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PAVERGTŲJŲ VALSTYBIŲ SAVAITĖ
Ryšium su JAV Kongreso pri

imta Rezoliucija ir Prezidento Ei- 
senhowerio š.m. liepos 17 d. Pro
klamacija, skelbiančia Pavergtųjų 
Valstybių. Savaitę, einąs JAV Val
stybės Sekretorius pareigas Doug
las Dillon liepos 21 d. 3,30 popiet 
priėmė PET Seimo Delegaciją, ku
rią sudarė: Stefan Korbonski 
(Lenkija), Josef Kovago (Vengri
ja), Vaclovas Sidzikauskas (Lietu
va) ir PET Generalinis Sekreto
rius Brutus Coste (Rumunija). 
Vyriausybės vardu pasveikinęs 
Delegaciją, p. Dillon pareiškė, kad 
ir Amerikos tauta irAtnerikos vy
riausybė, kurios vardu jis kalba, 
rėmė ir rems pavergtųjų tautų 
pastangas atstatyti savo valstybių 
nepriklausomybę ir laisvę ir, kad 
Amerikos vyriausybė nepripažins 
dabartinio status quo Europoje. 
Ponas Dillon įteikė Delegacijai 
Prezidento Eisenhowerio Prokla
macijos fotokopiją, ant kurios yra 
ir jo, kaip einančio Valstybės Sek
retoriaus pareigas, parašas. PET 
Seimo Delegacija padėkojo JAV 
vyriausybei už jos prielankų nu
sistatymą pavergtųjų valstybių at
žvilgiu ir prašė p. Dilloną perduo • 
ti Presidentui Eisenhoweriui di

Sutrukdė Chruščiovo 
kelione *

STOCKHOLME JAU BUVO SUSIDARĘS KOMITETAS MASINĖMS 
DEMONSTRACIJOMS UŽ PABALTIJO TAUTŲ LAISVĘ RUOŠTI.

Didelę staigmeną visur sudarė 
Chruščiovo paskelbimas, kad jis 
rugpjūčio mėn. į Skandinavijos 
kraštus (Švediją, Daniją, Norve
giją) nevyksiąs. Ta prasme liepos 
19 d. Kremlius įteikė notas trijų 
Skandinavijos valstybių atstovams 
Maskvoje.

Staigus Chruščiovo atsisakymas 
motyvuojamas tuo, kad Skandina
vijoje gausiai pasireiškusios anti- 
sovietinės nuotaikos. Kelionė bū
sianti įmanoma, kai tos nuotaikos 
būsiančios palankesnės — už vie
nų ar kelių metų.

CHRUŠČIOVO STAIGAUS 
APSISPRENDIMO UŽKULISIAI

“Eltos Informacijų" Skandina
vijos korespondentas jau ne kar
tą informavo apie Skandinavijos 
viešosios nuomonės antisovietines 
nuotaikas ryšium su numatyta 
Chruščiovo kelione į šiaurę. Mums 
itin įdomu, kad šių nuotaikių su
sidarymui didelę įtaką padarė Pa
baltijo tautų ir valstybių likimo 
prisiminimas. Visa eilė Švedijos, 
Danijos ir Norvegijos laikraščių 
ir politikų į Chruščiovo planus apie 
Baltijos jūros erdves "neutrali
zaciją" atsiliepė trijų Pabaltijo 
valstybių okupacijos priminimu. 
O Chruščiovo kelionė kaip tik ir 
turėjo ruošti dirvą tam, kad Bal
tijos jūra pasidarytų “taikos jū
ra”, žinoma, Sovietams joje vieš
pataujant. Chruščiovas įsitikino, 
kad, stiprėjant Skandinavijoje to
kioms antisovietinėms nuotaikoms, 
jo numatytoji propagandinė ke
lionė gali būti nesėkminga. Tad 
ir apsisprendė kol kas nuo jos su
silaikyti.

Labai galimas dalykas, kad pas
kutinį akstiną nuo kelionės atsisa
kyti davė faktai, apie kuriuos “El
tos Informacijų” Skandinavijos 
bendradarbis štai ką praneša:

Stockholme neseniai susidarė 
komitetas, kuris paskelbė ruošiąs 
viešas masines demonstracijas tuo 
metu, kai Chruščiovas atvyks į 

džiausią PET padėką už jo Prokla
maciją, skelbiančią trečiąją liepos 
mėnesio savaitę Pavergtųjų Val
stybių Savaite. Delegacija taip pat 
pateikė savo samprotavimus dėl 
politinės akcijos, kuri turėtų ves
ti į Proklamacijoj pareikštų prin
cipų įgyvendinimą. Po vizito pas 
p. Dillon PET Delegacija turėjo 
ten pat pasikalbėjimą su spauda.

Liepos 22 d. 10 vai. ryto Arling- 
tono kapinėse visų devynių sovie
tų pavergtųjų valstybių atstovai 
padėjo vainiką ant a.a. Valstybės 
Sekretoriaus John Foster Dulles 
kapo. Vainiką dedant, grojo kariš
kas trimitas ir pagarbai nusilenkė 
devynių valstybių, jų tarpe ir Lie
tuvos, vėliavos. Ceremonija buvo 
filmuojama.

Tą pačią liepos 22 d. 3,30 popiet 
senetoriaus Paul Douglas patalpo
se vyko iškilmingas aktas, daly
vaujant senetoriams P. Douglas ir 
J. Javits. PET Generalinio Komi
teto nariai, drauge su Pavergtųjų 
Valstybių Bičiulių Amerikiečių ir 
Centro ir Rytų Europos Kilmės 
Amerikiečių Sambūrio atstovais, 
padėkojo senatoriams už Rezoliu
ciją, skelbiančią Pavergtųjų Euro
pos Valstybių Savaitę, ir įteikė

Švediją. To komiteto sumanytojų 
tarpe yra ir žinomas Pabaltijo 
tautų laisvės užtarėjas prof. Bir
ger Nerman, ir socialdemokratas 
Ture Nerman ir eilė kitų pakraipų 
asmenybių.

Stockholmo demonstracijose bu
vo numatyta reikalauti iš Chruš
čiovo ir Sovietų Sąjungos gražin
ti Lietuvai, Latvijai ir Estijai pa
glemžtą laisvę. Komitetas plačiai 
paskelbė deklaraciją, kurioje pa
brėžiama, kad demokratinei Šve
dijos visuomenei nėra įmanoma 
žiūrėti į Chruščiovo vizitą kaip į 
paprastą diplomatinį aktą. Visuo
menė nesanti surišta su vyriausy
bės oficialaus etiketo reikalavi
mais, ji galinti savo nuomonę lais
vai pareikšti ir tai darysianti ir 
šiuo atveju.

Pažymėtini dar ir kiti faktai. 
Atskirų Švedijos partijų vadai jau 
iš anksto buvo paskelbę, kad jie 
nesutiksią dalyvauti jokiose vaišė
se Chruščiovo garbei. Tai pareiškė 
t.k. švedų reicho partijos vadas 
Hjalmarsson ir liaudies partijos 
vadas prof. Ohlin.

Švedijos spaudoje, kaip jau vi
sais pastarais mėnesiais, artėjant 
Chruščiovo kelionės datai dažnai 
pasisakyta nedraugingu Chruščio
vui tonu, vis primenant Pabaltijo 
tautų pavergimą.

Nesunku įsivaizduoti, kad Chruš
čiovą paveikė ir Stockholmo komi
teto ruošiamos demonstracijos už 
Pabaltijo tautų laisvę, ir viešosios 
nuomonės pasireiškimai ir tolygios 
nuotaikos Danijoje bei Norvegijo
je. Danų ir norvegų spauda taip 
pat atsispausdino Stockholmo ko
miteto deklaraciją. Oslo laikraštis 
“Norges Handels og Sjfartstiden- 
de” dar nuo savęs pridėjo: “Chruš
čiovas vadovauja valstybei, kuri 
savo kariuomenės pagalba laiko 
pavergusi netik savo liaudį, bet ir 
buvusias anksčiau laisvas kitas 
valstybes (suprask: Lietuvą, Lat
viją, Estiją).”

jiems iškilmingus adresus (scrol- 
l’us). Kalbas pasakė senatoriai 
Douglas ir Javits, PET pirmininkas 
Korbonski, Centro ir Rytų Kilmės 
Amerikiečių Sambūrio vardu — 
p. Haličin, ir Pavergtųjų Europos
Valstybių Bičiulių Amerikiečių 
Draugijos vardu — jos pirminin
kas p. Christopher Emmet. Ta pro
ga senetorius Douglas atsakė į so
vietų priekaištus dėl Kongreso žy
gio iššūkiu Kremliui leisti paverg
tose valstybėse laisvus rinkimus 
tarptautinėje priežiūroje, šio akto 
proga pasakytos kalbos bus įrašy- 
dintos į Congressional Records.
Toks pat iškilmingas adresas 
(scroll) buvo įteiktas ir Atstovų 
Rūmų daugumos lyderiui John 
McCormack. Abiejuose aktuose 
dalyvavo ir ALT Informacijos 
Centro Direktorė M. Kižytė.

Liepos 23 d. ryte PET Seimo 
Delegaciją priėmė AFL/CIO 
(American Federation of Labour 
ir Congress of Industrial Organi
zations) prezidentas George Mea
ny ir įteikė Amerikos darbininkų 
organizacijų Proklamaciją ryšium 
su Pavergtųjų Europoj Savaite.

NIXONAS SUGRĮŽO
Grįždamas iš Sov. Rusijos, Ame

rikos viceprezidentas Nixonas ke
lias dienas gyveno Lenkijoje, kur 
buvo entuziastingai gyventojų su
tiktas.

Minios žmonių šaukė: "Tegy
vuoja Amerika, tegyvuoja Nixo
nas ir prez. Eisenhoweris!” žmo
nės veržėsi per policijos apsaugą 
prie svečio, mėtė į jį gėlių puokš
tes ir bučiavo rankas.

Tatai rodo, kokias viltis Lenki
jos gyventojai teikia Amerikai 
krašto kovoje dėl išsilaisvinimo iš 
komunistinės vergijos.

Amerikos spauda skelbia, kad 
Nixonas nėra optimistas dėl Chruš
čiovo lankymosi Amerikoj. Jo nuo
mone, Chruščiovas yra toks poli
tikas, kuris aklai tiki komunizmo 
ateitimi, neįvertindamas Ameri
kos galybės ir pasiryžimo ginti sa
vo nacionalinius interesus, jei rei
kėtų net ir visuotino karo.

GERBŪVIS AMERIKOJE
D. Lawrence, Chicago Daily 

News korespondentas, konstatuoja 
faktą, jog greitas ir reikšmingas 
Amerikos atsigavimas nuo gre
siančio infliacijos pavojaus ir ben
drai pastangos prieš ekonominę 
krizę padarė teigiamą įtaką visa
me laisvajame pasaulyje.

Ekonominių ligų žinovai negaili 
pagyrų prezidentui Eisenhoweriui 
dėl jo energijos ir didelių Man- 
gų, parodytų išmintingai balan
suojant valstybės biudžetą.

Europos valstybių gyvenime 
infliacijos prisiminimai tebėra dar 
švieži ir šios ekonominės ligos pa
sekmės skaudžiai nemalonios. Eu
ropa pilnai įvertina Amerikos 
svarbų vaidmenį laisvojo pasaulio 
valstybių bendruomenėje; užtat 
Europa akylai seka Amerikos eko
nominio gyvenimo laimėjimus ir 
nesėkmes, kas artimai siejasi su 
tarptautine politika.

Britanijos pramonininkai giria 
ir džiaugiasi, kad amerikiečiai vis 
daugiau ir daugiau investuoja Eu
ropoje, pirkdami įvairių bendro
vių akcijas (šėrus). ši nauja ten
dencija yra ypač sveikinama, ka
dangi Amerikos pramonininkai

Dvieju rankų politika
Sovietų užsienio politikos dvylipumas. Chruščio

vas siekia populiarumo viduje. Skandinavijos vizi
tas atidėtas neribotam laikui. Ko gali pasiekti Eisen- 
senhoverio ii’ Chruščiovo pasimatymai?

Jau 40 metų prabėgo, kai sovie
tų bolševikinė politika, ypač už
sienio klausimais, turi tą patį as
pektą: dvylipumą. žodžiais ir pro- 
poganda bolševikai stengiasi už
migdyti vakariečių budrumą, kiek
viena proga skelbdami ir propo- 
gaduodami “taiką”, tačiau kita 
ranka — vykdydami agresijos ar 
diversijos aktus, dažniausia neo
ficialaus pobūdžio karais ar su
kurstytais vietinių sukilimais.

Šią dviveidę politiką šiandieną 
vykdo Chruščiovo vadovaujamas 
komunizmas dar su didesniu at
kaklumu ir užsispyrimu. Pavyz
džių toli nereikia jieškoti — Ar
timieji Rytai, Tolimieji Rytai ir 
Pietų Amerika yra paskutinio me
to ryškiausios kovos arenos, kur 
bolševikai, Maskvos inspiruojami, 
vykdo agresijos ir diversijos aktus, 
bandydami tą ar kitą valstybę pa
siglemžti j savąją politinę orbitą, 
primetant jai komunistinę doktri
ną.

Atviro karo ar gilaus politinio 
konflikto komunistai bijo su Va
karais pradėti, nes jie žino, kad 
rimto susidūrimo atžvilgiu jie at
sidurtų tikro pralaimėjimo pavo- 
jun, kadangi nepasitiki ne tik sa
vo satelitais, bet ir pačios Sov. 
Rusijos gyventojais. Ginklų vie
nodumas dar nesako, kad galima 
karą laimėti, nes visais amžiais 
valstybės turėdavo tuos pačius 
ginklus, o laimėdavo tos, kurių rė
žimams pritardavo didžiuma kraš
to gyventojų. Diktatūrinių vals
tybių karinis pajėgumas visada 
yra nedidelis, nes jos neturi kraš
to gyventojų pritarimo, kurie ka
ro atvėju dažniausia turi geriau
sios progos nusikratyti uzurpato
riais. Tokia padėtis yra ir dabar
tinėj Sov. Sąjungoj.

Taigi sovietų vadai, norėdami 
paslėpti savo silpnumą, visomis iš
galėmis propoguoja taiką ir nori 
savo gyventojų akyse užsitikrinti 
didžiosios galybės aureolę. Tik tuo 
tikslu ir siekia jie viršūnių kon

seniau vengdavo investuoti Euro
pos bendrovėse.

Kame yra to priežastis? Minė
tasis D. Lawrence mano, kad pa
slaptis štai kur yra: amerikiečių 
bendrovių pelnas vis mažėja ir 
pramatoma, jog mažės, nes darbo 
unijos savo išlaidas didina, o val
džia atsiima tą pačią unijų pelno 
dalį — 52 proc. Taigi amerikie
čių akcininkų (šėrininkų) perspek
tyvos nėra džiuginančios; užtat 
juos ir domina užsienis.

Amerikos verslininkus gąsdiną 
ir dolerio vertės nesustabdomas 
kritimas. Prie to prisideda šio 
fakto išpūstas garsinimas.

Nepaisant šių suminėtų neigia
mų apraiškų Amerikos ekonomi
niame gyvenime, bendrai tarptau
tinė padėtis yra šviesi ir pozityvi. 
Ekonomistų gerą nuotaiką tačiau 
laikas nuo laiko sudrumsčia poli
tinių neramumų baimė. 
^r^^r^r^^e^^^^r^*******^***************************************’ 

Iš arti ir iš toli rinksimės į
SPAUDOS BALIŲ 

š.m. rugsėjo 5 d.
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ferencijos, ypač susitikimo su ga
lingiausios pasaulio galybės Ame
rikos prezidentu Eisenhoveriu. 
Chruščiovas, visai teisingai tatai 
apibūdino šveicarų “Baseler Nach- 
richten” korespondentas, sirgda
mas menkybės manija, būtinai sie
kia pasimatymo su Eisenhoveriu, 
kad pasirodytų savo vergams ir pa- 
sštliliui, jog ir jis yra persona 
grata.

