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SEIMUI 
IŠSISKIRSČIUS

Užsienių lietuvių spaudoje pla
čiai minimi Pasaulio Lietuvių 
Seimo darbai ir nutarimai.

Ir iš tiesų, Seimo suorganiza
vimas ir sušaukimas buvo ne ei
linis įvykis, bet plačiai nuskam
bėjęs garsas, apie kurį rašo ne 
tik lietuviškoji spauda. Nors šiuo 
sunkiu politiniu momentu nebu
vo galima Seime priimti kurie 
nors veiksmingi politiniai nutari
mai, tačiau jau pats įvykio fak
tas rodo lietuviškosios tremties 
gajumų ir ryžtingumų.

Kaip matėme iš pereitos “M. 
P.”, Seime dalyvavo visų dides
niųjų lietuvių kolonijų atstovai. 
Australiją atstovavo Krašto Val
dybos prašytas, visai nesenai iš 
Adelaidės išvykęs Amerikon, čia 
rinktas tikrasis Seimo narys adv. 
J. Kalvaitis.

Be to, kiti Australijos lietuvių 
rinktieji seimo nariai (A. Mikaila, 
VI. Jakutis ir J. Meiliūnas), pa
tys negalėdami dalyvauti Seime, 
kiek teko girdėti, pagal ALB-nės 
statutų, buvo prašę juos atsto
vauti antrininkams, gyv. Ameri
koj.

x
Seimo atstovų aptarimuose es

mingiausiu punktu buvo — lietu
vybės išlaikymo problemos trem
tyje.

Šia prasme tame viso laisvojo 
pasaulio lietuvių įgaliotinių su
važiavime Lietuvos atstovas Va
šingtone J. Kajeckas, savo kalbo
je tarp kitako pareiškė:

“Susirinkome čia laisvai, nė- 
kieno neįsakomi ir negrąsomi, 
kaip tai įprasta šių dienų paverg
toje Lietuvoje. Meilė bočių kraš
tui mus subūrė. Didelė susirin
kusių dalis, bent vienerius me
tus, buvome lietuvių tautos pa
mintų teisių, jos skriaudos ir jos 
pažeminimo gyvieji liudininkai. 
Tad, ir liudykime pasauliui. Tai 
mūsų garbinga pareiga. Nes, jei
gu Lietuvos išsivadavimo iš namų 
nevalios valanda užsitęstų — di- 

- džiuma mūsų liudyti tokios pro
gos vargiai besulauksime. Tad, 
išnaudokime progą. Liudykime 
apie lietuvių tautos tikrųjų va
lių, kuri nėra Kremliaus atsto
vaujama valia. Tad, rikiuokimės, 
t.y. organizuokimės ir planuoki
me, kol dar nevėlu. Susiorgani
zavę, išsikalbėję, atsigaivinę dva
sia, — pasirašykime ir pasišvęs- 
kime. Demonstruodami, liudyda
mi ir darbo aparatų sėkmingai 
užsukdami, jūs atliksite savo 
šventųjų pareigų ir paliksite atei
ties kartoms žymę, kad skriau
džiamos tautos laisvės sutemų 
metu buvote geri jos užtarėjai ii' 
liudytojai. Uždavinys kilnus, bet 
ne vienintelis^ Lygiai prįeš 23 
metus gilios erudicijos profeso
rius, M. Romeris, pareiškė: “Iš
eivių lietuvių masės išlaikymas 
yra vienas didžiausių mūsų tau
tos darbų, viena didžiausių Lie
tuvos problemų ir nuo jos iš
sprendimo pareina Lietuvos liki
mas”. Tai buvo laisvės meto dia- 
gnozas. Jis padarytas tada, kai 
laisvasis lietuvis nepažino trem
ties. Gyvenimo momento akivaiz
doje toji problema dar labiau su- 
aktualėjo, ji nepalyginamai rim
tesnė.”

Itin svarbus Seimo sprendimas 
— išrinkta 5 metams vyr. PL fi
nes vadovybė, kuri šių kadenci
jų reziduos Kanadoje, Toronte. 
Kaip matome, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė jau turi savo cent
rą, į kurį paskirų kraštų valdy
bos (šiuo atveju — Australijos

KELIOS AKTUALIJOS
NEĮSILEIDO PALECKIO

Po pasaulio parlamentarų kon
ferencijos, kurioj dalyvavo ir Sov 
Rusijos "parlamentarai”, jų 
Justas Paleckis, lyg oficialiai 
užkviesti Urugvajaus, lankyti šių 
respubliką, rugpjūčio 16 dienų pa
sirodė delegacija šio krašto sosti
nėje, bet be J. Paleckio.

ši sovietų delegacija visai nė- 
protokoliškai buvo sutikta. Spau
da pasirodė labai nepalankiai, žy
miausios kultūros institucijos 
prieštaravo sovietų diktatūros 
agentų lankymuisi, o studentija 
aktyviai pasireiškė prieš. Sovie
tams padėjus vainiką prie Urug
vajaus nepriklausomybės atkovo
tojo Jose Artigas paminklo, jį pa
šalino, uždėdami savo ir kaip ver
gijos nepageidautinų atstovų vai
niko padėtųjų vietų, atsinešę van
dens kibirus ir muilų, išvalė šluo
tomis.

Su šia rusų "parlamentarų” de
legacija turėjo atvykti ir “prezi
dentas” Justas Paleckis, kurio at
vykimų pirmieji paskelbė, vietos 
lietuvių komunistėliai. Jie subruz
do jam suruošti banketų. Jau da
lis tikėtų buvo išplatinta, imant 
po 10 pezų.

Sov. Rusijos pavergtų tautų at
stovų Antikomunistinis Komitetas, 
į kurį įeina ir lietuviai, paskelbė 
sostinės dienraščiuose komunikatų, 
kuriame Justą Paleckį sulygino su 
Vengrijos Kadaru ir pageidavo, 
kad jis nebūtų sutiktas, kaip lega
lus Lietuvos atstovas. į tai buvo 
labai rimtai atsižvelgta Sov. Ru
sijos Ambasados Urugvajuje, kuri 
jį nutarė iš delegacijos eliminuoti 
ir nukreipė į namus.

Tikimasi taip pat, kad diploma
tinių šaltinių buvo padaryti žygiai, 
nes Urugvajui laikant Lietuvos 
ministrų daktarų Kazį Graužini, 
leidžiant legaliai veikti Lietuvos 
atstovybei ir nepripažįstant Lie
tuvos prijungimo prie Sov. Ru
sijos, Justas Paleckis nebuvo gali
ma laikyti kaip teisėtas Lietuvos 
vyriausybės atstovas.

LIETUVIAI, LATVIAI, ESTAI 
NĖRA SOVIETŲ PILIEČIAI
"Frankfurter Allegemaine”, 

komentuodama susitarimus dėl 
repatriacijos, t.k. pastebi, kad ir 
vokiečiai įsipareigojo leisti sovie
tų pilečiams grįžti į Sov. Sąjun
gą. Laikraštis čia pat pabrėžia, 
kad Vokietija nėra iki šiol juri
diniai pripažinusi Pabaltijo kraš
tų įjungimo į Sov. S-gą, tad vo
kiečiai lietuvius, latvius ir estus 
neskaito sovietų piliečiais. Sovie
tų piliečių Vak. Vokietijoje esą 
apie 13.000, pabaltiečių g4.’000, 
lenkų apie 72.000 ir dar kitų tau
tybių, viso apie 220.000 svetimša
lių. Iš sovietų piliečių iki šiol 
panorėjo grįžti tik 300.

MADAGASKARE NEPRIKLAU
SOMYBĖS JUDĖJIMAS

Įsisiūbavus įvykiams šiaurės 
Afrikoje, pasigirdo panašių atgar
sių ir kitose Prancūzijos užjūrio 
kolonijose, jų tarpe ir Madagas
kare.

Krašto Valdyba) galės kreiptis 
instrukcijų gavimo ir kitais rei
kalais. šis faktas rodo, kad atei
tyje lietuviškoji išeivijos ben
druomenė norima centralizuotai 
vadovauti ir aktyvinti.

Tikėkime, kad viso Pasaulio 
Lietuvių Seimo patikėtieji kana- 
diečiai lietuviai savo vadovaVimo 
aktyvumu tikrai išjudins ir pagy
vins tremties lietuviškąją dvasią.

Madagaskaras kadaise kelis am
žius buvo malgašų — eilės mala
jų kilmės tautų gyventojų — ne
priklausoma valstybė. Ji buvo pa
naikinta 19 amž. pabaigoje pran
cūzų kolonizatorių. Po šio karo 
ten pasireiškė judėjimas atstatyti 
nepriklausomų savą valstybę. Ji 
būtų gana imponuojanti, nes Ma
dagaskaras ploto atžvilgiu yra 
didesnis už Prancūziją — 590.000 
kv. klm., o gyventojų turi 5 mi
lijonus. 1947 m. šis nepriklauso
mybės sąjūdis buvo privedęs net 
prie ginkluotų kovų, šių metu 
Madagaskaro socialistų partijos 
suvažiavimas nutarė reikalauti 
autonomijos, kaip pereinamojo 
tarpsnio į nepriklausomybę. Po 
poros dienų Tautinės Lygos suva
žiavimas 37 balsais prieš 1 pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią 
nepriklausomybės Prancūzijos 
unijos rėmuose. Gegužės pradžio
je Tananarive — Madagaskaro 
sostinėje — posėdžiavęs Nepri
klausomybės kongresas, apjungęs 
8 politinius ir visuomeninius sam
būrius priėmė manifestų, reika
laujantį Madagaskarui nepriklau
somybės tuojaus pat.

Ryšium su šiais sąjūdžiais Ta
nanarive ir visame krašte koloji- 
nė valdžia ėmėsi saugumo prie
monių.

V. VOKIETIJOS ATKIUTIMAS
Apie Vakarų Vokietijos atkiu- 

timą gana įdomiai aprašo J. Ma
tulionis "Tėviškės žiburiuose”:

"Kiekvienas buvęs dypukas ge
rai atsimena kokiame stovy pa
liko Vokietiją; sugriautą, sunai
kintų, alkaną ir apšepusių. Da
bar po 11 metų važinėjant po tas 
pačias vietas atrodo, kad tos vie
tos ne tos pačios. 'Štai dabar 
esu Hannoveryje. Teko būti čia 
prieš 12 metų. Gerai atsimenu, 
kaip teko laukti traukinio aikš
tėje prie stoties, kur buvo susta
tyti suolai ir padarytas "laukia
masis” po atviru dangumi. O 
šiandien pastatai, aikštės su gė
lėmis, judėjimas ir viskas kaip 
ir visur kitur pasauly.

Ir dar daugiau. Vokietija at
rodo, kad lyg ir nusivaliusi, ap
sišvarinusi. Visur šviesu, visur 
švaru. Rodos, tik vakar dažyta, 
tik vakar numazgota. Ir tvarka 
pasigėrėtina. Žmonės švariai ap
sirengę. Moterys, tiesa, atrodo 
pablyškusiai. Labai mažas pro
centas vartoja dažus, pudras, lū
pų pieštukus. To visai nematyti 
pas senesnes ir pas paaugles. Bet 
drabužiai visų geri.

Krautuvės nuo prekių lūžta, Ir 
namie gamintų pilna in iš užsie
nių. Ir pilna visur žmonių. Ju
dėjimas didelis. O kainos nėra 
žemos. Uždarbiai maždaug suda
ro pusę Kanados uždarbių, skai
tant 1 dol. lygų 4 markėms (fak
tiškai — 4.18), o prekių kainos 
beveik lygios kanadiškėms, ypač 
maisto. Lyginant su Kanados kai
nomis jos beveik yra tos pačios 
maistui ir drabužiams. Odos, me
džio kainos jau žymiai mažesnės, 
beveik pusiau.

Taigi vokiečiui yra sunkiau 
įpirkti turint galvoje jo uždar
bius ir kainas. Gyvenimo stan
dartas yra dar žemesnis. Ir dar 
ilgai bus toks, nes nors Vokieti
ja savo pramone lyginasi prie 
pirmaeilių valstybių, bet negali 
sau pasivelyti liuksuso, viską, ką 
uždirba ir pravalgo. Darbinin
kams uždarbių kelti negali, nes 
nebegalėtų tiek išvežti, kiek šian
dien eksportuoja.

Kada matai tą iš griuvėsių at

sistojusią šalį, kada ji jau lygi
nasi arba daugeliu atžvilgių pra
lenkia karų laimėjusias tautas, 
tai ir kyla klausimas: kodėl Vo
kietija taip greit prakuto? Kodėl 
Vokietija jau ir soti, ir apsiren
gusi, ir savo pastogę turi, ir su
geba eksportuoti savo, gaminius, 
konkuruodama su kitomis valsty
bėmis prekių gerumu ir'jų kai
na? Kur to priežastys? Ar pasi
rinkto j santvarkoj, ar tokie jau 
žmonės tie vokiečiai, kurie anot 
senos rusų patarlės "gali ir bež
džionę išrasti”?

Greičiausia, bus ir viena ir ki
ta!

Kad pasirinkta sistema daug 
prisidėjo prie tokio tempo viso 
gerbūvio siekiant, tah yra aišku. 
Juk Rytinėj, taip vadinamoj "de
mokratinėj” Vokietijoj, kuria 
valdo bolševikai ir kur gyvena 
tie patys vokiečiai, šiandien ūkiš
ka padėtis visai kita. žinoma, 
rusas ir šiandien dar plėšia ry
tinės Vokietijos gyventojus ir jų 
darbo vaisių didžiulę dalį pasisa
vina. Bet vistik ir sistemos yra 
skirtingos. Vakarų Vokietijoj yra 
laisvė ūkiškai kurtis ir gyventi, 
laisvė konkurencijos, laisvė ini
ciatyvos. Valstybė neužgoži žmo
gaus. Vakarų Vokietijoje kiek
vienas žmogus yra laisvas kūrė
jas net ir ūkiška prasme. Jis yra 
laisvas laisvųjų tarpe, t.y. kol ne
kenkia kitam. Valstybė sudaro są
lygas. Valstybė daboja, valstybė 
protingai apdeda mokesčiais. 
Valstybė globoja silpnuosius. Pvz. 
jau esu beveik savaitė Vokieti
joje ir nemačiau gatvėje atsisė- 
dusio invalido ištiesusio ranką. 
Dar nesutikau žmogaus, kuris 
būtų paprašęs pfenigo “kavai”. 
O juk invalidų Vokietijoj po pas
kutinio karo turi būti! Kur jie? 
Tuo tarpu jr Kanadoj ir turtin
goj Amerikoj mes susiduriame 
net su viešu vargu.

Vadinasi, Vokietija mokėjo 
rasti teisingus ūkiškus santykius, 
mokėjo susitvarkyti ir socialine 
prasme.

Dėl geros ūkiškos sistemos 
kraštas klesti. Socialinius reika
lus moka taip tvarkyti, kad nie
kas nelieka be reikalingos glo
bos. Suderinimas šių dviejų reika
lų rodo didelę valstybės vyrų iš
mintį. Paprastai būna kitaip — 
arba viena pusė sutvarkyta, arba 
kita. Kad abi pusės būtų augštu- 
moj — tai jau reikia turėti ir 
valstybę tvarkant meno gabumų.

V. Vokietija, atsistojusi Euro
poj bolševizmui ant kelio, laimin
gu būdu duoda pavyzdį žmoni
jai, kaip galima praktiškai rišti 
sunkiausias problemas.

APIE LIETUVIŲ MENO 
PARODĄ

New Yorke vyksta tarptautinė 
lietuvių meno paroda, kur daly
vauja Amerikoje ir užsienyje gy
veną dailininkai. Paroda susilau
kė ir didžiosios spaudos dėmesio. 
Apie jų rašė "New York Times”, 
taip pat to laikraščio australiš
koji laida (rugsėjo 7 d. numeris). 
Parodos recenzentas apibūdina 
lietuvių meną1, netekus jam savo
jo pagrindo — Lietuvos, Sovietų 
Sąjungos pajungtos, kaip egzilinį 
meną, kur esąs ryškus nostalgiš
kas prisirišimas prie savojo gim
tojo krašto. Nors daugelis meni
ninkų yra studijavę Prancūzijoje 
ar Amerikoje, tačiau jų kūriniuo
se esama bruožų, kuriuos esą tek
tų apibudinti tautiniais, nes poe
tiniu nusiteikimu prieinama prie 
gyvenimo pavaizdavimo drauge 
iškeliant ir neapsipratimą naujo
je aplinkoje. Tąja proga "N.Y. 
T.” recenzentas, palyginimui pra
vesti, primena Lietuvoje gimusius 

dailininkus Soutiną ir Ben Shah- 
ną, kurių pirmasis, mokęsis Vil
niuje, gyveno ir dirbo Paryžiu
je, gi antrasis tebekuria Ameri
koje. Lietuviai dailininkai ypa
tingai esą stiprūs grafiniame me
ne — tat esanti geriausioji pa
rodos dalis.

Prie lietuvių darbų reikalinga 
prieiti su ypatingai asmenišku su
pratimu. žymesniais dailininkais 
parodoje laikomi: Augius, Elskus, 
Jonynas, Paškevičius ir Viesulas.

(m)

LEIDINYS APIE LIETUVOS 
VOKIEČIUS

Lietuvos vokiečių bendruome
nės (Landsmannscbaft) Vokieti
joje leidinys "Heimatsstimme” ge
gužės numeryje mini Didžiojo Ku
nigaikščio Gedimino 1323 m. ge
gužės 26 d. išleistą raštą, kuriuo 
vokiečiai kviečiami kurtis Lietu
voje. šis raštas laikomas pirmuoju 
dokumentu, nuo kurio prasideda 
Lietuvos vokiečių istorija. Tą,_ 
šiemet Lietuvos vokiečiai mini OoL 
m. savo istorijos. Tuo klausimu 
4,Heimatstjimme” paskelbė prof.
V. Jungferio straipsnį.

