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GARBĖS 
PAREIGA

Garbės vardų užsitarnauja tik 
tie asmenys ar tokie bendruome
niniai junginiai, kurie savo sąmo
ningu veiksmu tatai įrodo.

Lietuvis nuo pmžių. laikomas 
garbingu, nes jis laimės ir nelai
mės laikais stengėsi siekti tik kil
nių idealų ir tikslų.

Neprimenant mūsų senovės ir 
gilesnės praeities, mes tik žvilg- 
telėkim i bėdinąją mūsų buitį 
Vokietijos stovyklose po paskuti
niojo karo. Ten mes lindėjome 
šaltuose kambarėliuose sukimšti, 
srėbėme liesą, kitų dovanotą, sriu
bą, vilkėjome aukotais, švarke
liais. Tikrai ne visi mitome iš juo
dojo biznio ir labai sunkiai ver
tėmės su nupigusia marke. Ta
čiau tada mes buvome jautrūs 
ir sąmoningi garbės pareigai, mes 
niekad net nepadvejodavome, kai 
mūsų patikėtiniai ateidavo kas 
savaitę paimti solidarumo mokes
čio Lietuvos laisvinimo reikalams.

Dabar gi, kai užjūrinėse šalyse 
jau prasikūrėme, kai nevengianti 
pramogavimo tikslams išleisti net 
dešimtimis svarų iš karto, kai va
žinėjame nuosavais automobiliais, 
dažnas mūsiškių vis dar gaili tų 
kelių šilingų metuose esminiams 
bendruomenės reikalams parem
ti.

Pirmiau, gal būt, nebuvo per
daug populiarus vad. solidarumo 
mokestis, nes dažnas manė, kad 
didžioji jo dalis nepasilieka čia, 
Australijoj. Dabar gi ir šį reikalą 
pereitų metų ALB-nės Krašto Ta
rybos suvažiavimas patvarkė ta 
prasme, kad 90% nustatytojo Aus
tralijos Lietuvio Mokesčio liktų 
mūsų kultūriniams reikalams. Šis 
naujas nuostatas priimtame Aus
tralijos Liet. Bendruomenės sta
tute įsakmiai pabrėžia, kad kiek
vienas dirbantysis Australijos lie
tuvių bendruomenės narys (o to
kiais yra visi šiame krašte 
gyveną lietuviai), pradedant šiais 
metais mokės savo apylinkės val
dybai 10 šil. metinio lietuvio mo
kesčio, kurio 45% apylinkės val
dyba panaudos savo apylinkės lie
tuvių kultūriniams reikalams, se
kantieji 45% eis Krašto Valdybos 
kason bendriesiems visos Australi
jos lietuvių reikalams ir tik 10% 
bus persiųsta Kanadon vyr. PLB- 
nės Valdybai jos institucijoms ir 
veiklai paremti.

Šie 10 metinių šilingų tėra tik
tai menkutė pinigų suma, kurią 
kiekvienas dirbantysis gali sau 
leisti atiduoti j lietuvių bendruo
menės vadovų rankas, kad galima 
būtų suintensyvinti mūsų kultū
rinę veiklą. Juk mes visi žinome, 
kad paprasčiausi kultūriniai pa
rengimai reikalingi pinigo, o be 
to, norime dar išlaikyti savo vaikų 
savaitgalinį švietimą, nelaimėn 
patekusių šalpą ir kt.

Antroji minėtojo statuto nuos
tato pastraipa taip pat įsakmiai 
mums pabrėžia, kad tie Australi
jos lietuviai, kurie nesusimokės 
nustatytojo 10 šil. mokesčio, bus 
skaitomi pasyviaisiais nariais ir 
negalės aktyviai dalyvauti ben
druomenės institucijų (šiuo atve
ju — apylinkių valdybų) rinki
muose. Jie taip pat negalės būti 
ir renkami į apylinkių valdomuo
sius organus. Išvada tiesi ir logiš
ka, nes iš tikrųjų — kas neatliks 
lietuvio garbės pareigos, tas ir 
neprivalo dalyvauti mūsų ben
druomenės sprendimuose.

Tačiau girdimos šiuo klausimu 
nuotaikos yra tikrai džiuginan-

PET ATSTOVAI SYDNEJUJE
Š.m. vasario 14 d. iš Amerikos 

lėktuvu į Australiją atskrido 3 
Pavergtųjų Europos Tautų (PET) 
organizacijos atstovai.

Šią organizaciją sudaro Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Vengrijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos ir Albanijos trem
tyje veikiančių politinių organiza
cijų deleguoti atstovai. PET vy
riausioji būstinė yra Niujorke, 
priešais Jungtinių Pasaulio Tau
tų (UNO) rūmus. Minėtoji pa
vergtųjų Europos Tauts organi
zacija visada posėdžiauja tuo pa
čiu laiku, kai turi savo plenumo 
posėdžius UNO. Tada tų tautų vė
liavos kabo nuleistos pusiau stie
bo, simbolizuojant jų pavergimą 
sovietais. PET organizacijos pil
naty dalyvauja po lygų kiekvienos 
tautos atstovų* skaičių, po 16 dele
gatų, o nuolatinių narių yra po 
6. Iš šių yra išrinkti atskirų de
legacijų pirmininkai. Lietuvą ats
tovauja žinomasis mūsų diploma
tas, ilgametis Lietuvos pasiuntinys 
didžiosiose valstybėse, min. V. Sid
zikauskas. Be to, šiuo metu jis yra 
PET org. politinio skyriaus virši
ninkas.

PET organizacijos svarbiausias 
tikslas >— atstovaujamų tautų iš
laisvinimas iš bolševikų okupaci
jos.

Laisvinimo metodai: nekurstant 
visuotino karo galimybių, veikti 
laisvojo pasaulio vyriausybes, įta
kinguosius politikus ir visuomenę, 
kad pagaliau būtų išvystytas dip
lomatinis, politinis ir ūkinis spau
dimas sovietams pasitraukti iš 
okupuotųjų Europos kraštų. Karo 
galimybė čia taip pat neišjungia
ma, o tik nutylima. Ypatingos pas
tangos yra dedamos paveikti UNO 
daugumos nuotaikas, kad vieną 
kartą šioje įvairias laisves ginan
čioje institucijoje būtų tartas ne
dviprasmis reikalavimas — išeiti 
iš okupuotų Europos kraštų, su
teikiant jiems aisvo apsisprendi
mo teisę.

PET organizacija tėra įkurta 
tik 1954 m. rugsėjo 20 d., tačiau 
jos veikla ir politinė įtaka jau iš
plėsta visame Vakarų pasaulyje. 
Kai jos atstovai aplanko kurią 
nors valstybę, su jais skaitosi ne 
tik eilinė visuomenė, paskiri po
litikai, bet ir vyriausybių galvos. 
Spauda, radijas ir televizija no
riai pasitarnauja jų skobiamoms 
idėjoms, deda jų nuotraukas ir 
skleidžia pavergtųjų Europos tau
tų pageidavimus.

Tuo požiūriu PET atieka did
žiulį propogandos darbą prieš so
vietiškąsias užmačias ir perspėja 
Vakarus apie gręsiantį komunizmo 
pavojų.

šiuo metu lanko Australiją žy
mūs PET’o pareigūnai: Org. pirm, 
lenkas S. Karbonski, karininkas, 
Varšuvos sukilimo dalyvis prieš 
hitlerinius vokiečius, vėliau eilę 
metų dirbęs pogrindyje Lenkijoj 
prieš bolševikus ir pagaliau per 
Švediją pabėgęs į Vakarus; ven
gras Juozapas Kovago, jo pava
duotojas — Budapešto karo aka
demijos auklėtinis, dipl. inžinie
rius — ekonomistas, vyriausias 
vadas vengrų kovos prieš nacius, 
nuo 1947 metų Budapešto miesto 
vyr. burmistras. 1950 m. jis buvo 

čios: jaučiamas stiprus pritarimas 
ir jau dabar patenkinamai moka
mas lietuvio mokestis, kadangi ar
tėja apylinkių valdybų rinkimų 
laikas, ir kiekvienas sąmoningas 
lietuvis juk nori atlikti šią nedi- 
dutę, tačiau garbingą pareigą. 

areštuotas už veiklą prieš sovieti
nius okupantus ir tik 1956 metų 
Vengrijos sukilime išlaisvintas. Po 
to aktyvus sukilimo dalyvis su 
ginklu rankoje ir vėl vyr. Buda
pešto burmistras. Numalšinus su
kilimą, Juozapas Kovago dar il
gai dirbo konspiracijoj ir paga
liau pasisekė jam su šeima pa
bėgti į Vakarus, čia jis apvažinė
jo beveik visas Europos valstybes, 
skelbdamas apie Rusijos bolševikų 
brutalumą, buvo priimtas dauge
lio vyriausybių vadų ir davė iš
samius parodymus UNO politinėj 
komisijoj apie sovietų ginkluotą
ją intervenciją Vengrijoj. Trečia
sis mūsų nūdienę užuovėją lan
kąs PET'o atstovas yra latvis Dr. 
Vilis Masens. Tatai tikrai išsimo
kslinusi asmenybė, baigęs teisę 
Rygoje, vėliau studijavęs Pary
žiaus, Haidelbergo ir Haagos uni
versitetuose. Visą nepriklausomy
bės laikotarpį Dr. Masens buvo 
aktyvus Latvijos užs. reikalų mi
nisterijos pareigūnas Rygoje, Lon
done ir Paryžiuje. Kaune gana 
ilgą laiką jis buvo Latvijos pa
siuntinybės tarėju. Dėl to jis ge
rai moka lietuvių kalbą. Vokiečių 
okupacijos metu Dr. Masens buvo 
aktyvus pogrindžio veikėjas, o da
bar jis yra nenuilstamas kovoto
jas už Pabaltijo išlaisvinimą ir 
tikras lietuvių draugas.

Iš šios trumpos apybraižos ma
tome, kad Australijon atvykę PET 
org. pasiuntiniai yra svarbūs ir 
patikimi kovotojai už bolševikų 
pavergtų tautų išlaisvinimą. Gal 
tik ši aplinkybė ir atidarą Sydnė- 
jaus australų didžiosios spaudos 
skiltis, kur plačiai aprašoma apie 
jų kelionės tikslus, dedamos jų 
nuotraukos ir jų lūpų aidais kar
tojama apie komunistų tikruosius 
kėslus ir užmačias.

Minėtieji PET pareigūnai, bai
gę savo misiją Australijoj, vyks 
dar į visas Pietų — Rytų Azijos 
valstybes: Japoniją, Korėją, ma
lajus, Filipinus ir kitur.

Sydnėjaus lietuviai džiaugiasi, 
kad š.m. Vasario šešioliktosios mi
nėjime apsilankė pirm. Karbon
ski ir Dr. Masens, nuoširdžiai pa
sveikindami ir palinkėdami ištver
ti kovoje dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Iš savo pusės mes linki
me šiems ryžtingiesiems kovūnams 
prieš sovietų okupaciją sėkmės jų 
nelengvame darbe.

Jv.

LIETUVOS DIPLOMATO 
ŽODŽIŲ ATGARSIAI

Jau šio mėnesio 17 d. Sydnė
jaus dienrašty “Daily Mirror” 
įdėtas atgarsis iš Niujorko, kur 
Vasario šešioliktosios — Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties pro
ga mūsų Čikagos konsulas Petras 
Daudžvardis padarė Vakarų pa
sauliui viešą pareiškimą.

Čia rašoma, kad Lietuvos kon
sulas išreiškė nusistebėjimo, ko
dėl Mikojanas, kai jis lankėsi 
Amerikoj, nebuvo klausinėjamas 
dėl Pabaltijo tautų pavergimo.

“Daug Sovietų kriminalinių ak
tų yra dažnai sąmoningai pamirš
tami arba užsimerkiama prieš 
įsisenėjusias ir labai skausmin
gas žaizdas” — toliai tęsė Lietu
vos diplomatas.

“Baltijos valstybių, kurios jau 
nuo 1940 m. yra Sovietų okupuo
tos, byla, — toliau konsulas kal
bėjo, — yra stiprus ir legalus de
mokratijų ginklas, kuris reikia 
vartoti dažniau ir efektingiau”.

ARTĖJA VIRSUNIU KONFERENCIJA?
\

Skubi JAV užsienio reikalų mi- 
nisterio J.F. Dulles kelionė į Lon
doną, Paryžių ir Bonną išryški
no faktą, kad pavasarį (tikriausia 
balandžio mėnesio pabaigoje) 
įvyks nauja Rytų-Vakarų užsie
nio reikalų ministerių, o vėliau 
galbūt ir pačių viršūnių konfe
rencija.

Maskva savo ultimatumu (per 
šešius mėnesius susitarti dėl Ber
lyno statuso pakeitimo) bent da
linai bus pasiekusi savo. Vakarai 
sutinka derėtis, tačiau, netik Ber
lyno, bet ir bendrai Vokietijos ir 
Europos saugumo klausimais. So
vietai, pakišdami diskusijoms kar
tu taikos sutarties su Vokietija 
projektą, nebegali atsisakyti tar
tis ir dėl visos Vokietijos. O ši
tas klausimas vėl yru susietas su 
Europos ir pasaulio saugumo bei 
nusiginklavimo klausimais. To
kiu būdu kartą užvirusios Rytų- 
Vakarų derybos gali nuvesti į to
kią klausimų plotmę, kuri gali

A.L.B-NĖS PIRM. V. SKRINSKOS

KALBOS SANTRAUKA
KURIĄ S.M. SAUSIO 29 D. J.E. VYSK. V. BRIZGIO AUSTRALIA 
HOTEL IŠKILMINGAME PRIĖMIME PASKAITĖ ANGLIŠKAI 
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— Vadovaujantis vien forma
liais dėsniais, tikrai nereikėtų pa
sakoti bei aiškinti visiems gerai 
žinomų faktų. Tačiau, kai man 
tenka šiandieną kalbėti lietuvių 
tautos dalies, gyv. Australijoj, 
vardu ir, be to, turint čia mūsų 
tarpe taip brangų svečią ir šviesų 
lietuvį J.E. vysk. V. Brizgi, nega
liu nepaminėti kaikurių mūsų tau
tos būdingesnių momentų. Juk 
norisi kartais pasidalinti džiaugs
mais bei rūpesčiais, kad būtum 
suprastas ir tuo pačiu padrąsintas 
kovai dėl siekiamųjų tikslų.

čia mano mintys ir vėl palie
čia Lietuvos gyvenimą, jos hero
jiškas, amžiais trukusias kovas, 
Aukščiausiajam padedant, dėl sa
vo teisių ir laisvės. Kaip žinome, 
lietuvių tauta, tapusi laisva, pa
sirinko demokratinės valstybės 
formą. Gerbimas individo ir res- 
pektavimas visų klasikinių lais
vės kategorijų, tai ir buvo tie pa
grindai, kuriais remdavosi bet 
kokia Lietuvoje veikianti juridi
nė norma. Ir apskritai visose Lie
tuvos gyvenimo srityse buvo va
dovaujamasi krikščioniškosios mo
ralės dėsniais. Nenuostabu todėl, 
kad Lietuva kultūriniu požiūriu 
pilnai prilygo Vakarų Europos 
valstybėms.

Šis ramus ir kultūringas gyve
nimas buvo sunaikintas 1940 m. 
įsiveržusių Lietuvon ir ją okupa
vusių Sov. Rusijos karinių pajė
gų. Melas, prievarta ir teroras ta
po charakteringas okupanto vei
ksmų vadovas. Ir dabar, kaip ir 
pirmiau, šis siaubingasis teroras 
vis dar naikina tūkstančius kil
niausių Lietuvos sūnų ir dukterų.

Manau, neapsirjksiu sakydamas, 
kad šių dviejų būdingųjų lietuvių 
tautos gyvenimo tarpsnių sugreti
nimas įgalina visas kultūringas 
demokratines valstybes prieiti 
vieningos nuomonės — pasmerk
ti Sov. Sąjungos neteisėtus ir ne
teisingus veiksmus ir primygti
nai pareikalauti, kad taip akivaiz
džiai ir žauriai sulaužyta tarp
tautinė teisė būtų atitaisyta ir 
Lietuva išlaisvinta, suteikiant jai 
galimybę laisvai pasirinkti savo 
valdymosi būdą. 

pasidaryti itin svarbi ir Pabaltijo 
ir apskritai pavergtom tautom. 
Yra ir dar daugiau: bus siūlymų 
ir priešpasiūlymų. Tarptautinėse 
diskusijose, pvz., vėl atgijo ir 
"kariniai praskiestos” zonos klau
simas. Kai kuriuose Vakarų laik
raščiuose jau buvo išspausdintas 
žemėlapinis škicas, kuris rodo ta
riamą McMillano (britų premjero) 
planą neutralizuoti Vidurio ir Ry
tų Europą. Pagal tą škicą, Ry
tuose toji zona eitų maždaug Ry- 
gos-Kauno linija. Kai kurie anks
čiau skelbti projektai numatė zo
ną pravesti kiek daugiau į Vaka
rus, o kiti vėl dar daugiau į Ry
tus. Lietuvos teritorija čia vis fi
gūruoja it kokia demarkacijos li
nija. Suprantama, kad dabarti
nės diskusijos ir būsimos derybos 
tais klausimais sukelia mūsų susi
domėjimą ir ■— susirūpinimą.

Kai dėl Berlyno, tai po JAV 
užs. reik, ministerio Dulleso ke
lionės j Europą paaiškėjo jo jau

čia turiu pareikšti savo džiau
gsmą ir pasididžiavimą Fed. Aus
tralijos vyriausybės laikysena šiuo 
atžvilgiu. Ji ne tik leidžia mums 
pilnutiniai dalyvauti šio krašto 
politiniame bei kultūriniame gy
venime, bet ir tarptautinės poli
tikos veiksmais ji teikia mums vil
čių, kad teisė ir teisingumas pa
galiau vis dėlto laimės ir Lietu
vos nepriklausomybė vėl bus ats
tatyta.

