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Atlanto Kongresas
(PASISAKYTA UŽ RYTŲ EUROPOS TAUTŲ 

APSISPREN DIMO TEISĘ)
Atlanto Kongresas, susirinkęs 

Londone birželio 5-10 dienomis pa
minėti šiaurės Atlanto Pakto de
šimties metų sukakties, subūrė 
krūvon geriausius smegenis 15-kos 
šiam paktui priklausančių tautų. 
Suvažiavo 650 delegatų, kurių 
tarpe buvo žymieji parlamentarai, 
visuomenės veikėjai, įvairių sričių 
mokslo vyrai ir specialistai. Ofi
cialiai sakoma, kad delegatai ne
buvo vyriausybių skirti žmonės, 
todėl jų nutarimai neprivalomi 
pakto signatarinėms valstybėms. 
Tačiau tas faktas, kad Kongresą 
atidarė D. Britanijos valstybės 
galva — Karalienė Elžbieta, daly
vaujant ministeriui pirmininkui 
Macmillanui ir visų Atlanto Pak
to valstybių ambasadoriams, rodo, 
jog kongresas nebuvo visai priva
tus reikalas.

Kongresas, kaip visai teisingai 
pavaizdavo demokratinių kraštų 
spauda, padarė dešimties metų 
šiaurės Atlanto Pakto veiklos ba
lansą, ii- bandė nubrėžti pagrin
dines gaires ateinantiems dešim
čiai metų. Didžiausias Pakto kraš
tų laimėjimas pastaraisiais me
tais buvo sukūrimas gynybinės sis
temos ir karinių pajėgų, ir tai su
stabdė komunizmo žygį į Vakarų 
Europą, šiandien frontas Europo
je yra toks jau saugus, kad tik 
pamišėlis galėtų rizikuoti pulti 
šiame sektoriuje. Todėl, esą, da
bar nėra tiesioginio karo pavojaus 
Europoje, bet tas pavojus yru pa
šalintas tik tam laikui, kol Vaka
rai budi ir kol yra pasiruošę vi
soms galimybėms.

Kongreso dienotvarkėje buvo 
visa eilė pranešimų, kuriuos svars
tė 5 komisijos: 1) dvasiniai ir kul
tūriniai klausimai; 2) politinės 
problemos; 3) ekonominiai klau
simai; 4) laisvasis pasaulis ir 5) 
komunistų blokas. Tos komisijos 
pasiskirstė į 17 pakomisijų, ku
rios išdiskutavo pateiktuosius 
klausimus ir priėmė tam tikrus 
nutarimus. Plenumo posėdyje, ku
ris įvyko birželio 10 d., visų ko
misijų pranešimai su pasiūlytomis 
rezoliucijomis buvo galutinai pri
imti.

Jūsų korespondentui teko stebė
ti “komunistų bloko” komisijos 
darbus. Bene įdomiausias ir iš viso 
kongreso rimčiausiai paruoštas 
pranešimas kaip tik ir buvo skai
tomas šioje komisijoje. Jį paruo
šė prancūzė Suzanne Labin, vidu
tinio ūgio, jauna ir patrauklios iš
vaizdos moteris. Klausydamasis 
jos kruopščiai paruošto praneši
mo, galėjai tik stebėtis, kaip su
dėtinga yra Sovietų propagandos

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
MELBURNE
Skaudžiųjų Birželio įvykių mi

nėjimą Melburne šimet suruošė 
Jungtinis Baltų Komitetas M.U. 
Hall, Collingwood’e. Minėjimas 
buvo pradėtas Anglijos himnu. 
Trijų mažųjų Pabaltijo tautų bir
želio tragediją susirinkusiems pri
minė Latvijos konsulas p. o. Ro- 
zitis. Po to sekė meninė dalis, 
kurią išpildė visų trijų tautų at
stovai .— menininkai: latvių pia
nistas p. V. listers, lietuvių dai
nininkė p. Albina Uknevičiutė, es
tų dainininkas p. Kalju Randma 
ir latvių vyrų oktetas.

Šiais metais melburniškiai Bir

technika ir kiek dėmesio Sovietų 
Sąjunga skiria savo propagandai 
užsienyje. Pranešėjos pateiktai
siais duomenimis, komunistai lais
vajame pasaulyje turi 500.000 ak
tyvių agentų ir propagandai išlei
džia 2 milijardus dolerių per me
tus. Ne visi agentai yra apmoka
mi. Dalis jų yra įsitikinę revoliu
cionieriai, kiti — nesąmoningi pi
liečiai, patekę j komunistų pink
les.

Sovietų propaganda per spau
dą, radiją ir agentus sudaro rim
tą pavojų demokratinėms valsty
bėms, todėl Atlanto kongresas pa
skyrė nemaža laiko šiam klausimui 
išnagrinėti. Iš Kongreso rezoliu
cijos matyti, kad demokratinis pa
saulis yra pasiryžęs pakeisti savo 
ligšiolinį nusistatymą dėl Sovietų 
griaunamosios veiklos. Kongresas 
pasiūlė įsteigti prie NATO būsti
nės naują įstaigą, kurios tikslas 
būtų pasipriešinti ideologiniam 
karui, vedamajam Sovietų Sąjun
gos. Atlanto pakto valstybės pra
šomos bendradarbiauti šioje srity
je su centrine įstaiga.
- Kongresas taip pat blaiviai pa
žiūrėjo j Rytų Europos problemą. 
Per diskusijas nekartą buvo mini
mas Rytų Europos klausimas, ne
buvo užmiršti ir Pabaltijo kraštai 
šiuo reikalu priimtoje rezoliuci
joje Kongresas rekomenduoja At
lanto valstybėms viešai pareikšti 
savo nusistatymą Rytų Europos 
tautų klausimu. Tas pareiškimas 
turėtų remtis šitokiais dėsniais:

1) Europoje nebus pastovios 
taikos tol, kol žemynas yra pusiau 
laisvas ir pusiau Maskvos paverg
tas.

2) Nors NATO nesiekia jėga nu
versti esamųjų režimų Rytų Eu
ropoje, Vakarų valstybės privalo 
visomis taikiomis priemonėmis 
remti Rytų Europos tautų teisę, 
laisvai apsispręsti kaip tai nusa
kyta daugelyje tarptautinių sutar
čių.

3) Sovietų Sąjungos saugumas 
galėtų būti efektyviai užtikrintas, 
jeigu, atitraukus Raudonąją Ar
miją, Rytų Europos kraštai tarp
tautiniu susitarimu būtų neutrali
zuoti.

4) Derybose su Sovietų Sąjun
ga, Vakarai neprivalo daryti bet 
ką, kas galėtų reikšti, jog Vaka
rai akceptuoja' amžiams buvusių 
laisvų kraštų už geležinės uždan
gos pavergimą.

Kongrese, tarp Atlanto kraštų 
delegatų, pirmą kartą dalyvavo 
Rytų Europos egziliniai atstovai, 
pakviesti stebėtojų teisėmis.

J.V. (ELI)

želio įvykius paminėjo perdaug 
kukliai. Jų minėjimui net ir pati 
salė buvo pasirinkta daugiau pa
naši į kremotoriumą, kuri susi
rinkusiems darė tikrai slegiantį 
įspūdį. J minėjimą buvo atėję apie 
šimtinę pabaltiečių, daugumoje 
tokio amžiaus, kuriems šią trijų 
kaimyninių tautų tragėdiją teko 
patiems asmeniškai išgyventi. Tei
singai p. Rozitis savo kalboje pa
žymėjo, kad mes Sovietų padary
tąjį mūsų tautoms nežmoniškąjį 
nusikaltimą tebesiaiškiname patys 
sau, užuot aiškinę tiems, kurie tų 
žiaurumų nematė ir negali išsi
vaizduoti. Ateityje kiekvienas pas
kirai, o šiuose minėjimuose visi

Ženevos pasitarimai ir 
perspektyvos

ŠEŠIAS SAVAITES TRUKUSI ŽENEVOS KONFERENCIJA LIKO BE REZULTATŲ. GR|2U 
ŠIEJI UŽS. REIKALŲ MINISTERIAI INFORMUOJA APIE KONFERENCIJOS EIGĄ. KOKIOS 
PERSPEKTYVOS ATEITYJE? KOMUNISTINIS RĖŽIMAS ĮSIGALI KERALOJ, INDIJOJ.

Palyginti ilgokai trukusi, Žene
vos konferencija išsiskirstė iki š. 
m. liepos 13 d., kada ir vėl rinksis 
keturių didžiųjų užs. reik, minis
terial jos tęsti. Ar prabėgusios še
šios pasitarimų savaitės buvo vai
singos ir ką nors žadančios atei
čiai, yra įvairių nuomonių.

Maskvos radijas skelbia, kad 
Ženevos konferencija pagrindus! 
kelius viršūnių konferencijai, ku
rios Sov. Rusija užsispyrusi siekia. 
Ateities susitarimui daug žadą šie 
vakariečių pasiūlymai:

1. Sumažinti vakariečių kariuo
menę ir nesteigti raketinių bazių 
Vakarų Berlyne;

2. Suvaržyti vad. “antikomunis
tinę veiklą” V. Berlyno sektoriuje 
ir

3. Sudaryti abiejų Vokietijų 
mišrią komisiją dėl krašto atei
ties.

Suprantama; šios vakariečių 
nuolaidos, nors ir neesminės, so
vietų prestižui yra būtinos ir, rei
kia manyti, kad viena ar kita for
ma sovietai su jomis sutiks. Jau 
vien paskutiniojo punkto sąlygos 
pripažinimas, kad bus sudaryta 
abiejų Vokietijų mišri komisija, 
būtų didelis bolševikų laimėjimas, 
nes tuo pačiu būtų pripažintas ir 
R. Vokietijos režimas, kitaip ta
riant — netiesiogiai būtų pripažin
ta status quo Rytų Europoje.

Sovietinė propoganda labai daug 
reikšmės skiria faktui, kad Ame
rikos viceprezidentas Nixon vyks
ta į Maskvą atidaryti amerikieti- 
nės parodos, kur jis matysiąsis su 
augštais sovietų pareigūnais ir ap
tarsiąs kaikurias susitarimui bū
dingas detales.

Anglijos politikai, kaip ir visa
da mažai šneka apie ateitį, tačiau 
teigia, kad susitarimo perspekty
vos nesančios visiškai tamsios. 
Net ir pats Anglijos min. pirm. 
Macmillanas, atsakinėdamas par
lamente į klausimus, išreiškė vil
tį, kad Ženevos konferencijos tę
sinys vis dėlto pasieksiąs bent to. 
kad įvyksianti viršūnių konferen
cija.

Amerika šiuo klausimu yra re
alesnė. Amerikos užs. reik, minis- 
teris Herteris, referuodamas Že
nevos konferencijos rezultatus 
prez. Eisenhoveriui ir amerikiečių 
tautai per televiziją, buvo gana 
pesimistiškai nusiteikęs. Jis išreiš
kė nuomonę, kad Amerika ir to- 

drauge privalome jieškoti būdų 
visa tai išryškinti žmonėms, kurie 
sovietinio barbarizmo nebesu
pranta.

žodžiais sunku visa tai papasa
koti ir atvaizduoti. Berods turime, 
net ir lietuvių tarpe, filmuotojų. 
Ar jie negalėtų iš turimų bei pla
čiau išeivių tarpe surinktų nuot
raukų, vaizduojančių Sovietų ma
sines žudynes pavergtuose kraš
tuose, pagaminti nors ir nedide
les filmas ir jas Birželio įvykių 
minėjimuose pademonstruoti?

Kadangi Melburno apylinkės val
dyba, buvo spaudoje skelbusi, kad 
Birželio įvykių minėjimas prasi
dės 4 vai., gi ištikrųjų minėjimas 
buvo numatytas 5 vai. vak., tai 
kaikurie atėję ir radę salę uždarą, 
grįžo vėl namo.

Buvęs 

liau bus kieta V. Berlyno klausi
mu, nedarydama jokių esminių 
nuolaidų, o susitarimas priklau
sąs tik nuo sovietų elgesio ir rei
kalavimų. Jei sovietų vyriausybė 
neanuliuosianti savo “ultimatu
mo”, nustatinėjant terminus va
kariečiams pasitraukti iš V. Ber
lyno, tai ir artėjanti Ženevos kon
ferencijos tąsa neduosianti jpkių 
apčiuopiamų rezultatų, o tuo bū
du ir viršūnių konferencija bū
sianti beprasmiška šaukti.

Kaip matome, šį kartą Amerika 
užėmė tikrai kietą poziciją, kuri 
iš dalies jau atšaldė sovietų grės
mės įkarštį. Reikia tikėtis, kad ir 
ateityje Amerikos politika bus 
kieta ir nedviprasmiška, viltinga 
net ir pavergtoms Rytų Europos 
tautoms.

Komunistai tačiau ir toliau vyk
do savo infiltracinę ir jėgos nau
dojimo politiką. Po lengvos Tibeto 
okupacijos, atrodo, komunistai yra 
gavę įsakymą pradėti palaipsniui 
įsitvirtinimą Indijoj. Pereituose 
rinkimuose, dėl partijų nesutari
mo, federalinės Indijos nedidelėj 
valstijoj Keraloj komunistų par
tijai pasisekė laimėti rinkimus ir 
sudaryti savo vyriausybę. Kaip 
praktika rodo, komunistai nemo
ka gyventi demokratinių laisvių 
krašte, ir jie jau nuo pirmųjų sa
vo valdymo Keraloj ė dienų pra
dėjo persekioti kitų partijų narius 
ar kitaip manančiuosius, šitoks 
komunistų elgesys iššaukė aštrią 
reakciją, įvairiose Keralos valsti
jos vietovėse prasidėjo masinės

KIŠASI Į SVETIMUS 
REIKALUS

DIDŽ. BRITANIJA VĖL TARIASI SU MASKVA DĖL LIKUSIŲ 
PABALTIJO KRAŠTUOSE TURTŲ.

Anglų konservatorių dienraštis 
“Daily Telegraph” birželio 3 d. 
paskelbė žinią, kad birželio 7 d. 
turėjusi išvykti į Maskvą britų 
delegacija, į kurią įeina Kenneth 
Weston, finansų ministerijos aukš
tas pareigūnas, ir Peter Maxey, 
užsienio reikalų ministerijos šiau
rės Europos departamento parei
gūnas. Jie turėsią Maskvoje pro- 
vizirines derybas nesureguliuotais 
iki šiol klausimais.

Jų tarpe laikraštis mini jau “ei
lę metų nesutvarkytą” klausimą 
apie britų ieškinius ryšium su bri
tų nuosavybėmis Pabaltijo valsty
bėse — Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje — kurias Rusija prisijungė 
antrojo Didžiojo karo metu.

Kaip iš pranešimo aiškėja, tos 
derybos buvusios aptartos jau bri
tų premjero McMillano ir užsienio 
reikalų ministerio S. Lloyd viešė
jimo Maskvoje metu, pasitari
muose su Chruščiovu.

Be Pabaltijo klausimų, naujose 
derybose liečiamos ir britų pre
tenzijos Čekoslovakijoje, Lenkijo
je, Rumunijoje ir Suomijoje, ku
rių teritorijų dalis perėjo Sovie
tų Sąjungos žinion. Taip pat bū
sią liečiami ir senųjų Lenos sri
ties pretenzijų klausimai.

Toji žinia ir britų delegacijos 
kelionė į Maskvą Pabaltijo tautas 
gali tik nustebinti. Pabaltijo kraš
tai nėra Sovietų Sąjungos nuosa- 

opozicijos demonstracijos su rei
kalavimu, kad centrinė Indijos 
vyriausybė suspendbotų komunis
tinę vyriausybę ir skelbtų naujus 
rinkimus. Tačiau komunistai, šių 
reikalavimų nebodami, griebėsi 
žiauriausių, tik bolševikiniam re
žimui įprastinių, represijų. Demon- 
straoijas jie išsklaidė jėga, dešim
tis užmušdami, šimtus sužeisdami 
ir tūkstančius areštuodami.

šiuo metu Keraloje lankosi In
dijos min. pirm. Nęhru, kuris ta
riasi su vietos vyriausybe ir opo
zicija, norėdamas rasti kokią nors 
išeitį. Opozicija, ypač vad. Kon
greso partija, kuriai priklauso ir 
pats Nehru, reikalauja suspenduo
ti Keralos vyriausybę. Nehru, su
prantama, atsidūrė keblioje padė
tyje. Pagal Indijos federalinę kon
stituciją centrinė vyriausybė, ki
lus svarbiam reikalui, gali suspen
duoti kurios nors provincinės vals
tijos valdžią, tačiau čia susiduria
ma su komunistais, kurie greičiau
sia nepaklus centro įsakymams. 
Kerala guli netoli Raud. Kinijos, 
taigi yra pavojus, kad Keralos ko
munistai gali gauti iš Kinijos vie
na ar kita forma pagalbos. Neto
lima ateitis parodys, ar Indijos 
centrinė vyriusybė yra bent mo
raliai pajėgi pasipriešinti raudo
niesiems, ar savo neutralumo po
litikos reizginyje yra taip susi
narpliojusi, kad nenubaus su kons
titucija prasilenkusių savo paval
dinių ir tuo būdu pravers duris to
limesnei komunistų veržlai į savąjį 
kraštą.

vybė, o tik jos okupuoti. Maskva 
visai neturi teisės "pirkti-parduo
ti" tai, kas jai visai nepriklauso. 
Tuo labiau reikia stebėtis, kad 
Londone taip lengvai į tai žiūri
ma. Kiek atmename, Sovietai jau 
seniau darė pastangas tokiomis 
derybomis ir sandėriais pro užpa
kalines duris išgauti Pabaltijo val
stybių įjungimo į .Sovietų Sąjun
gą pripažinimą. Iki šiol tai jiems 
nepavyko. Panašios derybos prieš 
kurį laiką užsimezgė ir su Danija. 
Pabaltiečių veiksniai tarptautiniais 
kanalais darė intervenciją, ir tos 
derybos tarp Kopenhagos ir Mask
vos anuomet laikinai nutrūko. 
Daugiau apie jas nebuvo girdėti. 
Bet dabartinės derybos tarp Lon
dono ir Maskvos rodo, kad Sovie
tų Sąjungos vyriausybei tas klau
simas labai rūpi jau vien tik pro
pagandiniais sumetimais.

Eltos žiniomis, susidariusi padė
tis atitinkamų veiksnių yra seka
ma ir aiškinama.

BIRBYNES SU KANKLĖMIS 
SIUNČIA Į VIENĄ

Kremliaus organizuojaman "jau
nimo festivalin” Vienoje iš Vil
niaus siunčiamas birbynių — kan
klių sekstetas, vadovaujamas Vlado 
Bartusevičiaus, universitetinio 
liaudies ansamblio vadovo. Seks
teto dalyviai darbininkai.