Lietuvos vokiečiai Vakarų Vo
kietijoje turi įsteigę savo "bend
ruomenę”. (Landsmannschafū)> 
kurios būstinė yra Hannoveryje. 
Jos priešakyje stovi prof. J. 
Strauch, buvęs vokiečių gimnazi
jos Kaune direktorius reikalų ve
dėjas yra H. Hahn. Mėnesinį lei
dinį "Heimatstimme” redaguoja
W. Guenther. Be bendruomenės, 
kaipo leidėjas pasirašinėja Lietu
vos vokiečių evangelikų pagalbos 
komitetas. Kaipo jaunimui skirtas 
priedas leidžiama "Die Raute” 
(Rūta). Lietuvos vokiečiai savo 
ženkleliu irgi yra pasirinkę rūtą.

š.m. Lietuvos vokiečiai Essene 
turėjo savo trečiąjį kultūrinį su
važiavimą, kuriame buvo nutarta 
gegužės 26 d. (Gedimino kvietimo 
sukaktį) paskelbti Lietuvos vokie
čių diena. Savo kalboje bendruo
menės pirmininkas prof. Strauch 
išsitarė, kad didžioji Lietuvos vo
kiečių dalis nebeketinanti grįžti į 
senąją, tėvynę.

• VINCO KUDIRKOS MONO
GRAFIJA. Lietuvių enciklopedijos 
leidykla pradėjo rinkti Aleksandro 
Merkelio parašytą Vinco Kudirkos 
monografiją. Ji bus 400 pusi, ir to
kio pat formato, kaip Lietuvių en
ciklopedijos leidžiami Vinco Krė
vės raštai. Monografiją numato
ma išleisti dar šį rudenį.

Ši monografija leidžiama minint 
V. Kudirkos 100 m. gimimo sukak
tį ir bus plačiausia apie šį mūsų 
didįjį tautos žadintoją, kokia tik 
kada buvo išleista. Jos autorius, 
Al. Merkelis, Lietuvoje buvo para
šęs geriausią iki šiol J. Tumo — 
Vaižganto monografiją, kuri nese
niai buvo perspausdinta ir trem
tyje.

• KNYGA ŠEIMININKĖMS. 
Jau išėjo iš spaudos antra laida 
Juzės Daužvardienės knygos “Po
pular Lithuania Recipes”, šia 
knyga buvo toks susidomėjimas, 
kad visa ankstybesnė laida — net 
beveik 6.000 egzempliorių — iš
pirkta ir dabar išleista antra lai
da — 5.000 egzempliorių. Išleido 
Liet. Katalikų Spaudos draugija.

★ Švedijos vyriausybė užsakė 
Anglijoj atomines raketas. Jas ji 
vartosianti apsigynimo tikslams.

★ Pranešama, kad Jordano ka
raliaus Huseino pozicijos krašte 
nuolat blogėja. Manoma, kad jį 
tepalaiko tik nežymi dalis krašto 
gyventojų.

Savaitės Žinios
KARAS STIPRĖJA FORMOZOS 

SĄSIAURY
Paskutinę savaitę, atrodo, įtem

pimas Tol. Rytuose pradeda įgau
ti rimtą fazę. Raudonųjų kinie
čių artilerijos griaudimas, apšau
dant nacionalistų laikomas pak
rančių salas, ne tik nemažėja, 
bet dar didėja. Tiekimas į Que- 
moy salą ir toliau vykdomas tik 
iš lėktuvų, nes laivais, be retų 
įsivogimų, neįmanoma įvažiuoti.

Tačiau nacionalistinės vyriau
sybės galva gen. čiangkaišekas 
kietai nusistatęs pakrančių salų 
be kovos neatiduoti.

Naujausiomis žiniomis, Raud. 
Kinijos pakrančių erdvėse įvyko 
didelis nacionalistų ir komunis
tų lėktuvų oro mūšis. Naciona
listai nušovė 11 raudonųjų lėk
tuvų, be nuostolių sau, nors tik 
30 jų lėktuvų buvę apsupti visos 
šimtinės rusų gamybos komunis
tinių naikintuvų. Yra žinių, kad 
nacionalistai naudojo naujausias 
amerikiečių orines raketas.

Politiniai komentatoriai spėja, 
kad Kinijos komunistai šiuo kar
tu dar nėra pasiruošę pulti šias 
salas, ir artilerijos bombardavi
mą vykdo tik politikos sumeti
mais, norėdami prasišmugelioti į 
UNO narius. Ta prasme jie vedė 
pasitarimus su Amerikos ambasa
dorium Varšuvoj.

Tačiau po to, kai UNO pilna
ties sesija žymia didžiuma balsų 
Kom. Kinijos mandatą į Jungt. 
Tautas atmetė, manoma, gelbs
tint prestižą, gali vis dėlto jie 
pabandyti išsikėlimą į Quemoy 
salą.

★ Australijos vyriausybė rim
tai susirūpino, kai Amerika pa- f 
skelbė, kad ji sumažina alavo ir 
cino importą, šiuo būdu Austra
lija neteksianti apie 20 mil. do
lerinių pajamų į metus.

★ Pirmasis Anglijos admirali
teto lordas Selkirk, kuris dabar 
lankosi Australijoj, sako, kad 
greičiausia visuotinas atominis 
karas jau niekada neįvyks, nes 
oponęntinės pusės bijosi, kad jos 
abi šitokio karo atveju bus su
naikintos. Jo nuomone, karai te
bus tik regionalinio ( pobūdžio, 
kuriuose nebus vartojami atomi
niai ar vandeniliniai ginklai. Tuo 
būdu ir ateityje jūrų laivynas 
vaidinsiąs svarbiausią vaidmenį.

★ Prancūzijos vyriausybė ėmė
si nepaprastų priemonių prieš 
bombinio teroro aktus, kuriuos 
vykdo teroristai alžyriečiai visa
me krašte. Paskutiniu metu jie 
band«| susprogdint net Eifelio 
bokštą. Sekmadienį vyksta refe
rendumas dėl konstitucijos pakei
timo.

★ Beirute, Libane, vėl prasi
dėjo teroro aktai.. Kariuomenei 
duotas įsakymas šauti į kiekvie
ną, kurį pamatys su ginklu.

Naujasis prezidentas gen. Che- 
hab perėmė savo pareigas ir pa
reiškė, kad jis sieks juo greites
nio amerikiečių išsikraustymo iš 
krašto.

Anglija ir Japonija susitarė 
ir viešai pareiškė, kad jos negins, 
jei Raud. Kinija bandys jėga at
siimti iš nacionalistų pakrančių 
salas.

★ Didž. Britanija ir toliau 
sprogdina vandenilines bombas 
Ramiajame vandenyne.

1
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NAUJOJI KARTA
ORAS IŠ SVETUR RUSIJOJE

Sir Fitzrby Maclean, britų par 
lamento narys ir garsus knygų 
autorius, parašęs didelio pasise
kimo turėjusią knygą apie Rusi
ją “Eastern Approaches”, nese
niai ir vėl lankėsi Tarybų Są
jungoje.

Savo įspūdžius jis paskelbė 
“Sunday Times”, čia pateikiame 
kai kurias ištraukas iš jo įspūd
žių Gruzijoje ir jo nuomonę dėl 
Rusijos ateities.

Pagal autorių, niekur nėra tiek 
daug “Teddy Boys”, arba rusiš
kai vadinamų “Styliagų” (nuo 
žodžio stilius), kaip Tiflise, Gru
zijos sostinėje. Ten, esą, vaka
rais visas miestas išeinąs pasi
vaikščioti ir paplepėti į svarbiau
siąją miesto gatvę ir ten iki vė
lybos nakties vaikšto po du, tris, 
vieni į kitus žvalgydamiesi, ki
bindami mergaites ir pasakoda
mi paskutines naujienas. “Sty- 
liagos” čia pasirodo visoje savo 
grožybėje. Jų tarpe yra apsiren
gusių tik languotais marškiniais 
ir brezentinėmis kelnėmis, bet 
yra dėvinčių ir “pilną uniformą”: 
siaurais kaklaraiščiais, aksomu 
siūtų apikaklių ilgais švarkais, 
siauromis kelnėmis ir šiuo atve
ju niekuo nepakeičiamais storais 
guminių padų batais.

Tas nacionalistiškai nusiteikęs 
jaunimas prieš porą metų sukėlė 
Tiflise riaušes, nors tai visiškai 
neįsivaizduojama Tarybų Sąjun
goje. Riaušės buvo sukeltos dėl 
to, kad Chruščiovas drįso sunie
kinti gruziną Staliną. Stalinas, 
esą, dabar gruzinų tarpe daug 
populiaresnis, negu kai buvo gy
vas.

Tiflise du policininkai vos ne
areštavo straipsnio autoriaus. 
Mat, jis fotografavo gatvėje. Po
licininkai priėjo ir laužyta rusų 
kalba paklausė, ką jis čia daro.

— Fotografuoju, — atsakė au
torius.

— Kodėl? — vienbalsiai vėl 
paklausė policininkai.

— O kodėl ne? — atkirto jiems 
autorius.

Pasikalbėjimas tęsėsi. Policinin
kai nurodė, kad fotografuoti už

drausta. Tada autorius jiems pa
rodė jam išduotas taisykles, ku
riose pažymėta, jog fotografuoti 
galima. Policininkai tada paklau
sė, kas jis toks, o kai sužinojo, 
kad jis turistas, pakeitė toną. Jei 
turistas, vadinas, Gruzijos sve
čias. Užsimezgė pasikalbėjimas, 
abu policininkai prisistatė — vie
nas gruzinas, o antras armėnas. 
Gruzinas teiravosi, kaip mūsų 
Stalino draugas Churchillis gyve
na?”, ar gauna pakankamai dide
lę pensiją? Autorius nurodė, kad 
Churchillis sunkumų nejaučia.

Armėnas teiravosi, ar D. Bri
tanijoje yra armėnų. Sužinojęs, 
kad yra ir net nemažai, pastebė
jo, kad jie visi turi būti dabai* 
jau tarpę lordais.

Po tokio pasikalbėjimo polici
ninkai jau nieko nebesakė dėl fo
tografavimo. Tik savęs fotogra
fuoti neleido, nes jie patys esą 
“paslaptis”.

Autoriui susidarė įspūdis, kad 
rusai karo nenori. Gyvenimas po 
paskutiniojo autoriaus vizito Ta
rybų Sąjungoje buvo pasikeitęs. 
Pirmiau gyvenimas Tarybų Są
jungoje buvo paralyžuotas, užša
lęs.” Dabar dalinai dėl įvykių rai
dos, dalinai dėl paties Chruščiovo 
intervencijos gyvenimas juda, le
das lūžta.

Autorius sako, kad Chruščio
vas yra užsibrėžęs nepaprastai 
sunkų ir keblų tikslą. Jis nori 
padaryti tai, kas Rusijoje yra 
sunkiausia: nori liberalizuoti ti
roniją, pakeisti teroro režimą į 
švelnesnę valdymo formą, įleisti 
šiek tiek šviežio oro iš svetur.

Tačiau reikia prisiminta, kad 
Rusija pasižymėjo tironais, kaip 
Stalinas ar Jonas žiaurusis, ku
riems sekėsi geriau, negu carams, 
norėjusiems įvesti gerų reformų.

Autorius mano, kad Chruščio
vui gali pavykti per 15 ar 20 me
tų pramonės ir ekonomijos sri
tyje pasivyti Jungtines Ameri
kos Valstybes. Gerėjant gyveni
mui, neišvengiamai bus didžiau
sių pasikeitimų tarybiniam reži
me. Tokiuose dalykuose, sako au
torius, negalima sustoti pusiauke

lėje. Jei jau vieną kartą Tarybų 
Sąjungos- valdovai davė šiek tiek 
laisvės savo gyventojams, jiems 
teks duoti tos laisvės vis daugiau 
ir daugiau. įleidus truputį švie
žio oro iš svetur, reiks jo leisti 
vis daugiau. Niekas autoriaus 
tiek nenustebino, kaip piliečių 
troškimas sužinoti, kas vyksta 
užsienyje. Jis negalėjo suprasti 
kokiu būdu jiems pavyksta gauti 
tiek užsienietiškų knygų, madų 
žurnalų, plokštelių, kokiu būdu 
jie gauna pasiklausyti tiek daug 
užsienio radijo transliacijų ir 
kaip jie taip sugeba prieiti prie 
užsieniečių.

Autorius plačiai aprašo naują
ją klasę, naująją tarybinę aristo
kratiją, kurią sudaro naujaip iš
auklėtieji, naujieji turtuoliai, ka- 
rininkija, technokratai ir biuro
kratai, kurių vaikai važinėja nuo
savais automobiliais, šoka “Rock 
-i-Roll” ir geria šampaną. Pats 
Chruščiovas neseniai pasakė: “Au
ga karta, kuri galvoja kitaip, ne
gu mes”. Ta naujoji karta, tie 
naujieji žmonės, pagal autorių, 
nėra pilnai partijos kontroliuoja
mi, ir juo toliau, juo sunkiau bus 
šį iniciatyvos turintį elementą 
vesti pagal partijos liniją.

Vieną tokių vyrų autorius pa
klausė: “Kaip jums atrodo, ko
dėl Chruščiovas nužudė Nagy?” 
“Ak”, tas atsakė, visai nekreip
damas dėmesio, ar kas klausosi, 
ar ne, “tur būt, todėl, kad jis 
manė, jog gėda laikyti kalėjime 
nekaltą žmogų!” Atsakymas bu
vo tikrai stebėtinai ciniškas.

Autorius mano, kad vidutinis 
rusas yra prisirišęs prie savo 
krašto, kai jis mato tik tai, kas 
dedasi Tarybų Sąjungoje, tai ne
gali likti visiškai nejautrus per 
paskutinius metus į gerąją pusę 
pasukusiems pasikeitimams. To
kie žmonės gali būti geri Chruš
čiovo talkininkai. Autorius mano, 
kad, gerėjant gyvenimo lygiui ir 
proporcingai didėjant laisvei, Ta
rybų Sąjungoje nebus jokių vidi
nių sukrėtimų. Autorius net pri
leidžia, kad jei Rusija žengtų 
toliau dabartine linkme ir per 
kokį 20 metų pasivytų Ameriką, 
tada ir režimas jau būtų tiek pa
sikeitęs, jog tarp Amerikos ir 
Rusijis nebebūtų skirtumo.

Auotrius mano, kad Vakarai 
neturi bijotis glaudesnių ekono-

PARODA ADELAIDES
LIETUVIŲ

Lietuvių Sąjungai kviečiant, L.
K. Fondo Adelaidės skyrius, pir
mininkaujamas L. Martinkaus, 
Lietuvių Namuose, tų namų ati
darymo, rugsėjo mėn. 7 d., proga 
surengė Adelaidėje gyvenančių 
lietuvių dailininkų kūrinių paro
dą.

Parodoje buvo išstatyta 60 pa
veikslų visų šešių Adelaidėje te
begyvenančių lietuvių dailininkų, 
šie visi dailininkai — S. Neliub- 
šys, A. Kudirka, J. Rudzinskas,
L. žygas, P. Savenis ir V. Ryd- 
linskis išstatė po dešimts, dau
giausia aliejaus tapybos paveiks
lų.

Kaip matyti, Adelaidės Lietu
vių Namai yra pakankamai erd
vūs, kad namų salėje net 60-tys 
paveikslų tilpo, kurių tarpe buvo 
nemažai keturių ir trijų pėdų il
gio, nors dauguma jų ir siekė 
viens kitą, kas paveikslams ne
mažai kenkė, o taip pat kenkė ir 
bendram geram parodos vaizdui.

Apleidus Adelaidę dailininkams 
Marčiulioniams, Rūkštelei ir Mi- 
lakniui, vienu iš stipriausių Ade
laidės dailininkų liko S. NeIiubT 
šys. Jis yra jau dalyvavęs keliose 
viešose parodose ir susilaukęs 
geros kritikos, šiai parodai jis 
geriausių darbų neišstatė, geres
nieji nors ir darnūs darbai, bet 
atlikti mažai išieškotais stam
biais pabraukimais, daugiau tin
kamais scenos dekoracijoms.

A. Kudirka, išstatęs porą malo
niai atrodančių medžio lėkščių, 
savo moderniais mėginimais yra 
perdaug paviršutiniškas.

J. Rudzinskas, neblogai valdąs 
pieštuką, vistik dar silpnas ran
kų traktavime — kaikurie jo pa
veikslai stokoja harmonijos.

P. Savenis naivus savo temomis, 

minių ryšių su Tarybų Sąjunga, 
nes tokie ryšiai ir bendradarbia
vimas Vakarams nepavojingi, o 
Rusijoje gyvenantiems žmonėms 
jie duotų vis daugiau ir daugiau 
jų to trokštamo “šviežio oro”.

E.L.I.

NAMUOSE
nejautrus kompozicijai ir netvar
kingas technikoje, nors ir matosi, 
kad turi kažkokį, bet dar visai 
neišvystytą, talentą. Jam reikia 
pastudijuoti dar daug dalykų, o 
verta būtų, nes iš kaikurių pa
veikslų matyti, kad jau dabar jis 
siekia estetinių pradų.