Kai šiuo metu ^vakarietiškojo 
pasaulio nuomonė jau neabejoja 
klaikia komunizmo tikrove, kai 
sovietinė hipnozė pamažu nustoja 
veikusi laisvojo pasaulio sąmonę, 
ir atsibudėliai gėdinasi anksty
vesniųjų savo sapnų, — viso pa
saulio lietuvius nepaprastai pri
slėgė šv. Sosto sprendimas su
siaurinti įgalioto Laisvosios Lie
tuvos Pasiuntinio Vatikane tei
ses. Mes esame giliai įsitikinę, 
kad šv. Sostas, kuris visais am
žiais kovodavo prieš netiesą ir 
nuskriaustajam teikdavo nusira
minimą bei paguodą, reviduos ir 
šį savo nuosprendį. Mes nenorime 
tikėti, kad šv. Sosto sprendimai 
nukryptų nuo bendros politinės 
linijos tų demokratinių kraštų, 
kurie vadovaujasi vakarietiškojo 
krikščioniškojo pasaulio idėjomis 
ir principais.

Mes esame giliai įsitikinę, kad 
Jūsų Ekscelencijos palaiminimai 

bei reikšmingi žodžiai padės mums 
šioje miglotoje minčių bei jausmų 
kryžkelėje susirasti tą tikrąjį ke
lią, kuriuo turėtų eiti kiekvienas 
garbingosios, amžiais kovojančios, 
lietuvių tautos narys.

GIRDVAINIS AUDIJENCIJOJ 
PAS POPIEŽIŲ

Sausio mėn. 31 d. Lietuvos mi- 
nisteris prie šv. Sosto S. Girdvai
nis buvo priimtas privačioje au
diencijoje Popiežiaus Jono XXIII. 
S. Girdvainis perdavė šv. Tėvui 
Naujųjų Metų sveikinimus ir lin
kėjimus, kad Jo šventenybės pra
dėtasis darbas būtų sėkmingas, 
šv. Tėvas ta proga suteikė Apaš
tališkąjį palaiminimą Lietuvai ir 
ministeriui. 

prieš tai padarytas pareiškimas 
slaptame užsienio reik, komisijos 
posėdyje Vašingtone, kad Vaka
rai verčiau kariaus, negu duosis 
save iš Berlyno išstumiami. Iš ki
tos pusės, ir Chruščiovas ir jo užs. 
reik, tninisteris Gromyko Maskvo
je kp suvažiavimo metu apibūdi
no Berlyną kaip "parako statinę", 
kuri kiekvienu momentu galinti 
sprogti. Tad matome, kad abi pu
sėn kalba apie karo galimumus — 
nors siekiama derybų.

Neutralių stebėtojų nuomone, 
Maskvos politika po kp suvažia
vimo niekuo neatslūgsianti. Suva
žiavimas parodęs, kad Chruščio
vo diktatūriškoji pozicija esanti 
vėl sustiprėjusi ir jis galįs vėl lai
kytis kietesnės užsienio politikos. 
Tačiau ir Vakarai, atrodo, savo 
vieningumą labiau sustiprino ir 
viešai pareiškė, kad Maskvai ne
teiks jokių koncesijų (nenusileis), 
jei Rytai neatsilygins irgi kon
cesijomis. E.I.

VAŠINGTONAS LIETUVIAMS 
DAR KARTĄ DAVĖ SAVO

ŽODI...
Neseniai trys Amerikos Lietu

vių Tarybos nariai — L. Šimutis, 
M. Vaidyla ir Dr. P. Grigaitis — 
lankėsi Vašingtone ir Valstybės 
departamente (užsienio reikalų 
ministerijoje) gavo naujus patiki
nimus, kad Amerikos vyriausybė 
tebėra palanki lietuviams kaip ir 
anksčiau ir jos nusistatymas Lie
tuvos ir kitų dviejų Pabaltijo val
stybių atžvilgiu nepasikeitęs. Bent 
jau buvo užtikrinta, kad toks nu
sistatymas nepasikeis tol, kol yra 
pareigose dabartinis užsienio rei
kalų ministeris Dulles.

Sausio pirmoje pusėje lankėsi 
Vašingtone ir Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo delegacija. Buvo 
priimta Valstybės departamente 
ir aiškinosi dabartinės tarptauti
nės padėties reikšmę Sovietų pa
vergtosioms Europos valstybėms ir 
ypatingai Mikojano lankymosi 
Jungtinėse Valstybėse tikslus ir 
eventualius rezultatus.

PET Bendrųjų reikalų komite
tas ryšium su Berlyno krize ir 
Mikojano lankymuisi Amerikoje 
įteikė savo pareiškimą Amerikos, 
Britanijos, Prancūzijos vyriausy
bėms, kuriame pabrėžtinai išryš
kinami sovietinio imperializmo 
kėslai ir primenamas Vakarų de
mokratijų įsipareigojimas “nebū
ti dalininku jokio susitarimo ar 
sutarties, kurie sutvirtintų ar pra
tęstų buvusių nepriklausomų Cent
ro ir Rytų Europos valstybių pa
vergimą. ..”

ALT iš savo pusėls yra įteikusi 
memorandumą Lietuvos reikalais 
JAV vyriausybei.

E.I.

DIPLOMATIJOS ŠEFO 
UŽUOJAUTA

Lietuvos Diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis pasiuntė Igno Jurkūno 
šeiniaus našlei laišką, kuriame 
pareiškė Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos užuojautą ir pažymėjo: 
“Igno šeiniaus asmeny Lietuva 
nustojo gabaus diplomato, kuris 
jai daug metų ištikimai tarnavo, 
ir žymaus rašytojo, praturtinusio 
lietuvių literatūrą. Velionis taip 
pat daug nusipelnė, veikliai su
keldamas draugišką švedų tautos 
supratimą esančios sovietų oku
pacijos problemoms ir vargams. 
Aš visados atsiminsiu apie savo 
širdingai draugišką bendradarbia
vimą su Tamstos vyru.”

1
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Mes, penktame kontinente, Aus
tralijoje, gyveną lietuviai, stebime 
iš tolo pasaulinę įvykių raidų. 
Stebime tuos svarbiausius šiandie
nos pasaulio jėgų centrus.

Vienų tokių centrų matome 
Maskvoj. Tai komunistinių jėgų 
koncentracija, iš kur diriguojama 
sugriauti, jų žodžiais tariant, at
gyvenusių senų tvarkų ir įvesti 
naujų proletariato diktatūrų, o 
mūsų žodžiais tariant — sugriau
ti vakarietiškų kultūrų ir įvesti 
bedvasinę vergiją bei žiauriausių 
naujos klasės diktatūrą. Tas cent
ras jau turi savo kontrolėj 1/3 
visos žmonijos; tame skaičiuje la
bai ankstyvą auką — Lietuvos 
Valstybę.

Stebime antrąjį jėgų centrą Va
šingtone — J.A.V. sostinėj, šio 
centro vadovai yra pasišovę gerb
ti žmoniškąsias ii* dieviškąsias tie
sas ir yra deklaravę užstoti ir 
ginti tautų laisvę. Jie buria šian
dien aplink save daugumą laisvų 
vakarietiškos kultūros Valstybių.

BAŽNYČIOS PADĖTIS 
VENGRIJOJ

Visai neseniai Vengrijos komu
nistai šešis ir pusę miliono kraš
to gyventojų buvo suvarę prie 
rinkiminių urnų. Rinkimų sistema 
visuose komunistų pavergtuose 
kraštuose yra tokia pat. Rinkėjai 
čia neturi pasirinkimo. Susilai
kant nuo balsavimo gali užsitrauk
ti komunistinės valdžios neapy
kantą, kuri vėliau, kaip kokia 
šmėkla, tave persekios kiekviena
me žingsny. Nežiūrint to, dauge
lis vengrų nuo balsavimų susilai
kė.

Paskutiniuose Vengrijos komu
nistiniuose rinkimuose buvo nau
ja tik tai, kad komunistų parti
ja šį kartą panorėjo savo propa
gandai plačiau panaudoti Bažny
čios autoritetų. Rinkimų išvaka
rėse buvo paskelbtas tariamas 
Vengrijos katalikų vyskupų pa
reiškimas, kuriame tikintieji ragi
nami atlikti balsavimo pareigą ir 
reiškiamas pasitikėjimas komunis
tiniam parlamentui, kuris — anot 
šio pareiškimo — atstovaująs taip 
pat milionams tikinčiųjų.

EKSKOMUNIKUOJAMI
Komunistinė vengrų spauda rin

kiminėje propagandoje, be to, 
pabrėžė, kad kandidatų sąraše esą 
trys kunigai, kurie katalikų vys
kupų esą pilnai pripažįstami ir 
remiami.

Vatikano dienraštis "L’Osserva- 
tore Romano” atskleidžia visą 
šios komunistinės propagandos 
melą ir apgaulę. Nėra jokios abe
jonės, — rašo tarp kitko laikraš
tis, — kad aną rinkiminį pareiš
kimą privertė paskelbti komunis
tinė kulto reikalų įstaiga, jeigu 
jis iš viso buvo paskelbtas su vys
kupų žinia, šis pareiškimas rodo, 
kad komunistų partija Vengrijoje 
kišasi net į vidinę Bažnyčios ju
risdikciją, nepalikdama jai teisė
tos laisvės.

Tie trys kunigai, kuriuos Ven
grijos komunistai įtraukė į savo 
kandidatų sąrašus, yra jau seniai 
žinomi, kaip ekskomunikuoti dėl 
to, kad atsisakė paklusti švento
sios Koncilijos kongregacijos nuo
statams. Jau 1954 metų liepos mė
nesį Koncilijos kongregacija pra
nešė Vengrijos kunigams, kad pri
siėmimas seimo atstovo ar pana
šių pareigų dabartinėse sąlygose 
yra neleistinas. Visi, kurie šias 
pareigas prisiimtų, būtų baudžia
mi šventajam Sostui specialiu 
būdu rezervuota ekskomunika. To- 
kiuo būdu tie trys kunigai komu
nistiniame Vengrijos seime negali 
atstovauti katalikams, nes jie 
yra atsiskyrę nuo Bažnyčios, eks
komunikuoti. Ir Vengrijos katali
kai tai gerai žino. Jau pats jų bu
vimas seime liudija, kokia sunki

Ten ir lietuvių tauta išgirsta 
padrąsinantį žodį, kad ryžtųsi ko
voti už savo ir žmonijos laisvę 
gyventi ir melstis. Tenai tebevei
kia teisėtos Lietuvos Valstybės 
paskirti atstovybės’nariai, repre
zentuoją savus žmones ir savo 
tautą.

Stebime ir tretįjį pasaulinį jė
gos centrą — Vatikaną. Tai aukš
čiausia moralės ir dvasinės jėgos 
atrama, kuri lietuvius guodė ir 
stiprino dvasioj, nes nelaimėn ir 
naikiniman patekusiai tautai la
bai svarbu gauti moralines pas
pirties.

Tačiau stebimės išgirdę žinias, 
tarsi tas aukščiausias moralinis 
centras jau pradeda svyruoti, ir 
lyg jieško būdų panaikinti mūsų 
(lietuvių) tautos atsparos tašką 
— pasiuntinybę prie Šventojo 
Sosto.

Mūsų galvose netelpa tokios 
mintys, kad Vatikanas tokių vei
ksmų imtųs. Mes su didele kant
rybe laukėme ir netikėjome anoms 
žinioms. Tačiau vis dėlto mes 
juntame, kad šv. Sostas, nors pa
siuntinybės dar ir neuždarė, bet 
jos galvos — pasiuntinio, kadangi 

šiandien yra Katalikų Bažnyčios 
padėtis Vengrijoje.

SUNKOS PANČIAI

Kalbėdamas apie Vengrijos vys
kupus, Vatikano dienraštis pažy
mi, kad nė vienas iš jų šiandien 
negali laisvai eiti savo ganytojiš
kų pareigų. Gyoer’o vyskupas En- 

- drey neseniai buvo komunistinės 
valdžios pašalintas iš savo vysku
pijos ir jo vietoj paskirtas gene
ralinis vikaras, kurį laiko sau pa
tikimu. Estragomo specialus dele
gatas vysk. Pap taip pat gali vei
kti tik nuolatinėje komunistinės 
valdžios paskirto “vikaro” priežiū
roje. Vice vyskupas Petery šių 
metų pradžioje paleistas iš komu
nistų kalėjimo, ir kiti du vyskupai 
yra laikomi komunistinės milicijos 
priežiūroje ir negali eiti savo ga- 
nytojinių pareigų, panašiai, kaip 
Lietuvoje vysk. Matulionis, vysk. 
Ramanauskas ir vysk. Slatkevi- 
čius. Tiesa, kad jie nėra kalėjime, 
bet vistiek yra komunistų belais
viai.

Ir kiti Vengrijos vyskupai — 
rašo toliau “O’sservatore Roma
no”, |— yra tik tariamai laisvi. 
Jie visi turi paklusti absurdiškiems 
komunistinės kulto įstaigos įsa
kymams ir saugotis vad. “kuni
gų taikos šalininkų" puolimo. To
kiose sąlygose išviršinė laisvė, ku
ri dar yra palikta kaikuriems vys
kupams, yra tik komunistinės 
priespaudos priedanga, — baigia 
straipsnį apie Bažnyčios padėtį 
Vengrijoje Vatikano dienraštis. — 
Tasai rinkiminis pareiškimas, ku
rį Vengrijos komunistai paskelbė 
vyskupų vardu, yra ne kas kita, 
kaip dar vienas įrodymas, kokiais 
sunkiais vergijos pančiais yra su
kaustyta Bažnyčia Vengrijoje. 
Nepaisant to, šią istorijoje negir
dėtą tironiją komunistai dar vis 
naviai bando iškelti, kaip laisvės 
ir demokratijos idealą.

D.I.

MIRĖ DR. JONAS MIKULS
KIS, ilgametis Telšių apskr. gy
dytojas, visuomenės veikėjas, že
maičių muziejaus steigėjas. Mirė 
sausio 8 d. po ilgos sunkios ligos 
Pietų Prancūzijoje, kur gyveno 
pas savo dukterį Janiną ir žentą 
A. Liutkus. Be to, Toronte gyve
na dar kita duktė, Danutė Baub
lienė. Velionis Lietuvoje buvo 
plačiai žinomas, ypač senesniajai 
kartai. Mirė eidamas 74 metus 
(buvo gimęs 1885 m. balandžio 
3 d. Telšiuose). 

jo kraštas rusais okupuotas, ne- 
bepripažjsta, o tik leidžia jam 
reikalų vedėjo (gerant) titulu 
tvarkyti pasiuntinybės reikalus.

Čia mes matome lyg ir pirmą 
žingsnį visiškam pasiuntinybės už
darymui. Taigi šiandien mes, švęs
dami Sydnėjuje Vasario 16-tą die
nų, kada lietuvių tauta po žiau
rios 120 metų caristinės rusų 
priespaudos 1918 metais pasiskel
bė vėl atstatanti savo Valstybę, 
turime pareikšti nusistebėjimų 
šiuo Vatikano lietuvių tautai su
teiktu smūgiu jai taip sunkiais 
laikais!

Mes meldžiame Aukščiausi su
teikti mūsų tautai jėgų jos sun
kioj kovoj ir tikime, kad Jo tei
singumas visuomet ir visur ją pa
rems ir paguos.

Teikitės priimti mūsų aukštos 
pagarbos pareiškimą, 
Australijos Lietuvių 

Bendruomenė Sydnėjuje

Pastaba: Po šia rezoliucija ats
kirais sąrašais buvo surinkta apie 
tūkstantis parašų ir juos pridėjus 
persiųsta nurodytoj u adresu Va- 
tikanan.

LT. TAMOŠAITIENĖ

MATOMĖS SU MIKOJANU
(REPORTAŽAS IŠ TELEVIZIJOS)

Televizijos programos praneši
mas: “Sovietų Sąjungos premje
ro pavaduotojo Anastaso Mikoja- 
no pokalbis su Amerikos žurnalis
tais” krito j akis, ir ta proga išsi
rengėme pas pažįstamus, kurie tu
ri televizijos aparatą.

Nepaprasto vaizdo ir įvykio lau
kiant, visi nutyla ir patogiai įsi
taiso kėdėse. Ir štai, ekrane švys
teri Mikojano veidas: keistai že
myn nulenkta ir j šoną palaužta 
nosis, po ja juodi hitleriški ūsiu
kai, o iš po tamsių antakių žvel
gia neramiai bėgiojančios, mažy
tės akys. .. Pirmąją akimirką jo 
veide nė mažiausios šypsenėlės.

Greitai pasirodo ir keturi Ame
rikos žurnalistai, savimi pasitikin
čios išvaizdos ir laikysenos.

Pirmasis, maloniai šypsodama
sis, paklausia Mikojaną, ar jis ne
galėtų atvirai pasakyti, kuriais 
tikslais atvyko j Jungt. Valstybes, 
nes, girdi, jis jau ne kartą savo 
kelionėje po Ameriką yra atvirai 
kalbėjęs...

Pokalbiui vertėjavo Mikojano 
vertėjas, puikiai mokąs abi kal
bas. Pats gi Mikojanas kalbėjo 
greit ir neaiškiai tarė žodžius.

Užklaustasis atsakė, kad jis at
vykęs svečiu pas sovietų ambasa
dorių Amerikoj. Be to, norįs at
naujinti senas (prieš eilę metų 
jis jau lankęsis Amerikoj) ir už- 
megsti naujų pažinčių. Jo atvyki
mo tikslas esąs aiškus ir nesą rei
kalo apie tai daug kalbėti.

Į klausimą, kas jam daugiausia 
įspūdžio daro Amerikoj, Mikoja
nas atsakė: keliai, autostrados, 
plentai ir gelžkeliai. Vienas žur
nalistas nustebo, klausdamas, ar 
tatai jau esą viskas? Ir iš viso at
rodė, kad žurnalistai pradeda jau 
nerimauti, į pirmuosius klausimus 
negavę tiesiogių atsakymų.

Taigi dabar jie griebėsi kitos 
taktikos. Jie pradėjo sovietų 
“Pravdoje” jieškoti “teisybės”. 
Girdi, kodėl “Pravda” nespausdina 
tų Mikojano pasisakymų, kuriuos 
skelbia Jungt. Valstybių dienraš
čiai? Mikojanas aiškina, kad į šį 
klausimą jis tuo tarpu nieko ne
galįs atsakyti, nes dabar neturįs 
laiko skaityti “Pravdos” ir pada
ryti palyginimo. Antra gi, “Prav
da” teturinti tik 4 puslapius, kai 
tuo tarpu "New York Times” per 
100 psl. (Atseit — mažame laik
raštyje negalima visko sutalpinti). 
Sovietų Sąjungoje ,nesą nė foto
grafų, o svetimšaliui atrodą, kad 
Amerikoj tik fotografai ir gyve
na. čia pirmą kartą Mikojanas 
nusišypsojo...