Dabar jau neabejojama, kad 
Chruščiovas vyks į Ameriką, kai 
jis yra oficialiai pakviestas, tačiau 
vilčių kokiam nors pagrindiniam 
su Vakarais susitarimui net ir op- 
timiškiausi politiniai komentatoriai 
neteikia. Manoma, kad tuose pa
sikalbėjimuose galutinai išaiškės 
abiejų dokrinų ir jų siekimų nesu- 
taikomumas, kas gal dar pagrei
tins artėjančio susidūrimo valandą.

Kad pasaulis pergyvena nepap
rastos įtampos akimirką, kiekvie
nas mirtingasis jaučia ir mato. Že
nevos konferencija nedavė jokių 
tigiamų rezultatų. Komunistai vėl 
pradėjo savo akciją Azijoje, už
puldami Laos valstybėlę. Nors ofi
cialiai ir Sov. Rusija, ir Kinija sa
ko, kad jos neremia komunistinės 
agresijos Laos valstybės atžvil
giu, tačiau visiems aišku, kad jie 
ne tik remia komunistinius diver
santus ginklais, bet siunčia ir sa
vo instruktorius bei vadovus, o, 
reikalui esant, pasiųs ir paskirus 
kiniečių ar vietnamiečių dalinius. 
Tatai jau senai jų išbandyta tak
tika. Suprantama, jei vakariečiai 
viešai paskelbs užpultuosius palai
ką ar suteiks jiems vienokios ar 
kitokios efektyvios paramos, tai 
komunistai vėl sugrįš į savo išei
ties pozicijas, nes, kaip jau buvo 
sakyta, jie bijosi atviro konflikto 
su Vakarais.

Taigi tokia šiųdienė politinė pa
dėtis. Netolima ateitis parodys ir 
numatomųjų Chruščiovo ir Eisen- 
hoverio važinėjimų išryškintus re
zultatus.

AMERIKIEČIAI APIE 
LIETUVOS RIBAS

Dr. Kazys Pakštas Aiduose duo
da vedamąjį — Amerikos oficialio
ji nuomonė Lietuvos ribų klausi
mu 1919 m. Pagrindiniu šaltiniu 
čia panaudotas retas, tik 40 eg- 
zemplorių tiražu išleistas David 
Hunter Miller veikalas "My Diary 
of the Conference at Paris with 
Documents”. To veikalo IV tome 
duodamas amerikiečių paruoštas 
Lietuvos žemėlapis, kuriame Lie
tuva būtų apėmusi 132,000 kvadr. 
kilometrų ir turėjusi 6,100,000 gy
ventojų. Lietuvos klausimus taikos 
konferencijai paruošė prez. Wil- 
sono parinkti trys specialistai, va
dovaujami prof. Fr. Golden. Pa
gal tą planą “ovalinių formų Lie
tuva būtų turėjusi 630 km. ilgumo 
ir 350 km. maksimalinio platumo. 
Iš Vilniaus būtų buvę (oro lini
ja) į Klaipėdą 290 km., į Prlpetį 
— 840 km.., į Gardiną 150 km., o 
iki Dauguvos (Daugpilio) — 200 
km.”

ŠIS BEI TAS
DVI LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS ATŠVENTĖ SAVO 
DARBO DEŠIMTMETI

Detroite, Amerikoj, šiandieninė 
lituanistinė mokykla, baigdama 
šiuos mokslo metus, atšventė sa
vo gyvavimo dešimtmetį. Tą dieną 
mokiniai su savo mokytojais ir tė
vais organizuotai dalyvavo iškil
mingose pamaldose ir tuojau po 
pamaldų lietuvių svetainėje įvyko 
lituanistinės mokyklos dešimtme
čio minėjimo programa, kuriai va
dovavo L.B. Detroito apylinkės 
švietimo vadovass A. Misiūnas.

Kadangi mokykla pereitais me
tais dirbo dviem pamainom, tai 
rytinės pamainos mokyklos vedė
jas Pr. Zaranka pirmas padarė 
pranešimą, iš kurio matyti, kad 
darbas su 68 mokiniais tęsėsi 34 
šeštadienius. Kaikuriuos teko pa
likti antriem metam arba duoti 
pataisas. Prašė tėvelius rimčiau 
žiūrėti j savo vaikų lituanistinį 
paruošimą. Antrosios pamainos 
mokyklos vedėjas L. Bulgeris dir
bo su 59 mokiniais, šeši lankė aš
tuntąjį skyrių ir visi baigė. Ben
druomenės pirmininkas V. Kutkus 
įteikė baigimo pažymėjimus, o tė
vų komiteto pirmininkė S. Kaune- 
lienė įteikė po dovaną — tautinę 
vėliavėlę ir knygą. Tai buvo pir
moji laida, baigusi lituanistikos 
mokyklos pilną 8 skyrių kursą.

Ir Bostono, Amerikoj, lituanis
tikos mokykla, dirbanti šeštadie
niais, baigė dešimtuosius mokslo 
metus. Nuo pat pradžios ilgi šiol 
mokykla turėjo ne tik pradinės 
mokyklos klases, bet stengėsi iš
eiti ir lietuviškos gimnazijos lie
tuvių kalbos, Lietuvos istorijos bei 
geografijos ir lietuvių literatūros 
kursą, šįmet taip pat išleidžiama 
baigiančiųjų laida. Tos laidos abi
turientai pradėjo mokytis šioje 
mokykloje prieš dešimt metų nuo 
antro ar trečio skyriaus ir mokėsi 
lituanistikos.

MASKVOS RADIJAS IR 
SPAUDA PRADĖJO GIRTI 

EILĘ JAV POLITIKŲ

— Maskvos radijas ir spauda, 
pradėjo girti eilę Jungtinių Ame
rikos Valstybių politikų, kuriuos 
vadina realistais, taikos mylėto^ 
jais ir siekiančiais susitarti su so
vietais.

Tų Maskvos giriamųjų tarpe 
yra A. Stevensonas, sen. J.W. Ful
bright, sen. M. Mansfield ir kiti.. 
Jų gyrimu Maskva siekia, kad jie 
veiktų Amerikos visuomenę, vy
riausybę ir Ženevos konferencijos 
dalyvius greičiau ir sovietams pri
imtinesnėmis sąlygomis susitarti.

ik Lietuvių Dienose P. Dailidė 
apžvelgia Laisvojo pasaulio pozici
ją Berlyno ultimatumo ir Ženevos 
konferencijos šviesoje. Konsulas 
dr. P. Daudžvardis nusako Lietu
vos reakciją dėl Sovietų pasiūlymo 
Berlyno reikalu. LLK pirmininkas 
V. Sidzikauskas konstatuoja: tuo 
tarpu Vakarų valstybės rūpinasi 
grynai savo reikalais. Pasikalbėji
me su direktorium dr. J. Grinium 
nušviečiami gyvybiniai Vasario 16 
d. gimnazijos reikalai ir svarbiau
si jos rėmėjai. VI. Butėnas rašo 
apie liet. Carmen pastatymą Či
kagoje.

* Brazilijos Liet. Kultūra* 
draugijos valdyos sąstatas pasi
keitė. Jon dabar įeina: pirminin
kas A. žibąs, vicepirm. inž. A. 
Idikas, iždininkas J. Garška, sek
retorius VI. Pupienis, antrasis sek
retorius Jakiūnas, administrato
rius St Bumbulis ir kultūros rei
kalų vedėjas St. Vancevičius.

1
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ŽEMĖS ŪKIS 
SATELITU KRAŠTUOSE

v

Henri Charlier yra vaizdžiai 
išreiškęs skirtumą tarp teoretiko 
ir praktiko. “Jei profesorius su
klysta ir visą savo gyvenimą pa
silieka klaidoje, sykiu suklaidin
damas tukstanties, ar dešimt

aiškiai kalbėjo prieš kolektyviza
cijos idėją. Ir kokia žiauri ironija, 
kad žemės kalbos nesuprato ir ne
supranta kaip tik ta žmonių gru
pė, kuriai “medžiaginis, pojūčiais 
patiriamas, pasaulis yra vienintelė

10-JI PASAULINĖ. SKAUTU DŽIAMBORĖ
LAGŪNOJ — FILIPINUOSE

RAŠO: A. DUDAITIS, SYDNĖJAUS LIET. SK. TUNTININKAS

š.m. liepos mėn. 15 d., 3 vai. 
p.p., galingais Super Constellation 
“Southern Spray” sparnais paky
lame iš Mascot Aerodromo į Fili
pinus. Toli po mūsų kojomis lieka 
Sydnėjus. Mūsų kelionės tikslas 
— Manila, 10-ji Pasaulinė Skautų 
Džiamborė.

Kaip spaudoje jau buvo rašy
ta, kas ketveri metai viso pasau
lio skautai siunčia savo delegatus 

į Tarptautines Džiambores ir Tarp
tautines Skautų Vadų Konferen
cijas. Šios 10-sios Džiambores vie
tovė buvo parinkta Makiling Na
tional Park, Lagūnoj, netoli Fili
pinų sostinės Manilos. Pirmą kar
tą teko garbė Filipinų skautams

o jau prakaitas tai upeliais varvė
jo. .. čia mus pasitiko foto repor
teriai, filipinų skautų atstovai su 
muzika ir šaltos “Coca-Colos” bu
teliu. Atlikę visus formalumus, 
pavalgę pietus, susigrūdom į au
tobusus ir pradėjom kelionę į pa
čią Džiamborę.

Keistai atrodė, kada pačiame 
Manilos mieste net ir Filipinų 
Skautų būstinėje matėsi daug ka
reivių, sunkiai ginkluotų. Dar 
keisčiau pasirodė, kada kiekvie
ną autobusą lydėjo kareivis su 
šautuvu ir pilna šovinine šovinių. 
Užklausus, kodėl taip yra, buvo

Vakarą, orui šiek tiek atvėsus, 
galėjome jau ir dirbti. Neturėda
mi nei samanų, nei gražių akme
nėlių bei ko nors panašaus, kuo 
mes, lietuviai skautai, visose 
džiamborėse ar šiaip stovyklose 
įstengiame parodyti savo savitą 
charakterį, čia turėjome pasiten
kinti keliais bambuko stuobriais 
ir palmių šakomis. Surišę kelis 
bambukus, pasistatėme vartus, vir
šuje pririšėme palmės šaką ir ant 
jos iš mažų pagaliukų išdėstėme 
“LITHUANIA”. Sukryžiavome 
vėl keletą bambukų ir štai — mū
sų lietuviškas-tropinis kryžius, ku-

tūkstančiu žmonių protus — ra
šo "Culture, Ecole, Metier” au
torius — jis vis tiek nepraranda 
savo vietos ir vėliau gauna ge
rą pensiją. Bet jei ūkininkas du 
kartu iš eilės suklystų sėjoje, būtų 
sužlugdytas. Iš čia tad kyla taip 
vadinimas sveikas ūkininko pro
tas: jis žino, kad daiktai turi savo 
prigimtį ir jos niekad nepakeisi”.

Taigi, žemė yra ūkininkui ne 
tik dosni maitintoja, bet ir griež
ta tiesos mokytoja, baudžianti už 
kiekvieną klaidą. Tai lengvai su
vokia kiekvienas žemdirbys, ar 
būtų mokytas, ar visiškai bemoks
lis. Vien tik komunizmo ideologai, 
atrodo, nieku būdu nenori sutikti 
su šia žemės realybe. Kartą pasi
sakę už žemės ūkio kolektyvizaci
ją, jie nebeatsižadėjo šio bandymo, 
nors jo pasėkos ir daugiau negu

organizuoti Džiamborę Azijos že
myne. Kaip maj. gen. D.C. Spray 
(Tarptautinio Skautų Biuro Direk
torius) pareiškė, ši garbė atiteko 
filipiniečiams todėl, kad skautiš
kas judėjimas čia daug sparčiau ir 
sėkmingiau vystosi ir kad filipinie
čiai savo skautiškomis gretomis 
esą 7-je vietoje pasaulyje. Taip 
pat šia proga esą duodama Azijos 
žemyno tautoms arčiau paben
drauti tarp savęs ir su kitomis pa
saulio tautomis.

Mūsų kelionės tikslas j šią 
Džiamborę buvo atstovauti Lietu
vos Skautų Sąjungą, tuo būdu ir 
pačią Lietuvių Tautą; parodyti vi
siems, ypač Azijos kraštams, Lie
tuvių Tautos kultūrą, supažindin
ti juos su Lietuvos praeitimi bei 
dabartine padėtimi, nušviesti Lie
tuvių Skautų vargus tremtyje, 
įtaigoti kitų tautų skautus, kad 
mes esame verti ir turime teisės 
būti vienoje padėty su kitais. 
Skridome su viltimi, kad sutikę 
įvairių tautų atstovus, su jais iš
sikalbėję, atskleidę jiems savo šir
dis ir savo vargus, galėsime pa
lenkti juos savo pusėn, turėsime 
daugiau užtarėjų sprendžiant eg- 
zilų skautų teisių pripažinimą 
Tarptautinėje Skautų Konferen
cijoje, kuri vyksta nuo š.m. rug
pjūčio 3 d. New Delhi, Indijoje.

Taigi vilčių kupini, nekantriai 
laukėme pasiekiant savo kelionės 
tikslo >— Manilos.

Liepos 16 d. ryto, perskridus 
pusiaują, apačioje pamatėme Pa- 
cifiko Vandenyno atogrąžų juosto
je plačiai išsimėčiusias salas. Ta
tai Filipinų salynas, kuris susi
deda iš 7100 salų, kurių tik 2441 
sala turi vardus. Gi tik 11 salų 
yra virš 2500 kv. klm. dydžio, o 
6640 salos yra mažesnės, nei 2Š 
kv. klm. Bendras salyno plotas 
297.414 kv. km. Salos yra vulka
ninės kilmės. Klimatas visus me
tus karštas. Mes, atrodo, pateko
me pačiame lietaus periode, kas 
vėliau tikrai ir pasitvirtino.

Filipinų salas atrado T. Mage
lanas 1521 m. ir pavadino — Is
panijos karaliaus Pilypo II gar
bei — Islas Filipinus. Iki 1898 m. 
salos buvo ispanų valdomos. Kilus 
JAV ir Ispanijos karui, patenka 
JAV globon. II-jo pasaulinio karo 
metu (nuo 1942 iki 1945) jos buvo 
japonų okupuotos. Iš žiaurios ja
ponų okupacijos jas išlaisvino ka
ro pabaigoje, 1946 liepos 4 d. for
maliai deklaruojama Filipinų ne
priklausomybė. Šiuo metu valsty
binė santvarka — respublika. Gy
ventojų per 21 milijoną, daugiau
sia malajų rasės. Gyventojai su
siskirstę į eilę savitų tautų, tau
telių bei genčių. Viena iš žymiau
sių yra tagalagai (Luzon saloje), 
kurių kalba priimta viešąja kalba 
visoje respublikoje. Tačiau visos 
įstaigos, prekybos įmonės bei ben
drovės, gimnazijos ir universite
tai vartoja anglų kalbą. Apie 80% 
gyventojų katalikai.