Rydlinskio idealas, atrodo, yra 
užkimšti Adelaidėje spragą, ku
rią padarė A. Rūkštelė, išvažiuo
damas į Ameriką. Jo paveikslų 
temos ir pavadinimai yra tie pa
tys. Tik kur A. Rūkštelė šešė
liuose sugebėjo panaudoti violeti
nes ir mėlynas spalvas, Rydlins- 
kis dar tebenaudoja kažkokią as
faltinę rudą, jo berželiai prie 
upelio auga ant žemės, kuri tik 
kaip kokia vieno centimetro plu
ta plūduriuoja ant vandens, kom
pozicija daugumoj simetrinė, be 
jokio dėmesio centro. Tačiau, kai
kurie paveikslai, lyg atsitiktinai, 
dėl mažo spalvų įvairumo įgau
na tam tikros harmonijos — vie
ningumo.

Nemažai paveikslų buvo par
duota, dailininkai patenkinti, lie
tuvių namai ir butai pasipuošė 
savų dailininkų kūriniais, tuo pa
rodydami šeimininkų prisirišimą 
lietuviškai kultūrai, jų gerą sko
nį ir inteligenciją.

Dailininkai ir toliau yra kvie
čiami Lietuvių Namų salėje iš
statyti savo kūrinius ir juos karts 
nuo karto pakeisti naujais. Su
manymas sveikintinas, linkėtina 
tik dailininkams, kad jie daugiau 
padirbėtų, daugiau pastudijuotų, 
būtinai šį tą paskaitytų, gal ma
žiau išgertų, praplėstų savo aki
račius, kad parodose daugiau ne
bebūtų “sarmatlyvų” baisenybių, 
kad tos baisenybės, jei ne per 
dailininkų, tai per visuomenės 
tamsumą, klaidingai suprastą pa
triotizmą ar kitokį nesusipratimą 
nepatektų ir ant privačių sienų.

Kad žmonės galėtų džiaugtis 
saldžiais meno vaisiais, reikia, 
kad jie turėtų noi*s pusėtiną nuo
voką apie meną, bet pirmiausia 
tokią pusėtiną nuovoką turi įsi
gyti patys dailininkai.

L. ŽYGAS

NEVIENODAS LIKIMAS
Nusileidus saulutei, visi Ute

nos miesto skvero augalai nei iš 
šio, nei iš to pradėjo kalbėtis, 
savo didžias bėdas, vargelius ro
kuoti.

— Ech, ir apleido gi mane, — 
atsiduso prakiurusiais šonais gy
vatvorė, — nei kas pakerpa, nei 
pašukuoja... Ožkomis užsiundė... 
Koks gi iš manęs gali būti papuo
šalas?

— Keli tavo stabarai vis dėl
to žaliuoti ima. O žvilgterk į mus
— dykuma iš žaliojo ploto beliko,
— atsiliepė kelios sumindžiotos 
skvero žolelės.

— Oi, tie vaikai-vanagai, — 
gailiai sucypė besikalanti iš klom
bos balta gėlytė, — visas mano 
seseles, giminaites nugnaibė.

Padvelkė lengvas vėjelis. Au
galai palinko vienas prie kito ir 
jau visiškai tylomis pradėjo kuž
dėtis. Apie ką jie kuždėjosi — 
sužinoti nepavyko. Tik manau, 
jog reikalas lietė nevienodus au
galų likimus. Tų, kurie auga 
miesto tvarkdarių darželiuose, be 
abejo, likimas visiškai kitoks...

A. Bijūnas
Iš “Tiesos”, 1958.V.25.

• ISTORIJOS ŽURNALAS. 
Neseniai susiorganizavusi Lietuvių 
istorijos draugija nutarė leisti ne
periodinį istorijos ir pagalbiniu 
mokslų žurnalą — Tautos praeitis

Tautos praeitis eis knygomis, 
maždaug po 200 — 250 puslapių 
kiekviena. Keturios knygos suda
rys vieną tomą. Norima kasmet 
išleisti vieną tomą. Vienos knygos 
kaina bus 3.00 dol., o užsisakant 
iškart visą tomą — 10.00 dol.

Pirmojo tomo pirmąją knygą 
norima išleisti jau šių metų gale.

Pirmojoj Tautos praeities kny
goj tarp kitko jau numatoma 
spausdinti prof. dr. Z. Ivinskio 
studiją apie lietuvių — rusų san
tykius, kun. dr. K. A. Matulaičio 
apie lietuvių ir etruskų giminin
gumą, dr. A. M. RaČkaus str. apie 
Nemuno vardo kilmę, J. K. Kario 
apie seniausius lietuvių pinigus, 
V. Liulevičiaus — mūsų vargo mo
kyklos Vokietijos ir Austrijos 
stovyklose, inž. J. Rugio — Palan
gos gimnazijos istoriją, St. Pilkos 
— iš lietuvių teatro istorijos ir kt.

LIETUVA ŠIANDIEN
Duomenys nesenai iš Lietuvos atvykusio 

(Tęsinys iš “M.P.” 38 Nr.)

KOMJAUNUOLIŲ VAIDMUO
Mokyklose, gimnazijose (viduri

nėse mokyklose) ir universitetuose 
padėtis taip pat nevienoda. Mari
jampolės pedagoginėje mokykloje 
komjaunuolių skaičius palygina
mai aukštas. Ten ypač veikliai pa
sireiškė komjaunimo sekretorius 
J. Kalvaitis, kuris kiekvienam 
moksleiviui statė klausimą: “Stok 
į komjaunimą, arba pasitrauk iš 
mokyklos”. Kas moksleiviams be
liko daryti? Išeiti iš mokyklos ma
žai kam norėjosi. Todėl dauguma 
padavė prašymus. Kitose mokyk
lose komjaunuolių skaičius mažes
nis. Darbininkų jaunimo gimnazi
joje 1956 — 57 mokslo metais iš 
140 mokinių buvo tik 10 — 15 
komjaunuolių. Berniukų ir mer
gaičių gimnazijose komjaunuolių 
skaičius jau aukštesnis, nes į jas 
ateina iš pradžios mokyklų moki
niai su pionieriškais kaklaraiščiais 
ir pagal amžių jie automatiškai 
įjungiami į komjaunimą. Moks
leiviai čia neturi jokio kito kelio. 
Be to, stojant į aukštąsias mokyk
las, į partiškumą kreipiamas ati
tinkamas dėmesys. Vieniems,

GYVENTOJŲ NUOTAIKOS
Dalis gyventojų yra tiesiogiai 

ar netiesiogiai nuo komunistinio 
režimo nukentėjusi. Vieni pateko 
į Sibirą, kiti Lietuvoje neteko savo 
šeimos narių, giminių ar turto, to
dėl visai normalu, kad esamai sis
temai jaučiama neapykanta. Net 
ir tie, kurie nėra kokiu nors būdu 
paliesti, daugumoje nepatenkinti, 
žemas pragyvenimo lygis, įvairūs 
trūkumai ir nedatekliai, kuriems 
galo nematyti, nesukelia simpatijų 
bolševikams. Tačiau gyventi rei
kia. Kiekviename žingsnyje tenka 
susidurti su esama santvarka, su 
jos įstatymais, su pareigūnais, 

daugiau ištvermingiems, pavyksta 
išsilaikyti be komjaunimo, ypač 
inteligentiškų šeimų vaikams, tas 
kelias pasidaro būtinas. Tėvai, 
nors jie ir būtų prieš komunisti
nį režimą nusistatę, savo vaikams 
negali drįsti duoti neigiamą pata
rimą komjaunimo atžvilgiu. Buvo 
atsitikimų, kada vaikas, tėvams 
pasakius “ne”, mokykloje pionie
rių vadovui pareiškė, kad tėvai 
jiems draudžia stoti į organizaciją. 
Tokiu atveju tikrai menkas malo
numas tėvams. Susidūrimas su 
saugumu gali būti kelio į Sibirą 
pradžia.

Komjaunuolių politinis lygis yra 
— galima drąsiai sakyti — žemiau 
vidutinio. Menkai lanko susirin
kimus, blogai ar visai nevykdo nu
tarimus ir pasireiškia tik tiek, kiek 
būtina. Pagal įstatus, kiekvienas 
komjaunuolis privalo nešioti ženk
liuką, tačiau gatvėje retai pama
tysi komjaunuolį su ženkliuku.

Nepaisant visos nuolatinės pro
pagandos, sovietiniam režimui ne
pavyko jaunimo patraukti į savo 
pusę.

tuos įstatymus vykdančiais, žmo
nės pamažu atbunka. Viltis su
laukti laisvės tai nutolsta, tai vėl 
priartėja, priklausomai nuo tam 
tikrų įvykių. Vieną kitą priverčia 
ar sugundo stoti į partiją, žmo
gus kasdien rungiasi su visa eile 
rūpesčių, kurie čia Vakaruose ne
žinomi, be to, bijosi trėmimo, ka
lėjimo ir yra bejėgis prieš bet 
kokį smurtą, žmonės nekenčia 
komunistų ir rusų, nes jie atnešė 
mirtį, nepasitikėjimą kaimynu, 
gaują šnipų, melą. Neapkenčia 
komunistų, neapkenčia visos siste
mos, laukia laisvės, o jos nesimato. 

Tačiau tiki daugiau ar mažiau, 
kad toji diena kada nors ateis. 
Nelaukia tik saujelė parsidavusių 
dūšia ir kūnu Kremliui. Ir kas 
būdingiausia, žmonės laukia karo. 
Karo bijo, bet laukia, nes tai at
rodo jiems vienintelis išsigelbėji
mas iš to nesibaigiančio pragaro. 
Jei karas ir atneša nelaimių, tai 
žmonės, gyvendami nuolatinėse 
nelaimėse, tariasi nebeturi ką 
prarasti. “Kas išliks, tas gyvens”, 
sakoma Lietuvoje. Bolševikai tai 
žino, bet žmogui neikvėpsi meilės 
jų melui, jei giliai širdyje paslėp
ta neapykanta.

“TEGYVUOJA LAISVĖ”
Kaip komunistai nepasitiki gy

ventojais, galima matyti iš visos 
eilės faktų. Pavyzdžiui, per kiek
vienas komunistų “šventes” sus
tiprinama apsauga įmonėse, įstai
gose, elektrinėse, o kai kur gat
vėse vaikšto ginkluoti policijos 
patruliai.

Dažnai daromos kratos pas įta
riamus asmenis, ypač studentų 
tarpe. Tai daroma netik prieš

BAŽNYČIOSE — SPORTO SALĖS, SANDĖLIAI
Marijampolėje veikia vienintelė 

šv. Mykolo parapijos bažnyčia. 
Neuždaryta ir rusų cerkvė, bet ji 
neturi šventiko. Evangelikų baž
nyčioje įrengta sporto salė. Buv. 
įgulos šv. Vincento bažnyčioje 
dabar knygyno sandėlis, o žydų 
sinagogoje įrengtas audimo fabri
kėlis “Šešupė”. Dvasiškiai neturi 
teisės lankytis mokyklose, o ligo
ninėje gali lankytis tik tuo atveju, 
jei ligonis jį iškviečia. Eisenoms 
aplink bažnyčią reikalingas vie
tos komiteto leidimas. Dvasiškių 
važinėjimas pas gyventojus Ka
lėdų proga, plotkelių dalijimas, 
vyksta kaip ir anksčiau. Pamal-

ATEISTINĖ
"Ateistinė propaganda vedama 

labai plačiai ir įvairiausiais bū
dais. " Paskaitos, mokyklos (kur 
kiekviename vadovėlyje rasi ką 
nors antireliginio), kinas, spauda,

Būdingas gyventojų “solidaru
mo” su komunistine vyriausybe 
pasireiškimas yra demonstracijos 
kokių nors “švenčių” garbei. I ri
kiuotę stoja įmonėmis, mokyklo
mis, įstaigomis, laisvo pasirinkimo 
eisenoje nėra. Pavyzdžiui šių metų 
1-sios gegužės išvakarėse Mari
jampolėje partinis organizatorius 
Bružas susirinkime jau iš anksto 
pareiškė: “Kas nedalyvaus demon
stracijoje, negaus žemės daržams”. 
Nežiūrint į tai, į demonstraciją 
atvyko maždaug 30 proc. visų dar
bininkų, taigi nei trečdalis.

komunistų šventes, š. m. vasario 
16-sios išvakarėse visuose išva
žiavimuose į Kauną patruliai kratė 
sunkvežimius, lengvas mašinas, o 
kartais ir pėsčiuosius. Vasario 16 
d. Kaune patruliavo sargybos. 
Marijampolėje kai kuriose mokyk
lose buvo nuplėšyti komunistų šū
kiai bei portretai ir iškabinti už
rašai “šalin rusai”, “Tegyvuoja 
laisvė” ir kt.

dos, ypač sekmadieniais ir per di
deles šventes, lankomos gausiai. 
Lankytojus galima taip suskirsty
ti: 40 proc. moterų, 30 proc. vyrų 
ir 30 proc. jaunimo. Atlaidai bū
na, tačiau jie vis nukeliami į sek
madienius. Ypač paskutiniu me
tu gyventojai gyvai lankosi atlai
duose, kurie vyksta bažnytkai
miuose.

Namuose gyventojai daugiau ar 
mažiau išlaiko krikščioniškas tra
dicijas. Pavasarį papuošia kry
žius kaimuose, moko vaikus mal
dų, veda juos prie pirmosios 
komunijos.

visa tai persunkta ateistine propa
ganda. Kiekviename žingsnyje 
stengiamasi pašalinti ar susilpnin
ti religinį jausmą. Pavyzdžiui, 
gimnazijose duodamos tokios te

mos: “Religija — mokslo stabdis”, 
“Mitas apie Dievą” ir t.t. Mokslei
viams, ypač specialiose mokyklose, 
bet ir kai kurių įstaigų darbuoto
jams bažnyčią lankyti draudžiama. 
Dažnai galima prie bažnyčios pas
tebėti bestovinėjantį kurį Įnors 
komsorgą, kuris seka jo žinioje 
esančius komjaunuolius. Pastebė
tas toks jaunuolis perspėjamas, 
sunkesniais atvejais turi daryti 
viešą atgailą, arba pašalinamas iš 
komjaunimo, o tai jau reiškia ke-

GYVENTOJŲ APRŪPINIMAS
Gyventojų aprūpinimas nenor

malus. Visa prekybos sistema pro
vincijoje sujungta į rajonų koope
ratyvų sąjungas, kurios skirsto 
prekes į bazes ir krautuves mies
teliuose ir kaimuose.

Marijampolėje yra 8 maisto 
parduotuvės, 2 mėsinės, 1 žuvies 
parduotuvė, 1 universalinė krau
tuvė, 1 gastronomas, 2 geležies 
išdirbinių parduotuvės, 1 knygy
nas ir 6 bufetai ir valgyklos. Be 
to, kai kurios įmonės turi savo 
parduotuves, priklausančias koo
peratyvų sąjungai, kuriose galima 
gauti duonos, degtinės, cigarečių, 
žuvies konservų ir kai kurių kitų 
prekių, o protarpiais — pagal są
rašus — ir cukraus.

Prekių pasirinkimo dažnai ne
būna jokio. Yra paplitęs posakis: 
“Skubink pirkti, šiaip kitas 
nupirks”.

Tokios prekės, kaip pipirai, lau
rų lapeliai ir kiti prieskoniai, o 
taip pat mielės, krautuvėse nema
tysi. Tačiau rinkoje jų yra kiek 
nori, žinoma pasakiškomis kaino
mis.

Kai sužinoma, kad gauta nauja 
prekių partija, jau kelias valan
das prieš krautuvės atidarymą 
sotvi žmonės ir laukia tos malonės, 
kad už savo pinigus galės norimą 
daiktą nusipirkti. Pernai rudenį, 
prieš atidarant universalinę krau
tuvę/gyventojų minia jau nuo vi
durnakčio stovėjo prie durų, nes 
rajono kooperatyvų sąjunga prieš 

lio galą. Darbo jau negausi, ko
kio norėsi.

Savaime suprantama, kad toks 
ilgametis spaudimas padaro savo, 
žmogus, ypač jaunimas, yra pri
verstas bažnyčią lenkti iš tolo.

Naujai išleistų maldaknygių ma
tyti neteko, tačiau galima nusipir
kti spekuliatyvinėmis kainomis se
nų laidų. Kitos religinės litera
tūros nėra. Tiesa, buvo išleistas 
katalikiškas kalendorius, tačiau jis 
labai retai kur - užtinkamas.
PAGRINDINĖMIS PREKĖMIS 
tai kelis mėnesius taupė prekes 
tai didžiąjai dienai.

Lietuvoje labai sunku gauti 
odines pirštines. Jos retos kaip 
vaistai ir kartais, pamatęs pas pa
žįstamą, klausi, iš kur jas gavo.
“Parvežė draugas iš Maskvos”, at
sako. Lietuvoje tokie dalykai ta
po įprasti reiškiniai, šių metų pa
vasarį į Marijampolę atvežė par
tiją importuotinių batų iš Dani
jos. Batai buvo gana skoningi ir 
kaina prieinama. Pigiausieji kaš
tavo 180 rublių. Vos tik pasklido 
žinia po miestą, prasidėjo krautu
vės šturmavimas. Ir per kelias 
valandas viskas, išskyrus batus po 
270 ir 300 rublių, buvo išparduota.