Dabar amerikiečiai pradėjo sta
tinėti vis įmantresnius ir karštes- 
nius klausimus. Jie stengėsi juos 
tarti aiškiai ir pabrėždami. Iš pa

Perversmas Europos 
ŪKINĖJE SANTVARKOJE

REIKŠMINGAS IR PABALTIJO VALSTYBĖMS, KAI JOS BUS 
LAISVOS.

Eilė Europos valstybių sutarė 
nuo 1958 m. gruodžio 29 d. atpa
laiduoti tarpvalstybinį valiutų 
tvarkymą nuo varžtų, kurie sun
kino laisvą valiutų pasikeitimų 
jau nuo pat prieškarinių laikų. 
Tos valstybės yra šios: Fed. Vo
kietija, Didž. Britanija, Prancūzi
ja, Italija, Belgija, Olandija, 
Liuksemburgas, Danija, Norvegi
ją ir Švedija. Netrukus po to va
liutų pasikeitimo sistemai prisi
dėjo dar Šveicarija, Austrija, 
Portugalija ir (dalinai) Suomija. 
Tokiu būdu jau 14 Europos kraš
tų dalyvauja naujoje sistemoje.

Kai kuriuose kraštuose, pvz., 
Fed. Vokietijoje, jau ir iki šiol 
valiutų ir aukso pirkimas-parda
vimas buvo gerokai laisvas. Bet 
tarpvalstybiniuose santykiuose bu
vo dar eilė varžtų, kurie dabar 
panaikinti. Kai kurie tų varžtų 
veikė nuo 1931 metų, taigi apie 
28 metus. Visa ta reforma rodo, 
kad Europos ūkinis gyvenimas 
darosi vis normalesnis. Prancūzi
ja tąja proga nuvertino savo 
franką 15-17%, palyginus su kieta 
valiuta, ir ryžtasi šiais metais pa
laipsniui įgyvendinti “kietąjį 
franką” (vieton 100 senųjų fran- 

viršiaus atrodė, kad Mikojanas ne
sijaudino, atsakinėjo greit, kartais 
net nelaukdamas vertimo, kas ro
do jo neblogą anglų kalbos žino
jimą. Atsakymai buvo beriami, 
lyg žirniai, ir tesimatė tik nuolat 
besikilnoją ūseliai.

Žurnalistai vis tampė sovietų 
oficiozą “Pravdą”, kuri rašanti 
kitaip apie įvykius Libane, Veng
rijoj, Kuboj ir kitur, nei Ameri
kos ir kita vakariečių spauda.

čia Mikojanas susigriebė ir at
šovė, kad sovietai savo reporterių 
Kuboje nelaiką, o persispausdiną 
žinias iš Amerikos laikraščių. 
Vengrijoj gyvenimas dabar esąs 
geras. Vargšai gi libaniečiai tik 
su dideliu vargu atsikratę Ameri
kos kariuomenės dalinių... šia 
proga vienas am®*ikonų žurnalis
tas papasakoja anekdotą: Kai-tą 
žygiavęs kareivių būrys ir vienas 
iš jų nėjęs į koją. Jo motina, sto
vėdama nuošaliau ir matydama 
savo sūnaus nesėkmę, tarusi kai
mynei: “ana, žiūrėk, visas būrys 
blogai žengia, tik mano Jonelis 
taiko į koją”, čia Mikojanas stai
ga paklausia korespondentą: "Jūs 
turite galvoje save?”

Visi prapliumpa juokais, išsky
rus amerikonus...

Dabar žurnalistai panori suži
noti, ar Kremlius jaudinasi, kad 
netolimoj ateity Raud. Kinijoj 
žmonių skaičius tiek padidėsiąs, 
jog kiniečiai galį užlieti Mandžiū- 
riją ir Sibirą? Mikojanas paleidžia 
visą tiradą žodžių, gindamas Raud. 
Kiniją. Jis nuduoda džiaugsmą, 
kad ten augąs sąmoningas demo
kratinis jaunimas, ir tik Hitleriui 
terūpėjusios gyvenamosios erdvės 
plėtimo teorijos...

Pagaliau vis dėlto ir Mikoja
nas pradėjo šluostytis prakaitą. 
Tačiau ir čia jis įterpė, kad pra
kaituojąs ne nuo statomų klau
simų, o dėl perstiprių televizijos 
šviesų...

Palietus Berlyno įvykius, Miko
janas perėjo į prokuroro pozici
ją, įtikinėdamas amerikiečius, kad 
tik jie esą šaltojo karo pradinin
kai, kad jų kaltė, jog vokiečiai 
vėl ginkluojasi.

Paklausus, kodėl Chruščiovas 
sovietų spaudoje niekad nekriti
kuojamas, Mikojanas atsakė, kad 
kritikuoti vien tik dėl kritikos ne
są tikslo, nes Chruščiovas įvedęs 
daug gerų reformų ir krašte esąs 
populiarus. Baigdamas pridėjo, 
kad ir jo niekas nekritikuojąs.

Paskutinis klausimas, pasibaigus 
pokalbio laikui, nebuvo atsakytas. 
Ir apskritai K šio pokalbio gavosi 
vaizdas, kad į gudrius prityrusių 
žurnalistų klausinius, sovietų siųs
tasis atsakinėjo netiesiogiai: jis 
klausimą apeidavo. 

kų būtų I naujasis frankas).
Europos valstybių valiutų re

forma daro ir darys įtakos taip 
pat j užeuropinių kraštų finansi
nius santykius su Europa. Jau 
pranešama, pvz., apie valiutų re
formą Argentinoje.

Nuo 1959 m. sausio 1 d. pradėjo 
veikti ir Bendroji Europos rinka, 
į kurią įeina Fed. Vokietija, Pran
cūzija, Italija, Olandija, Belgija 
ir Liuksemburgas. Manoma, kad 
ateityje tai ūkinei sistemai prisi
dės ir daugiau Europos kraštų, 
šios susitarusios šalys, be kita ko, 
nuo sausio 1 d. sumažina muitus 
10% ir padidina prekėms įvežti 
kontingentus, žodžiu, lengvina tar
pusavį prekių pasikeitimą. Tai 
žingsnis pakeliui į "Laisvosios 
prekybos zoną.” Jos įgyveendini- 
mas reikštų dar vieną šuolį j vi
sišką jungtinės Europos ūkinę lai
svę. Einama prie to, kad kiekvie
nas europietis bet kuriame Euro
pos krašte galėtų laisvai verstis 
bet kuriuo verslu ir savo prekes 
be jokių varžtų parduoti į kitus 
Europos kraštus, o darbininkams 
taip pat būtų laisvė pasirinkti sau 
kraštą, kuriame norėtų dirbti.

Europos ūkinės reformos yra 
įeikšmingos ir Pabaltijo kraštų 
požiūriu. Jei Lietuva, Latvija ir 
Estija šiandien būtų laisvos val
stybės, joms neliktų kitos išeities, 
kaip sudaryti Pabaltijo ūkinę san
tarvę, kuri, būdama jau stambes
nis vienetas, sėkmingiau galėtų 
išlaikyti savo ūkinę buitį, nors ir 
įsijungdama j bendrąją Europos 
ūkinę sistemą. Europos ūkinė lai
svė sudarytų daug didesnius ga
limumus mūsų kraštams, bot ir 
didesnę konkurenciją, žodžiu, Pa
baltijo kraštai — atgavę laisvę — 
atsidurs visiškai naujos Europos 
ūkinės padėties akivaizdoje. O 
kaip tai padėčiai tinkamiau prisi
derinti — apie tai reketų pabal- 
tiečiams ekonomistams jau dabar

Okupuotoį Lietuvoj
IŠ VILNIAUS RADIJO, "ELTOS” IR KITŲ ŠALTINIŲ

PRIVERČIAMOJO DARBO 
STOVYKLOS sovietų valdomuose 
kraštuose veiks ir pagal naujuo
sius baudžiamuosius įstatymus, tik 
jos vadinamos ne tikruoju vardu, 
o “pataisos ir darbo kolonijos”. 
Sovietų propagandoje užsieniams 
kartojamas teigimas apie priver
čiamųjų darbų stovyklų panaiki
nimą yra tikras blefas, nes tos 
stovyklos netik faktinai, bet ir ju
ridiniai tebeveikia, nors ir nau
jais pavadinimais. Lieka sovieti
nėje baudžiamoje teisenoje ir trė
mimas. Naujieji nuostatai numa
to dviejų rūšių trėmimą: 1) Iškel
dinimą iš gyvenamosios vietos 
(asylka) ir priverstinį apgyvendi
nimą naujoje vietoje. 2) Ištrėmi
mą iš gyvenamosios vietos, nusta
tant sritis, kuriose tremiamajam 
draudžiama lankytis (wysylka). 
Pagal naujuosius nuostatus, abie- 
jais atvejais trėmimas negalįs bū
ti ilgesnis kaip 5 metams, nepri
klausomai nuo to, ar trėmimas 
vykdomas kaip pagrindinė, ar 
kaip papildoma bausmė.

91.000 PENSININKŲ buvę oku
puotoje Lietuvoje 1958 metais, 
kaip paaiškėjo iš Lkp suvažiavi
mo. 1963 metais esą numatoma 
minimalias senatvės pensijas pa
didinti nuo 300 rublių iki 400 rb. 
per mėnesį miestuose ir nuo 255 
iki 340 rublių kaime. 1966 metais 
pensijų dydis miestuose būsiąs 
pakeltas iki 450-500 rublių ir ati
tinkamai padidintas minimumas 
kaimo vietovėse. (Turint galvoje 
menką rublio perkamąją galią, tos 
normos nėra didelės).

“GIRTAVIMAS, CHULIGANIZ
MAS IR KITOS NEPADORAUS 
ELGESIO FORMOS” visa tai esą 
paplitę net partiečių tarpe, kaip 
buvo pranešta Lkp suvažiavime. 
“Mes negailestingai kovosime 
prieš tokias praeities atgyvenas", 
pareiškė Sniečkus, tartum tų reiš
kinių priežastys glūdi praeityje, 
o ne sovietinėje dabartyje.

PABALTIJO
TRAGEDIJA

"Deutsche S o 1 d a - 
ten — Z e i t u n g" (Pas
sau) gruodžio mėnesio laidoje įsi-
dėjo ilgesnį straipsnį trijų skilčių 
antrašte: “Pabaltijo tragedija: 
Mirtinasis pagalbos paktas”. Pri
menama Pabaltijo valstybių geo
politinė padėtis, pabrėžiant isto
rinės Lietuvos vadovaujantį vaid
menį aisčių-slavų erdvėje. Cituo
jamas Krėvės-Mickevičiaus pasi
kalbėjimas su Molotovu 1940 me
tais ir daromas sovietinės okupa
cijos 14 metų balansas, kuris esąs 
nužymėtas sovietinimu, rusinimu, 
deportacijomis, nukultūrinimu, o 
užu viso to: kova, kentėjimai, ba
das, išnaikinimas, prievartos 
darbai, derliaus menkėjimas ry
šium su kolchozinimu ir t.t. Pa
žymimas Lietuvos gyventojų skai
čiaus mažėjimas iš 3,16 mil. 1940 
metais iki 2,7 mil. 1957 metais. 
Sibire ir kituose Sov. Sąjungos 
kraštuose esą priverstinai apgy
vendinta apie 350.000 lietuvių, 
200.000 latvių ir 100.000 estų. 
“Tiesa, niekas nežino, kiek iš -jų 
dar yra gyvi”, pastebi laikraštis. 
Kai kurie autoriaus (P.M.) po
sakiai atrodo jau perdaug pesi
mistiški. Jis pastebi, kad apie tų 
trijų Pabaltijo tautų egzistenciją 
“mūsų vaikai turbūt sužinos jau 
tik iš istorijos knygų”. Arba ki
toje vietoje: “Ikšioliniai Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos eneksijos duo
menys bemaž jau pakankami, kad 
pasaulio istorijos knygoje skyrius 
‘Pabaltijys’ politiniu, kultūriniu ir 
etnografiniu požiūriu būtų už
baigtas”. Pabaltijo tautos, savai
me aišku, tokį perdėtą pesimizmą 
atmeta. Jos dar nemano mirti.

pasvarstyti. Tačiau visos tos nau
jovės Europos ūkiniame gyveni
me gali veikti tik normaliais tai
kos laikais. Jei kiltų karas ar ki
tokie žymūs politiniai perversmai 
ar teritoriniai pasikeitimai, tuo
met kiekvienas kraštas stengtųsi 
pirmoje eilėje užtikrinti tautos 
buitį.

KAM ŠVENTAS, KAM NE
ŠVENTAS. Vilniaus radijas, sau
sio 21 d. minėdamas Lenino mi
rimo 35 metų sukaktį, kaip įpras
ta, į padanges kelia Lenino reikš
mę, nušnekėdamas net iki to, kad 
Lenino atminimas esąs amžinas 
ir šventas. “Žodis apie jį pažadi
na žmoguje vis kas gera ir gra
žu”. Milijonuose žmonių, kurio 
kentėjo ir žuvo nuo Lenino ir jo 
įpėdinių, žodis apie jį galėjo su
žadinti tik šiurpą.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS I ŽE
NEVĄ PAGAL UŽSAKYMĄ. Vil
niaus radijas sausio 24 d., prane
ša, kad grupė Kauno Politechni
kos instituto profesorių kreipėsi 
laišku į JAV ir Anglijos delegaci
jas Ženevos pasitarime, raginda
mi juos teigiamai išspręsti bran
duolinio ginklo bandymų nutrau
kimo klausimą. “Tokio sprendimo 
laukia iš Jūsų lietuvių tauta ir 
milijonai mūsų planetos geros va
lios žmonių”. — Ko lietuvių tau
ta tikrai laukia, žino ir pasirašę 
laišką profesoriai, būtent rusų 
evakuacijos iš Lietuvos ir Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo. 
Jei Maskva liautųsi savo agresi
jomis, savaime atpultų reikalas 
bandyti vis naujus branduolinius 
ginklus toms agresijoms atremti. 
Žinoma, pasirašę aną laišką pro
fesoriai Purėnas, Kaveckas, Žmui
dzinavičius ir kt. šito j savo laiš
ką Ženevai įrašyti negalėjo. Jų 
laiško tekstas buvo surašytas 
Maskvos instruktorių.

LIETUVOS GAMINIAI NEW 
YORKO PARODOJE. Tarptautinė
je pramonės parodoje New Yorke 
dalyvausią su savo gaminiais ir 
kai kurie okupuotos Lietuvos fab
rikai, praneša Vilniaus radijas. 
Šiaulių “Verpsto” trikotažo fab
rikas jau dabar ruošiąs tai paro
dai gaminius. Kai kurie gaminiai 
būsią papuošti "lietuvių naciona
liniais raštais".
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ALGIRDAS GUSTAITIS

AR LEISIME LIETUVIŲ KALBAI NUMIRTI 
DRAUGE SU MUMIS?

GIMTOJI KALBA AR

Gyvenant už etnografinės Lie
tuvos ribų savosios kalbos išsau
gojimas yra vienas pagrindiniųjų 
lietuviškos šeimos uždavinių. De
ja, ne visur lietuvių kalba pride
ramai gerbiama, todėl Lietuvių 
Tautos šventės — Vasario 16-sios 
proga — kreipiamės į geravalias 
lietuviškas šeimas, drjsdami atvi
rai pasisakyti tuo lietuviams svar
biu ir opiu klausimu, tikėdamie
si Jūsų nuoširdaus pritarime.

KO VERTAS LIETUVIS BE 
LIETUVIŲ KALBOS?

Tauta yra daugiau nei gyvi žmo
nės. Šimtus ir tūkstančius metų 
prieš mus gyveno lietuviai, nema
žesni, o gal didesni veikėjai. Mes 
jų palikuonys. Šimtmečiais po mū
sų gyvens lietuviai. Norime būti 
to istorinio palikimo tęsėjai ar 
duobkasiai?

XV a. Europos žemyne paplitę 
lietuviai sukūrė didžiulę Lietuvos 
imperijų. Ar XX a. pasaulyje iš
sibarstę lietuviai nori būti lietu
viais ir tokiais palikti savo vai
kus, kad aneji augintų lietuvai
čius anūkėlius, garsinančius mūsų 
tautos didingumų, ar nori pasigai
lėtinai nuskęsti svetimame dumb
lyne?

Jei gera prekė1 turi brangintinų 
vertę kiekvienoje valstybėje ir 
kontinente, tai nemažiau brangin
tinas jos sukūrėjas žmogus savo 
tikrųja kilme. O lietuviai turi pui
kų vardų visame pasaulyje.

Kai kurias valstybes epidemiš
kai puola ligos: skelbiama milijo
nai protiniai negaluojančių, mirš
tančių nuo vėžio, užsimušančių 
automobilių nelaimėse. Galvojama, 
kaip sumažinti bepročius, laiku 
gydyti bacilų apsėstuosius, nuola
tos kreipiamasi i dar gyvus vairuo
tojus gailėtis savęs ir rytoj neuž
simušti.

Svetimieji nesirūpina lietuvių 
tauta. Jie, nors kartais pakalba 
kitaip, širdyje džiaugiasi lietuvius 
tirpstant, jsiliejant į kunkuliuo
jantį tautybių lydinį.

Už save, savo vaikus turime 
mes patys kovoti. Lai kitos tau
tybės skęsta ir susilydina, kad 
nori, bet mes — lietuviai — gar- 
bingių garbingiausioj! tauta, pri
valome saugoti mums Aukščiau
siojo duotų skirtingų ir tokių 
gražių kalbų.

Visata atskirai sutvėrė paukš
čius nuo žuvų, gyvulius nuo šliu- 

iD AVIM AS? LIETUVIU 
TIK SAVO KALBA!

(LAIŠKAS IŠ AMERIKOS) 
žų, kaip ir pasauliui davė skirtin
gas rases bei kalbas. Mes pasau
lin esame paleisti net tik kaip 
žmonės, bet ir kaip lietu
viai su pavestomis prievolė
mis, įsipareigojimais. Pirmasis jų 
— saugojimas, branginimas lietu
vių kalbos.

