošird
žiai pasidžiaugęs jo darbu ir iš
pildymu nuvykau į Carltoną, ki
tą Melboumo priemiestį, kuriame 
tęsiasi visa virtinė Melboumo 
Universiteto rūmų. Vienas jų ką 
tik naujai pastatytas, beveik H 
vieno stiklo, skirtas studentų at
stovybei (Union House). Prieša
kinė siena papuošta skulptūros 
reljefais, kurie savo originalumu 
ir modern iškurnu stebina žiūrovą 
ir kasdien besilankančius studen
tus. Tie reljefų darbai taip pat 
atlikti skulptoriaus Teisučio Zi
karo šiomis dienomis. Apie tai 
plačiai aprašė melbourniškis “He
rald” ir patiekė visą eilę studenų 
nuomonių ir įvertinimų.

šia proga verta ir reikalinga 
plačiau susipažinti su mūsų tau
tiečio jauno skulptoriaus, baigian
čio save surasti, Teisučio Zika
ro veikla. Dalyvaudamas parodo
se ir atlikęs, išpildęs stambius 
projektus, Teisutis Zikaras susi
darė gerą vardą australų meni
ninkų pasauly. Jis praeitais me
tais yra pakviestas lektorium i 
Karališkąjį Melboumo Technikos 
Koledžą. Čia jis^dėsto skulptūrą 
meno skyriuje ir tuo yra apsirū
pinęs taip dažnai menininkam* 
silpnąja puse — pragyvenimu. Be 
lektoriavimo koledže, jis savo pri
vačiame bute, 248 Kograng Rd., 
Carnegie, yra įrengęs privačią 
studiją ir turi mokinių. Teisutis 
Zikaras yra žinomo Lietuvoje 
skulptoriaus Zikaro sūnus ir eina 
tėvo pėdomis. Jis, sekdamas sa
vo pašaukimą, niekuomet neišlei
džia iš akių augštojo tikslo pa
siekti gabaus ir augšto lygio me
nininko pakopą, tam pašvęsdamas 
visą laiką. Jis yra sukūręs jau ne
maža skulptūros darbų. Be jų yra 
atlikęs ir visą eilę tapybos dar
bų, kurie pasižymi savo origina
lumu, spalvų įvairumu. Reikia 
pripažinti, kad Teisutis Zikaras 
jau baigia save surasti ir suran
da tinkamas ir tik jam būdingus 
pasisakyti ir išreikšti formas.

Skulptorius Teisutis Zikaras 
yra vienas geriausių skulptorių 
Victorijos valstybėje. Jis priklau
so Victorijos Skulptorių S-gai ir 
yra jos valdybos vice-pirmininku. 
Dalyvavo daugely parodų ir su
ruošė vien tik savo kūrinių indi
vidualias dvi parodas Melbourne. 
Su savo kūriniais dalyvavo paro
dose ir Naujoje Zelandijoje, kur 
buvo vietinės spaudos gerai įver
tintas. Turi daug užsakymų baž
nyčioms. Religinio meno parodoje 
yra gavęs už šv. Pranciškų pre
miją. Jo darbų yra įsigijusi Bal- 
larato Meno Galerija, privatūs 
asmenys ir mūsų tautiečiai. Todėl 
mes turime nepaprastai džiaugtis 
mūsų jaunojo skulptoriaus Teisu
čio Zikaro laimėjimais, lietuvių 
Tautos garsinimu ir iškėlimu 
tarptautinėje sferoje. Mes palin
kėsime ir toliau jam su nepapras
tu darbštumu ir užsidegimu siek
ti užsibrėžto tikslo, kaip ir lig- 
šioL Mes didžiuojamės mūsų tau-

tiečio darbais ir laimėjimais.
Yra ir daugiau kuo pasidžiaug

ti Karališkame Melbourno Tech
nikos Koledže, štai statybos inži
nierius Algimantas Kabaila, prieš 
keletą metų baigęs šį koledžą, bu
vo pakviestas jame lektoriauti ir 
labai gražiai užsirekomendavo, 
kaip geras pedagogas ir augšto 
lygio mokslo personalo narys. Jo 
nueitas kelias j mokslą šioks: 
Baigęs Šiaulių Valstybinę Gimna
ziją penketukais, studijavo Vy
tauto Didžiojo Universitete tech
niką ir išklausė visą kursą Vokie
tijoje, Štutgarto Augštojoje 
Technikos Mokykloje. Gyvenimo 
aplinkybių verčiamas ir negavęs 
diplomo, turėjo emigruoti. Atvy
kęs Australijon, turėdamas šeimą, 
baigė studijas kalbamame koledže 
ir įsigijo diplomą. Lektoriauda- 
mas išėjo augštesnjjį kursą ir jį 
pernai sėkmingai baigė ir praplė
tė savo mokslo akiratį, šiuo metu 
dėsto Karališkame Melbourno 
Technikos Koledže baigiamuosius 
dalykus diplomantams. Su kitais 
inžinieriais ir architektais paruo
šė Queen St. konkursinį projektą 
per Yarros upę Melbourne. Toji 
grupė konkursą laimėjo. Inžinie
rius A. Kabaila dalyvauja moks
lo darbuose. Jis bendradarbiau
ja inžinierių žurnale “Common
wealth Engineer". Pernai išspaus
dintas jo darbas “Stiffness as a 
Design Factor”. Be lektoriavimo 
koledže, inž. A. Kabaila daug 
dirba privačiai, turi labai daug 
užsakymų. Tenka labai pasidžiau
gti tokiu brangiu mūsų bendruo
menės nariu, kuris garbingai ats
tovauja mūsų tautą ir gabų pa-' 
\eikslingą jos narį tos augštosiot. 
mokyklos pedagogų ir moksliniu- ' 
kų tarpe. Jis ir pavyzdingas trijų 
vaikų tėvas. Yra vedęs jauną dai- I 
lininkę tapytoją Vidą Mikailaitę, | 
kuri su savo tapybos darbais da-1 ... ,_ ., , . 1 turi skyriųlyvauja meno parodose ir garsina Austraijjos 
lietuvių vardų. J raos skyriau

Daugeliui iš mūsų tenka dažnai ?iurb)iUjJ 
ir sunkiai dirbti fabrikuose, ne
palankiose sąlygose. Įsikūrimas 
šiame krašte juk daug jėgų pa
reikalauja iš mūsų. Yra džiugi
nančių reiškinių mūsų bendruo
menės tarpe. Jie lyg skaidrūs 
šviesuliai šviečia ir tvirtinančiai 
mus nuteikia, štai visa eilė tau
tiečių, dirbančių fabrikuose ar 
nekvalifikuoto darbininko darba, 
turinčių dažniausia ir šeimas ir 
įvairių įsikūrimo rūpesčių, nepa
silieka pilkoje darbovietės aplin
kumoje ir veržiasi į mokslą, į 
profesinį pasiruošimą. Jau anks
čiau minėtame Melbourno koled
že vakarais po darbo studijuoja 
chemiją, mechaniką, statybos in
žineriją ir kitas mokslo šakas šie 
mūsų tautiečiai: E. Pankevičius, 
J. Rimas, K. Lyman tas, V. And- 
riukonis, V. žižys, A. Balnionis, 
Kunčiūnas, J. Kirša, J. Juška, S.
Tamošauskas, V. Tamošaitis, P. 
Baltutis ir daugelis kitų, kurių 
pavardžių man nepasisekė suži
noti. Už metų kitų po kieto dar
bo ir didelio pasiryžimo baigs vi
sa eilė mokslą ir įsijungs į kva
lifikuotųjų eiles. Tai nepaprastos 
valios reikalaująs užsimojimas. 
Tai iškilesnieji tautiečiai, galį bū
ti patraukliais pavyzdžiais ir mū
sų jauniausiems moksleiviams.

Iš kalbamo koledžo pasukau į 
netoli esančią Meno Galeriją, čia 
beturėdamas įvairių kūrinių, 
staiga pastebėjau lyg raketa šau
tų žemėn “Mėlynąją Paukštę”. 
Tai mūsų jauno skulptoriaus V. 
Jomanto darbas medyje. Su šilu
ma prisipildė širdis, kai perskai
čiau metalinėje plokštelėje kūri
nio autorių “V. Jomantas". Gar
bė jaunajai kartai, kad ji nepa
laužiamu darbštumu, talentu ver
žiasi į didingus meno pasaulius ir 
šauniai atstovauja mūsų tautą. 
Skulptorius V. Jomantas nepa
prastu darbštumu ir entuziazmu 
įsitraukia į savo pamėgtą meną, 
tai p. Geštautų name, 42 Rose St., 
Highett, įrengęs studiją ir užsi
daręs nuo visų pašvenčia visą nuo
tarnybos atliekamą laiką kūry
bai. Tai dar jaunas, 36 metų tau
tietis, dauž žadanti pajėga me
nui. Iki Kalėdų turi užsakytus du 
kūrinius — ruošiasi dalyvauti pa
rodoje, labai užsiėmęs naujais 
darbais. Tai didelis V. Jomanto 
laimėjimas, kad Melboumo Meno

Galerija nupirko jo darbą “Mėly
noji Paukštė", ir tūkstančiai žiū
rovų stebės jo kūrinį. Gera pas
kata menininkui ir toliau dirbti 
ir pasišvęsti menui.

Iš Meno Galerijos užsukau į 
tuose pačiuose rūmuose esančią 
didžiausią pietų pusrutulyje Vik
torijos Valstybės Viešąją Biblio
teką. čia yra nemaža senų kny
gų, veikalų, liečiančių mūsų tau
tos praeitį. Naujai pasirodžiusių 
veikalų apie Lietuvą svetimom 
kalbom buvo labai maža, bet toje 
bibliotekoje dirbant dviem mūsų 
tautiečiam, reikalai pasitaisė. Lie
tuvių Kultūros Fondas be savo 
svarbių darbų, daug dėmesio pa
skyrė aprūpinti biblioteką nau
jaisiais apie Lietuvą leidiniais. 
Be kitų svetimomis kalbomis lei
dinių, LKF padovanojo emigra
cijoje leidžiamą Lietuvių Encik
lopediją. Ja naudojasi lietuviai 
studentai ir moksleiviai. Aplamai 
dėka LKF-do, bibliotekoje gau
nami beveik visi naujai pasirod- 
žiusieji veikalai apie Lietuvą sve
timom kalbom. Nemaža knygų, 
mūsų klasikų pateko bibliotekon 
ir lietuvių kalba po 
knygų 
tinybė 
siuntė 
anglų 
trūko 
malonu, kad tarp kitų tautų is
torijų, ir lietuviškoji puošia len
tynas ir nebesijaučia spraga 
Puošnūs lietuviškieji leidiniai su- 

i pažindina svetimtaučius su mūsų 
į tėvyne, o lietuviui lankytojui su

žadina savigarbos jausmą.
Iš miesto pasukau į Spring Va

le primiestį, kur K y-Lewis fir
moje dirba mūsų tautiečiai inži
nieriai Andrius Gasiūnas ir Vyt. 
Vaitkus, braižytoju neseniai at
vykęs iš Geelongo V. Rekežius. 
Kelly-Lewis firma yra didelė ir 
turi skyrius visuose didesniuose 

j centruose. Vieno fir- 
. I mos skyriaus, gaminančio vandens 

• siuronus, vyriausiuoju inžinic- 
, rium yra mūsų tautietis Andrius 
i Gasiūnas. Tai džiuginantis reiš

kinys, sukeliąs pasigėrėjimo ii 
pasididžiavimo jausmą. Inžinie
rius Andrius Gasiūnas, baigęs 
Šiaulių Valstybinę Gimanziją, stu
dijavo vienoje geriausių Europo
je Augštojoje Technikos Mokyk
loje Šveicarijoje, ją sėkmingai 
baigęs, įgijo inžinerijos 
Iš Šveicarijos emigravo 
jon ir po keletos metų 
ir sąžiningo darbo bei 
mažais gabumais iškilo iki vyriau
siojo inžinieriaus, kurio žinioje 
dirba ir šio krašto inžinieriai.

Andrius Gasiūnas yra ' sūnus 
žinomo Lietuvoje gydytojo Alek
sandro Gasiūno (Kaunas, Šiau
liai). Jo motina, Nina Ga^ūnie- 
nė, yra studijavusi muziką ir dai
navimą, ' ilgesnį laiką buvo Šiau
lių Muzikos Mokyklos mokytoja.

sovietinių 
parodos. Lietuvių Pasiun- 
Vašingtone neseniai at- 
Jurgėlos Lietuvos Istoriją 
kalba. Tos knygos labai 
kalbamoje bibliotekoje ir

diplomą. 
Australi- 
str opaus 
savo ne

šiomis dienomis Nina ir Alek
sandras Gasiūnai emigravo is 
Amerikos į Australiją pas savo 
sūnų inž. Andrių Gasiūną gyve
nimo saulėleidžiui. Andrius Ga
liūnas yra Vedęs buvusią Šiaulių 
Teatro artistę G. Klupšaitę, kuri 
porą metų vadovavo Melbourno 
Mėgėjų Vaidintojų grupei. Mel- 
bourniškiai turėtume pagalvoti ir 
tinkamai įtraukti į darbą muzikus 
ir dainavimo mokytoją N. Gasiū- 
nienę ir vaidybos meno specialys- 
tę G. Klupšaitę-Gasiūnienę.

Iš Kelly-Lewis firmos nuvykau 
į kitą — architektų Leiton Irvin 
firmą, čia taip pat dirba jauno
sios kartos atstovas architektas 
Jurgis žalkauskas. Tikrai gražu, 
kad jaunesnioji karta veržiasi į 
mokslą ir jį baigę dirba kvalifi
kuotą, atsakingą darbą, tuo pa
keldami savo gyvenimo lygį. Ar- 
chit. Jurgis žalkauskas yra bai
gęs Augštesniąją Technikos Mo
kyklą Kaune, studijavo meną 
Mūnchene, išėjo augštesnijj ar
chitektūros kursą Karališkame 
Melboumo Technikos Koledže ir 
įgijo arihitekto diplomą.

čia noriu iškelti nepaprastai
gražų pavyzdį šeimos, kuri, au
gindama tris vaikučius, tuo pa
čiu laiku abu rado laiko studi
joms. Su pagarba ir didele meile 
miniu pedagogės E. Žilienės ir 
jos vyro Vytauto žižio kelią į 
mokslą. Pedagogė E. žižienė, jau
no amžiaus baigusi gimnaziją, iš-

• KOSTAS OSTRAUSKAS 
— FILOSOFIJOS DAKTARAS.

šių mokslo metų pabaigoje 
Pennsylvanijos universitete Kos
tas Ostrauskas savo gražaus ryž
to ir įtempto darbo studijas ap
vainikavo filosofijos daktaro (Ph. 
D.) laipsniu.

