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IR ŠITĄ
Tuo metu, kai tarptautinėse 

konferencijose (pav., dabar Žene
voje) Pabaltijo kraštų klausimas 
apeinamas tylomis, Lietuvos žmo
nės ir viso pasaulio lietuviai su 
skausmu širdyje prisimena 1944 
metų gegužės-birželio-liepos mėne
sius, kada sovietinė kariuomenė 
antrukart artinosi Lietuvos sienai, 
jų peržengė ir tuo pradėjo antro
sios bolševikinės okupacijos laiko
tarpi.

Tai antrai okupacijai šiemet, 
šiais mėnesiais, sueina 15 metų •— 
ir nė šiandien dar jos galo nema
tyti.

Nuo siaubingų masinių trėmimų 
1941 m. birželio mėn. šiemet su
eina net jau 18 metų. Tų ir sekan
čių trėmimų gyvi likę tautiečiai 
tik pastarais keliais metais, po di
delių vargų, galėjo didesniais skai
čiais grjžti iš Sibiro. Bet dar daug 
jų ten liko.

Netik kitų tautų tarpe, bet ir 
mūsuose būta balsų, ar verta po 
tiek laiko pasauliui tuos trėmimus 
priminti, senąsias žaizdas atnau
jinti? Ne, ne dėl to trėmimai pri
menami, kad būtų paliestos seno
sios žaizdos, bet dėl to, kad pasau
lis žinotų — ir nuolat būtų pri
mintas — jog lietuvių tauta nie
kad nesutiks su savo krašto pajun
gimu Maskvos valiai.

Jokia pasaulio jėga nesugebės 
lietuviams ir kitoms Pabaltijo tau
toms sutrukdyti siekti laisvės ir 
valstybinės nepriklausomybės at
statymo. Kas suteikiama atsiliku

MMU NUOLAIDŲ POLITIKA
ŽENEVOS PASITARIMAI ĮS 

MENKOS ABIPUSĖS NUODAID 
VAKARAMS TARPININKAS. A 
SKLEIDŽIA CHEMINIO KARO

Sovietijos diktatoriaus N. Chruš
čiovo didžiausias siekimas — vir
šūnių konferencija. Iš šalies ste
bint atrodytų, kad joje komuniz
mo apaštalas-nori iškelti kažkokių 
staigmenų, tačiau Amerikos poli
tinių komentatorių nuomone, 
Chruščiovo siekiamoji viršūnių 
konferencija tepasitarnautų tik 
šiems tikslams: išplėstų sovietinę 
“taikos geismo” propogandų ir pa
keltų prestižų paties Chruščiovo, 
nes jo ambicija reikalauja atsisės
ti prie bendro stalo su Vakarų vy
riausybių galvomis, kaip lygus su 
lygiais. Tuo pačiu, savaime su
prantama, nors moraliniu požiū
riu, būtų patvirtinta Sovietijos 
prievartavimo ir okupacijų politi
ka, kitais žodžiais tariant .— da
bartinis status quo Rytų Europo
je.

Amerika ir Prancūzija, prita
riant V. Vokietijos vyriausybei, 
yra griežtai priešingos viršūnių 
konferencijai, jei dabartinė Žene
vos užs. reikalų ministerių konfe
rencija neduos jokių ' susitarifnui 
perspektyvų. Iš jau per 5 savaites 
vykstančių pasitarimų iki šiol nė
ra nei mažiausios vilties pozity
viam susitarimui. Ir vieši, ir už
dari posėdžiai prie vaišėmis ap
krautų stalų iki šiol nepasistūmė
jo nė per žingsnį pirmyn.

Vakariečių pagrindinis derybų 
siekimas — išgauti iš sovjftų vad. 
"Berlyno ultimatumo” atšaukimų. 
Kaip žinome, sovietai buvo reika
lavę, kad vakariečių įgulos apleis
tų Berlynu iki praėjusio mėnesio 

sioms Azijos ir Afrikos tautelėms, 
nepriklausomybės net niekad ne
turėjusioms, negali būti draudžia
ma trims europinės kultūros tau
toms, kurios visam pasauliui yra 
(rodžiusios, kad moka savystoviai 
gyventi.

Ir dėlto, patinka kam ar nepa
tinka, nenustosime pasauliui pri
minti savo skriaudas, reikalauda
mi jas atitaisyti.

Kai dėl laiko masto, tai pravartu 
prisiminti, kad 1940 metų birželio 
mėnesį, prasidėjus pirmajai sovie
tų okupacijai, vargu ar kas nors 
Lietuvoje buvo linkęs tikėti, kad 
toji okupacija jau už vienų metų 
pasibaigs. Ir vis tik pasibaigė, kad 
ir naujos, hitlerinės okupacijos 
pradžia. O 1944 metų vasarų vėl 
retas kas galėjo tikėti, kad antro
ji sovietinė okupacija tęsis tiek 
ilgai, net 15 metų. Istorijos raidų 
sunku iš anksto pramatyti. Ir šian
dien yra taip, kad gali apsirikti ir 
tie, kurie tikisi okupacijos greitos 
pabaigos — ir tie, kurie to nesi
tiki. Svarbu, kad nesiliautume ti
kėję, jog Lietuva bus vėl laisva. 
15 ar 20 metų okupacija (jei Lie
tuvos nelaisvės pradžių skaityti 
nuo pirmųjų sovietinių įgulų įkur
dinimo Lietuvoje 1939 metais) — 
tautos gyvenime nėra kažin koks 
ilgas laiko tarpas. Lietuva yra 
jau ilgesnius svetimos valdžios lai
kotarpius gyva pergyvenusi, per
gyvens gyva ir šitų okupacijų.

E. I.

TRIGO UŽBURTAME RATE. 
OS. MENZIES NEPALANKUS 
MERIKOS GENEROLAS PRA- 
PARENGTIES SCENĄ.

27 dienos. Vykstant Ženevos kon
ferencijai, šis reikalavimas nebu
vo vykdomas. Paskutinėmis dieno
mis sovietai padarė dar vienų nuo- 
laidėlę—savo "ultimatumo” termi
nų pratęsė vieniems metams, sta
tydami sųlygų, kad vakariečiai da
lyvautų jų taip pageidaujamoj 
viršūnių konferencijoj.

Vakarai šį sovietų pasiūlymų 
atmetė, nes jie nori neaprėžto ter
mino teisių V. Berlyne. Iš savo 
pusės jie padarė paskutinę pasiū
lų — prižiūrėti V. Berlyno gyve
nimų, kad sovietai negalėtų skųs
tis, jog jame organizuojamas špio
nažas ir kitokį veiksmai, nukreipti 
prieš Sov. Sąjungos interesus; su
daryti keturių didžiųjų galybių (jų 
tarpe ir Sov. Sąjungos) komisijų, 
kuri prižiūrėtų vakariečių tranzito 
teises į V. Berlynu.

Politinių komentatorių nuomo
ne, jei šių Vakarų pasiūlymų so
vietai nepriims, tai Ženevos kon
ferencija baigsis be rezultatų.

Vakariečių frontų vis dar silp
nina Anglija, kuri nori viršūnių 
konferencijos bet kokia kaina. Sa
vo pozicijai sustiprinti ji pasikvie
tė Australijos min. pirm. Menzies, 
kuris, po apsilankymo Amerikoj 
pas prez. Eisenhoverį, dabar nuvy
ko pas De Gaulle ir Dr. Adenaue- 
rį. Antikomunistiniai Vakarų Pa
saulio sluogsniai labai nustebę to
kiu Menzies "atsivertimu”, tačiau 
tikreynbėje tatai nėra nieko nuos
tabaus, nes Australija tėra tik 
Anglijos dominija.

Amerikos generolas William

NEUTRALIEJI KRYPSTA
JAV PRESTIŽAS PAKILO VIDU RIO AZIJOS KRAŠTUOSE, YPAČ 

ARABŲ JUNGTINĖJE RESPUBLIKOJE
“Chicago Sun-Times” korespon

dentas Frederick Kuh rašo, kad 
diplomatai įžiūri naujų ir Jungti
nėms Amerikos Valstybėms palan
kų neutraliųjų pasaulio valstybių 
persiorientavimų. Jei tai tikrai pa
sitvirtintų, tada sumažėtų sovietų 
ir kinų gąsdinanti įtaka į neutra- 
liųsias valstybes.

Tai nėra valst. departamente 
vieno kito superoptimisto galvose
na, kurie mato teigiamus rezulta
tus prieškomunistinės veiklos, ku
riai vadovauja Amerika. Panašiai 
protauja ir daugelis Azijos tautų 
ambasadorių, užimančių pačius 
svarbiausius postus, ši padėtis ga
li suteikti naujai paskirtajam val
stybės sekretoriui Christian Her- 
teriui diplomatinėje veikloje pla
čias ir subtilias galimybes.

Dar prieš savo ligų ir atsistaty
dinimą buvusia valst. sekretorius 
J.F. Dulles jau buvo pradėjęs per
žiūrėti ir keisti politikų neutralių
jų valstybių atžvilgiu: prieš ke
letą metų jis buvo nuomonės, kad 
"valstybės, kurios nėra išvien su 
mumis — yra prieš mus”. Vėliau 
ši jo nuomonė keitėsi. Pavyzdys 
— Indija, kuri aiškiau praregėjo 
po kruvinojo Tibeto sukilimo už
gniaužimo. Indiją seka kaikurios 
kitos Azijos valstybės. Štai keletas 
faktų, kurie Washingtonui yra 
džiugūs:

1. Vienos iš svarbiausiųjų Eu
ropos valstybių ambasada Peipin- 
ge praneša, kad Azijos įvairių val
stybių ambasadoriai raudonosios 
Kinijos sostinėje (įskaitant ir ne-

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

SYDNĖJUJE
š.m. birželio 13 d. Assembly 

Hall, Margarette St., Sydney įvy
ko tragiškų birželio įvykių minėji
mas, ruoštas Baltų Tautų Komite
to ir Rumunų Sąjungos Australi
joj.

Minėjimas buvo pradėtas punk
tualiai 2.30 vai. p.p. su : "God 
Save the Queen”. Minėjimų atida
ręs, Baltų Tautų Komiteto atsto
vas paprašė tylos minute pagerbti 
bolševizmo kankinius, kurių aukos 
dar vis kraunamos raudonajam 
dievaičiui. Toliau kalbėtojas pri
minė: "kad nusikaltimai nelieka 
užmiršti” ir anksčiau ar vėliau tei
sybė įsivyraus, o mūsų tautos ir 
žmonės vėl džiaugsis laisve.

Australijos Laivyno ministeris 
The Hon. J.G. Gorton, kalbėda
mas, be kitako, apgailestavo, kad 
vakariečių tarpe yra daug atsa
kingų žmonių, kurie ramiai išklau
so žinių, skelbiančių apie milijonus 
bolševkų nužudytųjų ir laikomų 
kalėjimuose, tačiau tie patys žmo
nės perdaug rūpinasi ir projektuo
ja, kaip apsaugoti kokio mažo 
miestelio gyventojus atominio ka
ro atvėju.

Latvių studentų sųjungos pirmi
ninkas J. Greste turėjo pagrindinę 
paskaitą, kurioje palietė mūsų už-

Creasy kongrese pareiškė, kad 
Amerika yra prigaminusi psicho 
— cheminių ginklų, kuriuos pa
vartojus, priešas gali pradėti pašė
lusiai kvatotis, netekdamas atspa
rumo, arba mirti per keletą se
kundžių. “Aš manau, kad sovietai 
šių mūsų ginklų svarbų puikiai ži
no” — savo išvedžiojimus baigė 
generolas. 

utraliųsias valstybes) vis kaskart 
įtartiniau žiūri j komunistinę Ki
niją.

2. Indonezija, kuri filtruoja su 
komunistine Kinija, baiminasi dėl 
kinų sparčiai augančios pramonės.

3. Kinijos komunistų žiaurumai 
Tibete suerzino tikinčiuosius vi
soje plačiojoje Azijoje.

4. Amerikos ir Indijos gerus 
santykius nuodijo per 5 metus Pa
kistanu: teikiama karinė parama. 
Indija ir Pakistanas pykstasi dėl 
Kašmiro provincijos. Vienas augš- 
tas valstybės departamente parei
gūnas pareiškė, kad Indijos nusi
statymas keičiasi. Antai Pakista
ni pristatymas sprausminių lėk
tuvų paskutiniu laiku Indijoje su
kėlė tik nežymų nepasitenkinimų. 
Indija pradeda įsitikinti, kad Pa
kistano stiprinimas yra statymas 
užtvaros nuo raudonosios Kinijos 
ir Rusijos agresijos.

Anglų politikai maną, kad šios 
išvados yra perplačios, tačiau vis
gi pripažįsta, jog ateityje susi
tvers Indo — Pakistano unija 
prieš komunistinę grėsmę.

6. Neutraliosios Burnos 6 mėn. 
senumo vyriausybė užėmė aiškes
nę prieškomunistinę linijų.

6. Kaikurie Azijos vadai ėmė 
kalbėti apie Pietų Azijos federa
ciją: Minimi nariai: Filipinai, Ma
lajai, Pietų Vietnamas, Laos ir 
Kambodija.

7. JAV prestižas pakilo Vid. 
Azijos kratuose, ypač Arabų Jung
tinėse Respublikose, ši dviejų 
valstybių unija iš Egipto ir Sirijos 

davinius tėvynei, begyvenant emi
gracijoj.

Romunas Damitru Nimigeanu, 
dar silpnokai kalbėdamas anglikai, 
perskaitė žiupsnelį savo pergyve
nimų Sibiro stovyklose ir kelionė
je į jas.

Koncertinę programos dalį pra
dėjo J. Freimanis, pagrodamas 
vargonais J.G. Rheinbergerio "Pre- 
ludio in F. Minor”.

Po to mūsų choras "Daina” su
stoja scenoje. R. Zinkutė, išėjusi 
priekin choro, padeklamavo V. 
Šimaičio eilėraštį "O Dievuli”. 
Choras, vadovaujamas muz. K. 
Kavaliusko, padainavo tris dainas: 
J. Naujelio “Ko liūdi putinėli” ir 
J. Žilevičiaus "O kad išauštų” ir 
“Laisvės dainų”.

Estai savo programų pradėjo ei
lėraščiu. Sopranas V. Polikarpus 
padainavo dvi estų dainas. Pabai
gai dviem smuikais ir pianinu at
liko A. Vivaidžio "Concerto Gros
so”.

Rumunų chorui negalėjus at
vykti, jų programa buvo truputį 
pakeista. Pasirodė deklamatorė 
su eilėraščiu: “Pahod na Sybir”, 
palydint solistei, be to, ta pati so
listė dar padainavo vienų rumunų 
dainą.

Paskutinieji programoje pasiro
dė latviai su eilėraščiu ir gausiu 
vyrų choru, kuris padainavo tris 
dainas.

Minėjimas buvo baigtas estų, 
latvių, lietuvių ir rumunų him
nais.