Dažnai paverkšlenama, esu sun
ku svetimame krašte augantiems 
vaikams pamilti lietuvių kalbų. 
Bet ar tik tokie sunkumai žmo
nes vargina? Ar nėra sunku gauti 
gerų darbų? Nusipirkti automobi
lį ar namų? Išmokti svetimų kal
bų? Prisitaikyti prie naujų taisyk
lių, įstatymų?

Vieniems sunkiau, kitiems leng
viau. Sistematingai norimo darbo 
siekiantis, jį, anksčiau ar vėliau, 
gaus. Nuolatos taupantieji nusi
pirks kad ir didesnį dalykų. Die
na iš dienos besimokantieji iš
moks svetimų kalbų. Noras, tiks
las padaro labai daug ir dažniau
siai laimi.

Ar nuolatos, diena iš dienos, rū
pinamės lietuviškos kalbos išsau
gojimu, jos taisyklingu perdavi
mu jauniesiems?

Ko vertas lietuvis be lietuvių 
kalbos? — Nustojus lietuviškai 
kalbėti visa sugrius: lietuviškos 
organizacijos, koncertai, vaidini
mai, radijas, minėjimai, spauda. 
Baigsis mūsų indėlis lietuvių tau
tai ir kultūrai.

Be lietuvių kalbos beliks kapi
nynas: nebus kam prabilti nei at
siliepti. Bus mirtina tyla lietuviš
kam žodžiui. Ar to norime?

AR NORIME LIETUVIŠKAI 
KALBĖTI?

Kas gi nori lietuvių kalbos iš
sižadėti? Vargu rasime dorų lie
tuvį, lietuvę, sutinkantį panaikin
ti ar iš gyvenimo išbraukti lietu
vių kalbų.

O kaip su vaikais, jaunimu? 
Norime, kad ir jie lietuviais jaus
tųsi, tėvų kalba šnekėtų, ar “žy
diškai pleškėtų”?

Tai kodėl gerokas lietuviškų 
šeimų skaičius augina prastai ar 
visai nekalbančius lietuviškai? 
Kas kalti?

Atsakymas: tėvai! Ne aplinka 
ir ne valstybė, ne svetima mokyk
la, ne televizija ar svetimtaučių 
kaimynų vaikai, bet tėvai. Jie da
vė vaikams gyvybę, jie ir atsakin
gi už juos. Tėvai privalėtų išly
ginti svetimos aplinkos lietuviš-

ŠEIMOSE VARTOTINA

kam jaunimui daromų žalų.
Tėvai iš pat mažens turi į nau

jagimius kalbėti lietuviškai, mo
kyti lietuvių kalba maldų, lietu
viško rašto, pasakoti lietuviškas 
legendas, padavimus, skaityti lie
tuviškas knygutes, knygas, Lietu- 
vų nušviesti kaip garbingų jį pro
tėvių kraštų, lietuvių kalbai skir
ti didžios pagarbos. Lietuvos is
torijų imti pavyzdžiu, lietuvių 
kultūrų statyti deramoje aukštu
moje, branginti lietuviškus papro
čius, dainas, šokius, tautinius rū
bus, šventes.

Dėl to siūloma:
1. Namuose tėvai su vaikais 

kalbasi tik lietuviškai; 2. Vai
kams savo tarpe leisti kalbėtis tik 
lietuviškai, ar broliai, seserys ar 
su iš kitur atvykusiais lietuvių 
vaikais; 3. Lietuviškose mokyk
lose kalbamasi tik lietuviškai (iš
skyrus svetimų kalbų pamokas); 
4. Minėjimuose, koncertuose, vai
dinimuose pranešimai daromi tik 
lietuviškai. Jei yra būrelis užsie
niečių kviestųjų svečių — jiems 
vertėjai gali atskirai paaiškinti į 
ausį; 5. Lietuviškam jaunimui leis
ti melstis tik iš lietuviškų n»lr 
daknygių; 6. Labai pageidautina, 
kad lietuviai kunigai per pamoks
lus labiau pabrėžtų lietuvių kalbos 
branginimo reikšmę ir nesigailin
čiai subartų svetimai kalbančius 
ar iš svetimtaučių maldaknygių 
besimeldžiančius; 7. Prašoma lie
tuvių tėvų kasdien skirti nors 15 
minučių savo vaikučių lituanisti
niam švietimui: rašymui, skaity
mui, pokalbiams lietuviškomis te
momis; 8. šeimos, organizacijos 
galėtų įsivesti piniginę bausmę ne 
lietuviškų žodį pasakiusiems. Juos 
dėti taupymo dėžutėn ir “baus
mių bankeliui” pasunkėjus — pi
nigai paaukoti lietuviškai įstaigai, 
sakysime — Vasario 16 lietuvių 
gimnazijai Vokietijoje; 9. Tėvai 
prašomi savo jaunimui parūpinti 
lietuviškos spaudos, nepilname
čiams užsakyti žurnaliukų “Eglu
tė”. (Adresas: R.F.D. 2, Putnam, 
Conn., U.S.A. Metams — 4 amer. 
dol.); 10. Paaugantį jaunimų įra
šyti į lietuvių organizacijas, kaip 
skautus, sporto vienetus, studentų 
sųjungų, tautinių šokių grupes, 
chorus, vaidintojų vienetus ir 
pan.; 11. Tėvai, į jų namuose da
romus pasilinksminimus, pirmoje 
eilėje kviečia lietuviškų jaunimų 
ir jų prašo kalbėtis tik lietuviš-

LAIŠKAS “M.P.“ REDAKTORIUI
GERB. P. REDAKTORIAU,

p. V. Kazokas savo laiške Tams
tai ("M.P.” Nr. 5, iš 30.1.59 m., 
pusi. 2) tenušvietė tik vienų me
dalio pusę, taigi čia paryškinama 
ir antroji.

DĖL ADRESO: Kultūros Dienų 
organizavimų rengė ir pravedė 
trys LKFondo nariai, ketvirtasis 
tepadėjo patarimais, nes buvo už
imtas kitu darbu, o penktasis — 
niekuo negalėjo prisidėti.

Pasiskirsčius darbų, man teko 
Dailės Parodos ir vėliau Adelaidės 
Liet. Teatro — Studijos organiza
vimas. Taigi už šių dviejų paren
gimų organizacinius trūkumus ne- 
kaltintina visa LKFondo valdyba.

DĖL FAKTŲ: Įvyko tikrai ap
gailėtinas faktas — dail. V. Meš
kėno kūriniai nebuvo išstatyti 
Dailės Parodoje. Atsakant į klau
simų kodėl, paaiškintina: Dailės 
Parodos dalyvavimo sųlygos buvo 
praneštos Sydnėjaus dailininkams 
per ryšininkų. Viena jų — daili
ninkai prisiunčia savo darbus į 
Lietuvių Namus, 12 Francis Gr., 
Thornbury, Vic. ne vėliau, kaip 
paskutinę (30) lapkričio dienų. 
Visų dalyvavusių dailininkų darbai 
atėjo, o dail. V. Meškėno — ne.

kai; 12. Sudaryti progų bendrauti 
savųjų tarpe, kas sumažintų miš
rias vedybas; 13. Reikalui esant, 
kreiptis į savo jaunimų, prašant 
parašyti kuriuo lietuvišku reikalu 
užsieniečiams (vyriausybės vy
rams, spaudai,..), ginant savo 
tautos reikalus; 14. Jaunimų ves
tis į svarbesnius lietuviškus minė
jimus, koncertus, vaidinimus. Pa
aiškinti jų reikšmę ir darbo sųly- 
gas; 15. Prašyti lietuviškų radijų, 
spaudų, organizacijas kreipti di
desnį dėmesį lietuvių kalbos bran
ginimui; 16. Į mūsų atžalynų žiū
rėti kaip į lietuvius, o ne kokius 
svetimos valstybės piliečius. Jų 
kambarius puošti lietuviškais pa
veikslais, nuotraukomis, žemėla
piais ir 17. Visur ir visomis pro
gomis drųsiai ginti lietuvų kalbų, 
nevengant viešų pasisakymų.

Lietuviškoji išeivija J.A.V-se, 
Kanadoje, Anglijoje, Vokietijoje, 
Švedijoje Italijoje, Australijoje, 
Brazilijoje, Argentinoje ar kitur 
gali savo ir mūsų tautos prieaug
lį tikrai sulaikyti nuo ištautėji- 
mo. Išsaugotas, subrendęs jauni
mas bus didžiai dėkingas savo tė
vams, padėjusiems išsaugoti gim
tųjų kilmę, jausmus bei kalbų. 
Tokie likę, jie pilna energija sto
tų kasmet senstančių ir išmirš
tančių lietuvių išeivių gretosna, 
įrašydami naujų, pasididžiuotinų 
vardų Lietuvos ir gal jų gyvena
mo krašto istorijon.

Gruodžio 4 ar 5 d. dail. V. Si- 
mankevičius paštu gavo šį gruo
džio 4 d. datuotų raštelį:

“Vladas Meškėnas iš Sydney 
siunčia Lietuvių Parodon šiuos sa
vo darbus... Paveikslai bus išsiųs
ti po kelių dienų nuo šio prane
šimo dienos. Apie parodos atsi
liepimus ir kitkų siųsti...” čia bu
vo paduotas dail. V. Meškėno ad
resas. Raštelis iš viso nebuvo pa
sirašytas, o be to, ir ne dail. V. 
Meškėno ranka rašytas.

Parodos komisijos nariai labai 
norėjo matyti dail. V. Meškėno 
darbus parodoje ir, net prasilenk
dami su taisyklėmis, įtraukė juos 
į parodos katalogų, tikėdamiesi, 
kad V. Meškėno paveikslai iki pa
rodų atidarant vis dėlto bus gauti. 
O kai jų nesulaukė, tai dail. V. 
Simankevičius nusiskundė Sydnė
jaus ryšininkui.

Vietos lietuvių spaudos atstovai 
lankėsi parodoj jos atidarymo die
nų, australų meno kritikai gruo
džio 22 d., ir spaudos vertinimai 
buvo jau atspausti gruodžio 23 ir 
24 dienomis. Ir tik tada, gruodžio 
24 d., dail. V. Simankevičius gavo 
šių telegramų: “Paveikslai išsiųs
ti 6 — 12. Teiraukitės Thorn
bury stoty. Meškėnas.”

Taigi pirmųjų Kalėdų dienų dail. 
V. Simankevičius, pasiprašęs savo 
svečio automobilio, nuvyko į stotį 
ir rado į du ryšulius supokuotus 
paveikslus. Pirmasis dėl savo di
dumo negalėjo tilpti lengvon ma
šinon, o antrame ryšulyje paveik
slo stiklas buvo sudužęs. Tuo bū
du paveikslai buvo palikti stoty.

Apie tai š. m. sausio 17 d. dail. 
V. Simankevičius savo laiške dail. 
V. Meškėnui pranešė, rašydamas: 
“LKFondas, parodos rengėjas, di
džiai apgailestauja dėl nelemto 
incidento su Tamstos paveikslais. 
Juo labiau tai yra apgailėtina, 
nes buvo tikėtasi, kad Tamstos 
eksponatai, savaime suprantama, 
suteiks prideramų svorį tapybos 
sekcijai ir visai parodai aplamai”.

DĖL FAKTŲ KOMENTARŲ
IR KAIKURIŲ TEIGIMŲ

Faktų akivaizdoje jokiu būdu 
negaliu sutikti su p. V. Kazoko 
teigimu, kad “iš dailininko V. Meš
kėno pusės viskas buvo laiku pada
ryta: paveikslai išsiųsti gruodžio 
6 d.”, nes jie jau turėjo būti gauti 
lapkričio 30 d. ne dėl kažkokio 
kaprizo, bet kad šito reikalavo pa
rengiamų darbų eiga, kurios su
laužymas (kaip šis liūdnas įvykis 
vaizdžiai patvirtino) buvo neleis
tinas.

Sutinku, kad dėl šio įvykio paro
dai buvo padaryta žalos, tačiau 

jokiu būdu nėra y priimtinas bent 
dviems atvejais pareikštas p. V. 
Kazoko teigimas,. kad be dail. V. 
Meškėno” niekas neparodė geros 
valios”.

Ko gi pagaliau siekė parodos 
rengėjai: ar savo asmeniškos nau
dos, ar lietuvių kūrybos propo- 
gavimo?

Jeigu jau gera valia buvo pa
rodyta visame parodos rengimo 
komplekse, kodėl jos turėjo trūk
ti dail. Meškėno atveju? Sį p. 
V. Kazoko teigimų laikau tikrai 
nesuprantamu.

Neteko girdėti ar skaityti, kad 
kurioj nors dailės parodoje būtų 
buvę išstatyti paveikslai jau paro
dai įpusėjus, ypač po to, kai 
spauda yra paskelbusi parodos kū
rinių vertinimų. Jei šiuo atveju 
būtų pasielgta pagal p. V. Kazoko 
laiško rekomendacijas, dail. V. 
Meškėnas galėtų pagrįstai pakal
tinti rengėjus sųmoningu jo 
įžeidimu.

Parodos rengėjai gali atsiųstus 
darbus parodoj išstatyti ar neiš- 
statyti, bet jie negali nieko at
siųstuose darbuose keisti, nes ta
tai yra elementari savininko tei
sė. Rengėjai negali įstiklinto pa
veikslo stiklų išimti ar įdėti, rė
mus keisti ar kų nors panašaus da
ryti be įsakmaus dailininko pa
tvarkymo.

Reikėjo parodos atidarymo die
nų iš atspausto katalogo dail. Meš
kėno darbus išbraukti, pažymint, 
kad jie negauti. Sitai nebuvo at
likta dėl persikrovimo darbais, už 
kų dail. V. Meškėnų labai atsipra
šau.

Parodos gi rengėjams primesti 
atsakomybę dėl to, kad spaudos 
kritikai rašo savo recenzijas ne iš 
Išstatytų darbų, o iš katalogų, at
rodo ne tik nerimta, bet ir bent 
kiek komiška.

Kažin ar derėjo spaudoje kriti
kuoti dail. V. Simankevičiaus laiš
kų, rašytų dail. V. Meškėnui, pir
mojo nepasiklausus ir dargi ne
pacituojant kritikuojamųjų vietų?

Aš dar kartų išreiškiu savo di
delį apgailestavimų dėl šio nelai
mingo įvykio ir labai norėčiau, 
kad Melburne būtų surengta dail. 
V. Meškėno darbų dailės paroda, 
kur lietuviai ir nelietuviai galėtų 
pasigrožėti visa svarbiųja jo kū
ryba.

Pabaigai tenka sutikti su p. V. 
Kazoko teigimu, kad nelemtas at
sitikimas su dail. V. Meškėno dar
bais gali apsunkinti dailės parodų 
surengimų ateityje; taip pat jų 
surengimų pasunkins ir p. V. Ka
zoko teigimai: esu, parodos ren
gėjams netgi geros valios stokoję, 
kadangi niekas ir niekur negali 
būti užtikrintas, kad visada viskas 
pavyks, o šito pasekmė — kaltini
mas bloga valia.

Reikšdamas pagarbų
A. Mikaila

JUOZAS BUŠODILGĖ

GYVOSIOS MOZAIKOS
GYVOS IŠTRUPĖLĖS

(Tęsiny, ii “M.P.” 7 Nr.)
“ILMENIO VYRAI”

Pačios stovyklos vidury pūpso 
aklinai uždangstyta palapinė, kad 
švarūs “balionai", draugų jieško- 
dami, nekaišiotų jon savo nosies. 
Ji išsipūtus nuo dar besilaikančių 
ir jau kritusių “Ilmenio vyrų” 
spūsties. Joje, nesugalvojant ko 
nors geresnio, geriama iki pasiu
timo: plonkė, alus, džinas ir kit. 
svaiginantieji skysčiai, “žinovų” 
maišomi, kad tik linksmiau būtų... 
Keli smarkiabalsiai plėšo savo 
gerkles, nors kažin ar kas klauso
si jų dainos:

Ei, draugužiai, parėję iš baro 
Mes dar trokštame plonkės, alaus. 
O rytoj, ar bus liūdna, ar gera. 
Ten, kasyklose niekas neklaus...

Kaip kasdien, imsim vėl “saulės 
vonias", 

Kietų žemę, anglis kasdami. 
Ir toli klaidžios mūsų svajonės, 
Ilgesy skęs širdis nerami...

Dainai nutilus, kažkas pasigedo 
Raulo. Visi net liovėsi kuriam lai
kui gerti iš nuostabos: juk jis to
kių progų čia niekad nepralei- 
džiųs.

“TALK ENGLISH?”
O štai, kiek tolėliau nuo ge

riančiųjų palapinės ir mūsų Rau
tas, apsigimęs ir nepataisomas 
peštukas, narsiai pliekiasi su vie

nu australu, kuris, laikydamasis 
neblogo boksininko pozicijos, šnio
kšdamas ir stengdamasis pataiky
ti tiesiog į Raulo akį, per iš nosies 
varvančio kraujo čiurkšles retkar
čiais prašvokščia:

— Talk english bl...l — Jo 
dirbtiniai dantys, dėl visa ko, gu
li ant akmens, prie kurio ir jis 
pats netrukus atsigulė, negreit 
teįstengdamas atsikelti ir keikda
masis visais keiksmažodžiais, ko
kius tik žino šio krašto keiksmų 
leksikonas. Reiškia, Rautas apgy
nė kumščiu savo kalbos teises...
PADARYTI JAM JUODĄ AKĮ

Buvęs mokytojas, dabar besi- 
verčiųs “bookmaker’io” bizniuku 
su vienu, anksčiau truputį laižiu
siu kiek aukštesnį mokslų, naujuo
ju australu pačiame ginčo įkaršty 
dėl savo kalbų pranašumo. Jta 
vienas kitam įrodinėja:

— Apie tavo kalbų esu skaitęs. 
Ji yra ubagiškai nežodinga ir tik 
savam krašte praktiška jų kalban
tiems lietuviams. Labai blogai da
rote, tarpusavy čia lietuviškai kal
bėdamiesi. Viešose vietose jūsų 
kalbos tarškesys kelia visuotinų 
visuomenės pasipiktinimų ir net 
reagavimų. Be to, kaip jūs išmok
site anglų kalbų nenaudodami jos 
kasdieniniame gyvenime?
— Mano kalba ne tik žodinga, bet 

ji yra originali. Ji gyvuosiuose 
pašnekesiuose ir tautosakoje lan
kstesnė ir gal senesnė už tavųjų 
kalbų. O kol kas tarpusavy ang
liškai negalim kalbėtis ,nes tos 
kalbos beveik dar visiškai nemo
kam. Be to, mano krašte niekas 
nesipiktindavo, girdėdamas žydų 
lenkų, rusų ir vokiečių kalbas.