Jaunasis daktaras gimė 1926 
metais balandžio mėn. 5 d. Vei
veriuose. II-sis Pasaulinis karas 
užklupo jį Kauno 6-je gimnazi
joje, kurios nebaigęs, karo aud
ros jis buvo nusviestas į Vokie
tiją, kur ir baigė (Liubeke) gim
naziją. Studijas pradėjo Pabalti
jo universitete Hamburge ir Pen- 
neberge. 1949 metais emigravo i 
JAV, kur, turėdamas kasdieninę 
duoną pelnytis fabrike, pradėjo 
tęsti studijas, įstodamas 1950 me
tais į Pennsylvanijos universite
tą Slavų-Baltų fakultetą studi
juoti lituanistikos pas profesorius 
Krėvę, Senną, Salį ir kt. 1952 me
tais lietuvių literatūros studijas 
baigė, gaudamas magistro laips
nį. Tuo nesitenkindamas studija
vo toliau, pradėdamas mokslinį 
darbą apie Joną Biliūną, pagrin- 
dan imdamas gausią šaulio ar
chyvinę medžiagą, patekusią į 
Pennsylvanijos universiteto bib
lioteką, kurioje ir Kostas Ost
rauskas jau eilę metų dirba.

vyko į Praniūziją ir prie Sorbo- 
nos Universiteto baigė specialius 
prancūzų kalbos kursus. Kurį lai
ką pamokytojavusi gimnazijose 
Lietuvoje, karo audros atblokšta 
Vokietijon, dirbo, ir mažus vaikus 
augindama, visuomenišką darbą, 
dalyvavo lietuvių komitete. Aus
tralijon atvykusi, tuoj pradėjo 
mokytojauti Salės Gimnazijoje ir 
tuo pačiu laiku išklausė už akių 
filologijos kursą prie Melbourno 
Universiteto, išlaikė sėkmingai 
visus egzaminus, įgijo universi
teto baigimo diplomą su B.A. lai
psniu. Šiuo metu pedagogė E. 
Žižienė mokytojauja Valstybinė
je Heidelbergo Gimnazijoje, Mel
boumo priemiestyje. Ji dėsto 
prancūzų kalbą bei kitus dalykus.

Ponų žižių namas — tai mo
kykla. Motina, augindama tris 
vaikus, gilinasi studijose ir to
liau, p. Vytautas žižys, ir dirb
damas vakarais, po sunkaus die
nos darbo jau šiais metais baigia 
Karališkame Melboumo Techni
kos Koledže komunikacijos inži
neriją, vaikai lanko mokyklas, vi
si šeimos nariai mokosi, studi
juoja. Taip įtemptai dirbdami, jie 
nepamiršta ir organizacinio dar
bo. Abu vyresnieji vaikučiai skau
tai, tėvelis dirbo ilgesnį laiką 
Skautų Globos Komitete, Motina 
Lietuvių Namų Taryboje, dažnai 
skaito giliais auklėjimo klausi- 
mias paskaitas įvairiose organiza
cijose ir skautų stovyklose, ben
druomenės susirinkimuose. Tai 
tvirti mūsų bendruomenės nariai, 
kurie ir sunkiose gyvenimo sąly
gose įstengia atlikti didelius dar
bus ir užsimojimus.

Vėlai vakare, namo grįždamas 
užsukau į W. Preston, 142 Cra
mer St., kur prieš dvi dienas iš 
Cabramattos atvykęs ir nuo Ame
rikos atsisakęs, įsikūrė liaudies 
mena atstovas Nikas Cininas su 
šeima. Nikas Cininas su savo bi
čiuliu, taip pat liaudies meno 
atstovu V. Baltoku nusipirko gra
žų namą, {ėjęs vidun, patekau 
kaip i “Aušros” Muzėjaus rūpin
tojėlių skyrių. Kiek čia širdies ir 
meilės įdėta į tuos medžio dro
žinius. Kiekvienas kūrinys praby
la vis kita kalba, kita tema.

Jau Nikas Cininas suruošė sa
vo darbų parodą L. Veteranų 
“Ramovei" ir skautų “Židiniui”. 
Po parodos ir Niko Cinino aiški
nimų, ALB Melbourno Apylinkės 
valdybos vardu VI. Jakutis pa
ryškino liaudies meno prasmę ir 
padėkojo naujai atvykusiam liau
dies meno atstovui N. Cįninui 
už liaudies meno populiarinimą, 
šiuo metu Melbourne jau turime 
šiuos liaudies meno atstovus: V. 
Jeršovą, Uoselį, V. Baltoką ir N. 
Cininą.

iš išvykos po Melbourną par
vykau namo vėlai, prieš vidunak
tį. Nesijaučiau pavargęs, nes per 
gyvenimo pilkumą veržiasi stip
rūs šviesuliai, gaiviną ir apjun
giu mūsų tautiečius šviesesniam 
gyvenimui ir Tautos prisikėlimui.

Kitą kartą padarysiu antrą iš
vyką ir pajieškosiu daugiau švie
sulių.

A. Krautas

PALECKIS PRIEŠ “BURŽUAZINIUS 
ISTORIKUS”

PYKSTA, KAM JIE TVIRTINA. KAD TARYBŲ VALDŽIA LIE
TUVON BUVO ATNEŠTA IŠ SVETUR, GINKLUOTOS JĖGOS 
PAGALBA. — “SU BROLIŠKŲ TARYB. TAUTŲ PAGALBA*.

Lietuvos “aukščiausiosios tary
bos prezidiumo" pirmininkas J. 
Paleckis Lkp centro komiteto žur
nalo “Komunisto" 7-jam nume
riui parašė vedamąjį. Jame t.k. 
polemizuoja su tais, kurie tvir
tina, kad sovietų valdžia Lietu
voje įsigalėjo ginkluoto smurto 
keliu. Paleckis rašo: “Buržuazi
niai istorikai, klastodami istori
nius faktus, tvirtino, kad tarybų 
valdžia Lietuvon buvo atnešta iš 
svetur ginkluotos jėgos pagalba. 
Tai šlykštus melas, nes Lietuvos 
darbo žmonės patys kūrė tarybų 
valdžią... ” Paleckis gerai žino, 
kad ne “buržuaziniai istorikai” 
tai tvirtina, bet kad riša Lietuva 
ir visas pasaulis žino, kokiomis 
priemonėmis įsigalėjo Lietuvoje 
sovietinis režimas ir kokiomis jis 
buvo mėginta įkurdinti 1918-1919 
metais. Be Raudonosios armijos 
nieko nebūtų įvykę.

Kaip pastarais laikais Lietuvos 
komunistų vadų įprasta, ir Palec
kis kalba apie tai, kad šiemet 
suėję 40 metų nuo proletarinės 
revoliucijos Lietuvoje, tikriau sa
kant, nuo “pirmosios tarybinės 
valdžios” Lietuvoje. Girdi, 
jau 1918 metais Vilniuje, Kau
ne, Šiauliuose, Liudvinave ir kai 
kuriose kitose Lietuvos vietovėse 
įsikūrę “revoliuciniai organai". 
Ir “tiktai 1919 m. sausio pradžio
je į pagalbą galėjo ateiti Tary
bų Lietuvos Raudonosios armijos 
lietuvių ir baltarusių pulkai...”. 
Čia tai ir pats Paleckis atvirai 
pripažįsta, kad be Raudonosios 
armijos nei tada tie kuklūs “re
voliuciniai organai" nebūtų galė
ję atsirasti. “Lietuvių pulkų” vi
sai nebūta.

Tikrovėje, kaip žinoma, tikro 
komunistinio judėjimo 1918 me
tais Lietuvoje nė nebūta. Tai pri 
pažino 1926 metais dar ir “Ko
munistas" (2 nr.) rašydamas, kad 
partija išsivystė iš komunistų 
tremtinių, sugrįžusių iš Sovietų 
Sąjungos”. Kitaip tariant, kai į 
Lietuvą pradėjo atvykti su bolše
vikų uždaviniais apmokami jų 
agentai.
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74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
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 £ 7.7.0 savaitei.
Vaikams nuolaida.

Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.

COSMOS TRADING CO. |
SA V. A. VAITIEKŪNAS

Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius Lietuvon ir Sibiran. * I 
SEKANČIAI SIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS IKI 21-MO 
RUGSĖJO. ŠIS TRANSPORTAS YRA KALĖDINIS!!! PASKU- 
BĖKITE IŠSIŲSTI KALĖDINES DOVANAS SAVO GIMI- J J 
NEMS ŠIUO TRANSPORTU. J•

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, iki 44 lb». svorio.
Oro pašto tarifas 12/6 už kiekvieną š 1b. svorio. Taip pat pri- <> 
imame užsakymus vaistams.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležiu- . ’ 
kelio stotį prekine važta: ’’

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 £
Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukštas) į

TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie- f 
niais ir šeštadieniais). ’ •

SKYRIAI:
SYDNĖJUJE: A. Maura,i., 18 Crinan St., Hurlstone Bark, ; ;

N.S.W., TeL LL 5549 ; ;
ADELAIDĖJE: J. Lapija 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. . > 
BRLSBANĖJE: C. Kriaučiūnai, 82 Bywong SL, Toowong, Q’ld. ! I

TeL U 5827- JI
PERTH: M. Lingian., 21 Brookman St, Perth, W.A.
HOBARTE: N. Kant.ilaa, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm.

(Trolley busu nuo G.P.O. Strickland Ave. iki 20 sustojimo). 11 
GEELONG: J. Cirulia, 241 Yarra St, South Geelong, Vic. J I

PAS MŪSŲ AGENTUS GALITE GAUTI PIGIŲ IR GERŲ £ 
vrrv in.’rv»urn crinuminTI

Anų mėtų bendralaikai teigia, 
kad visas Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetas tuomet 
buvo tik ant popieriaus, šiaip 
taip sulipdytas, be jokių darbi
ninkų masių, į kuriuos būtų galė
jęs atsiremti .V. Kapsukas tada 
tupėjo Daugapilyje ir iš viso Lie
tuvos komunistų judėjimas buvo 
diriguojamas “iš tolo". Vienas ko
munistų “vadų”, Pr. Eidukevičius 
(kuris šiandien taip aukština
mas), auomet dar svyravo, ar eiti 
su socialdemokratais ar su ko
munistais. “Komunistas" 1926 me
tais, rašydamas apie anuos lai
kus, skundėsi:

“Pirmutinis Lietuvos komunis
tų partijos uždavinys tuo metu 
turėjo būti griežtai atsirubežiuo- 
ti nuo socialdemokratų, menševi
kų ir vest su jais aštrią kovą. Be 
to atsirubežiavimo ir be tos ko
vos negalėjo tinkamai vystytis 
komunistų partija. Tačiau, to at- 
sirubežiarimo mes nematėm. Ei
dukevičius, būdamas komunistų 
partijos centro komiteto nariu, 
kartu buvo ir menševikų ‘Darbo 
Balso’ formaliu leidėju. Netik 
Eidukevičius, bet ir visas ck ne
matė reikalingumo visiškai nu
traukti organizacinius ryšius su 
socialdemokratais. Priešingai, ko
munistų agitatoriai buvo kartu ir 
‘Darbo Balso’ platintojai.”

“Komunistas” l»26 metais iš
plepėjo ir dar daugiau-. ... Nie. 
ko nėra nuostabaus už tai ūme, 
jei vilniečiai iki 1918 m. gruodžiu 
mėnesio nesiruošė prie kovos dėl 
sovietų valdžios, o vien laukė 
Rusijos Raudonosios armijos atė
jimo”. Nuo 1926 iki 1958 metų 
yra didelis laiko tarpas. Tačiau 
būdinga, kad 1958 metų “Komu
niste" Paleckis ir jo bendrininkai 
stengiasi paneigti tai, kas buvo 
teigiama 1926 m. “Komuniste".

Rašydamas apie 1940 metų įvy
kius, Paleckis atvirai patvirtina, 
kad permainos Lietuvoje buvusios 
įvykdytos “su broliškų tarybini1! 
tautų pagalba” (skaityk: Raudo
nosios armijos pagalba). E-

2
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JAUNIMAS LAUKIA 
DARBŲ, NE ŽODŽIŲ

Skaitome lietuviškoje spaudo
je, kad Australijos lietuviai skau
tai su atsidėjimu ruošiasi Tauti
nei Stovyklai, kuri įvyks tuojau 
po Kalėdų netoli Melbourne. 
Skautų vadovybės užsimojimas 
— sutraukti vienon vieton jaunus 
lietuviukus ir lietuvaites iš visų 
Australijos miestų — yra sveikin
tinas- ir remtinas. Stovyklavimas, 
šalia lietuviškos mokyklos, ne
abejotinai yra pati realiausia 
priemonė lietuviškai dvasiai pa
laikyti ir tautiniam solidarumui 
ugdyti. Todėl kiekvienas lietu
viu, besisielojąs lietuvybės išlai
kymu, norėtų matyti, kad į Tau
tinę Skautų Stovyklą suplauktų 
juo didesnis jaunimo būrys.

Jei "Melbourne ir Geelonge 
venantiems skautų tėvams ir 
susidarys didelių sunkumų 
siųsti savo vaikus stovyklauti, tai 
atsiųsti sūnų ir dukrą iš Perth’o, 
Brisbanės, Sydnėjaus ar Adelai
dės ir dar apmokėti 6-7 svarus 
stovyklavimo išlaidų (į tą sumą 
neįeina neišvengiami kišenpini
giai), nėra taip paprasta, ypa
tingai tuo atveju, jei šeimoje yra 
2 ar 3 vaikai, galį važiuoti sto-

. vyklon. Nereikia užmiršti, jog 
mokyklinio amžiaus vaikų išlai
kymas ir jų mokymas ir taip jau 
pareikalauja tėvus “susispausti” 
ir nuo daug ko atsisakyti.

Lietuvybės išlaikymas nėra vien 
tik tėvų pareiga, todėl ten, kur 
tėvams toji našta darosi persun
ki, kiti lietuvių bendruomenės 
nariai turi jiems ateiti talkon. 
Normaliose sąlygose kiekvienas 
pilietis, su vaikais ar bevaikis, 
moka jam priklausančią dalį mo
kykloms ir kitoms švietimo ins
titucijoms išlaikyti. Kokią uždar
bio dalį tam tikslui atiduodame 
dabar, gyvendami svetur? Labai 
mažą arba nieko. Nežiūrint, kad 
dažnai tenka girdėti pamokymus, 
taikomus tėvams, kad jie nesi-

gy- 
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pa- 
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sto- 
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rūpiną tautiniu vaikų auklėjimu. 
Tokie ’’pagriaudenimai” ne daug 
ką padeda, o ne kartą tik kartėlį 
tėvams _ sukelia klausant, kaip 
lengvai duoda receptus tie, kurie 
praktiškai nesusiduria su nutau
tėjimo problema. Realūs darbai 
daugiausia padėtų kaip žodžiai. 
Galimybių pozityviai prisidėt prie 
lietuvybės išsaugojimo yra daug, 
tik neužmerkim akių.