Įėjęs į miesto krautuvę, paste
bi didelius kiekius degtinės, vyno 
ir žuvies konservų. Jų galima 
gauti visada ir bet kokiais kiekiais. 
Tačiau, ir negaunant kokių nors 
būtiniausių prekių, galima rasti 
išeitį. Tai laisvoji rinka. Pas spe
kuliantus galima gauti viską. Jie 
važinėja į Karaliaučių, Rygą ir 
kitus stambesnius miestus, super
ka ten prekes, parveža į Lietuvą 
ir parduoda bent dvigubomis kai
nomis. Pipirų ir laurų lapelių 
parsigabenti stambesni spekulian
tai vyksta net į Kaukazą. Yra ir 
silkių spekuliantų. Kur nors pa
jūryje jie superka silkes po 1,50 
rb. št. ir parvežę parduoda po 3 
rublius už štuką. / _

(Bus daugiau)
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Australijoj
........ . AUSTRALIJOS LIETUVIŲ MOTERŲ SKYRIUS '

ONA MAŠIOTIENĖ 
1883-1958

MŪSŲ PASTOGĖ

GIRTINAS BERNIUKU ELGESYS

Šiemet sueina 75 metai, kai gi
mė viena didžiųjų Lietuvos mote
rų — Ona Brazauskaitė — Ma
šiotienė, savo gyvenimų pašven
tusi kbvai už Lietuvos moters tei
sių sulyginimą bei išlaikymą ir 
lietuvės sąnioninimą.

Ona Mašiotienė gimė 1883 m. 
rugsėjo mėn. Slavėnų dvare, 
Anykščių vai., Utenos aps., sulen
kėjusių bajorų šeimoje, tačiau iš 
mažų dienų jautėsi lietuvaite. 
Baigusi Kauno mergaičių gimna
ziją išvyko Maskvon studijuoti, 
kur baigė gamtos — matematikos 
fakultetą. Uoliai dalyvavo Lietu
vių studentų draugijoje ir domė
josi moterų judėjimu, vykusiu va
karuose, ypač Anglijoje, ir ilgai
niui tapo didi kovotoja už mote
rų teisių sulyginimą. Ji buvo narė 
pirmosios lietuvių moterų drau
gijos — Lietuvių Moterų Susivie
nijimo, įsteigto Vilniuje 1905 me
tais. Tos draugijos įgaliota atsto
vavo lietuvės moteris visos Rusi
jos moterų suvažiavime. Buvo Di
džiojo Vilniaus Seimo atstovė. Tų 
pat 1905 metų pabaigoje dalyvavo 
moterų sodiečių suvažiavime Lo- 
tov^nuose, kur iškėlė politinių ir 
ekonominiu teisių sulyginimo 
klausimą.
1907 m. dalyvauja pirmame Lie
tuvių Moterų Suvažiavime Kaune 
įsisteigus Lietuvių Moterų Sąjun
gai Vilniuje, tampa jos viena ak
tyviausių narių.

Ona Mašiotienė, baigusi univer
sitetą, nors jai buvo siūlyta liktis 
prie universiteto, pasirenka Vil
nių, kur mokytojauja gimnazijoje 
iki pirmojo pasaulinio karo pra
džios. Karo metu išvyksta j Mask
vą, kur dirba tremtinių tarpe.
1917 m. revoliucijos įkarštyje įku
ria Lietuvių Moterų Laisvės Są
jungą, apjungusią įvairių politiniij 
nusistatymų moteris ir jai vado
vauja. 1917 m. vyksta Lietuvių 
Seiman Petrapilyje, kur primena 
nepaneigti moterų teisių.

1918 metais grįžta Vilniun, kur 
beatsikuriant Lietuvos valstybei, 
suburia lietuves ir įsteigia moterų 
komitetą Lietuvos kariuomenei re
mti ir jam vadovauja.
Ona Mašiotienė yra viena iš stei
gėjų pirmosios mergaičių gimna

A.L.B. ADELAIDĖS APYL. MOT. SEKCIJOS 
VEIKLA

Adelaidės Apyl. Moterų Sekci
ja buvo sušaukusi metinį savo 
narių susirinkimą, kuris įvyko 
Lietuvių namuose.

Susirinkimą atidarė pirmininkė 
p. Garbaliauskienė, kuri taip pat 
padarė Sekcijos metinės veiklos 
apžvalgą. Iš patiektos apyskaitos 
paaiškėjo, kad Moterų Sekcija 
per savo, kadenciją turėjo pajamų 
£ 533-1-9Ž, išlaidų £ 404-13-7. Ma
tant negausų susirinkimo dalyvių 
skaičių ir žinant, kad tik dalis jų 
sudaro tą aktyvųjį branduolį, ky
la klausimas, kokiu būdu Moterų 
Sekcijos sugebėta gauti tokias žy
mias pajamas ir atlikti tą didžiu
lį labdaros darbą.

Vienų metų laikotarpy aplan
kyta per šimtą ligonių ir gimdy
vių ligoninėse ir namuose. Prak
tiškai beveik visi sergantieji bu
vo Moterų Sekcijos narių ne tik 
aplankyti, bet dovanėlėmis pra
džiuginti bei paguosti. Nebuvo 
užmirštos ir varge bei sunkumuo
se atsidūrusios šeimos, kurios 
Moterų Sekcijos buvo globojamos 
ir remiamos. Be to, buvo suruoš
ta Kalėdų Eglutė vaikučiams. 
Padėta Apyl. Valdybai suruošti 
visą eilę pobūvių, išleistuvių bei 
pagerbtuvių. Savaitgalio mokyk
lai įruoštas nuolatinis bufetėlis, 
kame vaikai pertraukų metu gali 
atsigaivinti gėrimais, o mokyto
jai nemokama arbata. Kultūros 
Fondui padėjo suruošti kelias 
kultūrines sekmadienio popietes.

Moterų Sekcijos dosni ranka 

zijos Vilniuje, ir jos direktorė. 
Ten pat josios iniciatyva buvo su
organizuoti vakariniai kursai — 
užuomazga gimnazijų suaugu
siems. Apsigyvenusi Kaune, gyvai 
dalyvauja visuomeniniame gyve
nime, dabodama moterų teises nuo 
pažeidimų.

1928 metais josios iniciatyva įs
teigiama Lietuvos Moterų Taryba 
— visų Lietuvos moterų organiza
cijų bendra atstovybė. Ji yra pir
moji ir ilgametė Lietuvos Moterų 
Tarybos pirmininkė. Josios pastan
gomis L.M.T. priimama nariu į 
Tarptautinę Moterų Tarybą. Ona 
Mašiotienė atstovauja lietuves mo
teris Tarptautinės Moterų Tary
bos suvažiavimuose Londone 1929 
m., Vienoje 1930 m., taip pat prii
ma tos Tarybos atstoves Lietuvo
je. Josios iniciatyva Vilniaus byla 
iškeliama tarptautinėse kultūri
nėse institucijose, Tautų Sąjun
goje ir kitur. Suorganizuoja ir va
dovauja radio valandėlei, skirtai 
kaimo moterims.

1937 m. gruodžio 10 — 12 d.d. 
Kaune įvyksta Lietuvos Moterų 
Tarybos sukviestas jubiliejinis su
važiavimas 1907 metų moterų pir
majam. suvažiavimui paminėti. 
Šiame suvažiavime Ona Mašio
tienė padaro platų pranešimą “Mo
terų politinis ir valstybiniai — 
tautiškas ‘darbas 1907 — 1937 poe
tais”. Ji dalyvauja ir spaudoje — 
bendradarbiauja “Lietuvos žinio
se”, “Santaroje”, “Moteris ii- Pa
saulis”, “Žibutėje” ir kitur, pa
telkdama straipsnių, eilėraščių, 
taip pat gyvai atsiliepdama įvai
riais lietuvę moterį ir Lietuvos 
kultūrinį gyvenimą liečiančiais 
klausimais. Mirė 1949 m. gruodžio 
29 d. Kaune.

Ona Mašiotienė buvo švelnaus 
ir malonaus būdo moteris, tačiau 
nepalenkiama bendruosius moterų 
interesus atstovaujant ar ginant. 
Jai visos lietuvės moterys buvo 
lygiai artimos ir ji mokėjo jas sa
vo taktu įjungti į bendrą darbą, 
kas matyti iš josios trumpai nupa
sakotų darbų. Ona Mašiotienė yra 
sąmoningos, veiklios, savo arti
mam dirbančios lietuvės simbolis.

(N — nė)

pinigais parėmė ne tik savaitgalio 
mokyklą, biblioteką, sportininkus, 
Lietuvių Namus, Caritą, šventa
dienio Balsą, švietimo Tarybą ir 
kt., bet pasiekė net Vokietijoj ser
gančius Gautingo Senatorijos li
gonius. Negana to, ne vienas 
Adelaidės lietuvių viešas paren
gimas, balius ar pobūvis neapsiei
na be Moterų Sekcijos tiesioginio 
bendradarbiavimo. Visur jos su
spėja, visiems pagelbsti. Nesukly
siu tvirtindama, kad Moterų Sek
cija yra tapusi tartum Adelaidės 
lietuvių bendruomenės širdis, ku
rios pulsą gauna pajusti visas 
mūsų visuomeninis gyvenimas.

Tačiau tenka apgailestauti, kad 
daugelis lietuvių moterų vis dar 
neįsijungia į Moterų Sekcijos ei
les. Vienos bijosi būti išrenkamos 
j valdybą, kitos nieko nenori ži
noti, kas dedasi toliau už jų kie
melio tvorų, dar kitos gal būt 
visai nesusivokia, kokį didelį lab
daros darbą ir džiaugsmą vargan 
patekusiems galima padaryti vi
sai nepakenkiant savo šeimai.

Emigracijoj metai bėga. Mes 
senstame, visų mūsų sveikatos 
nuo persidirbimo dyla ir visokios 
ligos braunasi į mūsų eiles. Kas 
žino, ar sekantį kartą vienos iš 
mūsų neaplankys labdaros mote
rys, nes draugai, tokiu atveju, 
nevisuomet suras pakankamai lai
ko tavimi pasirūpinti. Ar neteks 
rausti, kai nelaimės atveju pas 
tave atsiras viena iš Moterų Sek
cijos narių, o tu nebūsi atidavusi

Tokio turinio tūlo p. L.J. Mc 
Farlane atviras laiškas tilpo š. 
m. rugsėjo mėn. 8 d. vietiniame 
Adelaidės laikraštyje “The Ad
vertiser”.

Minėtasis ponas rašo: “Keliau
damas geležinkeliu su grupe jū
ros skautų, aš nuoširdžiai galiu 
pasakyti, kad niekad savo gyve
nime nesu keliavęs su tokiais 
tvarkingais ir paslaugiais berniu
kais.”

Ar tatai nieko nesakantieji žo
džiai? Pats asmeniškai galiu tik 
patvirtinti jų teisingumą. Tikrai, 
kur nesutiktum skautus, visur 
jie yra malonūs ir paslaugūs ber
niukai. Stebint mažesniuosius 
skautukus (savaitgalio mokyklo
je ar šiaip susibūrimuose, tuoj 
krenta į akis, kad jie . daug ge
riau elgiasi su savo mokytojais 
ir vyresniaisiais, nei čia pat esą 
kiti to paties amžiaus vaikai. Ko
dėl taip yra? Mano nuomone to
dėl, kad skautų vadovai bent 
pusę dieno? kiekvieną savaitga
lį atitraukia juos iš gatvės ir, su
būrę krūvon, pamoko sumaniai 
ir mandagiai žaisti gražiose tar
pusavio varžybose. Vadovai duo
da skautukams savystoviai pasi
reikšti, moko juos gražių idealų 

LAIŠKAI IŠ
LIETUVOS

(LAIŠKŲ, GAUTŲ 
AUSTRALIJOJ, IŠTRAUKOS)
... šiais metais oras pas mus ne

labai koks. Dažnai lyja ir Šalta. ‘ 
Saulėtų dienų-,:i7šai reta, šiltes
nės Uenos buvo gegužės pabai
goj. Ir tai tik savaitę.

...Yra išleistas įstatymas, ku
riuo kolūkiečiai gali laikyti kar
vę, prieauglį ir avį, o tarybinia
me ūkyje — tik karvę ir prieaug
lį. Avies laikyti negalima. Bus 
blogai: nebeturės vilnų nei koji
nėms.

...Viso kaimo žmonės rytais žy
giuojame į vieną vietą dienos 
darbo paskirstymui. Pripratom, 
tai jau nebetaip baisu. Bet darbe 
turime būti kasdien.

Neitum dirbti, negautumėm 
30 arų žemės, negautumėm ku
ro, arklių, karvei ganyklos, žie- j 
mai pašaro.. . Palto nusipirkti aš i

MELBOURNO MOT. SOC. GLOBOS D-JOS

KASOS APYSKAITA
PAJAMOS

1. Likutis iš praeitų metij ..........  £ 405.19. 7i;
2. Pelnas iš parengimų ............................................ £ 267.17. 4i;
3. Vajaus pajamos ....................................................... £ 294.17. G ;
4. 1958 m. banko nuošimčiai ...................................... £ 12.14.11 ;
5. Atskirų asmenų aukos ...............'............ £ 50. 0. 0 ;

Viso pajamų ............. £ 1031. 9. 5 ..
IŠLAIDOS

1. Ligonių reikalams išleista ....................................... £ 68. 9. 1 ;
2. Pašalpoms išleista ...........................................  £ 111. 0. 0 ;
3. Iš vajaus pasiųsta į Vokietiją ............................... £ 294.17. 6 ;
4. Parapijos namui auka ........................................ £ 10. 0. 0 ;
5. Namų Klubui nario mokestis ...'.......................... £ 3. 0. 0 ;
6. Skautų Komitetui .................................................... £ 5. 0. 0 ;
7. Draugijai įgyti daiktai (turtas) .............................. £ 15. 9. 5 ;
8. Už skelbimus į “Mūsų Pastogę” ............................ £ 8. 8. 0 ;
9. Ui skelbimus į “Tėviškės Aidus” ............................ £ 14.12. 0 ;

10. Spaudos reikalams ......................... -......................... £ G. 9.11 ;
11. Raštinės išlaidoms .................................................. £ 6.16. lį;
12. Rūbų persiuntimas į Vokietiją .............................. £ 4.12. 6i;
13. Vykstančioms į USA išleistuvėms išleista .............. £ 3. 0. 6 ;
14. Už šviesą, naudojant patalpas Lietuvių namuose .. £ 1. 0. 0 ;

Viso išleista: £ 552.15. 5.
Likutis kasoje rugpjūčio mėn. 31 d................  £ 478.14. 4Į.
Metinė apyvarta ........................................................... £ 1031. 9. 5 .
Likutis iš pereitų metų .................................................. £ 405.19. 7L
Šių metų pajamos ....................................................... £ 625. 9.10Ž.

Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. Glob. 
Draugija praneša, kad pasitrau
kus iš sekretorės pareigų p. Ra
manauskienei, į valdybą, kaip 
nauja sekretorė įėjo pirmoji kan
didatė p. M. Cibulskienė. Dabar
tinis Valdybos sąstatas: pirm. E. 
Kapočienė (74 Tennyson Rd., 
Mortlake); vice-pirm. V. Osi- 
naįtė (24 Pitt St., Parramatta, 
YL 9153); iždininkė N. žygienė 
(88 John Št., Cabramatta, 
UB 2899); sekretorė M. Cibuls
kienė (468 Burwood Rd., jBel- 
more — UL 4671).

Nelaimės ar ligos ištiktuosius 
. ar žinančius apie juos, prašoma 
kreiptis nurodytais adresais ar 

I pranešti Draugijos Valdybai. Kai 
yra reikalas, visada siunčiama 
viena iš narių palydėti ligonius 

■ pas gydytojus;
—

Tad nepamirškite nė vienas, 
I kad spalių 4 d. Cabramattoj (70 
John St., 2 min. nuo stoties, 
priešais paštą, Jugoslavų salėje) 
įvyks Lietuvių Mot. Soc. Glob. 
Draugijos KARTŪNO BALIUS. 
Paremkite savo atsilankymu. Mes 
ir jūsų nepaliksime nelaimės ar 
ligos ištiktų.

Mot. Soc. Glob. Draugijos 
Valdyba

savo įnašo, kai buvai sveika ir 
pajėgi?

Susirinkimas ^praėjo labai sklan
džiai. Į naują valdybą vienbalsiai 
išrinktos pereitais metais buvu
sios valdyboje ponios: Garbaliaus
kienė, Janavičienė, Navakienė, 
Varnauskienė ir šerelienė. Valdy
bos darbą palengvinti darinktos 
dar dvi naujos narės — p.p. Ber- 
naitienė ir Jasiūnienė.

Už nuopelnus Moterų Sekcijai 
ponia Reisonienė išrinkta Garbės 
Pirmininke.

Susirinikmas baigtas nuotaikin
gomis vaišėmis.

G. Straukienė 

ir gero elgesio. Tokių vaikų ener
gijos perteklius yra nukreipiamas 
naudinga linkme ir kontroliuoja
mas gaivališkasis jaunuolių reiš
kimasis.

Ir iš tiesų, pagarbos vertas vi
sas skautų sąjūdis, o ypač jų va
dovai, kurie atsižada daug savo 
asmeniškų malonumų ir daug lai
ko pašvenčia mūsų vaikams.

Taigi tėvai, turintieji 7-10 me
tų amžiaus vaikų (berniukų ir 
mergaičių), tegul rimtai pagalvo
ja, kad žymiai geriau yra savo 
vaikus bent pusei dienos atitrauk
ti iš gatvės ar nuo kaimynų vai
kų ir leisti juos pas lietuviškus 
skautukus, čia jie išaugs tikrai 
gerais vaikais, o ne kokiais pa
daužomis.