— Niekus tauški 1 Mano kalba 
užrašyti bei sukurti žymiausiųjų 
pasaulio filosofų, mokslininkų ir 
grožinės literatūros veikalai. Ne
turite teisės, gavę čia tokių puikių 
užuovėjų, mums taip nežmoniškai 
girgždančia savo kalba, tarsi vi
nim per skardų, raižyti klausų ir 
gadinti nervus, kurie ir be to daž
nai, nežinia dėl ko kvailai susi
maišo.. .

— Deja, tavo kalba tėra tik 
apysenis, prie gerų norų leng
vai adoptuojamas, turtingas kūdi
kis. Jo gimdytojai: du antikiniai 
tėvai — lotynas ir graikas, moti
na — pliuškė prancūzė, šeimos 
draugas — apsukrus, praktiškas, 
amžinai kito gero siekius vokie
tukas... Yra ir daugiau prisidė
jusių...

— Girdit, kų tas “stranger” 
dabar man čia sapalioja: mūsų 
kalba yra daugelio tėvų vaikas, 
atseit — neabejotinas “bastard”, 
bukmeikeris kreipėsi j netoliese 
susispietusi anstralų angliakasių 
būrį.

— Padaryk jam juodų akį! — 
kažkuris iš būrio šūkterėjo. Visi, 
nepatenkinti, sujudo.

— Aš jums visiems padarysiu 
juodas akis, ir dantų protezes su
malsiu į smulkius miltus, nes ne

spėsite jų išsiimti, — tik kų bai
gęs savo kasdienini boksavimo- 
si “rundų”, netikėtai prisistatė 
čia Rautas, ir ėmė visus mėtyti, 
kas tik jam kliuvo po ranka, tarsi 
pelų maišus.

— Kimbate prie žmogaus, ku
ris nė karto savo gyvenime nėra 
mušusis. Aš jus tuojau pripratin
siu pakęsti mūsų kalbų, — niršo 
Rautas, akimis jieškodamas. žmo
gaus, kuris dar norėtų su juo kib
tis. Dėja, visi jau buvo išsilakstę, 
nes gerai žinojo, kad su Raulu 
imtis pavojinga... Jis, dažnai ne
silaikydamas (jo terminu sakant) 
jokių snukiadaužystės taisyklių, 
matydamas prieš save didesnes ir 
vikresnes kumštis, tuojau pat pa
naudodavo savo gimto kaimo ber
nų peštynių žaibiškų stilių ir prie
mones... Kaip Rautas sakydavo, 
toks “lietuviškai doras” smūgis 
nukirs geriausių boksininkų, nors 
jis būtų ir pats pasaulio čempio
nas. ..

— Senas vaiskas niekad prieš 
niekų nedrrrreba! — pritrenkian
čiu balsu riktelėjęs ant visos pa
lapinių stovyklos, Rautas, pilnai 
savimi patenkintas ir įraudęs, kaip 
gaidys išvijęs svetimų gaidį iš sa
vo vištidės, krypuojančiais žings
niais nužargsto į aklinai uždangs
tytų palapinę, kur jo “senas vais
kas” gėrė, geria ir gers, kol čia 
bus...

IR ČIA VAGIAMA
Balys, veltui jieškodamas po 

saviškių ir australų palapines kaž
kieno nudžiauto žibalinio žibinto, 
bamba sau panosėj:

— Pasirodo, kad ir čia vagiama. 
Suprantama, jei nors būtų koks 
vertingas daiktas, o čia dabar 
menkniekis ir — nebėra...

NORIU MUSTIS
Susėdę draugai ramiai sau gur

kšnoja alutį ir užkandžiauja. Stai
ga į vidų įstrapalioja paraitotam 
rankovėm, apsiputojęs, paišinas 
ir girtutėlis iš kaimyninės trans
porto stovyklos užklydęs austra
las.

— Ko tu čia nori? Gerti? — 
klausia vienas iš draugų.

Ne! Gerti nenoriu... Noriu 
muštis. Kuris su manim einate 
lauk?

Vienas išėjo, ir pasuko stovyk
los prižiūrėtojų raštinėn. Čia no
rįs muštis žmogus ėmė plėšti nuo 
sienos gesintuvų, kurį aptiko kur
čias australas senukas, nešinas 
didelę keptų bulvių keptuvę, kuria 
ir plekštelėjo ant žemės priekabių 
jieškantį žmogų. Pasakęs: "Su to
kiais kitaip negalima, be to, jis 
ne mūsų stovyklos gyventojas”, 
— senukas nuėjo savo keliu. Reiš
kia, iš svetimos stovyklos užkly
dusį nepageidaujamų žmogų gali 
pliekti negailestingai, ir tu būsi 
teisus. Tik Rautas, sužinojęs, kad 
pražiopsojo tokių puikių progų 
susiimti su žmogum, tyčia norin
čiu muštis, iš tos desperacijos, 
ėmė, ir negyvai pasigėrė, sekan
čios dienos darbų pramiegoda
mas. ..

“TWO UP”
, O štai, ten toliau, nakties ži

binto šviesos diske, ratu sustoję, 

po dienos darbo nuo kojų iki gal
vos purvini ir juodi kaip velniai, 
tikrieji šio krašto šeimininkai, 
mėto į viršų du penus ir įtemptai 
žiūri, kam priklauso padu pri
spausti banknotai, čia pat “var
vina seiles” ir keli “naujieji aus
tralai”, kartais nors kokį sidab- 
riniokų uždėdami ant karaliaus 
galvos ar ant kengūros uodegos...

Tačiau greitai, tarsi kokia ne
laimė, sakytum iš žemės išdygo 
policija... Azartinio ir įstatymais 
draudžiamo “two up” nepataiso
mi ir neatpratinami mėgėjai, vis- 
kų metę, nešasi į visas puses, kur 
tik kam patogiau. O tvarkos ir 
visokiausių draudų dabotojai, su
sirankioję žemėj besimėtančius 
pinigus, oriai nuena savo keliu...

NĖR ČIA TAVO BROLIŲ...
O gi čia, už savo palapinės 

užlindęs, visų nežinia už kų va
dinamas žvakmušiu, nieko negir
dėdamas ir nieko nematydamas, 
nušvitusiu veidu mėnesienoj sau 
pusbalsiu bedeklamuojųs:

Ir nebėr čia tavo sesės, 
Nėr Čia tavo brolių. 
Savo plikę pasikasęs, 
Vėl kukuoji molį...

Jis toks “bloznas” tipelis, vaiz
duojąs galįs kurti eilėraščius. At
rodo, kad kaip tik dabar jam se
kasi... Todėl palikim jį ramybėj. 
Juk čia pakankamai yra už jį 
įdomesnių tipų bei tipelių.

(Bus daugiau)
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DAR KARTĄ BALIŲ REIKALU įspūdžiai iš Užgavėnių baliaus Melburne
Mūsų žmonės, ypač Sydnėjuje, 

paskutinių kelių metų laikotarpy
je buvo pamėgę savus pobūvius. 
Tam tikslui kultūrinės organiza
cijos jau pradžioje metų sudaro 
tarpusavyje pobūvių — vakarų ka
lendorių, kur pasiskirsto, kada ku
ri organizacija suruoš pasilinks
minimų. Tačiau tokie pobūviai 
dažniausia yra rengiami ne tik 
pasilinksminimo ar pasišokimo 
tikslais, bet turi ir specifinių už
davinių. Kadangi bendruomenė 
nėra perdaug dosni bendrai vi
suomeninei aukai, tai iš tokių 
apmokamų pobūvių organizacijos, 
kurių nariai dirba iš pasišventi
mo, nori turėti keletą svarų už
darbio kultūriniams ar šalpos 
tikslams. Ir dažnokai visa eilė są
moningų lietuvių j juos eina, jaus
dami atlieką savo tautinė parei
ga.

Sydnėjuje mes turime gražiai 
veikiančią Moterų Soc. Globos 
Draugiją, kuri .šelpia mūsų ligo
nius, nežiūrint kokia nelaimė juos 
ištiktų. Pasišventėlės moterys sa
vo laisvalaikiais juos lanko ligo
ninėse ir namuose, dažniausiai au
kodamos savus pinigus kelionėms, 
o dažnai ir dovanoms. Tokia pa
dėtis, suprantama, nėra normali 
ir todėl Draugijos Valdyba, ruoš
dama pobūvius, nori sudaryti lėšų 
šiam tikslui.

Tačiau būna pagristai skaudu, 
kai i tokius pobūvius ateina labai 
ribotas mūsiškių skaičius. Toks 

faktas rodo, kad neįvertinamos 
pasiaukojusių šalpai moterų pas
tangos, nors ir visi žino, kad daž
nas iš mūsų gali kiekvienu atvėju 
susirgti ir būti reikalingas savų
jų pagalbos.

Paskutinysis Blynų Balius, ruoš
tas Užgavėnių proga Cabramattos 
savivaldybės salėje tik dar kartą 
patvirtino Sydnėjaus ir apylinkių 
lietuvių nejautrumą. Salė buvo 
apytuštė, ir mūsų moterys įpuolė 
neviltin dėl nepasisekimo. Buvo 
labai nemalonių ,ir negražių mo
mentų, kai dalis dalyvių vėl at- 
klapšnojo su pilnais portfeliais iš 
gretimo baro, šykštėdami keleto 
šilingų šalpos reikalui.

Šiuo priminimu dar kartą ape
liuojama į tautiečius —. ateityje 
įsisąmoninti pobūvius ruošiančių- 
jų intencijas, skaitlingiau ben
dradarbiaujant juose su savaisiais 
ir visada atsimenant vieną aplin-' 
kybę: mes esame sąmoningi ir 
kultūringi pobūvių svečiai ir j 
gražias sales atvykstame ne pik
nikui su savais ryšuliais, o lais
valaikio džiaugsmui lietuviškame 
pašnekesyje ir tarpusavio bendra
vimo džiaugsme.

* O. Ak-ne.

LIETUVI,
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI Į PASTĄ 

SU “MOŠŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

Ir karšti vėjai nurimo, kaip pa
prašyti, ir dangus dideliais lašais 
palaistė Melburno kelius, kad ne
dulkėtų tiems, kurie ryžosi keliau
ti j didelę ir gražią Brunswick 
Town Hall salę praleisti Užgavė
nių proga Soc. Globos Moterų 
D-jos ruošiamo vakaro havajiškai.

Turėdavom Užgavėnių “žydus" 
ir “ubagus”, turėdavom Lašinskį 
su Kanapinskiu ir kitokius prajo
vus, nu, sakau, broleli pažiūrėsim, 
kokios čia štukos išeis! Faktas, 
kad mūsų moterys visada geriau
sių norų pilnos, nesigaili savo 
triūso ir sugeba taip skaniai pavai
šinti kiekviena proga! Eisiu,

į Havajų balių margais marški-1 dėk vaišintis, 
niais... Dėl viso ko pridengiu sa
vuosius švarku ir artinuos: prie 
apšviestų durų. Dirstelėsim, ma
nau, viena akim į vidų: kaip, kur 
ir kas.

Taigi, matau jau iš tolo, kaip 
juodaplaukė havajietė, tarsi iš 
paveiksliuko paimta, pasitinka 
svečius, kažką sako, kabina vaini
kus kiekvienam ant kaklo.

— žiūrėkit, juk šitai reikėjo 
specialiai iš kokios Britų Imperijos 
salos išsirašyti, — sakau sau, — 
mūsų žmogus jau tikrai nedrįs ba
sas ir su i žoliniu sijonu... Jeigu

— jau vainikus kabina, tai gal dar ir 
sakau, nors oras ir dusina, o mar- ( pabučiuos kiekvieną, pagal hava- 
škiniai nuo drėgmės prie nugaros jiska3 tradicijas, todėl ir slenku 
limpa, — tegu ir mano bent keli artyn... Man tai kas, aš viengun- 
prakaito lašai būna paaukoti vi- Į gįs> bet tiems vargšams, kurie 
suomenės labui. Kur mūsų nežūva! ateis su “gerąja puse” —- perspek-

O čia radijas be perstojimo bler
bia apie “šiltas ir karštas bangas”, 
kurios supa Melburną. — Papūs-' 
kit, — sakau, — manęs neapgau
sit, aš geriau žinau: po lietaus 
turi atšalti. O kad man reikia ei
ti j balių, tai taip ir bus!... Pasi
brukęs švarką po pažastim, o šlip- 
są į kišenę, pasileidžiu Brunswi- 
cko linkui.

Matau: lipa ponios iš automobi
lių .— gražios, šilkinėm, balinėm 
sukniom, lipa ir ponai — “šlipsuo- 
ti, kosciumuoti”... Ei, kvaraba, 
ne čia gal pataikiau, matyt sveti
mi. Mūsiškiai juk buvo kviečiami

tyvos nekokios...
— Sveiki atvykę! Kad nebū

tumėt vienišas — štai ir vainikas 
dėl draugystės... — šypsosi hava- 
jietė ir sveikina gryna lietuviška 
kalba.

— Bene tik Elena? — O, ta pati! 
Kad tave... — norėjau dar pridėti, 
bet už nugaros pilietis nustūmė 
mane į kitų ponių globą, taip ir 
nesužinojau, kaip ten su ta hava- 
jietiška “tradicija”...

Salėje stalai nutiesti baltom sta
ltiesėm, stiklai, užkandžiai jau 
laukia mūsų. Vos atsisėdęs, pra-

kita 
drai- 
švel-

— N u,nu, pamatysim toliau — 
sakau, kaip Petras Kurmelis, ir 
dairausi Gervazo. Orkestras su 
gitarom, žmonės duoda iŠ peties. 
Švarko dar nepasidedu, — daug 
tokių pat,— nedrįsta, bet, sako, 
atšalo, "change” atėjo...

štai, ir prietelius Gervazas su 
marškiniais, išpeštais ant viršaus. 
Man tuoj linksmiau pasidarė. — 
Šilta, vyručiai, velkame švarkus! 
— užkomanduoju. — Valio! — 
kvatoja stalas. O čia ir šeiminin
kės tik zuja, tik nešioja lėkštes, 
prikrautas gėrybių. Spėjam tik 
kibti į lėkštes, o salėj jau 
“havajietė” sukasi, plaukai 
kosi, kaip Waikiki palmės, 
naus vėjo glamonėjamos!

— čia tai jau tikrai viena iš 
“South Pacific” — tvirtinu Ger
vazui. — Apžlibai, ar ką? kad sa
vo žmogaus nebepažįsti, čia juk 
jaunoji ponia Šilienė-Kęsminaitė!

— Susimaišė, mat, kad viena. 
Vis matydavom dvi, kaip du van
dens lašus. Ve, ve žiūrėk, ta, kur 
vainikus kabino, dainuos...

Tik jai “...aloha, aloha...” už
baigus, p. Morkūnas j sceną su 
cukriniais arkliukais, mes kaklus 
ištiesę klausomės, o kai įsismagi- 
nom, tai užtraukėm ir mes . 
žieduos išmaudysiu tave... ” N e- 
gana dar- — visi į ratelį, kur

LIKVIDAVO 4 RAJONUS. Oku
puotos Lietuvos aukščiausios ta
rybos prezidiumo įsuku, paskelb
tu sausio 24 d., nutarta likviduoti 
4 rajonus, priskiriant jų plotus 
prie kitų rajonų: Dotnuvos rajo
nas priskirtas prie Kėdainių ra
jono; Obelių rajono dalis priskir
ta prie Zarasų, dalis su Obelių 
miesteliu prie Rokiškio rajono; 
Simno rajono dalis priskirta prie 
Alytaus, dalis prie Marijampolės 
ir dalis prie Lazdijų rajonų; Ty
tuvėnų rajono viena dalis su Ty
tuvėnų miestu priskirta prie Kel
mės, dalis prie Radviliškio ir da
lis prie Raseinių rajonų.

MAŽAI TEIŠLEIS VYKTI į 
VIENĄ. Austrijos sostinėje šią 
vasarą įvyks komunistų vadovau
jamas “7-as pasaulinis jaunimo ir 
studentų festivalis už taiką ir 
draugystę”. Kaip praneša Vilniaus 
radijas, į jį iš visos Sovietų Są
jungos vyks 800 jaunuolių ir mer
gaičių. Atskiroms respublikoms 
teks tik maži dalyvių skaičiai.

"... pučia vėjas, neša laivą... ” 
Šeimininkės vėl žagarėlius su ka
va benešiojančios. Jau ir 1.80 vai. 
O taip nesinori skirstytis!...

— Nu smagu buvo, — dūsauja 
Gervazas, — prisivalgiau, kaip 
per Velykas! Kitą metą eisiu vėl, 
garbės žodis, eisiu, nors ir visai 
be marškinių lieps!!!

M.P.L
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• Mirė tėvas Kipas S.J. Buv. 
Jėzuitų gimnazijos Kaune direk
torius, tėvas J. Kipas mirė Ber
lyno 1958 m. gruodžio 27 d. po 
trumpos ligos, eidamas 75 metus. 
Palaidotas š.m. sausio 2 d. šv. 
Jadvygos kapinėse, Berlin-Reini- 
ckendorf. — Velionis buvo gimęs 
1884 m. lapkričio 4 d. Raesfelde, 
Vestfalijoje. Į Lietuvą atvyko 1923 
m., besikuriant Lietuvoje jėzui
tams. Išmoko lietuvių kalbą ir 
1924 metais Kaune atidarė jė
zuitų gimnazijos pirmąsias klases. 
1933 metais įsigijo Lietuvos pi
lietybę ir formaliai buvo paskir
tas tos gimnazijos direktorium. 
Okupavus sovietams Lietuvą, pa
sitraukė į Vokietiją ir apsigyveno 
Berlyne. Iki savo mirties palaikė 
santykius su lietuviais, ne vienam 
iš jų padėdamas.