Norisi pastebėti, kad mūsų cho
ras pasirodė be priekaištų, nors 
ir negausus žmonėmis. Šiame mi
nėjime gausiai dalyvavo ir lietu-

Į VAKARUS
priėmė pasaulio banko pasiūlymą 
pagilinti Suezo kanalų. Principai 
laikomi paslaptyje ir dar neskel
biami.

8. Amerika ir Anglija laimėjo 
simpatijų iš neutraliųjų ypač dėl 
anglų ir amerikiečių pasiūlytos 
atominių ginklų kontrolės. Dabar 
JAV ir Britanija spaudžia Mask
vą žengti žingsnį pirmyn. Jiems 
siūlomas uždraudimas atominių 
ginklų bandymų 30-ties mylių nuo 
žemės paviriaus ribose. Nors Mas
kva šį pasiūlymą ir atmetė, bet 
pats notos tonas buvo gana ramus.

Azijos tautų politinę atmosfe
rų vertinant, šalia pozityvių fak
tų reikia pripažinti esant ir nega
tyvių. Antai neguodžiančios ži
nios ateina iš Trako, kuris vis la
biau ir labiau patenka i sovietų 
orbitų. Jei bus prarastas Irakas, 
tada Iranas su savo feodaline san
tvarka bus dar labiau pribrendęs 
komunizmo pjūčiai.

Kaip ten bebūtų, neutraliųjų 
pasaulio valstybių apsisprendimas 
krypsta Jungtinių Amerikos Vals
tybių pageidaujamon pusėn.

J.D. (D.I.)

DRAUGO ROMANO 
KONKURSAS

Jau devintą kartų Draugo dien- 
ratis skelbia romano konkursų. 
Geriausiam romanui skiriama 1000 
dol. premija.

Romano siužetą pasirenka patys 
autoriai. Romanas turi būti para
šytas mašinėle, nemažesnis kaip 
200 romano formato puslapių, 
įteikti reikia iki šių metų gruodžio 
31 d. šiuo adresu: Romano Kon
kurso Komisijai, Draugas, 4545 W. 
63 St., Chicago 29, III.

Sprendimo bešališkumui garan
tuoti autoriai turi pasirašyti sla
pyvardžiu, o atskirame uždarame 
voke pažymėti savo tikrųjų pavar
dę ir adresų, ten pat įrašant roma
no pavadinimą ir pasirinktą slapy- 
vardę. Jury komisijai išrinkus pre
mijuotą romaną, atidaromas tik 
laimėjusio autoriaus vokas. Pre
mijos nelaimėjusių autorių vokai 
komisijos ir Draugo atstovo aki
vaizdoje sudeginami.

Jury komisijos vieta ir sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.

Draugo dienraštis, kasmet skir
damas premijų už romanų, yra su
kėlęs nemažų literatūrinį judėji
mą. Iki šiol konkursų laimėjo 7 
autoriai. (Vienas laimėjo dvejus 
metus i eilės). Šalia jų dar buvo 
parašyta vertingų knygų, kurias 
Draugo dienratis išleido atkarpo
je ir atspaudė atskira knyga. Bū
tų gera, kad ir j šį konkursų įsi
jungtų kuo daugiau rašytojų, ypač 
laukiama naujų vardų.

viai, nors pilnutėlėje salėje jau
tėsi, kad broliai latviai savo skai
čiumi nusveria visus kitus.

Dar keletas pastabų iš dalyvio 
suolo. Minėjimas pradėtas punk
tualiai, kas mūsų minėjimuose dar 
yra neįmanoma.

Ilgos pertraukos tarp atskirų 
tautų pasirodymų vis dėlto nutęsė 
patį minėjimų ir veikė varginan
čiai. Būtų gerai, kad rengėjai atei
tyje apie tai pagalvotų.

J.Z.

4- Dali. P. Dumšaitū savo kū
riniais garsėja Pietų Afrikoje. 
Jo kūrinių yra įsigijęs Pietų Afri
kos sostinės — Capetown — mu- 
zėjus.

Atsakykite i 

klausimus
Visi jūs, Michailovo tarnyboje 

esantieji "Tėvynės Balso” bendra
darbiai — Dausa, Utenis, Kaukas, 
Balsys, Aukštaitis, Šarūnas, Mi
niota ir kiti, kurie tvirtinate, kad 
Lietuva yra laisva, tiktai broliš
koje draugystėje su "didžiąja ru
sų tauta”, — atsakykite į šiuos 
klausimus:

1. Jeigu Lietuva savarankiška, 
tai kodėl jai valdyti į Lietuvą at
siųsti Maskvos valdininkai?

2. Kodėl Lietuvos “ministerijose” 
tebevyrauja rusų kalba ir kodėl 
susirašinėjimas vyksta rusų kalba?

3. Kodėl Lietuvos jaunimas tu
ri karinę tarnybą atlikti Rusijoje, 
o ne Lietuvoje?

4. Kodėl geras yra rusiškas 
patriotizmas, kuriuo rusai gali di
džiuotis, o kodėl yra blogas lietu
viškas patriotizmas, už kurį bau
džiama trėmimu į Sibirą ir “kitas 
ne taip tolimas vietas”?

5. Kodėl šimtai ir tūkstančiai 
lietuvių tebelaikomi ištrėmime — 
Sibire, Vorkutoje, Sibiro tundro
se, Jakutske, ir 1.1.?

6. Kodėl jūs raudate dėl lietu
vių, esančių Vakaruose, kodėl 
jūs neraudate dėl lietuvių, esan
čių Rytuose?

7. Jūs pūtėte miglas, kad vi
siems politiniams "nusikaltėliams” 
yra duota amnestija, — tai kodėl 
amnestija neduodama ištremtiems 
j Sibirą ir kitas rusų okupuotas 
sritis — Tadžikiją, Turkmėniją, 
Buriatijų ir t.t.7

8. Kodėl Lietuvai, sovietinei 
Lietuvai, negrąžinamas Karaliau
čiaus kratas, kai jis .yra dalis Ma
žosios Lietuvos, ir kodėl jis pri
jungtas prie Leningrado oblas- 
ties, kuri su Mažąja Lietuva ne
turi nieko bendra?

9. Kodėl prievartaujami Lietu
vos kultūrininkai — rašytojai, 
menininkai, mokslininkai yra ver
čiami apsikaltinti išgalvotomis kal
tėmis?

10. Kodėl Chruščiovas pasveiki
no Mao-Tse-tungą, sulaukusį 60 
metų amžiaus, p kodėl nepasveiki
no Justo Paleckio, tuo pat metu 
susilaukusi taip gi 60 metų am
žiaus ir, be to, esantį R.S.F.S.R. 
viceprezidento pareigose? Ar ne- 
todėl, kad pabrėžtų pačiam Palec
kiui ir visiems Lietuvos žmonėms, 
kad Lietuva yra okupuota ir turi 
tūnoti, "kaip pelė po šluota?”

Kai jūs atsakysite į šiuos klau
simus, tada plačiau pasikalbėsime.

(Iš “Nepr. Lietuvos”)

ATLANTO LAIVAI IKI 
ČIKAGOS

Amerikos ir Kanados vidaus 
gyvenime baigtas didžiulis darbas, 
trukęs penkeris metus — balan
džio 25 atidarytas šv. Lauryno 
upės susisiekimas tarp Atlanto ir 
"didžiųjų ežerų”, kurie siekia 
Amerikos vidurinius vakarus ir 
Kanados prerijų sritis. Oficialus 
atidarymas bus tik birželio 26.

Nuo Panamos kanalo statybos 
tai pats didžiausias tokios rūšies 
darbas. Padarius 135 mylių dirbti
ni vandens kelių, laivai iš Atlanto 
gali dabar įkeliauti 2,342 mylias 
j Amerikos krašto gilumą. Sujung- 
gus Atlantą su Ontario, Michiga- 
no, “Lake Superior” ežerais, to
liausia vietovė pasiekiama Duluth, 
Minn. Amerikos didieji miestai 
Clevelandas, Detroitas, Chicago 
virsta atlantinio susisiekimo uos
tais.

1
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TAUTININKU VADOVYBĖ LIEKA ČIKAGOJE
(LAIŠKAS- IŠ DETROITO, U.S.A.)

čia gegužės 30-31 d. įvykęs 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos seimas beveik ištisai per
rinko tų pačių centro valdybų. Tad 
pranašavimai, jog "anot gerai in
formuotų šaltinių" tautininkų svo
rio centras iš Čikagos būsiųs per
keltas j New Yorkų, nepasitvirtino. 
Priešingai, Čikagos centras įgys 
dar daugiau svorio, nes seimas pa
vedė valdybai pasirūpinti ir panai
kinimu dvilypumo tarp “ameriki
nio” ir "pasaulinio” tautininkų 
susiorganizaviino. Numatoma, kad 
atskira agentūra "pasauliniams” 
reikalams dar pasiliks ir ji tebevar- 
tos dabar vartojamų Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio vardų, bet tas var
das bus bendras neformalusis var
das, apimųs visus betkaip besiva
dinančius įvairiuose kraštuose su
siorganizavusius tautininkų viene
tus. ALTS-ga, kaip didžiausias iš 
tų vienetų, faktiškai sudarus abso
liučių daugumų tautininkų visu
moje, duos tai “pasaulinės” veik
los agentūrai branduolį, o kitus 
narius galės deleguoti kituose 
kraštuose organizuotieji tautinin
kų vienetai. Taigi ALTS-gos cen
tro valdyba įgys ir tiesiogininės, 
beveik lemiamos įtakos tautininkų 
linijai ir tokiose srityse, kaip, pav. 
bendros lietuvių politinės vadovy
bės klausimas.

ALTS-gos pirmininkas (inž. Eu
genijus Bartkus) yra iš jaunosios 
kartos, jau po pasitraukimo iš Lie
tuvos visuomeniškai brendęs (33 
m. amžiaus), mokslų baigęs jau 
Amerikoj, bet spėjęs aukštai iš
kilti savo specialybėje. Jis yra 
pirmas iš penkių per dešimtmetį 
sųjungos turėtų pirmininkų per-Į 
rinktas kitai dvejų metų kadenci
jai, įgijęs “skrajojančio pirminin
ko” vardų, nes per dvejus metus 
spėjo aplankyti net ne po vienų 
kartų 20 skyrių, išsimėčiusių tarp 
dviejų vandenynų.

Valdyboje tolesnei kadencijai 
pasiliko ir kiti jos nariai: inž. Jo
nas Jurkūnas ir dr. Jonas Paplė- 
nas (vicepirmininkai), T. Blinstru- 
bas (sekretorius) .— visi buvę 
jaunųjų tautininkų kategorijoj 
prieš 20 su viršum metų. Tik iž
dininko pareigoms išrinktas dr. A. 
Rudokas vieton nekandidatavusio 
A. Lapinsko (1953 — 55 m. buvu
sio pirmininko). Dr. Rudokas yra 
iš ankstyvesniosios Amerikon atvy
kusių lietuvių kartos.

Iš apžvalginių pranešimų paaiš
kėjo, kad neturi pamato gandai, 
esu tautininkai rengiasi trauktis 
iš Amerikos Lietuvių Tarybos. Bet 
nepasitenkinimo Tarybos ir ypač 
jos sekretoriaus veikimo bei išlai
dų darymo “stilium” esama stip
raus. Išvada — ryžtamasi Tary
boj pasilikti ir kantriai bet atkak
liai prieš tų "stilių" kovoti, neven
giant nepakęstinų dalykų atiden
gimo prieš visuomenę.

Nepakęstinų dalykų užtikta ir 
Bulfe, kur nuo pereito' Balfo sei

mo vadovybėje yra stipresnė (ne 
tik skirtų, bet ir paties seimo iš
rinktų) tautininkų reprezentaci
ja. Užtikta stoka apyskaitų; lėšų 
skirstymo nuožiūros būdu, be val
dybos nutarimų ir ne visada šalpos 
reikalams; valdybos teisių uzur- 
pavimo ir t.t. Rizikuodami tapti 
apšaukti vienybės ardytojais, tau
tininkai Balfo vadovybėj buvę 
“nesukalbami” ir nesutikę į tuos 
dalykus žiūrėti pro pirštus. Seime 
jie pranešė, kad seimo išvakarėse 
žymi tų dalykų dalis jau tapusi su
tvarkyta ar bent jau atsidūrusi 
geram kely į tvarkų. Ypač džiu
giai buvo išgirsta žinia, kad ati
taisytas užsimojimas pašalinti iš 
Balfo energingų ir gabų reikalų 
vedėjų kun. L. Jankų.

Iš pranešimo apie tautininkų da
lyvavimų bendruomenės organiza
cijoje buvo matyti, kad jie, nors 
ir pozityviai tuo reikalu nusitei
kę, dar nėra išsiryškinę, ko tame 
dalyvavime siekti. Tik iš Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos seime 
raštu padalintų pranešimų-aiški- 
nimų yra pagrindo spėti, jog gali 
būti keliamas siūlymas sulieti po
litinę (“laisvinimo”) veiklų su kul
tūrine veikla kaip tik bendruome
ninėje organizacijoje, ir bendruo
menės rėčiuose išrinkti vie
nų bendru vadovybę visiems tiems 
reikalams, kuri pakeistų 
visus veiksnius. Toks, 
atrodo bręsta politinės vienybės 
įgyvendinimo planas. Bet jis tuo 
tarpu nei šiame seime dar nebuvo 
svarstytas.

Nelauktai didelių permainų įvy
ko tautininkų spaudos tvarkymo 
sektoriuje. Salia ALTS-gos seimo 
čia vyko ir Dirvų leidžiančios lei
dyklos — Vilties draugijos — na-

rių susirinkimas, kuriame dalyvaT 
vo faktiškai tie patys žmonės, kaip 
ir seime. Iš visų penkių leidyk
los egzekutyvo narių perrinktas 
tapo tik vienas B. Gaidžiūnas, lei
dyklos reikalų vedėjas ir Dirvos 
vyr..redaktorius. Vietoj Juozo Ba- 
čiūno leidyklos vadovybės pirmi
ninkas dabar buS dr. Juozas Bart
kus, vietoj vicepirmininko K. Kar- 
piaus bus dr. B. Nemickas, vietoj 
sekretoriaus V. Rastenio bus Zig
mas Rekašius (jaunas elektronikos 
inžinierius, dėstytojas universite
te, neseniai baigęs mokslų jau 
Amerikoje, vienas iš studentų San
taros pradininkų) ir vietoj iždinin
ko Orento bus dr. VI. Ramanaus
kas.

Susirinkimas davė išrinktajai 
valdybai “žalių šviesų” toliau daž
ninti Dirvos leidimų (iš dviejų į 
tris kartus per savaitę), kai tik 
bus pasiektos tam reikalingos sų- 
lygos. Manoma, kad padažninimo 
negalima laukti anksčiau kaip nuo 
ateinančių metų pradžios. Dukart 
per savaitę Dirva dabar eina jau 
antri metai.