Kiti apie mus
MASKVA BIJOSI SPROGIMO 

RYTŲ EUROPOJE
“Neue Zuercher Zeitung” bir

želio 6 d. atspausdino žinomo 
publicisto Salvador de Madariaga 
straipsnį, rašytą Vašingtone, ku
riame komentuoja Ženevos konfe
rencijos derybas. Įdomus jo pasi
sakymas:

"Sovietiniai viešpačiai žino ga
na gerai, kad jų stipriausias ir at
kakliausias priešas yra solidus Ry
tų Europos tautų blokas, kurį tik 
vargais negalais jiems sekasi iš
laikyti savo galioje. Jau svyravo 
jiems žemė po kojų ir Rytų Ber
lyne, ir Poznanėje ir Budapešte. 
Jie bijosi, kad kiekvieną dieną ga
lėtų įvykti sprogimas, kurį jie lai
ko tikru, jei tik Europoje preside- 
tų karas. Požeminė lava Rytų Eu
ropoje juos spaudžia dvigubai: ji 
gali ‘taikos* metu kiekvienu laiku 
įsižiebti, dar labiau ji gali karo 
atveju Sovietams lemti pražūtį. 
Tad ir yra Chruščiovo vyriausias 
tikslas žėrinčią ugnį prislopinti 
vandeniu?' ..

Chruščiovui būtų malonu pasiek
ti tokią padėtį, kad jo vietoje pa
tys Vakarų valstybininkai gesini
mo darbus apsiimtų. Atkakliai 
siekia jis viršūnių konferencijos.

"Jei tokios konferencijos eigoje 
būtų pasiektas, susitarimas, tai 
tuo galėtų sugriūti Rytų Europos 
viltys (išsilaisvinti), o taip pat bū
tų pašalinta vyriausioji kliūtis 
vesti karą konvenciniais (nebran
duoliniais) ginklais. O jei susitari
mo nebūtų pasiekta, Rytų Euro
pos žmonių pasitikėjimas Vaka
rais visvien būtų susilpnintas.”

Siekdama Rytinės Vokietijos 
pripažinimo kaip atskiros valsty
bės, Maskva siekia pripažinimo 
viso to grobio, kurį sau po karo 
pasiglemžė, "pabrėžia S. de Mada
riaga.

VOKIETIJOS GYNYBOS 
MINISTERIS APIE 

PABALTIJO TAUTAS 
"Bulletin des Presse — und 

1 nformationsamtees der Bundes- 
regierung” birželio 2 d. numeryje 
paskelbė Fed. Vokietijos gynybos 
ministerio Dr. h.c. F.J. Strauss 
pasisakymą aktualiais klausimais. 
Ministeris t.k. pastebi, esą lyg 
tikras pasityčiojimas, kai sovietų 
vyriausybė savo notoje net žodis 
žodin tvirtinanti, kad “Sovietų 
Sąjungai kaip socialistinei vals
tybei agresyviniai užsimojimai 
prieš kitus kraštus yra svetimi.” 

Kremlius, tur būt, nepakanka
mai vertina Vakarų pasaulio ir 
ypač lenkų, lietuvių, latvių, estų, 
suomių ir vengrų atmintį. Jis ne
pakankamai vertina ir laisvųjų 
tautų sugebėjimą suprasti tikrąją 
padėtį. Laisvosios tautos nesiduo
da save suklaidinti, kad Sovietų 
Sąjunga karo metu išvaduotas Ry
tų Europos tautas brutaline jėga 
įjungė į savo smurto sistemą ir 
toje sistemoje jas iki šiol tebelai
ko”.

Kiekvienam bešališkam stebėto
jui esą aišku, kas kam graso. So
vietinė grėsmė laisvajam pasau
liui esanti per aiški, kad ją būtų 
galima paslėpti už komunistinės 
propagandos miglos.

PRIMINĖ, KAIP MASKVA 
PASIELGĖ SU PABALTIJO 

VALSTYBĖMIS
"Der aktuelle Oaten” (Bonn) iš

leido specialų leidinį antrašte: 
“Subolševikinimas panaudojant 
taikos sutartį”. Atskiras skyrius 
skiriamas Pabaltijo valstybėms, 
primenant, kaip Kremlius, siek
damas savo imperialistinių tikslų, 
sulaužė visas sutartis.

1
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“GELEŽINIO ŠIMTO”. PASKOLA
Australijos Lietuvių Bendruo

menė gali didžiuotis net septyne- 
riais lietuviškaisiais namais, kurie 
buvo per eilę metų įsigyti savo 
tautečių aukomis ar nedidelėmis 
paskolomis.

Sydnėjus, kur lietuvių yra su
sibūrę gerokai per du tūkstančiu, 
gali visai pagrįstai džiaugtis, kad 
jau turi dvejus namus. Kompak
tinė Bankstowno lietuvių kolonija 
savuosius namus pasistatė netoli 
savo gyvenviečių, kurie jau pilnai 
tarnauja vietinės apylinkės ir ar
timųjų priemiesčių kultūriniams 
reikalams.

Sydnėjaus centriniai namai, su
telkus nedideles sumas, buvo nu
pirkti jau ne nauji, tačiau, paly
ginti, dideli ir geroje pozicijoje: 
arti stoties ir miesto centro. Jie 
stovi pramoniniame rajone, taigi 
jų paskirtis galima ir platesniam 
naudojimui. Be kultūrinės užeigos 
namų, jie galimi naudoti komerci
niais pagrindais. Juose gali būti 
įrengta salė nuomavimui ir svetai
nė, kur lietuviai rastų laisvalaikiu 
malonių tarpusavio užeigų.

Kaip jau minėta, namai buvo 
pirkti senyvam stovyje, nes tame 
rajone gerų namų kainos yra ga
na aukštos ir pirkėjai negalėjo pa
daryti geidžiamo pasirinkimo.

Tačiau iš dabartinių Sydnėjaus 
Liet. Namų galima padaryti itin 
gražius ir patrauklius savuosius 
namus, kuriuose ne tik tilptų visa 
eilė kultūrinių institucijų, bet bū
tų reikiamo didumo salė minėji
mams ir pobūviams.

Jau ir šiuo metu juose buriasi 
judrus lietuviškas gyvenimas: čia 
ir Krašto Valdybos buveinė, čin 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
Centras, Sportininkų bustas, ren
giama skaitykla — biblioteka, yra 
biliardinė ir savaitgaliais nuolat 
veikianti Sydnėjaus Moterų Soc. 
Globos D-jos išlaikoma valgykla, 
kurios lankytojų skaičius nuolatos 
didėja. Šiuose namuose jau yra 
surengta visų eilė pobūvių, šokių 
vakarų, priėmimų ir kitokio pobū
džio pasilinksminimų. Net kelius 
kartus savaitėje čia repetuoja Syd
nėjaus Liet. Choras "Daina".

Visa tatai rodo, kad Sydnėjaus 
Liet Namų paskirtis yra būtina 
lietuviškam reikalui, o jų pozicija 
yra patogi ir jaunimo, ir senimo 
apsilankymui.

Dabartinė Sydnėjaus Liet. Na
mų Taryba yra numačiusi visų ei
lę darbų, kurie namus padarytų 
tikrai jaukius ir patogius visiems 
Sydnėjaus lietuvių reikalams. Ta
čiau tam tikslui reikalinga pinigų. 
Kadangi Taryba nenori jau dau
giau kreiptis j sydnėjiškius, prašy
dama aukos, taigi sumanė užtrauk
ti paskolų pas savo tautiečius, mo
kant 5 proc. metinių palūkanų, šis 
pasiūlymas yra visiškai realus, nes 
juk daugelis mūsiškių savo santau
pas laiko taupomose bankų kasose, 
kur tegauna tik 3 proc. metinių pa
lūkanų. Be to, šitokia mūsų tau

HENRY LAWSON

STILMENAS
Stilmenas buvo kietas riešutas. 

Jei jūs apsivedėte ir susikūrėte šei
mą, tačiau savo nelaimei pažinojo
te Stilmeną anksčiau, tai jūs jokiu 
būdu neišvengsite jo apsilankymo. 
Nusivalkiojęs ir pusgyvis iš nuo
vargio, jis pasibels j jūsų duris. 
Jis būtinai jus suras, kur jūs be
būtumėte ir kaip besistengtumėte 
šito išvengti. Ir jeigu jis peržengs 
Jūsų namų slenksti, tai Jau nelauk
damas jokio pakvietimo jis pasiliks 
vakarienei ir po to tuoj paprašys: 
“Paklok lovų, kad ir ant grindų, 
drauguži". Suprantama, priglausi 
jį ir nakčiai, tačiau, jeigu jis pra
leis vienų naktį jūsų pastogėje, tai 
jis ir pasiliks pas jus laikinai... 
Laikinai, kol jam nepasipainios 
kas nors geresnio...

Nusikratyti Stilmeno neįmano
ma. Jis elgsis taip, jog dažnokai 
atrodys, kad jūs jį pakvietėte pa
silikti, dar daugiau — jūs jį pa
kvietėte pasilikti ir jaučiatės be 
galo laimingas, galėdamas būti su 
juo... Taip pat atrodys, kad jis, 
nors ir su skaudančia širdimi, pa
siryžo atsikratyti valkatavimo, kad 
įtiktų jums. Aišku, ne jo būdui 
įžeisti seną prietelių, atsisakant 
pas Jį pagyventi. 

tiečių paskola jiems ne tik nebūtų 
nuostolinga, bet suteiktų ir mo
ralinę satisfakcijų,' žinant,.kad ją- 
ja yra paremiamas rimtas ir bū
tinas lietuviškas reikalas.

Taigi Taryba, remdamosi namų 
įstatų 63 paragrafu, jų praplėti
mo, pagerinimo ir pagražinimo rei
kalams platina paskolos lakštus 
lietuvių tarpe. Taryba yra giliai 
įsitikinusi, kad dar šiais metais 
jai pasiseks surasti Sydnėjuje ir 
apylinkėse 100 lietuvių skolintojų, 
kurių kiekvienas paskolins po 100 
svarų. Tatai yra taip vadinama 
"Geležinio šimto" paskola, o jos 
skolintojai yra užskaitomi namų 
garbės nariais.

Ir iš tikrųjų, tatai juk yra lie
tuviškos garbės paskola, nes juk 
mes visi norime Sydnėjuje turėti 
erdvius, gražius ir patogius savuo
sius namus, j kuriuos, pagal J. E. 
vysk. Brizgio žodžius, nesigėdytų 
mūsasis jaunimas atsivesti ir kita
taučių jaunuolių.

Pirmieji šių 100 svarų paskolų 
suteikti jau pasižadėjo 'Sydnėjaus 
Liet. Taryba — 15 asmenų. Lan
kantis pas kitus lietuvius savait
galiais jau yra taip pat gauta 15 
naujų skolintojų sutikimas. Taigi 
reikia tik džiaugtis, kad jau apie 
trečdalį "Geležinio šimto” garbės 
narių susirado, ši pradžia duoda 
tvirtos vilties, kad kiti mūsų pat
riotai sydnėjiškiai taip pat atsi
lieps j Tarybos kvietimų.

Nuostabiausia, kad tolimosios 
Sydnėjaus apylinkės yra, palyginti, 
žymiai jautresnės šios paskolos 
platintojams. Pirmasis, jau įmo
kėjęs "Geležinio Šimto” paskolų, 
yra wollongongiškis p. Juozas Doč-

SOVIETAI JUGOSLAVIJOJE
AR TITAS PYKSTASI SU 

MASKVA IŠTIKRŲJŲ, AR TIK 
AKIS DUMIA?

Austrijos katalikų laikraštis 
“Die Furche” paskelbė sensacin
gų, labai konkrečiais daviniais pa
remtų, straipsnį apie santykius 
tarp Maskvos ir Jugoslavijos. Esu 
raketines bazes Jugoslavijoje ren
gia sovietiniai specialistai. Ren
gęs tokias bazes Čekoslovakijoje 
sovietų atominis specialistas Mi- 
chail Lazajev iš Čekoslovakijos 
nukeltas j Jugoslaviją. Per sep
tynis mėnesius jo priežiūroje pas
tatyta bazė prie Liublianos, kitos 
pastatytos Bukovinoj prieš Grai- 
kijų ir Turkijų, Dalmacijoje prieš 
Italiją, Kroatijoje pagal Austrijos 
sienų. Be Lazajevo, dirba dar spe
cialistai iš rytų Vokietijos, Čeko
slovakijos. Laikraštis sumini ir 
jų vardus.

Pernai Maskva buvo atsiuntusi 
į Jugoslaviją atomo ir raketų eks
pertų delegacijų, vadovaujamų Le
onido Sedovo, sputniko tėvo; ji 
turėjo patikrinti statomas bazes 
ir jų išdėstymų.

Stilmenas pažinojo žmones. Jo 
■umatytai aukai, įsigijusiai žmonų, 
neužtekdavo nei drąsos nei suge
bėjimo jį išstatyti pro duris. Gi 
Stilmenas būdavo aklas ir kurčias 
visiems šeimininkų norams. Jeigu 
kartais šeimininkė, netekusi kan
trybės, jam ką nors išrėždavo tie
siai j akis, jis nusiduodavo pasi
piktinęs ir atsakydavo:

— Ką jūs,'geroji moterėle. Jūs 
visai kraustotės iš proto — juk 
aš esu jūsų vyro svetys...

Jeigu gi ji atsakydavo jam virti, 
tada jis pats virdavo*: sau maistų.

Ir tikrai, nebuvo galima juo nu
sikratyti. Tokiose aplinkybėso ne
daug kas rizikuodavo šauktis poli
cijos pagalbos, o be to, kaip Jau 
anksčiau buvo minėta, Stilmenas 
pažinojo žmones. Likdavo vienin- 
tėlė išeitis, kad juo nusikratytum, 
persikelti į kitą butą. Bet ir šiuo 
atveju nebūsi tikras, nes greičiau
sia, jis padėtų jums kraustytis, 
savo bėdinų ryšulį užgriautų ant 
vežimo pačių paskutinę akimirką 
ir pats užsirepečkintų ant jūsų 
daiktų. Naujame gi bute jis ra
miausiai imtų patarinėti, kur pa
kabinti paveikslus... Ir tas jo ne
sutrikdomas savimi pasitikėjimas 

kus. Jis pareiškė nuomonę, kad 
tik solidariu lietuvišku įnašų gali
ma įsirengti gražiausius, namus, 
kurie iškels lietuvių vardų didžiau
siame Australijos mieste. Antrasis 
žinomas Wolongongo lietuvių vei
kėjas p. M. Gailiūnas, pritardamas 
paskolai, pareiškė: “Nors mūsų gy
venimas ir skylėtas, daug reikia 
tų skylių svarais lopyti, tačiau 100 
svarų nepadarys mūsų turtuoliais, 
o paskolintasis šimtas svarų Liet. 
Namams pagausins lietuviškosios 
veiklos dividentus.” Taip pat wol- 
longongiškis p. St. Baltramiejūnas 
pareiškė, kad tik tas negali suprasti 
šio svarbaus lietuviams reikalo, ku
ris daug šneka, o maža daro.

Cabramattiškiai irgi dedasi į 
pirmųsias šimtininkų eiles. P. Po
vilas Alekna, būdamas vienas iš 
pirmųjų, pareiškė, kad jei iš pra
džių daugumas lietuvių būtų sudė
ję bent po 50 svarų įnašų, tai šian
dienų būtume turėję puikiausius 
namus Sydnėjuje, gal net žymiai 
geresnius, kaip latviai, estai, vokie
čiai ir kiti.

Kaip matome, pirmieji atsiliepi
mai yra džiuginantys ii- malonūs. 
Be abejo, šių jautriųjų patrijotų 
eilės pagausės ir Sydnėjaus Lietu
vių Namai pataps tokiais, apie ko
kius mes visi svajojame.

Sydnėjaus Liet. Namų Tarybos 
pirmininkas p. Danta pažadėjo vė
liau smulkiau painformuoti visuo
menę apie rengiamus namų pageri
nimo ir pagražinimo projektus, 
viltingai tikėdamas, kad mūsų tau
tiečiai apsilankiusius Tarybos na
rius pradžiugins ir savąja “Gele
žinio Šimto” paskola.

J. Tautvydas

Jugoslavijos didžiausios urani- 
jaus kasyklos yra vietovėje Kalni. 
Viršininkas yra rusas inž. Lonia 
Bizuk.

Jugoslavijos 200 marinų grįžo 
iš Sovietų, kur buvo treniruojami. 
Kita grupė dar esanti Maskvoje.

Rijeika uoste, kuris perduotas 
Jugoslavijai sprendžiant Fiume 
klausimų, esanti povandeninių lai
vų statybos ir remonto bazė. Jai 
vadovauja sovietų inž. Lielalev ir 
rytų Vokietijos ekspertas W. 
Brams.

O Amerika tokiem ir kitiem 
darbam duoda pinigus.
•r<*e<^r«**«**«e«****se*^r**<

MALONŪS SKAITYTOJAI!

Nepamirškite tavo pareigos: 
Postai notomis, čekiais ar money 
orderiais paskubėkite atsiųsti 
“Mūsų Pastogės” prenumeratą 
šiems metams ir atsilyginti (kas 
dar skolingas) už praeituosius.

PINIGUS SIŲSTI ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.

netrukus nuvestų jus drauge su 
jūsų žmona į beprotnamį.

Kartą jis tokiu pat būdu apsi
gyveno pas savo seną mokyklos 
draugą Brauną, kuris vedė, surim
tėjo ir rūpinosi savais namais. 
Braunas išmėgino visas priemones 
nusikratyti Stilmeno, tačiau nera
do priemonių, kurios šitam pagel
bėtų.

Vieną gražią dieną Braunas su
manė dar kartų išbandyti laimę ir 
tarė Stilmenui:

— Silli, drauguži! Bijau, kad 
ilgiau negalėsime tau duoti pas
togės... Tai yra, aš norėjau pa
sakyti, kad nebegalėsime tau duo
ti patogumų, nes, supranti, pas 
mus atvyksta dviems mėnesiams į 
svečius žmonos sesuo. Jų patal
pinti mes galime tik į tavo kam
barį... Velniai rautų tuos žmonos 
gimines! Aš gi nevedžiau visos 
šeimynėlės, tačiau atrodo, kad tu
rėsiu juos visus išlaikyti!...

Tyla... Labai slogi tyla atrodė 
vargšui Braunui. Stilmeno tylėji
mas be galo veikia į nervus. Brau
nas kurį laiką sėdi alkūnėmis at
sirėmęs į kelius ir neiškentęs, ner
vingai ranka brūkštelėjęs kaktų, 
vėl ima kalbėti:

— Man be galo gaila, drauguži, 
aš juk nieko neturiu prieš tave... 
Aš net labai norėčiau, kad tu lik
tum... Ir aš čia niekuo dėtas... 
Tai — žmona. Aš dariau viską,

TURTINGIAUSIAS
VOKIETIS PASAULYJE

Vokietis Alfred Kruppas, daug 
kas sako, yra vienas iš turtingiau
sių pasaulyje žmonių. Jis labiausia 
praturtėjo po pirmojo Pasaulinio 
karo, šiuo metu jo turtas siekia 
virš 1 bilijono dolerių vertės.