Tiesa, leidžiant vaikus į skau
tų eiles teks tėvams išleisti kele
tą šilingų, įtaisant jiems unifor
mą, bet juk drabužių mažiesiems 
vistiek reikia. O čia išleistas pi
nigas duos naudingą pelną, nes 
vaikai įgys tvarkos pamėgimą ir 
kitų gerų būdo bruožų, kas daž
nai sunku nupirkti ir už didelį 
pinigą. Kas šitaip darys, tam ne
teks skųstis: “Nežinau*į ką ma
no vaikas nusidavė”...

JuRa

ir nebesvajojau. Ačiū, kad neuž- 
iniršai... Moterys gauname 180- 
200 rub. per mėnesį. Iš jų neką 
tegali nupirkti.

... Luokė yra kolūkio centras 
Miestelis visai apleistas, nevalo
mas. Iš po karo gadu^rių pilnas. 
Daug namų sugriuvo per karą. 
Turgus yra sekmadieniais. Ir vi
sur tik sekmadieniais. Turgavietė 
nevaloma. Naujų pastatų nėra.

Yra ligoninė, 11 (vienuolikos) 
klasių vidurinė mokykla, kurioje 
dirba 25 mokytojai. Mokinių yra 
virš 400.

Veikia pieninė, pašto agentū
ra prieš bažnyčią. Yra dvi krau
tuvės, vienas milicininkas, Luo
kės apylinkės, kolūkio raštinė, 
šiais metais atidarė knygyną.

...Visas didžiąsias šventes baž
nyčioje ir namuose švenčiame, 
tačiau visos įmonės, mokyklos 
dirba. Tų švenčių nuotaika visus 
kutena, visi pasipuošę, visi savy
je kažkokio džiaugsmo pilni.

X.
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“LIETUVIS PAS LIETUVĮ” — SAVI PAS SAVUS —

TRUMPIAUSIAS KELIAS Į LIETUVĄ IŠ AUSTRALIJOS 
PER LONDONĄ.

“VISI MES džiaugiamos, jei gauname gražią dovaną. Bet 
jei jūs taip pat norite kam nors padaryti džiaugsmą su dova
na ir negalite to atlikti, tai tada prašote ką nors iš artimųjų 
ar draugų, kad tai atliktų. Jei ruošiesi siųsti dovaną į Tėvynę 
ir nori, kad ji jiems būtų tikrai vertinga ir naudinga ir, be- 
to, jums neištuštintų kišenės, pilnai su lietuvišku pasitikėjimu

varykite: “TAURAS” SIUNTINIU BENDROVĖ, 
(

(A. BRIEDIS) 88, GOLDSMITH AVE., LONDON, W. 3. ENG
LAND. Pradėję, užtikrinu, niekada nebenorėsite skirtis su 
“TAURU”. Prašykite kainaraščių ir pavyzdžių.
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KARTOJASI LEDŲ
GADYNE

Paskutiniu metu daugelyje pa
saulio spaudos puslapių pasirodė 
straipsnių, kuriuose pranašauja
ma pamažu atslenkanti katastro
fa — nauja ledų gadynė.

šį perspėjimą, po ilgų ir pa
grindinių tyrinėjimų, paskelbė 
žymūs mokslįninkai — mietere- 
ologistai: M. Ewing, Kolumbijos 
un-to geologinės observatorijos 
direktorius ir geologas W. Donu. 
Jų nuomone, žemė artėja į nau
ją ledų periodą (pleistocene), ku
rį jau prieš 11.000 metų šiaurinė 
jos dalis pergyveno — buvo pa
laidota po milijonais tonų ledų, 
ši naujoji ledų gadynė nebūsian
ti taip staigi, bet atslinksianti 
kaip neišvengiamas kulminacinis 
taškas proceso, kuris jau prasidė
jo šiaurės vandenynuose: ten esąs 
aiškus tirpimas ledų ir vandenyno 
pakilimas.

Mokslininkai mano, kad šis, jau 
prasidėjęs, vandenyno potvynis 

‘ims tirpdyti ir gilesnius ledo sluo- 
gsnius, dengiančius Arktikos van
denyno plotus.

Minėtieji Arktikos vandenys il
gainiui susijungsią su Atlanto 
vandenynu ir atnešią Šiltesnių oro 
srovių. Vandens garavimas, esą, 
koncentruosis, virsdamas didžiau- 
liais sniego kiekiais. Iš šio iškri
tusio sniego formuosis kalno 
aukštumo ledynai, kurie, netekę 
lygsvaros, ims vienas kitą stum
ti ir palengva keliauti pietų link...

Tie ledynai, pagal šią teoriją, 
kurie šiandieną guli ramiai su
kaustyti Arktikos šalčių, kadaise 
dengė Š. Ameriką, šiaurinę Eu
ropos dalį, Angliją, Prancūziją ir 
Vokietiją dviejų mylių storio le

PRANEŠIMAI
Canberros Soc. Globos Moterų 

Draugijos Valdyba prašo atsiliep
ti kurį' laiką Canberroj gyvenu
sį poną Stanevičių radijo apara
to reikalu.

Jeigu aparatas nebus atsiim
tas iki šių metų lapkričio 1 d., 
jis bus parduotas ir pinigai bus 
panaudoti šalpos reikalams.

Prašoma kreiptis šiuo adresu: 
Mrs. V. Graužauskas, 16 Rodway 
St., Yarralumla, Canberra, A.C.T. 

I 
i
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du. Tie patys ledynai besisukda
mi sutvėrė ežerus, kalnus, sunai
kino miškus ir visą gyvybę...

Geologai ir antropologai tvir
tina, kad pasaulis paskutiniųjų 
milijonų metų laikotarpyje nuo
lat svyravo tarp ledynų periodų 
ir šiandieninio klimato.

Esą, buvę laikų, kada Sachara 
buvusi derlinga ir žydinti žemė 
— šiandieną dar randamos olos, 
kurių sienose yra fantastiškų pa
veikslų, vaizduojančių žalias lan
kas, pilnas nežinomų gyvulių ir 
žmonių, juos medžiojančių...

Buvę periodų, kai palmės ir 
magnolijos bei kiti subtropiniai 
augalai bujoję Grenlandijoje, Is
landijoje ir net pačiam šiaurės 
poliaus regione.

Kruopščiais tyrinėjimais esą 
nustatyta, kad ledynų laikotarpis 
prasidės maždaug po 200 metų. 
Tačiau jis savo, naikinančia jėga 
nepasieksiąs Australijos. Vande
nynų, supančių šį 'kontinentą, po
tvyniai ir atoslūgiai (ryšium su 
poliarinių ledų keliavimu) iššau
ksią gausius lietus, kurie prikel
siu lihųjam gyvenimui Australij- 
jos mirusią širdį — jos šiaurinę 
dykumų dalį.

Sydney “Sunday Telegraph”, 
nagrinėdamas šią teoriją išsa
miai, savo straipsnio pabaigoje 
daro jumoristinę išvadą:

... “pirmoji forma bus potvy
niai nuo tirpstančių susigrūdusių 
ledynų. Tada prasidės..laikas, ka
da emigrantų laivai ims masiniai 
plaukti į Australiją... Tačiau ma
loniai prašome, — nepradėkit jau 
dabar pasiruošimų sutikti juos 
uoste... ” Zylė

APIE AUSTRALIJOS PINIGUS
Ar visiems žinoma, kad šiuo 

metu Australijoj yra 389.000.000 
svarų, iš kurių tik £ 45.000.000 
yra bankuose?

Kur kiti 344.000.000? Kur nors 
— kišenėse, piniginėse, puodynė
se, cukraus maišuose, čiužiniuose, 
po kilimais ir... net žemėj. Al
ne juokinga?

šiaip jau, eilinis vietos žmogus 
kasdieną praleidžia tik su šilin
gais.

Ar žinome, kad šiandien dides
nės vertės vieneto kaip £ 10 nė
ra? Tačiau iki 1945 mt. buvo £ 
20, £ 50 ir £ 100. 1945 mt. jie 
išimti iš apyvartos, bet ir šian- 
dieif dar tebėra vertingi. Dar pra
eitais metais 162 tokių banknotų 
buvo grąžinta bankams £ 9800 
vertės. Bet... £ 85.210 suma dar 
tebėra žmonėse.

Štai keletas pavyzdžių, kur yra 
pinigai:

1. Praeitais metais Melbourne, 
Collingwood, mirė Clarence Boo- 
te. Jo namuose rasta £ 587 po 
10 šil. £ 1 ir £ 5, ir... per £ 5000 
“of florins” (dviejų šilingų mo
netos). Šis turtas buvo rastas su
pakuotas dėžėj, keturių galionų 
skardinėj, maišuose ir kojinėse.

2. 1958 mt. mirė neturtingai 
gyvenusi, 70 mt. ąmž., Miss Mi
liam Cohen Waverley. Jos na
muose rasta... £ 23.000 po £ 5 
ir £ 10 sukišta į skardines ir puo
dus.

Kas. suskaičiuos panašius “be
turčius”, kai tūli tikrai negali su
vesti galo su galu!

J.K.

PASIJUOKIM
SILPNIAUSIA VIETA

“Blogai su manim. Galvoje 
taip ūžia.. Turbūt, bus gripas. 
Kad tik neįsimestų į galvą”,
skundėsi rašytojas. Draugas jam 
pritarė: “Reikia labai apsižiūrė
ti, nes mikrobai mėgsta įsimesti 
į silpniausią vietą.”

MADOS REIKALAI
— Skubėk rengtis! Pasivėlin- 

sim į svečius, — ragino vyras te
bestovinčių žmoną vis dar prie 
veidrodžio.

— Jau baigiu, — atsakė žmo
na. — Tik užmesk akį, ar mano 
kepuraitė stovi tiesiai?

— Tiesiai, tiesiai,. — nekantra
vo vyras.

— Tai luktelk dar. Paskutinė 
mada reikalauja, kad kepuraitė 
nebūtų visai tiesiai.

/
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W LIETUUOJE

IS VILNIAUS “TIESOS”,
BET DERLIAUS NUĖMIMAS 
DAUG KUR SUSITRUKDO
Nors tikrų duomenų dar nėra 

ir negali būti, bet iš atskirų pra
nešimų jau dabar galima spėti, 
kad Lietuvoje šiemet yra geresnis 
derlius, negu pereitais metais. Ta
čiau derliaus svyravimai atskiruo
se kolūkiuose tebėra dideli. Kaii) 
pereitais metais viename kolūkyje 
grūdinių kultūrų buvo gauta vos 
tik 7 centneriai iš hektaro, o kita
me 13 ir daugiau centnerių, taip 
ir šiemet derlius, žiūrint kolūkio 
labai įvairus. Vilniaus radijas rug
pjūčio 24 d. perdavė pasikalbėji
mą su Ukmergės rajono “Lenino 
keliu” sėklininkystės kolūkio agro
nomu Juozu Meilum, kuris pasakė, 
kad žieminių rugių šiemet iš hek
taro gauta apie 20 centnerių, o 
pereitais metais buvo gauta vidu
tiniai apie 19 centn. Bet čia reikia 
pasakyti, kad tasai kolūkis yra 
specialus grūdinių sėklų ūkis, tad 
lyg ir pavyzdinis. Eiliniai kolū
kiai neturi tų sąlygų, kaip šitas 
kolūkis, tad ir negali gauti tokio 
derliaus.

NEPAPRASTAS
SKUBĖJIMAS KULTI

Nurodymais iš centrų, kolūkiai 
ir tarybiniai ūkiai Lietuvoje yra 
spiriami kuo greičiausiai javus iš
kulti. Kur yra kombainai (jų Lie
tuvoje ir per šią rugiapiūtę pasi
reiškė labai nedaug), jie javus 
vienu ėjimu ir kerta ir kulia. 
Daug kur kuliamosios išvežtos į 
laukus ir grūdai jau tiesiai vežami 
į grūdų surinkimo punktus, kitaip 
tariant, tuoj pat atiduodami val
džiai. Taip yra Lietuvoje, taip yra 
ir kitose sovietinėse respublikose. 
Tariamas “prievolių panaikini
mas”, apie kurį sovietinė propa
ganda tiek skelbė ypač užsienyje, 
buvo grynas blefas. Kai kuriais 
duomenimis, šiemet į valdžios san
dėlius pristatoma net daugiau grū
dų, kaip pereitais metais. Ir Lie
tuvoje ir kitose respublikose ir 
šiemet yra visa taip sutvarkyta, 
kad valdžiai būtų atiduotas kuo 
didesnis kiekis derliaus, o pa
tiems kolūkiams ir kolūkiečiams 
paliktų kuo mažesnis.

Vilniaus radijas pranešė rug
pjūčio 25 d., kad kombainai kai 
kur kulia net lietuje, vadinasi šla
pius rugius. Žinoma, grūdus rei
kia paskiau džiovinti. Bet valdžiai 
rūpi, kad grūdai nuo laukų tuoj 
patektų į valdiškus sandėlius, o 
neliktų kolūkiečių nuožiūrai.

“EINA UOGAS, GRYBUS
RINKTI...”

RADIJO IR KITŲ ŠALTINIŲ
pastatyti grūdams džiovyklas, bet 

Į viskas likę popieriuje, rašo 
Į “Tiesa”.

j “KODĖL MAŽĖJA PIENAS KAI 
KURIUOSE RAJONUOSE?”
Tokį klausimą sau pastatė Vil- 

1 niaus “Tiesa” rugp. 24 d. ir mėgi
na į jį atsakyti. Nors kai kuriuose 
rajonuose pieno primelžimas ir 
kiek padidėjo, kai kuriuose tačiau 
— sumažėjo. Pavyzdžiui Taura
gės rajono kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose per šių metų 7 mė
nesius buvę primelžta po 751 kg 
iš karvės, tai yra 62 kg mažiau, 
kaip pereitais metais tuo pačiu 
laikotarpiu. Kai kuriuose to ra
jono kolūkiuose karvės per dienas 
paliekamos netikusiose ganyklose 
ir papildomai negeriamos, dargi 
nepagirdomos kaip reikiant. Apie 
36 proc. karvių — bergždžios.

Ir Daugų rajone pieno primel
žimas, palyginti su pereitais me
tais, krito ir dar krinta. Kai kur 
karvės didelėmis bandomis varinė
jamos įvairiuose dirvonuose, kar
vės čia gaunančios nebent šviežio 
oro. Kai kur galvijai lieka pus
badžiai. Daugų, Širvintų ii* kai 
kuriuose kituose rajonuose karvės 
papildomai nešertame*:., tad iš ko 
gali būti pieno, klausia laikraštis. 
Kai kur daug atolų paliekama 
neiššienautų.

UŽ KĄ JIE IR ALGAS GAUNA?
Mes dažnai girdime apie spar

čiai statomus namus, fabrikus. 
Girdime ir stebimės — kodėl mū
sų rajonas su tokiais nevykusiais 
statybininkais prasidėjo. Ištisi 
ketvirti metai Nemenčinėje sta
tomas dviejų aukštų mūrinis gy
venamasis namas, o pabaigos taip 
ii' nematyti.

Taip stato Naujosios Vilnios 
statybos valdyba Nr. 16, vado
vaujama Sadausko. Dabar jie jau 
ne tiek stato, kiek stengiasi pa
statytas sienas išsaugoti. Bet ir 
tai nesiseka. Sienos suskilo, tin
kas byra. O namo kaina vis kyla. 
Jau beveik trečdaliu ji viršija są
matą. Bet namo, tur būt, nė treč
dalio dar nėra.

Nemėnčiniečiai pagrįstai klau
sia — už ką jie ii- algas gauna, 
tokie statybininkai?

P. Ramcika
Iš “Tiesos”, 1958.V.25.

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

Vilniaus “Tiesa” rugp. 20 d. pa
tiekė pluoštą nenormalumų nui
mant derlių. Kolūkių vadovybės, 
girdi, pranešančios rajonų komi
tetams apie sėkmingą rugiapiūties 
užbaigą, tuo tarpu rugiai laukuose 
dar geltonuoja nenukirsti. Arba 
štai Černiachovskio vardo kolūky
je iš trijų kertamųjų dirba tik 
viena. Paklausus, kodėl kitos stovi 
agronomas atsakęs: “Niekas neno
ri su jomis dirbti”. Tuo tarpu 
laukuose žmonių trūkstą. 150 hek
tarų rugių laukė dirba vos 5 — 6 
kirtėjai (su dalgiais). “Kurgi 
žmonės? Gi kur pakliuvo — kas 
uogas, grybus renka, kas šieną sa
vo galvijams piauna”. Kaltinėnų 
RTS kombainą nusiuntė į tokius 
laukus, kurie kalvoti, nepatogūs, 
o ten kur lygūs laukai, nusiųstos 
tik kuliamosios. Laikas kulti, o vi
same rajone tik 4 kolūkiai turi ku
liamąsias ir kombainus. Likusieji 
16 kolūkių turės naudotis tik RTS 
technika, tačiau dauguma mašinų 
tose mašinų remonto stotyse dar 
neparuoštos darbui. O prie tų ne
remontuotų mašinų vos tik vienas 
mašinistas. “Dar daug kuliamųjų 
reikia remontuoti — ar ąš vienas 
padarysiu? Padirbėsiu kelias die
nas ir trauksiu į savo kolūkį”, sa
ko mašinistas remohtuotojas. Ki
tur vėl, “Aušros” kolūkyje, grūdų 
sandėliai “netaisomi, be stogų,sie
nos plėšiamos malkoms”. Buvę su
planuota pastatyti 10 daržinių, o 
pastatytos tik 3. Buvo numatyta

JAUNŲJŲ RUGSĖJO 8-JI
Ir šiemet, rugsėjo 13 d., ALB 

Bankstowno Apylinkės V-bos pas
tangomis buvo suorganizuotas 
Tautos šventės minėjimas mažie
siems Bankstown’e, t Protestant 
Hall, j kurį susirinko gražus bū
rys savaitgalio mokyklos mokinių
ir šiaip mažųjų lietuviukų, lietu
vaičių, palydimų tėvelių.