Seimo pirmasis posėdis buvo pa
švęstas Sųjungos sukakčiai ir pir
miesiems jau mirusiems Sųjungos 
pirmininkams paminėti. ALTS-ga 
šiuo vardu įsikūrė 1949 metais bir
želio mėnesį. Prieš tai tautininkai 
Jungtinėse Valstybėse buvo susi
organizavę keliose įvairiai vadi
namose organizacijose. Pirmas su
jungtos organizacijos pirmininkas 
(1949-51) buvo Antanas Olis (mi
ręs 1958 m.). Antras pirmininkas 
(1951-53) buvo Motiejus Aukšti- 
kalnis-CoIney (miręs 1958 m.). Jų 
būdo, darbų ir idėjų apibūdinimus 
seimui parengė dr. S. Biežis ir A. 
Senikas.

(-)

SOVIETIJA IR KINIJA
Vis dažniau ir dažniau pasaulio 

spaudoje pasigirsta nuomonių apie 
dviejų komunistinių didžiųjų val
stybių interesų susidūrimus. Pe
kinas ir Maskva, sakoma, stovį 
ant konflikto briaunos, nes ir Mao 
ir Chruščiovas pretenduoju į pir
muosius komunistinio pasaulio au
toritetus arba Mao bent nenorįs 
pripažinti visiško Maskvos domi
navimo ne Europos kraštuose. Iš 
Hongkongo pranešama, kad Mask
va su Pekinu faktiškai jau esu 
pasidalinę pasaulį savo veiklos sfe
romis. Taip Maskva davusi supras
ti Pekinui, kad jo bandymas įsi
terpti į Viduriniųjų Rytų bei ara
bų pasaulio reikalus būtų laiko
mas kišimuisi j ne savo reikalų. 
Tuo tarpu rytų Azija esanti lai
koma Kinijos sfera, išskyrus In- 
donezijų, kur Maskva tikisi pir
muoju smuiku groti, nors ten jai 
gerokai pagadinęs reikalus Tito. 
Kinijai Sov. Rusijos brovimasis 
su savo įtaka j Indonezijų taip

pat nepatinkąs.
Pietų Azijoje — Burmoje, Ne- 

paly, Ceilone ir Thailande — ly
giagrečiai stiprinu savo įtakų abu 
kraštai. Afrikos erdvę Maskva no
rinti pasilikti grynai sau ir pasi
priešinusi Kinijos bandymui infil
truotis net Ghanoje. Pietų Ameri
koje Maskva sau norinti pasilai
kyti Brazilijų, Argentinų ir Vidu
rinę Amerikų, kai Pekinas tikįsis 
įtvirtinti savo įtakų Čilėje, Para
gvajuje ir Urugvajuje.

šiuo atžvilgiu reikšminga žinia 
ateina iš Maskvos. Net du žymūs 
diplomatai Maskvoje teigia, jog 
Kremlius įsakęs satelitinėmis savo 
valstybėms sulėtinti tiekimų Kini
jai lėktuvų. Be to, Rytų Europos 
komunistų centrams esųs išsiun
tinėtas bendraraštis, reikalaujųs, 
kad visokiuose mitinguose bei pa
reiškimuose Kinijos vardas būtų 
minimas kuo mažiausiai, nes Pe
kino režimas esųs reakcijonieriš- 
kiausias.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ PADĖKOS
NAUJAS BODAS 

"DEMASKUOTI” UŽSIENIO 
LIETUVIŲ VEIKĖJUS

Lietuvos komunistų partijos or
gano "Kdmunistas” siūlymas ko
voje su “buržuaziniais nacionalis
tais" dar daugiau negu iki šiol 
panaudoti “demaskavimo” ginklų, 
“ugdant neapykantų”, jau įgyven
dinamas. Vilniaus “Tiesos” 107- 
me numeryje (geg. 10 d.) bemaž 
keturios skiltys pripildytos paro
dymais, kuriuos, kaip "Tiesa” tei
gia, buvęs “tautininkų partijos 
generalinis sekretorius Vincas Ra
stenis 1940 m. lapkričio 13-28 d. 
parašęs “tarybiniams organams" 
raštu (rusų kalba) apie savo ir 
tautininkų partijos veiklų. Laik
raštis spausdina kai kurias ištrau
kas iš to rašto. Duodama ir 13 ei
lučių faksimilė (rašto pavyzdys). 
Rašte minimos t.k. šios pavardės: 
Smetona, Voldemaras, Iz. Tamo
šaitis, J. Statkus, A. Merkys, Dir
meikis, Blazas.

“Tiesos“ 11 numeryje įdėta Ras
tenio parodymų tųsa. čia Lk. lie
čiami Liutermoza, šostakas, Su
kutis, Raila.

Tasai komunistinis "demaskavi
mo” būdas turi aiškų tikslų: dis
kredituoti užsienio lietuvių veikė
jus visuomenės akyse, skelbiant 
kuriuos nors senų laikų pareiški
mus ar juos iškreipiant ir savaip 
komentuojant, arba net falsifikuo
jant.

TILVYTIS BARA RAŠYTOJUS 
IR POETUS

Lietuvos rašytojai niekaip ne
gali kompartijai įtikti. Partijos 
“prižiūrėtojai” kedena tai vienus, 
tai kitus ir daro priekaištus, kad 
nepakankamai savo kūryboje pa
liečia ir įvertina “šių dienų tary
binius laimėjimus”.

Savaitraštyje “Literatūrą ir me
nas” (19 nr.) T. Tilvytis ryšium 
su trečiuoju visasųjunginiu rašy
tojų suvažiavimu parašė “kai ku
rias mintis ir pastabas”.

Prisimindamas buvusio Lietuvos 
rašytojų suvažiavimo diskusijas, 
kritikuoja, kad iš kalbėjusiųjų nie
kas nesigilino j klausimų, “kodėl,

Nesutarimus tarp Kinijos ir Sov. 
Rusijos dar labai aštrinus vad. Iš
orinės Mongolijos klausimas. Ki
nija Mongolijų laiko pirmuoju 
kraštu, kur ji gali nukreipti savo 
didžiulį gyventojų perteklių, gi 
Maskva pasiryžusi ir čia jai duris 
užtrenkti. Kaip tik neseniai Mon
golijoje buvo pravestas didžiulis 
valymas ir išvalytas visas tas ele
mentas, kuris savo akis gręžė į 
Mao Tse Tungų bei Pekinu, o jų 
vietas užėmė Chruščiovo garbinto
jai. Aišku, kad Pekine tai nebuvo 
maloniai priimta.

Kuo šitos dviejų kolosų varžy
bos pasibaigs, tuo tarpu dar sun
ku atspėti, bet jų interesų susi
dūrimas jau šiandien yra ryškus.

pvz., mūsų geriausiose paskutinių, 
jų metų knygose vaizduojama tik 
praeitis? Ar nekelia rūpesčio tas 
faktas, kad mūsų lyrikai atsisako 
visuomeninės minties, dargi temos, 
kad rašytojai pasišalino iš kovos 
su religiniais prietarais lauko?”

Girdi, niekas taip nekeršijųs ra
šytojui kaip “abejingumas ir šal
tumas”.

Kritikuoja Tilvytis ir vertėjus, 
ypač verčiančius lietuvių kūrinius 
į rusų kalbų. Jie nepaisę “netik 
kalbos atspalvių ir stiliaus, bet ir 
elementariausių eiliavimo dėsnių, 
iškraipo siužetų, iki pusės trum
pindami, o kartais ir prirašydami 
savo kūrinius. Tilvytis dar paste
bi, kad per mažai lietuvių litera
tūros kūrinių leidžiama rusų kal
ba: “Žemaitės, kuria netik žavisi, 
bet stebisi milijoninis skaitytojas, 
tėra išleistas vienatomis. Nepil
nai težinomi Vienuolis, Simonaity
tė, dar mažiau Lazdynų Pelėda, 
Vaižgantas, Krėvė ir daug kitų 
praeities klasikų”. Ir pastarųjų 
metų literatūros kūrinių mažai 
esę perteikiama visasąjunginiams 
skaitytojams.

POETĖ J. VAIČIŪNAITĖ 
ATSISAKĖ IŠVYKTI IŠ 

VILNIAUS
Lietuvos komunistų vadovybė 

— kaip jau anksčiau pranešta — 
paskelbė obalsj, kad raytojai ir 
kiti intelektualai kraustytus iš 
Vilniaus, Kauno, į kaimų (kolcho
zus, sovehozus ir pan) ir ten fizi
niai padirbėtų tarp “liaudies”. 
Partiečių vadovaujama Lietuvos 
Rašytojų sęjunga ir kitos organi
zacijos ir institucijos, matyt, jau 
ėmė skirstyti, kur kas turi vykti, 
įsakinėjama jau ir poetams. Bet, 
pasirodo, ne visi nori būti:išsiun
čiami iš miesto. Kaip praneša Vil
niaus “Tiesa” (107 nr.), kai kurie 
studentai ir diplomatai nenoriai 
vykstu į kaimų. Bet ir Rašytojų 
sęjunga nepajėgia visų (išsiunti
mo sęrašuose įrašytų) į kaimų iš
krapštyti. “Jauna poetė J. Vaičiū
naitė griežtai atsisakiusi išvykti iš 
Vilniaus”, praneša laikraštis. Ko
kie ir būtų jos motyvai, girdi, jie 
nepateisina tokio atsisakymo... 
Nesuprantamas ir nepateisinamas 
esųs ir kai kurių įstaigų darbuo
tojų ir vadovų požiūris į jaunųjų 
specialjstų darbų “kai norima pas
tarųjų miesčioniškų elgesį patei
sinti". Iš pranešimo aiškėja, kad 
išsiuntimus į kaimų tvarko tam 
tikros “skirstymo komisijos”.

LAIŠKELIS
Laikas plaukia kaip- patvinusi 

pavasario upė, nešdama su savimi 
metus, mėnesius ir margas dienų 
valandas.

Visos dienos nugrimsta.į praei
ties dienų jūrų, o mes skubame to
lyn naujos vilties ir troškimų 
kupini.

Bet tame skubėjime yra valan
dų, kurių mes negalime pamiršti 
ir nešamės su savimi kaip gražų 
prisiminimų...

Jau pora mėnesių prabėgo nau
jame krašte — Australijos žemy
ne. Ilgai dar suposi po mūsų ko
jomis laivas, ausyse švilpė lekian
tis traukinys, nauji pastatai ir nau
jų žmonių veidai. Bet po truputė
lį pradedame sugrįžti į realų gy
venimų. Prasideda pilka kasdieni
nė dalia. Ir norisi vėl sumegsti 
nutrūkusij dienų ryšį, vėl nors 
mintimis sugrįžti į praeitį...

Aš noriu bent keliais žodžiais 
padėkoti visiems N. Zelandijos lie
tuviams, kurie suruošė malonias 
ir gražias mūsų šeimos išleistuves 
persikeliant j Melburnu. Tikrai aš 
niekada nebuvau taip sujaudinta, 
kaip tų paskutinį vakarę savųjų 
lietuvių tarpe. Aš jaučiau, kad 
kiekvieno širdyje buvo meilė ir 
nemeluotas nuoširdumas. Ir šian
dien, po keleto savaičių atsisky
rimo, aš jaučiu ilgesį tos mažos 
lietuviškos šeimos.

Jūsų nuoširdumas bus šviesos 
spinduliu mano ateities dienose. 
Kur bebūčiau ir kokie nemalonu
mai slėgtų lietuviškų padangę, aš 
žinosiu, kad po jais glūdi toli pas
lėpta lietuvio meilė lietuviui, kuri 
nedažnai prasiveržia į paviršių. 
Kad ir kaip toli mus likimo sūku
rys nublokštų, dešimt metų pra
leistų kartu neišdils iš mūsų at
minties — mes liksime artimi vieni 
kitiems.

Mano nuoširdi padėka visiems, 
o ypač tiems, kurie paaukojo dar
bo valandas ir net visų darbo die
nų ateidami prie laivo mūsų išly
dėti. Taip pat, ačiū p. Pinkų šei
mai, kurie suteikė pastogę ir pa
dėjo susitvarkyti paskutinę savaitę 
prieš išvykstant.

Dar kartę dėkoju visiems Auck- 
lando lietuviams už parodytų nuo
širdumų ir iki pasimatymo Nepri
klausomoje Lietuvoje.

EI. Paukštienė

SANTAUPŲ INVESTAVIMAS
(Tę.iny. ii “M.P.” 24 Nr.)

INVESTAVIMAS PINIGŲ I 
DRAUDIMO BENDROVES

Tatai reikia suprasti, kaip tau
pymų apsidraudžiant savo gyvybę 
ar iki tam tikro amžiaus (iki 65 
m.) apsidraudimų. Žmogui prieš 
laikų mirus, jo šeima gauna ne 
tik įmokėtus apdraudos pinigus, 
bet žymiai daugiau, čia būtų to
kio investavimo didelis pliusas. Be 
to, čia nereikia mokėti už ap
draudimo metinę sumų vad. in
come tax (pajamų mokesčio). Bet 
jei žmogus, sakysime, nemiršta 
prieš laikų, o sulaukia amžiaus, 
kuriam buvo apsidraudęs, tai gau
na savo pinigus atgal dar su ma
žu procentu. Tačiau ir čia žmogus 
moka ilgus metus, kada pinigai 
yra brangesni, o gauna atgal savo 
pinigus jau gerokai atpigusius 
maždaug (jei neįvyko kokių revo
liucijų) tik vienų trečdalį vertės 
teturinčius. Taigi neatrodo, kad 
draudimas būtų pelningas investa
vimas, ypač šiais revoliucijų bei 
pinigų nuvertinimo laikais. Mane, 
esant vienų metų amžiaus, tėvas 
apdraudė 1000 aukso rublių t.y. 
pagal pirkimo galių 1000 svarų. 
Kai man sukako 21 metai, kada 
turėjau gauti pinigus, nors ben

drovė ir buvo labai rimta, negavau 
nieko ;— buvo revoliucija! Arba 
mano tėvas buvo apsidraudęs stam
bia suma, mokėjo kasmet gerų 
apdraudę, o atėjus laikui (25 me
tais vėliau) nieko negavo. Tatai 
buvo vėl revoliucijų pasėka.

INVESTAVIMAS Į NEJUDOMĄ 
TURTĄ

Nejudoinu turtu čia laikau že
mę ir gyv. namus. Beto, kitokio 
pobūdžio namus — pastatus.

Čia, man atrodo, buvo pereitus 
dešimts metų ir ateityje (bent dar 
10, o gal ir daugiau metų), bus 
dar tikrai geras biznis. Ypač tatai 
liečia investavimų į žemę, esančių 
netoli didesnių miestų. Patys ži
nome, kad kas pirko žemės sklypų 
ar gyvenamus namus ir už kelių 
metų vėl juos pardavė, tai nė vie
nas neprakišo, o visi daugiau ar 
mažiau uždirbo, nors pinigų vertė 
ir krito. Pinigai nespėjo taip greit 
kristi, kad neduotų gero uždarbio, 
ypač žemės sklypo savininkui, ar 
žmogui, kuris verčiasi sklypų pir
kimu >— pardavimu. Jei kas pirko 
žemės sklypų namams kur nors 
tolimame priemiestyje prieš 8 me
tus už kokius 100 svarų, tai šian

dien tikrai gali parduoti bent už 
600 svarų. Atskaičius per 8 metus 
mokėtus mokesčius (pav. 100 sva
rų) vis dėlto dar lieka bent 400 
svarų uždarbio t.y. 400% arba me
tams 400 : 8 — 50% pelno. Atro
do, kad toks biznis šiandien yra 
pats geriausias.