Manyčiau, kad viena iš tokių 
dėkingų progų kaip tik būtų re
ali — svarais, o ne žodžiais pri
sidėti prie Skautų Tautinės Sto
vyklos sėkmingo pravedimo. Pa
dėkime į šią stovyklą sutraukti 
juo daugaiusia jaunimo. Tai pa
daryti siūlau šitokį būdą: med
žiagiškai pajėgesni tautiečiai, 
viengungiai pirmoje eilėje, 
siunčia į Tautinę Stovyklą 
vieną berniuką ar mergaitę, 
mokėdami jam (jai) kelią ir 
vyklavimo išlaidas. Retas
mūsų neturime savo tautiečių 
tarpe kaimynų ar draugų, turin
čių 1J.-18 metų amžiaus vaikų. 
Pasisiūlykime padaryti jiems Ka
lėdų švenčių proga dovaną — 
stovyklavimą. Kas asmeniškų pa
žinčių neturi ir nežinotų kam to
kią dovaną pasiūlyti, galėtų tai 
padaryti per vietos skautų vadus, 
o gal ir Bendruomenės Apylinkiij 
valdybos galėtų tokiu atveju tal
kininkauti. Netenka laukti, kad 
tėvai rodytų iniciatyvą, jieškoda- 
mi “sponšorių”; iniciatyva turi 
išeiti iš bendruomenės narių, no
rinčių į šią akciją įsijungti. Iš 
kitos pusės tėvams nereikėtų bū
ti nereikalingai jautriems ir į pa
siūlymus apmokėti jų vaikams 
stovyklavimo išlaidas nereikėtų 
žiūrėti, kaip į pašalpą ar dovaną 
Augantis jaunimas yra lietuvių 
tautos dalis, jos likimas visų lie
tuvių reikalas.

Laiko liko nedaug, sukruskime!
J.M.

PABALTIJO STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS VOKIETIJOJ

(SPECIALAUS “M.P.” BENDRADARBIO PRANEŠIMAS)

Š.m. rugpjūčio 5-9 d.d., Koenig- 
steine prie Frankfurto, Kaus der 
Begegnung patalpose, įvyko Pa
baltijo studentų darbo suvažiavi
mas. Jį organizavo taip vadinama 
Arbeitsgemeinschaft der baltisch- 
en Studentenverbande in Deutsch
land, t.y. organizacija, apjungian
ti tautinius pabaltiečių studentų 
sambūrius. Posėdžiai vyko vokie
čių kalba.

Gausiausiai į suvažiavimą nu
vyko latviai; jų buvo apie 50. Kai 
kurie atvyko ne tik iš Vokietijos, 
bet ir Prancūzijos, Anglijos, Šve
dijos. Geroką jų dalį sudarė ir 
vyresnio amžiaus akademikai. 
Lietuvių, deja, susirinko tik 9, 
o estų vos trys, šitokia proporci
ja dalinai aiškintina tuomi, kad 
iš Pabaltijo studentų Vokietijoje 
latviai yra ir šiaip skaitlingiausi. 
Vokietijos 
juojančių 
suskaityti 
apie 130.
lietuviai suvažiavime 
dalyvavo, ieškotina tame, kad fi
nansiniai palengvinimai šį kartą 
nebuvo tokie dosnūs, kaip, saky
sime, pereitais metais. O juk Vo
kietijoje likusių studentų pinigi
nė būklė yra tikrai nepavydėti
na.

Pagrindinė darbo suvažiavimo 
mintis sukosi apie pabaltiečių po
litinę ir mokslinę padėtį pasau
lyje, ypač Europoje. Ją gvildeno 
beveik visi prelegentai. Iš lietu
vių pusės, platų žvilgsnį į šią pa
dėtį metė dr. Karvelis, savąja te
ma pasirinkęs “Pabaltiečių nusi
statymas dabarties akivaizdoje.” 
Politinę tremties lietuvių dife
renciaciją sutrauktai nušvietė 
Karolis Drunga, sustodamas ilgė
liau prie šio pasiskirstymo daigų 
Nepriklausomybės laikotarpyje ir 
okupacinėse aplinkybėse.

universitetuose studi- 
lietuvių būtų galima 
apie 40, gi latvių yra 
Kita. priežastis, kodėl 

negausiai

SIAUREN GRĮŽTA PAUKŠČIAI
Tyliai teka Nemunas išsitiesęs te slenka papieviais, žiogeliai pra- 

per Lietuvą, kaip juosta puošni, deda savo sutartinę, krūmuose 
Teka per pievas žieduotas, vin- ' pragysta lakštingalos saldžiau- 
giuoja rugių laukais, žydi melsva ’ siais balsais, kurių parimęs klau- 
rugiagėle tarp tamsiai žalių miš- ‘ sosi Rūpintojėlis net ir savo kan- 

AiAj—-------- 1 pamiršęs. Ir tiesia Jis medi
nes savo rankas nuo kryžiaus, ir 
laimina vasaros nakties ramybėj 
skęstančius laukus ir žmones.

Tyli miškas ir dangus. Tiesias 
ir kryžiuojas keliai mėnesienoje, 
jie tokie šviesūs, sidabriniai mū
sų tėviškės baltieji keliai! Tu iš
eini praverdamas tyliai vartelius, 
išeini ant šviesiojo kelio pasi
džiaugti vasaros naktimi. Ir puo
la žvaigždė kažkur toli, gal kren
ta žemėn užburta nakties. Ir tu 
nustebęs tari sau: — Dieve, kas 
per šviesios naktys mano tėviškėj!

Ne, niekad neišeisiu aš iš Ta
vęs, Tėvyne! Tavęs nemainysiu 
aš į auksą, garbę ir turtus. -Tu 
man brangesnė, gražesnė ir mie
lesnė už viską pasauly! Juk čia 
žemė žydi, ji gyva! Mano gyslo
mis teka jos juodas kraujas, ji 
mano prakaitu soti, jos išciuje 
virpa mano gyva širdis...

Ir kvepiančios nakties prie
globstyje pini tu savo ateities’ 
dienas. Regi —■ tolyn vingiuoja 
tavo kelias, kur supas jūra ir 
laivai, žadi sugrįžti į sodžių ža
lią padėti vasaroms brandint ja
vus, paguosti motiną baltgalvę ir 
pasiausti su broliais aštrinant 
dalgius.

Dienos bėga, teka lyg vanduo. 
Tu mokais, dirbi ir kuri. Jaunas 
tavo kraštas džiaugiasi ir žydi. 
Padangė šviesi — nejauti audros.

Bet sutemsta sykį netikėtai, ir 
audros aidai jau girdis. Naktim 
pavirsta dienovidis, ir išgązdinti 
paukščiai plaka sparnais pasiruo
šę išskristi, nesulaukę nė 
dens.

Ir lieka tėviškė lyg šiaurės 
ganti ir kruvina pašvaistė, 
jos kelius užplūsta žiaurūs 
vergėjai. Ir tu tada prigesusiu 
žvilgsniu ir basas išbėgi nuo jų. 
Bėgi pasislėpti kaip nuo audros, 
tik laikinai!... Juk jie lyg skėriai 
gal praskris debesimi pakilę. Ei
ni ir klumpi svetimame kelyje, 
bet širdy viltis lyg šventa ugnis

kų. Gražus, didingas ir senas: 
daugel jis matęs, daug žinąs.

Kaukdami lediniai vėjai užšal- 
do jo širdį, pulsas vos-vos juda. 
Slegia jį senelį sunki Žiemos dan
ga. Bet tik pagaminus pirmie
siems pavasario vėjams — atgy
ja, pabunda iš niūraus miego ir 
liūtimis stumia ledą, plukdo jū- 
ružėn šaltą žiemos naštą. Pavasa
ris! Padangėj klykia parskren- 
dančios gervės, vėjas kedena že
mės plaukus, saulė pribarsto jon 
žiedų, išpuošia lyg nuotaką. Ir 
žemė šypsosi jauna, išpuošta, iŠ- 

• dabinta. Jos šypsnis saldus, jos 
" glėbis šiltas ir mielas, čia gi tė- 

• viškės žemė, žemelė brangioji! Ji 
alsuoja, ji gyva, kvepianti. Pa
dangę aižo saulėti paukščiai, 
skardena savo dainomis.

Ten, už žalsvųjų kalvų, drė- 
kiasi melsva šilainė; kvepia . sau
le, mirga, kraunas melsvas žie
das. Nuo Nemuno atplaukia lėta 
ir ilgesinga daina. Lyg išgązdin- 
tį liūdnos gaidos, purpteli baltų 
balandžių pulkas ir, raižydami 
virpantį orą baltais sparnais, 
ka ratu virš šilo, paskraidę 
nutupia iš kur pakilę. Ten jų 
das, ten jų gimtinė.

Žydi ir kvepia pievos, glamo
nėja dobilėliai ramunes. Pavasa
rio laimė graži ir svaigi, bet 
trumpa. Ryt-poryt jau liesis dal
gių daina, brauks vienmarškiniai 
bernai prakaitą nuo veido, skar
dens merginų juokas, traškėdami 
luš grėbliakočiai nuo sunkių kve
piančių pradalgių.

Vasara brandina laukus ir so
dus. Plačiaveidė saulė neatitrau
kia akių nuo dainuojančio lau
kuose jaunimo. Nemunas teka vis 
iš lėto, drungnas jo prakaitas ga
ruoja saulėj, o srovė, lyg grėbėjų 
daina, keliauja tolyn per visą 
kraštą, kol uždūsta Baltijos glė
by. .. O vakarui atėjus, ramybei 
gaubiant laukus ir miškus, sumir
ga milijonai Žvaigždžių danguje. 
Pakyla rūkas’ ir balzgana akrais-
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dega — tik laikinai. Audra pra
eis, grįši tuoj.

Bet deja... Sugrįžti vis dar ne
gali.

Kai ruduo variu aptaško sodus 
ir stūgaudamas blaškosi v.ėjas, tu 
mintimis keliauji tėviškėn. Nors 
rudens pabūgę išskrenda ir pau
kščiai iš jos, bet tu grįžti. Nu
vargęs, vėjo suveltais plaukais 
klaidžioji tuščiais laukais, kur 
čeža tik sudžiūvę stagarai. Med
žiai numetę žaliuosiąs rūbus 
niūkso pajuodę ir dejuoja vėju
je, jų daina graudi ir rūsti ,lyg 
vėlinių naktis.

Sniegas paslepia pėdsakus, ir 
tavo sielvartas nusidažo baltai. 
Regi — laukų platybėj balti miš
kai, lyg vaidilos seni suklupę 
prie šventos dievų ugnies rauda 
ir skundžiasi Praamžiui tėviškės 
dalia. :•

P.aklydę mintys grįžta vėl tik- 
rovėn, kuria netiki ir pats. Ir 
neši klajūno lazdą, ir žingsniai 
aidi svetimų gatvių grindiny. O 
metų laikrodis sukas ir sukas, 
nesustoja ir netyla, sunkūs jo 
dūžiai smelkia tavo širdį, ilgesiu 
lyg ievom žydi tavo kelias. Eini, 
skubi, dirbi, o širdis krūtinėj ver
kia pasiilgus gimtinės, numylė
tų Nemuno krantų. Savo ilgesį 
ir pinigu bandai papirkti ir vynu 
užlieti, bet, deja, neužslopinama 
šitoji sielvarto ugnis; pats krau
jas šaukiasi gimtosios žemės... 
Tu ir keliauti nenustoji: mainai 
stotis, keiti žemynus, bet dega 
žemė svetima tau visur po kojų, 
o širdis vis šaukia: —• Pasiilgau 
aš namų! Vaidenasi tau pavasa
riai, jaunystė žaliajam sodžiuj; 
meni ir kelią su klevais ir pul
kais krentančias žvaigždes ru- 
giapiūtyj...

štai, rodos, skrenda margų 
paukščių pulkas, (o su jais ir
tu j en sykiu!) suka tiesiai šiau- 
rėn. Turbūt, ten pavasaris jau 
aušta? Tikrai, tai šiaurėn 
paukščiai, tavo tėviškėn 
giesmininkai grįžta!...

Ak, pavirst norėtum

Kultūrinę plotmę lietė latvio 
doc. Valters ir esto dr. Weber- 
mann paskaitos. Pirmasis kėlė 
klausimą, ar galima kalbėti apie 
tokį dalyką, kaip ‘Baltijos idėją’ 
ir kaip ji turėtų išsisakyti įvai
riose gyvenimo srityse dabarties 
sąlygose. Dr. Webermann kon
krečiau iškėlė bendros Pabaltijo 
tautų istorijos reikalą, šitokio is
torinio veikalo vis dar apgailėti
nai nesą tokiu momentu, kada jis 
turėtų būti kertiniu akmeniu bet- 
kokiam argumentavimui už Pa
baltijo tautų savistovumą. Jung
tinis veikalas apie Pabaltijo tau
tų istoriją yra opiausias uždavi
nys. Po jo galėtų sekti jungti
niai veikalai apie kitus valsty
binio ir kultūrinio gyvenimo reiš
kinius. Tokių veikalų irgi labai 
pasigendama.

Iškilus istorijos klausimui, iš 
latvių pusės pakartotinai girdėjo
si terminas ‘keturios Pabaltijo 
tautos’, kurių ketvirtąja reikėjo 
suprasti ten gyvenusius vokie
čius. Į čią formulę, kuri lietu
viams atrodė keistoka, kritiškai 
pažiūrėjo ir suvažiavime dalyva
vęs rytų vokiečių studentų ats
tovas, nurodydamas, jog dabarti
nė vokiečių problema yra ne Pa-, 
baltijo krašte, bet verčiau Ode- 
rio-Neissės linija; vargu, ar ir 
ateityje Pabaltijis bebus vokiška 
problema, nes ten vokiečių vis- 
vien nėra likę, o naujosios kartos 
namai yra Vokietija ii' iš jų ma
žai kas į Pabaltijį begrįžtų.’

Paskaitas dar skaitė prof. Bles- 
se, plkn. Jacobsen ir dr. Girsis, 
S.j. Suvažiavimas buvo užbaig
tas koncertu, kurį išpildė latvių 
meninės pajėgos, ir baliumi Koe- 
nigsteino kurhauze.

Viena suvažiavimo diena buvo 
skirta atskirų tautybių posėd
žiams. Tąja proga įvyko metinis 
Vokietijos lietuvių studentų susi
rinkimas, kuris, deja, būdama^ 
negausus, neviską galėjo išspręs
ti. Buvo pasitenkinta Valdybos 
pranešimu ir Revizijos Komisijos 
aktu. Vienas iš didžiųjų Valdybos 
darbų buvo 40-ties metų Nepri
klausomybės minėjimo surengi
mas Bonnos universitete, į kurį 
pozityviai reagavo Bonnos visuo
menė ir apskritai Vokietijos spau
da. Metų laikotarpyje Valdybos 
sudėtin įėjo Kazys Narsčius, Jo
nas Bylaitis, Kasparas Dikšaitis 
ir Manfredas Hermanas. Naujoji 
Valdyba bus renkama 
denciniu būdu.

Malonus ir netikėtas 
važiavime buvo vienas

korespon-

svetys su- 
prieš porą

grįžta 
laukų

raibu 
paukšteliu, gal tada ir išvystum 

dar namus-----------
Elzė Rataiskienė

KAUPUOTOJE
LIETU U OJE

(IŠ ELTOS, VILNIAUS RADIJO IR KITŲ ŠALTINIŲ)
1960 M. JUBILIEJINEI DAI

NŲ ŠVENTEI JAU DABAR 
RUOŠIAMASI, šventės meninė 
komisija jau patvirtinusi reper
tuaro projektą. Ruošiant taip pat 
tautinių rūbų projektai atski
riems rajonaips. Žemaičiai, aukš
taičiai, dzūkai ir kitų rajonų dai
nininkai ir saviveiklininkai dėvė
sią skirtingus drabužius. Numaty
ta organizuoti kursus chorved
žiams ir kitiems saviveiklos rate
lių vadovams. Dainų Šventę nu
matoma organizuoti Vilniaus Vin
gio parke. Grupė sostinės archi
tektų ruošia dainų šventės tri
būnų projektus.