Sukorę virš 400 mylių, 10 vai. 
ryto nusileidome Luzon saloje, Ma
nilos aerodrome. Išlipus iš "Air 
Conditioned” lėktuvo, atrodė, kad 
kažkas mus įmetė į karštą krosnį. 
Sunku ir kvapas buvo beatgauti,

LIETUVOS 
TRISPALVĖ 

DŽIAMBORĖJE
VĖLIAVĄ NEŠA S.V. RAMA
NAUSKAS. PASKUI JĄ ŽY
GIUOJA AUSTRALIJOS RAJO
NO' VADAS A. KRAUSAS IR 
SYDNĖJAUS TUNTO TUNTI
NINKAS A. DUDAITIS.

trumpai atsakyta: i' 
saugumo sumetimais. Žinoma, ka-I lėm iš Australijos atsivežtą “Rū
ro metu mačius daug daugiau pintojėlį”.
ginkluotų saugotojų, šio vieno ka- 1 skautišką stalą, bet filipiniečių ' 
reivio buvimas per daug mūsų ne- I perspėti nuo to atsisakėme. Lie-! 
stebino ir nebaugino. | taus perijode čia ne tik neišsilai-

Apie 6 vai. vakaro pasiekėme ko bet kurie papuošimai, bet rei-! 
pačią stovyklavietę. Gana gražioje I kia žiūrėti, kad paties su palapi- 
vietoje, Makiling kalno papėdėje, I ne vanduo nenuneštų...
apačioje pro palmių viršūnes to- Taip apsitvarkę, kitą rytą (lie- 
lumoje matėsi gražus 
ežeras, “Laguna the Bay” vadina
mas. čia jau radome šimtus įvai- tėme dar vieną iš jų parodėlei ir 
rių tautybių skautų, įvairiaspal-' laukėme .......... ‘ '
viais veidais. Daugumoje vyravo Džiambores atidarymo.
filipiniečiai, čia buvo ir jankis -______ ■_ ;__
greta malajiečio, ir kanadietis su dėjimas buvo didelis”, čia paskirų 
kiniečiu, čia ir japonas, sijamie- 1 
tis, švedas, norvegas, anglas ir vi
si kiti. Visi skuba, kaip tame di
džiuliame skruzdėlyne. Naktis ne
toli, taigi kiekvienas stengiasi dar 
prieš tamsą pasistatyti palapines.
Tikrai kaip to Babelio Bokšto sta
tyboje: tik tuo skirtumu, kad čia 
•visur girdėti anglų kalba. Vienin
telis kontingentas, kuris visiškai 
nemokėjo anglų kalbos, buvo ita
lai.
i Mes nebuvome iš tų laimingų
jų. Atvykę negalėjom susirasti sa
vo stovyklavietės, tiksliau pasa
kius — patys šeimininkai neįsten
gė to padaryti. Anksčiau mūsų 
jau pasiųstos iš Australijos pala
pinės irgi kažkur dingo tarp Ma
nilos ir pačios Džiamborės. Aps
kritai, bendras vaizdas buvo liūd
nokas. Stovykloje jautėsi stoka 
tvarkos ir organizacijos. Vargšai 
filipiniečiai lakstė kaip pašėlę, bet 
užplūdus tokiam dideliam skaičiui 
skautų, neįstengė susitvarkyti. O, 
be to, juk karštame klimate ir 
tempas buvo daug lėtesnis.

Sekantį rytą (liepos 17 d.) vis 
dėlto susiradom savo pastovyk- 
lę: gana geroje vietoje, tuoj pat 
už didžiosios arenos, kur visos iš
kilmės ir didieji laužai vyks.

Pasiskolinę vieną palapinaitę iš 
ukrainiečių, ją pasistatėme ir ban
dėme pradėti papuošimo darbus. 
Deja, karštis — neišpasakytas. 
Pabuvęs vos keletą minučių sau

viską daromo . rį papuošėm palmių lapais ir įkė- šlapome. Nežiūrint to, tačiau visi 
. »:------ i._ I u_ a ---- a-a—aa- ’ buVQ paI{iljog nuotaikos, su šyp

senomis veiduose ir lengvu jaus
mu širdyse.

Oficialiai Džiambores atidaryti 
buvo pakviestas prezidentas Car
los P. Gracia. Savo kalboje jis 
pabrėžė: “Jūsų dalyvavimas šio
je Džiamborėje įrodo, kad žmo
nės ir tautos šiame pasaulyje ban
do daryti visa tai, kad taika būtų 
išlaikyta ir žmonija išgelbėta nuo 
ateities pasaulinių konfliktų. Ta
tai atsieksime tik su meile ir vie
nas kito supratimu. Visa tai yra 
jūsų organizacijoje ir šios džiam- 
borės šūkis — “Kurkime rytojų 
šiandieną” — yra vienas iš geriau
sių pavyzdžių.

Filipinų tautos vardu aš sveiki
nu jus, pasaulio draugystės am
basadoriai, suskridusius į čia”.

Galvojome išsikasti 
bet filipiniečių ’

Taip apsitvarkę, kitą rytą (lie- 
didžiulis pos 18 d.), susiradę pašte savo 

'prapuolusias” palapines, pasista-

lėje, turi slėptis į pavėsį ar jieš- 
koti šalto vandens. Nei vandens, 
nei gero pavėsio neturėjome. Van
dentiekiams sugedus, vandeni ban
dė automobiliais pristatyti. Gi 
troškulį turėjome visų taip čia mė-
giama "Coca-Cola" malšinti.

iškilmingojo 10-sios

Jau nuo pat ryto stovykloje ju-

tautų kontingentų vadovų pasita
rimai, čia kiekvienas skuba grei
čiau pasitvarkyti apie savo pala
pines, gi virš galvų zuja filipinie
čių oro pajėgos moderniuose 
sprausminiuose lėktuvuose. Svečių 
ir lankytojų pilna. Tautų skruz
dėlynas bruzda, pluša. Iš užsienių 
į šią Džiamborę suvažiavę 2448 
skautai atstovauja 49 skirtingas 
tautas, be to, čia yra 8112 vieti
nių filipiniečių skautų ir dar apie 
2000 įvairių stovyklos administra
cijos pareigūnų. Didžiausi viene
tai: Kinija — 548, Japonija — 
529, USA — 240, Thailand — 108.

Ir štai, apie 2 vai. p.p. prade
da šis gražus skautų būrelis rink
tis iškilmingajam paradui. Dar 
prieš tai pakeliamos visų tautų 
vėliavos didžiojoje aikštėje. Greta 
visų kitų pakyla ir mūsų Trispal
vė. 2.30 p.p. prasideda eisena. Apie 
mylią reikia žygiuoti iki didžio
sios tribūnos. Abi kelio pusės pil
nos žmonių. Skaičiuojama, 
buvo per 150.000 lankytojų, 
vienos tautos atstovai buvo 
zistingai žiūrovų sutikti ir 
dėti. Mums teko žygiuoti 
vengrų ir italų. Esant mažam skai
čiui, gavome filipiniečių skautu
ką, kuris nešė mūsų plakatą 
“Lithuania”. Nešdami savo trispal
vę pražygiavome pro tribūną, ku
rioje šalia Filipinų Prezidento 
Carlos P. Gracia ir Tarptautinio 
Skautų Biuro Direktoriaus maj.

(Bus daugiau)

tikrovė” (Stalinas, Apie dialektinį 
ir istorinį materializmą, 151). Ar 
šitokie “tikrovės” atstovai mums 
neprimena ano H. Charlier profe
soriaus? Juk dar ir šiandien Ta
rybų Sąjungos kp ck organas 
"Kommunist” reikalauja, kad be 
jokių atsiprašinėjimų būtų panai
kinti privatūs ūkiai satelitų kraš
tuose. Mums kaip tik ir įdomu 
trumpai susipažinti su žemės ūkio 
kolektyvizacijos būkle Vid. Euro
poje.

Paskutiniomis žiniomis, Bulga
rijoje nusavinta ir kolūkiais pa
versta 92 proc. privačios žemės. 
Čekoslovakijoje 71.5 proc., Rumu
nijoje 52 proc., Vengrijoje 22 proc. 
Lenkijoje 15 proc.

1958 m. pavasarį Bulgarijos kp 
galėjo pasigirti, kad ji panaikino 
kone milijoną privačių ūkių ir jų 
savininkus suvarė į 3.300 kolūkius.

Čekoslovakijoje 1958 VI 1 d. 
buvo 11.740 kolūkių su 3.9 mili
jonais ha žemės. Likęs trečdalis 
žemės, susidedąs iš sklypų nuo 2 
iki 15 ha, dar priklausė privatie
ms ūkininkams. Ir nors pati če- 
koslovakų kp pripažįsta, kad pri
vatūs ūkiai palyginti daugiau nu
ima negu kolūkiai — prieš porą 
metų privačių ūkininkų pyliavos 
sudarė pusę viso krašto pyliavų, 
— vienok nesiliaujama spausti 
laisvuosius ūkininkus, kad tik jie 
įsijungtų į kolūkius. Kokia žalin
ga pačiam kraštui ši ūkio politika, 
pavaizduoja ir tai, kad 1956 m. 
Čekoslovakija turėjo importuoti 
žemės ūkio produktų už 2.1 mili
jardus kronų, kai tuo pat laiku 
apynių, cukraus, daržovių ekspor
tas dengė tik trečdalį importo 
sumos.

Rumunijoje nuo 1957 m. yra 
panaikintos priverčiamos pyliavos. 
Kadangi kolūkiai ūkininkų nevi
lioja — šiuo metu Rumunijoje 
tėra 2.800 kolūkių su 1.7 milijo
nų ha, — tai kp išgalvojo kitas 
kolektyvizacijos formas, kurios at
rodo turinčios palengvinti perėji
mą iš privačių ūkių sistemos į ko
lektyvizmą. Viena jų taip vadina
ma “Žemės Ūkio Darbo Draugija”, 
yra subūrusi savarankiškus vals
tiečius, kurie tebesiskaito savo že
mės savininkais. Vien tik sėja, 
derliaus nuėmimas ir pardavimas 
vykdomi bendrai. Kita kolektyvi
zacijos forma yra apjungusi tuos 
valstiečius, kurie perdavė visą sa
vo kilnojamą ir nekilnojamą tur
tą nuomą mokančiai žemės ūkio 
gaminių bendrovei. Šios bendro
vės turto knygoje sužymėti vals
tiečiai galioja kaip žemės savinin
kai. Jie turi mokėti bendrovės

kasai tam tikrą <nokestį nuo kiek
vieno ha. Už inventorių bendro
vė išmoka dalimis. S grynų paja
mų b-vė išdalina valstiečiams pa
gal atlikto darbo vienetus, likusi 
ketvirtį, atsižvelgdama i perduo
tos žemės ha kiekį. Jei kuris ūki
ninkas išstoja iš bendrovės, jam 
yra išmokama jo turtui “atitin
kanti” suma ir dar pusė tos su
mos, kurią jis įmokėjo įstodamas 
į bendrovę. Tačiau ir tokia kolek
tyvizacijos forma netraukė vals-
tiečių: per dvejus metus įsikūrė 
tik 125 tokios bendrovės.

Vengrijoje kolektyvizacija in
tensyviausiai buvo vykdoma 1953 
m. Tada 1.5 milijono ha priklau
sė 5.224 kolūkiams, kas sudarė 
maždaug penktadalį visos Vengri
jos ploto. Imre Nagy valdymo 
metu daugelis valstiečių pasinau
dojo. leidimu išstoti iš kolūkių. 
To pasėkoje 1957 m. sausio mėn. 
kolūkių skaičius buvo nukritęs iki 
2.089 su 0.54 mil. ha. Kadar val
džia jį vėl “pakėlė” iki 2.650. To
kia buvo padėtis 1958 m. kovo 1 d.

Sukilimo metu panaikintos pri
verčiamos pyliavos nebebuvo. įves
tos. Tarybinė Vengrijos valdžia 
pasiryžusi tęsti žemės kolektyvi
zaciją, nors 1957 m. kolūkiai da
vė 45 milijonus forintų nuostolio. 
Ir tai dar kolūkiai naudojo tikrai 
ne tarybinį metodą derliui padi
dinti: už natūrą jie išnuomodavo 
apylinkės ūkininkams nemažus že
mės plotus. 1955-57 m. buvo tuo 
būdu išnuomota 1/3 kukurūzų, 
1/8 bulvių ir burokų laukų, 2/3 
ganyklų, pusė dobilienos, vaisme
džių sodų ir vynuogynų.

Lenkijos ūkininkas yra kolkas 
dar pats laisviausias. Jam leidžia
ma pirkti ir parduoti žemę. Už 
pyliavą jis gauna iš valdžios žy
miai didesnį atlyginimą, negu ki
tuose satelitų kraštuose. Valstybi
nis bankas jį taip pat paremia 
paskolomis. 1956 m. rudenį Lenki
joje buvo 10.203 kolūkiai su 2 mi
lijonais ha žemės. Iki 1958 m. 
pavasario kolūkių skaičius suma
žėjo iki 1.809. Jų žemės besudarė 
0.5 mil. ha. Lenkijos valdžia pa
žadą perleisti jos žinioj esančias 
žemes privatiems ūkininkams iš
tesėjo: iki 1957 m. iš 380.000 ha 
perėjo į ūkininkų rankas 70.000. 
Tų sklypų iki 15 ha išpardavimas 
ir šiandien dar tebevyksta gana 
palankiomis sąlygomis.

Arčiau susipažinus su kolekty
vizacijos padariniais, galima tiek 
pasakyti: žemė — tai ne mašina. 
Nusavinus įmonę, darbininko san
tykis su mašina nepasikeičia. Ta
čiau atėmus iš ūkininko žemę ir 
padarius jį paprastu žemės ūkio 
darbininku, jo santykis su ta pačia 
žeme, kuri nebėra jo nuosavybė, 
iš pagrindų pasikeičia. “Realis
tais” save laiką komunistai neno
ri kreipti dėmesio į šio pasikeitimo 
gylį ir plotį. Už tai jiems nieko ki
to nelieka, kaip sutikti su menku 
kolūkių derliumi, jau nekalbant 
apie pačių kolūkiečių skurdą ir iš 
jo išplaukiantį nusiminimą.

T.2.I.

KOMERCIJOS IR POLITIKOS 
RUNGTYNĖS

kad 
Kiek- 
entu- 
paly- 
tarp

gen. D.C. Spray buvo visa eilė 
ministrų kabineto narių, aukštų 
filipinų dvasiškių, įvairių kraštų 
diplomatų bei kitų aukštų valsty
bės pareigūnų.

Sustojus visiems aikštėje, štai-
ga prapliupo tropinis lietus. Su-

Du rusai, G. Kanovičius ir O. 
Chanejevas, parašė sceninį veika
lą, pavadintą “Protu ir širdim” — 
apie čekistą Dzeržinskį. Kadangi 
Dzeržinskį partija ypač stengiasi 
prilipdyti Vilniaus (ir net Kauno) 
miestui, tai veikalas buvo parody
tas Vilniaus rusų teatre. Režisa
vo režisorius iš Minsko. Autoriai 
įsigeidė, kad jų veikalas būtų ir 
išspausdintas. Grožinės literatūros 
leidykla sutiko įtraukti veikalą į 
planą I960 metams, bet leidyklos 
nutarimui griežtai pasipriešino 
knygų prekybos valdyba ir atsisa
kė priimti tą leidinį platinti. Su
metimai — komerciniai. Atseit, 
numato, kad tokią knygą (apie če
kistą Dzeržinskį) bus sunku par
duoti.

Dabar autoriai viešai šaukiasi 
partijos užtarimo. Tiesos redakci
ja, žinoma, juos užtaria ir stebisi, 
kaip galima neišleisti knygos “to
kia svarbia tema”.

LNA

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI į PASTĄ 

SU "MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

i

X

ir

X

MURRAY’S |
HEALTH FOOD STOKES Ž

91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney, X 
Australia. X

PHONE FA 5195 £
Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių £ 

maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Lątviją, Lietuvą, USSR X 
Ukrainą. £

Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus ?
visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos. 4

Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI £ 
Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais. y

Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai pasic- 
kia gavėjus per 2 — 2š mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 X 
d. Oro pašto išlaidos 14/- už i svaro. Mes neturime ryšio nei £ 
su Londonu, Švedija ar Danija.

• Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes prisiun- 
čiame paštu Jums katalogus.