Kaip ilgai tas biznis gali sektis, 
sunku pasakyti. Jei neįvyks revo
liucijos ir dėlto galimo žemės nu
savinimo ar neužplūs šio kontinen
to geltonieji, tai, atrodo šis biz
nis tęsis labai ilgai. Kodėl? Nes gi 
žmonių skaičius krašte vis didėja: 
ir gimsta ir imigruoja, o žemės 
kiekis nedidėja. Todėl žemė vis 
brangsta: ir mieste, ir priemiesty
je, ir toliau nuo miesto. Vis dides
ni plotai apgyvendinami. Prisimin
kime patys: kaip atvažiavime, tai 
priemiesčiuose buvo beveik vienas 
bušas, šiandien gi beveik viskas ap
statyta. Perkant žemės sklypų, ap
simoka pirkti ir išsimokėjimui, jei 
už paskolų % nėra perdideli, nes 
atrodo, kad žemė brangsta kasmet 
greitesniu tempu ir didesniu pro
centu, kaip kad mokami procen
tai už paskolų.

Jei perkame namus su mažu de
pozitu ilgam (pav. 25 metams) 
išsimokėjimui, tai tų namų savikai
na maždaug bus dviguba, nes jų 
pakelia išsimokėjimo savikaina. 
Tačiau ir šiuo atveju nuostolio 
neturėsime, nes namų kaina pakils

ne dvigubai, o daugiau ir, be to, 
nemokėsime nuomoos už butų sau. 
Dar geriau veršimės, jei dalį na
mų išnuomuosime. Tuo atveju 
nuomininkas padės išmokėti na
mus.

KITOKIO POBODŽIO PINIGŲ 
INVESTAVIMAS

Dar yra daug būdų, kaip inves
tuoti savo santaupas. Galima in
vestuoti į prekybos, pramonės ar 
amato biznius bei dar įvairius ki
tokius. '

Šiame straipsnelyje šių kitų bū
dų nepaliečiau, kad perdaug ne- 
išplėsčiau jo. Prie progos gaspa- 
doriškai panagrinėsiu ir kitus in
vestavimo būdus.

šio rašinėlio tikslas buvo — at
kreipti mūsų žmogaus dėmesį, ir 
be laikymo pinigų taupomoje ka
soje, ir į kitus investavimo bū
dus. Mat, gyvename kapitalistinia
me pasaulyje, o tesinaudojame tik 
dalimi kapitalistinės santvarkos 
teikiamų privalumų. Kodėl gi ne
pasinaudoti ir kitais galimais bū
dais bei galimybėmis užsidirbti?

Gal būt, gaspadoriškai čia nag
rinėdamas pinigų santaupų inves
tavimo būdus, kaikur kaikų ir ne
visai tiksliai bei nepilnai nušvie- 
čiau, ,.ėlko skaitytojų prašau do
vanoti. Rašiau taip, kaip man at
rodė geriausia. T. S!.

(E).

POLEMIZUOJA SU
"IMPERIALISTŲ TARNAIS”
Tiesos redaktoriaus pavaduoto

jas Stasys Laurynaitis per radijų 
ir Tiesę, tai yra, jau Lietuvos žmo
nių akivaizdoje vis plačiau ima 
polemizuoti su vadinamaisiais 
“amerikinių imperialistų tarnais” 
— į užsienius nuo kvislingų malo
nių pasitraukusiais lietuviais. Lau
rynaitis, vienas iš tų, kurie spe
cializuojasi užsienio lietuvių veik
los sekimo srityje, ir kuriam lei
džiama paskaityti vienų kitų užsie
niuose išeinantį lietuviškų laik
raštį (dažnai, atrodo, ne tiesiog, o 
tik tiek, kiek čia Bimba ar Prūsei- 
ka pacituoja) — dabar jau skun
džiasi, kad nebegalįs beatskirti” 
kuris iš jų krikdemas, liaudinin
kas ar tautininkas”, Esą, "akla 
neapykanta... sujungė šių niekšiš
kų buržuazinių nacionalistų sau
jelę” taip, kad net socialdemokra
to irgi jau beveik nebegalima ats
kirti... (O čia vis dar skundžia
masi, kad vienybės nėra!).

Savo polemikai Laurynaitis te
benaudoja surankiotus čionykštės 
spaudos ar prakalbininkų labiau
siai nenusisekusius posakius. Pir
moj eilėj vis primenamas “Kar
delio laikraščio” liapsusas, kad 
Kauno elektrinės statyba esant tik 
bolševikų propaganda, o ne fak
tas. Anot Laurynaičio, toks para
šymas rodomas elektrinės staty
bos darbininkams ir visi ten iš to 
juokiasi... Juokėsi, esą, ir iš Ko
lumbijos grįžusieji Stoniai, kurie 
tebegyveną Klaipėdoj, o čia buvę 
parašyta, kad Stonys iš nusimini
mo pasikoręs, o Stonienė mirusi 
bene beprotnamy. Baubu naudo
jama ir prel. Balkūno prakalba 
New Yorke, kur jis reikalavęs III 
pasaulinio karo, nes be to iš Lie
tuvos bolševikai neišeisią ir, kaip 
nuo savęs prideda "dvarai ir fab

rikai laisvink jams negrįš”. Daug 
medžiagos Lau. _ .aitis rado Tėviš
kės Žiburių ir Draugo straipsniuo
se apie informacijos iš Lietuvos 
metodų klaidingumų, arba viena
me Keleivio straipsnyje apie ALT 
suvažiavimą.

Jau kiek anksčiau patirta, kad 
žmonės Lietuvoj tokias polemikas 
labai mėgsta, kadangi, kas jose 
bebūtų sakoma, vistiek jose pasi
taiko tam tikrų žinių, dėl kurių 
teisingumo abejoti netenka, bū
tent: laikračių ir organizacijų 
vardai, žmonių vardai, jų diskusi
jų temos... Iš tų Laurynaičio bei 
kitų atsikirtinėjimo, žmonės suži
no, kad pasitraukusieji iš Lietu
vos tebėra gyvi ir jie dar “tebetar
nauja imperialistams”. Ką toji 
"tarnyba imperialistams" reiškia 
okupantų tarnų lūpose, Lietuvoje 
žmonės labai gerai supranta, ir net 
iš tokių šaltinių, kaip Laurynaitis 
ir Co., mielai gaudo žineles apie 
tų tarnavimų...

NAUJAS BAUDŽIAMASIS 
NUOSTATAS

J. Paleckio pasirašytu dekretu 
nustatyta, kad už statybinių med
žiagų įgyjimą prasilenkiant su 
taisyklėmis bus baudžiama iki 
dviejų metų kalėjimo arba iki vie- 
nerių metų pataisos darbų ir bus 
konfiskuojama netaisyklingai įgyta 
medžiaga, arba pastatas, kuriam 
statyti medžiaga panaudota.

Dekretas paskelbtas gegužės 22 
d., o gegužės 18 d. buvo paskelb
tas straipsnis, anot kurio Pašilės 
klebonas kunigas Gylys pasistatęs 
namą, kuriam medžiagą įgijęs ap
gaulingu būdu: gavęs paskyrimus, 
sakydamas, kad medžiagos reikia 
bažnyčiai taisyti... Iš straipsnio 
matyt, kad kun. Gyliui iškelta 
baudžiamoji byla, bet, matyt, dar 
nebuvo atitinkamo įstatymo - to
kiam atvejui. LNA
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ŽEMKALNIS — LANDSBERGIS 
JAU LIETUVOJE

MERGINOS ŽAIDŽIA
' Pirmą kartą savo gyvenimo is
torijoje Kovo mergaičių krepšinio 
komanda buvo šiais metais užre
gistruota Sydnėjaus australių žie
mos krepšinio pirmenybėse. Ko- 
vietės, šiuo metu stropiai treniruo
jamos V. Binkio, padarė gražią 
pažangą ir, nors pirmosios rung
tynės baigėsi mažu pralaimėjimu, 
paskutinįjį savo susitikimą, žais- 
damos prieš australių Giants ko
mandą, merginos baigė gražiu ir 
pelnytu laimėjimu 30:12.

Visą žaidimo laiką kovietės ne
pasimetė ir, nors būdamos ūgiu 
ir mažesnės, įstengė vesti žaidimą 
ir gražiai kovoti. Geriausios aikš
tėje buvo: N. Marcinkutė, jmes- 
dama 10 taškų, N. Gilienė — 8 
taškus ir N. Šliafertaitė — 6 taš
kus, nors G. Homienė, A. Griš- 
kaitytė ir J. čepulytė, įmesdamos 
po 2 taškus, aikštėje labai gerai 
kovojo ir, esant geresnei metimų 
sekinei, galėjo bendrą taškų san
tykį dar pakelti. N. Griškaitytė, 
nors ir žšidė gerai, taškų nepelnė.

Kai kurios Kovo merginos, ne
svarbu kurias pareigas aikštėje 
užimtų, turi visam laikui įsidėmė
ti, jog kalbėjimas ir “mokymas” 
kitų žaidėjų rungtynių ir pertrau
kų metu yra galima daryti tik ko
mandos treneriui, kuris, matyda
mas visas klaidas, gali tinkamai 
jas išaiškinti ir duoti tolimesnius 
nurodymus, tuo tarpu kai paskirų 
žaidėjų ginčai visada priveda tik 
prie komandos pakrikimo, bei pra
laimėjimo.

Merginų 
kiekvieną 
Hombush’o
Bridge St., Homebush.

SUSILAUŽĖ PIRŠTĄ
Žinomas Sydnėjaus lietuvių sta

lo tenisininkas ir buvęs Australi
jos lietuvių stalo teniso meisteris 
Vytautas Karpavičius darbe turė
jo katastrofą ir tik laimės dėka, 
mašinai pagavus pirštinę, jis spė
jo ištraukti ranką iš jos, nors to 
pasėkoje susilaužė visdėlto pirštą.

SYDNĖJAUS TURNYRE
Žinomieji koviečiai šachmatinin

kai V. Koženiauskas ir J. Masčins- 
kas antrajame Sydnėjaus miesto 
šachmatų turnyre savąsias parti
jas pabaigė: J. Masčinskas — lai
mėjimu, o V. Koženiauskas — pra
laimėjimu. Iš dviejų ratų Masčins
kas turi Ii taško, kai Koženiaus
kas 1 tašką.

+ Sydnėjauss Kovo jauniai drau
giškose rungtynėse nugalėjo New
town Policijos Klubo jaunius 
38:36 (16:27). Ypatingai gražiai 
buvo sužaista, antrasis puslaikis, 
kur jauniai parodė gražų sviedinio

pirmenybės 
trečiadienio 
Boy’s High

vyksta 
vakarą 
School,

Gumbys 11, Lapšys 10, Urmonas 5, 
Statnickas 4 ir Jaciunskas 2.

VYTIS III (jauniai) — KIDMAN 
PARK 30 — 34 (15 — 12)

Jauniai žaidė gana gerai ir nu
galėti buvo tik nuovargio, kadangi 
neturėjo pamainų. Taškai: Ru- 
žinskas 18, Kalibatas 13. Gynime 
gerai žaidė Morkūnas.

VYTIS MERGAIČIŲ I — WEST 
35 — 28 (17 — 13)

Mergaičių komanda sužaidė la
bai kovingai ir gerai. Vienas di
delis trūkumas — tai visiškai blo
gas baudų mėtymas. Taškai: M. 
Kelertaitė 17, O. Kelertaitė 10, Ki- 
tiertė 4, Ignatavičienė su šiukšte- 
ryte po 2.

VYTIS MERGAIČIŲ II (jaunė.)
— SOUTH 41 — 16 (23 — 3)

Pirmą puslaikį jaunės žaidė ge
rai, nors lėtokai. Antrą puslaikį 
buvo žaista nepergeriausiai. Taš
kai: Andriušytė 24, D. Radzevi
čiūtė 11, L. Radzevičiūtė 5, ir Vi- 
sockienė 1. Kaip ir visuomet Šul
caitė gynime buvo nepamainoma.

STALO TENISAS
Vyrų pirmoji komanda nugalėjo 

10 — 1 Burnside komandą ir iki 
šiol dar neturėjo nė vieno pralai
mėjimo.

Mergaičių pirmoji komanda lai
mėjo 6 — 5 prieš Dpt. Wks. aus- 
tralių komandą. Labai didelę pa
žangą yra padariusi O. Mikalainy- 
tė ir ji labai retai pralaimi. Kitos 
šios komandos žaidėjos taip 
stengiasi neatsilikti nuo savo 
pitonės.

pat 
ka-

ŠACHMATAI

Vytiečiai žaisdami prieš Caissa 
komandą pasiekė rezultatą 3 — 2 
ir šiuo metu B grupėje stovi pir
moje vietoje su 19i taško. Antra
dienių vakarais Lietuvių Namuose ( 
šachmatininkai turi tarpusavį tur- į 
nyrą. B. N.

VYTIS I — Y.M.C.A. 48 — 65 
(17 — 31)

Vytiečius ir toliau lydi nesėkmė. 
Beveik niekuomet neišeinama į 
aikštę pilname sąstate, čia vienas, 
čia antras serga ar dėl kitų prie- 
žaščių negali atvykti. Šiuo sykiu 
buvo gerai gauta pylos pirmame 
puslaikyje.

Antras puslaikis sužaista geriau. 
Trūko veržlumo, gerų pasuočių ir 
kondicinio išlaikymo. Taškai: Gum
bys 18, Petkūnas 15, Lapšys 6, Ur
monas 4, M. Statnickas 3 ir G. 
Statnickas 2.

VYTIS II — Y.M.C.A. 48 —37 
(29 — 18)

Priešas buvo nugalėtas neper- 
sunkiausiai nors žaista neperge
riausiai. Taškai: Visockis 18, Me- 
rūnas 13, Alkevičius 11, Rakaus
kas 6.

VYTIS III (jauniai) — A.T.C.
35 — 53 (15 — 31)

Priešo komanda viena iš stip
riausių, einanti be pralaimėjimo. 
Taigi, atsižvelgiant į tai, jauniai 
sužaidė labai gerai. Antras pus
laikis tepralaimėtas dviejų taškų 
skirtumu. Taškai: Kalibatas 18, 
Zablovskis 8, Ružinskas 6, Stanke
vičius 2 ir Morkūnas 1.

VYTIS MERGAIČIŲ I —
PANTHERS 27 — 18 (9 — 6)—

Laimėjimas pasiektas nepersun- 
kiausiai, tik labai mažu rezultatu. 
Labai blogai mėtyta baudos. Taš
kai: M. Kelertaitė 10, O. Kelertai- 
tė 7, Kitienė, šiukšterytė ir Pri
ma po 2.