Napoleono karų laikais Europo
je stigo gero angliško plieno. Jau
nas pirklys F. Kruppas sumanė 
pradėti didesnę plieno gamybų 
Vokietijoje. Savo sumanymų greit 
įvykdė. Tačiau nekaip jam sekėsi; 
būdamas pačiame amžiaus stipru
me, vos sulaukęs 40 metų, mirė, 
palikdamas savo 14 metų sūnui 
Alfredui tiktai firmos vardų ir 
mažos vertės įmonėlę. Sūnus pa
augęs turėjo didelį patraukimų 
paliktam tėvo darbui ir norėda
mas pasitobulinti plieno gamyboj, 
išvyko Anglijon. įgijęs daugiau 
praktiškų žinių, grįžo Vokietijon 
tęsti savo pradėto darbo. Jam la
bai gerai sekėsi ir jis po kelerių 
metų tapo dideliu plieno pramo
nininku. Jo įmonėje gamino gele
žinkeliams bėgius ir ratus, pa
trankas, kurios padėjo anais lai
kais Prūsijai laimėti abu karus. 
Jo įmonės sparčiai plėtėsi. Jis su
pirkinėjo anglies ir geležies rūdos 
kasyklas, laivus ir kitkų.

Kruppo gyvenamoji vieta ir pra
monės centras buvo Essenas, kur 
jis pastatė didelę 200 kambarių 
vilų su architektūriniais pagraži
nimais. čia jis ir pradėtas vadinti 
“Alfredu Didžiuoju”. Mirė 1887 
metais.

ĮMONIŲ PLĖTIMASIS
Po tėvo mirties įmonių tvarky

mų perėmė vyriausias sūnus Frio- 
drikas-Alfredas su 43.000 darbi
ninkų. Jis ryžosi dar labiau plės
ti plieno gamybų. Bet jam mirus, 
1902 m. jo vienintelė duktė Ber
tha ištekėjo už Gustavo von Boh- 
leno. Jų vestuvėse dalyvavo kai
zeris Wilhelmas II, kuris kiek vė
liau išleido įsakymų, kad Gusta
vas turi teisę vienam iš įpėdinių 
perleisti įmonę kartu su Kruppo 
vardu. Kruppo fabrikai dar labiau 
išaugo ir išsiplėtė pirmojo Pasau
linio karo metu. Tada Kruppo 
fabrikuose dirbo per 83,000 dar
bininkų. žmonos vardu pavadinta 
patranka “Bertha”, kuri pralau
žė vokiečiams kelių į Belgiją ir 
Prancūziją, kartu apšaudydama 
Paryžių 150 klm. atstume.

Po pirmojo Pasaulinio karo są
jungininkai, atsikeršydami vokie
čiams, labai apkarpė Kruppo fab
rikus, sunaikino ir išvežė daug 
tobulų įrengimų. Vokiečių darbi
ninkai tuo piktinosi, streikavo ir 
tikėjosi tokiomis priemonėmis su
stabdyti įmonių naikinimą, bet 
mažai ką telaimėjo.

1933 m. Kruppo fabrikai vėl 
pradėjo atsistoti ant kojų ir slap
tai ėmė gaminti įvairius ginklus. 
Kadangi Gustavas buvo Hitlerio 
partijos šalininkas, tai turėjo iš 

ką tik galėjau, bet su ja negali 
susikalbėti. Man buvo žymiai len
gviau gyventi, aš pasijutau tikru 
savo namų šeimininku, kai tu sto
vėjai už mano pečių. Žinai, su ma
nim net elgėsi namiškiai geriau. 
Kai tu išeisi, aš pasijusiu vienišas. 
Tačiau — suprask! Atvyksta jos 
sesuo — pats supranti...

Vargšas Braunas nusirito nuo 
bėgių — geriau būtų nieko nekal
bėjęs. Tuo pasinaudojo draugas 
Štili. Ji rado puikią išeitį iš susida
riusios padėties:

— O kaip dėl užpakalinio kam
bariuko? — paklausė jis.

— Ką tu! Mes net nepagalvo
jome tave ten įkišti! — išstenėjo, 
griebdamasis nežmoniškų pastan
gų, Braunas. — Juk tas kamba
riūkštis niekam tikęs. Tau bus 
ten nepatogu, o, be to, jis yra 
drėgnas, ir tu gali jame mirtinai 
peršalti. Jis tetinka tik skalbyk
lai. Kaip gaila, kad aš neprista- 
čiau dar vieno atsarginio kamba
rio!

— Niekai! — linksmai pertraukė 
Stilmenas. — Persišaldysiu... irgi 
pasakė! Juk aš per tuos penkerius 
metus išsltrankiau visame krašte, 
miegojau, kur papuolė, bet kokia
me ore, o tu dabar sakai, kad man 
drėgmė gali pakenkti!... Niekus 
kalbi ir tiek. Kuo gi tu mane lai
kai? Nebesuk sau daugiau galvos, 
drauguži! Nuspręsta: aš persike

valdžios didelius ginklų užsaky
mus, kuriais Hitleris ginklavo 
naują vokiečių armiją. Kilus an
trajam Pasauliniam karui, Krup
po fabrikuose dirbo per 16.000 
darbininkų. Nors kare jo patran
kos ir ginklai labai pasižymėjo, 
bet sąjungininkai bombonešiais 
sugriovė trečdalį fabrikų Essene. 
Gustavo sveikata pašlijo ir jis pa
sitraukė nuo savo įmonių vadova
vimo. Jo vietų užėmė vyriausias 
sūnus Alfredas.

12 METŲ KALĖJIMO
Garsusis Nuernbergo teismas 

Alfredą nubaudė 12 metų kalė
jimo. Nors sąjungininkai perdaug 
nekaltino už įmonių įrengimą, ta
čiau buvo apkaltintas už apiplė
šimų okupuotų kraštų ir vergų 
darbo jėgai panaudojimą. Vėliau 
jo byla iš naujo peržiūrėta, su
mažinta bausmė ir išleistas iš ka
lėjimo. Kartu jam buvo grąžin
tas turtas su sąlyga pasirašyti 
aktų, pagal kurį jo įmonės turė
jo būti suskaldytos iki 1958 me
tų. Jis dėjo daug pastangų iš
vengti šio potvarkio. Nė viena 
vokiečių firma nenorėjo pirkti iš 
jo turėtų fabrikų. Krupui teko 
perleisti dalį didelių kasyklų.

RŪPINASI DARBININKŲ 
GERBŪVIU

Po antrojo Pasaul. Karo Krup
pas aktyviai įsijungė į įmonių at
statymo darbą. Sudarė didesnį 
kapitalą ir valstybės padedamas 
iki 1954 metų išleido šiam darbui 
iki 40 milionų dolerių. Labai 
daug reiškia jo darbininkų loja
lumas; jo firma rūpinasi darbi
ninkų gerbūviu nuo užgimimo li
gi mirties. Pažymėtina, kad tik 
per vienerius metus Kruppas pa
statė per 500 naujų namų darbi
ninkams gyventi, šiuo metu apie 
12,000 šeimų gyvena firmos na
muose. Be to, beveik tiek pat dar
bininkų gauna dideles pensijas, 
kiek yra dirbančių. Kruppas turi 
nuosavas ligonines, teatrus, spor
to aikštes, centrus, maisto krau
tuves su pigiomis kainomis, dar
bininkams prieinamomis, ir daug 
kitokių institucijų. Joks streikas 
nėra sutrukdęs Kruppo įmonėse 
darbo tempo.

Dabar šimtai įvairių Kruppo 
specialistų važinėja po pasaulį, 
jieškodami naujų užsakymų. Jei 
pirkėjai neįstengia mokėti pini
gais, firma sutinka apsikeisti ža
liavomis. Taigi plieno gamyba Va
karų Vokietijoje šiuo metu sie
kia 2 milionu tonų per mėnesį, 
kas yra žymiai daugiau, negu 
1938 metais. Dabar Vokietija 
plieno gamyboje užima trečių 
vietą pasaulyje. Kolkas Kruppas 
laikomas vienu iš turtingiausių 
pasaulyje žmonių. Jo turtas sie
kia per 1 bilioną dolerių. Turi 9 
įmones, kuriose dirba per 91.000 
darbininkų.

liu į tų niekam nereikalingų kam
bariūkštį. Tau telieka tik pasakyti, 
kada atvyksta tavo brolienė, kad 
laiku ištuštinčiau kambarį vieš
niai. Na štai... o dabar pasakyk, 
ar turi atliekamų bobą (Išil. Red.). 
Eisiu parnešti alaus. Gurkšnelis ir 
tau nepakenks.

— Kųgi, jeigu tau ten bus pa
togu — likis! Aš tik džiaugsiuos, 
— beviltiškai pratarė Braunas.

Kai Stilmenas išėjo parnešti 
alaus, Braunas tarė žmonai:

— Pakviesk kokių moterį pasis
večiuoti ir pristatyk ją kaip savo 
seserį. Matai aš viską supainiojau...

Ponia Braun atsakė:
— Aš ir žinojau, kad taip bus. 
Mat, Stilmenas pažinojo žmones. 
Tačiau vieną dienų Braunas tvir

tai nusprendė, kad taip ilgiau tęs
tis nebegali. Juo jis ilgiau galvo
jo, juo labiau tūžo. Kartų jis net 
nenuėjo darban ir visų dienų save 
patį kurstė prieš Stilmeną, girkš- 
nodamas alų. Vakare grįžo namo 
iki kraštų prisipildęs neapykanta 
ir alumi. Nieko nelaukdamas, grie
bė Stilmeną už apikaklės, pasiry
žęs išmesti jį lauk. Tačiau Stilme
nas buvo kietas riešutas — jis 
"iškūreno" savo draugužiui gerą 
pirtį!

Kitų rytą Stilmenas sėdėjo ant 
Brauno lovos krašto, rankose lai
kydamas acto indelį, rankšluosti, 
kelius gabaliukus žalios mėsos ir

Šis ir tas
KA TAI REIŠKIA?

"Frankfurter Allgemeine” (VI. 
3) žiniomis iš Varšuvos, sekančiais 
penkiais metais tarp sovietų val
domo Karaliaučiaus ir lenkų val
domų sričių bus nutiesti aukštos 
įtampos elektros laidai.

“CHRUŠČIOVO ATVYKIMAS 
BŪTŲ PABALTIEČIŲ 

ĮŽEIDIMAS”
Pareikšta buvo Švedijos studen

tų sąjungos rašte švedų vyriausy
bei ryšium su numatomu Sovietų 
Sąjungos vado apsilankymu Skan
dinavijoje. Kaip praneša “Eltos 
Informacijų” Skandinavijoje ko
respondentas, Švedijos studentijos 
nuomone kaip tik šitas laikas 
Chruščiovo lankymuisi esąs pats 
netinkamiausias. (Yra žinių, kad 
Chruščiovas savo vizitą Skandina
vijoje kol kas atidėsiųs, nes kaip 
tik rugp. mėn. gali įvykti vadina
ma viršūnių konferencija).

ANTISEMITIZMAS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE SUSTIPRĖJĘS 
Nors Sov. Sąjungoje antisemi

tizmas teoretiniai yra baudžiamas, 
bet praktikoje jis tam tikrais lai
kotarpiais pasireiškia tai stipriau, 
tai silpniau. Kaip rašo “Frankfur
ter Allgemeine” (birž. 10 d.), šiuo 
metu antisemitizmas Sovietų Są
jungoje esąs sustiprėjęs. Žydams 
prikišama, kad jie simpatizuoją 
“imperialistinei ir reakcinei" Iz
raelio valstybei (santykiai tarp 
Kremliaus ir Izraelio šiuo metu 
yra kiek pašliję). Pamėgdžiodami 
Kremlių, ir kai kurie satelitai 
ėmėsi taktikos, nukreiptos prieš 
žydus. Pavyzdžiui, Rumunija su
stabdė žydų emigraciją į Izraelį, 
kurią anksčiau leido. Tik Lenkija 
laikosi šiek tiek palankesnės žy
dams politikos.

TŪKSTANČIAI SOVIETINĖS 
ZONOS AGENTŲ VAKARŲ 

VOKIETIJOJE
Neseniai iš Vokietijos sovietinės 
zonos j Vakarus atbėgo kapitonas 
Max Heim, buv valstybės saugu
mo ministerijos (MFS) referen- 
tūros vedėjas, taigi žymus parei
gūnas. Nuo 1953 metų iki dabar 
jam buvo pavestas politinis špio
nažas Vakarų Vokietijos partijo
se. Jo pateiktų duomenų dėka Vak. 
Berlyne ir Vak. Vokietijoje suim
ta dešimtys asmenų, sovietinės zo
nos agentų. Jis Vakaruose smul
kiai išpasakojo, kaip yra sutvar
kytas sovietinės zonos šnipinėjimo 
įstaigų darbas, kaip jos ruošia 
agentus ir pan. Heimo apskaičia
vimu, sov. zonos agentų Vakarų 
Vokietijoje esą apie 2.000 — 3.000. 
Bet toji įstaiga turinti viso net 
apie 10.000 slaptų bendradarbių. 
Sovietinės zonos vokiškos saugu
mo įstaigos esančios prižiūrimos 
sovietinių pareigūnų, kuriems vo
kiečių saugumas turįs teikti visų 
informacijų nuorašus ir nuolat re
feruoti. (E).

KOMUNISTAI RAŠYTOJA FAST 
ĮTRAUKĖ Į JUODĄJĮ SARASA

— Jungtinių Amerikos Valsty
bių rašytojas Howard Fast, kartų 
laimėjęs Stalino premijų, įtrauktas 
į rašytojų juodąjį sąrašą šalia Bo
riso Pasternako.

Sovietų žinių agentūra Taše 
smarkiai puolė rašytoją Fast, ku
ris 1956 metais išstojo iš komu
nistų partijos ir parašė knygų: 
“The Naked God” (Apnuogintas 
Dievas), atpasakodamas savo nusi
vylimą komunizmu.

bonką selterio.
— Na, Braunai, ką tu galėtum 

pasakyti savęs pateisinimui? — 
rūsčiai jis paklausė. — Ir kaip 
tau ne gėda! Vakar vakare grįžai 
namo gyvulio pavidalu ir įžeidei 
savo svetį, kuris dar priedu ir ta
vo senas draugas, ir, turbūt, dar 
geriausias! Tačiau, kaip iš tavo 
elgesio matosi, tu viso to neįverti
ni... Kitas greičiausiai tave pa
duotų į teismą ir tu gautum apie 
3 mėn. už veiksmo panaudojimą. 
Kaip tu galėjai nepagalvoti apie 
žmoną, vaikus ir pagaliau apie pa
tį save, jeigu jau nepabijojai 
spjauti j seno draugo jausmus? 
štai išgerk šitų ir leisk man tave 
truputį pagydyti, šeimininkė jau 
ruošia pusryčius...

Laisvai vertė: L.V.
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Musų veiklos aktualijos
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS ADELAIDĖJE BRISBANE

Liūdnosios 1941 metų Birželio 
dienos šiais metais Adelaidėje bu
vo paminėtos tikrai įspūdingai.

jau visa eilė metų tuos minėji
mus Adelaidėje rengia Baltų Ta* 
ryba, kuriai šiais metais vadovau
ja Stasys Čibiras. Sis jungtinis 
minėjimas bent kartų metuose su
jungia krūvon tris Baltijos Tautas 
skaudiems pergyvenimams prisi
minti ir pačiam minėjimui suteikia 
didesnio svorio vietos visuomenėje.

šių metų minėjimu trijų Balti
jos tautų tragedija buvo įamžin
ta pasodinant vienoje Glenside 
(rczidescinis Adelaidės priemies
tis) L’Estrange ir Queen gatvėse, 
37 medelius ir įmūrinant bronzinę 
lentų, kuri nusako, kokiam tikslui 
ir kieno rankomis tie medeliai bu
vo čia pasodinti. Paminklinės len
tos atidarymo iškilmėms ir me
delių sodinimo užbaigtuvėms bu
vo susirinkę daug žmonių. Lenta 
atidarė Pietų Australijos Parla
mento narys K. C. Wilson, daly
vaujant Burnside burmistrui P. R. 
Claridge.

Minėjimas ir koncertas vyko 
Adelaidės miesto salėje, į kurių 
buvo susirinkę apie 1.200 asmenų, 
jų tarpe visa eilė Pietų Australi
jos ir Fedaralinio Parlamento na
rių, dvasiškių, švietimo ir labda
rybės organizacijų atstovų.

Po Anglijos Himno ir Baltų Ta
rybos pirmininko St. Čibiro įve
damojo žodžio, jungtinis trijų Bal
tijos tautų choras, vadovaujamas 
V. Šimkaus, sugiedojo C. Sasnaus
ko Requiem. Pagrindinę minėjimo 
kalbų pasakė senatorė Nancy E. 
Buttfield, kurios pagrindines min
tis Adelaidės rytinis dienraštis 
"Advertiser” šitaip perdavė savo 
skaitytojams:

“Naujieji Australijos piliečiai, 
jeigu jie vertina laisvę, teisybę ir 
teisės valdymų, privalo ateiti į ■ 
pagalbų kovoje prieš komunizmų, I 
kol dar yra laiko”,'—vakar Adelai
dės miesto salėje pareiškė senato
rė Nancy Buttfield.

Ji kalbėjo 1.200 svečių, susirin
kusių į koncertų, kurį orghnizavo 
Pietų Australijos Baltų Taryba.

šis koncertas buvo skirtas pa
minėti masines transportacijas, 
kurias sovietų sųjunga įvykdė 
Baltijos valstybėse 1941 metais.

Senatorė Buttfield pareiškė, kad 
pabaltiečiams nepakanka vien tik 
prisiminti tas nelaimes, kurios iš
tiko jų gimines ir draugus. Jie ga
lėtų daug daugiau pagelbėti, jei
gu, pasinaudodami savo patyrimu, 
aktyviai dalyvautų kovoj prieš ko
munizmo tvanų.

Senatorė Buttfield, kuri nese
niai lankėsi Pietų-Rytų Azijoj, ra
gino studijuoti mūsų Azijos kai

mynų kalbų, istorijų ir kultūrų.
"Mes privalome pagelbėti jiems 

patiems galvoti. — Ji pasakė. — 
Mes negalime palikti mūsų opo
nentams tos daugybės milijonų 
azijiečių, kurie yra mūsų kaimy
nai.”

Perdavęs šios kalbėtojos mintis, 
laikraštis toliau paminėjo koncer
tų ir medelių sodinimų.

Meninę minėjimo programų at
liko visų trijų tautų chorai ir 
solistai. Dalyviai tikrai dėkingi 
rengėjams, kad jie išvengė ilgų 
kalbų, kuriose anksčiau nuolatos 
būdavo kartojami visiems žinomi 
dalykai. Ir senatorės Buttfield 
kalba buvo viena iš geriausių per 
visus ligšiolinius minėjimus. Ji 
nesisvaidė patarimais ir pamoky
mais, kų mes turime daryti, kad 
būtume geri Australijos piliečiai. 
Tačiau ji visai teisingai pastebėjo, 
kad mes privalome supažindinti 
australus su tikruoju komunizmo 
pavojumi, nes ir ligšiol eilinis aus
tralas to pavojaus dar vis nesu
pranta. Ji prikišamai parodė, kad 
Australijos kaimynai tų pavojų ir 
jo grėsmę jau tikrai jaučia ant sa
vo pečių. O nuo Azijos iki Aus
tralijos tik vienas žingsnis.