Tautinėmis vėliavomis ir DLK 
Vytauto Didžiojo paveikslu deko
ruotoje salėje, minėjimą atidarė 
ALB Bankstowno Apyl. V-bos 
kult, reikalų vadovas, p. E. Dry
ža, paprašydamas dalyvius sugie
doti Tautos Himną ir iškviesda- 
mas trumpai paskaitėlei v-bos 
pirm. p. M. Šumską.

Po jos sekė Sydnėjaus liet, ka
peliono kun. P. Butkaus pašneke
sys su jaunaisiais šventės reikš
mės tema.

Meninėje programoje pasirodė 
patys jaunieji: Zita Belkutė dek
lamuoja Vyties Nemunėlio “Aš 
mergytė”, Elenutė Kiverytė — 
“Po svetimu dangum”, Virginija 
Mikutavičiūtė — “Lietuvaitė”, 
Birutė Vingilytė — paskambinu 
pianinu Mocarto “Minuetą”, jau
noji dainininkė Z. Belkutė padai
nuoja solo “Oi, Lietuva, motinė
le”, Violeta Bitinaitė deklamuo
ja “Leiskit į Tėvynę”, Gražina 
Zigaitytė — Vytės Nemunėlio 
“Pas tėvelio namelius”, Virgini
ja Milaitė skambina pianinu Vei- 
di “Namo — į kalnus!”, Jonas 
Milą smuiku išpildo Tosselli "Se
renadą”, J. ir V. Milai (smuikas 
ir pianinas) atlieka Bethoveno 
“Minuetą G”, Rasa Zinkutė dek- 
Yarrraoja Kobelinskio eilėraštį 
“Lėlė”, daug ovacijų susilaukual 
Ina Janušauskaitė akomponuo- 
jant akordeonu p. B. Kiveriui pa
šoko ’ “jūrininkų šokį”, Ramunė 
Zinkutė deklamuoja J. Mikuckiu 
“Ar žinot tą šalį?.

Bankstowno Liet Savaitgalio 
Mokyklos chorelis, vad. p. L. Zi- 
gaičio padainuoja 2 dainas: kun. 
P. Butkaus “Jauna sesė ant grėb
lio parimus... ” ir “Man patin
ka...”, pianinu palydint p. A. 
Plūkui, “Aušros” Tunto skautų 
Taut, šokių grupė, vad. A. Al- 
čiausko, grojant akordeonu A. 
Plukui, pašoka tautinius šokiu; 
“Žiogelį” ir “šustą”, susilaukda
mi gausių ovacijų ir mažųjų ir se
nųjų. Grupė tautiniuose drabu
žiuose atrodė tikrai gražiai, be 
to, ir pašoko be priekaištų — - 
gyvai ir linksmai. Po Savaitgalio 
Mok. Vedėjo p. B. Genio žodžio 
į tėvus, jaunieji, vad. p. inok. 
Mokūnienės, pašoka lietuvišką 
suktinį, pažaidžia ratelių ir vė
liau raginami šventės vadovų sė
dasi už stalų — prie vaišių.

šių švenčių rengimas jaunie
siems Bankstowno apylinkėje 
jau yra įėjęs į tradiciją. Ir jei 
vyresniesiems rengiamuose minė
jimuose jaunieji žiovauja ir išdy
kauja, to čia netenka pastebėti 
— čia viskas jiems suprantama ir 
čia jie yra aktyvūs šventės daly- 

I viai. B.Ž.

'cosmos trading co
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Siunčiame Jūsų pačių supirktus siuntinius ^Lietuvon ir Sibiran. 
SEKANČIAI SIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS IKI 13-TO 
SPALIO. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS NAUJIEMS 
METAMS ARBA 1959 M. SAUSIO MĖN. PRADŽIOJE. PA
SKUBĖKITE IŠSIŲSTI NAUJŲ METŲ DOVANAS ŠIUO 
TRANSPORTU! —

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, iki 44 Ibs. svorio. 
Seniems klijentams didelė nuolaida: užeikite — įsitikinsite!

DĖMESIO!
Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų. Kainos žemesnės 
negu turguose ar kur kitur. Tiesiai iš fabrikų į Jūsų siuntinius:

Vilnonės kostiuminės medžiagos nuo 25/- — 40/- yardas 
Vilnonės suknelėms medžiagos nuo 10- — 18/- yardas 
Vilnonės paltinės medžiagos nuo 12/------30/- yardas

Gaunamos Essendone ir pas visus agentus.
Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin

kelio stotį prekine važta:
2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325

Mieste: 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukšta.) 
TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais).

SKYRIAI:
Sydnėjuje: A. Mauragi., 18 Črinan St., Hurlstonc Park, N.S.W. 

Tei. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. 
Brisbaneje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, 

Tel. U 5827.
Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm.

(Trolleybusu nuo G.P.O. Stricland Ave. iki 20 sust.) 
t Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
BRISBANĖJE

š.m. rugpjūčio 1 d. Tautos 
šventės minėjimą Brisbanėje pra
vedė skautai.

Minėjimas prasidėjo 3 vai. p.p. 
šv. Mišių auka, atnašaujama jau
no kunigo — australo t. Marie’s 
parapijos koplyčioje, Sth. Brisba
nėje.

šventei pagerbti pasakytame 
pamoksle kunigas lietuvių tautai 
išreiškė užuojautos ir paguodos, 
o taip pat suteikė vilties sulaukti 
laisvės ryto.

Pamaldoms baigiantis, Pr. Bud
rio vyrų choras nuostabiai dai
niai sugiedojo “Kritusioms šau
liams”, po ko perėjome mokyk
los klasėn tolimesnei programai.

Skautų vietininkui sk. Pov. 
Stelmokui sudarius garbės prezi
diumą (Stankūnas — snjr., Sa- 
gatys ir Kudžienė) ir pakvietus 
dalyvius sustoti, uniformuoti 
skautai įnešė tautinę vėliavą.

Toliau išklausėme Pulg. Mali
šausko paskaitą.

Gerb. paskaitininkas labai 
kruopščiai paruoštoje paskaitoje 
pavaizdavo mums visų laikų tėvy
nę Lietuvą: su jos garbe ir žydė
jimu, pergyvento m priespaudom, 
sušvitusiu • aušros rytu ir vėl už
gulusia raudonąja vergija.

Toliau sekė:
M.- Vilkinaitės ir N. Mališaus- 

kaitės piano duetas, tautiniai šo
kiai “Mikita” ir “šustas”), N. 
Mališauskaitės ir Reg. Kviecins- 
kaitės deklamacijos, Daliaus Sa- 
gačio akordeono muzika, Pr. Bud
rio vyrų choro dainos (“Ko taip 
dunda” ir ’’Kareivių maršas”), 
Virg. Stankūnaitės piano muzika 
ir jos pačios išpildyti du baleto 
šokiai.

Minėjimas baigėsi Tautos Him
nu.

Skautų garbei, minėjimą reikia 
laikyti rimtai paruoštu ir vyku
siai pravestu.

Po minėjimo, vaišėms paruoš
toje patalpoje buvome skaučių 
vaišinami kvapsnia kava ir ska
niais pyragaičiais, čia dar tarė 
žodį svetys — kunigas australas, 
dalyvavęs su parapijos klebonu 
minėjime ir kavutėje.

Ta proga Apylinkės Vald. P-kas 
Stankūnas padėkojo Kl. Sakalaus
kui už jo kilnų darbą — mokymą 
vaikučių sekmad. vargo mokyklė
lėje, ir per mokinę — Reg. Kvie- 
cinskaitę įteikė mokinių tėvų pa
skirtą dovanėlę.

Corinda* Povei*

ŠIS TAS NAUJO SIUNTINIŲ 
REIKALUOSE

Visiems seniesiems savo klijentams, taip pat ir tiems, kurie iki šiol mūsų patarnavi- H]
mais nesinaudojo, pranešame, kad vėl galime pasiųsti įvairiausių rūšių standartinius g
maisto siuntinius iki 40 svarų svorio. Svarbiausia, kad už šios rūšies siuntinius re
neimamai jok* manipuliacini* mokestis. Labai pigiai galima pasiųsti rūkalų siunti- re
nėlius. Pvz., 500 amerikoniškų pirmos rūšies cigarečių ir dvi dėžės CAPSTAN ta- B
bako (224 gr.) tik £ 6.9.0, arba 1000 (tūkstantis) aukščiausios rūšies amerikoniškų B
cigarečių tik £ 7.16.0, arba 10 svarų cukraus gabaliukuose ir 10 svarų geriausios B
rūšies miltų už £ 5.6.0.

' PIGIAU IR MEDŽIAGŲ SIUNTINĖLIAI B
Pavyzdžiui, 3 vyr. kostiumams medžiagų 3 atkarpos po 3į jardo, įskaitant kiekvie- g
nam kostiumui gero* rūšie* šilką pamušalams, už 14 svarų ir 18 šil. Kostiumams [n
medžiagos pasirinktinų spalvų: pilka su melsvais dryželiais, rausva su pilkais dry- B
želiais, melsva su pilkais dryželiais, tamsiai pilka su melsvais dryželiais ir pan. H
Suprantama, kad šių kainų medžiagos nėra aukštos kokybės. g
Suknelėms atkarpos po 4 jardus pasirinktinų spalvų ir pasirinktinų rūšių nuo 30 re
šilingų už 4 jardus su visais mokesčiais. Pageidaujantiems siunčiamos medžiagų ' re 
atkarpėlės pasirinkimui. B

GALIME PASIŲSTI 40 LBS SVORIO SIUNTINIUS S

Šiuo metu TAZAB, LIETUVIŲ SKYRIUS, 1 LABDROKE GARDENS, LONDON S
W.11, gali pasiųsti ne 22 Ibs svorio siuntinius, kaip iki šiolei, bet 40 svarų netto. g
Tiems, kurie užsako 40 Ibs svorio siuntinį, nežiūrint jo vertės, • re

NEIMAMAS JOKS MANIPULIACINIS MOKESTIS g
(Licenzijos, persiuntimo, įpokavimo ir draudimo). g

Visų rūšių siuntiniai, užsakyti per mus, pirmoje eilėje pasiunčiami, o tik žymiai g 
vėliau siuntėjas gauna sąskaitas. Dažnai apmokama tik tada, kai siuntinys jau vic- re
toje ir apie tai žino siuntėjas. Kam būtinas reikalas verčia siųsti, pirmoje eilėje B
atsiminkite šį adresą: “j

TAZAB, Lith. Dep., I Ladbroke |
Grds, London, W. I I g

.252Sa525B5H5a5aS2Sa5a5aSE5aSH5Z525Z5BSS52525E5H5B5aSa5SS25HSZSB5H5a5Z5H525a5a5Z'a52Sa525a5aK525iS

PARODOJ SKAUTAI ĮRENGĖ 
LIETUVIŠKĄ SKYRIŲ

Toronte Kanados Tautinėje Pa
rodoje šiemet yra lietuviškas sky
rius. Keli metai lietuviško kam
pelio parodoje nebuvo, šiemet juo 
pasirūpino Toronto vyresn. skau
čių Kun. Birutės draugovė. Paro
da prasidėjo rugpjūčio 20 ir truks 
iki rugsėjo 6 d.

Parodai eksponatus davė A. Ta
mošaitienė, K. Abromaitis, J. Da
gys, K. Grudzinskas, J. Vainaus
kas. Specialiai parodai pritaiky
tais darbais dalyvauja V. Bričkos 
ir D. Meilutė. Lietuviškojo sky
riaus meninį apipavidalinimą tvar
ko dail. T. Valius. Sk. tėvai — 
rėmėjai talkininkavo reikalingais 
įrengimais lietuviškam parodos 
skyriui išnuomuotoje patalpoje

Materialiai parėmė Sk. Rėmėjai, 
Kanados Kultūros Fondas, Toron
to LB Apyl. V — ba, Kredito Ko
operatyvas Parama ir Medžioto
jų dr — ja. Viso suaukota 265 
dol. Likusias lėšas vyresn. skau
tės pačios sudarė. Tam tikslui bu
vo skirtas Kaziuko mugės pelnas 
bei daiktinė loterija.

Toronto skaučių ir skautų tau
tinių šokių grupė Gintaras davė 
lėšų informaciniams lapeliams, ku
rie dalinami parodos lankytojams, 
spausdinti, ši šokių grupė Toron
te yra vienintėlė, kuri karts nuo 
karto pn^irodo televizijoje.

Vyrešfl: skautės savo darbą at
liko kruopščiai ir kukliai. Jų nuo
taiką palaikė mūsų menininkų pa- 
tankumas, patarimai ir suteikti 
eksponatai. Joms tenka padėka, 
kad ryžosi tokiam sunkiam darbui, 
kuriuo jos garsina lietuvius sve
timųjų tarpe.

STOVYKLOS DIENOS
IV—je Tautinėje Stovykloje, 

Highland Recreation Area parke, 
nuo rugp. 17 d. leistas dienraštis 
— Stovyklos dienos vardu. Jį lei
do IV TS vadovybė, redagavo 
Akad. Skautų Sąjūdis. Vyr. re
daktorius — fil. T. Remeikis. Re
dakcinę kolegiją sudarė — Gr. 
Musteikytė, V. Man tautas, J. Dra- 
sutytė, R. Tomkūnaitė, A. Saulai

tes, S. Banaitis. Meno priežiūra — 
A. Sidzikauskaitė ir V. Rėklaitis. 
Techninis darbas — J. Gelažiūtė, 
J. Tamulevičius ir V. Miliauskas. 
Stovyklos dienos spausdintas rota
toriumi. Redakcija ir “spaustuvė” 
po kelių persikraustymų buvo 
įkurdinta erdvioje palapinėje, kur. 
darbas prasidėdavo po laužo, nes 
tada sueidavo vėliausios dienos ak
tualijos. Turinys nepaprastai į- 
vairus, su kiekvienai dienap, skir
tais vedamaisiais, kalbos kampe
liu, reportažais, poezija, pieštomis 
iliustracijomis ir 1.1. Jubiliejinį 
sekmadienį — rugp. 24 d. išleistas 
padidintas Nr 8. Jame be 8 pusi, 
teksto dar buvo 4pusl. spaustuvėje 
spaudintų vaizdų, kuriuos Akad. 
Skautų Sąjūdis skyrė Lietuvių 
Skautijos 40 metų sukakčiai pa
minėti.

KORP! VYTIS POPIETĖ 
STOVYKLOJ

Korp! Vytis pastovyklėje rugp. 
23 d. buvo surengta susipažinimo 
popietė, kurion pakviesta TS va
dovybė ir stovyklaujančių viene
tų atstovai. ASD pastovyklės ko
mendante N. šalkauskaitė ir vy- 
tiečių pirm. J. Liubinskas atida
rė subuvimą, kviesdami visus pa
sivaišinti akad. skaučių paruoš
tais pyragaičiais i1’ vaisių sulti
mis. ASS Pirm. Dr. J- Aglinskie- 
nė pasva’kw.'j stovyklaujančius 
entuziastiška kalba ir padalino 
tradicines lauktuves stovyklai. 
Pusantros valandos praėjo malo
nioje dainų, pritariant akordeo
nu R. Keziui, pasikalbėjimo ir 
naujų pažinčių sudarymo nuotai
koje. TS metu akad. skautai-tės 
turėjo informacinius stalus sk. 
jaunimui studijų reikalais.

• LITHUANISTIKOS STU
DIJOS FORDHAMO UNIVERSI
TETE.
.Pirmą kartą Amerikos lietuvių10 

istorijoje visi lituanistikos daly
kai dėstomi Amerikos universite
te. Kiekvienas lietuvis gali di
džiuotis tuo, kad jo tautos kal
ba, istorija, literatūra, tautosa
ka, geografija dėstomos universi
tete greta kitų kalbų.
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Redaguoja Antanas Laukaitis
Adresas: 4 Chisholm Ave., Belmore, N.S.W. Tel.: UW 4948

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
F1Z. AUKLĖJIMO IR SPORTO VALDYBOS

PRANEŠIMAS
Visiems Australijos Lietuvių Sporto 
Klubams ir sportą remiančiai visuomenei

1. Remiantis Australijos Lietu
vių Sporto Klubų atstovų suva
žiavimo Geelonge nutarimu, Mel
bourne Liet. Sporto Klubui “Var
pas” pasiūlius kandidatus, AL
FAS Valdybos pirmininku kores- 
pondenciniu būdu buvo išrinktas 
p. Mykolas Katilius;

2. ALFAS Valdybos pirm. p. M. 
Katilius Valdybos nariais pakvie
tė p. VI. Bosikį ir p. Vincą La
zauską.

Pareigomis pasiskirstyta sekan
čiai :
M. Katilius — pirmininkas, 
V. Lazauskas — vicepirmininkas 
ir V. Bosikis — sekretorius..