AGENTS:
SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Stores, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. 
Tel.: YL 9728.
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: Cental Co. 114 Elizabeth St., Melbourne, 
2nd Floor, Tel.: MF 2161 arba 63 — 2161.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle Street, Perth, 
W.A. Tel.: BA 7842.
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eicas, 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Adelaide, S.A. Tel.: J 2879.
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LIETUVIAI VIEŠBUČIU BIZNYJE 
‘ i

(“MOŠŲ PASTOGĖS” BENDRADARBIO PASIKALBĖJIMAS SU p. A. MAKAUSKU, VIEŠBU 
CIO SAVININKU STRATHFIELDE, SYDNĖJUJE)

“M.P.” skiltyse jau tilpo geroka 
eilė straipsnių, raginančių mūsiš
kius gyviau domėtis bizniais, nes 
savystoviuose pramonės ir preky
bos versluose galima susikurti gra
žesnę, lengvesnę ir sotesnę ateitį 
ne tik sau, bet ir savo vaikams.

Iki šiol Australijos lietuviai 
daugiausia verčiasi samdinio dar
bu: nedidelė mūsų tautiečių dalis 
turėjo laimės susirasti darbo raš
tinėse, tačiau visi kiti, nežiūrint jų 
išsilavinimo ir praeities, turi ten
kintis fiziniu darbu fabrikuose ar 
kitose pramonės įmonėse. Negali
ma skųstis, kad šitokie darbai ne
uždirba šeimai duonos kąsnio, ta
čiau jie, kai dirbami ne pagal savo 
profesijų, nėra perdaug malonūs 
ir pakankamai pelningi.

Pradžioje, kai nemokėjome ang
lų kalbos ir neturėjome sutaupy
to pinigo, buvo neįmanoma gal net 
ir svajoti apie veržimąsi į biznius, 
kurie duotų mums sotesnį ir ge
resnį gyvenimą. Tačiau po dešim
ties metų, kai jau kiekviena šeima 
turi savo nuosavus namus ir dau
giau ar mažiau santaupų, reikėtų 
rimtai pagalvoti pajudėti šia link
me.

Norėdamas kaiką smulkiau pa
tirti iš mūsų biznierių gyvenimo, 
pereitą savaitę aplankiau seną lie
tuvių prekybininkų šeimą — p.p. 
Leną ir Andrių Makauskus Strath- 
fielde, norėdamas sužinoti kaiku- 
rių detalių apie jų įsikūrimą ir gy
venimą.

Namuose teradau tik p. A. Ma
kauską, nes pasirodo, kad p. Lena 
Makauskienė šiuo tarpu buvo iš
vykusi į savo vasarvietę Brightone, 
kurią dar tik nesenai įsigijo. Susi
radęs jieškomąjį lietuvišką viešbu
tį, maloniai buvau nustebintas 
gražiu, baltai dažytu pastatu, šva
ria aplinka ir jaukiai sutvarkytu 
darželiu. Seimininkas vaikštinėjo 
kieme, svarstydamas, kur sodinti 
kokias gėles, kad artėjantis pava
saris neužkluptų netikėtai ir nepa
siruošus.

—- A, štai ir svetys! — šypsoda
masis nustebo šeimininkas. — įdo
mu, įdomu, kuo gi galėčiau patar
nauti?

Paaiškinau savo lankymosi in
tenciją. Seimininkas dar skaidriau 
šypsterėjo ir tarė:

— Aš senokai galvojau rasti 
progos kur nors viešai pareikšti 
mūsų tautiečiams, kad jie veržtų
si į savystovius verslus, nes biznie
riaus gyvenimas vis dėlto yra žy
miai malonesnis, nei darbininko. 
Svarbiausia, kad čia esi pats sau 
ponas, o ir gyventi kažkaip len
gviau...

įėjome į ištaigią šeimininkų 
svetainę. Viešbutis, kaip paaiškėjo, 
turi be šeimininkų buto, dar 25 
kambarius išnuomavimui. Pats na
mas yra dviejų aukštų. Apačioje 
— erdvūs miegamieji, viršuje dau
giausia pavieniai, tačiau gana di
deli kambariai, kurių visoj eilėj 
gyvena taip pat po du. Kadangi 
beveik visi gyventojai buvo darbe, 
tai šeimininkas maloniai aprodė 
daugelį kambarių. O jie buvo tik
rai švarūs ir su ištaigiais baldais, 
čia p. Makauskas tuoj paaiškino:

— Prieš du metu nusipirkus šį 
viešbutį, jis, suprantama, buvo ga
na apleistas. Aš jį pats pertvar
kiau, atnaujinau, išdažiau, paren
giau dar keletą naujų kambarių, 
kurie prieš tai buvo nenaudojami. 
Aš maniau ir neapsirikau, kad ge
riau sutvarkius kambarius, pada
rius juos patogesniais, greičiau ga
lima rasti turtingesnių nuominin
kų, kurie yra ramesni ir geriau 
moka.

Pasiįdomavau apie kambarių 
kainas.

— Už dvigubus miegamuosius 
gaunu maždaug po 7 svarus į sa
vaitę, už pavienius 4 -5 svarus. 
Taigi, kaip matote, vidutiniškai 
surenku apie 100 svarų pajamų j 
savaitę. Tačiau dabar baigiau iš
mokėti skolas ir viešbutis yra gry
na mano nuosavybė. Įteikiau mies
to savivaldybei pristatyti naują 
sparną su dvidešimts kambarių. 
Greitai manau pradėti šį planą 
vykdyti.

■— Gal galėčiau paklausti, kiek 
mokėjote už šią nuosavybę?

— Apie 9.000, tačiau dabar man 
agentai tvirtina, kad be naujojo 
priestato gaučiau gerokai per 
25.000.

Tai gražiai uždirbtumėte? — 
nustebau.

-— Kaip sakiau, parduoti kolkas 

nesirengiu, tik plėstis tenoriu, šia 
proga noriu priminti, kad Sydne- 
juje Strathfieldo, Burwoodo ir iš 
dalies dar Ashfieldo rajonai vieš
bučių požiūriu, manyčiau, yra pa
tys geriausi, nes susisiekimas su 
miestu ir traukiniais, ir autobusais 
yra labai patogus, čia gauti gy
ventojų nėra didelės problemos.

Tačiau dirbti turbūt vis dėlto 
reikia sunkokai? — paklausiau.

— Kaip matote, dabar tik 11 vai. 
ryto, o aš jau, nors ir vienas žmo
gus, esu susitvarkęs. Kai ankščiau 
duodavome gyventojams pusry
čius, tai buvo kiek sunkiau, tačiau, 
mano nuomone, yra geriausia lai
kytis to, kad viešbutis tėra tik kaip 
aptarnavimo kambariai (service 
rooms), čia dažniausia tereikia 
savaitėj vieną kartą pakeisti lovų 
baltninius ir pavalyti karidorius. 
Kambarius gi beveik visada susi
tvarko patys gyventojai.

— O žinoma! — šypterėjo p. 
Makauskas. — Būna kartais ir ne
labai malonių įvykių, kai patenka 
koks girtuoklis ar šiaip neramus 
gyventojas. Tačiau džiaugiuosi, 
kad per keletą metų tik porą kartų 
teko gyventojus pareikalauti išsi
kraustyti dėl jų netvarkingumo.

Prie kavos puoduko teko sužino
ti ir daugiau smulkmenų apie vieš
bučių biznį. P. A. Makausko nuo
monė, pirktis viešbutį esą geriau, 
nei, pavyzdžiui, delikatesų krautu
vę. Krautuvininko darbas reika
laująs sunkaus ir ilgo darbo, o pel
nas nesąs didelis. Viešbučio savi
ninkas esąs žymiai laisvesnis ir 
mažiau pririštas. Jei kas turįs di
desnę darbingą šeimą, tai geriau
sia esą įsigyti viešbutį ir duoti gy
ventojams pilną maistą. Tokiu at
veju esą praktikuojama viename 
kambaryje sutalpinti po 3-4 nuo
mininkus, o tatai jau esanti gali
mybė gerokai uždirbti, nors tuo 
atveju savininkas turįs žymiai 
daugiau darbo ir atsakomybės.

Atsisveikindamas su maloniu 
šeimininku sužinojau, kad jau 
daugiau lietuvių esą įsigiję vieš
bučius. Dar labai nesenai tame 
pačiame rajone nusipirkęs keleto 
dešimčių kambarių viešbutį Banks- 
towno biznierius p. Sadauskas.

J. Tautvydai

VARGO MOKYKLOS 
VOKIETIJOJE

RAŠO STEPAS
Jaučiu ne tik pareigą, bet ir bū

tinybę supažindinti mieluosius 
skaitytojus su Vargo mokyklų 
būkle Vokietijoje.

Pirmiausia tenka pabrėžti, kad 
Vargo mokyklos Vokietijoje yra 
tas kraujas, kuris atneša Vasario 
1G gimnazijai naujų lietuviškosios 
gyvybės atžalų. Jei nebūtų Vargo 
mokyklų, nebūtų ir Vasario 16 d. 
gimnazijos, šit faktai: iš Memmin- 
geno Vargo mokyklos gimnaziją 
lanko 10 mokinių, iš Miuncheno 
3, iš Wehneno, kol ten veikė Var
go mokykla, lankė gimnaziją dau
giausia mokinių. Taigi, kas su
pranta lietuvių gimnazijos svarbą 
tremtyje, tas supras ir Vargo mo
kyklų Vokietijoje reikalingumą.

Kol Vokietijoje gyveno gausybė 
lietuvių tremtinių, tol čia veikė 
daug lietuviškų gimnazijų, pilnų 
pradžios mokyklų, visokių specia
lių mokyklų ir kursų, net Baltų, 
taigi kartu ir mūsų, universitetas.

Daugumai išemigravus, tebuvo 
galima išlaikyti tik Vargo mokyk
las. Ilgą laiką jas rėmė tai Balfas, 
tai geradariai lietuviai užjūriuose, 
tai “Free Europe”. Dabar gi visos 
šios paramos dėl vienų ar kitų 
priežasčių nutrūko. Dar Vargo mo
kyklas Vokietijoje, kiek galėdami, 
remia geradariai Kanados lietu
viai per L. Kanados šalpos fondą.

Tuo tarpu, kai Vokietijoje vie
tinių gyventojų ekonominė būklė 
kasdien gerėja, lietuvių tremtinių 
atvirkščiai proporcingai blogėja, 
šiuo metu Vokietjos lietuvių ir 
centrinių organų ir atskirų asme
nų materialinė būklė yra labai pa
blogėjusi. Sumažėjusios ir tarp
tautinės, ir lietuvių karitatyvinių 
organizacijų, ir atskirų asmenų 
pašalpos verčia Vokietijoje gyve
nančius lietuvius ne tik susispaus
ti, bet kliudo jiems net vaikus 
leisti į lietuviškas mokyklas, šit 
faktai: Miuncheno Vargo mokyk
lą šiuo metu lanko 8 mokiniai, o 

lietuvių Miunchene gyvena per 200, 
kurių šeimose yra kelios dešimtys 
mokyklinio amžiaus vaikų. Kodėl 
tie vaikai nelanko Vargo mokyk
los? O gi todėl, kad daugumas 
tėvų neturi pakankamai lėšų nu
vežti savo vaikams į mokyklą, ku
ri yra toli užmiestyje ir vaiko nu-

VYKINTAS (E.L.I.)
vežimas kainuoja pusę dolerio, jei 
vaikas vienas važiuoja, ir dolerį, 
jei motina mažą vaiką palydi, no
rėdama jį apsaugoti nuo susisieki
mo nelaimių. O tų 8 vaikų tėvų 
būklė yra tokia: keli tėvai yra 
tbc ligonys ir gyvena iš menkos 
vokiečių pašalpos, kiti tėvai dirba, 
šiek tiek uždirba, bet tie uždar
biai nėra dideli ir vaikams negali 
sudaryti pakankamų mokslo sąly
gų-

Liūdniausią vaizdą man teko 
matyti, atsilankius į Ober-Esels- 
bergo mokyklą, ši arti Ulmo esan
ti stovykla yra labai apleista: ba
rakai — mediniai, patalpos — ne
žmoniškai skurdžios, ankštos, lie
tuviai gyventojai — daugiausia 
našlės moterys ir bedarbiai tbc 
ligonys vyrai. Tiek vargo, tiek 
skurdo turi pakelti šie lietuviai! 
Aš abejoju, ar Sibire lietuviai blo
giau gyvena? O kas jiems padeda, 
šiems lietuviams? Kam rūpi, kad 
našlė moteris turi 10 vaikų? Kad 
tie vaikai negali Vargo mokyklos 
lankyti, nes neturi už ką nupirkti 
sąsiuvinių, rašalo, knygų, o daž
nai gal ir duonos... Vienas tėvas 
guodėsi, kad jis 2 vaikų negalėjo 
leisti j Vargo mokyklą, nes jis 
pats džiovininkas ir jo abu vaikai 
dabar guli džiovininkų sanatori
joje. Bolševikai gali juoktis Me
fistofelio juoku, kad jie laisvę my
linčius tėvus privertė kentėti dėl 
vaikų nelaimių. Išvada aiški: jei 
nebus paramos iš gerai gyvenan
čių lietuvių užjūriuose, Ober- 
Eselsbergo stovyklos lietuviai yra 
pasmerkti lietuvybės pražūčiai.

Memmingeno Vargo mokykla 
yra didelė, daug vaikų, apie 40, 
bet daug ir vargo, čia taip pat 
daugiausia gyvena ligonys, sene
liai, bedarbiai. Kai kurie vaikai 
yra labai gabūs ir galėtų siekti 
aukštojo mokslo, bet dėl tėvų sun
kios materialinės būklės jie su
klumpa pusiaukelyje. Anksčiau 
šią mokyklą efektyviai rėmė Chi- 
cagoje D. Augienės suorganizuo
tas rėmėjų būrelis, bet jis pavar
go, ir dabar mokykla negauna iš 
niekur jokios paramos.

Tai tik trys Vargo mokyklos, 
kurias neseniai aplankiau. Bet 
Vokietijoje veikia dar 14 Vargo 

mokyklų, kurių neaplankiau, bet, 
gerai pažindamas Vokietijos lietu
vių gyvenimą, žinau, kad ir tos 
14 mokyklų vargsta be vadovėlių, 
be rašomųjų priemonių, nevisi 
vaikai jas gali lankyti, nes tėvai 
neturi materialinių sąlygų vaikams 
leisti j tas mokyklas.

Ką šiose Vargo mokyklose ma
čiau ir girdėjau? Vaikai yra geri, 
lietuviškai nusistatę. Jie su dide- 
lu malonumu lietuviškai mokosi. 
Miunchene Vargo mokykloje vai
kai moka ne tik lietuviškai skai
tyti ir rašyti, bet moka ir lietuvių 
literatūrą, Lietuvos istoriją, geog
rafiją. Ober-Eselsbergo pirmame
čiai vaikai gražiai lietuviškai dai
nuoja, jau moka neblogai skaityti 
ir rašyti. Tai vis pasiaukojusių 
vedėjų ir mokytojų -— J. Laukai
čio, M. Budriūno, kun. Dr. J. Pet
raičio, P. Rožės, D. Kalvaičio, A. 
Maziliausko, J. Spranaičio, A. 
Krutulytės, V. Klevečkos, R. šne- 
liūtės, A. Nomeikos, M. Berentie- 
nės, M. Drungilienės, O. Rauckie
nės ir kitų nuopelnas.

Jei norime, kad Vargo mokyk
los Vokietijoje egzistuotų, mano 
nuomone, tėra viena išeitis: ieško
ti joms materialinės organizuotos 
paramos. Jei aktyviosios lietuvių 
organizacijos — politinės ar kul
tūrinės, jaunimo ar senimo — ap
siimtų išlaikyti po vieną Vargo 
mokyklą, tai tereikėtų apie 20 or
ganizacijų laisvajame pasaulyje, 
kurios prisiimtų laisvą pareigą su
organizuoti po 20 ar 30 dol. per 
mėnesį, tai Vargo mokyklos Vo
kietijoje galėtų sustiprinti lietu
vybės išlaikymą ir lituanistikos 
mokslą.