Labai sveikintinas Baltų Tary
bos žingsnis — prijungimas prie 
programos atskiro leidinėlio, ku
rio pirmam puslapy yra didelė kli
šė su raudonarmiečiu, stovinčiu 
ant Dauguvos tilto Rygoje. O po 
ta kliše yra padėtas šitoks priera
šas:

"Rusas komunistas sargybinis 
ant Princo Tilto Melburne? Ne
įmanoma!”

Ir mes Rytų Europoje taip gal
vojome prieš 1939 metus. Tada at
žygiavo vyrai su ilgais šautuvais 
— ir jie pasiliko ligšiol. čia jūs 
matote vienų iš jų —nufotogra
fuotų 1956 m., vienuolika metų po 
karo, Latvijos sostinės širdyje, 
Rygoj, ant Dauguvos tilto. Tas 
vaizdas kartojasi per visų Rytų 
Europų...”

Toliau leidinėlyje labai konden
suotai sužymėti svarbesnieji So
vietų Sųjungos teroro aktai lais
vų tautų atžvilgiu nuo 1917 m. 
iki paskutinių dienų — komuniz
mas yra priedanga Rusijos koloni- 
jalizmui.

Priminus genocidų, leidinėlis 
baigiamas šiais žodžiais:

“Visos tautos prisimena aukas, 
tačiau visos tautos ir kiekvienas 
individas turi dirbti, kad saugotų 
laimę, žmogaus teises ir teisybę. 
Komunistai naudoja saldžius žod
žius, bet jų darbai yra diametrą- 
liškai priešingi jų žodžiams.”

V.R.

NETEKOME PAVYZDINGŲ 
JAUNIMO VADOVŲ

š.m. birželio 13 d. "Memorial 
Hali” salėje, New Market, susirin
ko gausus būrys tautiečių tarti 
sudie Nijolei ir Povilui Stelmo
kams, pakėlusiems sparnus į anų 
pusę vandenyno — Amerikon.

P.p. Stelmokų išvykimas mūsų 
apylinkei daro nuostolių daugiau, 
nei vienos šeimos netekimas.

Pov. Stelmokas — ilgametis, 
energingas ir kruopštus skautų 
"Ventos” vietininkijos vietininkas, 
Apylinkės Valdybos narys ir vice
pirmininkas, draugiškas, ramaus 
būdo ir tiesių principų dar jaunas 
žmogus.

P. Nijolė Stelmokienė — mer
gaičių skaučių vadovė, vargo mo
kyklėlės pasišventusi mokytoja ir 
visų lietuvaičių gerbiama draugė.

Jų mažytė dukrelė — Dalė, pa
veldėjusi visus geruosius tėvelių 
privalumus, irgi jau žengia su vi
sais skautais tiesiuoju keliu.

Vsai suprantama, kad Apylin
kės Valdyba, visi skautai-tės ir 
daug tautiečių, suruošė atsisvei
kinimo vaišes tai brangiai šeimai, 
tarė daugel padėkos žodžių, įteikė 
dovanėlę ir liūdėdami atsisveiki
no.

Tegu lydi Juos laimė kelionėje 
ir pasisekimas dėdės Šamo žemė
je — laikinojoje buveinėje.

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Ruoštas Apylinkės Valdybos, šis 
minėjimas įvyko St. Marie’s para
pinės mokyklos klasėje, Sth. Bris
bane, š.m. birželio 14 d.

Minėjimų pradėjo Lietuvos Him
nu Apyl. Valdybos P-kas Kaz. 
Statkus.

Pakvietęs garbės prezidiuman 
Teresę Aponaitę, buv. Sibiro trem
tinę ir savanorį-kūrėjų S. Reutų, 
Vald. P-kas paprašė paskaitai Po
vilų Kviecinskų, (Snjr.).

Po jautrios ir didele rimtimi iš
klausytos paskatos Marg. Muraus- 
kenė deklamavo T. Aponaitės “Ele
gijų", kurioje buv. tremtinė išlie
jo Sibiro kankinio sielos raudų. 
Mes ašarojome...

Skautė N. Mališauskaitė išpildė 
pianu Rubinšteino “Mirusiam drau
gui" ir jaun. skautė Virg. Stankū
naitė — Anclife “Naktis”.

Muzikos meno mylėtojas Pr. 
Budrys, išvedęs priekin mišrų jau
nimo chorų, tikrai puikiai atliko 
Žilevičiaus “Laisvės dainų" ir, po 
nesibaigiančio prašymo jų pakar
tojus, išpildė Vanagaičio "Maldų”.

Tautos kankinius pagerbę susi
kaupimo momentu, minėjimų bai
gėme giesme “Marija, Marija” ir 

pradėjome mūsų Apylinkės susi
rinkimų.

Susirinkimui pirmininkavo ir jį 
iki galo pravedė Apylnkės vald. 
pirmininkas Kaz. Statkus.

Susirinkimo eigoje nutarėme:
Pasiųsti šv. Tėvui rezoliucijų 

mūsų pasiuntinybės prie Vatikano 
padėties atstatymo reikalu ir pra
šyti Jo šventenybę moralinio už
tarimo mūsų tautai politinėje are
noje.

Nutarėme ir vėl atgaivinti var
go mokyklėlę, apsvarstėme daug 
kitų vietinio pobūdžio apylinkės 
reikaliukų ir kiek “apsičaižę” išsi
skyrėme.

šia proga norisi paskelbti spau
doje kaimyninių apylinkių žiniai, 
kad Brisbane ir šiais metais neli
ko be vadovų.

Valdybų turime šitokio sustato:
Apylinkės Vald. pirm-kąs — Ka

zimieras Statkus, gyv. 65 Kings- 
holme St., New Farm, Brisbane, 
vice-pirmininkas — Povilas Stel
mokas (išvyksta Amerikon), sek
retorė — Margarita Murauskienė, 
kasininkas — Antanas Norkus ir 
narys — Pranas Budrys.

Corinda* Povei*

N. ZELANDIJA
PASIBAIGĖ 

“LITUANUS” VAJUS
1958 metų pradžioje Naujoje 

Zelandijoje gyvenantieji lietuviai 
paskelbė atsišaukimų — vajų Lie
tuvių Studentų Sųjungos leidžia
mam žurnalui paremti. “Lituanus” 
žurnalas yra leidžiamas anglų kal
ba ir yra skirtas informuoti ang
liškai kalbančiuosius Lietuvos rei
kalais. Leidinys yra susilaukęs 
aukšto įvertinimo iš žymių svetim
šalių intelektų bei mokslinių ir 
politinių institucijų.

Studentai kreipėsi į Naujoje 
Zelandijoje esančius lietuvius per 
Bendruomenės biuletenį, Apylin
kių Valdybas, atskirais laiškais ir 
kur buvo įmanoma — asmeniškai. 
Vajus gerokai užsitęsė, kadangi 
kai kurios vietovės labai ilgai ne
atsiskaitė, vienok vajus baigėsi. 
Surinkta £ 29 svarai. Studentai 
nuoširdžiai dėkoja aukojusiems. 
Surinkti pinigai padės ‘Lituanus” 
žurnalui skleisti Lietuvos reikalus 
angliškai kalbančioje visuomenė
je. Žemiau seka aukotojų sura
šąs.

AUKOJO:
Auckland’e

£ 3.0.0 — Aucklando Lietuvių 
Apylinkės Valdyba; £ 2.0.0 — N. 
Z. Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba; £ 1.10.0 — G. Procuta ;£ 1.5.3 
— V. Procuta; po £ 1.0.0 A. At- 
kočaitis, M. Babrauskienė, M. Ci
bulskis, J. Gaigalas, V. Grigaliū
nas, N. Liutikaitė, č. Liutikas, J. 
Liutikas, A. Medžiausis, J. Pap-

RUSAI PASIGROBĖ INŽINIERIUS
(13 PONIOS IMGARD GROETTRUP DIENORAŠČIO)

Kartais, susidėjus aplinkybėms, 
įvykių rezginyje išgarsėja šiaip 
jau beveik niekam nežinomos vie
tos ir vardai. Ar daug kas girdė
jo, pvz., apie Peenemuende, kol 
vokiečių armija šalia to žvejų kai
melio nebuvo įsirengusi raketų ty
rimo dirbtuvių? šiandien panašiai 
ir rusų salų Gorodomlijų reikia 
priskirti prie garsių geografinių 
vardų. Tai yra mažoka sala paly
ginant didokame ežere, netoli Vol
gos ištakos. Ji yra pusiaukelyje 
tarp Leningrado ir Maskvos, kur 
sovietai laikė vadinamų vokiečių 

raketų kolektyvų. 1953 metais vo
kiečiai, po Stalino mirties, grąži- 
nant juos j tėvynę, buvo rūpestin
gai tikrinami, kad neišsivežtų pro
pagandinių fotografijų negatyvų. 
Bet niekas neįtarė jaunos vokie
čių kolektyvo vedėjo žmonos, ku
ri jau nuo mažens buvo įpratusi 
rašyti dienoraštį ir tęsė jį toliau, 
ko nė rusai nežinojo. Per tų dieno
raštį ir išėjo viešumon įvykiai, 
kurie ligi šiol buvo nežinomi.

štai tie įvykiai. Tik pasibaigus 
karui, raketų ekspertai Peene
muende pasirašė sutartį su ameri
kiečiais. Jie dabai- leidžia “Eks- 
plorerius”. Raketų V-2 inžinieriai, 
kurie jas gamino Harzo kalnų po
žemiuose, išvykti iš tėvynės neno
rėjo. Turbūt jų niekas geruoju ir 
neprašė.

XXX
Rusai, užėmę tų sritį, vokiečius, 

dirbusius įmonėje, pakvietė grįžti 
prie darbo, nes jie norį jų vėl ati
daryti.

Vokiečiai, nenorėję palikti savo 
krašto, tų kvietinių priėmė. Jie ne
norėjo būti be darbo. Tačiau 1946 
m. spalio 22 d. naktį 200 tų vyrų 
buvo staiga apsupti ir su žmono
mis, vaikais bei giminėmis pakrau
ti į traukinius ir išvežti. Tų pačių 
metų lapkričio 20 d. jiems buvo 
įteikti kontraktai, kuriais duodami 
valdiški butai, didelė? algos spe

lauskas, L. Paukštienė, J. Pečiu- 
laitis, A. Pinkus, A. Senkus ir B. 
Stacevičius; po 0.10.0 — A. Mit- 
kevičius, M. Palubinskas, E. Pet- 
raškienė ir J. žiginskas.
Palmeriton North’s £ 1.0.0 — R.
Tarvydas;
Hamiltone 0.10.0 P. Čepulis;
Wellington’s 0.10.0 — E. Makaus
kas; 6 šil. — V. Gerdvilis; po 
5 šil. F. Jarašius ir L. Vilkenos; 
4 šil. A. Makauskienė; po 0.2.6. 
G. Balčiūnas, J. Jarašiėnė, J. Ku
likauskas, M. Narusevičienė ir L. 
šlikienė; 0.2.3 V. šlikas;
Christchurch’s 10 šil. A. Senators
kis.

Lietuvių Studentų vardu 
(Naujoje Zelandijoje) 

G. Procuta

cialistams ir numatomas dviejų 
metų darbo terminas. Butus gavo, 
tačiau algos netrukus buvo žy
miai sumažintos^ o apie laikų jau 
nebuvo nei kalbos.

Jų dauguma buvo tuojau pa
siųsta j Gordomliją, o kita dalis 
apgyvendinta netoli Maskvos. Po
nia Imgard Groettrup, dienoraš
čio autorė, buvo tarp apgyvendin
tų prie Maskvos, kur išbuvo iki 
1948 metų pavasario. 1948 m. bir
želio 20 d. ir tie buvo nuplukdyti 
j salų. Jie buvo taip ilgai laikomi 
netoli Maskvos, nes rusai tuo metu 
bandė savo pirmųsias raketas.

Rusai buvo pagrobę dvi vokie
čių raketas V-2 kažkur Vokietijoje 
ir apie tuzinų V-2 buvo sumonta
vę Maskvoje iš dalių, pagamintų 
Vokietijoje. Raketas iššovė Kapu
stin Yar’e, apie 60 mylių į rytus 
nuo Stalingrado.

Pirmosios vokiečių raketos V-2, 
bandytos 1947 m. spalio 30 d., pa
vyko iššauti labai gerai. Kitos, 
bandomos sekančių dienų, suspro
go. Pirmasis vokiečių raketų V-2 
iššovimas JAV įvyko prie White 
Sands, New Mexico, 1946 m. ba
landžio 18 dienų. 1947 m. lapkričio 
1 d. rusai iššovė pirmų V-2 rake
tų, sumontuotų iš dalių. Bandymas 
pavyko. Po to iššovė, dar apie 10 
ar 11.

XXX
Po to vokiečiai jau nebematė 

daugiau raketų iššovimų. Rusai 
nusprendė panaudoti vokiečius, 
kaip “gyvų enciklopedijų”, išsi
reiškė ponia Groettrup. Bet vokie
čiai įrodinėjo, jog niekas negali 
rimtai dirbti, vartodamas tik po
pierių ir pieštukų. Pagaliau jiems 
buvo leista statyti saloje raketų 
motorams bandyti dirbtuvę. Ta
čiau jie jau niekada nebuvo nau
dojami raketų iššovimui. Jiems tai
gi nieko nepavyko sužinoti, ar ru
sai iššovė bent kokių raketų, ar 
ne.

Kartais vokiečiai, raketų spe
cialistai, buvo prašomi kritikuoti 
rusų projektų. Kartais rusai pa
prašydavo vokiečių pagaminti 570 
mylių ir 1,850 mylių tolio raketų 
projektus. Pateikus savo planus, 
vokiečiai niekada nesužinojo, kas 
su jais buvo padaryta. 1950 metų 
Kalėdose vokiečiai padarė tai, ko 
vokiečiai nesitikėjo: jie rezignavo! 
Bet tai jų neišlaisvino. Jų algos 
buvo sumažintos pusiau ir jiems 
buvo duotos žemesnės pozicijos 
kurios mažai arba visai neturėjo 
ryšio su raketomis.

1951 m. kovo 27 dienų 20 vokie
čių buvo pasiųsti namo. 1952 m. 
birželio 21 d. daugumas kitų buvo 
grąžinti į tėvynę, tik du tuzinai 
buvo sulaikyti Gorodomlijoj.

“L.”LMELBURNO LIETUVIU KLUBAS , IR JO KRITIKAI
Kiekvienas didesnis, bendrų in

teresų įgyvendinimo siekiantis, 
užsimojimas, kaip taisyklė susi
laukia kritikos ar net opozicijos. 
Tai natūralu ir neišvengiama, ir 
to negalima laikyti neigiamu reiš
kiniu. Priešingai, vispusiškai rei
kalų nagrinėjant, apsvarsčius vi
sus už ir prieš, yra lengviau su
rasti teisingų bei dauguipai priim
tinų sprendimų.

Melburno Lietuvių Klubas, ku
rio pagrindinis tikslas yra įgyti ir 
administruoti Lietuvių Namus, vis 
dar yra gana dažnos ir ne visada 
objektyvios kritikos taikiniu. Kai 
kurių asmenų straipsniai, pareiš
kimai ir kitos "teisybei” jieškoti 
pasirenkamos priemonės verčia 
suabejoti, ar visa tai būtų daro
ma išeinant iš noro Lietuvių Na
mams padėti.

Yra galimos dvi kritikos rūšys: 
pozityvi ir negatyvi. Pozityvi — 
kada kritikuojantis yra aktyvus 
bendro darbo dalininkas ir, kada 
jis kai kuriais klausimais nesutik
damas su kitais, tų patį darbų dir
bančiais, juos kritikuoja, siūlo 
savo idėjas ir joms įgyvendinti 
j ieško šalininkų. Tai konstrukty
vus kelias, praktikuojamas kiek
vienoje organizacijoje, kur reika
lai tvarkomi demokratiniu princi

pu. Negatyvi kritika pasireiškia 
tada, kada asmuo ar asmenų gru
pės, iš šalies, patys nedalyvauda
mi darbe, kitų darbų pavaizduoja 
tiktai iš blogos pusės. Dar blogiau, 
kada bendro reikalo priedangoj 
pradedama užgaulioti veiklesnius 
bendruomenės narius ir skelbti iš
kraipytus faktus. Tai apgailėtini 
ir žalingi reiškiniai, kurie, deja, 
vis dar kartojasi Melburne ir 
drumsčia lietuvių nuotaikas.

Neturėdamas noro leistis į po
lemikų su kų tik suminėtos rūšies 
kritikais, manyčiau, jog būtų nau
dinga paliesti kelis Melburno Lie
tuvių Klubo veiklos momentus, 
kurie klubo narių yra įvairiai in
terpretuojami ir vertinami.

Yra galvojančių, kad daug laiko 
būtų sutaupyta ir nereikalingų 
ginčų išvengta, jei Lietuvių Namų 
įsigijimo akcija būtų buvusi pra
dėta planingai, t.y. pirma paruoš
ti įstatai, klubas įteisintas vald
žios įstaigose ir tik po to pradė
tas narių verbavimas ir lėšų tel
kimas. Esą kiekvienam būtų aiš
ku, kokios teisės ir prievolės jo 
laukia įstojus į klubų. Samprota
vimas aiškus ir logiškas ir, be 
abejo, normaliose sąlygose tik ši
toks kelias ir jsivaizduotinas. Ta
čiau, šiandien taip samprotaujan

tieji tautiečiai neturėtų pamiršti 
dviejų dalykų: viena, kad patarti, 
o ypatingai kada gali kitų atsiek
to darbo rezultatus vertinti iš per
spektyvos, yra daug lengviau, kaip 
pačiam imtis darbo ir antra, kad 
naujai atsidūrę šiame krašte ne
radome lietuviškų organizacijų, iš 
kurių patyrimo būtume galėję pa
simokyti. Todėl ir Lietuvių Namų 
idėja (taip pat ir kitų lietuviškų 
organizacijų bei mokyklų pradžia) 
buvo ne planavimo ar studijų, bet 
spontaniško patriotinio pasireiški
mo išdava. Ne dėl statuto parag
rafų suko sau galvas pirmieji 
Lietuvių Namų idėjos rėmėjai, 
dar 1950 m. pradžioje savo įna
šais padarę pirmą konkretų žings
nį — įsteigę Namų Fondą. Sava 
pastogė, kuria galėtų naudotis 
kiekvienas lietuvis ir visos lietu
viškos organizacijos, buvo vienin
telė jų ambicija.

Kiek vėliau, kada jau buvo su
darytas Namų Komitetas, pradė
ta galvoti apie statutą ir jam pa
ruošti buvo sudaryta teisinė ko
misija. Tačiau ir tuo metu lėšų 
talkinimą komitetas laikė pirmos 
eilės reikalu.