• Kanados Lietuvių Socialde
mokratų S-gos centro valdybos 
pareiškime aktualiais pasaulio po
litikos klausimais t.k. sakoma: 
“Lietuviai socialdemokratai yra 
priešingi imperialistiniams ka
rams, bet žmonių ar tautų išsi
laisvinimo ir'apsigynimo karams 
pritaria. Kadangi rusiškas komu
nizmas siekia ginklu užvaldyti pa
saulį, tai demokratiniai kraštai to
kiu pat būdu galt ir privalo nuo 
komunizmo apsiginti. Kitokios 
kalbos, kaip jėgą, Chruščiovai ne
supranta. Tokia kalba, kokią jie 
supranta, reikia ir kalbėti”. Pa
reiškimas baigiamas tokiais rei
kalavimais: “1.) Iš Jungtinių Tau
tų organizacijos iššluoti visus ko
munistinių valstybių atstovus, jų 
rėmėjus ir simpatikus. Dabarti
nes Jungtines Tautas perorgani
zuoti į demokratinių valstybių są
jungą. 2.) Nutraukti visokius san
tykius su komunistų Rusija ir jos 
visaist satelitais. 3.) Demokratinėm

valstybėm teikti ekonominę para
mą atsistatymui ir militarinę pa
galbą apsigynimui. 4.) Mesti išsi
laisvinimo šūkį pavergtom tautom 
ir, atėjus laikui, joms padėti ne 
Raudonojo Kryžiaus pakietėliais, 
kaip Vengrijoje, bet viskuo. 5.) 
Visiems koegzistentams įsisąmo
ninti ir atsikratyti iliuzijų, kad 
komunistai nori taikos, kad komu
nistai nepuls laisvų demokratinių 
kraštų, ir būti visuomet stipriai 
pasiruošus apsigynimo karui.”

• įvairios žinios iš Prancūzi
jos lietuvių gyvenimo. Prane. L.B. 
krašto valdybą dabar sudaro kun. 
J. Petrošius — pirmininkas, Pet
ras Klimas jr. — visepirmininkas 
ir iždininkas, R. Bačkis — sekre
torius. Į revizijos komisiją išrink
ti min. Ed. Turauskas, B. Vens- 
kuvienė ir O. Peruche-Gecaitė. — 
Lietuvos atstovo Paryžiuje, S. 
Bačkio sūnus Audrys Bačkys, ku
ris studijuoja Gregoriano univer
sitete Romoje, neseniai gavę ma
žuosius šventimus. — Po dail. Pr. 
Gailiaus kūrinių parodos Paryžiu
je Kalėdų švenčių metu Monte 
Carlo kurorte įvyko skluptoriaus 
Ant. Mončio kūrinių paroda, ku- 
rią globojo Monaco princas. — 
Paryžiuje atgijo lietuvių tautinių 
šokių grupė. — Iš Amerikos į 
Paryžių atvyko dail. Romas Viesu
las, kurio grafikos darbų paroda 
atidaryta po Naujų Metų. — Iš 
Kanados į Paryžių buvo atvykęs 
tapytojas Jurgis Račkus. Išvyko 
toliau j Angliją. — Iš Amerikos į 
Paryžių studijuoti atvyko Sirutė 
Kapočiūtė (“Liet. Enciklopedijos” 
leidėjo vyresnioji duktė) ir Elena 
Marijošiūtė (operos dirigento Vyt. 
Marijošiaus duktė). — Iš Toron
to į Prancūziją atvyko tapytoja 
ir litografė Pranė Dvylaitytė. 
Nors ji yra gimusi Kanadoje, bet 
dailiai kalba lietuviškai.
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Health Food Stores
91 DARLINGHURST ROAD, KINGS CROSS 

SYDNEY, AUSTRALIA
PHONE FA 5195
Vienintelė firma Australijoj, kuriai leista siųsti maisto ir dra 
bužių siuntinius tiesiai j Estiją, Latviją, Lietuvą ir U.S.S.R. 
SIŲSKITE SIUNTINIUS PAŠTU TIESIAI SAVO GIMINĖMS. 
MUITAI DABAR YRA NUSTATYTI, SĄSKAITOS NEREI
KALINGOS. MES NESIUNČIAME SIUNTINIŲ PER LONDO
NĄ, ŠVEDIJĄ AR DANIJĄ. RAŠYK ARBA SKAMBINK DĖL 
MŪSŲ VĖLIAUSIŲ KATALOGŲ.

PIRKITE, KĄ JOS NORITE, ŽIŪRĖKITE, KĄ PERKATE, 
O JŪSŲ GIMINĖS GAUS TAI, KĄ JŪS SIUNČIATE.

AGENTS: SYDNEY, N.S.W.:
M. & N. PEKIC, Grocer, 143 Cabramatta Road, CABRA- 
MATTA, N.S.W. Tel.: UB 2082.
OLYMPIC SURPLUS STORES, 293 Church Street, PAR
RAMATTA, N.S.W. Tel.: YL9728.
M. CIBULSKIS, 4G8 Burwood Road, BELMORE, N.S.W. 
Tel.: 75 6578.

NEWCASTLE, N.S.W.:
FRY’S DELICATESSEN, 557 Hunter Street, NEWCAST
LE, N.S.W. Tel.: B3596.

MELBOURNE, VIC.:
CONTAL CO., 387 Little Bourke Street, MELBOURNE, 
VIC. Tel.: MU 1608, MU 3627.

PERTH, W.A.:
S. & L. FURNISHERS, 229 Newcastle Street, PERTH, 
W.A. Tel.: BA7842.

ADELAIDE, S.A.:
S. & M. EICAS, 41 Tapley’s Hill Rd., iHendon Adelaide 
S.A. Tel.: J2879.
M. & I. MURRO, 7 Hanson St., Adelaide, S.A. Tel.: W4244

BRISBANE, Q’LAND:
I. TSURPALEFF, 538 Stanley St., South Brisbane, Qland.
Tel 4-3038. .
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X
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X

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

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

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

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

Siuntiniai Naujomis 
PIGESNĖMIS KAINOMIS

Nauji patvarkymai siuntinių reikalu leido mums sumažinti 
kainas. _ . ~4£i£i

Dėl to Lietuvių Prekybos Bendrovė labai pigiomis kaino
mis tiesiog iš audimo fabrikų nupirko didelius kiekius vil
nonių medžiagų ir siūlo dabar tas medžiagas visiems 
Australijoje gyvenantiems lietuviams sudaryti specialiems 
EKONOMIŠKIEMS SIUNTINIAMS.

Tokį EKONOMIŠKĄ SIUNTINI .udaro:
3i jardo mėlynos,
31 jardo pilkos ir
31 jardo rudos

geros rūšies ruožuotos medžiagos.
Ankstyvesnė tokio siuntinio kaina buvo 16.10.0 svarų ster

lingų, bet turint galvoj, kad
veikia nauji patvarkymai,
tiesiog iš audimo fabrikų labai pigiomis kainomis 
nupirkta dideli kiekiai tų medžiagų ir
Lietuvių Prekybos Bendrovė dirba versdamasi labai 
mažais pelnais, tai

Lietuvių Prekybos Bendrovė siūlo šitą

EKONOMIŠKĄ .SIUNTINI,
sudarantį 9 3/4 jardų v i 1 n o nė s medžiagos 3 vyriš
kiems ar moteriškiems kostiumams už nepalyginamą pigumu ir 
niekam jau pasaulyje nebeįmanomą nuvaržyti kainą — tiktai 
už

a)
b)

c)

11.15.0 SVARŲ STERLINGŲ, 
įskaitant visus mokesčius.

Tas mūsų ekonomiškas siuntinys sveria 11 svarų. Todėl, jei 
panorėsite, prie to siuntinio mes galime dar pridėti 10 svarų 
kitų prekių, neimdami jokių papildomų mokesčių.

Kas pareikalaus, tuoj pasiųsime medžiagų pavyzdžius.
Me. garantuojame, kad
1)
2)

3)

4)

kiekvienas siuntinys pasieks gavėją,
jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus arba pa
siunčiamo kitą siuntinį,
mes apmokame visus mokesčius, ir gavėjui Lietuvoje 
jau nieko nereikia mokėti,
siunčiame tik tokias prekes, kurios užsakomos pagal jų 
aprašymą ir medžiagų pavyzdžius.

Mums reikalingi atstovai visose Australijos dalyse. Kandi
datai dėl sąlygų prašomi rašyti:

Lithuanian Trading Company
1 A, HUNT STREET 
LONDON, W. 11 
GREAT BRITAIN

?SZ52SaSB5B525B5a52S2525a525ZSa525ZSH5H52S25252SčS252S2SEFčSH5č5a5H5asaSH5SS2SaS2525aSaSH5252S2SHS2Sll5a5aSHSSSH5HS2S252a5aS2SZ5E5ČSESčS2S2SHSESa5ES2S2Sa52Sa52Sa5aSčSH525H5č52S2S25H52SB5HS25ES252SHSaF

PILNAI APDRAUSTI, JŪSŲ PAČIU SUDARYTI SIUNTINIAI LIETUVON IR SIBIRAN 
IKI 44 SVARU SVORIOHansa Trading Co.

10 PATRICK STR., MELBOURNE, C.l.
IS LONSDALE STR., PRIEŠ MYERS 

IR
13 MOORE STR., MOE, VIC.

DALYKŲ PIGIAU PER-

PALTINIŲ MEDŽIAGŲ. 
SKARELIŲ IR T.T..

5H52S2S2Sa5a52S2S25E52S2SHSESa5a5H5HSa

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS — ŽEMIAUSI PERSIUNTIMO MOKESČIAI.

Sam’s Drapery Store
10 GROTE STR., ADELAIDE 

TEL. LA 5531

VAISTUS IR MIŠRIUS MAISTO SIUNTINIUS PAS MUS GALITE UŽSAKYTI PIGIAU KAIP BET KUR KITUR. MŪSŲ KRAU
TUVĖSE TAIP PAT RASITE DIDELI PASIRINKIMĄ: AUGŠČIAU SIOS RŪŠIES KOSTIUMINIŲ IR 
ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ODOS. AVIKAILIŲ. MEDŽIAGOS IMPILAMS. VILNONIŲ ANTKLODŽIŲ. PLEDŲ.

PRANEŠAME GERBIAMŲ KLIJENTŲ ŽINIAI, KAD NUO 1 D. SAUSIO, 1959 GALIME DAUGELI 
SIŲSTI. ATSILANKANTIEMS SUTEIKSIME PAČIAS TIKSLIAUSIAS INFORMACIJAS.

LIETUVIŠKA BENDROVĖ
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Adelaidėje

A. IGNATAVIČIUS
— KATASTROFOJE

Žinomasis Australiojs krepši
ninkas ir buvęs šio krašto olimpi
nės krepšinio rinktinės kapitonas 
Algis Ignatavičius š.m vasario 11 
dieną, važiuodamas su kitu aust
ralu taxi, apsivertė. Pati mašina 
buvo sudaužyta nepataisomai, kai 
A. Ignatavičius, laimingu būdu, 
paliko nesužalotas. Jisai buvo nu
vežtas j ligoninę, bet vėliau pa
leistas į namus. Jam buvo su
mušta krūtinė ir pats smarkiai 
sutrenktas, ko pasėkoje negalės 
kelias savaites dirbti. Vietinėje 
australų spaudoje buvo perdėtai 
paskelbta, jog Algio padėtis yra 
labai rimta. Adelaidės sportinin
kai linki Algiui greitos sveikatos.

A. SNARSKYTĖ
VYRŲ PIRMENYBĖSE

Žinomoji mūsų stalo tenisinin-. 
kė Aldona Snarskytė, seniau bu
vusi antroji stipriausioji žaidėja 
Australijoje, šį sezonų žais P. 
Australijos vyrų stalo teniso var
žybose. Kaip Adelaidės dienraš
čiai “News” ir “Advertiser" ra
šo, Aldona P. Australijos stalo 
teniso istorijoje yra pirmoji mo
teris, kuriai P. Aust. Stalo Ten. 
S-ga leido žaisti vyrų aukščiau
sios klasės pirmenybėse, kadangi 
ji yra keliomis klasėmis aukštes
nė už bet kurią kitą žaidėją. Al
dona, žaisdama už silpną vyrų 
komandą turės progos susitikti su 
stipriausiais vyrų žaidėjais ir tuo 
pačiu pakelti savo žaidimo lygį 
ir gerai pasiruošti ateinančioms 
Australijos pirmenybėms.

Šis A. Snarskytės žaidimas vy
rų tarpe australų spaudoje buvo 
sutiktas kaip didelė sensacija.

NAUJA ŠEIMA
Vasario 7 dieną Adelaidės lie

tuvių kapelionas kun. J. Kungys 
šv. Patriko bažnyčioje, dalyvau
jant dideliam skaičiui sportinin
kų ir jaunavedžių pažjstamųjų, 
sutuokė E. ŠIUKŠTERYTĘ su V. 
KLIMAIČIU. Abu jaunavedžiai 
yra aktyvūs S.K. “Vyties” spor
tininkai. V. Klimaitis anksčiau 
gyveno Vakarų Australijoje ir 
žaidė už Perth’o lietuvių krepšinio 
rinktinę. Atsikėlęs j P. Australi
ją, jis visą laiką žaidžia už “Vy
ties” I-ją krepšinio komandą. E. 
šiukšterytė yra žaidusi už “Vy
ties” II-ją merginų komandą, kai 
jos sesuo E.V. šiukšterytė visą 
laiką žaidžia už “Vyties” I-ją ko
mandą.

Sportinę jaunųjų porą gražiai 
lydėjo naujam gyvenimui sporti

ninkai pabroliai: jaunosios sesuo 
su jaunojo broliu, atvykusiu iš 
Perth’o ir ten žaidžiančiu krep
šinį, taip pat stalo tenisininkė I. 
Gudaitytė su vytiečiu krepšinio 
veteranu E. Pyragium. Povestu
vinės vaišės buvo surengtos jau
nosios tėvų, lęur, dalyvaujant per 
šimtą svečių, jų tarpe daugumai 
sportininkų, skambant lietuviš
koms dainoms ir jaučiant svetin
gą šeimininkų ranką, buvo pra
leista malonus laikas.

Vytiečiai sportininkai tikisi, kad 
jaunoji pora, gyvendama šeimyni
nį gyvenimą, nepamirš savo drau
gų vytiečiu ir juos, kaip ir anks
čiau, matys sporto aikštėse, kovo
jant ir ginant mūsų sporto klubo 
spalvas.

PATIKLINIMAS
Valdyba prašo pranešti, jog 

anksčiau skelbtasis visų Sporto 
Klubo “Vyties” šaukiamas vado
vų pasitarimas įvyks ne kovo mėn. 
1 dieną, bet kovo mėn. 8 dieną 
toje pačioje vietoje.

VYTIS I — STH. ADELAIDE 
63:61 (22:33)

Rungtynių pirmojoje pusėje, 
priešininkas, naudodamas labai 
didelę spartą ir staigius prasiver
žimus, rinko tašką po taško savo 
naudai. Mūsų didžiausios klaidos 
buvo neėmimas kamuolių nei nuo 
savo, nei nuo priešo krepšio, per 
mažas veržlumas ir perėjimas iš 
zoninio į individualų dengimą. 
Antrajame kėlinyje tos visos klai
dos buvo ištaisytos ir centro puo
lėjas J. Gumbys buvo neužden
giamas, kai Petkūnas, žaisdamas 
gynime, labai gerai nuiminėjo 
kamuolius. Taškai: Gumbys 29, 
Petkūnas su Klimaičiu po 11, L. 
Urmonas 7, Visockis 3 ir Jaciuns- 
kis 2.
VYTIS I — WEST ADELAIDĖ 

53:62 (27:32)
Priešas savo komandą buvo su

stiprinęs vienu labai aukšto ūgio 
ir gerai žaidžiančiu amerikiečiu, 
kuris ir nulėmė australams laimė
jimą. Vytiečiai, nors ir žaisdami 
nepilnu sąstatu, sukovojo labai 
gražiai ir rungtynės buvo aukšto 
lygio. Rungtynių rezultatas visą 
laiką buvo apylygis ir tik žaidtMo 
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PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 

SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

„R O M U V A“ Į
OVERSEAS PARCEL SERVICE

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

TEL. WM 6032
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pabaigoje minėtas amerikietis sa- 
vo'tolimais metimais užtikrino sa
vo komandai laimėjimą, šiose 
rungtynėse vytiečiai silpnai mėtė 
baudas. Naudodami zoninį den
gimą, vytiečiai neįstengė uždeng
ti amerikiečio, kurį geriau būtų 
buvę dengti individualiai, kai kiti 
galėjo būti dengiami zoniniai. Jau 
keliose rungtynėse iš eilės puikiai 
pasirodo jaunasis žaidėjas J. Gum
bys, kuris, įdėjęs dar daugiau 
darbo, ateityje turi puikių savy
bių iškilti į krepšinio viršūnes. 
Taškai: Gumbys 19, Petkūnas 15, 
Visockis su L. Urmonu po 8, M. 
Statnickas (naujai atkeltas iš jau
nių) 2 ir Jaciunskas 1.

MERGINŲ I — ADELAIDĖ 
42:28 (14:10)

šį kartą mūsų merginos parodė 
geresnį žaidimą ir daugiau pas
tangų. M. Kelertaitė sėkmingai 
rinko taškus ir pelnė daug baudų 
mūsų naudai. Taškai: M. Keler
taitė 19, O. Kelertaitė 9, Ignata
vičienė, Kitienė ir Pečiulytė po 
4 ir šiukšterytė 2.

VYTIS II — POSTAL 
46:32 (24:13)

Laimėjimas, nors ir nebuvo ge
ro komandinio žaidimo, buvo at
siektas lengvai. Centro puolėjas 
turėtų geriau nuiminėti kamuo
lius ir sėkmingiau išnaudoti savo 
poziciją po krepšiu. Taškai: Stat
nickas 14, Gudelis su Rakausku 
po 8, Merūnas 6, G. Statnickas 
su šemetu po 4 ir Pyragius 2.

VYTIS III (jauniai) — 
GOODWOOD INDIANS 

37:34 (16:16)
Po eilės pralaimėjimų jauniai, 

nors žaisdami ir nepilname savo 
sąstate, atsiekė laimėjimą. Taš
kai: Karpys 23 ir Andriušis 14.