Tuo tarpu prašome vizų* geros 
valios lietuvius talkon: organizuo
kime Vargo mokykloms išlaikyti 
Vokietijoje efektyvią paramą. Jei 
svetimi, pvz., amerikiečiai, ang
lai, olandai, belgai, prancūzai ima
si karitatyvinių uždavinių ir siun
čia kas mėnuo po 10 dol., ar ki
tokią paramą lietuviukams ir lie
tuvaitėms, tai kodėl negalime mes, 
lietuviai, susisieloti tų motinų aša
romis, kurios savo 10 vaikų negali 
atiduoti į Vargo mokyklą ar į Va
sario 16 d. gimnaziją tik todėl, 
kad neturi lėšų jiems sudaryt są
lygų lietuviškai mokytis!

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

J. TURGENEVAS

TRIUMFUOJANČIOS
MEILĖS DAINA

(Tęsinys iš “M.P.” 31 Nr.)

7.
Jis atrodė ramus ir patenkintas, 

bet pasakojo nedaug: vis klausinė
jo Fabijaus apie buvusius bendrus 
pažįstamus, apie vokiečių žygį, 
apie imperatorių Karolį; pasakė 
apie savo norą vykti į Romą pa
žiūrėt naujo popežiaus. Jis vėl 
pasiūlė/ Valerijai širaziško vyno ir, 
jai atsisakius, tarė, lyg taikydamas 
sau: „dabar jau to nė nereikia“.
— Sugrįžęs su žmona į miegamą
jį, Fabijus veikiai užmigo... ir va
landėlei praslinkus pabudęs paste
bėjo, kad vienas teguli lovoj: Va
lerijos prie jo nebuvo. Jis vikriai 
pasikėlė — ir tą akimirką pamatė 
žmoną, naktiniu rūbu, įeinančią iš 
sodo į kambarį. — Mėnuo švietė 
aiškiai, nors prieš tai buvo perbė
gęs lengvutis lietutis. —Primerk
tomis akimis, su slapto siaubo ant
spaudu nejudamame veide, Valeri
ja prisiartino prie lovos ir, palie
tus ją priekin ištiestomis ranko
mis, atsigulė paskubomis ir tylėda
ma. Fabijus ją prakalbino, bet ji 
nieko neatsakė; atrodė, kad ji 
miega. Jis palietė ją — ir pajuto 
jos rūbuose, jos plaukuose lietaus 
lašelius, o ant jos plikų kojų padų
— smilteles. Tada jis pašoko ir nu
bėgo į sodą per praviras duris. 
Mėnulio skaisti, net šiurpi šviesa 
apliejo visus daiktus. Fabijus ap
sidairė — ir pamatė takelio smilty
se dviejų kojų pėdas; tos pėdos 
vedė prie jazminų palapinės, kuri 
stovėjo nuošaliai, tarp namų ir 
paviljono. Jis sustojo dvejodamas
— ir staiga vėl pasigirdo garsai 

dainos, kurią buvo girdėjęs perei
tą naktį! Fabijus krūptelėjo, įbė
gė į pavilijoną... Mucijus stovėjo 
vidury kambario ir griežė smuiku. 
Fabijus puolė prie jo.

— Tu buvai sode, tu .buvai išė
jęs, tavo drabužiai sudrėkę nuo 
lietaus.

— Ne... nežinau... rodos... nebu
vau niekur... — su pertraukomis 
atsakė Mucijus, tarytum nustebin
tas Fabijaus atėjimu ir jo susijau
dinimu.

Fabijus pačiupo jį už rankos.
— Ir kodėl tu vėl grieži šią me

lodiją?
Argi vėl ką sapnavai?
Mucijus pasižiūrėjo j Fabijų vėl 

taip pat nustebęs, bet tylėjo.
— Atsakyk gi!

— Mėnuo apskritas, kaip skydas... 
Kaip gyvatė, upė žiba...
Draugas budi, priešas miega — 
Vanags su višta pabėga...

— Gelbėk ją! — murma Mucijus 
rečityvu, lyg sąmonės nustojęs.

Fabijus pasislinko atgal, įbedė 
akis į Mucijų, pamąstė... ir sugrį
žo namo, j miegamąjį.

Galvą nulenkus ant peties ir 
bejėgiškai išskėtus rankas, Vale
rija miegojo sunkiu miegu. Jis ne
greitai ją pažadino... bet kai tik ji 
pamatė vyrą, krito jam ant krūti
nės, krupulingai jį apkabino; vi
sas jos kūnas virpėjo. — Kas su 
tavim, mano brangioji, kas atsi
tiko? — paklausė Fabijus, steng
damasis ją nuramint. Bet ji tary
tum alpo, prisispaudus prie krūti
nės. — Ak, kokius klaikius sap

nus vis sapnuoju! — šnabždėjo ji, 
prisispaudus prie jo veidu. Fabi
jus norėjo kažin ką dar paklausti... 
bet ji visa tik krūpčiojo...

Ankstybo ryto atspindžiais pa
raudo langų stiklai,kada ji paga
liau užsnūdo jo glėbyje.

8.
Kitą dieną Mucijus nuo pat ryto 

kažin kur dingo, o Valerija pareiš
kė vyrui norinti vykti j kaimyninį 
vienuolyną, kur gyveno jos dva
siškas tėvas, senas ir rimtas vie
nuolis, kuriuo be galo pasitikėjo. 
I Fabijaus paklausimus atsakė no
rinti išpažintim palengvinti savo 
sielą, nepaprastų paskutinių dienų 
įvykių apsunkintą, žiūrėdamas į 
sulysusį Valerijos veidą, klausyda
mas jos sunykusio balso, Fabijus 
ir pats pagyrė jos sumanymą: ger
biamas tėvas Lorenco galėjo duoti 
jai naudingą patarimą, išblaškyt 
jos abejones... Keturių palydovų 
saugoma, Valerija išvyko į vieno- 
lyną, o Fabijus pasiliko namie ir, 
iki sugrįžo žmona, klajojo sode, 
stengdamasis suvokti, kas su ja 
darosi, jausdamas ir nuolatinę bai
mę, ir piktumą, ir neaiškių įtari
mų skausmą. Jis kelis kartus buvo 
užėjęs j pavilijoną, bet Mucijus 
dar buvo negrįžęs, o malajietis 
žiūrėjo į Fabijų, kaip stabas, pa
garbiai nuleidęs galvą, su giliai 
— taip bent rodėsi Fabijui — su 
giliai paslėpta pašaipa bronzinia
me veide. Tuo tarpu Valerija per 
išpažintį viską papasakojo dvasiš
kiui, ne tiek gėdydamas!, kiek pa
sibaisėdama. Dvasiškis atidžiai ją 
išklausė, palaimino, atleido jai ne
noromis padarytą nuodėmę, pats 
sau pagalvojęs: „kerėjimai, velnio 
burtai... to taip palikti negali
ma...“, ir drauge su Valerija išvy
ko į jos vilą, lyg norėdamas ją ga
lutinai nuraminti ir paguosti. — 
Pamatęs dvasiškį, Fabijus kiek su
sijaudino, bet daug prityręs senis 
iš anksto buvo apgalvojęs, ką turi 

daryt. Pasilikęs vienas su Fabijum, 
jis, žinoma, neišdavė jam išpažin
ties paslapties, tačiau patarė jam 
pašalinti, jei galima, iš namų pa
kviestą svetį, kuris savo pasakoji
mais, dainomis, visu sa
vo elgesiu sutrikdė Valerijos vaiz
duotę. Be to, senio manymu, Muci- 
juš ir ankščiau, rodos, tikėjimo 
buvo nelabai tvirtas, o pabuvojęs 
toki ilgą laiką krikščionybės neap- 
švietose šalyse, galėjo užsikrėsti 
klaidingu mokslu, galėjo susipa
žinti net su magijos paslaptimis. 
Todėl, nors senoji draugystė ir rei
kalauja tam tikrų teisių, vienok 
protingas atsargumas rodo reika
lingumą persiskirti. Fabijus visai 
pritarė gerbiamojo vienuolio pata
rimui; Valerija išgirdus tai iš vy
ro, visa nušvito, ir palydėtas jų 
gerais linkėjimais ir apkrautas do
vanomis vienuolynui ir varguome
nei, vienuolis Lorenco sugrįžo na
mo.

Fabijus norėjo tuoj po vakarie
nės pasiaiškinti su Mucijum, bet 
keistas svečias dar nebuvo sugrį
žęs. Tada Fabijus nutarė atidėt 
pasikalbėjimą su Mucijum iki ryt 
dienos ir abu sutuoktiniai nuėjo 
ilsėtis.

9.
Valerija veikiai užmigo, bet Fa

bijus ilgai negalėjo užmigt. Nak
ties glūdumoj gyviau įsivaizdavo, 
ką buvo matęs, pergyvenęs; jis vis 
atkakliai statė klausimus, j ku
riuos, dėja, negalėjo atsakyti. Ar 
tikrai Mucijus tapo burtininku? 
— ar tik jis neužnuodijo Valeri
jos? ji serga... bet kokia liga? — 
Kol jis, padėjęs galvą ant rankos 
ir sulaikydamas karštą kvėpavimą, 
dūmojo savo sunkias dūmas, mė
nulis vėl išplaukė į giedrą 
dangų; o drauge su jo 
spinduliais, pro pusiau per 
matomus langų stiklus, iš pavil
jono pusės — gal tik taip Fabijui 
pasivaideno — ėmė sunktis į vi

dų lengva, kvapi oro srovė... štai 
pasigirdo įkyrus, aistringas šnab
ždesys. .. ir šią akimirką jis pas
tebėjo, kad Valerija pradeda leng
vai judėti. Jis suvirpėjo, žiūri: ji 
keliasi, nuleidžia nuo lovos vieną 
koją, paskui kitą — ir, kaip nak
viša, negyvai įsmeigus priekin pa- 
blankusias akis, ištiesus pirmyn 
rankas, eina į sodo duris! Fabijus 
bematant iššoko pro kitas duris ir 
vikriai apibėgęs namų kertę, užda
rė duris, vedusias į sodą... Vos 
spėjo nutvert užraktą, kai pajuto, 
jog iš vidaus kažin kas stengiasi 
duris atidaryt, stumia jas... dar 
ir dar... paskui pasigirdo šiurpu
lingi dejavimai...

"Bėt juk Mucijus iš miesto dar 
negrįžęs”, — šmėktelėjo Fabijaus 
galvoje — ir jis šoko prie pavil
jono.. .

Ką gi jis mato?
Priešais, skaisčių mėnulio spin

dulių apšviestu keliu, eina, irgi 
kaip nakviša, irgi ištiesęs priekin 
rankas ir atvėręs negyvas akis — 
eina Mucijus... Fabijus pribėgo 
prie jo, bet tas, jo nematydamas, 
eina, ritmingai dėstydamas žings
nius — ir jo nejudąs veidas šyp
sosi mėnulio šviesoj, kaip to mala- 
ječio. Fabijus nori sušukti jo var
dą... bet tą akimirką girdi: už
pakaly, jo namuose, subildėjo lan
gas. .. Jis atsigręžė.

Tikrai: miegamojo langas visas 
praviras, ir viena koja peržengus 
per slenkstį, stovi Valerija... jos 
rankos tartum ieško Mucijaus... 
ji visa tiesias į jį...

Neapsakomas šėlas staiga siūb
telėjusia banga užliejo Fabijaus 
krūtinę. — “Prakeiktas burtinin
kas!” — sušuko jis spiegiamu bal
su ir, griebęs viena ranka Mucijų 
už gerklės, antrąja užčiuopė bu
vusį prie jo diržo durklą ir įsmei
gė jam į šoną iki pat rankenos.

Spiegiamai sušuko Mucijus ir, 
delnu prispaudęs žaizdą, nubėgo 
klupdamas į paviljoną... Bet tuo 

pačiu akimirksniu, kai smogė jį 
Fabijus, taip pat spiegiamai su
kliko Valerija, ir, kaip pakirsta, 
krito ant žemės.

Fabijus puolė prie jos, pakėlė 
ją, nunešė j lovą, ėmė kalbėti su 
ja...

Ilgai ji gulėjo nejudėdama, bet 
pagaliau atvėrė akis, giliai atsidu
so, trukčiodama ir džiaugdamos, 
kaip žmogus, ką tik išgelbėtas nuo 
neišvengiamos mirties, pamatė vy
rą ir, apvijus rankomis jo kaklą, 
prisiglaudė prie krūtinės. — Tu, 
tu, tai tu”, — šnabždėjo ji. Pama
ži jos rankos nusilpo, galva nu
sviro, ir, maloniai nusišypsojus, 
sušnabždėjo: “Dėkui Dievui, vis
kas baigta!... Bet kaip aš pavar
gau!” — ji užmigo kietu, bet ne
sunkiu miegu.

10.
Fabijus atsisėdo prie lovos ir, 

nenuleisdamas akių nuo jos išblyš
kusio ir suliesėjusio veido, pradė
jo mąstyti apie tai, kas nutiko... 
o taip pat ir apie tai, kaip dabar 
pasielgus? Ką čia padarius? — Jei 
jis užmušė Mucijų — o atsiminęs, 
kaip giliai įsmeigė durklą, abejot 
dėl to negalėjo — taigi jei jis už
mušė Mucijų, to paslėpti negalima! 
Reikia pranešti apie tai hercogui, 
teisėjams... bet kaip paaiškint, 
kaip papasakot tą nesuprantamą 
įvykį? Jis, Fabijus, užmušė savo 
giminaitį, savo geriausią draugą! 
Pradės klausinėti: už ką? dėl ko
kios priežasties?... Bet gal Mucijus 
neužmuštas? — Fabijus nepajėgė 
ilgiau likti nežinojime, ir įsitiki
nęs, kad Valerija miega, atsargiai 
pakilo, išėjo iš namų ir priėjo prie 
pavilijono. Ten buvo tylu; tik vie
name lange spinksojo šviesa. Su 
apmirusia širdimi atidarė duris 
(ant jų buvo kraujais aptaškytų 
pirštų žymės, kraujo lašai juodavo 
ir takelio smiltyse). Fabijus per
ėjo kambarį ir sustojo ant slenks
čio nustebęs.

(Bus daugiau)
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Musų gyvenimo aktualijos
LIETUVYBĖ IR TĖVAI

Kaip keista, mes tik 15 metų iš 
Lietuvos. Daugelis ten esame bai
gę mokslus ir ne vienas turėjom 
atsakingas pareigas, o šiandien 
jau bėdojame dėl pirmosios savo 
kartos lietuvybės bei kultūrinės 
veiklos menkėjimo. Kas bus to
liau?

Visų pripažinta tiesa: tėvai ir 
vaikai sudaro šeimų. Ji yra netik 
mūsų bendruomenės pagrindas. Ja 
laikosi visa žmonija. Šeimoje yra 
netik džiaugsmo, bet ir pareigų. 
Tėvai turi rūpintis savo vaikais, 
o vaikai tėvais. Tai įgimta ir nor
maliose sųlygose taip paprasta. 
Tačiau ar visada taip yra?

Gyvenimo patirtis rodo: vyras 
susitiko moterį, vienas kitam pati
ko — įsimylėjo, apsivedė. Po ku
rio laiko dienos šviesų išvydo vie
nas, kitas vaikas. Va ir šeima. Bet 
ar ji buvo pasiruošusi tiems užda
viniams, kurie jos laukia? Per 90% 
tikrai ne! Mokslo reikia net bat
siuviui, siuvėjui. Kų bekalbėti apie 
kunigų, gydytojų, inžinierių, mo
kytojų ir kitus. Tik jau jokio mo
kslo nereikia būti tėvais, ar ne?!