3. Visi Sporto Klubai ir suinte
resuoti asmenys prašomi korės 
pondenciją siųsti ALFAS Valdy
bos sekretoriaus adresu: VI. Bo- 
sikis, 297 Hoddle Street, Abbots
ford, Vic. Telef. JA 6198;

4. Sporto šventės pravedimo

taisyklės, liečiančios atskiras 
sporto šakas, bus nustatytos ir 
paskelbtos visų dalyvių žiniai;

5. ALFAS Valdyba aukščiausiu 
organu laiko Sporto Klubų atsto
vų suvažiavimą, todėl nutaria ne
nukrypti nuo tradiciniai priimtų 
principų šventės pravedimo rei
kalais. Tuomi nustatoma, kad 
Australijos Lietuvių Sporto šven
tė yra tarpklubinės. 
bet ne tarpsritinės ar tarpvalsty
binės varžybos;

6. Kiekvienas dalyvaujantis 
Klubas rinks -taškus už paskiras 
sporto šakas tik savo Klubo, bet 
ne vietovės vardu.

Kilus šiuo i'eikalu nesutarimų 
ar nusiskundimų iš kurio nors 
Klubo pusės, tą klausimą svars
tys ir nuspręs ALFAS Valdyba.

ALFAS Valdyba 
Melboumas, 8.9.58.

Australijos lietuvių sporto klu
bai ir sportą mylinti visuomenė 
domėjosi, kas atsitiko su 
valdyba, šio laikraščio 
buvo patalpinta keletas 
nių tuo pačiu klausimu.

Kad sportiškoji visuomenė 
būtų suklaidinta, aš trumpai 
aiškinsiu gan vėlyvo ALFAS 
jungos Valdybos sudarymo prie
žastį.

Š.m. liepos 2 d. gavau raštą 
iš Melbourno Sp. Klubo “Varpas” 
Valdybos, kuriame buvo praneša
ma, kad esu išrinktas ALFAS 
Sąjungos pirmininku. “Varpo” 
valdyba buvo atsakominga už 
rinkimų (korespondenciniu bū
du) pravedimą. Tame pačiame 
rašte buvo pabrėžta, kad visi do
kumentai, liečiantieji ALFAS pra
eities veiklą ir iždo sąmatas, bus 
man persiųsti skubiausiu keliu, 
nes atatinkamiems asmenims tuo 
reikalu jau esą parašyti raštai į 
Sydnėjų.

Deja, tuo reikalas ir baigėsi. 
Ar sąmoningai ai- tik per apsilei
dimą, tačiau tie, kurie turėjo 
ALFAS veiklos bylas ir iždo apy
skaitą, nesiteikė jų persiųsti nei 
“Varpo” valdybai, nei asmeniškai 
man. Savaime suprantama, kad 
buvusios ALFAS Sąjungos Val
dybos nariai turėtų žinoti, kur 
jų tvarkomi ir vedami dokumen-

ALFAS 
skiltyse 
straips-

ne- 
pa- 
Są-

tai yra ir svarbiausia patiekti de
tales apie padarytas išlaidas ir 
pajamas, atseit — iždo apyskai
tą.

Iki šiol ir laukiame dokumentų, 
apie buvusios ALFAS valdybos 
praeities veiklą ir piniginę apy
skaitą.

Š.m. rugsėjo 5 d. man buvo pri
siųsta iš Sydnėjaus bylelė su vfsu 
susirašinėjimu, liečiančiu pereitą 
sporto šventę Geelonge. Nei raš
tų knygos, nei kasos knygos dar 
manęs nepasiekė. Pradedu abe
joti ar iš viso administracinis 
darbas, kaip toks, buvo protoko
luojamas.

Remdamasis sporto klubų ats
tovų suvažiavimo Geelonge nuta
rimu, sudariau valdybą, į kurią 
pakviečiau p.p. VI. Bosikį — sek
retoriumi ir V. Lazauską — vice
pirmininku. Bendromis jėgomis 
bandysime surankioti išmėtytus 
galus ir nustatyti gaires ateities 
sporto reikalų administravimui.

Kaip ten bebūtų, tačiau abejo
ju, ar teko kam nors spręsti arit
metikos uždavinį, neperskaičius 
uždavinio sąlygų, arba rašyti ant
rąją dalį 
bet net 
sios.

liai tiek komandinėse, tiek indi-

knygos, ne tik nerašius, 
ir neperskaičius pirmo-

Mykolas Katilius,
A.L.F.A.S. Sąjungos P-kas

Adelaidėje
VYTIS —ji — SOUTH 

61:46 (31:22)
Priešo komanda pasižymi di

deliu greičiu, taigi ir žaidimas 
vyko didelėje spartoje. Vytiečiai 
žaidė gana gerai, nors kartais per 
ilgai užlaikydavo kamuolį. Labai 
gerai sužaidė Klimaitis, padary
damas 23 taškus. Ignatavičius 13, 
Petkūnas 11, Jaciunskis 8, Pyra
gius 6. Neblogai gynime žąidė 
Kitas su Rakausku.

VYTIS II-ji — WEST ADELAI
DE KETVIČIO FINALAS 

69:48 (34:20)
Vytiečiai per ketvirčio finalus 

parodė labai gerą žaidimą ir lai
mėdami rungtynes gavo teisę žai
sti pusfinalio rungtynėse. Visi 
žaidė labai gerai, tik nereikėjo 
perdaug sulysti po krepšiu, rei
kalinga buvo daugiau išplėsti žai
dimą.

Taškai: Merūnas 15, Visockis 
12, L. Urmonas su Gumbiu po 11, 
Lapšys su R. Urmonu po 9 ir Po
cius 2.

VYTIS JAUNIAI — NORTH 
ADELAIDE 34:62 (22:36)

Jauniai susitikę su pirmaujan
čia komanda pralaimėjo. Labai 
buvo jausti trūkumas M. Statnic- 
ko, kuris žaidė už P. Australiją 
Tasmanijoje. Protarpiais visgi bu
vo žaista gana gerai. Blogas gy
nimas visgi atnešė daugiausia taš
kų mūsiškių nenaudai. Taškus 
pelnė: G. Statnickas 10, Kaliba- 
tas 8, Gudelis 6, Andriušis su R. 
Stankevičium po 4 ir R. Rudzens- 
kas 2.
VYTIS JAUNĖS (MERGAITĖS) 

->PANTHERS 49:13 (29:8)
Jaunės atsiekė dar vieną triuš

kinančią pergalę. Nors išlėto, bet 
pastebimas komandinio žaidimo 
formavimasis jaunių komandoje. 
Priešininkėms esant silpnoms jau
nės laimėjimą atsiekė lengvai. 
Gerai žaidė gynime R. Šulcaitė, 
J. Jaunutytė ir Z. Bartminaitė. 
Puolime visos puolėjos žaidė taip 
pat gerai. L. Radzevičiūtė labai 
gerai perdavinėjo kamuolį, tuo 
sudarydama sąlygas draugėms 
pelnyti taškus nors pati laimės 
neturėjo mėtymuose. Taškai: 
Andriusevičiūtė 21, D. Radzevi- 
čiūtė 20, Z. Bartminaitė 4 ir B. 
Wallis 4.

STALO TENISO TURNYRAS
Š.m. rugsėjo 22 d., 7,30 v.v., 

Lietuvių Namuose prasidės stalo 
teniso turnyras vyrams ir mote
rims, pavieniai, poromis ir miš
riomis poromis. Laimėtojams bus 
įteiktos dovanos. Turnyro mokes
tis: vyrams 5 šil., moterims 2 
šil. Norintieji dalyvauti šiame 
turnyre prašomi registruotis pas

sekcijos v-vą R. Sidabrą arba pas 
v-bos narius.

SPORTO AIKŠTELĖS 
' REIKALAI

Prie Lietuvių Namų sportinin
kai nusivalė jiems skirtą žemės 
plotą aikštelei įrengti. Aikštelei 
įrengti reikalingos lėšos, kurios 
labai sunkiai telkiamos. S. Klubo 
V-ba žinodama mūsų tautiečių 
norą matyti jaunimą augant sa
voje sveikoje aplinkoje, kreipiasi 
į tautiečius neatsisakyti paauko
ti aikštelės įrengimui. Sporto 
aikštelė yra reikalinga netik da
bar sportuojančiam jaunimui, bet 
ir savaitgalio mokyklai ir bendrai 
visam jaunimui. Vieni sportinin
kai nepajėgs sutelkti reikalingą 
sumą aifcjstelės įrengimui, taigi 
čia ir kreipiasi į visuomenę pra
šydami paramos jaunimui.

SPORTININKAI RENGIA 
KAUKIŲ BALIŲ

Spalių 25 d. Lietuvių Namuose 
A.L.S.K. “Vytis” rengia Kaukių 
Balių. Trys geriausios kaukės 
bus premijuotos vertingomis do
vanomis. Norintieji gauti staliu
kus, užsisako pakvietimus pas V- 
bos narius išanksto, nes tai tik 
antras toks balius per dešimts 
metų mūsų buvimo Adelaidėje.

B.N.

Geelonge
PABALTIEČIŲ KREPŠINIO 

TURNYRAS
Š.m. rugsėjo 6 dieną Geelonge 

įvyko pabaltiečių krepšinio tur
nyras, kuriame dalyvavo latvių ir 
lietuvių vyrų — moterų koman
dos ir estų vyrai. Turnyrą atida
rė Geelongo Lietuvių Bendruo
menės pirm. p. V. Ivaškevičius^ 
pasveikindamas atvykusius sve
čius ir palinkėdamas sėkmės žai
dynėse. Šį turnyrą laimėjo latvių 
krepšininkai, nugalėję lietuvius ir 
estus; antrą vietą užėmė lietuvių 
komanda, laimėjusi prieš estus ir 
trečią vietą — estai. Lietuvių — 
latvių susitikimas buvo pats įdo
miausias. Nors mūsiškiai žaidė be 
centro puolėjo R. Zenkevičiaus, 
kuris buvo sužeistas baigminėse 
rungtynėse Melbourne, bet paro
dė atkaklų pasipriešinimą, ir tik 
rungtynių pabaigoje didesnis lat
vių patyrimas atnešė jiems lai
mėjimą. Galutinis rezultatas bai
gėsi 43:37 (26:22) latvių naudai.

Moterų grupėje latvaitės pasi
rodė žymiai pranašesnės ir turny
rą laimėjo be didelio vargo, palik
damos antroje vietoje Melbourne 
Varpo, ir trečioje — Geelongo 
Vytį.

Pasibaigus turnyrui, Vyties 
sporto klubo atstovas J. Jonušas 
įteikė laimėtojams vienkartines' 
dovanas — taures.

Po sportinės programos, sve-

čiai krepšininkai-kės buvo pa
kviesti į Vyties klubo balių, kur 
jie draugiškoj nuotaikoj praleido 
vakarą.

Dalyvis

Sydnejuje
STALO TENISAS

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

OVERSEAS
SAV.

36 WALPOLE ST., KEW, VIC.
TEL. WM 6032

■
i

1

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

ROSE
1 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.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. .1819

įįj

* Imperijos žaidynėse, kurios 
įvyko Cardiff mieste, dalyvaujant vidualinėse varžybose pasirodė 
23 anglų “Commonwealth’o” tau
toms, po aštuonių įtemptų žaidi 
mo dienų taškais laimėjo Angli
ja, surinkdama 160 taškų ir gau
dama 29 aukso, 22 sidabro ir 29 
bronzos medalius. Antrąją vietą 
užėmė Australija su 27 aukso, 22 
sidabro .ir 17 bronzos medaliais. 
Per šias varžybas buvo sumušta 
9 vyrų pasaulio rekordai ir — še
ši moterų. Australai sumušė iš 
viso 4, o anglai — 3.

Per žaidimus yra įprasta daly
viams mainytis treningo bliuzė- 
mis ir pan. Australai sportinin
kai, kaip spauda mini, buvo ga
na nusiminę, nes, turėdami pras
tai pasiūtus treningus, negalėjo 
jų pasikeisti su kitais.

Po šių 
australai 
įvairiuose 
tų sporto 
jo eilę naujų pasaulinių rekordų. 
Vienas iš žymiausių buvo austra
lo Herb Elliot pasiektas 1500 
metrų bėgimo pasaulinis rekor
das. Jis Švedijoj šį nuotolį nubė
go per 3 m. 36 s. Prieš kurį laiką 
Airijoj jis buvo pastatęs ir nau
ją pasaulinį vienos mylios rekor
dą, nubėgdamas per

* Dešimtį dienų 
pasaulinei šaudymo 
Maskvoje pasibaigė 
tojais tapo So v. Sąjungos rinkti
nė. Sovietų rinktinė laimėjo 14 
iš galimų 17 komandinių varžy
bų ir 11 iš 23 individualių var
žybų. Antrojoj vietoj po rusų li
ko Amerikos rinktinė su 5 laimė
jimais ir Anglija, Čekoslovakija 
ir Italija laimėjo po vienas ko
mandines varžybas. Australai šau-

labai blogai ir atsidūrė; kone pa
čiame lentelės gale. Pasauliniai 
rekordai tapo sumušti šešiose ko
mandinėse ir keturiose individua
linėse rungtynėse. Rusų koman
da iš viso surinko 2737 taškus iš 
galimų 3000 ir tuomi sumušė 
1939 m. pastatytą šveicarų 2607 
taškų rekordą. Individualinių 
varžybų laimėtojas tapo rusas A. 
Tilik, surinkdamas 555 taškus iš 
galimų 600, šaudamas po 20 šūvių, 
gulom, klūpsčiom ir stačiom. Jis 
ir kiti 14 dalyvių sumušė buvusį 
pasaulio rekordą (530 taškų, su
rinktų 1937 metais suomio - O. 
Elo. Australijos meisteris N. 
Gough surinko tik 468 taškus.

R. Cibulskis

gavoKovo stalo tenisininkai 
pakvietimą dalyvauti latvių S.K. 
“Dauguvos” ruošiamame žymaus 
stalo tenisininko Z. Bormanis at
minimui pereinamosios taurės 
varžybose, kurios įvyks spalio 
mėn. 5 d. 2 vai. p.p., Friendly So
ciety Hall, Meredith Št., Banks- 
town. Po varžybų vyks pasilinks
minimas.

J. Strautins
5-TH FLOOR ■:

Imperijos pirmenybių 
sportininkai dalyvavo 
Europos ir Azijos kraš- 
susitikimuose ir laimė-

PAJIEŠKOJIMAI

3 m. 54.5 s.
užtrukusios 
pirmenybės 

ir jų laimė-

★ Broniaus Zablockio pajieško 
jo žmona Julė, sūnūs — Anta
nas ir Algirdas, o taip pat broliai 
— Pranas, Jonas ir Vladas.

Rašyti žmonai adresu: Julė 
Zablockienė, Šiauliai, Birutės g- 
vė Nr. 40a, butas 4 arba sūnums 
Antanui arba Algiui taip pat į 
Šiaulius, Panevėžio g-vė Nr 23a.

Dr. J". Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Ralston St., St. Kilda, Vic.

Tel. LB 4083.

AUSTRALIJA - LIETUVA
MES SIUNČIAME:

* Jūsų nuosavus daiktus — jie turi būti nauji — apdraustu 
paštų 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.

CONTAL CO.
į 306 The Causeway
į MELBOURNE
■■ V V V

SIUNTINIAI Į LIETUVA
’AWWAWAVAWA'

Relief Parcels Department
387 LITTLE BOURKE ST., MELBOURNE VIC. 

Tel. MU 1608 & MU 3627 po darbo: JB 5368 
KLAUSYKITE CONTAL RADIJO PROGRAMŲ 
kiekvieną sekmadienį, 3 GL nuo 2 vai. p.p. iki 2,30 p.p.

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIA 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 siuntinį 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 ir 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 "skyrinių” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE j
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2.ENGLAND.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1958 m. rugsėjo 29 d.

SYDNĖJUS 
PADĖKA

N uoširdžiai dėkoj u artimiems 
draugams, pažįstamiems ir orga
nizacijoms, vienu ar kitu būdu 
sunkioje valandoje pareiškusiems 
paskutinį atsisveikinimą mano 
mielai žmonai a.a. Vilhelminai: 
lankant ją koplyčioje, bažnyčio
je ir palydint j kapines su vaini
kais ir gėlių puokštėmis.

Taip pat dėkoju kun. P. But
kui už paskutinius religinius pa
tarnavimus ir jautrų pamokslą; 
p. Kovalskiui, p. B. Daukui ir 
p. Cibulskienei — už nuoširdžius 
atsisveikinimo žodžius, tartus ka
pinėse; Sydnėjaus Soc. Mot. Glo
bos D-jai už paaukotas šv. Mi
šias ir skaidrinimą velionės pas
kutinių gyvenimo dienų ir vi
siems, kuri mane užjautė žodžiu, 
laiškais ar spaudoje.

Izidorius Jonaitis

IŠVYKSTA 
AMERIKON

•š.m. spalio 7 d. laivu Oreadės 
išplaukia Amerikon nemažas 
skaičius lietuvių iš Australijos.

Išvykstančiųjų tarpe yra ir ge
rai žinomas sydnėjiškiams visuo
menės ir ypač lietuviškosios kul
tūros veikėjas Jonas Ilčiukas, ku
rį visi atsimena, kai jis vaidinda
vo “Atžalos” teatre, vadovavo 
šokių grupei ir aktyviai dalyva
vo dažnuose lietuviškuose paren
gimuose Sydnėjuj.

Antrojo išvykstančių tarpe pa
siges Sydnėjaus lietuvių studen
tija ir skautai — tai jaunojo Sta- 
kausko Romo. “M.P.” redakcija 
jo taip pat jaučiamai neteks.

Treciojoj šeimoj iš Sydnėjaus 
išvyksta p. Regimantas Pažemė- 
nas su žmona Lilija Liniauskaite 
-Pažemėniene ir 3 dukrelėm. Jie 
vyksta į Baltimore pas tėvą pulk. 
Pažemėną.