GYVENAMŲJŲ NAMŲ STA
TYBA VIS DAR ATSILIEKA. 
Lkp centro komiteto žurnale 
“Komunistas” ck sekretorius J. 
Maniušis pripažįsta, kad Statybos 
ministerija 1957 metais gyvena
mųjų namų atidavimo naudotis 
planą įvykdžiusi tik 79%. O šių 
metų 4 mėnesių laikotarpyje iš 
18 statybinių organizacijų, betar
piškai priklausančių ministerijai, 
tik keturios statybos valdybos 
įvykdė statybos planus. Didelė 
blogybė esanti tai, kad statybos 
laiku neužbaigiamos. Neužbaig
toms statyboms tenka kasmet 
apie 80%' visų kapitalinių įdėji
mų. Lėšos išsklaidomos daugely
je statybų, o reta statyba pilnai 
užbaigiama. Įmonės, kurias būtų 
galima pastatyti per vienus a?’ 
pusantrų metų, statomos trejus 
ir daugiau metų. Statybinių med
žiagų pramonė labai lėtai aprū
pina statybas reikalingomis med
žiagomis.

RENKA VIETĄ NAUJAI 
ELEKTRINEI TIES 

SMALININKAIS

mėnesių iš Lietuvos atvykęs būsi
mas studentas, 'šešis metus išgy
venęs Kazachstano priverčiamojo 
darbo stovyklose. Su dideliu įdo
mumu suvažiavusieji klausėsi jo 
pasakojimų apie išgyvenimus Ru
sijoje ir Lietuvoje. Mielasis kole
ga pažadėjo savais įspūdžiais pa
sidalinti platesnėje tremties lie
tuvių spaudoje.

Tenka paminėti, jog pabaltiečių 
studentų suvažiavimą stambokai 
finansavo vokiečių ministerijos, 
atsižvelgdamos 'į suvažiavimo 
kultūrinę ir mokslinę vertę.

V. Dn.

Geologų - h* topografų būrys 
(astuonios gręžėjų brigados) jau 
pradėjo žvalgymo-tyrinėjimo dar
bus prie Nemuno ties Smalinin
kais. Jie tiria vietą, kur 1960 me
tais numatoma pradėti statyti 
antrąją Lietuvoje hydroelektri- 
nę.

Tyrinėtojų grupės viršininkas 
yra Kauno Politechnikos Institu
tą baigęs jaunas inžinierius Vin
cas Krikščiūnas, dalyvavęs pana
šiuose tyrinėjimuose prie Irkuts
ko ir Angarsko, Sibire. Gręžimų 
skyriui vadovauja rusas inžinie
rius Aleksandras Speranskis. To
pografų viršininkas — irgi Kau
no Politechnikos instituto auklė
tinis, inž. Juozas Mosolas,. jau 
dirbęs Kaukaze ir prie Plavinės 
hydroelektrinės tyrimų Latvijo
je (apie 70 kilometrų į šiaurę 
nuo Rokiškio). Geologėms labo
rantėms vadovauja rusė Nadia 
Orlova.

Dar nenustatyta, kurioje vie
toje bus užtvanka. Numatomos dvi 
galimybės: ties Paliekių kaimeliu 
(nuo Smalininkų Jurbarko link), 
arba ties Viešvile (nuo Smalininkų 
į vakarus). Pirmojoj vietoj abu 
Nemuno krantai yra Lietuvos teri
torijoj, o ties Viešvile kairysis Ne
muno krantas plauna dabar suru
sintos Mažosios Lietuvos dalį, pa
vadintą “Kaliningrado sritjimv’..

Ties Paliekais vieta patogesnė, 
nes aukštesni krantai, būtų trum
pesnė užtvanka. Ties Viešvile už
tvanka būtų ilgesnė ir brangiau 
kaštuotų, bet jėgainė būtų apie 
1(1% galingesnė ir vanduo mažiau 
vietovių teužlietų. Tiriamos abi 
vietos.

Užtvankos vietoje vanduo būsiąs 
pakeltas apie 15 metrų. Daugeliui 
panemunės miestelių teks keltis į 
aukštesnes vietas, panašiai kaip 
dabar keliasi Rumšiškės. Jurbar
kas turės būti aptvertas pylimais. 
Vanduo pakilsiąs net Kaune: ties 
Vilijampole apie pusantro metro, 
mieste kiek mažiau.

LNA

SU BIRBYNE IR KANKLĖ
MIS Į BRIUSELĮ. Rugpjūčio 3 
d. iš Maskvos į Briuselį išvyko 
300 meninių kolektyvų artistų, 
kurių tarpe ir Lietuvos liaudies 
dainų ir šokių ansamblio birbyni
ninkas Pranas Tamošaitis, kank
lininkai 
Antanas 
tikslas: 
saulinės

Regina Tamošaitienė ir 
Žemaitis. Jų kelionės 
Dalyvauti Briuselio pa- . 
parodos taut. dienose.

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE VRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS Į LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA ĮSTAIGA YRA: RAŠYKITE - BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS. ,

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntini atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokius siuntinius, bet taipogi ii' maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda-, 
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrimų” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
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SUGRĮŽUS Iš PACIFIKO (27)“AMBASADORYSTES“ SVETURIR AMERIKOJE
JUOZAS J. BACHUNAS, SODUS, MIH1GAN

Vis dar gerai tebepamenu lai
kus, ir apie tai jau kartą savo 
ankstyvesniuose rašiniuose buvau 
užsiminęs, kada Amerikos lietu
viai buvo žemažiūriški ir nekul
tūringi. Tatai matydavosi jų vi
suomeniniame darbe, ypač politi
kos ir tikėjimo srityse. Ir laik
raščiai buvo tokie, kokie jų skai
tytojai. Tikintysis stengėsi nie
kinti ir įžeisti netikintį jį ar at
virkščiai. Bedieviai ir laisvama
niai gal net smarkiau niekino ir 
pajuokdavo tikinčiuosius. Kai su
sirinkimuose vieni norėdavo su
kalbėti maldą, tai kiti juokėsi, 
triukšmavo, trypė kojomis... Ka
da vieni užgiedodavo Lietuvos 
Himną, tai kiti čia pat švilpė ir 
kaukė... Politiniai ir tikybiniai 
pažiūrų skirtingumai žmones da
rė fanatikais, kraštutiniais, žiau
riais, nekultūringais ir neišauk
lėtais. .. Teisingiau sakant, ne 
tie patys skirtumai gal buvo to
kie baisūs, kiek patys žmonės 
prie jų nepriaugę ir nesugebėjo 
išmintingai, saikingai, kultūrin
gai elgtis ir jausti.

Tai jau seni laikai: jie dabar 
jau praėję, ir anų laikų žmonės 
daugumoje jau išmirę ar susenę, 
o likę daugiau apsitrynė ir sušvel
nėjo. Tikybos skirtumų srityje 
dabar jau labai retai anie nekul
tūringumai pasitaiko, bet partijų 
ir politikos srityje — dar dažno
kai, hoi’s jau kiek švelnesnėmis 
formomis. Tikiu, kad naujieji 
ateiviai, o ypač dabartinis išmoks
lintas jaunimas tuos papročius 
dar daugiau sušvelnins, šituo ne
noriu teigti, kad visiems reikia 
atsisakyti savo aiškių ir tvirtų po
litinių ar pasaulėžiūrinių įsitiki
nimų, būti palšais ir pilkais, vi
siems pataikauti, būti be nugar
kaulio. Ne, juos turime ir turėsi
me, tačiau turime priprasti gerbti 
ir kitokius įsitikinimus ne -tik 
privačiuose, bet ir viešuose san
tykiuose laikytis kultūringų elge
sio formų. Ir kas dar ne mažiau 

• svarbu, — turime išmokti bend
rus lietuviškui tautinius reikalus 
statyti augščiau už savo asmenį- Į nio kelionių plano po lietuviškas 
nius įsitikinimus. Tatai labai svar- kolonijas, net ir patys jo bendra- 
bu visiems, kurie pagal savo pa-' minčiai, šen ten jis pasirodė, bet

iš sjaur0 partinio mastelio nebu- 
a I vo išeita. Tas pats, jei dar ne 

viso blogiau, buvo su pulk. Lansko- 
kurie atsto- ' ronskiu. Jis buvo pakviestas va-

šefas p. S. Lozoraitis iš 
jo. pavaduotojas Dr. A. 
iš Šveicarijos, buvęs dip- 
p. E. Turauskas iš Pran- 
buvęs žymus karininkas

ir reikšmingų lietuviškų svečių 
iš svetur Amerikoje. Pavyzdžiui, 
lankėsi pas mus Lietuvos Diplo
matijos 
Romps, 
Gerutis 
lomatas 
cūzijos,
ir laikraštininkas pulk. J. Lans- 
koronskis iš Prancūzijos, prof. S. 
Žymantas iš Anglijos (dabar esan
tis Voice of America Tarnyboje 
Vokietijoje) ir, berods, dar dau
giau kas. čia nėra mano tikslas 
visus išminėti, bet sužymiu, kas 
man pirmiausia atėjo galvon ir 
tik tuos žmones, kurių apsilanky
mas čia nebuvo asmeniškas, bet 
visuomeniškais ir daugiau ar ma
žiau visuotinais lietuviškais tiks
lais.

Ar mes — plačioji Amerikos 
lietuvių visuomenė, mūsų patrio
tinės organizacijos ir draugijos, 
mūsų įstaigos ir mūsų bendrieji 
susigrupavimai, mūsų spauda, — 
ai’ mes mokėjome, sugebėjome, 
norėjome juos tinkamai pasitik
ti, priimti, parodyti savo vienin
gumą, nuoširdumą, nors papras
čiausią svetingumą, mandagumą 
ir kultūringumą?. Ar mes norėjo
me ir sugebėjome sudaryti tokias 
sąlygas, tiek prisidėti, kad jų ap
silankymai- ko daugiau pasisektų, 
kad būtų pasiekta juo daugiau 
naudos vienam ar kitam bendram 
lietuviškam reikalui?

Brangūs tautiečiai, aš į tuos 
du klausimu dar negalėčiau atsa
kyti — taip. Tikiu, kad jūs irgi 
sutiksite, kad taip negalėtumėte 
tvirtinti. Amerikos lietuviuose ir 
Amerikos politinėse organizacijo
se, net tokiose, kurios yra pasi
stačiusios bendrus lietuviškus už
davinius, dar tebesireiškia seno
vės laikų raugas. Kai kartais kas 
pasako, kad mes vis dar tebevei
kiame ne dabarties, bet 1905 
tų dvasioje, tai čia turime 
čiuopiamiausius įrodymus.

Ponui Turauskui, kuris 
krikščionių demokratų

me-
ap-

yra 
partijos 

žmogus, niekas nesurengė didės-

reigas yra ar norėtų būti lietu
vybės “ambasadoriais”, kurie pa- 1 
laiko plačius santykius su 
pasaulio lietuviais, ' ' _ ___ ___  x_______
vauja lietuvių tautos vardą, šion j dovauti Vliko Vykdomajai Tary- 
kategorijon įeitų ir bendros lie- ' 
tuvių organizacijos (Lietuvos ' 
Diplomatija, Lietuvių Bendruo- Į 
menė, Vlikas, Altas, Balfas, Liet. 
Neprikl. Talka, L. Laisvės Komi
tetas ir kitos panašios paskirties Į 
organizacijos. Kas toje plotmėje • 
norėtų elgtis tik pagal sava ats-1 
kirus politinius ar tikybinius įsi
tikinimus, tas tegu neina į tą dar
bą, nes jis ten darys daugiau 
žalos, negu naudos...

XXX
Deja, šioje srityje dar tebėra 

daug trūkumų, dar tebepastebi- 
mos praeities laikų savybės.

Įvairių lietuviškų “ambasado
rių” jau turėjome, kurie ar iš 
Amerikos į kitus kraštus lankyti 
lietuvių važiavo, arba iš kitų ša
lių pas Amerikos lietuvius buvo 
atvykę. Pavyzdžiui, į Pietų Ame
riką neperseniai buvo nuvykęs 
Lietuvos vicekonsulas iš New 
Yorko, p. A. Simutis, kuris, be
rods, aplankė tik vieną kitą mies
tą, bet neturėjo galimybių pla
čiau pasirodyti. Buvo ten ii’ da
bartinis VLIKO pirmininkas p. 
A. Trimakas, aplankė jis kaiku- 
rias pietinės Amerikos kolonijas. 
Su koncertais buvo nuvykusi so
listė p. A. Stempužienė (lietuviš
ka daina gali atlikti ne mažes
nę, o kartais gal dar didesnę 
“ambasadorystę”, negu politikie
rių prakalbos...). Yra taipgi va
žinėj ę į įvairius kraštus vysk. 
Brizgys, pralotai Balkūnas ir Al- 
bavičius, kan. J. Končius, kun. J. 
Prunskis, D. Kuraitis, inž. A. Rū
dis ir dar keli kiti — visi savo 
kelionėse turėję platesnius ir vi- 
suotinesnius tikslus, negu tik j ieš
kant turistinių malonumų ar pra
mogų.

Nekartą esame turėję stambių

plotmėje. Mes, kurie .siekiame 
Lietuvai laisvės, kurie skelbiamės, 
kad tik jai dirbame ir tuo vardu 
aukas iš visuomenės renkame, — 
juk visi turėtume didžiuotis ir 
džiaugtis, kada tokie žmonės pas 
mus atvyksta, ir viskuo jiems pa
dėti, būti vaišingi, mandagūs ir 
paslaugūs. Jie gi atvyko mus ap

lankyti, su mumis susipažinti, 
supažindinti su lietuviškais reika
lais, kokių mes vietoje čia gal 
gerai nepažįstame, ir t.t. Jie vi
sur sutiko eiti ir rodytis, kas tik 
kvietė, kas lietuvišką svetingumą 
ir patriotizmą parodė.

O kaip mes laikėmės, kaip į jų 
vizitą atsakėme? Gi* taip, kaip, 
pagal aną lietuvišką patarlę, — 
kaip tie, kurie dar žemę knisa.. . 
Lietuvos diplomatijos vadovus 
tinkamai pasitiko, priėmė, kvietė 
ir šiokias tokias sąlygas jų jnisi- 
jai sudarė tik viena Amerikos lie
tuvių srovė — tautininkai, tau
tiečiai... Taipgi dar ir tėvai jė
zuitai Čikagoje, kurie bene vie
ninteliai iš dvasiškių luomo su
gebėjo pažiūrėti ne tik partiniu 
ar religiniu, bet ir tautiniai — 
valstybiniu požiūriu. Kiti ignora
vo. Net tokios organizacijos ir 
grupės, kurios šiaip kitais atve
jais apsiputojusios šaukia, kad 
jos tik Lietuvai, tik Lietuvos lais
vės bylai, tik suverenumo saugo
jimui ir kitiems dideliems tiks
lams dirba. Partinė spauda šiais 
atvejais nemokėjo būti nei man
dagi, nei draugiška, nei svetin
ga. Kai p. Lozoraitis su konsulu 
Daudžvardžiu, p. Griniene, gen. 
Plechavičiumi ir kitais Čikagoje 
aplankė a.a. Lietuvos prezidento 
Dr. K. Griniaus kapą ir pagarbai 
uždėjo vainiką, tai kaikurie mūsų 
laikraščiai net priekaištavo, ko
dėl, girdi, tai padarė p. Lozorai
tis. ..