Statuto parengimas buvo ilgas 
ir nedėkingas darbas. Nei kiek 
nemažinant teisinės komisijos at
likto darbo vertės, tenka paste
bėti, kad ji sėsdama ruošti klubo 
statutą padarė vieną klaidą, bū
tent: nesusipažino su Viktorijoj 
veikiančiu Companies Act, pagal 
kurį tvarkosi visos Viktorijos vai-Į 
stybėj inkorporuotos organizacijos! 

ir bendrovės. Jei tas momentas, 
pradedant darbą, nebūtų išleistas 
iš aklų, greičiausia, statuto pa
ruošimas ir klubo įteisinimas bū
tų atliktas bent metus anksčiau. 
Teisinė komisija paruošė tokį sta
tutą, kokio norėjo didžiuma M.L. 
klubo iniciatorių ir rėmėjų. 
Bet, kada toksai statutas buvo 
pateiktas advokatų įstaigai atlikti 
klubo įregistravimą, buvo pasaky
ta, kad tokioj redakcijoj jis ne
priimtinas, nes prieštarauja Com
panies Act nuostatams. Buvo nu
rodyta, jog reikalinga įnešti kai 
kurių esminių pakeitimų. Svar
biausi jų buvo: 1) klubo nariu 
gali būti tik fizinis asmuo (iš
krenta organizacijos) ir 2.) klubo 
narys, sprendžiant klubo reikalus, 
turi tik vieną balsą, nežiūrint jo 
įnašų dydžio bei skaičiaus (at
krenta: akcija — 1 balsas princi
pas). Kiti pasiūlyti pakeitimai ne
buvo esminiai. Kaip turėjo elgtis 
Klubo Taryba, pastatyta į tokių 
padėtį? Pradėti viską iš naujo, t. 
y.: sudaryti komisijas, posėdžiau
ti, šaukti visuotinį narių susirin
kimą (kas tikriausi metams atito
lintų namų pirkimą), ar, pasirė
mus klubo narių susirinkimo duo
tu Tarybai leidimu, padaryti rei
kalaujamus pakeitimus ir klubą 
įteisinti? Taryba pasirinko antrą
jį kelią, tikėdamasi, kad daugu
ma klubo narių jos veiksmui pri
tars. Jei neklystu, tiktai septyni 
asmenys tada pareiškė nesutinką 
pasilikti įregistruoti klubo nariais. 
Jiems buvo grąžinta jų įnašai. Dėl 

M.L. Klubo Tarybos pasirinkto 
būdo — referendumo keliu gauti 
narių pritarimą klubo įregistravi
mui, galėtume ginčytis be galo ir 
niekad vienos nuomonės neprieiti. 
Bet kokia ir kam iš to būtų nau
da?

Kaip jau buvo minėta, M.L. 
Klubas buvo įsteigtas tikslu įgyti 
Melburno lietuvių bendruomenei 
Lietuvių Namus ir juos adminis
truoti. Tatai padaryta bei daro
ma. įteisinto klubo statutas nei 
kiek nekliudo užsibrėžtiems tiks
lams siekti. Be abejo, tūlas gali 
įžiūrėti taisytinų dalykų klubo or
ganizacinėj santvarkoj (statute) 
ir Tarybos darbuose, bet tai jokiu 
atveju nepateisina kaikurių tau
tiečių užimtos laikysenos M.L. 
Klubo atžvilgiu.

Esame perdaug ambicingi; daž
nai savo ambiciją pastatome pir
moj vietoj, nustumdami antrojan 
svarbius, bendriems tautiniams in
teresams siekti tarnaujančius, dar
bus. Ne dėl esminių dalykų įsi
leidžiam į nesibaigiančias polemi
kas, kurių vienintelis tikslas — 
rehabilituoti pažeistą “ego”. No
rėdami aponentą “sutriuškinti”, 
be skrupulų renkame argumentus, 
nesišykštim insinuacijų. Ko nebe- 
išdrįstame pasakyti per laikraštį 
ar susirinkime, išdėstome proza 
arba “poezija" "žaliuose lapeliuo
se”. Ir taip be galo, be krašto.

Ramiau ir šalčiau pažiūrėjus į 
dalykus, palikus nuošalyje pažeis
tas ambicijas (kurių pažeisti tik
riausia niekas nesikęsino), atrodo, 

būtų galima daugeliu atvejų rasti 
bendrą kalbą, kurios šiandien Mel
burne vis dar pasigendama.

Jeigu skiriamės savo pažiūrose 
dėl M.L. Klubo statuto ar dėl įgy
tų Lietuvių Namų tinkamumo lie
tuvių bendruomenei, tai jieškoki- 
me praktiško kelio pažiūroms su- 
derintiTo neatsieksime ignoruoda
mi vieni kitų darbą ir nesiskaity
dami su faktais.

M.L. Klubas yra legali, statuti
nė, inkorporuota organizacija. Tai 
yra faktas, kurio nepripažinti bū
tų savęs klaidinimas. Lietuvių Na
mai taip pat yra realybė. Geri jie 
ar ne — tai kitas reikalas, bet jie 
yra. M.L. Klubas leidžia jais nau
dotis visoms lietuviškoms organi
zacijoms ir sambūriams. Tikriau
sia nebuvo atsitikimo, kad kuriai 
nors organizacijai būtų buvę ne
leista ten įsikurti ar posėdžiauti. 
Kaip visiems yra žinoma, klubo 
nariu gali būti kiekvienas lietuvis, 
jei jis įmoka statutu nustatytus 
įstojamą ir nario mokesčius. Ne
teko girdėti, kad kas nors, pareiš
kęs norą tapti klubo nariu, būtų 
gavęs neigiamą atsakymą. Keliais 
atvejais teko pastebėti klubo tary
bos kreipimąsi į Melburno lietu
vius, kviečiant juos aktyviai įsi- 
jugnti į klubo darbą.

šių faktų šviesoje, neįtikinan
čiai nuskamba M.L. Klubui adre
suojami priekaištai, esą jis uzur
pavęs kitų teises į Lietuvių Namų 
valdymą. To nebuvo ir nėra. Tas

(Tęsinys 4 psl.)
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MIRĖ ŽYMUS LITUANISTAS
S. m. balandžio 1 d. Upsaloje', 

Švedijoje, mirė 85 metus eidamas 
žinomas slavistas bei baltologas 
Upsalos univ. profesorius emeritas 
Richard Ekblom. Jis gimė 1874. 
Studijavo Upsaloje. 1908 įsigijo 
filosofijos daktaro laipsnį. Kurį 
laiką dėstė prancūzų kalbų Kari
nėje jūrų mokykloje ir rusų kal
bų augštoje prekyboje mokykloje 
Stokholme. 1921 — 1939 jis buvo 
slavų kalbų profesorius Upsalos 
univ.

Nors prof. Ekblom studijavo ro
manų kalbas, tačiau jo mokslinė 
veikla reiškėsi slavistikoje ir bal- 
tologijoje. Pirmose tos rūšies stu
dijose jis nagrinėjo kaikuriuos sla
vų vietovardžius ir mėgino įrody
ti jų švediškų kilmę. Pasinaudo
damas moderniaisiais eksperimen
tinės fonetikos metodais, jis tyrė 
serbų, bulgarų ir lietuvių kalbų 
garsų ištarimų.

Lietuva ir lietuviai buvo prof. 
Ekblomui visada prie širdies. 
Lietuvoje jis turėjo draugų, pa
žino prof. Krėvę-Mickevičių, prof. 
Biržiškas, mūsų kalbininkus. Rū
pinosi lietuviais studentais, stu
dijavusiais Upsalos univ. Susidarė 
lyg ir tradicija, kad lietuviai stu
dentai Upsaloje priklausė Vastgo- 
ta studentų sambūriui (nacijo- 
nui), kurio inspektorium buvo 
prof. Ekblom. Už savo nuopelnus 
tiek Lietuvai, tiek lietuvių kalbai, 
kurių jis tyrė, prof. Ekblomas bu
vo Lietuvos prezidento aktu 1928 
m. gegužės 15 d .apdovanotas Ge
dimino trečiojo laipsnio ordinu.

A* Mirė bolševikų kankiny* 
A.a. Aleksandras Grigaliūnas pa
laidotas šv. Kazimiero kapinėse, 
Čikagoje. Velionis buvo bolševikų 
kankinys. Kilęs iš Kaišedorių, gy
veno daugiausia Kaune, buvo ge
ležinkelių dirbtuvėse garvežių me
chanikas. Buvo geležinkeliečių 
šaulys. Bolševikai jį suėmė per 
Visų šventę 1940 m. Laikė Lukiš
kių kalėjime. Buvo nuteistas 10 
metų ištrėmimui. Lietuvos kalėji
muose buvo išlaikytas iki 1941 m. 
birželio 22 d., kada jį išvadavo lie
tuviai sukilėliai. Bolševikai kalė
jimuose žiauriai mušė, kankino. Iš 
kalėjimo grįžo su palaužta sveika
ta ir džiova.

★ JAV LB Informacijos žinyba, 
įkurta 1959 m. vasario 8 d., jau 

Melbumo Lietuviu Klubas t 
ir jo kritikai

teises gali turėti kiekvienas lietu
vis, jeigu tik jis to nori. Kaltinti 
klubo Tarybų dėl to, jog organi
zacijos neteko galimybės sprend
žiamu balsu dalyvauti Klubo rei
kalų tvarkyme, taip pat yra gry
nas nesusipratimas. Ne Tarybos 
iniciatyva tai buvo padaryta ir ne 
Tarybos kaltė, kad veikiantieji įs
tatymai tokio atvejo nenumato. 
Mano supratimu, organizacijų 
klausimas neobjektyviai perstato
mas. Tikrumoje tai yra daugiau 
formalinis, bet ne esminis reika
las. Kas sudaro organizacijas ir 
jų vadovybes? Niekas kitas, bet 
tie patys veiklesnieji lietuviai, 
kurių darbu ir pinigu buvo įsteig
tas M.L. Klubas bei nupirkti Lie
tuvių Namai. Tai kodėl būkštau- 
ti, kad orgaizancijų nariai, kartų 
įstoję j klubų, įgaus antiorgani- 
zacines tendencijas?

Dėlto, kad M.L. Klubo reikalų 
tvarkymas yra išimtina klubo na
rių teisė ir prievolė, atrodo, dvie
jų nuomonių negalėtų būti. Klubo 
nariai yra atsakomingi ne tiktai 
prieš lietuvių bendruomenę, bet 
kartu ir prieš šio krašto įstaty
mus. Be jau padarytų piniginių 
įnašų, kiekveinas klubo narys yra 
įsipareigojęs ribotai sumai (£ 5.) 
padengti nuostolius, jei tokie kada 
nors atsirastų.

Tie M.L. Klubo nariai, kurie 
nepildo statuto jiems uždedamų 

baigė organizacinius darbus. Žiny
ba yra pastoviai veikianti bend
ruomeniška organizacija. Jos tik
slas aptarti bendruomeniškų ideo
logijų, bendruomeniškų mintį 
skleisti bei informuoti apie LB 
sumanymus, jų įgyvendinimų ir at
liktus darbus. Informacijos žiny
ba apima eilę skyrių: spaudos ir 
radijo, bendruomeniškos minties 
gilinimų bei jtaigojimų, paskaiti
ninkų, leidinių bei medžiagos tel
kimų (archyvų). Jos būstinė Či
kagoje.

Informacijos Žinybos valdybų 
sudaro: pirm. — Gediminas Galva, 
pirm. pav. dr. kun. Antanas Juška, 
sekr. — Jonas Jasaitis.

Eilė skyrių, kurie yra valdybos 
narių tiesioginėje priežiūroje, jau 
pradėjo savo srities darbą.

★ Sol. Prudencija Bičkienė, dra
matinis sopranas, balandžio 4 d. 
koncertavo kartu su mezzosopra- 
nu Stase Daugėliene Amerikoj.

Dabar solistė Pr. Bičkienė in
tensyviai ruošiasi trio koncertui 
(kartu su publikos mėgstamuoju 
sol. Stasiu Baru — Baranausku 
ir amerikiečių baritonu). Liepos 
pradžioje minimas trio duos visų 
eilę koncertų universitetams Mid
west apylinkėje, Amerikoje. Jie 
yra pasirašę metams sutartį.

Gegužio 2 d. sol. Pr. Bičkienė 
davė koncertine forma ištraukas 
iš Smetonos operos “Parduotoji 
nuotaka” Orchestra Hali salėje, 
Čikagoje,

Sol. Pr. Bičkienė yra mėgsta
ma amerikiečių publikos ir jos 
kviečiama koncertams. Prieš kurį 
laikų ji buvo vienintelė solistė da
lyvavusi Amerikos moterų sųjun- 
gos surengtoje muzikinėje šeimos 
popietėje Čikagos šiaurinėje da
lyje. Gražiabalsė solistė davė ame
rikiečiams ir lietuviškų dainų, ku
rios klausytojų buvo labai šiltai 
priimtos ir vėliau komentuojamos, 
kad kalbos nemokėjimas visai ne
kliudė žavėtis dainomis, kurios 
buvo taip aiškios ir gražios.

★ Dail. Vesčiūno paveikslų pa
roda Nepriklausomųjų galerijoje, 
Gare-Maritime, Prancūzijoje, nuo 
balandžio 15 d. tęsėsi iki gegužio 
15 d. Jų globojo Mentono mėras, 
Alpes — Maritimes srities atsto
vas parlamente. Išspausdintame 
parodos proga informaciniame la
pelyje Jean Alban pažymi, kad 
dail. Vesčiūnas yra pamėgęs fan

prievolių, t.y. nemoka metinio na
rio mokesčio neišvengiamai išjun
gia save iš aktyvaus dalyvavimo 
tariant klubo reikalus. Tenka tik 
apgailestauti, kad dalis M.L. Klu
bo narių pastato save į tokių pa
dėtį. Vieni jų atsirado tokioj pa
dėtyje dėl savo nerangumo, mat, 
daugeliui yra sunku paštu atliki
nėti pinigines operacijas. Reikia 
tikėti, kad parankiai progai pasi
taikius, jie atliks savo įsipareigo
jimus ir atgaus pilnas nario tei
ses. Tačiau, nepaslaptis, jog dalis 
klubo narių pasirinko šį “pasyvios 
rezistencijos” kelią, išreikšti savo 
nepritarimui M.L. Klubo Tarybos 
veiklai. Sąmoningas bendruomenės 
narys, jei jam rūpi Lietuvių Na
mų reikalas, neturėtų taip elgtis. 
Pasitraukimas iš organizacijos ar 
kitokiu būdu savęs pastatymas į 
pasyviųjų eiles, nėra vykęs būdas 
nuomonei išreikšti. Tai yra nega
tyvus veiksmas ir kaipo tokie nei 
veikėjui, nei reikalui, kurio vardu 
tai daroma, nepasitarnauja.

Todėl, kam save priskirti j pa
syviųjų stebėtojų kategorijų, jei
gu kiekvienam nariui yra užtikrin
ta galimybė aktyviai dalyvauti 
M.L, Klubo veikloje? Jei randama, 
kad yra taisytinų dalykų M.L. 
Klubo statute ar aplamai klubo 
veikloje, tai to reikėtų siekti tvar
kingu būdu ir teisėtomis bei tei
singomis priemonėmis, nesikratant

tastinius, nuostabius kūrinius, 
“žmogus ir gamta maišosi jo 
drobėse metamorfozę stebukle, at- 
gimstančiame prieš mūsų akis... 
Jo originalūs darbai pasižymi nuo
latiniu formų judėsiu ir spalvų 
spindėjimu”.

* Ad. Varnas ruošiasi rudens 
parodai, piešdamas peisažus ir fi
gūrinius darbus nauju stiliumi.

* Nauja ekspedicija j Britų 
Hondūrą. Prof. K. Pakštas vėl 
pakviestas dalyvauti Amerikos 
mokslininkų zoologinėje ir geo
grafinėje ekspedicijoj į Britų Hon
dūrą. ši antroji ekspedicija bus 
bent kiek padidinta ir geriau ap
rūpinta technikos ir susisiekimo 
priemonėmis ir ji pasiryžusi prasi- 
briauti į paslaptingus Hondūro ir 
Guatemalos miškus, apžvelgti ma
žai žinomų indėnų gyvenimų. Eks
pedicija ketina išplaukti savu lai
vu liepos pradžioje ar vidury. Eks
pedicijos planuojamas maršrutas 
žada visiškai sensacingų įspūdžių. 
Ekspedicija užtruktų arti poros 
mėnesių.

* Vytauto Ignatavičiaus — Ig- 
no tapybos — grafiko* paroda 
Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, 
baigėsi. Joje buvo išstatyta mūsų 
dailininko 60 kūrinių: aliejinės 
tapybos, lino ir medžio raižinių, 
tušo paveikslų, guašo. Autorius 
duoda gausiai kūrinių religinėmis 
temomis.

ir Danutė Sutkaitytė, neseniai 
atvykusi Amerikon iš Australijos, 
pakviesta dainuoti The American 
Opera bendrovės statomoje Verdi 
operoje “II Trovatore”. Opera sta
toma Čikagoje. Mūsų lietuvaitė 
dainuos Leonoros vaidmenyje. 
Vladas Jakubėnas pakviestas vie
nu iš dirigentų.

GEN. KONSULUI JONUI
BUDRIUI 70 METŲ

Jonas Budrys, Lietuvos genera
linis konsulas New Yorke, gegu
žės 10 susilaukė 70 metų.

Generalinio konsulo pareigose 
Amerikoje jis išbuvo jau 23 metus. 
Per tų laikų nusipelnė ir New Yor- 
ko miesto garbės piliečio vardo.

Prieš Ameriką gen. konsulo pa
reigose 1933 — 36 jis buvo Kara
liaučiuje. Tos pareigos apėmė vi
sus Rytprūsius.

Lietuvių .visuomenėje jis yra 
labiau susijęs su prisiminimais apie 
Klaipėdos krašto sukilimų. Jame 
jis buvo vienas iš organizatorių ir 
vyriausias sukilimo vadas. Po pa
sisekusio sukilimo, jis 1923 — 25 
ten ėjo įvairias aukštas pareigas 
— aukštojo įgaliotinio padėjėjas, 
įgaliotinis, gubernatorius.

Gimęs buvo Kaune. Gimnazijų 
Kaune buvo baigęs 1907,. Nuo to 
laiko iki karo dirbo Lietuvoje ir 
Latvijoje valdžios įstaigose. Karo 
metu buvo mobilizuotas ii- į Lietu
vą grįžo tik 1921. Nuo to momen
to jo veikla buvo susijus kurį lai
kų su žvalgybos organizavimu — 
buvo kariuomenės kontržvalgy
bos viršininkas, politinės policijos 
viršininkas. Jo metu buvo susek
tas garsusis P0W sąmokslas su
rengti perversmų Lietuvoje ir pri
jungti Lietuvą prie Lenkijos.

darbo ir atsakomybės.
Liepos mėn. įvyksta M.L. Klu

bo Tarybos rinkimai ir apyskaiti- 
nis klubo narių susirinkimas. Kiek
vienam klubo nariui yra atviras 
kelias ateiti į klubo vadovybę. To
dėl asmenys, kurie yra nuoširdžiai 
susirūpinę M.L. Klubo veikla ir 
Lietuvių Namų ateitimi, turėtų 
tai įrodyti pozityviu darbu. Žmo
nės su konstruktyviomis idėjomis 
ir geru bagažu energijos visur 
laukiami.