MERGINŲ II (jaunė*) — 
GLENELG 29:20 (10:10)

šiose rungtynėse jaunės pasi
rodė silpniau: trūko gero koman
dinio žaidimo. Labai gerai ir ko
vingai sužaidė gynėja R. Šulcai
tė, nors ir nepelnė taškų, bet sa
vo geru gynimu išgelbėjo daug 
blogų padėčių ir tuo prisidėjo prie 
mūsiškių laimėjimo. Taškai: An- 
driušytė 20, D. Radzevičiūtė 8 ir 
L. Radzevičiūtė 1.

B.N.

VYTIS I — STUART 
46:64 (27:31)

Priešo komanda šiame vasaros 
turnyre yra pati stipriausia ir iki 
šiol eina be pralaimėjimo. Ji taip 
pat pasižymi savo žaidėjų aukš
tu ūgiu: trys žaidėjai yra virš 
šešių pėdų aukščio ir du iš jų 

žaidė už P. Australijos rinktinę.
Vytiečiai pirmajame puslaikyje 

laikėsi gana gerai, nors antraja
me, aikštę apleidus L. 'Urmonui, 
ir likus tik penkiems žaidėjams, 
greitai pavargo, o jiems pakeisti 
nebuvo pamainų. Šiose rungtynė
se trūko veržlumo ir spartos. Taš
kai: Gumbys 17, Klimaitis 13, 
Petkūnas 12 ir Visockis 4.

VYTIS II — KINGSTON 
28:70 (14:29)

žaidžiant silpnam sąstate, o 
priešininkui esant stipriam, vytie
čiai labai smarkiai pralaimėjo ga
na aukštu rezultatu. Taškai: G. 
Statnickas ir Gudelis po 10, M. 
Statnickas 4, šemetas 3 ir Rakaus
kas 1.

JAUNIAI — NEWS 17:62 (6:18)
Jauniai nepajėgė parodyti jo

kio stipresnio pasipriešinimo ir 
skaudžiai pralaimėjo. Taškai: Kar
pys 10, Andriušis 3, Dunda su 
Rudzinsku po 2 ir Pyragius 0.

MERGINŲ I — WEST 
19:29 (6:14)

šios rungtynės buvo pirmos po 
Kalėdų švenčių pertraukos. Pir ■ 
mas puslaikis buvo žaista labai 
blogai ir neturėta laimės mėty
muose. Antrojo puslaikio pradžio
je aikštę apleidžia M. Kelertaitė 
ir, likę keturios žaidėjos (nebuvo 
pamainų) pradėjo rimtai kovoti ir 
žaidimas vyko apylygiai. Palikus 
žaisti dešimčiai minučių, aikštę 
apleidžia dėl baudų dar viena 
žaidėja ir, likę trys merginos, ko
voja labai kietai, nors dėl nuo
vargio nepajėgia mėtyti. Antro 
puslaikio rezultatas 13:15 mūsų 
nenaudai. Taškus pelnė: Kitienė 
9, O. Kelertaitė 7 ir M. Kelertai
tė 3.

JAUNĖS — INTERNATIONALE 
38:32 (14:12)

Už visų komandų pralaimėjimus ' 

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

užsakykite, ir jūsų siuntinys tuojau pat bus išsiųstas jo 1
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS. 5

Už*akę ramia *ąžine laukite pakvitavimo i* *avo artimųjų, ne* už siuntinį ataako 
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. -į

Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais. J
BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti

netik visokiu* eiuntiniu*, bet taipogi ir maisto siuntinius! J
BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei

kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius. J
BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa- '

prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ. j
SIUNTINIU 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 ; j 

’ siuntėjui tiek gavėjui. $
NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie- ■■!

maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu. 1

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JURAS) ]

421, HACKNEY RD., LONDON. E. 2. ENGLAND.

ir nesėkmės puikiu laimėjimu at
silygino jaunės, gražiai nugalėda
mos daug daugiau patyrimo tu
rinčias priešininkes, kurios yra 
visos suaugę ir turi daugiau žai
dimo praktikos. Mūsų jaunės žai
dė su pasiryžimu laimėti ir savo 
kieta kova bei gražiais prasiverži
mais žaidimą darė gražų ir įdo
mų. Jaunės dabar stipriai stovi 
pirmaujančioje ketveriukėje. Taš
kus, pelnė: R. Andriušytė 15, D. 
Radzevičiūtė 14, L. Radzevičiūtė 
8, Bartminaitė 1. Gerai gynime 
žaidė Šulcaitė ir Jaunutytė.

STALO TENISAS
Turėjęs įvykti Pabaltiečių tau

rės turnyras dėl netikėto estų at
sisakymo neįvyko. Buvo sužaista 
draugiškos vyrų ir moterų rung
tynės su latviais. Latvius atstova
vo labai stiprios pajėgos: P. Aus
tralijos čempionas Brakovskis, 5- 
tą vietą užimąs P. Australijoje 
Kreismanis ir daug žadąs jaunas 
žaidėjas Stambulys. Visgi latviai 
tepasiekė pergalę tik po sunkios 
kovos 5:6 partijų rezultatu, 12:16 
setų rezultatu. Iš vienuolikos par
tijų šešioms reikėjo žaisti po tris 
setus. V. Leipus labai puikiai su
žaidė už Vytį, nugalėdamas Bra- 
kovskį ir visus kitus. Ignatavičius, 
trijų setų kovoje pralaimėjęs Bra- 
kovskiui, lemiamą partiją žaidė 
prieš Stambulj ir ją taip pat pra
laimėjo trijų setų kovoje. S. Ur- 
nevičius žaidė nesikarščiuodamas 
ir užtikrintai. V. Leipus yra pa
kviestas treniruotis j P. Australi
jos stalo teniso komandą.

Geelonge
VYTIS — KODU 33:26 (15:16)

Pirmose š.m. krepšinio rungty
nėse Vytis susitiko su greitais ir 
kovingais estų krepšininkais. Nors 
mūsiškiai viršijo savo varžovus 
ūgiu, bet rungtynių pradžioje, 
naudodami “naują sistemą”, kuri 

nelabai pavyko, padarė keletą ne
apdairių klaidų. Tuo pasinaudo-. 
darni, estai pakėlė rezultatą 12-2 
savo naudai. įpusėjus žaidimui, 
vytiečiai palengva prisivijo ir, tai
kliau mėtydami iš tolo, rungtynes 
laimėjo, žaidimas nebuvo aukšto 
lygio — komandoje buvo jaučia
mas trūkumas susižaidimo. Taškus 
įmetė: A. Bertašius 10, R. Zen
kevičius 8, R. Volkovickas, A. Šim
kus ir A. Bacevičius po 4, D. 
Kairaitis 2 ir E. Lipšys 1.

VYTIS — FLEM KEN 
25:21 (7:10) (motery*)

Paskutinėse pirmojo rato krep
šinio rungtynėse Melbourne Vy
tis susitiko su Flem Ken komanda, 
šios rungtynės buvo ypatingai 
svarbios mūsiškėms, nes nuo jų 
priklausė, ar Vytis išsilaikys “ket
vertuke". Pirmame puslaiky mū
siškėms labai nesisekė mėtyti, ir 
priešininkės vedė 10-7. Antrame 
puslaiky, pertvarkius komandą, 
rytietės gana gerai išnaudojo 
centrą ir prieš pat rungtynių pa
baigą pasiekė reikalingus laimėji
mui taškus, žaidžiant šias rungty
nes, temperatūra buvo netoli 100 
laipsnių. Toks neįprastas karštis 
daug įtakos padarė mūsų jaunoms 
krepšininkėms. Taškus įmetė: 
Cooke 15, L. Jonušaitė 6, L. Šim
kutė ir N. Bratanavičiūtė po 2.

VYTIS — H.C. SLIEGH 
30:18 (12:10)

Nors mūsiškės pirmame pušiai- 
ky ir geriau komandiniai žaidė, 
bet, silpnai mėtydamos, nesuge
bėjo iškovoti aukštesnio rezulta
to. Antrame puslaiky vaizdas šiek 
tiek pasikeitė: Keletas gražių pra
ėjimų per centrą ir didesnė pusė 
išnaudotų baudų užtikrino Vyties 
komandai laimėjimą. Taškus įmo
tė: Cooke 12, L. Jonušaitė ir L. 
Šimkutė po 7, N. Bratanavičiūtė 
ir E. Buckytė po 2.

— Dalyvi* —

BKOWXE JOVĘS LTD
LIETUVIŲ SKYRIUS 1, NORFOLK PLACE, LONDON, W. 2.

NUO 1959 METŲ SAUSIO MĖN. 1 DIENOS SOVIETŲ SĄJUNGA SUMAŽINO MUITĄ SIUNTINIAMS, SIUNČIAMIEMS Į PABALTIJO KRAŠTUS IR RUSIJOS GILUMĄ.

3i

Čia paduodame kai kuria* nauja* prekių kaina*, j kuria* 
įeina SOVIETŲ MUITAS.

yds. vyriškai eilutei medžiagos, tamsiai mėlynos 
arba rudos spalvos, dryžuota arba lygi, stipri £A. 
yds. moteriškam kostiumui medžiagos, tamsiai pilkos, 
vid. pilkos arba mėlynos spalvos, lygi, stipri £A. 
vyriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, 15-17 
akmenų, antimagnetinis, nebijąs sutrenkimų, ga
rantuojamas £A.

5. 0.9;

4.18.0; •

7. 8.3;

1 moteriškas rankinis laikrodėlis, šveicarų gamybos, 
15-17 akmenų, antimagnetinis, garantuojamas £A.

1 jaunimui tinkamas rankinis laikrodėlis, šveicarų 
gamybos, antimagnetinis, nebijąs sutrenkimų £A. 
vyriška gatava eilutė (švarkas ir kelinės) tamsiai 
mėlynos arba rudos spalvos, dryžuota arba lygi £A. 
moteriškas gatavas kostiumėlis (švarkelis ir sijonė
lis) tamsiai pilkos, vid. pilkos arba mėlynos spal
vos £A.

7.14.9;

5. 1.0;

11. 2.6;

10.17.0;

1 pora vyriškų batų, juodi stiprūs, minkštos odos £A. 2. 7.6;
1 plaukams kirpt mašinėlė 0” 00” 000” 0000" Nr. 1 £A. 1.17.6;

Reikalaukite daugiau informacijų ir kitų prekių kainų bei 
medžiagų pavyzdžių.

MES GARANTUOJAME SAUGŲ SIUNTINIO GAVIMĄ. 

SIUNTINIO GAVĖJUI NEREIKIA NIEKO PRIMOKĖTI 

SIUNTINYS PASIEKIA ADRESATĄ LAIKE 3-5 SAVAIČIŲ.

MŪSŲ firmos skubus patarnavimas, prieinamos KAINOS yra žinomos VISIEMS Mūsų FIRMOS KLIJENTAMS.

3 1

1 1

S
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MŪSŲ MSIOCt
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ VIENINGUMO DEMONSTRACIJA

Kai yra svarbus reikalas, kai 
Lietuvos laisvės šauksmas pasigir
sta kasdienybės pilkumoje, Syd
nėjaus lietuviai, tarsi galingas 
mūras, vėl suglaudžia savo eiles 
ir nebijo pasakyti tai, kas jų šir
dyse ir mintyse.

šių metų Vasario šešioliktosios 
— Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo šventė vėl sutraukė gau
sius šimtus sydnėjiškių į St. Be
nedict bažnyčių bendrai maldai, 
kad Aukščiausia padėtų išlaisvin
ti mūsų vargstančių Tėvynę. Baž
nyčioje skambėjo “Dainos” choro 
giesmės, ir Sydnėjaus liet kape
lionas kun. P. Butkus savo pa
moksle vėl priminė mūsų religi
nes ir patriotines pareigas, kad 
sustiprėtume dvasia ir ryžtu ko
voje už savo krašto išlaisvinimų.

Esminė minėjimo dalis vyko 
Australian Hali salėje. Malonu 
buvo sekti oficialiųjų minėjimo 
dalį, kai pilna salė lietuvių al
savo vienu troškimu ir bendru 
noru, entuziastingai pritariančiu 
kalbėtojų mintims.

Minėjimas buvo pradėtas Tau
tos Himnu. Jį atidarė Sydnėjaus 
apyl. pirm. A. Jasaitis. I garbės 
prezidiumų buvo pakviesti: ALB 
Krašto Valdybos pirm. Vyt. 
Skrinska, Sydnėjaus liet, kapelio
nas kun. P. Butkus, Lietuvių 
evangelikų bažnyčios atstovas, 
Savanorių S-gos pirm. pulk. V. 
Šliogeris, ALB garbės narys A. 
Baužė, Sydnėjų lankantieji PET 
organizacijos pirm. p. Karbonskis 
ir Dr. V. Masens, Estų ir Latvių 
bendruomenių pirmininkai, Ban
kstowno apyl. pirm. p. Šumskas 
ir Cabramattos apyl. pirm. V. Bi
tinas.

Visi prezidiumo nariai savo kal
bose kėlė Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimo reikš
mę bei prasmę ir davė sugestijų 
dėl ateities veiklos, kuri galėtų 
priartinti Lietuvos ir kitų bolše
vikų pavergtų kraštų išlaisvinimų.

Po Krašto Valdybos pirm. V. 
Skrinskos kalbos, kurioje buvo 
kviečiama j darnių ir vieningų 
veiklų, statant sau pavyzdžiu se
nuosius mūsų laisvės kovotojus, 
kun. P. Butkus pareiškė, kad visi 
mes esame savo brolių sargai ir 
paskiri įsitikinimai nekliudo lietu
vybei tarnauti. “Jeigu atstūmėme 
savo brolį, tai ištieskime jam ran
kų ir sugrųžinkime Tautai”, bai
gė kapelionas, taip pat per
duodamas J.E. vyskupo V. Briz
giu paaiškinimų dėl mūsų Pa
siuntinybės Vatikane: kad šis 
klausimas jau yra išspręstas, jog 
mūsų Pasiuntinybė Vatikane pa
likta toj pačioj padėty, kaip yra 
dabar Londone, Paryžiuj ir Lisa- 
bone ir kad bet koks protestas 
šiuo laiku būtų labai pavėluotas.

Pulk. V. Šliogeris jautriame sa
vo žodyje perspėjo, kad nebūtu
me dideliais optimistais, nes pra
ėjusieji metai suteikė mums du 
pralaimėjimus kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Vatikano žygis, susiau
rinant Lietuvos Pasiuntinio teises 
ir tepaliekant jam tik pasiuntiny
bės reikalų vedėjo titulų buvęs 
pirmasis politinis smūgis, kai tuo 
tarpu ir kitos Vakarų demokrati
jos, neišskiriant nė Amerikos, 
bandžiusios nugrįsti koegzistenci
jos kelius su mūsų tautos paver
gėju. šios priežastys dar labiau 
iškeliančios mūsų vieningumo rei
kalų ir esu smerktini visi tųjų 
veiksmai, kurie bando ardyti vie
ningas lietuvių bendruomenės pa
stangas.

Oficialiosios dalies pabaigoje 
Sydnėjaus apyl. pirm. A. Jasaitis 
išsamioje savo kalboje paaiškino 
šventės dalyviams tas priežastis, 
kurios įtaigavo apylinkės valdyba 
parengti Vatikanui rezoliucijų dėl 
Lietuvos pasiuntinybės statuso su
siaurinimo. Jis peržvelgė Lietuvos 
istorijų, atskleisdamas tuos tam
siuosius prabėgusių šimtmečių 
puslapius, kai Romos popiežiai, 
Kryžiuočių riterių ordino klaidi

nami, ragino ginkluotas gaujas 
prieš taikių Lietuvę, kurių žiau
riai užpuldinėdami naikino mūsų 
žmones, jų papročius ir gražių 
senovės tikybų.

Dabar esųs pavojus iš antrosios 
pusės, nes “kažkas įieško vėl pa
laimos šventojoje Romoje”. Ta
čiau nūdienis įvykis esųs juo 
skaudesnis, kadangi dabar mes 
esame tikri krikščionys, širdimi 
ir siela atsidavę naujųjai savo ti
kybai. Jis prašė susirinkimų apy
linkės pasiūlytųjų rezoliucijų, po 
kuria jau buvo surinkta netoli 
tūkstančio parašų, primiti ir įga
lioti valdybų jų persiųsti Vatika
nui. Rezoliucijų lietuviškai per
skaitė p. Danta, o angliškai — 
p. Venclova (jnr.).

Salė susiūbavo aiškiu ir vien
balsiu pritarimu: ilgai nenutilo 
triukšmingų plojimų banga.

Čia tuoj pat pasveikino mūsų 
šventės proga tolimieji svečiai — 
PET pirm. p. Karbonskis ir Dr. 
Masens. Pastarasis kalbėjo tai
syklinga lietuvių kalba. Jų žod
žiai susirinkusiųjų buvo palydė
ti nuoširdžiu pritarimu.

Po Mažosios Lietuvos himno, 
kurį pianinu paskambino B. Ki
veris, prasidėjo meninė minėjimo 
dalis, čia reikia tikrai pasidžiaug
ti Sydnėjuje įsivyravusia tradici
ja, kad Tautos švenčių meniniai 
pasirodymai yra organizuojami 
ne ilgi, bet meniški ir gerų meni
nių pajėgų atstovaujami.

Žinomoji solistė p. Gasiūnienė 
su didžiausiu pasisekimu per du 
kartu padainavo: Ten, kur Ne
munas banguoja — Kačenausko, 
Vai nekukuoki tu, gegutėle .— 
Šimkaus, Vosilkėlės — Kuprevi
čiaus, arijų iš operos “Tosca”, 
ir Mano sieloj šiendien šventė — 
Tallat-Kelpšos. Poetas p. Gasiūnas 
tikrai įsijausdamas ir meistriškai 
padeklamavo ilgų ištraukų iš B. 
Sruogos “Kazimiero Sapiegos."

Lietuvių draugė jauna ukrainie
tė muzikė Clara Stripčenko davė 
du klasikinius kūrinius pianinu.

Poniai Gasiūnienei akompona- 
vo Br. Kiveris.

Visi artistai buvo apdovanoti 
gražiomis gėlių puokštėmis.