Taigi kaikuriose politikos, kul
tūros, takto ir valstybingumo sri
tyse mes tebesame dar laukiniai 
Nenorime ir nemokame atsistoti 
į bendrą lietuvišką plotmę, nega
lime užmiršti savo smulkių skir
tingumų pažiūrose ar skoniuose, 
nesugebame nusilenkti bendram 
tautos ii* valstybės reikalui. O 
paskui vėl šaukiame — į vienybę, 
į vienybę! Visi lietuviai, aukokit 
mūsų vedamam Lietuvos išlaisvi
nimo darbui!... Publika ir visuo
menė gi nėra vaikai; ji supranta 
ir atsimena. Taigi be reikalo pas
kui dar graudžiai verkšlenama, 
kad lietuvių visuomenė nebeau- 
koja, nepakankamai paremia tam 
tikrų organiazcijų gerus darbus.

bai (tegu mūsų daugelis Vliko ir 
neremiame ir visai jo nenorime ' 
tokio, koks jis dabar yra, bet 
bendras lietuviškas reikalas vers
tų ir į jį žiūrėti, kaip vis dėlto į 
visuotinę lietuvišką organizaci
ją). Bet ponui Lanskoronskiui čia 
ne tik nebuvo sudarytos sąlygos 
pasirodyti, sueiti į kontaktą su 
Amerikos lietuvių plačiąja visuo
mene, bet patys Vliko ir Alto po
litikieriai jį čia per kelias die
nas suvalgė, sukramtė ir išspjovė. 
Kaip buvo vėliau rašyta ir jo pa
ties per spaudą paaiškinta, tik 
dėlto, kad šis savara».liškiau gal
vojantis vyras norėjo sudaryti to
kią Vykd. Tarybą, kuri, jo nuo
mone, būtų naudinga realiam 
darbui ir nesutiko dirbti su to
kiais žmonėmis, kuriuos jam vie
na ar kita partija siekė primes
ti. .. Tad labai dar siauras par
tiškumas neleidžia mums sutikti 
ir pažinti žmones, kurie lietuviš
kame darbe būtų tikrai naudingi. 
Atvykti iš Europos Amerikon 
nėra pigu, tos progos nedažnos, 

-o tačiau mes nemokame ir neno
rime jomis plačiau pasinaudoti. 
Tas pats būtų pasakytina ir apie 
prof. Žymanto, Rezistencinės 
Santarvės žymaus veikėjo kelio
nę.

Dar daugiau būtų galima kal
bėti apie S. Lozoraičio ir Dr. Ge
ručio l<eliones. Jiedu čia skirtin
gais laikotarpiais buvo atvykę ne 
kaip turistai ir ne del kokių šei
myninių vizitų, bet pirmoje vie
toje daugiau ar mažiau svarbiais 
ir mums visiems bendrais lietu
viškais reikalais. Tai ne šiaip sau 
asmenybės, bet žmonės, kurie at
stovauja Lietuvos valstybę ir 
Lietuvos laisvės simbolį užsieny
je, mažų mažiausia diplomatinėje

Jau nuo daug ankščiau esu su
sidaręs tokį supratimą apie lietu
vybės “ambasadorystes” ir visuo
meniškas prievoles, šį kartą aus-

IŠ KOMUNISTINĖS 
’TIESOS”

KOMUNISTINĖS SPAUDOS FAKTAI AIŠKŪS IR BE 
KOMENTARŲ

Visi man buvo

itališkos kelionės metu pamačiau, 
kad, va, tu kitiems skelbi dide
lius reikalavimus, o dabar ir tau 
taip susidarė aplinkybės, jog turi 
atlikti bandymą ir parodyti, ar 
pats tatai pritaikai, ką kitiems 
skelbi... Todėl, kiek tik sąlygos 
leido, visos kelionės metu, susi
tikdamas su lietuviais, pagal savo 
išgales, stengiausi pats to laiky
tis, ko ir iš kitų pageidauju. Ar 
man tai pavyko, tegali atsakyti 
Australijos ir N. Zelandijos lietu
viai. Lankiau jų kikevieną, ką tik 
galėjau ir kur buvau pageidau
tas (ar gal ir ne taip jau baisiai 
pageidautas...)
vienodai brangūs ii’ lygūs. Turė
damas Amerikos
Sąjungos įgaliojimą, keliose vie
tose jos vardu įteikiau aukų lietu
vių statomiems namams paremti, 
nes tai BENDRAS lietuviškas rei
kalas. Daugelyje vietų, kalbėda
mas apie. Amerikos lietuvių visuo
meninį ir kultūrinį gyvenimą, už
miršau savo “partiją” ir tik jos 
vienos nuopelnus, bet prisiminiau, 
ką mes visi darome, galime ir no
rime. Stengiausi lankyti ne tik 
organizacijų centrus, bet pavie
nius lietuvius ir jų šeimas, pa
žinti jų tikrąjį gyvenimą ir dva
sią. Rezoliucijos ir straipsniai 
laikraščiuose juk visada gražiai 
skamba ir dažnai nieko tikro ne
reiškia. Reiškia, ką iš tikrųjų 
mąsto ir daro eilinis lietuvis, ta
sai, kuriuo viskas pagaliau ir re
miasi.

Susidariau išvadą, kad tokios 
kelionės turėtų būti tęsiamos ir 
praktikuojamos visų tų ir dauge
lio, kurie tai gali daryti savo lė
šomis ar organizacijų lėšomis. 
Tokios kelionės vis dėlto nemaža 
gero gali duoti lietuvybės dvasiai 
ir ryšių stiprinimui, lietuvių ben
druomenės stiprėjimui, veiklos 
derinimui. Tačiau čia reikia dau
giau ir geresnių priemonių, ku
rių dar neturime, bet Amerikoje 
galime pagaminti. Reikia mokėti 
ne tik kaiką pasakyti svetur, bet 
dar svarbiau ir kaiką parodyti. 
Neilgos, bet gerai, profesionališ
kai padarytos lietuvių kultūrinės 
garsinės filmos, vienspalvės, ar 
^ar geriau spalvotos, taip kaip 
Margučio, čia yra pirmoji būteny- 
bė. Taipgi reikia mums daug pa
tefono plokštelių, kurių reikšmė 
lietuvybės stiprinimui ir vienybės 
augimui būtų tikrai didelė.

Kitų kelionės įspūdžių išvadų 
nebeminėsiu, nes visko laikraš
čiuose neįmanoma apsvarstyti.

(Pabaiga kitam numery)

Liet. Tautinės

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

J

“PADENGTOS IŠLAIDOS”
Tai buvo 1956 metais. Dauge

lių statybinių medžiagų kombi-. 
natas pakrovė Linkuvos rajono 
vartotojų kooperatyvų sąjungai 
vagoną šiferio lapų. Užblomba- 
vo ir pasiuntė. Šiauliuose gele
žinkelininkai juos perkrovė į 
siaurojo geležinkelio vagonus, vėl 
užblombavo. Bet kai šiferis pa
siekė Linkuvą, pasirodė, kad apie 
penkis šimtus lapų trūksta. Ir 
nuo to prasidėjo istorija. Linku
vos rajono kooperatyvų sąjunga 
perdavė bylą teismui. Kuršėnų 
'liaudies teismas tris kartus spren
dė bylą... ir ji atsidūrė Aukščiau
siajame Teisme, kuris persiuntė 
ją Vilniaus miesto Stalino rajono 
III liaudies teismui, šis irgi tris 
kartus sprendė bylą, ieškodamas, 
kas kaltas — Daugėlių statybinių 
medžiagų kombinatas ar geležin
kelis.

Praėjo dveji metai. įvairūs teis
mai naikina vienus sprendimus, 
priima kitus. Jie jau dešimt kartų 
sprendė tą bylą. Komandiruočių 
išlaidos bevažinėjant į.teismus jau 
senai “padengė” kainą šiferio, dėl 
kurio bylinėjamasi, o teismo po
sėdžiai tebevyksta. Ir niekas nesu
sipranta paieškoti, kas pavogė ši
ferį. V. Pašakarnis

Iš “Tiesos”, 1958.III.2.

RUOŠKITE ROGES VASARĄ
Kad moksleiviai išmoktų gražiai- 

ir teisingai rašyti, reikia ilgus me
tus atkakliai dirbti, žemesnėse 
klasėse moksleiviai turi praktikuo
tis rašyti ant lapų su įžambiais 
langeliais, vėliau pamažu pereina 
prie vienos linijos sąsiuvinių.

Visai tai, atrodytų, visiems ži-_ 
nomos tiesos. Tačiau Ariogalos 
koopcratoriai nesugebėjo jų įsi
kalti per visus šiuos mokslo me
tus. Dėl jų kaltės visiems moks
leiviams — nuo pirmosios iki 
paskutinės klasės — reikėjo mė
nesį rašyti į sąsiuvinius su įžam
biais langeliais, o mėnesį — į 
vienos linijos. Susidarė tokia pa
dėtis, kad mokytojai išvažiavę sa
vo reikalais į kitus miestus, turė
davo nupirkti sąsiuvinių ir vė
liau juos paskirstyti mokslei
viams.

Geras šeimininmas roges ruo
šia vasarą. Priekyje — visa va
sara. Nejaugi Ariogalos koopc- 
jatoriai nesugebės per tą laiką 
pasiruošti naujiems mokslo me- 
tams?

A. Sadauskas
Ariogalos rajono Milašaičių sep_ • 

tynmetės mokyklos direktorius
Iš “Komjaunimo Tiesos”,
1958.V.18.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENUMERUOSI “MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IŠ TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI KAS.

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Road., Kings Cross, 

Sydney, N.S.W. Telef.: FA 5195
Vienintelė autorizuota firma Australijoje galinti siųsti siunti
nius tiesiog Jūsų giminėms j Lietuvą, Latviją, Estiją ir U.S.S.R. 
Supirkę prekes Jūs patys pristatykite mums su pirkimo kvitais. 
SUPIRKDAMI PATYS — MATOTE KĄ PERKATE, O JŪSŲ 

GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS PASIŲSITE.
Vilnoniai"siūlai taip pat siunčiami — 50% muito.

Siuntinio svoris. 11 Ibs. (Australijos pašto taisyklės), bet Jūs 
galite vienu metu išsiųsti neribotą skaičių siuntinių.

Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius JŪSŲ GIMINĖMS TIESIOG 
Į U.S.S.R. BE PERPAKAVIMO IR VISOS PAŠTO, IŠLAIDOS

TIK £ 1.2.3, plus kitos išlaidos.
Jūsų siuntiniai, be to, pasieks Jūsų artimuosius PIGIAU, GREI
ČIAU IR GERESNIAME STOVYJE. Apytikriai pristatome per 
2-2į mėnesio.

Siuntiniai iki 11 Ibs. siunčiami taip pat ir ORO PAŠTU.
ORO PAŠTO PRIMOKĖJIMAI TIK 14 ŠIL. UŽ i LBS., PLUS 
KITOS IŠLAIDOS.

Siuntiniai gali būti vien vaistų, ar medžiagų ir vaistų kartu. 
MES GARANTUOJAME JŪSŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ 
ARTIMIESIEMS I U.S.S.R. BE PAPILDOMO PRISTATYMO į 
MOKESČIO. Per 12 metų nežuvo nė. vienas siuntinys. "■ 
JŪSŲ SIUNTINIAI yra pilnai APDRAUSTI, įskaitant prekes S 
ir mokesčius (išskyrus pašto išlaidas). į
Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ PAŠTU, o ne į 
LAIVAIS. Mes neturime ryšio nei su Londonu nei su Švedija. r 
Dėmesio: TIESUS KELIAS YRA PIGIAUSIAS KELIAS!!! į

Atidaryta kasdien nuo 8.30 vai. ryto iki 4.30 vai. p.p. į 
šeštadieniais nuo 8.30 iki 12 vai. 5

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
LITHUANIAN TRADING COMPANY

1 A, HUNT STREET, L O N D O N, W. 11
Siunčia Standartinį siuntinį: 3 kostiumui medžiagos (pilka, mė

lyna ir ruda, arba pasirinktas spalvas), su siaurais ruoželiais, kurio 
kaina, įskaitant persiuntimą, draudimą ir kt. išlaidas, tiktai

£ 12.0.0. (Austrai. £ 15.1.6)
Didžiausias pasirinkimas kitų vyr. ir moteriškų medžiagų, ga

tavų rūbų, avalynės, vaistų ir kt. Labai žemos kainos. Persiuntimo, 
draudimo ii’ kt. išlaidų imama tiktai £ 2.0.0.

Siunčiami pačių supirkti siuntiniai.
Siuntiniai apdraudžiami nuo žuvimo ar sugadinimo. Pasiekia 

gavėjus per 4-5 savaites.
Visais reikalais kreiptis pas atstovus:
A. LADYGA, 144 ROSE ST., YAGOONA, N.S.W. Tel. YJ 4311.
P. LAIVINS, 89 VICTORIA RD., WEST PENNANT HILLS, 
N.S.W. Tel. WJ 2459.
Ten galima matyti pavyzdžius ir palikti pačių supirktus daiktus 

persiųsti.
Artimiausiu laiku bus sudarytas kitas štandartinis siuntinys su

sidedantis ir kostiumui ir moteriškų suknelių medžiagų labai žemo
mis kainomis.

Reikalingi atstovai kitose vietose.

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekes duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

’’THE ©LOBE”
OVERSEAS PARCEL SERVICE

10 GREY ST., EAST MELBOURNE, VIC.
VALANDOS: Darbo dienomis
Savaitgaliais ............................

6
1

— 8 vai. vakaro.
— 4 vai. vakaro.

Skyrius Hobarte:
V. AUGUSTAUSKAS, 179 Easton Ave., W. Moonah. Tas.

AGENTAI:
SYDNEY: M. & N. PEKIC. 143 CABRAMATTA RD., CAB- 
RAMATTA, N.S.W. TED. UB 2082
SYDNEY: OLYMPIC SURPLUS STORES 293 CHURCH ST., 
PARAMATTA. TEL. YL 9728.
NEWCASTLE: FRY’S DELICATESSEN, 557 HUNTER ST., 
NEWCASTLE, N.S.W. TEL. B 3596
PERTH S. & L. FURNISHERS, 229 NEWCASTLE ST., 
PERTH, W.A.

PRANEŠAME KLIJENTŲ DĖMESIUI, KAD JŪSŲ PAČIŲ 
SUPIRKTUS SIUNTINIUS SIUNČIAME IR TOLIAU Į 
TUVĄ, BEI KITUS KRAŠTUS.

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS DVI SAVAITĖS.
Siuntinius malonėkite siųsti į North Richmond 

geležinkelio stotį.