Drįstu spėti, kad ligi šiol M.L. 
Klubui vadovavę klubo nariai pir
mieji pasveikintų naujas jėgas, 
atėjusias jų pavaduoti.

J. R-*.

KULTŪRINĖ KRONIKA
* Lietuvių poezijos rinktinius 

kūrinius verčia į ispanų kalbą žy
mus Kolumbijos rašytojas, poetas 
Nic Bayona Pasada. Vertimai bus 
išspausdinti St. Goštauto ruošia
moje antologijoje. Šis autorius 
ypač mėgsta O. Milašių ir yra į 
ispanų kalbų išvertęs jo kūrinių, 
jų tarpo ir “Don Miguel Manara".

* Apie senovės Prūsus yra pa
rašęs išsamų 600 puslapių veika
lą dr. Anysas. Kolkas nežinia, kas 
imsis išleisti šį veikalų.

ir Arch. J. Mulokas buvo paga
minę* projektą lietuviško gėlių 
darželio, kuris buvo įrengtas Čika
goje kovo mėn. 14 — 22 d. vyku
sioje parodoje ir buvo apdovano
tas sidabro medaliu. Tų projektų 
arch. Mulokas sukūrė, norėdamas 
pasitarnauti lietuviškam reikalui, 
aukodamas savo darbų be atlygi
nimo. Lietuvių gėlių daržely buvo 
koplytėlė, apsodinta lelijomis, spal
vingų gėlių klombos su gražiomis 
tvorelėmis, centre dominuojantis 
Vytis. Medžio darbų atliko P. Vėb
ra; gėlėmis ir kitais įrengimais, 
pagal J. Muloko projektų, rūpino
si Liet. Agronomų sųjunga.

* Vytauto Mačernio poezija.
Šiemet spalio mėn. 7 dienų su

kanka 15 metų, kai Lietuvoje žu
vo poetas Vytautas Mačernis, vie
na ryškiausių savo literatūrinės 
kartos asmenybių. *

Kovų ir pirmųjų okupacijų me
tais Vytauto Mačernio kūryba ne- 
besuspėta išleisti atskiromis kny
gomis. Tik po rašytojo mirties, 
1947 metais, Romoje teišspausdin- 
ta nedidelė dalis jo poetinio pali
kimo bendru “Vizijų” vardu. Pa
čioje tėvynėje visais pokario me
tais ir ligi šiol Mačernio poezija 
okupantų nebeleidžiama skelbti.

Tad minint 15 metų sukaktį nuo 
poeto tragiškos mirties, laisvaja
me pasauly dabai* išleidžiamas vie
noje knygoje pilnas Vytauto Ma
černio poezijos rinkinys. Leidinį 
redagavo Kazys Bradūnas. Kny
gos įvadų parašė Alf. Nyka — Ni- 
liūnas. Medžio graviūromis iliust
ravo dail. Paulius Augius. Leidė
jas — poeto bendraamžis bičiulis 
med. dr. Albinas Šmulkštys.

Tatai bus didelio formato, apie 
300 psl., puošni knyga, apimanti 
Vytauto Mačernio Vizijų ciklų, Me
tų sonetus, gausius pavienius eilė
raščius ir nebaigtas poemas.

* Lietuvos meno bibliografinė 
antologija — tokiu pavadinimu 
knyga ruošiama Kolumbijoje. Jų 
spaudai ruošia Stasys Goštautas. 
Joje bus liečiamos šios temos: lie
tuvių meno kultūros apibūdinimas 
ir įtaka, folkloras, heraldika, tauti
niai drabužiai, tautiniai žaidimai, 
tautinis dekoravimas, letuvė mo
teris -— menininkė, skulptūra, liau
dies skulptūra, kryžiai, tapyba, 
Čiurlionis, Dobužinskis, realizmas, 
impresionizmas ir jo ryškusis at
stovas A. Galdikas, modernizmas, 
V. K. Jonynas, Petras ir J. Rimša, 
vitražas, lietuvių architektūra, Vil
niaus architektūra, liaudies šokiai, 
Lietuvos baletas, lietuvių muzika, 
kanklės, dainos; kitataučiai, studi
javę lietuvių dainas, lietuvių cho
rai, Šimkus, Čiurlionio kompozici
jos, religinės lietuvių kompozici
jos, lietuvių opera, simfoninė kū
ryba, lietuvių kalba ir literatūra
— Donelaitis, Baranauskas, Mai
ronis, Strazdelis, Vienažindis, Vai
čiulaitis, Baltrušaitis, Mickevičius, 
Bern. Brazdžionis; lietuvių proza
— Daukantas, Valančius, Basana
vičius, Kudirka, Biliūnas, Jakštas, 
Vaižgantas, Vydūnas, Herbačiaus- 
kas, Biržiškos, St. Šalkauskis, trys 
moterys rašytojos, Krėvė, Vienuo
lis; lietuviai filme ir televizijoje.

Apie šios knygos pasirodymų 
jau. rašo Kolumbijos spauda, in
formuojama, kad tai bus įdomus 
leidinys, kad turės 200 puslapių ir 
daugiau kaip 100 iliustracijų.

* Lietuvių Istorijos draugijos 
valdybos posėdyje bal. 25 d. bu
vo plačiau nagrinėjama Durbės 
mūšio padariniai Lietuvai ir kry
žiuočių ordinui tarp 1260 — 1290 
m. Vokiečiai sulaikyti ir jų slin
kimas į rytus sulėtintas.

Gana platų įvykių vaizdų patel
kė M. Nauburas. Jo mintis ir da
romas išvadas papildė J. Kreivė
nas, Kadangi sekančiais 1960 me
tais sueina 700 metų nuo Durbės 
mūšio, sutarta paminėti tų įvyki 
plačiau Tautos Praeities žurnale.

* Kun. J. Danieliau* knyga 
“Vaikų auklėjimas šeimoje” jau 
gaunama. Autoriaus leidinys, iš
spausdinta Italijoje, tėvų salezie
čių spaustuvėje. Lietuvių salezie
čių gimnazija dabar palaipsniui 
darosi ir lietuviškos knygos centru. 
Ši kun. Danieliaus knyga yra pa
vadinta pedagogine studija, vado
vėlis tėvams auklėtojams. Auto
rius aptaria vaiko charakterio ypa
tumus, jo būdo auklėjimų, svarsto 
vaiko iš prigimties paveldimas sa
vybes ir auklėjimo įtakų. Specia
liai sustoja prie mažų vaikų auk
lėjimo, nagrinėdamas, ai* reikia 
tenkinti vaiko prašymus, norus, 
užsispyrimų.

Antra knygos dalis skirta vaikų 
seksualiniam auklėjimui. Autorius 
randa, kad toksai auklėjimas rei
kalingas, jisai turi būti pradėtas 
pakankamai anksti; aiškinimas tu
rįs būti konkretus ir realus.

Autorius konspektyviškai ap
žvelgia daug dalykų, laikydamasis 
daugiau tradicinės krypties, nors 
ir įvesdamas drąsesnių naujumų.

★ Dr. H. Nagio nauji projektai.
Jau dabar jis turi paruošęs 

eilėraščių rinkinį spaudai. Po to 
žada išleisti dar porų poezijos kny
gų. Taip pat yra užplanavęs dai
liosios prozos kūrinių.

Dr. H. Nagys daug dirba ir kul
tūrinėje srityje, daug rašo Lietu
vių Enciklopedijai ir t.t.

ir Naujos liet, daininkės operi
nis debiutas. Balaodžio 26 d. Či
kagoje, miesto centre Verdi ope
ros “II Trovatore (Trubadūras) 
spektaklyje Leonoros rolėje debiu
tavo lietuvaitė dainininkė Danu
tė Sutkaitytė, lyriniai dramatinis 
sopranas. Ji yra tremtinė, atvyku
si prieš pusantrų metų iš Austra
lijos; dirba kaip gailestingoji se
suo. Dainuoti mokytis ji pradėjo 
dar Vokietijoje, Muenchene, Haen- 
delio vardo konservatorijoje, vė
liau tęsė studijas Melbourne, Aust
ralijoje. Chicagoje ji mokosi pas 
Anna Dal Preda, American Opera 
Co. direktorę ir šio spektaklio or
ganizatorę.

RELIGIJOS BŪKLĖ LENKI JOS MOKYKLOSE
•Šiuo metu Lenkija turi 210 

"pasaulietiškų” mokyklų, kuriose 
nemokoma religijos. Tad jų skai
čius nuo 1958 m. birželio m. pa- 
trigubėji. Lenkijoje yra 25,000 
pradžios mokyklų ir keli šimtai vi
duriniųjų. Tokiu būdu mokyklos 
be religijos nesudaro ir vieno nuo
šimčio.

Daugiausia mokyklų be religi
jos yra vaivadijų ir apskiričių 
miestuose. Mažesniuose miesteliuo
se ir kaimuose jų yra maža. Tokių 
mokyklų didžiuma — pradžios ir 
profesinės. Mažiausia yra be reli
gijos pedagoginių licėjų.

Dienraštis Sztandart Mlodych ra
šo, kad tose mokyklose religija 
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JAUNIMO 
RAŠINIŲ 

KONKURSAS
Ryšium su “Tėviškės Žiburių” 

savaitraščio dešimtmečiu skelbia
mas jaunimo rašinių konkursas, 
kurio mecenatas yra kun. dr. Juo
zas Prunskis, paskyręs ĮklOO.

I — Konkurse gali dalyvauti vi
so pasaulio lietuvių jaunimas iki 
25 metų amžiaus.

II — Konkurse dalyvaujantieji 
pasirenka vieną šių temų:

L Kokią reikšmę teikiu religijai 
savo ir tautos gyvenime?

2. Kokios mano pareigos Lietu
vai ir gyvenamajam kraštui?

3. Ką man duoda lietuvišką 
spauda?

4. Kaip vertinu gyvenamojo 
krašto jaunimų?

5. Kų galvoju apie jaunosios it 
vyresniosios lietuvių išeivijos kartų 
santykius?

III — Rašinio apimtis: apie 
500 — 700 žodžių. Rašyti galima 
tik lietuviškai: mašinėle arba 
ranka.

IV — Po rašiniu pasirašyti sla- 
pyvarde ir pažymėti amžių ir iš
silavinimų (gimnazija, kolegija, 
universitetas ar kitokia mokykla). 
Tikrųjų pavardę su adresu įdėti 
atskiran užlipintan vokan ir išsiųs
ti kartu su rašiniu.

V — Rašinį išsiųsti nevėliau 
1959 m. spalio 15 d. šiuo adresu: 
Konkurso Komisijai, 941 Dundas 
St. W., Toronto 3, Ont., Canada.

VI — Už geriausius rašinius 
skiriamos premijos: I — 50 dol., 
II — 30 dol., ir III — 20 dol. Pre
mijos gali būti išmokėtos gavėjų 
pasirinktomis knygomis arba pi
nigais.

VII — Premijuoti rašiniai bus 
išspausdinti “T. Žiburiuose”. "T. 
Žiburiai” taipgi pasilieka teisę 
spausdinti ir nepremijuotus raši
nius.

VIII — Premijos įteikiamos To
ronte 1959 m. lapkričio 14 d. per 
“TŽ” dešimtmečio minėjimą.

IX — Vertintojų komisijos sudė
tis bus paskelbta vėliau.

“Tėviškės žiburiai”.
1959 m. gegužės mėn. 15 d.

pašalinta tėvų reikalavimu. Ka
dangi daugiausia mokyklų be reli
gijos yra didesniuose miestuose, 
daugiausia Varšuvoj, t.y. adminis- 
traciniuos centruos, kur yra daug 
valstybės tarnautojų, kurių di
džiausias iš visų sluogsnių nuošim
tis priklauso komunistų partijai, 
tai visai suprantama, kodėl ten 
lengviau pašalinti iš mokyklų re
ligiją. Bolševikų spaudimas savo 
padaro, šiaip jau visuomenė tai 
presijai nepasiduoda ir savo mo
kyklose religijų išlaiko. Pedagogi
nių licėjų be religijos maža, nes 
juos mažai lanko įtakingų bolše
vikų vaikai. Mokytojų profesija 
jų nevilioja.
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Pirmose antrojo rato žiemos 
rungtynėse Kovo jauniai susitiko 
su gana stipria NPBC jaunių ko
manda ir jas pralaimėjo, kas įvy
ko dėl puolikų solo žaidimo, silp
no priešo žaidėjų dengimo ir ne-

Sportinio darbo sunkumai
Kam- tenka dirbti sporto orga

nizacijų darbų, verbuojant jau
nius, tas dažnai susiduria su įvai
riais sunkumais. Didžiausia kliū
tis — įjungti jaunius j kurių nors 
sporto šakų — yra tėvų nesutiki
mas ir nepritarimas šiam reika
lui. Iš daugelio pasikalbėjimų su 
tėvais ir jauniais išryškėja to 
priežastys. Kodėl tėvai nesutinka 
leisti savo vaikų į Lietuvių Sporto 
Klubus, priežasčių yra daug. Daž
niausia yra pareiškiama, kad spor
tas sutrukdysiųs mokslų, be to, 
dar baimė dėl būsimų išlaidų; ne
noras išleisti vienus vaikus į treni
ruotes arba rungtynes; nuogąsta
vimas, jog platesnis vaikų bendra
darbiavimas pakenksiąs geram vai
ko išauklėjimui; pačių vaikų tin
gėjimas ir nenoras įsipareigoti 
bent kokiai drausmei ir pareigoms; 
nuomonė, jog sportas iš viso yra 
nereikalingas ir dar visa eilė pa
našių samprotavimų, žinoma, skir
tinga vietovė turi skirtingas prie
žastis. Ar tos visos priežastys turi 
pagrindo ir rimtų argumentų, rei
kia labai abejoti.

Pamėginkime peržvelgti visas tas 
kliūtis iš eilės. Kad sportas kam 
nors būtų pakenkęs moksle, labai 
retai tenka tatai girdėtu Niekas, 
tur būt, neginčys, jog dauguma 
sportininkų yra pavyzdingi ir net 
labai geri mokiniai. Pavyzdžiui: 
geriausias Pietų Australijos mo
kinys latviukas yra vienas iš ge
riausių jaunių lauko teniso žaidė
jų ir dar patsai vadovauja vienai 
grupei sportininkų. Jeigu vaikas 
neturi gabumų mokslui, nieko ne
padės ir geriausi tėvų norai išmo
kinti jį inžinieriumi arba daktaru. 
Labai geras dalykas siekti mokslo, 
bet per jėgą, vaikų paverčiant 
bemaž kaliniu, retai atsiekiama 
pageidaujami rezultatai.' Australų 
vaikai taip pat mokinasi ir vis dėl
to jie turi pakankamai atliekamo 
laiko sportui.

Dažnai tėvai neturi net supra
timo, kiek jie skriaudžia savo vai
kus, neleisdami jaunystėje kulti
vuoti kurių nors sporto šakų. Ka
da baigiami mokslai, sportuoti pra
dėti jau būna per vėlu. Sportas 
yra vienodai reikalingas kiekvie
nam jaunuoliui-lei, nežiūrint kuo 
jisai gyvenime bus. Geriausi šiuo 
metu pasaulio sportininkai taip 
pat yra moksleiviai-studentai. Tai
gi, kodėl būtinai sportas kenkia 
lietuviams mokintis? Nejaugi lie
tuviai yra toki bukapročiai, kad 
nuo mokslo nė pusvalandžio netu
ri protiniam poilsiui.

Labai mėgstama tvirtinti, kad 
vaikai neturi sportui laiko. Reika
linga tik gerų norų, o laiko užten
ka viskam. Reikalingumų padary
ti pertrauką moksle patvirtina ne 
tik pedagogai, bet ir daktarai. Tė
vai labai apkrauna savo vaikus be 
tiesioginio mokslo, dar siųsdami

jų priežiūroje. Varžyboms esant 
vėlyvoms, vaikus galėtų palydėti 
patys tėvai, tai ir jiems būtų pro
ga išsiblaivyti nuo visokių rūpes
čių ir iš arčiau pažinti sportą. 
Žinoma, jei savo vaikais nei tru
pučiuko nepasitikima, tai tada ir 
sporto klubas nepajėgs jų prižiū
rėti. Sielojimasis, jog per varžy
bas arba treniruotes vaikai, pla
čiau bendradarbiaudami didesnia
me būryje jaunimo, praras savo 
geras ypatybes, taip pat nieko ne
pagrįstas nuogąstavimas. Ligi šiol 
dar nėra žinoma, kad fizinis lavi
nimas būtų ką nors nukreipęs blo
ga kryptimi. Jeigu kas ir nukryps
ta į šunkelius, tai tam pradus daž
niausia gauna jau prieš ateidamas 
j sportininkų tarpą. Jaunuolis-lė, 
kuriam rūpi kitos pramogos, yra 
sunkiai ir beveik visai nepritrau
kiamas j sportininkų eiles. Kad 
sporto klubai yra daugeliui padėję 
nukrypti į geresnį kelią, tai to 
niekas, tur būt, neužginčys. Aiš
ku, kad ir sportininkų vadovų tar
pe pasitaiko tinkamesnių ir ne 
tiek tinkamų asmenų, bet tatai yra 
ir visose organizacijose. Asmenys, 
kurie jaučiasi be jokių trūkumų 
tam darbui, yra mielai laukiami 
įsijungti į sportinį darbą ir vado
vaujamas pareigas. Jaunimas juk 
ir mokyklose bei kitur susitinka 
ir turi bendrauti su įvairaus būdo 
ir polinkių draugais, čia ir vėl 
priklauso nuo jaunuolio-lės, ko
kius draugus sau pasirenka ir ką 
ima pavyzdžiu. Galima būti tik
riems, jog sportininkų tarpe yra 
vengiama laikyti blogo pavyzdžio 
jaunimų. Toksai jaunimas sporto 
nemėgsta ir greitai iš sportininkų 
eilių išbyra. Jeigu tėvai jaunus 
vaikus paragina pradėti kultivuoti 
kurią nors sporto šaką, vaikai dau
giausia ją pamėgsta ir su noru jo
je dalyvauja.

Kada vaikas išauga į jaunuolį- 
lę, dažniausia tėvų raginimai bū
na pavėluoti. Toksai jaunuolis-lė 
jau tada tingi ką nors pradėti, 
kur nors įsijungti ir paklusti bent 
kokiai drausmei. Savo tingėjimui 
pateisinti, jis suranda šimtus 
“svarbių” priežasčių. Tėvai turėtų 
panaudoti savo įtaką vaikams, kai 
ją dar tyri, vėliau jau vaikai diri
guoja tėvams, ar tatai jiems pa
tinka ar ne.