štai čia ir glūdi visos mūsų blo
gybės. Matome: praėjo meilės 
karštis; gimstant kūdikiui pasi
reiškė skausmas, atsirado nauji 
rūpesčiai; prasidėjo vienas kitu 
nepasitenkinimai, barniai. Kol dar 
vienas vaikas ir dar jis mažas — 
rūpesčių mažiau: jam užtenka val
gio ir rūbo. Bet kai jų atsiranda 
daugiau, kai jie paauga, jiems rei
kia kai ko ir daugiau: dvasinio 
pono, draugų, mokslo, čia papras
tai tėvai prieina liepto galų: jiems 
nebėra laiko su savo vaikais pasi
kalbėti, pažaisti. Pritrūksta kant
rybės, išmanymo. Numoja ranka 
ir riktelėja: "Eikit nuo mano gal
vos! Neturiu laiko! Aš pavargęs, 
duokit atsikvėpti Duokit ramybės! 
Nusiraminkit!" ect Ir... vaikai 
bėga iš namų, tėvai džiaugiasi ra
mybės valanda, nes namuose nė
ra tos jaukios šilumos, tos namų 
dvasios, kuri j save visus trauktų, 
vyliotų.

Visi džiaugiamės matydami gra
žias rožes bei kitas gėles. Bet 
kiek reikia įdėti darbo ir rūpesčio, 
kad jos mus džiugintų? Vaikui jo 
reikia daug daug daugiau. Niekas 
nenori iš rožės išauginti dagio ar 
iš lelijos — dilgės. Kaip galime 
leisti savo vaikams pasidaryti ki
tokiais, negu mes patys esame? 
Lietuviais esame gimę, lietuviais 
turi būti ir mūsų vaikai. Kad jie 
tokie liktų, gyvendami svetimoj 
aplinkoj, jie turi melstis sava lie
tuvių kalba, jie turi mokėti savo 
lietuvių kalba skaityti-rašyti, turi 
žinoti Lietuvos istorijų, geografi

jų, papročius, dainas, žaidimus.
čia tėvams talkon ateina baž

nyčia, savaitgalio mokykla, jau
nimo organizacijos, tačiau kiek 
turime mokyklų ir jose vaikų? Vi
soje N.S.W. veikia tik viena mo
kykla Bankstown’e. Kur kiti vai
kai? Ar jiems to nereikalinga? 
Trūksta mokytojų?

Netiesa! Visiems vaikams reika
linga lietuviška mokykla, bendra
vimas su savo amžiaus ir tauty
bės vaikais. Neveltui sakoma: su 
kuo draugausi, toks ir pats būsi. 
Ne vienas yra jau nuklydęs, pasi
daręs dagiu.

Yra užtenkamai prityrusių mo
kytojų. Jie prisidės savo darbu. 
Tik vienintelio dalyko trūksta: 
tėvų rūpesčio savo vaikais, šian
dien atrodo, kad kiti, svetimi žmo
nės, daugiau rūpinasi ar turi rū
pintis vaikų lietuvybe, negu tai 
daro jų tėvai. Kad būtų aiškiau, 
priminsiu Bankstowno savaitgalio 
mokyklų.

Pamokos joje būna (2-3 vai.) 
paprastai po lietuviškų pamaldų. 
Vyresniųjų grupėj yra 10 vaikų, o 
į pamokas ateina, pasikeisdami, 
tik 5. Iš jų tik vienas turi su sa
vim elementorių, sųsiuvinj, paiše
lį. Kiti atrodo užklydę tik taip 
sau, pripuolamai. Tai argi tose sų
lygose įmanomas bent koks rim
tesnis darbas? Ar apsimoka mo
kytojui laikų gaišti? Ar čia mato
me tėvų rūpestį savo vaikais? Ne!

Mieli tėvai, rimtai pagalvokite! 
Nuo jūsų priklauso, kuo išaugs 
jūsų vaikai. Gražioms lelijėlėm, 
puikiais bijūnais, ar dagiais ir 
dilgėmis.

Pirmutinis ir pagrindinis visų 
rūpestis turėtų būti šeima. Ji lie
tuvybės ir visų dorybių pagrin
das. Kai tėvai supras savo pas
kirtį, kai jie sųmoningai žinos, 
kad jų vaikai, tai jų tęsinys, kad 
vaikui reikia ne tik duonos ir rū
bo, bet ir dvasinės šilumos, kad 
jų vaikų tinkamas išauginimas, iš
auklėjimas yra sunkus, atsakingas 
darbas •— atsiras noras paskirti 
daugiau laiko jiems, pasibaigs bė
dos.

Ten, kur dirbamas rimtas dar
bas, niekas praeidamas nesišaipo, 
bet lietuvišku papročiu pasako: 
Dieve padėk! O paprašius ateina 
net talkon.

Nesuprantama: kodėl dėl kąs
nio duonos išsižadėti savosios pri
gimties — lietuviškumo. Esame 
garbingos tautos vaikai. Galime 
ir turime išlikti lietuviais, gyven
dami ir svetimame, mus priglau- 
dusiame krašte.

K.

BOHEMINIAME SŪKURYJE

Š.m. liepos 25 d. (šeštadienį) 
Sydnėjaus sambūris "šviesa” ir 
Lietuvių Studentų Sąjunga suren
gė tradicinį Bohemijos vakarų. 
Jauki ir erdvi salė buvo išpuošta 
pačio moderniausio meno pieši
niais, iš kurių venas kitas ypatin
gai krito .į akį mūsų vyriškiams. 
Atsargumo dėliai, dauguma pobū
vio dalyvių savo kaklaraiščius ir 
kregždutes tikrai paliko namuose, 
nes pakvietimuose buvo aiškiai įs
pėta, kad tokie “atgyvenę” daly
kai šiame parengime visiškai ne
pageidaujami ir bus “konfiskuo
jami”. Nedaug tebuvo matyti ir 
švarkuotų svečių, užtat vyravo 
spalvingas megstukų įvairumas. O 
jaunimas iš viso sunku buvo ir be
pažinti. Mergytės išsiskyrė savo 
kukliais, bet skoningais ir origi
naliais aprėdais, berniukų gi dau
gelis buvo ūsoti, net ir barzdoti. 
Dėlto pobūvis įgavo skirtingą, sa
višką atspalvį, ko ir troško Bohe
mijos vakaro rengėjai.

Patiektoji vakaro programa ati
tiko visų pageidavimus: ji davė 
švelnios ir kuklios kritikos dėl 
mūsų visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo. Ta proga buvo įsteigta 
kaž kaip iki šiol pamiršta "Šančių 
Mylėtojų Draugija”, ir čia pat 
būdingai atšvęstas jos tariamos 
veiklos dešimtmetis, padarant pa
lyginimą su kaikuriomis mūsų lie
tuviškomis organizacijomis. čia 
vienas rašeiva, bedažydamas plun
ksną j alaus stiklinę ir pūsdamas 
muilo burbulus, prisiminė jau še- 
šius metus tyliai veikiantį būrelį. 
Kelta minčių ir dėl lietuviškų pa
vadinimų, ypač ten, kur lietuvių 
tirščiau gyvenama. Siūlyta daryti 
žygių kai kurias Bankstowno gat
ves pavadinti grynais lietuviškais 
vardais, kaip: “Slobodkės” gatvė 
ir panašiai. Programos įvairumo 
dėka, mūsų jaunimas turėjo pro
gos pasimokyti ir žurnalistinio 
meno gudrybių, čia visiems buvo 
ryškiai parodyta, kaip korespon
dento pareikštas nuoširdžias, at
viras mintis dėl mūsų lietuviško 
gyvenimo negerovių, vargšas laik
raščio redaktorius grubiai paver
čia tautinės meilės ir solidarumo 
fantazija. Bet, mieli laikraščio 
skaitytojai, nežiūrėkime perdaug 
tragiškai j šias aktualijas, nes čia 
nebuvo metinio apylinkės susirin- 
kmo programa, o tik Bohemijos 
vakaro prašmatnybės. Programą 
atliko inž. Olšauskas, Šliogeris, 
Danta, Ankus ir Daukus.

Neapsieita ir be grožio karalie
nės rinkimų. Teisėjais buvo pa
kviesti tuo požiūriu labiausia kva
lifikuoti žmonės: dailininkai Ratas, 
Bistrickas ir poetas Gasiūnas. Jų 
sprendimu Bohemijos vakaro gro-

LAIŠKAS IŠ N. ZELANDIJOS
LIETUVIŲ STUDENTŲ VEIKLA AUCKLANDO UNIVERSITETE

Laisvajame pasaulyje mokslus 
einančių lietuvių studentų gyve
nimas nesiriboja vien tik studijo
mis. Tie studentai, kurių gyveni
mas ribojasi vien tik mokslu, pra
randa tikrąją studento sąvoką ar 
jos neišvysto iki aukščiausio laips
nio. Lietuviui studentui apsirube- 
žiuoti išimtinai studijomis, neįsi- 
jungiant ar sųmoningai nusisu
kant nuo mūsų tautinių ir socia
linių reikalų, yra per daug ego- 
jistiška ir šiuo metu tiesiog išda
vikiška.

Šių minčių vedami, Aucklando 
Universitete studijuojantieji lie
tuviai studentai jau kelinti metai 
kelia Lietuvos ir jos žmonių reika
lus studentų ir akademinio perso
nalo tarpe, šis reiškimasis nėra 
lengvas, nes lietuvių skaičius Šia
me universitete iki šiol dar nepra
šoko 4, vienok įdėtas darbas ir 
meilė savam kraštui nugali sun
kumus, ir yra pasiekiama apčiuo
piamų vaisių.

Paskutinis lietuvių pasireiškimas 
yra jungtinis nuopelnas, atliktas 
kartu su latvių studentais, kurių 
čia yra penki. Tarptautinio Stu
dentų Klubo prieglobstyje lietu
viai ir latviai studentai 17-25 lie
pos surengė “Lietuvių — Latvių 
Savaitę”, kuri praėjo su dideliu 
pasisekimu.

Pagrindinėje universiteto biblio
tekoje buvo paruošta nedidoka, 
bet daug dėmesio ir entuziazmo 
sukėlusi parodėlė. Iliustruotos lie
tuviškos, latviškos knygos, moks
lo, meno veikalai, medžio, odos,

išdirbiniai, gintaras, senoviškos 
monetos, nepriklausomybės pašto 
ženklai, pinigai ir audiniai sudarė 
jos spalvingą turinį. Atskirai bu
vo išstatyti lietuvių dailininkų 
grafikos darbai, tai — V. Rato, H. 
Šalkausko, A. Vaičaičio ir T. Zika
ro kūriniai. Vyriausias biblioteki
ninkas pareiškė, kad jam yra di
delė garbė turėti šį lietuvių dai
lininkų rinkinį ir sutiko palikti jį 
dar vienai savaitei. Iki šiol bib
liotekoje nėra buvę meno parodų.

Liepos 21-mą universitete įvyko 
“Lietuvių-Latvių Vakaras”. Liau
dies dainos, šokiai, nejudamų vaiz
dų filmą apie Lietuvą ir G. Procu- 
tos sakyta kalba — Lietuva-Latvi- 
ja amžių bėgyje — ir vėliau pa
ruošta tautinių valgių vakarienė 
(kurią vis dar mini studentai) su
darė vakaro programą. Gausią ir 
puikią vakarienę paruošė E. Liu
tikienė, A. Procutienė, B. Griga
liūnienė, p. Cibulskienė ir dvi lat
vės moterys. Tautiniams šokiams 
ir dainavimui taip pat prisireikė 
merginų talkos, kurių universite
te dėja nėra. N. Liutikaitė, A. 
Žiginskaitė, D. Niperaitė ir D. Pe- 
čiulaitytė padėjo lietuviams “nu
stebinti” Azijos, Ramiojo Vande
nyno salų ir Zelandijos studentus. 
Arch. V. Procuta specialiai atvyko 
iš gretimo miesto sustiprinti uni
versitete esančių lietuvių. J. Ci
bulskio, V. Grigaliūno ir G. Pro- 
eutos gretas. Svetimšaliai studen
tai stebėjosi, kad saujelė lietuvių 
ir latvių įstengė surengti tokį įs
pūdingą vakarą ir negailėjo svei
kinimų bei komplimentų.

G.P.

PROF. TADUI IVANAUSKUI

Mokslo Premija
Respublikinių premijų serijoje 

(skiria vilniškė, ne maskvinė val
džia), didžioji (25,000 rublių) 
premija už mokslo darbus paskir
ta profesoriui Tadui Ivanauskui 
už jo trijų tomų veikalą “Lietuvos 
paukščiai”.

Kita tokios paties dydžio pre
mija paskirta geografų ir gamti
ninkų kolektyvui — auto
riams, parašiusiems "Tarybų Lie
tuvos Fizinės Geografijos” I to
mą.

Dvi premijos po 15,000 rublių 
teko Minkevičiui ir prof, šivickui.

Literatūros didžioji premija (ir
gi 25.000 rb.) teko A. Beliauskui 
už romaną “Rožės žydi raudonai”. 
Tokio paties dydžio premija teko 
aktoriui Kurauskui už Juliaus Ja
nonio vaidmens atlikimą biografi
niame filme. Antrąsias (po 15,000 
rb.) premijas gavo Kubilinskas (už 
eilėraščius vaikams) ir filmų re- 
žisorius-operatorius Vyt Starošas 
su padėjėju (už kronikinį filmą 
“Jie kauniečiai”). Visi premijuo
tieji kultūriniai darbai atrinkti 
kaip tik tie, kuriuose ryškiausias 
poltinis atspalvis. Skatinami tie 
kūrėjai, kurie geriausiai prisitaiko 
prie LKP X suvažiavimo meninin
kams pareikštų reikalavimų. LNA

* Zenona* Nomeika, Rochester, 
Amerikoj, turi savo vargonų ir 
piano studiją ir kasmet rengia sa
vo mokinių koncertus, šiemet Ze
nono Nomeikos piano klasės mo
kinių rečitalis įvyko birželiu 21 d. 
University of Rochester salėj, ku
ri yra naudojama konservatorijos 
muzikos studentų rečitaliams.

žio karaliene buvo išrinkta Ina 
Olšauskienė. Tačiau ši gražuolė 
ar nebus tik turėjus progos pati 
išsireklamuoti ir jau anksčiau bū
simiems teisėjams kristi į akį. Ji, 
lyg ir tvarkydama programos ei
gą, prieš kiekvieną dalyką iškil
mingai ir grakščiai išnešdavo į sa
lę publikos dėmesiui didžiulį eilinį 
programos numerį. Mat vis ta pro
paganda. .. Muzikos orkestrui, at
siprašau, radijogramai dirigavo 
Kemešys, kuris, be kitų dabarti
nės klasikinės muzikos perlų, pa
tiekė publikai tikrai būdingą mu
zikinį dalyką vardu: “Gyvulių kon
certas kapuose".

Aplamai, nežiūrint, kad stalai 
buvo apkrauti didžiuliais prancū
ziškos duonos kepalais (neskaitant 
žinoma, ir kitų skanėstų) Bohe
minio vakaro rengėjai nuostolių 
turbūt neturėjo. O be to, tatai 
juk vienintėlės dvi lietuviškos or
ganizacijos, kurios iš tokių paren
gimų nesiekia kokio pelno, bet 
stengiasi tik suteikti kiek skirtin
go pobūdžio kultūrinę programą 
lietuviškai visuomenei.

K.K.

KULTŪRINE KRONIKA

BEDARBIAI
Kaip žinome, šiuo metu ; V. 

Vokietijų iš Lietuvos išvažiuoja 
vis daugiau žmonių, kuriems pa
siseka įrodyti savo vokiškų kilmę. 
Išvyksta tuo būdu ir mišrios šei
mos.

Žinomasis laikraštininkas Simas 
Miglinas turi daug progų su šiais 
atvykėliais išsikalbėti.

"Drauge” jis patiekia šitokių 
samprotavimų apie bedarbius Lie
tuvoje:

"žmonių, neturinčių pastovaus 
darbo, Lietuvoje buvo nuo antro
sios sovietinės okupacijos prad
žios. Nestinga jų ir dabar. Pasi
taiko asmenų, kurie nuo pirmųjų 
antrosios sovietinės okupacijos 
dienų turėjo imtis elgetos dalies.

Ypač sunki padėtis vyresnio 
amžiaus žmonių, nepajėgių dirbti.