VYTIS MERGAIČIŲ II (jaunė.)
— NORTH 26 — 30 (14 — 12)

Jaunės, susitikę su stipria ko
manda, pradėjo žaisti gerai ir tik 
prieš pabaigą nepajėgė išlaikyti tik
rą laimėjimą savo rankose. Puolė
jos laiku negrįžo į gynimą, nebu
vo nuimmami kamuoliai ir reikėjo 
neskubant daugiau pasipasuoti. 
Taškai: D. Radzevičiūtė 16, And
riušytė 10. Gerai sužaidė gynėjos.

STALO TENISAS

A. Snarskytė gana lengvai 
mėjo Adelaidės miesto stalo 
niso čempijonės vardą.

lai-
te-

B.N.

STALO TENISAS
Vyrų I žaidė su Arnaco koman

da, kurią nugalėjo 8-3. Vyrų II 
laimėjo 11-0 prieš Burnside ko
mandą.

Mergaičių I nugalėjo 6-5 Na
tional Bank komandą. Mergaičių 
II pralaimėjo 2-9 prieš Shell ko
mandą.

MOŠŲ PASTOGĖ

ATSISAUKIMAS 
I VISUOMENE

IŠLEISKIME KUN. ANTANO MILUKO MONOGRAFIJĄ
Prieš 16 metų Amerikoje mirė 

didelis lietuvių švietėjas, kultūri
ninkas — visuomenininkas kun. 
Antanas Milukas. Visi, kurie yra 
susipažinę su jo veikla, tvirtina, 
kad tai didelio masto asmenybė, 
kurio nuopelnai tautai tiek aiš
kūs, kad jis lygintinas su dr. J. 
Basanavičium, dr. V. Kudirka, 
kan. Tumu — Vaižgantu, ar prel. 
Jakštu — Dambrausku. Deja, kun. 
A. Miluko gyvenimo bei veiklos 
nuopelnai, vos 16 metų po jo mir
ties, paskandinti užuomaršos gel
mėse. Laikas jį prisiminti, jo nuo
pelnus Lietuvai; ypač Amerikos 
lietuviams svarbu jį iškelti, įver
tinti ir perteikti ateinančioms kar
toms.

Alf. Braziulis 1940 m. “Naujo
joj Romuvoj" apie Miluką atsilie
pė šiais žodžiais:

"... Miluko gyvenimas, tai ko
va už lietuvių tautos laisvę, ne
priklausomybę, tautiečių gerovę. 
Lietuvybė ir lietuvių tautos reika
lai jam buvo aukščiau už viską. 
Joks žymesnis lietuvių tautą lie
čiąs darbas neapsiėjo be kun. Mi
luko. Jis dirbo su visokių įsitiki
nimų ir pasaulėžiūrų žmonėmis. 
Jis sugebėjo pakilti aukščiau sro
vinių kovų, siauro partiškumo, 
smarkiai įsivyravusio Amerikos 
lietuvių tarpe. Tad neveltui kaikas 
Miluką vadina tumiškos energijos 
ir daukantiško darbštumo lietu
viu. .. ”
... "Kun. Miluko turiningą kūry
biniais polėkiais gyvenimą pilnai 
galėtų nušviesti Amerikos lietu
viai, tarp kurių ir dėl kurių kun. 
Milukas dirbo. Jis rašė ir leido 
knygas kitiems. Dabar kas nori 
turėtų parašyti ir išleisti vieną 
knygą apie jį (mūsų pabraukta). 
O tokios knygos kun. Milukas sa
vo didžiais darbais yra užsitarna
vęs...”

Po kun. A. Miluko mirties “Ku
nigų Vienybės Biuletenis" 1943 
m. kovo — balandžio mėn.' nr. 
rašė:

"... Kun. A. Miluko nuopelnai 
lietuviškai — krikščioniškai kul
tūrai ypatingai dideli. Jau 1894 
m. jis su kun. Abromaičiu įkūrė 
“Garsą Amerikos Lietuvių”. Jis 
prisidėjo prie didelių Basanavi
čiaus, Bielinio, Tumo darbų. Rašė 
į "Varpą”, “ūkininką”; dar 1891 
m. išleido 10,200 egz. “Lengvo Bū
do Per Save Išmokti Rašyti”. Jis 
rašė net į angliškuosius laikraš
čius, keldamas Lietuvos vardą ir 
kančias, net išleisdamas knygelę 
apie lenkų terorizuojamus moks
leivius: “The Little Martyrs of 
Vilnius”. Suorganizavo “American 
Relief for Lithuanian War Suf
ferers” ir “Relief for the Little 
Martyrs of Vilnius.” Milukas bu
vo suėjęs j ryšį nėt su prez. Wil- 
sonu ir davęs jam gerų sugestijų 
Lietuvos reikalu, žinantieji skel
bia, kad Amerikoje nebuvo lietu
vio, kursai spaudos srityje būtų 
pralenkęs Miluką. Velionio darbai 
šioje srityje lyginami su vysk. Va
lančiaus nuopelnais. Savo raštais 
kun. A. Milukas palieka neišdildo
mą pėdsaką lietuvių kartose.”

Kun. A. Milukas Lietuvos ręi- 
kalais kreipėsi net į Jo šventeny
bę Popiežių Pijų X; 1905 m. Mi
lukas pasiuntė prašymą minėtam 
šv. Tėvui, maldaudamas paskirti 
Seinų vyskupu kurį nors lietuvį 
dvasiškį.

Kaune išeinančiame žurnale 
"Tiesos Kelias” 1934 m. kun. dr. 
J. Navickas, Marianopolio Kole
gijos Rektorius, kun. A. Miluko 
nuopelnus apibūdino šiais žodžiais:

"... Knygų leidime kun. A. Mi
lukui lygaus nebuvo ir nėra. Jo 
nuopelnus teviršija tiktai Kauno

B.N.

ŠACHMATAI
Vytiečiai žaidė su Norwood 

Colts komanda ir laimėjo 3-2 re
zultatu. Šiuo metu Vyties koman
da B klasėje pirmauja su 17 taš
kų.

* LAIMA RADZEVIČIŪTĖ, 
Adelaidės “Vyties” jaunoji krep
šininkė, šiais metais laimėjo savo 
mokykloje fechtavimosi šapyre 
pirmąją vietą, kai visoje Pietų 
Australijoje ji užėmė ketvirtąją 
vietą. r - 

šv. Kazimiero draugija, bet ši yra 
daugelio žmonių bendrovė. Kun. 
A. Miluko bendrovė buvo jis pats; 
kiek jam vienam pasisekė išgauti 
knygų leidimui lėšų, tiek jis jų ir 
turėjo. Yra apskaičiuojama, kad 
kun. Miluko ilgametis knygų lei
dimo biudžetas turėjo, lietuviškais 
pinigais skaičiuojant, daugiau vie
no miliono litų. Svarbu tai, kad 
tas visas kapitalas buvo paties 
kun. A. Miluko surinktas. Visa 
mūsų gausioji tikybinė, tautinė ir 
mokslinė literatūra, vyskupui Va
lančiui mirus, iki spaudos atgavi
mo laikų, buvo kun. Miluko darbo 
kūrinys. Žinoma, toksai milžiniš
kas darbas buvo reikalingas dide
lio būrio darbininkų, bet to viso 
darbo smegens ir širdis buvo kun. 
A. Milukas. Tie šimtai tūkstančių 
išleistų knygų yra jo asmens in
dėlis į lietuvių tautos kultūrą...”

Pagaliau, šio milžino gyvenimo 
ir darbų studija jau parašyta, 
žurnalistas Vladas Mingėla, dar 
Lietuvoje gyvendamas, domėjosi 
kun. Miluko veikla, o po karo, at
vykęs j Ameriką, kun. Miluko ne
beradęs gyvo, pasiryžo parašyti 
velionies monografiją, kurioje bū
tų įamžinti to didžiojo lietuvio 
nuveikti darbai ir nuopelnai. Sa
vo pažadą jis įvykdė.

Nors kun. Aė Milukas pats vie
nas sugebėjo išleisti virš 180 kny
gų, bet jam skirto vieno lei
dinio išleidimui tenka šauktis v i- 
s ų lietuvių pagalbos. Kun. A. 
Miluko monografijai išleisti rūpi
nasi šios sudėties komitetai: ■

GARBĖS KOMITETAS

Prel. Jonas Amkotas; Juozas J. 
Bachunas; Prel. Jonas Balkūnas; 
Dr. Adolfas Damušis; Prel. Pran
ciškūs M. Juras; Prel. L. J. Men- 
delis; Tnž. Antanas J. Rudis; Prel. 
Konstantas Vasys.

DARBO KOMITETAS

Tėvas Dr. Tomas žiūraitis, O.P.
— pirmininkas; Prof. Dr. Justi-

J. Strautins
5-TH FLOOR

xxx ■;
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Siuntinys uz pusę kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIŪLO SIUNTINĮ, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BŪTŲ DVIGUBA.

3i yd. vilnonės medžiagos vyriškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos mote
riškam kostiumui, 3 yd. vilnonės medžiagos paltui (vyriškam arba moteriškam), 4 yd. 
šilkinės medžiagos suknelei, 3 yd. poplin medžiagos vyriškiems marškiniams, 1 pora 
vyriškų pusbačių ir 1 pora moteriškų batelių.

Tokio siuntinio kaina, iškaičius muitą ir visus persiuntimo mokesčius, siun
čiant per Baltic Stores yra tik £ 30.0.0. (angliškų),

Klijentui pageidaujant galima daryti pakeitimus.
Siuntinyje bus tik angliškos vilnonės medžiagos.

KADANGI NEĮMANOMA IŠVARDINTI DAUG PREKIŲ IR PARODYTI, KAD 
SIUNČIANT PER BALTIC STORES YRA PIGIAU, DUODAME TIK KELETĄ 
PAVYZDŽIŲ.

Geriausia vokiška raudona įpylams medžiaga 1 yd.......................... .
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain)

geriausios vilnos 1 yd................. ................................................................ :
Vyriški pusbačiai oxford ........................................................................... :
{ visas kainas muitas jau įskaičiuotas.

VAISTŲ KAINOS PAS MUS YRA MAŽESNĖS KAIP VAISTINĖSE.
Pav. 250 tab. Aspirino, 30 gr. Streptomycin, 500 tab. P.A.S. ir 500 tab. Rimifon 

jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £ 7.15.0.
Siunčiant per BALTIC STORES siuntėjas nieko nerizikuoja, nes už kiekvieno siunti
nio pristatymą atsako BALTIC STORES.

VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI:

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON. E. 2. ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES YRA GERIAUSIAS IR 
PIGIAUSIAS SIUNTINIU KELIAS Ix LIETUVĄ.

š.m. gegužio 30 d. “Tiesoje" til
po arch. V. Žemkalnio — Lands- 
bergo nuotrauka su sūnumi Vil
niaus stoty.

• Tos pačios dienos “Tiesa” rašo: 
“Vakar iš Australijos grįžo žino
mas arch. Žemkalnis — Landsber
gis. Vilniaus stoty jį pasitiko gi
minės, draugai ir laikraštininkai. 
Sūnus, Konservatorijos dėstytojas, 
V. Landsbergis pasitiko jau Bene- 
konių stotyje”.

“Tiesos” bendradarbiui atvyku
sia pareiškęs:

“Iš Melburno išplaukiau balan
džio 18 d. pro Ceiloną, Sueso ka
nalą, Viduržemio jūrą ir gegužio 
24 d., sekmadienį, atvykau į Lon
doną. Tą pačią dieną išskridau 
į Prahą, o iš ten išvykau į Lietu
vą.

nas Pikūnas — vicepirmininkas; 
Inž. Vytautas Kutkus — sekreto
rius; Lidija Mingėlienė — kasinin
kė; Rašytoja Alė Rūta — iždo 
globėja; Matas A. Milukas — iž
do globėjas; žurn. Vladas Mingėla
— reikalų vedėjas.

Abu komitetai, visuomenei pa
dedant, pasiryžo kun. A. Miluko 
monografiją išleisti. Visuomenės 
prašome šį darbą aukomis parem
ti. Paaukoję 5.- dol. dar prieš kny
gos išleidimą, gaus tą knygą kie
tais viršeliais ir vadinsis prenume
ratoriais; paaukoję 10,- dol. ar 
daugiau, vadinsis rėmėjais; paau
koję 100,- dol. ir daugiau >— me
cenatais, o paaukoję kelis šimtus
— garbės mecenatais.

Pagal lyginamąjį valiutų keiti
mo tarifą skaičiuojant, kituose 
Vakarų pasaulio kraštuose gyve
ną lietuviai savo auka gali taip

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilsi 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. Marya, N.S.W.

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

x72S25BSBS2S2SaSūSūSZSBS2S?5HSasaSB5HSHSHSa5HS25BSasaSS5HSZSa5257.|

I
 EUROPIETIS SPECIALISTAS &

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

(Priešais Melbourne Town Hall.)
Centr. 1819

17/6.

£ 
£

3.0.0.
2.5.0.

Ai labai dėkingas Ggįžimo į Tė
vynę Iniciatyvinei Grupei ir vi
siems, kurie man taip gražiai ir 
greitai sutvarkė grįžimą į Lietuvą. 
Tačiau, nors ir nepatogu apie tai 
kalbėti, labiausia esu dėkingas sa
vo sūnui. Tai Vytuliuko laiškai 
man atvėrė akis, tai jo didžiau
sias nuopelnas, kad aš šiandien 
Tėvynėje.

Ką aš pergyvenau?
. Šitą jausmą sunku išreikšti žo

džiais, tik dalinai jį gali atspindė
ti susijaudinimo ašaros stotyje. 
Juk aš esu dar ir dabar taip susi
jaudinęs, kad parvažiuodamas ne
atpažinau Pilies gatvės kampo.

Ką aš galvoju veikti?
Tikiuosi, kad mano senyvas am

žius netrukdys man dirbti pamėg
toje srityje — architektūroje.” 

pat pelnytis rėmėjų ir mecenatų 
garbę.

Mecenatų, rėmėjų ir prenume
ratorių pavardės bus atspausdin
tos knygoje, o garbės mecenatų 
— atspausdinti ir atvaizdai.

Aukas ir prenumeratas malonė
kite siųsti šiuo adresu:

L. Mįngėla (Mingėlienė), 153 E. 
Parkhurst Pl., Detroit 3, Mich., 
U.S.A, (tel. TO 7-0153). “The Det
roit Bank and Trust Co.” yra už
vesta taupymo sąskaita Nr. JR — 
N 58389.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI "MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE' ATEITYJE IŠ 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS.
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Rtaų PASTOGĖ
BIRŽELIO TRĖMIMU MINĖJIMAS 

AUCKLANDE, N. ZELANDIJOJE
Naujosios Zelandijos Baltų Klu

bas š.m. birželio 14 dienų Auck- 
lande, Y.W.C.A. salėje, surengė 
susirinkimų atžymėti sovietų įvyk
dytus masinius trėmimus 1941 me
tais Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje.