Nuomonė jog sportas iš viso ne
reikalingas, atrodytų kvailiausia, 
bet vis dėlto ji yra viena iš pa
grindinių kliūčių ir didžiausia. 
Dažniausia visos kitos kliūtys ir 
priežastys išrandamos tik šiai pa
teisinti. Mes mėgstame ir labai 
mėgstame save laikyti labai kul
tūringais žmonėmis. Kartais net 
ligi tokio juokingumo', kad mums, 
kaip labai kultūringiems, netgi 
sportas esąs nereikalingas. Spor
tas, daugelio akimis žiūrint, tai tik 
tamsių, nekultūringų ir neišauklė-

vykusio mėtymo.
Puolėjai — Daniškevičius, Dau- 

daras ir Lukoševičius — kartais 
parodydavo gerą žaidimų puolime, 
bet silpni mėtymai ir stoka ben
dradarbiavimo viską gadino. A. 
ir G. Grudzinskai žaidė gynime.

Stebint žaidimų matėsi, kad jau
niams, kurie beveik visose žaistose 
rungtynėse parodo daug energi
jos ir verlžlumo, trūksta vadovo, 
kuris jų augančias jėgas ir ener-

tų žmonių liuoslaivio praleidimas. 
Būdami “labai” kultūringi, turė
tume žinoti, jog kuo kultūringes
nė tauta, tuo ji daugiau turi spor
tininkų. Sportuoja visi, pradedant 
darbininkais, baigiant profesoriais, 
daktarais ir prezdentais. Aišku, 
kiekvienas pasirenka sau tinkamą 
sporto šakų, pagal amžių ir fizi
nį pajėgumą. Australijoje patys 
matome senukus-kes baltomis 
skrybėlėmis ridinėjant kamuolius 
ant žalios vejos, arba žaidžiant 
golfą. Daugelio iš mūsų akimis 
žiūrint — tai kvailystė. Jeigu to
kią nuomonę pareikštume austra
lui, jisai mus palaikytų bepročiais 
arba geriausiu atveju — puslauki
niais žmonėmis. Yra žinoma net
gi, kad ir su fiziniais trūkumais 
žmonės turi savo sporto klubus ir 
žaidžia jiems pritaikytus žaidimus.

Nejaugi mes lietuviai esame 
“viršžmogiai" ar kas panašaus, kad 
sportas mums yra nereikalingas? 
Geriau prisipažinkime, jog esame 
atsilikę mylių — myliomis nuo 
kultūringų tautų toje srityje. Tė
vai patys, neturėję jokio fizinio 
auklėjimo ir jokio supratimo apie 
kokį nors sportą yra akli apie fi
zinio auklėjimo reikalingumą ir 
jų vaikams. Nemėginkime paneig
ti to, ką praktikuoja visas pasau
lis, mokyklos ir kitos jaunimo auk
lėjimo institucijos. Atrodytų, jog 
būtų pats laikas daugeliui lietuvių 
pamatyti, jog fizinio auklėjimo 
srityje esame beveik, beraščiai.

Tarp kitų kliūčių dar pasitaiko, 
jog jaunuoliui-lei palankius kele
tą treniruočių ir netapus “žvaigž
de”, tėvai, dažnai ir patys vaikai, 
nusprendžia, kad kas nors netvar
koje su treneriais, kad iš labai ga
baus (tėvų nuomone) vaiko nepa
darė “žvaigždės”. Dažnai po tokio 
apmąstymo jaunuolio ir nepama
tysi daugiau treniruotėse. Tapti 
“žvaigžde” kurioje nors sporto ša
koje, reikia turėti tam įgimtus 
gabumus ir kietų užsispyrimą. Rei
kalinga atsisakyti daug malonumų 
ir įdėti labai ir labai daug darbo 
— treniruočių. Visų čia minėtų 
ir nepaminėtų klipčių ir priežas
čių pagrindas yra ir mūsų tautie
čių abejingumas, apsnūdimas ir 
tingėjimas viskam, kur gali reikti 
nors pirštą pajudinti, , gal būt, 
dar ir šilingų išleisti.

Laikas būtų jau susiprasti ir 
prabusti, nes antraip — apsama
nosime ir apkerpėsime.

B. Nemeika

giją tvarkytų aikštėje ir gražiai 
sužaistų, ko žiūrovai laukia.

Žiūrovas

KOVAS — TIG PIRATES 52:26 
(20:17)

Kovo jauniai susitiko su stip
riausia komanda turnyre, kurios 
žaidėjai yra -aukšto ūgio, bemaž 
visi aukštesni šešių pėdų. Jau
niai žaidimų pradėjo didele sparta, 
kas priešui labai nepatiko, tuo 
tarpu koviečiai rinko taškus savo 
naudai. Puslaikio gale A. Dauda- 
ras dėl penkių baudų turėjo ap
leisti aikštę, kai antrojo puslai
kio pradžioje ir Daniškevičius, ga
vęs penktąją baudą, paliko aik
štę. Likus tik trims žaidėjams, 
priešas pradėjo laisvai žaisti ir 
koviečiai netik nelaimėjo, bet ga
vo gerų pusšimtę.
Taškai: Daniškevičius 20, Grud- 
zinskas ir Daudaras po 1.

JAUNIAI IR TRENERIS
Po paskutiniųjų rungtynių bu

vo sužinota, kad Kovo jaunių 
visos laimėtos rungtynės šiame 
turnyre buvo nubrauktos, laimėji
mų užskaitant priešui, nes du ne
registruoti žaidėjai (Stasiūnaitis 
ir Vasaris) žaidė už Kovų, taip 
pat kai du “A” klasės žaidėjai 
(Vasaris ir Daniškevičius) žaidė 
šioje klasėje. To pasėkoje jauniai 
nutarė daugiau šiame turnyre ne
žaisti ir, sudarius naujų sąstatų, 
pradėti žaisti vasaros turnyre.

Šiuo metu vienas iš skaudžiau
sių dalykų jauniams yra savojo 
trenerio neturėjimas, nes buv. 
treneriui V. Daudarui laikinai dėl 
persikrovimo darbu atsisakius, val
dyba neįstengia parūpinti tinkamo 
trenerio, nors senjorai šiais me
tais ir nedalyvauja žiemos turny
re. Seniesiems Kovo krepšinin
kams yra tikrai didelė gėda, kad 
turėdami gerų medžiagų negali 
pašvęsti kelių valandų laiko jau
nių treniravimui.

Jauniai turnyrų pradėjo su de
šimtimi žaidėjų ir treneriu, kai 
dabar teliko vos penki aktyvūs ir 
nė vieno trenerio, nors aš tikiu, 
kad važiuojant į Adelaidės Jubi
liejinę šventę atsiras 15 žaidėjų 
ir bent trys treneriai.

Jaunis

Sporto Naujienos
* Stasys Darginavičius, buvęs 

vienas iš žymiausių Australijos 
krepšininkų ir Australijų atstova
vęs Melburno Olimpiadoje, š.m. 
birželio 23 dienų su žmona išplau
kė j Ameriką, kur Čikagoje ap
sistos nuolatinėm apsigyvenimui.

Paskutiniuoju laiku, prieš pus
metį S. Darginavičius persikėlė 
iš Melburno į Perthų ir ten jau 
buvo pradėjęs vadovauti lietu
viams krepšininkams. Sydnėjuje 
Darginavičiai buvo sustoję ketu
rias dienas, kurių metu aplankė 
ir atsisveikino su savo senaisiais 
draugais sportininkais. Sp. Sk. Re
daktorius Darginavičiams linki ge
riausios sėkmės Amerikoje, neuž
mirštant ir ten įsijungti į lietuviš
kąjį sportinį gyvenimų.

* Jubiliejinės šventės Adelai
dėje laimėtojams, gal but, ir vi
siems šventės dalyviams yra nu
matoma įteikti specialūs diplomai, 
kurių projektai jau dabar yra 
ruošiami.

i* Jubiliejinėje šventėje šiais 
metais greičiausia bus pravesta 
komandiniai ir indivvidualiniai 
baudų mėtymai, kurie buvo pasiū
lyti adelaidiškio sportininko Mo
rfino ir, Adelaidės Vyties valdybai 
sutikus šias varžybas pravesti, ta
riamasi su ALFAS valdyba. Tai 
būtų pirmosios baudų mėtymo var
žybos Australijoje.

*■ Amerikos Šachmatų Federa
cija savo laikraštyje “Chess Life” 
paskelbė šachmatininkų klasifika
ciją, vad. “National Chess Rating”. 
Iš daugiau kaip 3.000 pavardžių, 
yra paminėti ir šie lietuviai: meis
terių klasėje — P. Tautvaiša, eks
pertų klasėje — K. Jakštas, K.

Jankus, A. Nasvytis, V. Palčiaus- 
kas, K. Škėma, Ė. Staknys ir A. 
Zujus. a. Klasėje — A. Gied
raitis, V. Karpuška, V. Kutkus, S. 
Makutėnas, K. Merkis, A. Pukins- 
kis, J. Staniškis, A. Survila ir G. 
Šveikauskas, b. Klasėje — A. 
Keturakis, G. Kuodis, A. Makaitis, 
A. Ratas, M. Slapšys, S. Trojanas, 
J. Vilkas ir J. Vilpišauskas. i

Įvairenybės
SKAUTAI LENKIJOJE

United Press International UPI 
iš Varšuvos gautomis žiniomis ba
landžio 21 d. Lenkijos skautų va
dovai perdavė skautybės sąjūdį 
komunistinio jaunimo organizaci
jai (komjaunimui). Laiks nuo lai
ko amerikiečių spaudoj (neskautų) 
pasitaikydavo žinučių ar nuotrau
kų iš neva tai skautų veiklos ko
munistinėje Lenkijoje. Su pasku
tiniu žygiu paaiškėjo, kad tai bu
vo tik maskavimasis prieš pasaulį. 
Net ir gomulkiniam komunizmui 
skautybė yra nepageidaujama.

LIETUVOS OKUPANTŲ 
ATSTOVAS ČIKAGOJE

Nesenai Čikagoje lankėsi So
vietų ambasados Vašingtone ant
rasis sekretorius Laurynas Kapo
čius, kuris buvo vietos lietuvių, 
pritariančiųjų Lietuvos okupaci
jai, svečias. Būdamas Čikagoje, 
jis turėjo nemaža pasitarimų su 
savo vienminčiais, nors taip pat 
bandė susisiekti su kaikuriais nau
jaisiais ateiviais dėl “kultūrinio 
bendradarbiavimo".

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

BOSE
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.

)J<B5ZSiB52SB5HSB5HS2Sa525252SH52S2SZ5aS25HS2SB525252SaS2SHSaSHSEroi
H EUROPIETIS SPECIALISTAS
S OPTIKAS
ffi Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
ffi akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
m šeštad. 9-13 vai.
S 9th Floor, 109 Swanston St.. Melb. GI. Telef.
S (Priešais Melbourne Town Halt)
H Centr. 1819

juos mokytis baleto, muzikos ir 
panašiai. Tiems mokslams dažniau
sia vaikai siunčiami taip pat pa
gal tėvų užgaidas, nežiūrint vai
kų-gabumų bei tokio mokslo rei
kalingumo. Dažniausia tie mokslai 
nebūna gyvenime įgyvendinti, ir 
neatneša jokios naudos. Nors la
bai skundžiamasi dėl laiko stokos, 
visgi dažnai tenka matyti jaunuo- 
lius-les kinuose arba slampinėjant 
be tikslo gatvėmis. Jeigu laisva
laikis būtų sunaudojamas sportui, 
tai tikrai vaikai gautų daugiau 
naudos.

Baimė dėl išlaidų, tai tik ligotai 
taupių tėvų baimė, savo vaiko ge
rovei atsakant kelius šilingus. Iš
laidos sportui tikrai nėra didelės 
ir jos tėvų neprivestų prie skurdo. 
Jeigu kas nors atsiduria sunku
muose, Sporto Klubas visados 
stengiasi padėti pagal išgales 
sportuojančiam jaunimui. Tačiau 
vis dėlto ši kliūts yra fanatiškai 
taupių tėvų tarpe didelis stabdis 
vaikų fiziniam auklėjimui. Baimė 
išleisti vienus vaikus į treniruo
tes arba varžybas yra nugalima, 
ir esmėje be pagrindo, nes treni
ruotės vyksta dienos metu, dide
liame jaunimo būryje ir vyresnių-

S JONAS ELECTRICS 8
S 14S CATHERINE STREET, LEICHHARDT g 
H SYDNEY Mg MIELI TAUTIEČIAI! S
Cj Aš turiu nuosavų elektrinių reikmenų parduotuvę ir todėl S 
m galiu pasiūlyti Jums televizijos aparatus, skalbimo mašinas, šal- g 
S dytuvus ir kitas prekes su garantija ir žymia nuolaida. Reikalui g 
S esant atvykstu j namus dėl pardavimo ar remonto. B
g Kreipkitės laiškeliu arba telefonu :LM 2753 ir aš Jus aplankysiu, m 
g JONAS ABROMAS Į3
i?5E5H5a52525aS2S2SE52525E52SaS2Sa5a5HSa5E52Sa5a525a5E52SH52525Bs3

Kvalifikuotas lietuvisKvalifikuotas lietuvis £

Šaldytuvu mechanikas, I
ž atstovaująs vienų iš didžiausių Sydnėjaus firmų, laisvu laiku X 
Y taiso, reguliuoja ir 100%-niai sutvarko šaldytuvus, duodamas X 
•į* nemokamų trijų mėnesių garantijų. Skambinti telefonu UY 7345, / 
$ arba rašyti 99 Fenwick St., Bankstown, į
$ KOSTAS STEVENS {

. 5-TH FLOOR

XXX
SIUNTINIAI I LIETUVĄ
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J. Strautins
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£

306 The Causeway 
MELBOURNE

Siuntinys uz pusę kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIŪLO SIUNTINI, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BOTŲ 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 muitų 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 jpylams medžiaga 1 yd..................................
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain)

geriausios vilnos 1 yd............................................................................... ,
Vyriški pusbačiai oxford ........................................................................ ;
I visas kainu 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 uš kiekvieno siunti
nio pristatymą atsako BALTIC STORES.
m. 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 I LIETUVA.,

17/6.

3.0.0.
2.5.0. r
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MOŠŲ PASTOGE
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1959 m. birželio 26 d.

nOsų pastogė
APASTALISKASIS DELEGATAS PAS SYDNĖJAUS LIETUVIUS

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMO 
PAMALDOSE

J.E. Vysk. V. Brizgiui vizituo
jant Apaštališkąjį Delegatą ark. 
Ramolo Carboni, jis buvo išreiškęs 
Lietuvių kapelionui savo pageida
vimą susitikti ir arčiau susipažin
ti su Sydnėjaus lietuviais.

Tam tikslui buvo parinkta Bir
želio trėmimų minėjimo pamaldos, 
š. m. birželio 21 d. (savaitei atidė
ta, dėl J. E. Arkivyskupo išvyki
mo kuriam laikui iš Sydnėjaus), 
ir ta pačia proga jis buvo pakvies
tas ir į koncertą bei į Liet. Kata
likų Kult. D-jos dešimtmečio vei
klos minėjimą Bankstowno Lietu
vių Namuose.

Iškilmingos pamaldos vyko Cam- 
perdown’e šv. Juozapo bažnyčioje. 
J.E. arkiv. R. Carboni, atvykęs su 
savo patarėju Monsinjoru Roto- 
li, buvo pasitiktas Sydnėjaus liet, 
kat. kapeliono kun. P. Butkaus, 
būrio taut, rūbais pasipuošusių 
mergaičių ir moterų bei baltai ap
rengtų mažųjų gėlių barstytojų ir 
didžiulės minios tautiečių. Chorui 
giedant “Ecce Sacerdos Magnus", 
jis buvo nulydėtas prie didžiojo 
altoriaus. Iškilmingas, giedotines 
šv. Mišias, skirtas už ištrėmime 
ir kalėjimuose kenčiančius bei žu
vusius tautiečius, atlaikė kun. P. 
Butkus. Zvangl'io “šv. Liudviko 
Mišias” giedojo “Dainos” choras, 
vad. K. Kavaliausko, ir solo, cho
rui pritariant, C. Franck’o “Panis 
Angelicus” — p. M. Bernotienė. 
Pamokslą, anglų kalba, sakė J.E. 
Apaštališkasis Delegatas ark. R. 
Carboni, prieš tai padėkodamas 
už jam suteiktą garbę, pakviečiant 
i šių liūdnų įvykių iškilmingas pa
maldas. Pamokslo tema: birželio 
mėnuo — Liet. Bažnyčios ir tau
tos kančių ir garbės kelias.

J.E. Arkivyskupas, iš pamoksle 
suminėtų Lietuvos istorinių įvy
kių, atrodo, yra gerai informuotas 
apie Lietuvą ir lietuvius. Trumpai 
peržvelgęs Lietuvos istoriją, J.E. 
pareiškė, kad "po kiekvieno kančių 
perijodo, visuomet grįžta taika ir 
ramybė”, kuri grįšianti ir lietu
vių tautai. Šiame kontinente gy
venantiems lietuviams jis primi
nė: “šeima yra pagrindinė ben
druomenės celė — saugokite ją!” 
Dar kartą padėkojęs, J.E. pasakė: 
“Jo šventenybė šv. Tėvas žino 
jūsų vargus ir reikalus. Kaip šv. 
Tėvo atstovas sakau, kad Jis mel
džiasi už jus, myli Jus, ir laimina 
jus.” Baigiantis pamaldoms, jų da
lyviams buvo suteiktas šv. Tėvo 
palaiminimas.

Po pamaldų, šventoriuje susi
rinkusieji nusifotografavo su žy
miuoju svečiu.

A. LIET. KAT. KULT. D-JOS 
DEŠIMTMEČIO MINĖJIME

Artimesnei pažinčiai užmegsti 
J.E. Arkiv. R. Corboni tos pačios 
dienos vakarą, 6 vai., buvo pa
kviestas į koncertą ir vakarienę 
Bankstowno Liet. Namuose, kurį 
suruošė parapija ir A.L.K.K. D-ja. 
Draugija tą pačią dieną minėjo ir 
savo kultūrines veiklos dešimtme
tį-

Salė, kaip anksčiau, dienos me
tu, bažnyčia, buvo pilna tautiečių. 
Scena buvo išpuošta palmėmis, 
tautinėmis ir Vatikano vėliavomis 
bei Vyčiu.

Lygiai 6 vai. atvykusį J.E. Apaš
tališkąjį Delegatą ark. R. Corboni, 
lydimą jo patarėjo Mons. Rotoli ir 
Tėvo L. Paltanavičiaus, prie durų 
sutiko tautiniais rūbais moterys ir 
mergaitės, Sydnėjaus liet. kat. ka
pelionas kun. P. Butkus ir liet, or
ganizacijų atstovai.