LIE-
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Redaguoja Antanas Laukaitis
Adresas: 4 Chisholm Ave., Belmore, N.S.W. Tel.: UW 4948

PASAULIO ŠAUDYMO PIRMENYBĖS
Rugpiūči'o 16 dieną Maskvoje; 

prasidėjo 37-sios pasaulio šaudy
mo pirmenybės — čempionatas, 
kuriame dalyvauja valstybės iš: 
visų pasaulio kontinentų. Pirmą
sias dvi dienas vyravo- šeiminin
kai — Sovietų S-gos rinktinė, 
kurioje yra ir du lietuviai — J. 
Žėkas ir T. Sasnauskienė. Pirmą
ją dieną rusas A. Itkins pastatė 
naująjį pasaulio rekordą iš ma
žojo kalibro šautuvo, padaryda-. 
mas iš 400 galimų taškų visus 
400. Komandiniai rusai iš 50 met
rų surinko daugiausiai — 1838 
taškus, kai australai šauliai —- 
1639. šiomis pirmenybėmis (be 
šeimininkų rusų) didelį suidomė- 
jimą kelia ir kiti kraštai, nes 
šaudymo sportas' yra jau senai 
kultivuojamas ir populiarus visa
me pasaulyje.

Žvelgiant į šaudymo sportą, 
tenka plačiau susipažinti ir su 
šio sporto istorija. Kaip žinome, 
šaunamieji ginklai atsirado 14-me 
šimtmetyje, o drauge su jais gi
mė ir šaudymo sportas. Daugiau 
ar mažiau, šis sportąs gyvavo 
įvairiose valstybėse, tačiau jo tė
vyne yra laikoma švencarija, nes 
ten 1471 metais įvyko pirmosios 
kulkinio šaudymo varžybos. Švei
carijoje ir dabar, pagerbiant šias 
pirmąsias šaudymo varžybas, 
rengiama šaudymo sporto šven
tės, kuriose gausiai dalyvauja ne 
tik geriausi vietiniai bet ir užsie
niečiai Šauliai.

Senosios šaudymo varžybos, pa
lyginus jas su dabartinėmis, bu
vo visai skirtingos, pvz. per pir
mąsias varžybas Rusijoje 1737 
metais, pagal imperatorienės 
Anos Joanovnos paliepimą, buvo 
Šaudoma į kylančius paukščius. 
Šaudymo sportui vystantis, pas
kirų šalių šauliai pradėjo rung-

tis tarpusavyje ir 19-to šimtmečio 
pabaigoje buvo pradėta rengti 
pasaulio šaudymo pirmenybės ir 
vėliau šaudymo sportas buvo 
įtrauktas į Olimpiados programą.

1906 metais pirmą kartą pa
saulio pirmenybėse dalyvavo ir 
Rusijos komanda ir žinomas Rusi
jos dailiojo čiuožimo čempionas 
N.P. Kolemenkin. Jis, būdamas 
geras šaulys, tapo pasaulio čem
pionui Iš pistoleto jis pataikė sep- 

. tynius kartus iš eilės į mažesnį 
kaip 3 cm. diametro taikinį. Ru
sų valstybinė komanda pirmą 
kartą dalyvavo 1912 me,tais olim
pinėse žaidynėse Stokholme, bet 
čia pasirodė nesėkmingai ir už
ėmė priešpaskutinę vietą.

Sovietų S-gos komanda pirmą 
kartą viešose šaudymo pirmeny
bėse pasirodė 1952 metais Olim
piadoje Helsinkyje ir čia laimė
jo pirmąją vietą. Paskutiniosios 
pasaulinės šąudymo pirmenybės, 
neskaitant Melbourno olimpiados, 
įvyko yenecueloje, Karako mies
te, kur dalyvavo 600 šaulių iš 36 
valstybių ir buvo varžomasi 14-je 
įvairių rungčių, čia iš 63 aukso 
medalių Sov. S-gos rinktinė lai
mėjo 41. Melbourno olimpiadoje 
taip pat gerai pasirodė sovietai 
ir, surinkę 50 taškų ir gavę 3 
aukso, 4 sidabro ir 1 bronzos me
dalius, iškovojo pirmąją vietą, 
kai antrąją vietą gavo suomiai, 
surinkę 19 taškų.

Iki dabartinių pasaulio pirme
nybių Maskvoje šios valstybės tu
rėjo pasaulinius šaudymo rekor
dus, kurie yra užskaitomi tik per 
pasaulio pirmenybes ir olimpia
dą: 1. Sov. S-ga — 17, Šveicari
ja — 4, Suomija — 3, Norvegi
ja — 3, Švedija, Danija h- Itali
ja po 1. L.

ŠAUDYMAS 
LIETUVOJE

. šaudymo sportas Nepriklauso
moje Lietuvoje buvo gana popu
liarus ir jį daugiausiai kultivuo
davo kariuomenės daliniai, polici
ja, šauliai ir kai kurie sporto 
klubai. Prieš karą du kartus pa
saulio šaudymo pirmenybėse da
lyvavo ir Lietuvos šauliai: 1937 
m. Helsinkyje ir 1939 m. — Liu- 
cerhe. Abu kartus lietuviai pasie
kė gražių rezultatų. 1937 metais 
lietuvių šauliai komandinėse var
žybose olimpiniais pistoletais iš
kovojo antrąją vietą, kas, palygi
nus su kitomis, jau daug anks
čiau pradėjusiomis kultivuoti šį 
sportą valstybėmis, buvo labai 
gerai. Nepriklausomoje Lietuvo
je žymiausi šauliai buvo: Naku- 

■ tis, Reivytis, Muraška, bženkai- 
tis, Karpavičius ir kiti. Helsinky
je lietuviai, šaudant mažojo ka
libro pistoletais, iškovojo 1 auk
so, du sidabro ir šešis bronzos 
medalius ir du lietuviai pateko į 
pirmąjį pasaulyje geriausių, šau
lių dešimtuką.

Liucerne, taip pat šaudant 
.olimpiniais pistoletais, lietuviams, 
surinkus 268 taškus, teko antroji 
vieta, kai laimėtojai vengrai su
rinko tik vienu tašku daugiau — 
269. Mažojo kalibro šautuvais 
buvo atsiekta taip pat aukštų re
zultatų ir individualiniai laimėta 
trečioji vieta. Blogiausiai sekda
vosi šaudyti lietuviams kariniais 
šautuvais ir šiose varžybose ge
resnių rezultatų. nebuvo atsiek
ta. Pirmenybėse buvo gauta 5 
aukso, 18 sidabro ir 12 bronzos 
medalių.

Dabartinėje Lietuvoje šaudy
mas yra gana populiarus sportas 
ir jame, ko anksčiau nebuvo, da
lyvauja ir moterys. Patys iški
liausi dabartiniai šauliai, dabar 
atstovaują Sov. Rusiją Pasaulio 
čempionate, yra: J. žėkas, kuris 
nesenai įvykusiose pirmenybėse 
pratime “iš vietos” numušė iš 
100 galimų lėkštelių 97 ir, susu
mavus taškus, gavo pirmąją vie
tą. Antroji tarptautinio masto 
šąulė yrą vilnietė T. Sasnauskie-

nė, kuri sportiniu revolveriu pra
time 30x30 išmušė 568 taškus ir 
mažojo kalibro pistoletu pratime 
į apvalų taikinį pasiekė 261 taš
ką. Bė Lietuvos rinktinės ji yra 
Sov. Sąjungos “Dinamo” rinkti
nės ir dabar visos Rusijos rinkti
nės narė. L.

kiai pralaimėjo pirmą puslaikį 8 i 
taškų skirtumu. Antrame puslai
ky, šiek tiek pripratę prie salės į 
ir parodę daugiau kovingumo, 
vytiečiai rezultatą išlygino ir po 
atkaklios kovos laimėjo šias svar
bias rungtynes. Taškus įmetė: 
R. Zenkevičius 15, A. Bertašius 
8, E. Lipšys 6, A. Kaladė 4, A. 
Bacevičius ir A. Šimkus po 2, S. 
Ginčiauskas 1.

VYTIS I — CARLTON
60:52 (28:12)

Lygiagrečiai su Viktorijos pir
menybėmis A Rezervo grup. Vy
tis I šiame sezone taip pat daly
vavo Melbourno Olimpic Sąjun
gos krepšinio pirmenybėse, čia 
nevisuomet galimybės leisdavo 
išstatyti pirmąjį komandos penke
tuką, todėl daugumoje rungty
nių atstovavo jaunieji krepšinin
kai, D. Kairaitis, A. Kazlauskas 
ii V. Adomavičius. Nežiūrint to, 
lyžtingai kovodami, vytiečiai pa
teko į baigminį ketvertuką ir 
pusfinalinėse rungtynėse nusiti
ko su stipria Carlton komanda 
— ta pati komanda, kuri šiuo 
metu pirmauja A Rezervo grupė
je. Mūsiškiai, parodę gražų kam- 
binacinį žaidimą bei taiklius me
timus, baigė pirmą puslaikį 28-12 
savo naudai. Antrame puslaiky 
nors kiek ir atleido, bet rungty
nes laimėjo užtikrintai, išelimi- 
nuodami priešininkus iš tolimes
nių varžybų. Taškus įmetė: R. 
Zenkevičius 20, A. Bacevičius 19, 
A. Šimkus 14, Ed. Lipšys 5 ir A. 
Bertašius 2.

ŠACHMATAI
Priešpaskutinėse Geelongo 

miesto komandinėse šachmatų 
rungtynėse Vytis nugalėjo savo 
rimčiausią varžovą — Shell 2i- 
lį. A. Bratanavičius (a) praloš
toj partijoj apgaulingu ėjimu iš
kovojo lygiąsias prie Ekkel (4). 
J. Jonušas (1) gražioje partijoje 
nugalėjo Kuijl.*, J. Malinauskas 
(0) pralaimėjo prieš Mackay (1), 
o lemiamoje partijoje R. Giedrys 
(1) po sunkios kovos, gerai su- 
žaidęs pabaigą, nugalėjo Van 
Bakkum (0).

Likus žaisti vienerioms rung
tynėms, Vytis turi laimėti tik 
vieną partiją, kad pasiliktų Gee
longo meisteriu.

Dalyvis .

LIETUVI,
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI l PAŠTĄ 

SU "MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

Adelaidėje
Šią savaitę teturėjo rungtynes 

“Vytis” II-ji ir jaunių koman
dos.

VYTIS II-JI — PAYNEHAM. 
57:42 (32:15)

Studentams atostogaujant ir 
išvykus iškylauti, vytiečiai išbė
go į aikštę labai aplopytu sąsta
tu. Tačiau ir be savų žvaigždžių 
buvo sužaista labai gerai ir ko
vingai. Tatai buvo geras įrody
mas, kad ir silpnesnė komanda, 
žaidžianti kovingai ir su ryžtu, 
dažnai nugali techniškai geriau 
paruoštą komandą. Už “Vytį” 
žaidė — A. Merūnas, Š. Visoc
kis, J. Gumbys, P. Snarskis, E. 
Stankevičius ir E. Taparauskas. 
A. Merūnas labai gerai mėtė, pa
darydamas 28 taškus, Gumbys 13. 
Visockis su Snarskiu po 6 ir 
Stankevičius 4.

VYTIS JAUNIAI — PORT 
40:37 (25:12)

Pirmą puslaikį jauniai žaidė 
pakenčiamai, tačiau antrą žengiau 
kritikos. Gynimo kaip ir visiškai 
nebuvo, o puolimas taip pat ap
snūdęs. Taškai: Gudelis su M. 
Statnicku po 16, G. Statnickas 6 
ir Andriušis 2.

TINKLINIS
Vyrų ii- moterų tinklinio ko

mandos pradėjo treniruotis. Tre
niruotės vyksta šeštadieniais 1 v. 
p.p., senoje aikštelėje.

ŠACHMATAI
Garsus P. Australijos šachma

tininkas p. Arlauskas sutiko pra
vesti pirmenybių turnyrą ir duo
ti simultaną. Norintieji dalyvau
ti minėtuose turnyruose prašomi 
pranešti J. Jaunučiui 73 Chelten
ham St., Malverne. Tel.: UA 8114 
skambinti po 6 v.v.

, B.N.

SPORTO NAUJIENOS
* Žaidimai Airijoj. Australų 

atletikos komanda, kuri nuvyko 
į Angliją dalyvauti Britų Impe
rijos žaidimuose, pasisvečiavo ir 
pas airius. Australai šiaurės ai
rius lengvai nugalėjo.

■Šiose rungtynėse buvo įvairių 
jumoristinių nuotykių: antrasis 
laikrodininkas staiga atsiminė, 
kad jis nenuspaudęs laikrodžio, 
kai M. Mathews jau atbėgo 100 
jardų. Kitas rengėjas pamiršo at
nešti moterų stūmimo rutulį; per 
Hogan’o 100 jardų bėgimą vie
nas teisėjas iš to džiaugsmo ne
išlaikė ir kvatodamas parkrito ant

baigmės juostos. Australams pa
tiko airių draugiškumas.

M. Mathews pirmoji sumušė ai
rių rekordą: ji nubėgo 100 jardų 
per 10,9 sek. A. Pažėra ietį nu
metė 163 pėdas 11 colių — 39 pė
dom coliais toliau už senąjį 
rekordą. N. Thrower irgi rekor
diniai (per 1 sekundžių) nubėjo 
80 metrų su kliūtimis. L. Jack
man diską numetė 14 pėdų 10 co
lių toliau už seną rekordą — jos 
diskas nuskrido 133 pėd. 4 col. 
D. Power sum,ušė 3 mylių rekor
dą — jis teužtruko 13 min. 56.7 
sek.

Priedui australai laimėjo 440 
jardų (vyrų ir moterų) estafe
tes, irgi rekordiniai. Vyrai bėgo 
42,1 sekundes, o moterys — 47,9 
sek. šie žaidimai vyko Belfast’e.

XXX
Už dviejų dienų Dublin’e aus

tralas Al. Thomas sumušė pasau
linį rekordą. Jis nubėgo 3 mylias 
per 13 min. 10,8 sek. Trijų my
lių rekordą (13 min. 15.2 sek.) 
iki šiol laikė vengras S. Tharos. 
Airiai ūžė iš džiaugsmo, nes ta
tai pirmas pasaulinis bėgimo re
kordas, atsiektas airių žemėje. 
Prietaringi airiai spraudėsi, no
rėdami paliesti A. Thomas (jie 
tikėjo, kad palietimas atneša ir 
jiems laimės). Po bėgimo Thomas 
pripažino, kad čia žaidimo sąly
gos buvo idealios ir žymiai ge
resnės, nei Australijoj.