Pokario pirmaisiais metais jiems 
nebuvo kitos išeities, kaip misti iš 
gailestingų rankų. Steigiant kol
chozus prievartinėmis priemonė
mis, nestigo atvejų, kai ūkininko 
žemė buvo įjungta į kolchozų, o 
buvus žemdirbys dėl nesveikatos 
ar senatvės negalėjo imtis darbo 
kolchoze. Tokie buvo palikti ne
žiniai. Kurie turėjo kolchozuose 
dirbančių giminių, tokie, nežiū
rint didelių sunkumų, buvo mai
tinami artimųjų, kurie dažnai ir 
patys stigo maisto ir dalinosi tuo, 
kų turėjo.

Tačiau kas neturėjo artimųjų, 
dirbančių kolchozuose ar kurioje 
jmonėje, tokiems neliko kitos iš-

LIETUVOJE
eities, kaip elgetavimas.

Vėlesniais metais sovietinės 
santvarkos valdytojai pradėjo 
steigti senelių prieglaudas, į ku
rias talpino asmenis, nepajėgius 
dirbti. Tačiau tokių prieglaudų 
skaičius nėra didelis ir jose ligi 
šiol nesutalpinti visi elgetos neda- 
lion atsidūrusieji asmenys.

Pastaraisiais metais Lietuvon 
grįžo nemaža lietuvių, buvusių iš
tremtų į įvairias Sibiro bei kitų 
sovietijos sričių priverčiamojo dar
bo stovyklas. Grųžinamųjų tarpe 
pasitaiko vyresnio amžiaus asme
nų, netekusių sveikatos. Jei tokie 
neturi artimųjų, — patenka tie
siog elgetos nedalion. Kitas ir bu
vęs ūkininkas ar ūkininkė bei 
miestietis, turėjęs savo namelius, 
randa turėtų gyvenvietę nuardytų 
ar joje įkurdintus kitus asmenis. 
Tenka jieškoti kertės pas svetimus 
žmones. Ir maitintis iš svetimų 
rankų.

Ypač gausu pastovaus darbo ne
turinčių asmenų provincijos mies
teliuose, neturinčiuose pramonės 
įmonių. Pagaliau jei ir veikia ko
kia įmonėlė, kurioje tegali darbo 
gauti 100 ar 150 asmenų, tai gy
venvietės, turinčios 200 ar 4000 
žmonių, žymi dalis gyventojų iš
statyti bedarbių nedalion. Tokiems 
išsilaikymas karvės, nusišėrimas 
metų būvyje kokio paršo yra pag
rindinis laidas apsisaugoti nuo ba
do. Lietuvos miestų ir miestelių 
žymi dalis gyventojų bolševkinės

priespaudos metais kaip tik buvo 
priversti verstis "gyvulininkyste”, 
tai yra laikyti karvę ar kitų gyvu
lį. Nepajėgesni gelbsti laikydamie
si ožkų.

Tačiau gyvulio laikymas susi
jęs su jo pašaru aprūpinimo rū
pesčiais. Kiek lengvėliau tų Lie
tuvos sričių pastovaus darbo netu
rintiems žmonėms, kurie gyvena 
vakarinėse Lietuvos srityse, čia 
gyvenantiems yra daugiau gali
mybių gauti pašaro iš Karaliau
čiaus srities.

Pastovaus darbo neturintieji 
Lietuvos gyventojai vasaros me
tus, kas yra pajėgus ir kas gyve
na arčiau miškingų vietų, eina 
rinkti grybų, uogų. Kiti renka 
vaistažoles. Pavergtosios Lietuvos 
spaudoje pasitaiko skelbimų, ku
riuose primenama, kad vyksta 
"neribotais kiekiais pirkimas” 
vaistažolių. Už 1 kilogramų ka
dugių mokama po 5 rublius, už 
1 kg. ajerų šakniastiebių po 3 rub
lius, už kilogramų valerijono šak
nų po 10 rb. Be to, arčiau esan
čios vaisių apdirbimo įmonės per
ka uogas. Dalis surinktų uogų 
parduodama pačių rinkėjų rinkoje.

Darbingi vyrai, neturį pasto
vaus darbo, žiemos metu eina miš
ko kirsti. Pavasariais durpynai 
skelbimų keliu ieško darbininkų 
durpių kasimo darbams. Pastovaus 
darbo neturinčiųjų pajėgesni ima
si šitų sezoninio pobūdžio darbų.

Pastovaus darbo neturintieji 
žmonės sovietinės santvarkos sųly- 
gomis turi verstis kaip įmanyda
mi, kadangi bedarbių pašalpos

nemokamos. Apsukresnieji ir svei
ki, šiaip taip verčiasi. Tačiau daug 
sunkesnė padėtis tiems, kurių šei
moje yra mažų vaikų.

Jau eilė metų bolševikinėje Lie
tuvos spaudoje pasirodo skelbimų 
apie darbininkų telkimą vieniems 
ar kitiems darbams Sovietų Są
jungoje, dažniausiai Sibire. Atsi
žvelgiant minėtuosius nuolatinio 
darbo neturinčių pavergtosios Lie
tuvos daugybės žmonių sunkumus, 
tie skelbimai susilaukia atgarsio. 
Pasitaiko asmenų, net ir šeimų, 
kurios ryžtasi išvykti, kad ir j Si
biro plotus, tikėdamiesi tuo išvy
kimu nusikratyti vargo”.

JAU UŽTVINDĖ KAUNO 
ELEKTRINĖS DAUBĄ

Liepos 16 d. Petrašiūnuose, prie 
hydroelektrinės statybos, buvo su
rengtos iškilmės — Nemuno van
dens nukreipimas dirbtine vaga ir 
pagrindinių įtvarų daubos užtvin
dymas. Po Sniečkaus, Paleckio ir 
kt. prakalbų, buvo pradėtas per- 
tvenkimas. Liepos 20 dieną jau 
pranešta, kad Nemunas teka nau
ja vaga. Dabar bus supilama už
tvanka kairiajame Nemuno krante 
ir vanduo palaipsniui ims užpildy
ti rezervuarą, vadinamąją "Kau
no jūrą. Rezervuaro dugnas jau 
išvalytas, Rumšiškių miestelis ir 
keletas šimtų kitų sodybų jau per
kelta j aukštesnes vietas. Skai
čiuojama, kad maždaug po šimto 
dienų (Ly., spalio gale) galės būti 
paleista hydroelektrinės pirmoji 
turbina. LNA

K. ŽUKO — “ŽVILGSNIS I 
PRAEITI

Mūsų atsiminimų literatūra vėl 
praturtėjo — K. Žuko "Žvilgsniu 
į praeitį”.

Knygos autorius sako, kad tai 
yra žmogaus ir kario atsiminimai, 
medžiaga istorikams.

Atsiminimų autorius yra lietu
vių visuomenei gerai pažįstamas 
asmuo, buvęs karys ir valstybinin
kas, ligi šių dienų aktyvus visuo
menininkas ir plunksnos darbinin
kas. Kariuomenėje išsitarnavęs 
pulkininko laipsnį, buvo išrinktas 
į Lietuvos Steigiamąjį Seimą, dr. 
K. Griniaus ministerių kabinete 
buvo krašto apsaugos ministerių 
ir turėjo kitų atsakingų valstybi
nių bei visuomeninių pareigų. K. 
Žukas pažinojo daugybę žmonių 
ir iš arti stebėjo mūsų gyvenimą.

Atsiminimų pasakotojas nerašo 
istorijos. Jis tepasakoja, ką matė 
ir ką pergyveno. Vadinasi, atsimi
nimų pasakotojas yra subjektyvus: 
jis pasakoja apie save, ir įvykiai 
bei žmonės čia tėra tokie, kokiais 
pasakotojui atrodo. K. Žukas gy
venime reiškėsi labai mūsų tau
tai sunkiais laikais.

šią atsiminimų knygą sudaro 
trys dalys: Mano jaunystė (7-144 
psl.), Nepriklausomybės kovų pra
džia (145-252 psl.), Laisvės dienos 
(253-448 psl.). Priedu eina "1926 
m. gruodžio 17 d. perversmas 30 
metų perspektyvoje”. Atskiros 
knygos dalys suskaldytos dar po
skyriais. Kiekvienam poskyriui 
duota taip pat atskira antraštė.

Atsiminimuos pasakojama dau
giausia trumpais sakiniais. Kiek
vienas sakinys paprastai skiriamas 
ar atskirai minčiai, ar kuriam nore 
jos atspalviui išreikšti, todėl pa
sakojimas yra vaizdus ir gyvas. 
Iliustracijai čia duodama garsio
sios Kauno “konkės” laidotuvių 
aprašymas:

“Praslinko 40 metų. ‘Konkė’ 
paseno ,išėjo iš mados ir virto di
džiausia seniena. Bene 1928 metais 
teko matyti jos “laidotuves”. Pas
kutiniame vagone važiavo keli vy
riausybės nariai, miesto valdybos 
atstovai ir studentai. Užpakalinė
je aikštelėje stovėjo miesto bur
mistras Jonas Vileišis, visą laiką 
mosikavęs cilinderiu smalsuoliams 
— praeiviams. ‘Konkė’ nuriedėjo 
iki Rotušės aikštės, kur studentai 
nuvertė nuo bėgių ir iškilmingai ją 
sudegino, kad savo senoviška iš
vaizda negadintų mūsų laikinosios 
sostinės" (11 psl.).

Teigiamuosius asmenis autorius 
daugiausia pristato jų pavardėmis,

pvz.:
“Teko stebėtis d-ro Griniaus 

sveiku ir gaspadorišku protu, o 
taipogi sugebėjimu kiekvieną ap
svarstytą klausimą trumpai ir aiš
kiai reziumuoti. Posėdžiams jis 
vadovavo lyg turėdamas daugelio 
metų toms pareigoms įgudimo” 
(272 psl.).

Apskritai, šie A. Žuko atsimini
mai yra gražus įnašas mūsų isto
rijai. Nors yra juose ir subjekty
vių minčių, šališkų apibendrinimų, 
tačiau matosi ir noras likti objek
tyviu.

Politine prasme juose atstovau
jama liaudininkų ir socialdemok
ratų srovėms.

į* P. Goštauto spaudai paruoš
tos ir Kolumbijoje leidžiamos kny
gos apie lietuvių meną viršelis jau 
sukurtas. Centre, kiek į kairę, bal
tos saulės fone raudonas Vytis ir 
užrašas “Arte Lituana”. Į visas 
puses sklinda geltoni, toliau perei
ną į raudonus spinduliai. Apačio
je — sodyba ir dvi lietuviškos baž
nytėlės, o per visą viršelį nusitie
sia trys kryžiai žalios spalvos. 
Juodame viršelio fone viskas ryš
kiai atrodo.

★ Poetė Vlada Procevičiūtė- 
Brazaitienė iš Brooklyno buvo nu
vykusi į Medeliną, Kolumbiją ap
lankyti savo sergančios motinos. 
Jos tėvas dr. F. Prosevičius tame 
mieste verčiasi medicinos praktika 
ir yra ligonių kasų gydytojas.

* Pranė Dvilaitytė, lietuvė dai
lininkė ii Kanados atvykusi meno 
studijoms j Paryžių, išvyko kelių 
mėnesių kelionei j Ispaniją ir Ita
liją. Rudenį žada vėl grįžti į Pa
ryžių.

,★ Kultūriniai planai Brazilijoj. 
Brazilijos Liet, bendruomenės 
valdyba, pasitraukus iš pirm-ko 
pareigų inž. Jonui Antanaičiui, 
pasiskirstė šiaip pareigomis: kun. 
dekanas Pijus Ragažinskas — 
pirmininkas, J. Jodelis — vice- 
pirm., St. Vancevičius — I-mas 
sekretorius, St. Jurevičius — li
ras sekretorius, J. Baužys — I- 
mas iždininkas, J. Lukoševičius — 
II-ras iždininkas. Posėdyje nutar
ta Dariaus-Girėno bei išeivių die
ną surengti su menine programa, 
kurią paruošti bei suorganizuoti 
apsiėmė rašytoja Halina Mošins- 
kienė. Be to, šiame posėdyje nu
tarta suorganizuoti Kultūros ko
misiją, kurią pavesta sudaryti H. 
Mošinskienei ir finansų komisiją 
iždininkui J. Baužiui. .
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SPORTO AIKŠTELIŲ 
BANKSTOWNE REIKALU
Prieš keletą metų gražiai pradė

tas Bankstowno Liet. Namų staty
bos darbas jau kone baigtas. Bank
stowno lietuvių salė apsilankan
čiam svečiui išdidžiai byloja apie 
didelį ryžtą ir tūkstančių valandų 
įdėtą darbą, neskaitant gražių pi
nigų sumų, kurias suaukojo ne tik 
savo pačių pasigerėjimui ar tarpu- 
saviam bičiuliškam pabendravimui. 
Tatai juk buvo sąmoningai įkurtas 
lietuviškasis židinys tirščiausiai 
lietuvių apgyventoje vietovėje.

Ir tikrai — jau šiandieną tų pa
siryžėlių darbas teikia gražių vai
sių, nes šiuose namuose vis dau
giau ir ryškiau reiškiasi vietos lie
tuvių kultūrinis gyvenimas. Be 
įvairių organizacijų, čia sau prie
globstį randa ir mūsų jaunimas, 
kuriam, kaip kartą išsireiškė šių 
namų tarybos narys, ir yra jie sta
tomi, kad laikui bėgant jie pakeis
tų vyresniuosius kultūrininkus ir 
tautinės meilės ugnelę toliau sau
gotų lietuviškų namų židiniuose 
šiame tolimame kjntinente.

Norėdami tremties jaunimą 
įjungti į lietuviškąjį gyvenimą, 
turime su juo bendrauti ir jam pa
dėti jau nuo pat mažumės. Mūsų 
vyresnieji veikėjai bando įvairiau
sius būdus, kad laimėtų kiekvieną 
jauną lietuviuką, teikiant jiems 
progos lietuviškose jaunimo orga
nizacijose, savaitgalio mokyklose, 
įvairiuose kursuose bei spaudoje 
patiems savarankiškai pasireikšti. 
Vieniems iš jų sekasi geriau, ki
tiems blogiau, nors, suprantama, 
visų darbas yra svarbus ir reikš
mingas. Pažindamas lietuviškąjį 
jaunimą gerai, kadangi man teko 
ištisą eilę metų su juo dirbti Vo
kietijoj ir čia,- Australijoj, esu įsi
tikinęs, kad sportinės mūsų orga
nizacijos yra tikrai reikšmingos 
tautiniam auklėjimui, šį darbą jau 
ištisą dešimtmetį Australijoje dir
ba lietuviškieji sporto klubai, ir 
jie per tą laiką yra atsiekę tikrai 
puikių rezultatų ne tik sporto, bet 
ir lietuvybės išlaikymo srityje.

Bankstowno Liet. Namų vado
vybė jau prieš kelius metus buvo

I
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pramačiusi nupirkti šalia jų esan
tį gražų sklypą sporto aikštelių 
jrengumui. šiuo metu, kai namai 
jau baigti, būtų, atrodo, aukščiau
sias laikas pradėti šių aikštelių 
planavimą ir tvarkymą antrame 
sklype.