Po pranešėjos M. Osinaitės trum
po pasveikinimo ir supažindinimo 
su programa, koncertas buvo pra
dėtas “Dainos” choro, vad. K. 
Kavaliausko, sugiedant “God Save 
The Queen”. Toliau choras šau
niai sudainavo J. Naujalio “Ko 
liūdi, putinėli” ir K.V. Banaičio 
“Už jūrų, marių” ir B. Budriūno 

“Pradės aušrelė aušti”. Gabioji 
pianistė I. Vilnonytė paskambino 
pianu solo M.K. Čiurlionio “Nok- 
turną” ir List’o "Soneto del Pet
rarka”, o M. Bernotienė solo, 
akomponuojant I. Vilnonytei, pa
dainavo dvi Kavecko dainas: “Ko
dėl neatėjai?” ir “Na, tai kas?”, 
Flotow’o “Paskutinę rožę” ir jau
nosios pianistės 1. Vilnonytės har
monizuotą liaudies dainą "Kai aš 
jojau”. Taip pat solo padainavo 
ir E. Vilnonis, akomp. L Vilno
nytei, dvi St. Šimkaus dainas: 
“Tamsiojoj naktelėj” ir “Kur ba
kūžė samanota”. “Aušros” skautų 
tunto taut, šokių grupė, vad. A. 
AIčiausko, akordeonu palydint p. 
A. Plukui, nuotaikingai pašoko 
porą tautinių šokių: “šustą” ir 
“Žiogelius”. Vėl “Dainos” choras 
sudainavo Žilevičiaus “Laisvės 
dainą” ir “O, kad išauštų”, Ir J. 
Tallat-Kelpšos “Meno dainą”, pa
baigoje gi liaudies dainą — “At
važiavo meška”.

Koncertas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

Programa buvo labai gerai iš
pildyta. Ir choras, ir solistai (ypač 
gražiai skambėjo p. M. Bernotie
nės solo dainos, lygiai kaip anks
čiau, pamaldų metu “Panis Ange- 
licum”) ir jaunoji pianistė 1. Vil
nonytė, ir taut, šokių šokėjai at
liekamus dalykus išpildė be prie
kaištų.

Po koncerto buvo pakviestas 
garbės prezidiumas: Garbės Svetys 
J.E. Ark. R. Carboni, Mons. Ro
toli, Tėvas Paltanavičius, kun. P. 
Butkus, ALB Krašto V-bos atsto
vas V. Bitinas, Kat. Federacijos 
pirm. A. Grigaitis, ALB Banks
towno Apyl. pirm. M. Nakutis, 
ALKKD-jos pirm. dr. A. Maura- 
gis, “Plunksnos” Klubo pirm. V. 
Kazokas, Liet. Miškininkų Auėtr. 
Sk. Pirm. R. Venclovas, ir “Dai
nos” choro dirig. K. Kavaliauskas.

Sydnėjaus liet, kapelionas kun. 
P. Butkus pasveikino J.E. Apaš
tališkąjį Delegatą lietuvių vardu 
ir padėkojo Jo Šventenybei Šv. 
Tėvui ir Arkivyskupui už jų rūpi
nimąsi lietuviais ir jų reikalais, 
taip pat išreikšdamas liet, katalikų 
norą turėti savo reikalams bažny
čią ai- koplyčią, be to, pasveikin
damas jį su jo kunigystės 25 me
tų sukaktim. Sukaktuvininkui čia 
pat buvo įteikta ir dovana nuo 
Sydnėjaus liet, katalikų, inž. Jakš
to suprojektuota, stilizuotais taut, 
raštais siuvinėta (išsiuvinėjo new- 
castlietė p. M. Rimgaudienė) stu
la.

Dėkodamas už dovaną, koncertą 
ir progą susipažinti su lietuviais, 
Svetys pridūrė, kad drauge su 
liūdnų birželio įvykių minėjimu 
švenčiama ir linksma sukaktis — 
LKKD-jos veiklos dešimtmetis. 
Toliau savo kalboje jis, tarp kit
ko, pareiškė: “Jūs turite prisitai
kyt prie naujo krašto reikalavimų, 
bet išlaikykite ir savo gražiuo
sius papročius ir ypatybes. Jais 
džiaugiasi ir australai. Saugokite 
gražiąją liet, kalbą. Ja kalbėkite! 
Būtų gėda ją pamiršti... Kiekvie
nas lietuvis berniukas ar mergai
tė turi žinoti savo tėvų kalbą, is
toriją.. .”

Kun. P. Butkus užtikrino lietu
vių katalikų lojalumą šv. Sostui 
ir Jam. Šventės dalyviai, pagerb
dami Svečią, jo 25 m. kunigystės 
sukakties jiroga sugiedojo “Ilgiau
sių metų”.

Po vakarienės J.E. ilgai vaikš
čiojo po salę, kalbėdamasis beveik 
su kiekvienu. Užklaustas, ar turė
jęs anksčiau progų susitikti su 
lietuviais, atsakė: “Daugiausia 
Amerikoje. JAV gyvena mano pus
brolis, kurio žmona “pusiau lietu
vė, pusiau lenkė". Jau 25 m. kaip 
jis esąs kunigas, 6 m. kaip Italijo
je konsekruotas vyskupu, o 1958 
m. atvykęs' j Australiją, kaip šv. 
Sosto Apaštališkasis Delegatas.

J.E. Ark. salę apleido 9.45 vai. 
vakaro, chorui ir dalyviams gie-

MELBURNAS
MELBURNO LIETUVIŲ KLUBO 

SUSIRINKIMAS
1959 m. liepos 26 d., sekmadie

nį, 1 vai. p.p. Old Man Club sa
lėje, 150 Hoddle St., Abbotsford, 
šalia Collingwood Tawn Hall, šau
kiamas Melburno Lietuvių Klubo 
narių metinis susirinkimas.

Susirinkimo darbų tvarka:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. 1959-60 m. išrinktos Klubo 

Tarybos pristatymas,
4. Valdomųjų organų praneši

mai: a. Tarybos pirmininko, b. Iž
dininko, c. Revizijos komisijos.

5. Paklausimai dėl praneišmų 
ir diskusijos,

6. Apyskaitos tvirtinimas,
7. Revizijos komisijos rinkimas,
8. 1959-60 m. mandatų komisijos 

rinkimas,
9. 1959-60 m. sąmatos priėmi

mas,
10. Einamieji reikalai ir
11. Susirinkimo uždarymas.
Paskelbtu laiku nesusirinkus 

kvorumui, po pusės valandos įvyks 
antras susirinkimas, kuris bus tei
sėtas jame dalyvaujančiam Klubo 
narių skaičiui, tačiau jis tegalės 
spręsti tik darbotvarkėje paskelb
tus klausimus.

Klubo narys, negalėdamas pats 
susirinkime dalyvauti, gali įgalio
ti jį atstovauti kitą, nario mokestį 
apsimokėjusi, Klubo narį. įgalio
jančio parašas privalo būti dar 
kito asmens patvirtintas. įgalioji
mai turi būti Klubo sekretoriui 
įteikti savaitę anksčiau susirinki
mui skirtos datos.

VISI KLUBO NARIAI KVIE
ČIAMI BŪTINAI SUSIRINKIME 
DALYVAUTI.

Sprendžiamąjį balsą teturi tik 
nario mokestį susimokėję Klubo 
nariai.

Maloniai kviečiama susirinkime 
dalyvauti, svečių teisėmis, visų 
organizacijų atstovus ir mclbur- 
niškius lietuvius.

Melburno Lietuvių Klubo 
Taryba

LINKĖJIMAI MELBURNO 
INŽINIERIAMS

Iš “M.P.” talpinto aprašymo te
ko patirti, kad Melburne atgaivin
ta Inžinierių ir Architektų Drau
gija — senai laukta ir tikėtasi.

Pagaliau kolegai Meldažiui pa
sisekė nugalėti kliūtis ir išjudinti 
Viktorijos inžinierius ir architek
tus. Tikrai tenka pasidžiaugti ir 
palinkėti sėkmės Draugijai jos 
profesiniame darbe, o Valdybai, 
ypač jos Pirmininkui kol. Melda
žiui, ištvermės bei našios veiklos.

B. Daukus, 
“Techn. Žodžio” atst. Australijoj

BRISBANE
MIELIEMS BRISBANIEČIAMS, 
prisidėjusiems ir dalyvavusiems 
mūsų išleistuvėse, esame nuošird
žiai dėkingi ir jaučiamės palieką 
skolingi.

Jūsų linkėjimai ir nuoširdumas 
paliks neišdildomas mūsų atmin
tyje. Liekame su Jumis!
Nijolė, Povilas ir Dalia Stelmokai 

dant “Sudiev, Sudiev”. Tikrai — 
Svetys per trumpą laiką savo nuo
širdumu buvo spėjęs pavergti jį 
sutikusius...

Garbingajam Svečiui išvykus, 
toliau, savųjų tarpe, buvo tęsia
mas ALKKD-jos dešimtmečio mi
nėjimas.

Dr. A. Mauragis, ilgametis d-jos 
pirmininkas, peržvelgė Šv. Kazi
miero, vėliau pasivadinusios Aus
tralijos Lietuvių Katalikų Kultū
ros Draugijos, kūrimosi ir toli
mesnės veiklos raidą, trumpai per
žvelgdamas jos nuveiktus darbus 
bei perskaitė Dešimtmečio Aktą, 
kuris vėliau buvo pasirašytas visų 
minėjimo dalyvių.

Draugiją dešimtmečio proga 
sveikino visa eilė organizacijų ir 
pavienių asmenų: ALB Krašto V- 
bos vardu — V. Bitinas, Liet. Ka
talikų Federacijos — A. Grigaitis, 
Savanorių-kūrėjų — pulk. V.

SYDNBJUS

PAMALDOS
Liepos 3d. — pirmasis peknta- 

dienis — išpažintys Bass-Hills 
bažn. nuo 7 va), vakaro;

Liepos 5 ir 19 d.d. pamaldos 
Bankstowno St. Brendan’s bažn. 
10 vai. 45 min.;

Liepos 12 d. Cabramattos lie
tuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 10 vai. K.P.B.

AUKŲ VAJUS
Kaip kiekvienais metais, Syd

nėjaus Lietuvių Caritas, liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais rinks aukas 
Vokietijos lietuviams.

Prašoma aukoti vartotus rūbus, 
avalynę, tik dar tinkamus nešioji
mui, o taip pat ir pinigais.

Aukos priimamos kikevieną sek
madienį Camperdowne prieš pa
maldas (p. A. Ničajus), o taip pat 
ir kitose vietose arba lankant ko
lonijas (per kun. P. Butkų).

Šios visos aukos bus pasiųstos 
į Vokietiją per Tėvą A. Bernato- 
nį paskirstyti jų reikalingiems.

Sydnėjaus Lietuvių Caritas

PRANEŠIMAS
A.L.B-nės Sydnėjaus Apyl. Val

dyba š.m. liepos 19 d. (sekmad.) 
kviečia Bankstowno bei Cabramat
tos apylinkių valdybų ir kitų visų 
Sydnėjaus miesto ribose veikian
čių lietuviškųjų organizacijų ats
tovų pasitarimą, kuris įvyks Syd
nėjaus Liet. Namuose, 12-20 Bo
tany Rd., Alexandria.

Jame bus pasiskirstyta datomis 
dėl 1960 m. numatytų pobūvių, šo
kių vakarų bei minėjimų.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba

STUDENTŲ IŠKYLA
Liepos 5 dieną Sydnėjaus stu

dentai rengia jaunimo i š- 
k y 1 ą NATIONAL PARKE.

9.45 vai. iš ryto visi (kurie vyks
ta su mašinomis ar pėsti — ne
svarbu) renkamės po garinių trau
kinių laikrodžiu Sydnėjaus Centr. 
stoty.

Kurie mano per dieną išalkti, 
pasirūpina sau maisto.

Programa bus įvairi.
Blogam orui esant, iškylos ne

bus. Studentų Valdyba

1 DŽ1UDO
Gegužio pabaigoje įvyko tarp- 

universitetinės džiudo varžybos 
Kensingtone, N.S.W., kuriose da
lyvavo visi pagrindiniai Australi
jos universitetai.

Pirmą vietą ir šiais metais iško
vojo Sydnėjus. Sydnėjaus studen
tai didžiuojasi, kad varžybose da
lyvavo kolega R. Daukus. Tad 
sveikinam kolegą Daukų, laimė
jusį savo rungtynes, tuo priside
dant prie Sydn. universiteto 1959 
m. triumfo. ARAS

GEELONGAS
PRANEŠIMAI

★ Pirmas visuotinis Geelongo 
Lietuvių Sąjungos susirinkimas 
įvyks š.m. liepos mėn. 12 d. Geel. 
Liet. Namuose 14.30 vai. Visi na
riai ir tie lietuviai, kurie nori pa
duoti pareiškimus, prašomi būtinai 
į šį susirinkimą atvykti.

Susirinkimo darbotvarkė: 1. Su
sirinkimo pirmininko ir sekreto
riaus kvietimas, 2. Apyl. Vald. 
pirmininko paaiškinimas, 3. Geel
ongo Lietuvių Sąjungos reikalų 
ir turto tvarkymo pavedimas Geel
ongo Lietuvių Bendruomenei.

★ Austr. Liet. Bendruomenės

Šliogeris, Liet. Miškininkų S-gos 
Išeivijoje Australijos Sk. — R. 
Venclovas, ALB Bankstowno Apy
linkės — M. Nakutis, “Plunksnos” 
Klubo — V. Kazokas, ir raštu: 
Sambūrio “šviesos” vardu pirm. 
Olšauskas ir “Tėviškės Aidų” Re
dakcijos — B. Zumeris. Paskutinis 
sveikino D-jos Dvasios vadas, kun. 
P. Butkus, prisimindamas d-jos 
pirmąsias dienas bei jos steigėjus, 
kurių ne vienas buvo salėje. Jo pa
siūlymu, kadangi dr. A. Mauragis 
nesenai šventė savo 50 metų am
žiaus jubiliejų, minėjimo dalyviai 
jam sugiedojo “Ilgiausių metų”, 
o už nuoširdų darbą d-jos eilėse 
A. Ničajus įteikė jam savo darbo 
lietuvišką kryžių.

D-jos pirm. dr. A. Mauragio pa
dėka susirinkusiems ir šios šven
tės ruošėjams — talkininkams ir 
buvo užbaigtas minėjimas.

B. Žalys

P.p. MARTINKŲ SEIMAI,
liūdesio valandoje, p. Martinkaus Mamytei mirus, 
gilią užuojautą reiškia

Levickiai ir Jankai

Geelongo Apyl. visuotinis susirin
kimas kviečiamas š.m. liepos 12 d. 
16 vai. tuoj po Lietuvių Sąjun
gos susirinkimo.

Darbotvarkėj: 1. Susirinkimo 
pirmininko ir sekretoriaus kvieti
mas, 2. Apyl. valdybos pirminin
ko pranešimas, 3. Geelongo Lie
tuvių Sąjungos reikalu pasitarimas 
ir turto tvarkymo priėmimas.

ė* Geelongo Lietuvių Bendruo
menės pirmas balius savuose na
muose, kuris turėjo įvykti birže
lio 20 d. nukeliamas į liepos 4 d. 
(šeštadieni), 7 vai. Balius įvyks 
Geel. Lietuvių Namuose. Prašomi 
visi Geelongo lietuviai su svečiais, 
taip pat Melburno ir Ballarat lie
tuviai į jį atvykti.

Apyl. Valdyba
(IŠ “G.L.”)

CANBERRA
METINIS SUSIRINKIMAS
š. m. liepos 5 d. 4 vai. po pietų 

Y.W.C.A. salėje, Civic Centre, šau
kiamas A.L.B. Canberros Apylin
kės visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidijumo kvietimas;
3. Valdybos pranešimas;
4. Revizijos Komisijos praneši

mas;
5. Valdybos rinkimai;
6. Revizijos Komisijos rinkimai;
7. Klausimai bei sumanymai;
8. Susirinkimo uždarymas.
Prašome visus — tautietes — 

čius — susirinkime dalyvauti.
Pastaba: Numatytu laiku nesu

sirinkus daugumai, po pusės va
landos šaukiamas kitas susirinki

S.M. RUGPJŪČIO 22 D. (ŠEŠTADIENI)
POLICE BOY’S CLUB SALĖJE NEWT0WNE — SYDNĖJUJE

įvyks
TRADICINIS, šiais metais ypatingas — "Mūsų Pastogės” de
šimtmečio sukakties —

SPAUDOS BALIUS
Pasirinktoji salė tikrai graži ir didelė, nesenai išplėsta ir 

perdažyta, be to, šiam baliui bus mūsų dailininkų dekoruota.
Bufetą, kaip kasmet, laikys Sydnėjaus Moterų Soc. Globos 

Draugija.
Gros mums gerai pažįstama linksmoji Spaudos Baliaus mu

zikos kapela.
Tarp kita ko, šiais metais bus tikrai įdomių staigmenų: 

vėl pasirodys “Jūsų Pastogė”, o programą išpildys visai naujos 
meninės jėgos.

Smulkesnių informacijų tilps sekančiose “Mūsų Pastogės” 
laidose.

RENGĖJAI

Sydnėjaus S.K. “KOVAS” šių metų liepos 11 dieną naujai 
perstatytoje Newtown’o Police Boys Club salėje, 15 Erskineville 
Rd. (kelios minutės pėsčiam iš Newtown’o ir Erskineville sto
čių) rengia savo

METINI BALIU

i
i

tI
i

PROGRAMOJE: 
JAUNIMO OKTETO PASIRODYMAS

ir

STAIGMENA ... “BIKINIS”

Gros geras orkestras, bus gėrimai ir užkandžiai.
Pradžia 7 vai. ir tęsis iki 1 vai. ryto.

VALDYBA

£1 NUOSAVUS NAMUS, |

įmokėjus mažą depozitą, J ' 

BcT7'- GREITAI, TVARKINGAI | 
IR GRAŽIAI | 

PASTATO JUMS o

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 vaL vakaro. j-
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mas, kuris, nežiūrint susirinkusių 
skaičiaus, bus skaitomas teisėtu.

Canberros Apyl. Valdyba

PATIKSLINIMAS
. “Mūsų Pastogės” 24-me nu
meryje įsivėlė dvi korektūros klai
dos.

Straipsnelyje, atžymint naują 
Sydnėjaus Liet. Inž. Valdybos sąs
tatą, turi būti: inž. Vazgelevičius 
— iždininkas, o inž. Grudzinskas 
sekretorius.

Straipsnyje apie Bankstowno 
Namų narių susirinkimą turi būti: 
užpirkta sklypai 50’ x 200’ (pėdų), 
o ne — 50” x 200” (atseit — co
lių).

"M.P.” redakcija

Pajieškojimai
* Pajieškomas Bronius Šimė

nas, kilęs iš Kurkliškių km., Pa
nemunio vi., Rokiškio apskr. Jį 
patį arba žinančiuosius apie jį 
prašoma kreiptis adresu:

P. šulys, 383 Barkly St., El
wood, Vic. Pajieško sesuo iš Lietu
vos.

* Pajieškomas Vitas ar Viktoras
Gerulis, kilęs iš Kazlų-Rūdos ir 
paskutiniu laiku gyvenęs Vakarų 
Australijoj (W.A.) . ‘

Kas žino apie jį, prašau rašyti 
adresu: A. Navickas, Church Str., 
Goodna, Qld.

* Pajieškomas Albinas Kutka. 
apie 51 m. amžiaus, kilęs iš Luk- 
nių km., Vyžuonų vis., į Australi
ją emigravęs 1947 m. pabaigoje.

Rašyti adresu: A. Masionis, 168 
Concord Ave., Toronto 4, Ont., 
Canada.
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