Pagrindinę kalbų pasakė žino
mas kritikas, Aucklando Univer
siteto vyresnysis lektorius, Dr. 
John C. Reid. Kalbos tema — Sa
telitų Imperija — kurioje kalbė
tojo manymu glūdi komunizmo sil
pnybė, nes net per 14 metų sovie
tai, turėdami visas priemones ko
munizmui įgyvendinti, neįstengė 
ir neįstengs palaužti pavergtų tau
tų ir jos žmonių atsparumo. Ko
munizmas anksčiau ar vėliau žlugs, 
nes jis yra pastatytas ant klaidin
gos dogmos, teigiančios, jog įgy
vendinus tam tikrų ekonotninę sis
temų pasikeis ir žmogus. Gyveni
mo tikrovė parodė, kad šis komu
nizmo vadų teigimas yra klaidin
gas, todėl jie griebiasi žiauriau
sių priemonių savo melagystei pa
slėpti. Vienok tatai neįstengia pa
laužti ar pakeisti dvasinių žmo
gaus vertybių ir tiesos pajautimo. 
Šitas dvasinis atsparumas atneš 
pavergtiesiems išlaisvinimų ir tuo 
pačiu komunizmo žlugimų.

Meninę programų atliko estų 
choras ir latvė solistė. Nemažai 
esčių ir latvių dėvėjo tautinius

MELBURNAS
M.L.K. TARYBOS RINKIMAI

Senosios Melburno Lietuyių 
Klubo Tarybos kadencijai besibai
giant, renkama nauja šio Klubo 
Taryba. Naujai Klubo Tarybai 
rinkti Mandatų Komisija nustatė 
šių rinkimų tvarkų:

1. Pagal Klubo įstatus Klubo 
Tarybon renkama penkiolika as
menų;

2. Balsuotojas iš esamų kandi
datų pasirenka nedaugiau penkio
lika asmenų, už kuriuos jis ati
duoda savo balsą. Tas kandidatų 
pavardes, už kuriuos nebalsuoja, 
balsavimo kortelėje išbraukia.

3. Balsavimo korteles balsuo
tojai prisiunčia Klubui paštu ne 
vėliau š.m. liepos 19 d. gautame 
užadresuotame voke, prisiųstame 
drauge su balsavimo kortelėmis.

M.L.K. Mandatų Komisija
Pov. Baltutis, J. Janulaitis, 
K. Mieldažys, E. Pankevi- 
čius ir V. Pumputis.

Į naują Melburno Lietuvių Klu
bo Tarybą sutiko kandidatuoti: 
P.p. J. Adomavičius, V. Aglinskas, 
Ig. Alekna, A. Sadauskas, V. Bar- 
tuška, Z. Budrikis, St. Didžiulis, 
A, Erminas, N. Gasėnas, V. Jaku
tis, J. Kemėšis, A. Klimas, K. Kuz
mickas, Z. Marengolcas, O. Matu- 
lionytė, J. Meiliūnas, P. Morkū
nas, V. Paragys, V. Papeliučka, 
A. šemeta, M. Švažas, F. Tamo
šaitis, A. Vingis, B. Zabiela, A. 
Zubras ir V. žižis.

Vrz.

SOCIALINĖS GLOBOS MOTE 
RŲ DRAUGIJOS MELBURNE
pravesto Vajaus Vokietijoje likusi 
emi lietuviams remti 1958.XII.1.
— 1959.VI.1. laikotarpyje

Aukotojų sąrašas
AUKOJO:

£ 10.0.0 >— Kiewa lietuviai per 
J. Kuncaitį;

£ 5.0.0 — A. Bacevičius;
po £ 3.0.0 — V. Bosikis, L. Ber

niška, Danutė Simankevičienė;
£ 2.10.0 — A .Undzėnas;
£ 2.2.0 — V. Žiogas;
po £ 2.0.0 — A.V. Aniulis, J. 

Antanaitis, L. Baltrūnas, Stasys 
Brazas, P. Dranginis, N. Gasėnas, 
J. Jablonskis, p.p. Jokubauskai, A. 
Klupšas, p.p. Kuncaičiai, E. Mac- 
kevečlus, I. Mackevičius, L. Mala- 
kūnas, J.O. Maleckas, P. Mičiulis, 
A. Milvydas, J. Mulokas, V. Pošiū- 
nas, A. Prekeris, A. Pridotkas, I. 
Skimbrauskas, V. Šilinskas, V. 

rūbus. Lietuvės moterys kažkodėl 
neįstengė to padaryti. Atrodo, kad 
lietuviai lyg ir neturėtų savo tau
tinio apsirengimo?

Pabaltiečiams užuojautas ir so
lidarumų pareiškė lenkų, ukrainie
čių ir vengrų atstovai. Minėjimas 
baigtas komunizmo pavergtų tau
tų himnais.

Didžiausias Zelandijos dienraštis 
“The New Zealand Herald” ats
pausdino minėjimo aprašymų ir 
katalikų savaitraštis "Zealandia” 
paminėjo Lietuvos, Latvijos ir Es-

STUD. G. PROCUTA,
aktyvus visuomenės veikėjas, nuolatinis “M.P.” bendradarbis, 
šiais metais surengęs pirmąją lietuvių dailininkų parodų 
Aucklando Meno Galerijoj, N.Zelandijoje.

Uoselis, Br. Urbšys, p. Vaitiekū
nienė, p. Zajenčauskas ir A. Zub
ras;

£ 1.16.0 — E. čypienė;
£ 1.10.0 — V. Aglinskas, A. St. 

Gabecai, J. Janulaitis,s J. Jasulai
tis, L. Kilčiauskas ir P. Semėnas;

£ 1.2.0 — p.p. Bitės;
po £ 1.1.0 — G. Baltutytė ir V. 

Pumputis;
po £ 1.0.0 — J. Adomavičius, 

J.O. Aleknai, J. Alešiūnas, K. Al
seika, G. Andriukonienė, B. An
tanaitytė, J. Arnastauskas, — P. 
Babarikas, J. Bacevičius, P. Bace
vičius, E. Bakaitienė, E. Balčiū
nienė, I. Baleišienė, P. Baliai, L. 
Balsys, A. Baltrūnienė, P.D. Bal
tučiai, P.V.K. Baltučiai, A. Bal
tutis, V. Bartuška, p. Bieliauskas,
A. Briedikis, B. Bublys, M. Buče- 
lis, p. Budrys, A. Būga, K. Bu
kauskas, M. Bulakienė, P. Burokai, 
V. Butkevičius, N. Butkūnas, N. 
Butkus, —, A.R. čelnai, K. čiu- 
ras, —, L. Didžienė, S. Didžiulis, 
Jonas Dudėnas, E. Dudėnienė, —, 
J. Erminas, S. Erminas, P. Fišeris, 
—, G... (parašas neišskaitomas),
B. Garbenis, A. Gašlūnas, Br. Ga- 
siūnas, L. Geštautas, J. Grabaus
kas, A. Grigaliūnas, R. Grigana- 
vičius, A. Grikepelis, K. Gruga, 
A. Grušauskas, O. Jakutienė, J. 
Jokubavičius, R. Jonauskienė, Do
nas Junkaris, K.K., J. Kairys, A. 
Kaladienė, J. Kalnėnas, V. Kal
vaitis, p.p. Karazijos, A. Kaspe- 
raitis, A. Kazlauskienė, V.P. Kaz
lauskienė, J. Kemėšis, P. Kęsmi- 
nai, p.p. Kliuksi, A. Krasauskas, 
A. Krausas, S. Kupčinskas, A. La- 
bakojis, A. Lastas, V. Lazauskai, 
J. Leknius, J. Liešis, L. Lapins
kas, p. Lukauskas, Br. Mačiulai- 
tis, A. Maksimas, B. Makulienė, 
O. Matulionytė, J. Meiliūnas, K. 
Mieldažys, Sof. Mikailienė, M. 
Miklienė, E. Miliauskas, V. Mor
kūnienė, J.O. Motiejūnai, E. Mu- 
ceniekas, Z. Muceniekas, P.N., G. 
Narušis, L. Padgurskis, B. Panke- 
vičienė, p.p. Pankevičiai, V. Para
gys, A. Partikas, B. Paškevičius, 
J. Pelenauskas, J. Petraitienė^ P. 
Petraitis, p.p. Plečkauskai, Z. Poš' 
kaitis, K.M. Prašmutai, A. Presne- 
kovienė, S. Pūkis, p. Pūkytė, A. 
Ramanauskas, Gražina Ramanaus
kas, Z. Raudys, A. Reimerienė, 
V. Ribačiauskas, J. Rūbas, J. Rū
kas, Anelė Sau..., Z. Samuolis, 
V.M. Savaičiai, S. Savickienė, E. 
Seženis, J. Smilgevičius, N. Spud- 
vilas, E. Stankus, J. Steponavičius, 
R. Steponavičius, J. šalūga, R. Še
meta, VI: Šeštakauskas, A. šilva, 
J. Šneideris, V. šukevičius, p.

tijos užpuolimą 1940 metais ir vė
liau sovietų įvykdytus trėmimus 
ir žudynes.

XXX
šių metų gruodžio 29 — 31 die

nomis Aucklande įvyks lietuvių 
suvažiavimas paminėti dešimtme
čio sukaktį nuo pirmojo didesnio 
lietuvių vieneto atvykimo į Nau
jųjų Zelandiją 1949 metais.

Suvažiavimą rengia N.Z. Lietu
vių Bendruomenė ir Aucklando 
Apylinkės Valdyba. Numatyta su
rengti lietuvių spaudos parodą, ei
lė paskaitų, susirinkimų ir pasi
linksminimų.

G.P.

švambarys, V.T., V.J.T., A. Talač- 
ka, A. Tamašauskas, I. Tamošai
tienė, J.B. Tamošiūnai, E. Urne- 
lis, P. Urbonas, L. Vacbergas, L. 
Vaičaitis, P. Vaičaitis, P. Vaičius, 
V. Vaitkus, J. Valaitis, J. Valys, 
B. Vanagas, M. Varanius, J. Varš- 
kys, V. Vasaris, p. Venckus, J. 
Vileinaitė, A. Vingis, A. Volkienė, 
B. Vosilaitis, B. Zabiela, V. Zda
navičius, T. Zikaras, A. Zdanys, 
Vyt. Žemkalnis, P. žibąs, Alg. Ži
linskas, G. Žilinskas, S.V. žižys ir 
G. žvinakis;

pi 10 šil. — Anonimus, Anoni
mus, V. Adamavičius, B. Aukš
tuolis, A. Sadauskas, A.V. Balnio- 
niai, K. Baltokas, Petr. Baltutis, 
J. Barkienė, p. Bortkevičienė, F. 
Braniška, Algis Bulakas, N. Cini- 
nas, M. Derenčius, p. Derenčienė, 
G. Gaidelis, V. Gavelis, Vladas 
Gražulis, J. Grigaitienė, Elena 
Grušauskaitė, Z. Grušauskas, p. 
Ivinskis, J. Janukevičius, p. Juš
kevičius, V. Kazlauskas, Ant. Kęs- 
minas, T. Krasauskienė, p.p. Kru
šai, p.p. Linikai, P. Maleckas, V. 
Marčiulionis, Maribyrnong’o Sa
vaitgalio Mokykla, E. Nagulevičie- 
nė, E. Naruševičius, A. Paragytė, 
p. Paukėnas, J. Plečkaitis, J. Povi- 
lavičius, P. Pužas, F. Ramanaus
kas, O. Ropienė, I. Rubaževičius, 
R. Rubaževičiūtė, A. Saitis, p. 
Sarejūnas, V. Sidabrą, J. Sikors- 
kienė, N. šimonėlis, V. Sirjatavi- 
čius, p. Stasytis, V. šalkūnas, V. 
šikšnius, E. Žilienė, S. šiuškus, 
R. Špokevičius, J. šverebas, I. 
Tamulevičienė, J. Urbonas, G.V., 
p. Vaičaitis, A. Vailionis, E. Vait
kus, O. Valneris, M. Valiukevičie
nė, K. Vasarienė ir B. Vingrys;

7 šil. — J. Gylys;
6 šal. — R. Skėrys;
po 5 šil. — A. Adams; V. Dū

mas, p. Konciūnai, V. Kunčiūnai, 
Z. Plūkaitis, V. Simankevičius, J. 
Švažienė ir p. Valuckis;

VISI RUOŠIAMĖS

I • I “M O S Ų P A S T O G Ė S”

SPAUDOS BALIU
Į ■ Š.M. RUGPJŪČIO 22 D. < h ;

po 4 iii. — V. Baltutis, p. Ka
minskas, P. Petraitis, S. Sabrins- 
kas, p. Savickas ir žyžas;

po 3 iii. — Adamkavičienė ir J. 
Grigalius;

po 2 iii. — Anonimus, Anoni
mus, Anonimus, Davis, D. Giedrai
tytė, Rasa Milvydaitė ir L. Verem- 
čiukienė.

Pastaba: Jeigu kurios pavardės 
ne visai teisingai išskaitytos, ger
biamų tautiečių nuoširdžiai atsi
prašome.

Socialinė* Globos Moterų D-jos 
Melburne Komitetas

PERTHAS
LIETUVIŲ GYVENIMAS 
VAKARŲ AUSTRALIJOJ

Kaip ir visur kitur, čia irgi esa
ma asmenų, kurie nuolat randa 
apkaltinimų bendruomenės veiks
niams, patys niekad niekuo nesi- 
dėdami bendruomeninėn veiklon. 
Tačiau V.A. lietuviams tenka pa
sidžiaugti, kad nuošimčiais skai
čiuojant tų nuolatinių opozicijo- 
nierių čia esama mažiau, negu ki
tur. Visoj V. Australijoje lietuvių 
esama gal apie 300 asmenų. Du 
trečdaliai gana gražiai sugyvena 
lietuviškoje dvasioje ir tam labai 
daug padeda jau 5 mt. čia esantis 
lietuvis kunigas L. Kemėšis. Dėka 
jo, buvo nugalėta Apylinkės Val
dybos rinkimų krizė. Balandžio 
5 d. buvo sušauktas visuotinis su
sirinkimas, laike kurio pareiškė at
sistatydinimų senoji Apyl. Valdyba 
ir buvo renkama nauja. Kaip ir 
paprastai, daugelis sąmoningai j 
susirinkimą neatvyko.