XXX
★ Tenisą*. Australas A. Coop

er laimėjo švedų teniso nugalėto
jo titulą. Jis nugalėjo kitą aust
ralą — M. Rose — 9-11, 2-6, 6-3, 
6-4, 6-3. Cooper, šiais metais lai
mėjęs Australijos, Anglijos ir 
Švedijos titulus, ruošiasi kovai su 
J.A.V., kur praeitais metais bai
gė antruoju. - *

★ Motociklų lenktynės. Prancū
zijoj per lenktynes žuvo austra
las motociklistas Keith Cambell. 
Jis kaip tik buvo savo karjeros 
viršūnėj T pasaulio 350 c,c. moto
ciklų klasės čempionas. Dalyvau
damas 500 c.c. klasės lenktynėse 
Toulouse, jis irgi pirmavo. Grei
tai važiuodamas, nespėjo apsi
sukti ir iškrypo iš kelio. Jo moto
ciklas apsivertė ore ir vietoje 
užmušė. Australai neteko vieno 
pasaulio meisterio.

XXX
★ “Rugby League” Rungtynės. 

19.7.58 Sydnėjuje įvyko australų 
ir anglų trečias ir paskutinis R. 
L. “testas”. Anglai laimėjo 40- 
17 (14-12). Kaip praeitam nume
ry minėta, anglų komandoj da-

lyvauja lietuvis - V. Karalius. 
Anglijoj R.L. kritikai, prieš iš
leisdami kojnandą į Australiją, 
kai kuriuos žaidėjus buvo smar
kiai užsipuolę. Iškritikavo ir V. 
Karalių. Jam buvo numatyta vie
ta žaisti antrojoj pozicijoj^ nes 
kritikai pabrėžė, kad jis “testam” 
netinka. Tačiau atvykęs į Aust
raliją Karalius žaidė pagrindinėj 
pozicijoj ii* įrodė, kad jis yra vie
nas iš geriausių komandos žai
dėjų. Po antro “testo” Anglijos 
laikraščiai rašė, kad “australai 
jau įsisąmonino Karaliaus vikru
mą.”

Antrame “teste” V. Karaliaus 
sužeistas stuburkaulis pagijo ir 
trečiame jis vėl pasirodė aikštėj. 
Pirmą puslaikį jis sužaidė žiau
rokai. Smarkiai atkayo ir truputį 
susižeidė ranką. Vėliau susipešė 
su australu K. Holman ir už tai 
teisėjas angluš nubaudė. Netru
kus jis kitam australui R. Mossop 
“netyčia” sumušė nosį. Antrame 
puslaikyje Karalius šiek tiek ap
rimto, bet vistiek smarkiai puolė 
ir kietai gynė.

Po trečio “testo” anglų kapito
nas A. Prescott parašė, kad Mc 
Tigue ir Karalius buvo jų puoli
mo žvaigždės. Ypatingai Kara
lius, kuris per “testus” buvo tar
si raktas, kurio pagelba jie at
rakino laimėjimus. Prescott pri
dūrė, kad Karalių išgirti pakan
kamai jis nepajėgiąs. Žiūrovų at
silankė per 68.720.

★ Rugsėjo mėn. 8 — 12 dieno
mis Sydnėjuj prasideda Australi
jos stalo teniso pirmenybės, ku
riose dalyvaus ir keli gerieji ame
rikiečiai žaidėjai. Pirmenybės 
vyks Sydnėjaus Town Hall sa
lėje.

Paruošė R. ‘Cibulskis

PATRIA O.P.S.

50 Station Place, Sunshine, Vic.
Tel.: MM 1176

Darbo vai. nuo 9 ryto iki 9- vak. 
kiekvieną dieną.
Ir 260 Victoria St,, Melbourne, 
prieš Victoria Market.

Tel.: FJ 2268.
Biuras atidarytas tik Vic. Market 
dienomis.
Pigiausias ir garantuotas jūsų sti- 
pirktų dovanų persiuntimas. Vais
tus ir maistą geriausiai apsimoka 
užsakyti pas mus. Turime didelį 
pasirinkimą laikrodžių ir odų.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Geelonge
vytis n — Y.C.W.

36:29 (16:16)
Geelongo krepšinio pirmenybė

se Vytis II susitiko su pirmau
jančia Y.C.W. komanda ir, visų 
nustebimui, ją nugalėjo įtikinan
čiu rezultatu. Kova buvo sunki: 
nuo pat pirmos minutės krepšys 
sekė krepšį,, ir tik antrojo puslai- 
kio pabaigoje vytiečių darnus ir 
apgalvotas žaidimas atnešė pel
nytą pergalę, šiose rungtynėse 
labai gerai pasirodė Jul. Lipšys, 
tolimais metimais padaręs 16 taš
kų. Likusius taškus įmetė: J. Jo
nušas 9, K. Zdanavičius 7, St. 
šutas ir A. Kisielius po 2.

VYTIS II — YMCA 32:13 (19:8)
Vytiečiai, nors, ir žaidė nepil

noj sudėty, nugalėjo silpnoką 
YMCA komandą, žaidimas nebu
vo aukšto lygio — truko gerų 
pasuočių bei tikslių metimų, bet 
geresnis gynimas vytiečių nulė
mė rungtynes. Taškus įmetė: St. 
Šutas 9, A. Kisielius 6, J. Jonu
šas 5, J. Aukštakalnis, K. Zda
navičius ir V. Malinkovas po 4.

VYTIS I — METRO 38:34 (11:19)
Melbourno A Rezervo grupė

je, pirmose priešbaigminėsę rung
tynėse Vytis I po sunkios ir 
įtemptos kovos nugalėjo Metro. 
Rungtynės įvyko Melbourno Uni
versiteto salėje. Salės grindys 
buvo slidžiai išvaškuotos, kas 
neigiamai atsiliepė į žaidimo ei
gą. Ypatingai tas buvo jaučiama 
pirmame puslaiky Vyties koman
doje: metimai, kurie daugiausia 
buvo padaryti neatgavus pilnos 
lygsvaros, visai nekrito, ir mūsiš

AUSTRALIA — RUSIJA
MES SIUNČIAME:

★ Jūsų nuosavus daiktus
— jie turi būti nauji — apdraustu paštu tiesiai į Rusiją
★ Siuntiniai išeina du kartu į savaitę, nedelsiant
★ Nėra laivų perkrovinėjimų — normali pašto tarnyba
★ Visi mokesčiai sumokami — mūsų įstaigoje. Jūsų giminės 

•už gautus siuntinius nieko neprimoka.
★ VISI SIUNTINIAI YRA PILNAI GARANTUOTI.

Medžiagos — vaistai — maistas 

DOVANINIAI SIUNTINIAI BE 
MUITO

i '
USSR ir kitus kraštus

REIKALAUJANT IŠSIUNČIAMI 
KATALOGAI

NEWAUSTRAL CO.,

CONTAL CO.
DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 

DEPARTAMENTAS 
387 Little Bourke St., 
MELBOURNE, VIC.

Tel. MU 1608 & MU 3627

OVERSEAS RELIEF
SERVICE

362 SOUTH TERRACE 
(tuoj prie Woolworth*)

SYDNEY: 76, Pitt St, 1st. Floor. 
ADELAIDE: 118, King William 
St., 3rd. Floor.
PERTH: 19, Pier Street.
MARYVILLE, NSW: Mr. G. 
GONT, 98 Northumberland St.

CANBERRA: Mr. P. SARABT- 
NIUK, Hotel CIVIC.
GEELONG., Vic.: Mr. L. BOMA- 
NICH, 112, Moorabool St. 
COOMA, NSW: Mr. Fr. ERPICH, 
P.O. JUNCTION SHAFT.

BANKSTOWN, N.S.W.
Tel. UY 6882

po darbo: JB 5368
Darbo dienomis: 9.30 v.r. — 7 p.p.
šeštadieniais: 9 v.iyto — 1 p.p.

KLAUSYKITE CONTAL RADIJO PROGRAMŲ 
kiekvieną sekmadienį, 3 GL nuo 2 * ai. p.p. iki 2,30 p.p.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiir.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

BRISBANE: 165, Elizabeth St., C/- Mr. BULINSK1.
SVARBI PASTABA: PAČIŲ PŪKUOTI SIUNTINIAI siunčiami TIE
SIAI iš Australijos į U.S.S.R. kraštus.* Mūsų klijentai iš P. Austrą- 
lijos, Queenslando, Tasmanijos ir ACT susiriša su mūsų atstovais 
tose valstijose.
viimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

<i25a5a525a5e5B5B5a5asH5H5a5e52St!sa5a5B5asa5a5BSBSB5B5Hsa5B5a5a5^  ̂
i EUROPIETIS SPECIALISTAS ___ įa
§ OPTIKAS fA |
N Pritaiko Jūsų'akims ir parduoda visų rūšių J ffi
S akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., m
g šeštad. 9-13 vai. Ji / Cj
g 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. I Į S
H (Priešais Melbourno Town Hall.) V j H
ffl Centr. 1819 f"
pj (n

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“
OVERSEAS PARCEL SERVICE

SAV. L. VACBERGAS
36 WALPOLE ST., KEW, VIC.

TEL. WM 6032
U1U1MIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIM

AUGŠTA KOKYBĖ — ŽEMOS KAINOS

1i
2 f
t

GERIAUSIAS ANGLIŠKAS IR AUSTRALIŠKAS 
MEDŽIAGAS, ĮVAIRIŲ RŪSIŲ ODAS IR AVIKAILIUS 

PARDUODAME ŽEMIAU URMO KAINŲ.
kostiuminės medžiagos .... 26/- — iki 44/- yardas 
paltinės ................................... 26/- iki 48/- yardas
viršutinė oda .................................... nuo 2/3 kv. pėdų

HANSA IR TOLIAU SIUNČIA 11; 22; 23; IR 44 SVARŲ 
SIUNTINIUS LIETUVON IR SIBIRAN.

Siuntiniai apdraudžiami ir jų pri.tatyma. garantuojama..

Gavėjui nieko nereikia mokėti.
Taip pat priimame užsakymus paštu.

Rašykite — pri.ių.ime pavyzdžius.

į
i
I|iX i
I

U A N C A TRAD- SbKST,. f n A110 M CO ““sr- j
VAREHOUSE & OVERSEAS PARCEL SERVICE. !j!
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MOŠŲ PASTOGĖ
KRAŠTO VALDYBA PRANEŠA NAUJA MIŠKININKŲ

VISŲ A.L.B. APYLINKIŲ IR
Liečia: A.L.B. Tarybos rinki

mus.
A.L.B. Krašto Valdyba, remda

masi savo šios dienos posėdžio 
nutarimu bei A.L.B. Statuto 21- 
27 straipsniais, šiuo skelbia 
A.L.B. Tarybos Narių 1959-1960 
metų kadencijai rinkimus.

Einant A.L.B. Statuto 23 str. 
A.L.B. Tarybą sudaro:

A. be rinkimų: 1) atstovai į 
Pasaulio Lietuvių Seimą, 2) ir 
3) Krašto Kontrolės Komisijos ir 
Kultūros Fondo Australijos Apy
gardos Valdybos pirmininkai ar
ba jų pavaduotojai, 4) Krašto 
Valdybos nariai, 5) Krašto Gar
bės Teismo Pirmininkas, 6) Apy
linkių Pirmininkai, 7) Seniūnijų 
Seniūnai ir

II. rinkti atstovai — 
Apylinkių visudtino susirinkimo 
slaptu balsavimu išrinkti įgalio- 
tiniai-atstovai, po vieną atstovą 
nuo kiekvieno šimto pilnateisių 
lietuvių.

Apylinkės, neturinčios 100 pil
nateisių lietuvių, renka po vieną 
atstovą, gi nuo likučio, didesnio 
kaip 50, taip pat renkamas vie
nas atstovas.

A.L.B. Tarybos Narių rinkimai 
turi būti įvykdyti ligi 1958 metų 
spalių mėn. 1 (pirmos) dienos, 
gi išrinktų i A.L.B. Tarybą na-

SENIŪNIJŲ VADOVYBĖMS 
rių-atstovų sąrašai turi būti pri
siųsti A.L.B. Krašto Valdybai ne 
vėliau 1958 m. spalių mėn. 10 die
nos.

Sąrašuose būtinai nu
rodoma išrinktojo atstovo pavar
dė ir vardas, gimdmo metai ir 
tikslus adresas. Kartu prisiunčia
ma taip pat ir visuotino susirin-_ 
kimo protokolo ištrauka rinkimu 
reikalu.

Pageidautina, kad A.L.B. Ta 
rybos nariais-atsiovais būtų ren
kami aktyvūs bendruomenės na
riai.

A.L.B. Tarybos nariai-atstovai 
renkami ne jaunesni 21 metų am
žiaus. Be to, renkamieji turi būti 
tos Apylinkės ribose gyveną lie
tuviai. Rinkimuose gali dalyvauti 
kiekvienas lietuvis, kuriam, ei
nant A.L.B. Statuto str. 3, su
kako 18 metų amžiaus.

Iškilus rinkimų reikalu neaiš
kumams, prašoma kreiptis į A.L. 
B. Krašto Valdybą.

pas. B. Daukus
< už pirmininką

pas. H. Kmitas
Sekretorius

VALDYBA
Lietuvos Miškininkų Sąjungos 

Išeivijoje Australijos skyriaus 
nariai korespondenciniu būdu iš
rinko naują skyriaus valdybą iš 
R. Venclovo — pirmininko ir J.P. 
Kedžio ir L. Kaladės — narių.

Sąjungos Centro Valdyba (U.S. 
A.) šiuo metu labiausia rūpina
si sušelpti Sibiran ištremtuosius 
miškininkus. Australijos skyriaus 
nariai ir jų bičiuliai šiam reika
lui sudėjo per £ 90.0.0.

Australijos skyriaus adresas: 
R. Venclovas, 9 Lemnos St., Ho
mebush, N.S.W.

CANBERRA

MENO PARODA 
CANBERROJ

“Artists Society of Canberra” 
organizuoja Pabaltiečių Meno 
Grupės “SIX DIRECTIONS” pa
rodą Canberroje. Paroda įvyks 
rugsėjo mėn. 20-28 dienomis Art 
Centre Riverside patalpose, kurių 
oficialiai atidarys Mr. George 
Sutcliffe, C.B.E., komisionierius 
Commonwealth Public Service 
Board.

Pastaba: A.L.B.-nės Tarybos su
važiavimas vyks š.m. gruodžio 
mėn. 28, 29 ir 30 dienomis Mel
bourne.

Parodoje dalyvaus: estai — Ed
gar Aavik ir August Molder; lat
viai — Vldis Abolins ir Dzems 
Krivs; lietuviai — Jurgis Mikše- 
vičius ir Henrikas Šalkauskas.

SYDNfiJUS
LIET. KARIUOMENĖS KORĖJŲ 
SAVANORIŲ SUSIRINKIMAS

š.m. rugsėjo mėn. 14 d. (sek
madienį) 2 v.p.p. 17 Belmore 
A-ve, Belmore (prie pat stoties), 
V. Šliogerio bute, Šaukiamas vi
suotinis metinis Kūrėjų Savano
rių Australijos sk. narių susirin
kimas.

Visi nariai kviečiami' būtinai 
dalyvauti.

L.K.K.S. S-gos Australijos 
Skyr. Valdyba

AUKŲ VAJUS BAIGIASI 
RUGSĖJO 21 D.

Dienos — savaitės greit bėga: 
nepamirškime paruošti ir atiduo
ti savo auką Vokietijos — Aust
rijos lietuviams. Rūbų, avalynės 
ir piniginės aukos priimamos 
sekmadieniais. Camperdowne (per 
p. A. Ničajų), o taip pat ir ki
tose vietose prieš lietuviškas pa
maldas ar lankant kolonijas 
(per kun. P. Butkų). Aukų rin
kimu ir persiuntimu rūpinasi 
Sydnėjaus Lietuvių Caritas.