Po minėjimo didelė dalis daly
vių nuvyko į Sydnėjaus Lietuvių 
Namus Redferne, kur vaišinosi 
Soc. Moterų Globos D-jos paruoš
ta vakariene ir kava. Lietuvių 
namų antrojo aukšto balkone gra
žiai plevėsavo mūsų Trispalvė. 
Pasirodyme dalyvavę menininkai 
buvo pavaišinti • šeimininkų — 
Apyl. Valdybos.

Apskritai, minėjimas praėjo 
pakilioj nuotaikoj ir yieningumo 
ženkle. Visų padėka Apylinkės 
vadovybei ir ypač jos pirminin
kui p. A. Jasaičiui.

M.P.I.

SYDNEJUS
“Šviesos” diskusijų

VAKARAS
Pranešama, kad š.m. vasario 28 

d. 7 v.v. (šeštadienį) Sydnėjaus 
“šviesos” skyrius Bankstowno 
Liet. Namuose rengia viešų disku
sijų vakarų. Tema: “Jaunimas 
pasisako”.

Maloniai kviečiami visi lietuviai 
šiame vakare ir diskusijose daly
vauti.

VISI I IŠKYLA

Kovo mėnesio 1 dienų (sekma
dienį) Sydnėjaus Sporto Klubas 
“Kovas” rengia iškylų visiems, ku
ri įvyks Wallacia paupyje. Ši vie
ta yra apie 30 mylių nuo Sydnė
jaus ir reikalinga automobiliais 
važiuoti per Penrith’o miestelį, 
kurį pervažiavus, tuoj sukti į kai
rę. Pavažiavus apie 10 mylių, suk
ti nuo esamo viešbučio dešinėn 
prie paupio.

Neturintieji susisiekimo prie
monių, registruojasi telefonais 

LA 4467 ir WB3228. Taip pat 
prašomi pranešti šiais numeriais 
arba tiesioginiai valdybos na
riams, kas galėtų į savus automo
bilius priimti keleivių.

Iškylos metu bus pravesta įvai
rių (jauniams ir vyresniesiems) 
sportinių žaidimų ir varžybų. 
Blogam orui esant, iškyla nuke
liama sekančiam sekmadieniui. 
Iš Sydnėjaus išvažiuojama 9 vai. 
ryto.

Sp. Kl. “Kova*” Valdyba

I. VILNONYTĖ SKAMBINS
PER RADIJĄ

š.m. kovo 1 d. (sekmadieni) 
7,45 iš ryto vad. Naujųjų austra
lų programoj girdėsime per radi
jų 2 BL skambinant pianinu jau
nųjų mūsų pianistę Ireną Vilno- 
nytę.

PAMALDOS
Kovo mėn. 1 ir 15 d.d. pamaldos 

Bankstowne St. Brendan’s bažn. 
10 vai. 45 min.

Kovo 6 d. pirmasis penktadienis 
— išpažintys. Bas — Hills bažn. 
nuo 7 vai. vakaro.

Kovo 8 d. Cabramattos lietu
viams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 10 vai.

— x —
Dar kartų primenu ir prašau 

visus vaikučius, o ypač suaugusius 
užsirašyti Sutvirtinimo Sakramen
tui, kurį suteiks mūsų Ganytojas
J.E. vysk. V. Brizgys St. Mary’s 
Katedroje kovo mėn. 22 d., už
baigiant misijas Sydnėjuje.

K.P.B.

BRISBANE
LANKĖSI MŪSŲ VYSKUPAS
J. E. Vyskupas V. Brizgys, lydi

mas Sydnėjaus liet, kapeliono 
kun. P. Butkaus, į Brisbanės Ea- 
gel Farm aerodromų atskrido š. 
m. vasario mėn. 3 d. vakarų, čia 
jį pasitiko Apyl V-bos P-kas K. 
Stankūnas, pask. P. Stelmoko 
vadovaujami uniformuoti skautai, 
tautiniuose rūbuose lietuvės mo
terys ir didelis būrys tautiečių.

Bendruomenės vardu J.E. pa
sveikino K. Stankūnas ir ištiki
mybę Ganytojui išreiškė duonos 
ir druskos patiekalu. Buvo įteik
ta gėlių.

Vietos spaudos atstovų papra
šytas, Ganytojas suteikė pasikal
bėjimų, o priėmimo procedūrai 
pasibaigus, gausios vilkstinės au
tomobilių tapo nulydėtas Arki
vyskupijos kūrijon,kur apsigyve
no.

Vasario 4 d. Vysk. :V. Brizgys 
vizitavo Brisbanės miesto bur
mistrų, o sekančiom dienom arki
vyskupų O’Donell ir pranciškonų 
vienuolynų Cedron’e.

Vasario 6 d. vakarų J.E. pra
dėjo misijas St. Marie’s bažny
čioje, Sth. Brisbane, kurias tęsė 
vasario 7 ir 8 d.d., sakydamas 
pamokslus, atnašaudamas šv. Mi
šias, klausydamas išpažinčių, teik
damas krikšto sakramentus.

Visur jį lydėjo ir jam asistavo 
Sydnėjaus liet, kapelionas kun. 
Butkus, šia proga Brisbanės lie
tuviai atliko religinę praktikų ir 
atsidėję klausėsi vyskupo pamo
kymų, nes misijos buvo vedamos 
ne tik religinėje, bet ir tautinėje 
dvasioje.

Ganytojas buvo kviečiamas į 
privačių šeimų tarpų, nuvežtas į 
saulėtojo Queenslando “Gold 
Cost”, / Mt. Coot’a kalnų miesto 
pašonėje ir buvo sudarytos suly
gęs juo daugiau pamatyti, apžiū
rėti ir pasikalbėti.

Paskutinę misijų dienų — sek
madienį, vasario 8-tųjų iš klebo
nijos į St. Marie’s bažnyčių jį 
lydėjo gausi procesija su tautine 
ir Aušros Vartų Marijos vėliavo
mis. čia jis šypsojosi dailiai išsi
rikiavusiems skautams, gėles bars
tančioms mergytėms ir susikau
pusiai miniai, reiškiančiai pagar
bų savo vyskupui.

Per pamaldas įspūdingai giedo
jo olandų vyrų choras, iškviestas 
iš Ipswich'o.

Po apeigų bažnyčioje, J.E. su 
visais šventoriuje fotografavosi 

ir fotografavo ir dalyvavo para
pijos salėje bendrose vaišėse, kur 
vėl kalbėjo — patarė, pamokė ir j 
nuoširdžiai dėkodamas atsisveiki
no.

Laike vaišių padėkos ir atsi
sveikinimo žodį tarė: Bendruome
nės vardu — K. Stankūnas, aust
ralų katalikų vardu — kun. Tom
pson, Skautų — P. Stelmokas, 
Studentų — Kl. Sakalauskas, Baž
nytinio Komiteto — S. Reutas ir 
kun. P. Butkus.

Sugiedojus ilgiausių metų, dar 
buvo surengta ekskursijėlė į jo 
pamėgto Mt. Coot’a kalno viršū
nę, vėl nusifotografuota ir išsis
kirstyta.

Ekskursijomis, oficialiais ir pri
vačiais vizitais ir visais kitais rei
kalais rūpinosi Bažnytinio k-to 
p-kas S. Reutas ir Apyl. V-bos 
p-kas K. Stankūnas.

Ganytojas tapo išlydėtas Eagcl 
Farm aerodrome vėl su gėlėmis 
vasario 9 d. ryto.

šis savojo vyskupo vizitas ilgai 
liks Brisbanės lietuvių atminty ir 
širdyse.

Corinda* Povei*

CANBERRA
J.E. VYSKUPAS V. BRIZGYS 

AUSTRALIJOS SOSTINĖJE
Prisimindami senus papročius, 

canberiškiai J.E. vysk. V. Brizgi 
sutiko apie septynias mylias už 
miesto. Suvažiavo veik visi lietu
viai, žinoma, ne žirgais, bet hol- 
denais, zefyrais ir tik garbės var
tų nebuvo. Suvažiavo, nežiūrėda
mi prasidėjusios audros, kokios 
Canberra dar nėra mačiusi. J 
Canberrų J.E. įvažiavo ne gatvė
mis, bet upėmis, kurių vanduo 
veržėsi net į automobilius, ir vai
kučiai turėjo gelbėtis sulipdami 
ant pasėdų.

Audra praėjo ir jau jų beveik 
užmiršome, bet neišdildomai liks 
atmintyje J.E. vysk. Brizgio lan
kymosi dienos Canberroje. Jei J. 
E. per pirmųjį susitikimo vakarų 
St. Patrick parapijos salėje ir per 
bažnytines konferencijas savo 

paprastumu ir tikru lietuvišku nuo
širdumu užkariavo Canberros lie
tuvių širdis, tai jas galūtinai pa
vergė Apylinkės V-bos suruošta
me 16 Vasario sukakties minėji
me. Savo kalboje, be tikrai nau
dingų kitokių pamokymų, patarė 
1G Vasario minėjimus išvesti į pla
tesnius akiračius, kų iš dalies jau 
yra atsiekę Amerikos lietuviai. Jis 
savo kalboje itin aiškiai pasmerkė 
visuomenės kiršintojus, dėl asme
niškų ar politinių motyvų drums
čiančius vieningų Lietuvos išlais
vinimo kovų. J.E. nuomone, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenėje 
ir kovoje už Lietuvos išlaisvinimų 
turi vieningai talpintis visų reli
ginių ir politinių įsitikinimų lie
tuviai. Taip pat J.E. išryškino 
mus skaudžiai palietusio Lietuvos 
pasiuntinybės reikalo eigų prie 
šv. Sosto ir pradžiugino, kad rei
kalas esųs sprendžiamas mums 
palankia kryptimi.

Minėjimo meninę programų iš
pildė R. Kučinskaitė ir V. Labu
tis deklamacijomis, p.p. Balsytė 
ir Petronis pianinu, p. Rataiskie- 
nė savo kūrybos skaitymu ir P. 
Darius solo dainomis. Kalbas 
lietuviškai pasakė J. Žilinskas ir 
V-bos Pirmininkas P. Martišius, 
angliškai — A. čeičys, kun. Bu
činskas ir du australai kunigai.

Atminimui Canberros lietuvių, 
J.E. buvo įteikta p. Šilinienės dar 
Lietuvoje iš mūsų tėvų žemės linų 
išaustas ir iki šiol išsaugotas raš
tuotas rankšluostis.

Moterų Socialinės Globos sekci
jos paruoštos vaišės nustebino ne 
tik svečius, bet ir mus pačius sa
vo turtingumu.

Vienintėlis reikaliukas, įnešęs į 
puikiai suorganizuotų šventę tru
putį disonanso, tai kraustymas in
dų kalbų metu, kas trukdė klau
sytojams ir blaškė kalbėtojus.

J.E. vyskupo V. Brizgio priėmi
mų ir minėjimų organizavo kun. 
Dr. J. Bačinskas, Apylinkės Val
dyba ir specialus komitetas iš p.p. 
Balsio, Šilinio, Katausko ir Lau
rin onio.

P.P.

LIETUVI, 

NEUŽMIRŠK UŽSUKTI Į PASTĄ 

SU “MOŠŲ PASTOGĖS 

PRENUMERATOS PINIGAIS!

Mylimam Tėvui Lietuvoje mirus, 
Aleksandrai, Zigmantui, Jurgiui ir Gediminui 

AMBRAŽIONAMS 
gilių užuojautų reiškia

A. Stravin*ka»

KREIPIMASIS I MELBURNO 
LIETUVIUS

Melburno lietuvių bendruome
nės nariai, įsteigę pagal vietos 
krašto įstatymus įteisintų organi
zacijų — Melburno Lietuvių Klu
bų, — sutelktinėmis lėšomis turi 
nupirkę Lietuvių Namus, 12 Fran
cis Grove, Thornbury, Vic.

Klubas, pirkdamas namus, įsi
pareigojo juos išpirkti ligi š.m. 
spalių 24 dienos. Kas mėnuo rei
kia mokėti £ .180. Ligi šiol jau 
sumokėta £ 5195, dar liko mokėti 
£ 1400. šiai likusiai skolai mokė
ti klubas nebeturi išteklių — jis 
reikalingas tolimesnės Melburno 
lietuvių talkos.

£ 1400 nėra didelė suma Lie
tuvių Namams išpirkti: tereikia 
visiems solidariai prisidėti savo 
dalimi. Namai skirti visų bendram 
reikalui, todėl Melburno Lietuvių 
Klubas kviečia visus tautiečius 
dėtis talkon — suteikti paskolų 
Lietuvių Namams išpirkti.

Visiems iš patirties yra žinoma, 
kad betkurį bendruomenės darbų 
dirbant, visada atsiranda tokių 
bendruomenės narių, kurie stovi 
nuošaliai nuo jo ir jo vengia. Daž
nai jie nuduoda susirūpinusius 
bendrais reikalais, tačiau jųjų ta
riamas rūpestis tepasireiškia kal
bomis, bet ne parama. Jie yra 
linkę būti “stebėtojais”, bet ne 
dirbančiais. Neabejotinai jie ir 
šiuo atveju — Melburno Lietuvių 
Klubui kviečiant tautiečius talkon 
— bandys teisintis, kodėl neprisi
deda prie Lietuvių Namų, kodėl 
liekasi atokiau nuo-bendrojo už
davinio.

Visiems iš patirties taip pat 
yra žinoma, kad lietuviškoji veik
la bendruomenėje yra palaikoma 
tiktai tautiniai sųmoningų, idea
listiniai nusiteikusių bendruome
nės narių, nevengiančių savojo 
indėlio bendrajam labui. Tokie 
tautiečiai savo parama, taika, pri
tarimu dedasi prie lietuvybės iš
laikymo. Tad į juos — į gyvųjų

BANKSTOWNAS
L.N. VALDYBOS PRANEŠIMAI

Bankstowno Lietuvių Namai 
sparčiais žingsniais baigiami įreng
ti.

š.m. kovo mėn. 18 d., trečiadie
nį, vyskupas Vincas Brizgys yra 
pakviestas namus pašventinti. Iš
kilmių pradžia 7 vai. vakaro. Vi
sus lietuvius ir visas lietuviškas 
organizacijas nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti. Atskirų pakvietimų 
nariams nebus siuntinėjama.

— x —
Š.m. kovo mėn. 1 d., tuoj po 

lietuviškų pamaldų, Bankstowno 
Lietuvių Salėje kviečiamas visų 
ponių pasitarimas. Bus svarstoma 
Namų šventinimo iškilmių vaka
rienės paruošimo ir svečio vysku
po priėmimo reikalai.

— x —
Bankstowno Lietuvių Salės 

tvarkytojų ir prižiūrėtoju yra pa
kviestas p. V. Dambrauskas, gyv. 
71 Jacob Str., Bankstown, tel. 
UY 3380. Visais reikalais, liečian
čiais salę, prašome kreiptis į jį.

— x —
Bankstowno Namų Valdybos 

pirmininkui p. J. Ramanauskui 
susirgus pirmininko pareigas ei

NUOSAVUS NAMUS, 

įmokėjus mažą depozitą, 

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro.
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ir bendrajam reikalui atsiliepian
čių bendruomenės dalį, rėmusių 
ir teberemiančių sutelktinį dar
bų, o ne į "stebėtojus" ar abe
jinguosius lietuviškam darbui šiuo 
viešu žodžiu kreipiasi Melburno 
Lietuvių Klubo Taryba, prašyda
ma sutelkti trūkstamuosius £ 
1400 Lietuvių Namų galutinam iš
pirkimui.

šiuo Taryba prašo tautiečių 
paskolos. Paskola nėra auka ar 
dovana: paskolintoji suma nežus 
ir nesunyks, bet) ilgainiui sugrįš 
skolintojui. Klubo gautoji pasko
la yra tesėtinas piniginis įsiparei
gojimus. Paskola yra garantuo
ta klubo valdomu turtu — Lietu
vių Namais. Klubas yra įsteigtas 
pagal vietos krašto įstatymų rei
kalavimus ir atitinkamai įregis
truotas, tad ir jo piniginiai įsi
pareigojimai negali būti lyginami 
su kokio atsitiktinio būrelio ren
kamais pinigais.

Klubas prašo paskolos, tačiau 
jis neatsisakys ir bet kurio dydžio 
aukos, kurių dėkingai priims.

Paskolas ar aukas priima kiek
vienas Klubo Tarybos narys. Paš
tu pinigai siunčiami klubo iždi
ninkui šiuo adresu: J. Meiliūnas, 
15 Jacka St, West Preston, Vic.

Klubo Taryba šia proga taip 
pat kviečia visus tautiečius, re
miančius lietuviškųjį darbų, stoti 
Melburno Lietuvių Klubo nariais 
ir tuo būdu aktyviai dalyvauti 
klubo reikalų tvarkyme, {stojama
sis mokestis £ 5 ir metinis nario 
mokestis £ 1 sumokamas stojant 
Kluban.

Lietuvių Namai yra skirti ben
dram reikalui. Bendras reikalas 
privalo visų paramos, talkos. Bū
kime lietuviškojo darbo talkinin
kai.

1959 m. vasario 16 d.
Melburno Lietuvių Klubo

Taryba

na p. A. Mauragis.
— x —

Visus mielus tautiečius prašo
me prisidėti prie Bankstowno 
Lietuvių Namų talkos: kas dar
bu, kas pinigais. Užbaigiamieji 
darbai reikalauja daug pinigų, o 
taip pat ir darbo. Tegul nelieka 
nė vieno lietuvio, neprisidėjusio 
prie šio paminklinio darbo. Vi
siems prisidėj usiems ta proga nuo
širdžiai dėkojame.

B.L.N. Valdyba

PRASIDEDA MOKSLAS
Š.m. kovo 1 d. (sekmadienį), 

tuoj po lietuviškųjų pamaldų 
Brendans bažnyčioje (pamaldos 
prasidės 10,45 iš ryto), bus nau
jųjų mokslo metų atidarymas 
Bankstowno Lietuvių Namuose. 
Kreipiamasi į apylinkės tėvus, 
kad jie atvestų vaikus j mokyklų, 
kur jie bus surašyti, paskirstyti 
į grupes ir pradės pirmųjų šių 
metų pamokų.

Inf.

★ Pajieškomas A. švaikamka*. 
Jis pats arba apie jį žinantieji 
prašomi rašyti: H. Medutis, 
75 Mill Hill Rd., Bondi Junction, 
N.S.W.
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