Naujoji Valdyba buvo renkama 
visai neskaitlingo susirinkimo. 
Kandidatų buvo tiek, kiek reikėjo 
rinkti. Tad nors ir buvo išrinkta, 
bet perimti pareigų iš senos Val
dybos naujoji Valdyba nesutiko ir 
dėl tokio nevisai tinkamo išrinki
mo išreiškė'nepasitenkinimą. Pre-
zidiumo pirmininkas gegužio 10 
d. sušaukė antrų visuotinį susirin
kimų, j kurį atsilankė jau per 50 
asmenų ir tapo visai tiesėtai iš
rinkta Apyl. Valdyba, kuri, pagal 
pasiimtas pareigas, yra šio sąstato: 
Valdybos pirmininkas — Vincas 
Kazokas, vice-pirm. kun. L. Kemė
šis, sekretorius — Lukošius, ponia 
(jun.) Kairaitienė ir Gailevičius — 
valdybos nariai. Tikimasi, kad ir 
šis sąstatas tinkamai vykdys ben
druomeninės veiklos darbą, nes 
kiekvienas renkamas buvo susirin
kimo atsiklaustas dėl jo sutikimo 
kandidatuoti.

Teko nugirsti, kad naujoji Val
dyba jau yra padariusi nutarimą 
galimai iškilmingai paminėti 14-15 
birželio, bendrai susidėjus su es
tais ir latviais.

Dėl nepakankamo narių skai
čiaus Perth’e egzistavęs L.K. Kur. 
Savanorių Skyrius likvidavosi. 
Perth’e gyvenantieji kūr. savano
riai įsijungė bendruomenės na
riais. Likvidavimasis L.K.K. sav. 
skyrius sudaro antrų i eilės orga
nizacinį smūgį Perth’o lietuviams, 
nes prieš porą mėn., išvykus M. 
Tatarūnui ir H. Šalkauskui Ameri
kon, sustojo čia veikęs sporto klu
bas.

Yra daromos pastangos sukurti 
Perth’e naujų organizacijų, kuriai 
tikimasi, turėti bendruomenės pri
tarimų. Nesenai čia įsisteigė skau
tų tuntas, vadovaujamas prityru
sio skautininko Baitmano, kurio 
veikla džiugina mus visus.

A.K.

SYDNEJUS
LIETUVIŲ STUDENTŲ 

GYVENIMAS TELEVIZIJOJE
ABC televizijos operatoriai nu

filmavo du Sydnėjaus universiteto 
bendrabučius — St. Johns ir St. 
Sophia koledžus. Pirmajam gyve
na lietuvis studentas Stasys Grin- 
cevičius, o antrajame — Nitą Grin-

Adelaidės Lietuvių Sąjungos nariui steigėjui ir

.7 Jos valdybos sekretoriui

p. JL. MARTINKUI ir PONIAI,

jų brangiai Mamytei ir Uošvei mirus, reiškiame
gilią užuojautų

Adelaidės Lietuvių S-gos
Valdyba

Mielam Kolegai,

teis. L. MARTINKUI,

Jo mylimai mamytei mirus, gilių užuojautą 
reiškia

Australijos Lietuvių Teisininkų 
D-ja Adelaidėje

Brangiems prieteliams
p.p. G. ir L. MARTINKAMS,

jų mylimai Mamytei ir Uošvei mirus, 
reiškiame nuoširdžių užuojautų

O. ir V. Raginis

Brangiai Motinai mirus,

L. MARTINKUI IR SEIMAI

liūdesio valandoje gilią užuojautų reiškia
S. Liaksas

A.A. VERONIKAI KO2ENIAUSKIENEI
mirus, jos vyrui Aleksui ir sūneliui Joneliui 
nuoširdžių užuojautų reiškia

V.&E. Kybartai

Pranešu visiems pažįstamiems, kad š.m. gegužio 28 d. ne
laimingai žuvo, šokdamas žemyn nuo 150 pėdų aukščio uolos, 
JUOZAS VAICYS, 55 metų amžiaus, kilęs iš Zarasų apskrities.

J. Krutulis, 41 William Str., Launceston, Tai.

cevičiūtė ir Elvira Stankūnavičiū- 
tė.

Buvo nufilmuota minėtųjų ben
drabučių gyvenimo aplinka ir Šv. 
Mišios, kruiose giedojo ir paminė
tieji lietuviai studentai. Būdinga, 
kad yra nufilmuotas ir Nitos Grin- 
cevičiūtės gyvenamasis kambarys, 
kaip vienas iš pavyzdingųjų.

Šis filmas per Sydnėjaus valst. 
televizijos stotį (Channel 2) bus 
demonstruojamas š.m. birželio 28 
d. (sekmadienį), 11 vai. ryto.

STUDENTŲ IŠKYLA

Australijos Liet. Studentų Są
jungos Sydnėjaus skyrius š.m. lie
pos 5 d. rengia Sydnėjaus jauni
mo iškylą į National Parkų.

Bus renkamasi Sydnėjaus Cent
rinėj stotyje ir vėliau bus pain
formuota apie iškylos programą 
ir'tikslų laiką.

WOLLONGONGAS
"DAINOS” CHORAS PAS 

WOLLONGONGO LIETUVIUS

Senai užmegsti kultūriniai bei 
asmeniniai ryšiai tarp Sydnėjaus 
ir Wollongongo lietuvių buvo dar 
kartą atnaujinti “Dainos” choro 
apsilankymu, š.m. gegužio 24 d., 
kaip ir kiekvieną ketvirtų sekma- 
dienį Wollongongo Katedroj įvy
ko lietuviškos pamaldos, tik šį 
kartą skambėjo Dainos choro bei 
solistės p. Bernotienės giesmės, 
ko Wollongongo lietuviai jau se
nai nebuvo girdėję.

Tuoj po pamaldų svečiai bei 
choristai rinkosi į lietuviškos dai-

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

nos koncertų — balių.
“Dainos” choras, vadovaujamas 

p. Kavaliausko, išpildė aštuonias 
lietuviškas dainas, užbaigdamas 
koncertą Lietuvos Himnu. Vietos 
ALB vardu chorų sveikino ir pa
dėkojo už atsilankymų M. Gailiū- 
nas. Dainos buvo išpildytos su di
deliu meniškumu, o puiki, nors ir 
nedidelė salė teikė puikų rezo
nansų.

Reikia manyti, kad toks aukštas 
dainos lygis yra pasiektas kaip 
chorvedžio ir choristų įdėto dide
lio darbo dėka. Wollongongo lie
tuviai liks ilgai dėkingi Sydnė’- 
jaus Dainos chorui ir p. Kavaliaus
kui už apsilankymą Wollongonge, 
o kartu linki sėkmės populiari
nant lietuviškų dainų.

Volongiikis

Pajieškojimai
★ Pajieškomas Stasys Pocius, 

atvykęs iš Šveicarijos. Yra žinių 
iš Amerikos ir Lietuvos.

Rašyti: B. Dirmantienė, 55 Dud
ley Str., Punchbowl, N.S.W.
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I Skyrius
' BENDRIEJI NUOSTATAI

1.
Australijos Lietuvių Bendruomenę sudaro ir jos nariais yra 

visi Australijoje pastoviai gyvenų lietuviai be amžiaus, lyties, 
tikėjimo ar pažiūrų skirtumo.

2.
ALB nariais nustoja būti lietuviai^ išvykę iš Australijos 

pastoviai gyventi i kitų kraštų.

3.
ALB nariai bendruomenėje reiškiasi per savo tikybines, 

kultūrines, ekonomines, socialines, sporto, jaunimo ir kitas or
ganizacijas, draugijas ar kitokius sambūrius.

4.
ALB tikslas yra jungti ir globoti Australijoje gyvenančius 

lietuvius, rūpintis jų kultūriniais reikalais ir teikti jiems pa
gelbės.

5.
ALB tikslai siekiami, jos narių interesai ginami ir bendruo

menei atstovaujama šio statute nuostatais.

II Skyrius <

KRAŠTO TARYBA

6.
Vyriausias ALB reikalų tvarkytojas ir jos valios reiškėjas 

yra Krašto Taryba. Ji 
2
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a. nustato ALB statutą, jį keičia ar papildo; : '
b. renka krašto vykdomuosius organus:

Krašto Valdybą,
Krašto Kontrolės Komisiją ir
Krašto Garbės Teismą;

C. renka Australijos lietuvių atstovus j PLB seimą;
d. nustato Australijos lietuvio metinio mokesčio dydi;
e. nustato rinkliavos nuo pramogų dydį;
f. tvirtina Krašto Valdybos sąmatą ir Krašto Kontrolės 

Komisijos patikrintą sąmatos vykdymo apyskaitą;
g. sprendžia visus ALB liečiančius klausimus.

7.
ALB Tarybą sudaro: atstovai išrinkti į Pasaulio Lietuvių 

seimą, Krašto Valdybos nariai, Krašto Kontrolės Komisijos pir
mininkas arba jo pavaduotojas, Krašto Garbės Teismo pirminin
kas arba jo pavaduotojas, apylinkių pirmininkai arba jų pava
duotojai, seniūnijų seniūnai ir apylinkių susirinkimų slaptu bal- 
savmu išrinkti atstovai, po vieną atstovą nuo šimto (100) tu
rinčių ir galinčių turėti teisę balsuoti narių, gi nuo likučio di
desnio 50 — vienas atstovas.

Apylinkės, neturinčios 100 turinčių ir galinčių turėti teisę 
balsuoti narių, renka po vieną atstovą.

8.
Tarybos atstovui mirus, persikėlus gyventi į kitą apylinkę 

ar atsisakius būti Tarybos atstovu, jo vieton į Tarybą įeina 
jo atstovaujamoje apylinkėje per rinkimus daugiausia balsų ga
vęs kandidatas.

9.
Krašto Taryba renkama dvejiems metams. Jos rinkimų da

tą nustato Krašto Valdyba antrųjų kadencijos metų pabaigoje. 
Krašto Valdyba, surinkusi apylinkių rinkimų rezultatus, nedel
siant skelbia spaudoje naujos Krašto Tarybos sudėtį.

3
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10.
Naujosios Krašto Tarybos kadencija prasideda jos paskel

bimo dieną ir tą dieną baigiasi senosios Tarybos kadencija.

11.
Krašto Taryba paprastosios sesijos šaukiama kartą per dve

jus metus. Krašto Valdybai nutarus arba i Krašto Tarybos 
atstovų raštu pasiūlius ir svarstytinus dalykus nurodžius, Kraš
to Taryba šaukiama nepaprastosios sesijos.

Susirinkimą pradeda Krašto Valdybos pirmininkas. Kvo
rumui reikia absoliutinės (pusė plius vienas) atstovų daugumos. 
Jos nesant, po pusvalandžio susirinkimas įvyksta esant betko- 
kiam atstovų skaičiui, tačiau jis taria tik tuos klausimus, kurie 
buvo sužymėti sesijos darbotvarkėje.

12.
Atskiriems klausimams išspręsti Krašto Valdyba gali, ne

šaukdama nepaprastosios sesijos, tokį klausimą atiduoti Krašto 
Tarybai spręsti, balsavimą atliekant korespondenciniu keliu. Ta
rybos atstovų atsakymams patikrinti ir skaičiuoti Krašto Valdyba 
sudaro komisiją iš Krašto Valdybos nario, Krašto Kontrolės Ko
misijos nario, betkurios apylinkės valdybos nario, vietos apylin
kės garbės teismo nario ir vieno Tarybos atstovo, kuris tačiau 
nėra kartu ir tuometinės Krašto Valdybos narys.

Balsavimo rezultatus skelbia minėtoji komisija.

13.
Krašto Taryba renka Tarybos prezidiumą — pirmininką ir 

du jo pavaduotoju. Prezidiumo pirmininkas kviečia posėdžių 
sekretorių ir du jo pavaduotojus Tarybos posėdžių protokolams 
surašyti. Protokolus pasirašo tarybos prezidiumas ir sekretorius.

14.
Krašto Taryba sprendžia klausimus paprasta balsų daugu-- 

ma, jei šis statutas nenumato kitaip. Balsuojama viešai. Jei 
bent vienas tarybos narys, nurodęs motyvus, prašo kurį klau
simą balsuoti slaptai, Taryba nutaria balsavimo būdą.
4
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Tarybos atstovai sesijai kviečiami raštu ne vėliau keturių ‘t 
savaičių prieš sesijai susirenkant, nurodant vietų, laikų ir dar- $ 
bų tvarkų. r

III Skyrius

APYLINKĖ IR APYLINKĖS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

16.
Vietovėje, kur gyvena nemažiau šimto (100) lietuvių, stei

giama Australijos Lietuvių Bendruomenės apylinkė.
Reikalui esant, Krašto Valdyba gali leisti įsteigti apylinkę 

ir mažesniam lietuvių skaičiui. Apylinkės ribas nustato Krašto 
Valdyba.

17.
Apylinkės reikalus sprendžia Apylinkės Visuotinis Susirin

kimas. Jis
a. renka apylinkės vykdomuosius organus — Valdybų, Apy

linkės Garbės Teismų, Apylinkės Kontrolės Komisijų ir 
apylinkės atstovus į Krašto Tarybų,

b. tvirtina apylinkės metinę sųmatų ir apylinkės kontrolės 
■komisijos patikrintų sųmatos vykdymo apyskaitų,

c. taria dėl visų apylinkę liečiančių klausimų.

18.
s Apylinkės susirinkimas kviečiamas bent kartų per metus. 
Apylinkės Valdyba gali kviesti susirinkimų kiekvienu metu. Ket- ; 
virtadaliui apylinkės turinčių teisę balsuoti narių arba Apylin
kės Kontrolės Komisijai raštu pasiūlius ir svarstytinus klausi- isv" 
mus nurodžius, Apylinkės Valdyba turi sukviesti apylinkės su
sirinkimų, nevėliau dviejų savaičių siūlymų gavus.

19.
Susirinkimą kviesdama, Apylinkės Valdyba bent prieš sep

tynias dienas praneša apylinkės nariams susirinkimo vietų, lai- ' 
ką ir darbotvarkę.

6
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20.
Susirinkimas įvyksta dalyvaujant nemažiau pusei plius vie

nas turinčių teisę balsuoti tos apylinkės narių. Kviečiamu lai
ku reikalaujamam skaičiui nesusirinkus, po pusvalandžio susi
rinkimas įvyksta, nežiūrint dalyvių skaičiaus, tačiau jis tegali 
tarti tuos dalykus, kurie buvo pažymėti susirinkimo darbotvar
kėje. ‘21.

Susirinkimą pradeda valdybos pirmininkas arba jo paves
tas kitas valdybos narys. Susirinkimui vadovauja jo išrinktas 
pirmininkas. 22.

Susirinkimo protokolui surašyti susirinkimo pirmininkas 
pakviečia sekretorių, 23.

Susirinkimas sprendžia paprasta balsų dauguma. Balsuo
jama viešai. Jei bent vienas susirinkimo narys, nurodęs moty
vus, prašo kurį klausimą balsuoti slaptai, susirinkimas nutaria 
balsavimo būdą.