R. Pažemėnas, atvykęs Austra
lijon 1948 ir sudaręs lietuvišką 
šeimą, dirbdamas siuvykloj dra
bužių sukirpėjų, vakarais baigė 
8 m. Pritaikomojo Meno Koled
žą ir savo firmoje iškopė i pro
dukcijos menedžerio vietą. Pas
kutiniu metu R. Pažemėnas vėl 
studijavo Technical College, ir 
šias studijas žada baigti Ameri
koj.

Jaunoji šeima turi daug lietu
vių draugų visoj Australijoj, ku
rie išvykstantiems linki sėkmės.

PRANEŠIMAI
■Š.m. spalio 5 d., sekmadienį, 

tuoj po lietuviškų pamaldų, 
Bankstowno Lietuvių Namuose, 
ruošiama Sydnėjaus liet, skautų 
DLK Kęstučio draugovės 5 metų 
veiklos minėjimas.

Ta proga ruošiama jaunimo 
šventė. Bus įdęmi skautiška pro
grama: dainos, žaidimai ir kito
kios pramogos. Vakare-suaugu- 
siems šokiai. Visą laiką veiks bu
fetas ir gaivinantieji gėrimai.

Kviečiame visus mielus tautie
čius, skautų bičiulius ir tėvus gau
siai dalyvauti drauge su savo jau
naisiais šeimos nariais. Bus vi
siems linksma ir įdomu.

Jei oras būtų lietingas šešta
dienį ir sekmadienį ir negalima 
būtų naudotis sporto aikštėmis, 
tai šventė atidedama kitam kar
tui.

Rengėjai

Bankstowno Liet. Namams bai
giamos dėti grindys, tačiau trū
ksta dar pinigų jų užbaigimui. 
Todėl š.m. spalio mėn. 4-5-6 die
nomis bus daroma rinkliava grin
dų užbaigimui.

Malonūs tautiečiai prašomi šį 
vajų paremti.

XXX

šiomis dienomis lankėsi iš Bris- 
banės p. Jono Kalvaičio šeima. 
Apžiūrėjusi ir pasidžiaugusi Ban
kstowno Lietuvių Namais paliko 
5 svarų auką. Už tą tariame 
nuoširdų ačiū.

Bankstowno Liet, Namų V-ba

PERTHAS
PASIGĖRĖTINOS IŠKILMĖS
Tautos Šventės minėjimas Per- 

the veiksmingomis Apyl. Valdybos 
pastangomis praėjo pakilioje nuo
taikoje.

Per du šimtu lietuvių rugsėjo 
8 dienos vakarą buvo liudininkais 
istorinio įžodžio tik ką įsikūrusios 
skautų “Šarūno” dr—vės. Buvo 
jaudinantis momentas, kai skauti
ninko L. Beitmano vadovaujami 
jauni skautukai priklaupę bučia
vo mūsų trispalvę ir pasižadėjo 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui.

Vėliau scenoje buvo pravestas 
skautų laužas, skambant lietuviš
kom dainom ir vienam iš skautų 
pritariant akordeonu.

Po to vietos vaidintojai, K. Mi
liausko režisuojami, atliko “Sek
minių vainiką”. Uždangai pakilus 
žiūrovai buvo perkelti į Lietuvos 
kaimą: su lietuviška troba, ber
želiu — svyruonėliu, kryžiumi... 
Gerai nupieštos dekoracijos tikrai 
žavėjo akį... Veikėjai gi buvo gy
vi mūsų kaimo liudininkai.

Jaunimas, daugumoje išaugęs 
jau už Lietuvos ribų, pasigėrėti
nai atliko keletą tautinių šokių.

Gal but nuodėmė čia nepaminėti 
vienos būdingos “smulkmenos”, 
kurią nedaugelis pastebėjo: sa
lės užpakalyje, (kampe) stovėjo 
vežimėlis su kūdikiu. Prie veži
mėlio dar pora “pipiriukų” švais
tėsi, sunkiai tėvo sugaudomi. Mo
tinos nesimatė. Vaikai tamsumoje 
nerimaudami verkšleno... Tėvui 
vargiai sekėsi nutildyti visus tris, 
bet jis dėjo pastangas, kad netrug- 
dytų žiūrovam^ klausytis vykstan
čio vaidinimo.

Scenoje gi savo puikia vaidyba 
visų dėmesį kreipė p. M. Šidlaus
kienė, kuri, pasirodo ir buvo tų 
trijų vaikų motina. Koks pasišven
timas tos šeimos lietuviškam rei
kalui, netenka nė aiškinti.

Manau, nedaug moterų, turinčių 
skaitlingas šeimas, atras tiek laiko 
lietuviškam darbui ir ypač nedaug 
atsiras vyrų, kurie po sunkaus die
nos darbo sutiktų išleisti žmoną 
dažnoms repeticijoms bei parengi
mams, pačiam palikus namie vai
kų žiūrėti... ’ .

Piršosi mintis, kad jeigu kiek
vienas iš mūsų bent dešimtą dalį 
tiek pasiaukotų, būtu galima kal
nus nuversti.

Po programos ii/ padėkos jos 
rengėjams, pirmininkas V. Knis- 
tautas valdybos vardu pasiūlė 
esantiems minėjime, kad pasisa
kytų Lietuvių Namų įsigijimo rei
kalu. Atsilankiusieji gavo po dvi 
korteles: vieną anspauduotą žo
džiu “reikia”, kitą — “nereikia”. 
Surinktas korteles suskaičius, pa
aiškėjo, kad beveik trys ketvirta
daliai pritarė namų įsigijimui.

Čia pat paskirtai trijų asmenų 
komisijai buvo pavesta apsvarstyti 
įvairias namų įsigijimo galimybes 
su planais ir sąmatomis, kas vė
liau būtų patiekta visuotinam susi
rinkimui nuspręsti.

Taigi šiais metais Pertho lietu
viai gražiai ir naudingai atšventė 
Tautos šventę. S — s.

NEWCASTELIS
NEWCASTELIO APYLINKĖS 

BENDRUOMENEI
Pranešama, kad š.m. spalio 5 

dieną Broadmedow Katalikų pa
rapijos salėje, tuoj po pamaldų, 
yra šaukiamas A.L.B. Newcaste- 
lio Apylinkės VISUOTINĄS na
rių susirinkimas.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Valdybos pranešimas,
4. A.L.B. Tarybos narių 1959- 

60 m. rinkimas,
5. Socialės šalpos komiteto rin

kimas,
6. Klausimai ir sumanymai. |
Nustatytu laiku kvorumui ne

susidarius, po pusvalandžio susi
rinkimas bus laikomas teisėtu bet 
kuriam bendruomenės narių skai
čiui dalyvaujant.

ADELAIDĖ
PRANEŠIMAS

Š.M. spalio 5 d. šaukiamas vi
suotinas ALB Adelaidės apylin
kės bendruomenės narių susirinki
mas atstovams į Krašto Tarybą 
rinkti.

Susirinkimas įvyks 4 vai. vak. 
Lietuvių Namuose Eastry str. Nr. 
3., Norwood. Bendruomenės na
riams dalyvavimas būtinas.

Tuoj po susirinkimo Kultūros 
Fondas kartu su Moterų sekcija 
rengia Popietę su programa ir 
kviečia visus kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

P.S.
Nesusirinkus reikiamam skai

čiui į susirinkimą už 30 min. šau
kiamas kitas susirinkimas, kuris, 
neatsižvelgiant dalyvaujančių 
skaičiaus, bus laikomas teisėtu.

ALB Adei. Apyl. Valdyba

ST. ČIBIRAS GAVO ADVOKATO 
(SOLICITOR) TEISES

Pereitais metais žinomas Ade
laidės lietuvių visuomejiinkas 
(jis ilgą laiką buvo Adelaidės 
Apyl. pirmininkas ir šiaip veikliai 
reiškėsi įvairiose lietuviškojo gy
venimo srityse) ir “M.P.” ben
dradarbis baigė Adelaidėj teisių 
mokslą ir jau šiais metais gavo 
advokato (solicitor) praktikos 
teisę.

Pabrėžtina, kad naujasis advo
katas naktimis ir savaitgaliais 
darbu pelnydamas sau ir šeimai

duoną, turėjo tiek ryžto siekti 
užsibrėžto tikslo.

Atrodo, kad šiuo tarpu jis te
bus vienintelis lietuvis advokatas 
Australijoj, galįs verstis laisva 
praktika.

Linkėtina, kad mūsasis jauni
mas pasektų St. Čibiro energija: 
atiduoti lietuviškam reikalui duo
klę, dirbti pragyvenimui ir drau
ge sėkmingai studijuoti.

Jaunajam advokatui linkėtina 
gražiausios sėkmės jo asmeninia
me gyvenime ir tautinėje veiklo
je. J.P.K.

CANBERRA
CANBERROS ŠVIESOS 
SAMBŪRIO. SKYRIUS 

ANTARKTIKOJE
Australijos mokslinės ekspedi

cijos administracinis vadovas Mr. 
Black, išbuvęs Antarktikoje 13 
mėnesių, dabar gyvenąs Canber- 
roj sutiko šviesai skaityt paskaitą.

Rugsėjo 20 d. C.W.A. patalpose 
Skyriaus nariai ir svečiai net ne ■ 
mirktelėję išklausė minėtą pas
kaitą su spalvotų nuotraukų ilius
tracijomis. Taigi canberriškiai tu
rėjo retą progą susipažinti su aši
galio gamta ir ypač jo gyvūnija, 
kurią Mr. Black vaizdžiai pailius
travo nuotraukomis.

LIETUVIO DAILININKO 
NUOTRAUKA

Rugsėjo mėn. 19 d. Canberros 
dailininkų draugijos parodą, ku
rią atidarė P.S.B. Komisijonierius 
Mr. G. Sutcliffe C.B.E., atstovavo 
tik pabaltiečiai dailininkai, ją pa
vadindami “Six Directions”. Iš 
lietuvių paveikslus išstatė Jurgis 
Mikševičius ir Henrikas Šalkaus
kas.

“Canberra Times” labai gražiai 
ir teigiamai atsiliepė apie parodą, 
patalpindama H. Šalkausko ir lat
vio Uldis Abolins nuotraukas.

Pp.

ATVIRAS LAIŠKAS
“MŪSŲ PASTOGĖS” 
ADMINISTRATORIUI

Būdamas uolus “M.P.” skaity
tojas, negalėjau nepastebėti, kad 
Jūs beveik kiekviename laikraš
čio numeryje atkakliai prašote 
mus, skaitytojus, užsimokėti pre
numeratą už šiuos, o taip pat net 
ir už 1957 metus.

Kadangi aš ne tik susimoku 
laiku savo prenumeratą, bet kar
tais net ir maža auka jį paremiu, 
tai man rodos, kad tas Jūsų šau
ksmas atsilyginti už 1957 m. yra 
perdėtas, nes kažkaip nesitiki, 
kad yra nesusimokėjusių dar ir 
už praeitus metus.

Mano galva, kiekvienas skaity
tojas privalėtų susimokėti laik
raščio prenumeratą jau prieš nau
jus metus arba bent metų pra
džioje, vėliausiai gi — jiems įpu
sėjus. Juk visiems aišku, kad 
laikraštis išsilaiko tik iš prenume
ratos, kuri šiuo metu, kai viskas 
brangsta, yra tikrai neaukšta. 
Man rodosi, kad ir yra vienas ki
tas skaitytojas dėl savo nerangu 
mo išsiųsti pinigus truputį atsili

kęs, tai tik ne visais metais — 
šito tai jau aš kažkodėl tikrai 
netikiu.

Jei tokių vis dėlto yra, tai jie 
jau nelaikytini savos spaudos my
lėtojais. Atrodo, kad šie atsiliku
sieji gal nori, kad kiti, uolesnie
ji, laikraštį išlaikytų, kai jie jį 
stumia į sunkumus. Geriausi vais
tai tokiems gal būtų riboti laiką 
arba ... “neskaityti”. Juk ne 
vienas iš mūsų nenorėtų apmo
kėti laikraščjo prenumeratą ki
tam, kuris taip pat turi darbą, 
pajamas ir yra pajėgus savo rei
kalus tvarkyti taip, kad nebūtų 
našta uolesniesiems, nes jiems 
nemokant savo garbės skolos, ji 
yra užkraunama kitiems arba ei
na laikraščio skurdinimo kryp
tim

Baigiant šias kelias mintis, leis
kite padėkoti “M.P.” redakcijai 
už jos gerinimą ir tvarkingą siun
tinėjimą. Tvirtai tikiu, kad laik
raštis dar ilgai lankys mano na
mus, kaip tikrai laukiamas sve
čias.

Su pagarba '/
“M.P.” skaitytojas

1958 m. rugsėjo 7 d.,

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ TARYBA,
š.m. spalio mėn. 5 dieną (sekmadienį) 2 vai., tuoj po pamaldų,

RENGIA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMŲ

Šventinimą—Atidarymą.
Po iškilmingosios šventės dalies bus bufetas su šiltais ir šaltais 

valgiais.
Maloniai kviečiame mielus tautiečius atsilankyti į mūsų rengia- 
šventę.
TAD IKI PASIMATYMO SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE,

20 Botany Rd., Alexandria (netoli Redferno geležinkelio stolies).
SYDNĖJAUS L.N. TARYBA

mą

DĖMESIO! DĖMESIO!
Š.M. SPALIO 4 D. (SĖST.) NUO 7 V.V. IKI 2 V.R. 

SYDNĖJAUS MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA
RUOŠIA

KARTŪNO BALIŲ
Balius vyks visai naujoje, moderniausiai įrengtoje Jugo

slavų salėje (70 John Str., II aukšte, Cabramatta, prieš paš
tą, tik 2 min. nuo gelež. stoties).

Iš AMERIKOS ATVYKUSI SOLISTĖ PONIA GASIŪ- 
NIENĖ MALONIAI SUTIKO SAVO DAINA PRATURTINTI 
KARTŪNO BALIAUS PROGRAMĄ.

Gros puiki muzikantų kapela, bus skanus ir tikrai pigus 
bufetas.

Be premijavimo gražiausios kartūno suknelės, baliaus ka
ralienės ir 
tumų.

‘Mr. Universe” rinkimų, bus dar ir kitų netikė-

i

TAI BUS
J!

M

Bilietų Raina — 12/6
VIENAS IŠ ĮDOMIAUSIŲ SYDNĖJUJE BALIŲ.
APLANKĘ TIKRAI NESIGAILĖSITE.

♦*M*M*M.M^.^***.******^Z*,.^I,*i^.4*i^oIwZ^.M.M**,IM»MIM*^^.^»Mt*‘.**Io.*4**.*****.**.'‘*.*,!M!,,.**.**^»

Nepamirškite!
E L B O U R. N O LIE,TUVIŲ NAMŲ
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GEELONGAS
KULTŪROS FONDO VAKARAS

Geelongo Liet. Kultūros Fon
do Skyrius š.m. spalio 5 d. sek
madienį) St. Mary’s parapijos sa
lėje rengia Lietuvišką Vakarą.

Programoje bus suvaidinta Tu
mo-Vaižganto scenos vaizdelis — 
“Žemės ar moteries” ir S. Čiur
lionienės muzikinė komedija — 
“Kuprotas oželis”. Numatyta 
taip pat įdomi koncertinė dalis.

PRANEŠIMAI
★ Dantų gyd. K. GUMENIU- 

KIENĖ praneša pažįstamiems ir 
draugams savo naują adresą: 
2 Station Str., Regents Park 
N.S.W. (1 min. pėsčiomis iš Re
gents Park stoties).

★ Statybininkui p. M. LU- 
KAUSKUI — LUKUI už rūpes
tingą jo darbą ir patarimus nuo
širdžią padėką reiškia

K. Gumeniukienė

Mielai Poniai V.R. SAUDARGIENEI, 

jos motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Ona Šalkauskienė, 
Henrikas Šalkauskas

Malonią Ponią
V.R. SAUDARGIENĘ,

jos motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia
V. ir A. Laukaičiai

Ponams O. ir I. BARAVYKAMS,

jų sūnui ALGIUI tragiškai mirus, 
liūdesio Valandoje, gilią užuojautą reiškia

__ Gintalienė ir Šidlauskai

Ponams O.I. BARAVYKAMS, 
jų sūnui ALGIRDUI tragiškai žuvus, 

gilią užuojautą reiškia
Sofija Ambrozienėx

Mielus prietelius

p.p. BARAVYKUS, 
sūnui Algirdui tragiškai mirus, nuoširdžiai užjaučiu

N St. Pačėsa

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.

Kvietimus gausite: pas J. č.ervinską sekmadieniais, bibliotekoj 
ir pas V. Baltutį užsisakę telefonu MX 1082.

MALONIAI VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME IR 
LAUKIAME BALIUJE.

Melbourno Lietuvių Klubo
Taryba
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Ponams O. I. BARAVYKAMS, 
sūnui Algirdui tragiškai žuvus, giliausią užuojautą 
reiškia

Ida, Jonas ir Valteris Šimborai

Mieliems O. ir L BARAVYKAMS,

jų brangiam sūnui ALGIUI tragiškai mirus, 
gilią užuojautą reiškia

O.A. Kyzeliai ir E.P. Nagiai

Mielus'p.p. BARAVYKUS,

jų mielam sūnui ALGIUI tragiškai žuvus,
i nuoširdžiai užjaučiame

Dambrauskų šeima

Gilaus liūdesio valandoje, netekus brangaus ir mielo
1 a.a. sūnaus AUGIO,

O.L.I. BARAVYKAMS

giliausią užuojautą reiškia ir drauge liūdi
J. Sirutis
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