PAŠTO VALDYBA PRIMENA
Siunčiant aerogramme — oro 

pašto laišką (mėlyną lapelį) nie
ko į jį nedėti, nes įdėjus jis eina 
tip paprastu paštu — ne oro.

Bendrai j laiškus į užsienį ne
dėti pinigų, nes tai yra prieš įs
tatymus: jie gali būti konfiskuo
jami, o siuntėjas gali būti net 
patrauktai atsakomybėn ar bau
džiamas.

Siunčiant fotografijas ar bend
rai sunkesnius Air Letter — oro 
pašto laiškus, uždėti, reikiamą 
kainą pašto ženklų, kitaip laiš
kas eis paprastu paštu. Geriausia 
prieš siunčiant pašte pasverti ir 
pasiteirauti.

Taip pat pasiteirauti pašte, 
siunčiant įvairius siuntinius, ypač 
už geležinės uždangos: ką gali
ma siųsti ir ko ne, nes tie nuos
tatai dažnai keičiasi ir daug siun
tinių dėl to sugrįžta arba yra 
konfiskuojami.

K.P.B.

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad sekanti Sydnė
jaus Senųjų Skautų .Židinio, suei
ga įvyks š.m. rugsėjo mėn. 20 
d. 5 vai. p.p. Bankstowno Lie
tuvių Namuose.

Židinio vadovybė

SPAUDOS BALIUS
Mūsų Pastogės” š.m. rugpiūčio 

mėn. 30 d. ruoštas Spaudos Ba
lius Sydnėjuje turėjo nepaprastą 
pasisekimą. I gražiąją Cabramat- 
tos Civic Hali salę susirinko apie 
500 tautiečių. Puikiai muzikantų 
kapelai grojant, balius tęsėsi iki 
2 vai. nakties.

Dalyvius ypač maloniai nuteikė 
baliaus programoje pasirodžiusi 
garsėjanti Australijoj lietuvaitė 
balerina Ramona Rataitė, kuri 
išpildė šiuos tris šokius:

1. šokį iš baleto “Spraktukas” 
(Casse Nasette), muz. Čaikovs
kio,

2. Kubos šokį “Mambo” ir
3. Ispanų šokį “Savaljanas”.
Pirmajam šokiui pianinu akom

panavo Br. Kiveris.
čia primintina, kad apie p. Ra

moną Rataitę didieji Sydnėjaus 
ir Melbourne dienraščiai daug 
rašo, pranašaudami jaunajai ba
lerinai gražią ateitį. Ramona jau 
ilgesnis laikas, kaip rodosi Syd
nėjaus, paskutiniu metu — Mel- 
buorno televizijose ir šiuo laiku 
dirba Musical Comedy “Demian- 
fis” sąstate, šokdama solo parti
jas su dideliu pasisekimu.

Baliaus pasisekimui labai daug 
padėjo Sydnėjaus Mot. Soc. Glo
bos D-jos paruoštas pigus ir ska- 
nuą bufetas.

Šia proga “Mūsų Pastogė” nuo
širdžiai dėkoja visiems, kurie sa
vo darbu padėjo balių suruošti ir 
jį pravesti. Ypatingas dėkui — 
šauniąjai lietuvaitei Ramonai ir 
Soc. Mot. D-jos valdybai bei na
rėms.

“.M.P.” redakcija

MINĖJIMAS JAUNIMUI
Bankstowno Apyl. Valdyba ren

gia rugsėjo 8-sios minėjimą, mo
kyklinio amžiaus vaikams, kuris 
įvyks rugsėjo 18 d. (šeštadienį), 
1 vai. po pietų, Protestant salėje, 
Bankstowne.

Kviečiame dalyvauti Sydnė
jaus, Bankstowno, Cabramattos 
apylinkių mokyklinio amžiaus 
vaikus, skautus ir jų tėvelius.

Bus paskaita, atskirų apyl. vai
kų pasirodymai, dainos, eilėraš
čiai, šokiai. Dalyvaus skautų tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
A. Alčiausko, akomponuojant Al
giui Plūkui.

žinoma, jauniesiems bus pa
tiekta ir “Pepsi Colos”.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba

Parodą tvarko ponia S. Lucas, 
talkininkaujant pabaltiečių gru
pėms Canberroje.

Be to, “SIX DIRECTIONS” 
lapkričio mėn. rengia didelę pa
vasario parodą Sydnėjuje, o 1959 
metais organizuoja parodą Euro
poje.

“SIX DIRECTIONS" Paroda 
Canberroje, bus atidaryta: darbo 
dienomis: 7-9.30 vakaro. Savait
galiais: 2-5 po pietų ir 7-9.30 va
karo. šeštadienį, rugsėjo 20 die
ną, 3 vai. po pietų Galerijoje Tho
mas Gleghorn praves pašnekėsi 
tema “Modernusis menas”.

Thomas Gleghorn, žinomas aus
tralų dailininkas, 10 mėnesių 
laikotarpy laimėjęs G meno pre
mijas Australijoje. Taigi Sydnė
jaus Blaxland. Galerijos direkto-
rius specialiai važiuoja į Canber- 
rą dalyvauti parodos atidaryme, 
kuris mielai sutiko pravesti -pa
minėtą pašnekesį.

Visi kviečiami dalyvauti.
Gi šeštadienį, rugsėjo 27 die

ną, 3 vai. po pietų Galerijoje kal
bės vienas iš dalyvių — estų dai
lininkas Edgar Aavik.

----------V-W’JVWW.WWi

J. Strautins į
5-TH FLOOR

SIUNTINIAI l LIETUVĄ

į
306 The Causeway 

MELBOURNE

MES ATPLAUKĖM PRIES 
10 METŲ

Supuolimo dėka, lygiai prieš 10 
metų — rugsėjo 8-ją dieną 1948 
metais mūsų laivas Woster Victo
ry I pasiekė Australijos krantus. 
Nemažas lietuvių būrys braukė
me ašaras, matydami nuogus ir 
nejaukius naujosios žemės vaiz
dus, kaikur paįvairinamus apsilu
pusių eukaliptų nedarniais silue
tais.

Griaudu darėsi taip toli atsi
danginus nuo gimtosios žemės,, 
tačiau dar guodėmės viltimi, kad 
Vakarų politikos vairuotojai gal 
neilgai mums leis čia pabuvoti, o 
darys rimtų žygių išlaisvinti oku
puotąją Lietuvą.

Iš Bathursto pereinamosios sto
vyklos laive susigyvenęs mūsiškių 
vienetas buvo greitai išskirstytas 
po plačiąją Australiją, ir, štai, 
pirmųjų dienų įspūdžiai pamažė
le apsidengė užmiršties dulkėmis.

šiandieną norisi man dešimt
mečio sukakties proga pasveikin
ti tada atvykusius tautiečius ir 
priminti mūsų širdyse tada ru
senusią pažadų ugnelę — būti ne
palaužiamais lietuviais patriotais, 
savos tautos ambasadoriais sve
čioje žemėje ir niekada nepamirš
ti kenčiančios Tėvynės.

P. Pilka,
B u v. “Woster Victory” laivo 

Liet. Kom. P-kas.

BRISBANE
KARALIENĖS RINKIMAI

Brisbanės Apylinkės Valdyboj 
š.m. rugpjūčio mėn. 16 d. suruo
šė C.D.A. retą balių.

šokių pobūviai būna bemaž 
kiekvieną mėnesį, bet šitas ba
lius buvo tikrai ne eilinis, nes 
jame teikėsi dalyvauti net kara
lienė, kurią grožio konkurso ko
misija atpažino, grožio karalienės 
garbe apvainikavo ir šokoladu 
apdovanoti pristatė.

šitą garbę nusinešė p. Mali
šauskų Nijolė.

Tuo dar viskas nesibaigė. Bu
vo pa j ieškota ir skoningiausiai 
apsirengusio vyro. Ir taip tvar- 
kingiausiais aprėdalais buvo ras
ti Rimas Budrys ir Vaidas Stan
kūnas.

Grožio konkurso komisija ir 
tuo dar nepasitenkino, bet ėmė 
dairytis, kuri pora gražiausiai 
šoka.

Geriausiai šokančiosios poros 
vardą išsikovojo Malvida Vilki- 
naitė ir Ramanauskas. Ir šį titu
lą jiedu nusipelnė ne už kokį 
ten “žargakojį”, bet už meliodin- 
gai banguojantį valsą.

Pagal lytį ir skonį laimėtojams 
buvo padalintos ir dovanėlės.

Baliuje veikė ponių Vilkinienės 
ir Nicienės tvarkomas bufetas ir 
grojo gera lenkų kapela.

Nors dalyvių atsilankė gana 
daug ir dauguma jų liko paten
kinti, tik nebesuspėjau patirti, ar 
patenkintas tapo Apylinkės “iž
do” valdytojas p. Vilkinąs.

XXX
šiuometinė Brisbanės Apylin

kės Valdyba yra tokia, kokios mū
sų bendruomenei ir reikėjo.

Ji jstengė iškasti ir salę (aust
ralų katalikų mokyklos klasė, 
Peel ir Merivale gt. kampas, Sth. 
Brisbanėje), kurioje sekmadie
niais vėl veikia iš mirties pri
kelta vargo mokyklėlė, vedama 
kuklaus, bet atsidavusio tautie
čio Sakalausko, o jam sergant — 
p. Stelmokienės. Gi jaunintas tu
ri čia patogių užeigą kultūrin
giems žaidimams ir sportui.

Corindas Povels

PAJIEŠKOJIMAI
* Paulausko Stasio, sūn. Sta

sio, gim. 1925.IX.30 Tauragėje, 
j ieško motina. Rašyti: M. Prane
vičius 170 Gooch Ave., Toronto 
9, Ont. Canada.

* Katausko Jono, sūn. Kazio, jo 
žmonos Karolinos ir vaikų (Jono 
su Elena) pajieško sesuo. Rašyti: 
M. Pranevičius 170 Gooch Ave., 
Toronto 9, Ont. Canada.

* Jieškomas Kastantas Sanda, 
sūn. Jurgio iš Degučių kaimo, 
Keturvalakių valse. Prašau atsi
liepti adresu: Stasys Pranskevi-

T A Z A B
Lithuanian Department

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON W 11, ENGLAND.

Persiunčia siuntinius į Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir kitus kraštus 

be jokiu trukdymų.
SIUNTINIAI PASIEKIA ADRE
SATUS PER 4-6 SAVAITES.

Kainoraščius galite gauti ir 
pavyzdžius matyti pas mūsų

M. P E T R O N L
152 LIVERPOOL RD., 

ENFIELD (SYDNEY), N.S.W. 
Tel.: UJ 5727

Darbo valandos nuo 9 iki 6 darbo 
dienomis, šeštad. nuo 9 iki 1 vąl. 
Kitu laiku susitarus.

2
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Nepamirškite!
ELBOURNO LIETUVIŲ

Š.M. SPALIO 10 D., PENKTADIENI,
: RICHMOND TOWN HALL.
’ Tęsis nuo 8 vai. vak. iki 2 vai. ryto.
’ ★ Puiki 6 asmenų kontinentalinė kapela,
' ★ Turtingas skanių valgių bufetas,
• ★ Gaivinantis alutis ir kiti gėrimai.
t Kvietimus gausite': pas J. červinską sekmadieniais bibliotekoj
♦ ir pas V. Baltutį užsisakę telefonu MX 1082.

MALONIAI VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME IR 
LAUKIAME BALIUJE.

Melbourne Lietuvių Klubo 
Taryba

2
2

PATIKSLINIMAI
★ Ponui “Mūsų Pastogės” Re

daktoriui, Tamstos redaguojamo 
laikraščio 1958 m. rugsėjo mėli. 
1 d. Nr. 35, “Jaunimo Kvieslio" 
kronikos žinutėje — Dovana Li
tuanistams —, matomai dėl ko
respondento netikslios informaci
jos, paskutiniame sakinyje pra
silenkta su tiesa. Parašyta:
o atgavus Vilnių, vadovavo Gedi
mino sostinės paštui”. Gedimino 
sostinės — Vilniaus centrinio 
pašto viršininku aš nesu buvęs, 
juo buvo p. Justinas Gečiauskas.

Reiškiu pagarbą —
Liudas Barkus 

xxx
★ “Mūsų Pastogės” Nr. 34 

straipsnyje “Tautinė Olimpiada 
ir mes” yra įsivėlusi klaida, kur 
inž.' J. Riauba yra pavadintas tei
sininku. Sporto Skyr. redakcija 
dėl padarytos klaidos atsiprašo.

čius, 19 Fairholt Rd., W. Hamil
ton, Ont., Canada.

* Vincą Bakaitį prašo atsiliep- 
tijo dėdė V. Dulaitis, 6 Crabtree 
way, Medina, W. Australia.

* Pajieškomas Henrikas Lu- 
kavičiua, sūn. Vlado, gint 1924 
met., gyv. Stoties g-vėj, Panevė
žy.
. Rašyti: J. Mickevičienė, 9 War- 
raba Street, Como West, NSW.

* Jieškomas Bronius Kačeraus
kas, gyvenęs Albury. Pajieško 
brolis iš Lietuvos. Jis pats ar ži
nantieji apie jo likimą prašomi 
rašyti: J. Milą, 3 Millar Street, 
Drummoyne, N.S.W.

Inž. IZIDORIŲ JONAITI,

jo brangiai žmonai Vilhelminai staiga ir netikėtai 
mirus, giliai užjaučia

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Inž. IZIDORIUI „JONAIČIUI,

jo brangiai žmonai Vilhelminai mirus, skausme 
gilią užuojautų reiškia

C.P. Protai

A.a. Vilhelminai Jonaitienei staiga ir netikė
tai mirus; jos vyrui

inž. IZ. JONAIČIUI
giliausią užuojautą reiškia

Staugirdų ir Vėteikių šeimos

Gilaus liūdėsio valandoje, netekus brangios 
gyvenimo draugės, mylimam collegai

Inž. IZIDORIUI JONAIČIUI
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

L ir V. Bukevičiai

Inž. IZIDORIUI JONAIČIUI,

mirus jo mylimai žmonai Vilei, sunkaus liūdesio 
valandoje širdingą užuojautą reiškia

Asevičių ir Daudarų šeimos

Inž. IZD. JONAIČIUI,
jo mylimai žmonai Vilhelminai netikėtai mirus, 
giliausią užuojautą reiškia

P. Alekna

Didžio skausmo valandoje, mielai žmonai mirus,
Inž. I. JONAIČIUI 

užuojautą reiškia
A.K. Kazakevičiai, 
A.M. Jokantai, A. Vilimas

Mielą inž. IZ. JONAITĮ,

jo brangiai žmonai Vilei mirus, skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučia

R.M. Rudžiai

Mylimai žmonai mirus,
Inž. IZ. JONAITĮ

gilaus liūdesio valandoj nuoširdžiai užjaučiu
G. Umbražiūnas

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney,-(Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniskis, as President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elisabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120). _____
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