IV Skyrius
A L B VYKDOMIEJI ORGANAI

ALB KRAŠTO VALDYBA24.
Australijos Lietuvių Bendruomenei atstovauja ir jai vado

vauja Krašto Tarybos rinkta Krašto Valdyba. Ji

a. palaiko .ryšius su PLB Valdyba;
b. rūpinasi lietuvybe ir lietuvių vardo orumu;
c. rūpinasi lietuvių kultūros ir jaunimo reikalais;

6
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d. atstovauja lietuviams Australijos valdžios ir kitose įs
taigose;

e. rūpinasi ALB veiklai lėšų sudarymu;
f. palaiko ryšius su kitų kraštų lietuvių bendruomenėmis 

ir kitomis lietuvių organizacijomis;
g. parengs savo sąmatą ir sąmatos vykdymo apyskaitą ir 

jas patiekia Krašto Tarybai tvirtinti;
h. vykdo Krašto Tarybos nutarimus;
i. vykdo kitus šiuo statutu jai skiriamus uždavinius;
j. šaukia Krašto Tarybos sesiją ir nustato jos laiką, vietą 

ir darbotvarkę.

25.
Krašto Valdyba instruktuoja, derina ir prižiūri apylinkių 

valdybų veiklą. Krašto Valdybos potvarkiai apylinkių valdyboms 
privalomi.

26.
Krašto Valdybos potvarkiai, šio statuto 25 str. ribose, gali 

būti skundžiami Krašto Garbės Teismui dviejų savaičių laiko
tarpyje nuo jų paskelbimo ar pranešimo dienos.

27.
Krašto Valdyba renkama iš septynių narių, kurie pasiskirs

to pareigomis šiaip: pirmininkas, I vice-pirmininkas, II vice
pirmininkas, sekretorius, iždininkas, narys kultūros reikalams ir 
narys jaunimo reikalams. Krašto Valdyba nustato savo narių 
darbo sritis.

28.
Krašto Valdybos būstinė yra Sydnėjaus miestas (Sydney, 

VN.S.W.).

29.
Krašto Valdybos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių nusto

jus būti valdybos nariu, jo vieton įeina per Krašto Valdybos 
narių rinkimus pagal eilę daugiausia balsų gavęs kandidatas.
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30.
Krašto Valdyba renkama dvejiems metams.31.
Visi Krašto Valdybos nutarimai surašomi i posėdžių pro

tokolų knygų, ir dalyvavusių posėdyje narių pasirašomi. Krašto 
Valdyba sprendžia paprasta balsų dauguma. Posėdis teisėtas, 
kai jame dalyvauja bent keturi nariai. Balsams pasidalinus ly
giomis, sprendimų nulemia posėdžiui pirmininkaujančio balsas.

V Skyrius
APYLINKĖS VALDYBA.

H32.
Apylinkei vadovauja visuotino susirinkimo išrinkta Apy

linkės Valdyba. Ji
a. vykdo apylinkės susirinkimo nutarimus;
b. organizuoja lietuvių auklėjimo ir švietimo įstaigas ir 

rūpinasi jas išlaikyti;
c. apylinkės kultūrinei ir socialinei veiklai skatinti orga

nizuoja, -globoja ir remia vietos kultūrines ir sporto, sa
višalpos ir kitas lietuviškas organizacijas, ir paskirų as
menų ar jų sambūrių iniciatyvų tose srityse;

d. remia lietuvius moraliai ir materialiai nelaimės atveju;
e. rūpinasi lietuvio vardo orumu;
f. renka Australijos lietuvio mokestį ir rūpinasi lėšų su

darymu apylinkės reikalams;
g. atstovauja lietuviams vietos valdžios ir privatinėse įstai

gose;
h. vykdo Krašto Valdybos pavedimus ir šio statuto uždeda

mas pareigas;
i. parengia ir patiekia apylinkės susirinkimui patvirtinti 

apylinkės sųmatą ir sąmatos vykdymo apyskaitų.33.
Apylinkės Valdyba renkama iš penkių arba trijų narių.
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Apylinkės Valdybos narių skaičių nustato visuotinas susirinki
mas.

a. Penkių narių valdybų sudaro: pirmininkas, vice-pirmi- 
ninkas, sekretorius, iždininkas ir narys kultūros reika
lams.

b. Trijų narių valdybą sudaro: pirmininkas, sekretorius-kul- 
tūros reikalų vadovas ir iždininkas.

34.
Apylinkės Valdyba renkama vieneriems metams.

• ' ■ ■. , i .

35.
Visi apylinkės valdybos nutarimai surašomi į posėdžių pro

tokolų knygą ir dalyvavusiųjų posėdyje pasirašomi.

36.
Apylinkės Valdybos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių 

nustojus būti valdybos nariu, jo vieton įeina per valdybos na
rių rinkimus pagal eilę daugiausia balsų gavęs kandidatas.

37.
Apylinkę likvidavus, jos kilnojamas turtas ir dokumentai 

perduodami Krašto Valdybai ar, jai pavedus, kitai apylinkei.

38.
Australijos Lietuvių Bendruomenės valstijos sostinės apy

linkė, reikalui esant, atstovauja toje valstijoje gyvenantiems 
lietuviams valdžios bei visuomenės įstaigose, kiek tatai liečia 
tos valstijos lietuvių bendrus reikalus. Tuo tikslu valstijos sos
tinės ALB apylinkė, prireikus, kviečia visų tos valstijos apylin
kių atstovų pasitarimus bei vykdo tų pasitarimų nutarimus.

Apie valstijos apylinkių atstovų pasitarimus ir jų darbotvar
kę valstijos apylinkė iš kalno informuoja ALB Krašto Valdybą.

Šių pasitarimų protokolo nuorašas prisiunčiamas Krašto 
Valdybai.
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VI Skyrius

SENIŪNIJOS

39.
Vietovėse, kur dėl mažo lietuvių skaičiaus negali būti suda

ryta apylinkė, organizuojamos seniūnijos.

40.
- Seniūnijai vadovauja visuotino susirinkimo išrinktas se

niūnas.

41. * .
Seniūnijos kasų ir atskaitomybės dokumentus seniūnas kas

met patiekia patikrinti artimiausios jai apylinkės kontrolės ko
misijai.

42.
Seniūnas renkamas vieneriems metams, ir jo veiklai atatin

kamai taikomi šio statuto 32 ir 37 straipsniai.

VII Skyrius

BENDRUOMENĖS TURTO IR LĖŠŲ KONTROLĖ

43.
Apylinkių, Krašto Valdybos ir kitų ALB-nės įstaigų kasai, 

turtui ir atsiskaitymui prižiūrėti ir tikrinti yra apylinkių ir 
krašto kontrolės komisijos.

44. ' ,
ALB Krašto Kontrolės Komisija renkama trijų asmenų dve- 

■ jiems metams, gi Apylinkės Kontrolės Komisija vieneriems me
tams.

45.
Kontrolės komisijos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių nu-
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stojus būti kontrolės komisijos nariu, jo vieton {eina per kon
trolės komisijos narių rinkimus daugiausia pagal eilę balsų ga
vęs kandidatas.

46.
Krašto ir apylinkių kontrolės komisijos turi teisę daryti 

Krašto Valdybos ir apylinkių valdybų (atatinkamai) turto, ka
sos ir atskaitomybės patikrinimus kiekvienu metu, jei jos ran
da tai reikalingu, bet ne rečiau vieną kartą per metus.

47.
Visi kontrolės komisijų nutarimai sprendžiami balsų dau

guma.

48.
Patikrinimų aktus kontrolės komisijos nedelsiant patiekia 

atatinkamoms valdyboms.

49.
ALB narių organizacijos, draugijos ar kitokie sambūriai, 

kurie savo veiklai renka lėšas iš ALB narių, aukų, rinkliavų, 
pramogų ar kitu būdu, bet jų sunaudojimo ir atskaitomybės 
patikrinimui neturi savo kontrolinių organų, patiekia bent vie
ną kartą per metus vietosrapylinkės kontrolės komisijai patik
rinti savo apyskaitas, kasą ir pateisinamus dokumentus.

50.
Apylinkių kontrolės komisijos patikrinimo aktus nedelsiant 

patiekia atatinkamom tų organizacijų valdybom, kurios tuos ak
tus turi patiekti savo narių metiniam susirinkimui, o aktų nuo
rašus siunčia Krašto Valdykai.

VIII Skyrius

KRAŠTO IR APYLINKIŲ GARBĖS TEISMAI

51.
Ginčams tarp Bendruomenės organų, bendruomeninio po

li
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I

būdžio organizacijų ir paskirų narių garbės byloms spręsti yra 
krašto ir apylinkių garbės teismai.

52.
Krašto Garbės Teismų sudaro Krašto Tarybos rinkti penki 

nariai. Jis
a. sprendžia skundus revizine tvarka dėl apylinkių garbės 

teismų sprendimų, nutarimų ir veiksmų;
b. sprendžia visus kompetencijos ginčus, kilusius 'bendruo

menės organų tarpe;
c. prižiūri ir instruktuoja apylinkių garbės teismų veiklų;
d. aiškina visus jam kilusius arba bendruomenės organų 

patiektus bendruomenės teisės klausimus;
e. Krašto Garbės Teismo sprendimai ir teisės klausimu aiš

kinimai yra galutini ir bendruomenei privalomi.

53.
Krašto Garbės Teismas renkamas dvejiems metams.

54.
Apylinkės Garbės Teismų sudaro visuotino susirinkimo rink

ti penki nariai. Jis
a. nagrinėja ir sprendžia apylinkės narių garbės bylas ir 

skundus.
b/Apylinkės Garbės Teismo sprendimai įsiteisėja per 14 

dienų, paskelbus rezoliucijų. Juos galima skųsti revizijos 
tvarka minėtu laiku Krašto Garbės Teismui.

> a IX Skyrius
• 3 .

KULTŪROS REIKALAI

55.
Kultūros darbui planuoti ir koordinuoti, kultūrinėms pajė

goms telkti ir ugdyti, kultūrinėms organizacijoms remti bei 
ALB vykdomiems organams kultūros reikalais patarti yra Kraš
to Kultūros Taryba ir apylinkių kultūros tarybos.
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56. '
Krašto Kultūros Tarybą sudaro: krašto ir apylinkių valdy

bų nariai kultūros reikalams ir Krašto Valdybos penkeriems 
metams kviečiami Kultūros Tarybos nariai.

57.
Krašto Valdyba nustato Krašto Kultūros Tarybos narių 

skaičių ir nutaria Kultūros Tarybos darbo nuostatus.

58.
Kultūros Tarybos darbo planą sudaro Krašto Kultūros Ta

ryba, susitarusi su Krašto Valdyba.

59.
Apylinkės Kultūros Tarybą sudaro tos apylinkės valdyba. 

Apylinkės Kultūros Tarybai pirmininkauja apylinkės švietimo 
ir kultūros reikalams narys.

60.
Apylinkės Kultūros Taryba dirba pagal bendrą Kultūros 

Tarybos planą.

KULTŪROS DARBO FINANSAVIMAS

z
61.

ALB kultūros darbo vykdymo finansavimui Krašto Valdy
bos žinioje yra Kultūros Reikalams Fondas.

62.
Kultūros Reikalams Fondo lėšas sudaro:
a. kultūros reikalams rinkliavos nuo pramogų;
b. Krašto Valdybos kultūros reikalams skiriamos lėšos;
c. apylinkių ar seniūnijų įnašai, 10% nuo visų apylinkės 

ar seniūnijos pajamų, išskyrus Australijos lietuvio mo-
\ kestį;,
d. aukos ir kitos pajamos.
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63.
Kultūros Reikalams Fondo lėšos gali būti naudojamos tik 

ALB kultūros reikalams.

X Skyrius

BENDRUOMENĖS LĖ3OS

64.
Bendruomenės lėšas sudaro:
1. jos dirbančiųjų narių mokamas Australijos lietuvio mo

kestis;
2. kultūros reikalams rinkliavos nuo pramogų;
3. aukos ir kitos pajamos.

65.
Australijos lietuvio mokestis skirstomas taip: 

apylinkės ar seniūnijos reikalams 45%, 
Krašto Valdybos reikalams 45%, 
PLB Valdybos reikalams 10%. .—-

66.
Australijos lietuvio mokesčio ir kultūros reikalams rinklia

vų surinkimo ir atskaitomybės tvarkų nustato Krašto Valdyba.

XI Skyrius

BENDRUOMENĖS TURTAS

67.
Australijos Lietuvių Bendruomenė gali įsigyti kilnojamų 

ar nekilnojamų turtų.

68.
Kilnojamas turtas prižiūrimas Krašto Valdybos, apylinkių 

valdybų ir seniūnų. > .
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XII Skyrius

AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
ORGANŲ RINKIMAI

69.
Balsuoti sprendžiant bendruomenės reikalus ir renkant joa 

organus turi teisę kiekvienas bendruomenės narys, suėjęs 18 
metų amžiaus ir sumokėjęs Australijos lietuvio mokestį.

70.
Renkamais gali būti bendruomenės nariai, suėję 21 metus 

amžiaus ir sumokėję Australijos lietuvio mokestį.

71.
Prieš rinkimus skelbiama renkamų narių skaičius ir rinki

mų tvarka.

i 72’
Kandidatus siūlyti gali kiekvienas posėdyje ar susirinkime 

dalyvaująs ALB narys, turįs rinkimo teisę.

73.
Kandidatai siūlomi žodžiu arba raštu. Jei siūlomasis kandi

datas posėdyje ar susirinkime nedalyvauja, jo sutikimas būti 
renkamu turi būti patiektas raštu.

74.
Renkant bendruomenės organus, balsuojama slaptai. Iš

rinktais laikomi pagal eilę daugiausia balsų gavę kandidatai.

75.
Jei balsuojant kandidatai gautų po lygiai balsų, išrinktu lai

komas vyresnis amžium.

XIII Skyrius
ALB STATUTO KEITIMAS AR PAPILDYMAS
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. f-7fia ,
Statutui keisti ar papildyti reikia 2/3 Tarybos posėdyje 

balsavusiųjų Tarybos narių balsų daugumos.

77.
Tarybos posėdyje dalyvaujančių atstovų 3/4 reikalaujant, 

statuto pakeitimo klausimas įrašomas darbotvarkėn, nors su
sirinkimas buvo pradėtas neturint kvorumo, nusakyto 11 straips
nyje.

XIV Skyrius
. . ■ .> . ‘■‘■T’ <■' rMfc

(VEDAMIEJI NUOSTATAI

78.
Šis ALB statutas įsigalioja 1958 metų gruodžio mėn. 29 die

nų, ir nuo tos dienos nustoja veikęs 1951.XII.30 d. priimtas 
ALB statutas su visais vėliau padarytais jo pakeitimais bei pa
pildymais, o taip pat ALB-nei netaikomi jokie statutiniai nuo
statai, išskyrus PLB konstitucijų.

Šį Australijos Lietuvių Bendruomenės statutų priėmė Australi
jos Lietuvių Bendruomenės Krašto Taryba šeštoje paprastoje 
sesijoje Melbourne 1958 metų gruodžio mėnesio 29 dienų.

-------------- u . '
- r

ALB KRAŠTO TARYBOS 
PREZIDIUMO PIRMININKAS 

(J. Valy.)

PREZIDIUMO PIRMININKO PREZIDIUMO PIRMININKO 
PAVADUOTOJAS PAVADUOTOJAS
(V. Ivaškevičius) (A. Kantvilas)
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