Kadangi antrasis sklypas yra 
numatytas sporto aikštelių įrengi
mui, tai atrodo, kad būtų visai lo
giška, kad jaunimas šį darbą nuo
širdžios talkos būdu ir atliktų. 
Darbo jėgos jaunimas gali suorga
nizuoti pakankamai, tačiau pinigi
niu atžvilgiu mūsų jaunimo orga
nizacijos nėra perdaug pajėgios. 
Dar prieš penketą metų į sporti
nius jaunimo parengimus ar į lie
tuvių sportininkų pobūvius atsi
lankydavo gausūs ir nuoširdūs bi
čiuliai ar rėmėjai. Tuo metu ir 
sporto klubų kasos nebuvo tuščios. 
Paskutiniu gi metu, su apgailesta
vimu tenka konstatuoti, vyresnioji 
karta vis labiau tolsta nuo mūsų 
jaunimo, pamiršdama jį paremti 
ne tik medžiaginai, bet dažnai ir 
moraliai. Kaip Lietuvos kariuome
nės kūrėjas — savanoris pulk. 
V. Šliogeris kantą išsireiškė, mūsų 
tautiečiai diena iš dienos vis labiau 
ir labiau ima sirgti “svaro liga”, 
kuri jau neleidžia dalyvauti net 
būtiniausiuose parengimuose. Ši 
liga smarkokai palietė ir sporti
ninkų bičiulius bei nuolatinius jų 
rėmėjus, kas, suprantama, labai
juntamai paliečia ir lietuviškojo 
sporto jaunimo gyvenimą. Dėl tos 
priežasties Sydnėjaus sporto klu
bas “Kovas” neturi pakankamai 
galimybių piniginiu atžvilgiu pa
remti jaunųjų Bankstowno lietu
viukų užsimojimo įsirengti sporto 
aikšteles.

Jeigu jau vieni sportininkai ne
gali atlikti viso darbo, tai, mano 
manymu, galima būtų sukviesti 
viso jaunimo talką ir susispietus 
visoms jaunimo organizacijoms 
( sportininkams, skautams, ateiti
ninkams ir kt.) šis darbas atlikti. 
Siūlyčiau (ką aš esu jau pirmiau 
aptaręs su keliais inžinieriais ir 
Namų Valdybos nariais) šiame 
sklype įrengti tinklinio — krepši
nio aikštę, lauko teniso aikštę ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikams 
supynęs, laiptelius, karusėlę ir kt.

Konkretus pasiūlymas:
1. Bankstowno Namų Valdyba 

sušaukia visų Sydnėjaus jaunimo 
organizacijų susirinkimą, kuris 
drauge su Valdybos nariais kon
^*^^*^’^2^^w*w*wowowo^wow*^2M^*w*^ewo^M**^*e************M************e*<***e'***'***'M*>**'*****o**S**a**J*^*^*^  
į . ž

Kvalifikuotas lietuvis X

Šaldytuvu mechanikas,
X ' ?

.>. atstovaująs vieną iš didžiausių Sydnėjaus firmų, laisvu laiku £ 
X taiso, reguliuoja ir 100%-niai sutvarko šaldytuvus, duodamas j 
į nemokamą trijų mėnesių garantiją. Skambinti telefonu UY 7345, .Į.

arba rašyti 99 Fenwick St., Bankstown, X
KOSTAS STEVENS f

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai 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 išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

5 EUROPIETIS SPECIALISTAS

I
 OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims' ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St, Melb. C.I. Telef. 
(Priešais Melbourne Town Hall.) 

Centr. 1819

IŠ A.L.F.A.S. V-BOS 
VEIKLOS

Rugpjūčio 1 dieną Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Valdyba turėjo savo po
sėdi, kurio metu buvo galutinai 
nustatyta šių metų Jubiliejinės 
Sporto šventės, įvykstančios Ka
lėdų atostogų metu Adelaidėje, 
programa. Ji yra tokia: krepšinis
— vyrų, moterų ir jaunių; tink
linis — vyrų ir moterų, stalo teni
sas — vyrų ir moterų; lauko te
nisas — vyrų ir moterų ir šach
matai — vyrų.

ALFAS valdyba, be minėtų 
sporto šakų, priėmė rengėjų — 
Adelaidės “Vyties” siūlomas Bau
dų Mėtymo Varžybas, kuriose ga
lės dalyvauti komandos ir indivi
dualūs krepšininkai. Komandi
niams baudų mėtymo laimėtojams 
nebus užskaitomi bendrieji klubų 
laimėti taškai. Baudų mėtymo 
varžybų taisykles paruošė Adelai
dės S.K. “Vytis” ir jas ALFAS 
valdyba priėmė.

Jubiliejinėje Sporto Šventėje 
sutiko dalyvauti šie sporto klubai 
sekančiose sporto šakose:

Adelaidės “Vytis” — visose 
sporto šakose, Geelongo “Vytis”
— visose, išskyrus jaunių krepši
nį, Melburno “Varpas” — visose 
sporto šakose, Sydnėjaus “Kovas”
— visose sporto šakose ir Hobar- 
to “Perkūnas” — visose, išskyrus 
jaunių krepšinį ir šachmatus.

JAUNIŲ DALYVAVIMAS
SPORTO ŠVENTĖSE

Remdamosi Sporto Klubų Ats
tovų 1958 m. Melburne nutarimu, 
ALFAS Valdyba galutinai nusta
to, jog jaunių amžius yra iki 18 
metų (17 metų imtinai), ko visi 
sporto klubai privalo griežtai lai
kytis.

ALFAS Valdyba savo nutarime 
nustatė, kad jauniai gali žaisti ir 
dalyvauti vyrų komandose visose 
sporto šakose.

krečiai suplanuotų (paprašius mū
sų inžinierių pagalbos) ir aptartų 
visą darbo planą ir eigą.

2. Čia pat reikėtų išrinkti visų 
jaunimo organizacijų bendrą ta
rybą, kuri pravestų aikštelių Įren
gimui reikalingą lėšų vajų se
kančiu būdu: a) rengdama viešus 
vakarus Bankstowno Liet, salėje,
b) suruošdama daiktinę loteriją,
c) sportinį karnavalą namuose bei 
aikštėje, d) rinkdama aukas ir kt.

Kadangi jaunimas aikštelių įren
gimui neturi pakankamai įrankių, 
tai į darbo talką reikėtų pasikvies
ti ir Bankstowno vyresniuosius, 
kurie padėjo atlikti didelį darbą 
pastatant namus, tai padės įrengti 
ir aikšteles. Juk pastačius rūmus, 
sutvarkyti savo daržą, geram dva
rininkui tėra tik vienas juokas.

Taigi laukti nereikėtų, o kibti 
juogreičiau į darbą, nes artėja va
sara, kada būtų geriausia proga 
surengti atidaromąją sporto šven
tę. A. Laukaitis.

u
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SPORTO ŠVENČIŲ STATUTAS

Visiems sporto klubams priėmus 
sporto švenčių statuto projektą, 
ALFAS Valdyba skaito jį galuti
nai priimtu ir nuo 1969 m. rug
pjūčio 1 d. pilnai galiojančiu.

Jubiliejinės Sp. šventės proga 
ALFAS Valdyba gavo pasiūlymų 
šventės pabaigoje pravesti vyrų — 
jaunių arba I-sios Sp. šventės 
priešjubiliejinės Sporto šventės 
rinktinių krepšinio rungtynes, ką 
pagal sąlygas ir galimybes leido 
pravesti rengėjams savo nuožiūra.

Adelaidės S.K. "Vyties” pasiū
lymą kiekvienam klubui įsigyti sa
vo vėliavą, ALFAS Valdyba skai
to gražiu reikalu ir siūlo kiekvie
nam sporto klubui įsitaisyti savąją 
vėliavą iš pagrndinių savo klubo 
spalvų.

Sydnėjuje
VISUOTINIS “KOVO” 

SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus S.K. “Kovo” Valdyba 
š.m. rugpjūčio 16 dieną (sekmadie
nį) 2 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose, 18-20 Botany Rd., Red
fern, šaukia visuotinį savo narių 
ir narių-rėmėjų susirinkimą. Die
notvarkėje: 1. susirinkimo pirmi
ninko rinkimas, 2. klubo pirminin
ko pranešimas, 3. diskusijos ir 4. 
naujos Valdybos rinkimai.

Visiems Sporto Klubo “Kovo” 
nariams ir nariams-rėmėjams da
lyvavimas būtinas, kadangi susi
rinkime bus svarstoma labai svar
būs klubo reikalai.

“Kovo” Valdyba

LATVIŲ "OLIMPIA“ TAURĖS 
ŽAIDYNĖS

Liepos 18-19 dienomis Sydnė
jaus latvių klubas Olimpia, kaip 
ir kiekvienais metais, pravedė sa
vo pereinamosios taurės krepši
nio žaidynes, kur pakviesti daly

Hansa Trading Co.
GENERAL MERCHANTS AND INTERNATIONAL 

PARCEL SERVICE
387 LIT. BOURSE ST., MELBOURNE C.I., TEL. MU 4811
• PERSIUNČIAMI DOVANINIAI SIUNTINIAI Į SOV. SĄJUNGĄ IR KITUS 

EUROPOS KRAŠTUS IKI 44 SV. SVORIO.
• PRIIMAMI VAISTŲ IR MAISTO UŽSAKYMAI.

Greita, ir tikslu, patarnavimas — pigiausi persiuntimo mokesčiai.

Mūsų prekyboje taip pat rasite didelį pasirinkimą geros rūšies vilnonių medžiagų: 
paltams, kostiumams ir suknelėms; megztukų; pledų; skarelių; šiltos avalynės; įvai
rių rūšių odos ir t.t. Kainos nepalyginamai žemesnės, kaip krautuvėse.

Prekybos atstovai: ADELAIDĖ: B. LAPŠIENĖ, 28 GRANGE RD., HINDMARSH, S.A.

MOE, VIC. HANSA TRAD. CO. 13 MOORE ST., MOE

Siuntinys už 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, BŪTŲ DVIGUBA.

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

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

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

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

Geriausia vokiška raudona įpylams medžiaga 1 yd...................................... 17/6.
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain)

geriausios vilnos 1 yd.................................   £ 3.0.0.
Vyriški pusbačiai oxford ........................................................................... £ 2.5.0.
I vi*a> kaina* muitą* jau įikaičiuota*.

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 aiuntėjaa nieko nerizikuoja, ne* už kiekvieno aiunti- 
nio priatatymą ataako BALTIC STORES.

, VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI:

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD.. LONDON, E. 2. ENGLAND.
TIK PER BALTIC STORES
PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ

YRA GERIAUSIAS IR 
KELIAS I LIETUVĄ.

vavo “Kovo” vyrai ir merginos. 
Turnyras buvo tvarkingai ir labai 
gerai organizuotas ir pravestas 
dviejų minusų sistema. Vyrų gru
pėje žaidė devynios ir moterų •— 
keturios komandos, žaidžiant prieš 
stipriausias australų ir latvių ko
mandas, koviečiai labai gerai pasi
rodė, laimėdami trečią vėtą, nors 
pirmąją žaidynių dieną, dėl su
žeistos kojos negalėjo Kovo pusėje 
žaisti komandos.kapitonas V. Šu
tas, kas atsiliepė ir į tos dienos 
rungtynes. Iš jaunųjų Kovo krep
šininkų reikia ypač atžymėti jaunį 
A. Daniškevičių, kuris, įgydamas 
daugiau žaidimo praktikos, bus vie
nas iš Kovo pagrindinių žaidėjų 
Adelaidėje.

NEWTOWN PCBC — KOVAS 
49:29

Žaidynių pusfinalyje koviečiai 
susitiko su stipriais ir aukštais 
australais ir, būdami pavargę, ne
galėjo parodyti savo tikrojo žai
dimo lygio, ko pasėkoje teko pra
laimėti gana aukštu taškų santy
kiu. Taškai: Kriaucėvičius 10, Va
saris 6, šutas 2, Mockus 1.

OLIMPIA — KOVAS (motery.) 
14:10

Prieš aukštesnes ir daugiau pa
tyrimo turinčias latves, kovietės 
parodė didelį pasipriešinimą ir žai
dimas buvo apylygis visą žaidimo 
laiką, ir tik pabaigoje latvės tu
rėjo daugiau laimės įmesti du me
timus ir laimėti. Taškai: Gylienė 
4, V. Griškaitytė 2, J. Cirulytė 2, 
A. Griškaitytė 2 ir Šimaitienė 0.

V.Š.

Adelaidėje
VYTIS I — Y.M.C.A. 

50-40 (18-18)

Rungtynių pradžioje priešas bu
vo atsiplėšęs septynetą taškų, vis 

dėlto Vytiečiai žaidi geriau apgal
votą komandinį žaidimą ir puslalkį 
baigė rezultatą išlyginę. Antroje 
rungtynių pusėje darnus Vytiečių 
žaidimas pradėjo kreipti laimėji
mą mūsiškių naudai. Labai gerai 
veikė zoninis gynimas. A. Ignata
vičiaus diriguojami, jauniai žaidė 
drąsiai ir užtikrintai. Taškai: 
Gumbys 13, Ignatavičius su Pet- 
kūnu po 12, Lapšys 9 ir Ur
monas 4.

VYTIS II — POSTAL
37 — 39 (19 — 17)

Antroji komanda, nors ir turė
jo silpną priešą nepajėgė pasiekti 
laimėjimo. Kaltas — perdidelis 
savo jėgų įvertinimas ir blogas 
komandinis žaidimas. Gynimui 
reikėjo panaudoti zoną. Taškai: 
Visockis 14, Alkevičius 10, Pyra
gius 6, Merūnas 5 ir Rakauskas 2.

VYTIS III (jauniai) — COL.
LIGHT GARDENS 43 — 38

Jauniai parodė gerą žaidimą ir 
labai didelį kovingumą, nugalėda
mi šią stiprią ir gerai susižaidusią 
komandą. Kovingumas ir ryžtas 
laimėti labai dažnai papildo tech
nines spragas žaidime ir atneša 
pergalę. Taškai: Ružinskas 12, 
Daugalis 11, Kalibatas 9, Zablo- 
vskis 8 ir Morkūnas 3.

VYTIS mergaičių I — NORWOOD 
20 — 21 (6 — 9)

Didžiausias pralaimėjimo kalti
ninkas buvo labai blogas baudų 
mėtymas. Iš 21-nos baudos teį- 
mesta vos 4, tai jau tiesiog gėda. 
Beto, būtų daug padėję, jeigu ne
būtų buvę skubotumo mesti, o vie
toje to gerai pasipasuota, paieš
kant geresnių ir patogesnių meti
mo pozicijų. Taškai: O. Kelertai- 
tė 9, Prima 4, Kitienė 3 ir M. 
Kelertaitė su šiukšteryte po 2.
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ŠIMTININKAI GAUSĖJA

Sydnėjaus Liet. Namuose Red- 
ferne vis dar tęsiamas remontas. 
Ruošiamoji sali, palyginti, yra 
gana dideli. Susirinkimuose jo
je galis nesunkiai talpintis keli 
šimtai žmonių. Mažesniesiems gi 
pobūviams ir pasišokimams jos 
pilniausiai pakaks.

Sydnijaus Liet Namai yra pra
moniniame rajone, todil jų nau
dojimas pobūviams nira nėkieno 
varžomas. Ta prasme Sydnijaus 
lietuviai, kai bus užbaigti namų 
gražinimo darbai, tikrai turis juo
se daug patogumų ir malonumų. 
Vienišiesiems mūsų tautiečiams 
nereikės savaitgalinis jieškotis val
gyklų pas vietinius ar lankytis ki
tų tautybių valgyklose, o jie galis 
burtis savųjų tarpe, kur ras ir sa
vų lietuviškų pašnekesį ir savojo 
tautiečio artimumų.

Gal tik dilto, kad vis daugiau 
pradedama suprasti Sydnijaus lie
tuvių centrinių namų svarba lie
tuviškajam reikalui, ir “Geležinio 
šimto” skolintojų eilis nuolatos 
didėja.

Tenka su džiaugsmu konstatuo
ti, kad iš naujųjų šimtininkų p. 
Milda Boreikienė jau įmokijo sa
vuosius pinigus, pareikšdama, kad 
jei josios šimtinė gali bent šiek — 
tiek prisidėti pre savųjų namų pa
gerinimo, tai ji tuo jau ir yra pil
nai patenkinta, kaip lietuvė. Jos 
manymu, visi tautiečiai turėtų 
sušokti savo centrinių namų tal
kon: vieni pinigais, o kiti darbu. 
Tik tuo būdu būsianti įkurta tik
rai graži ir patogi lietuviškoji 
tvirtovė.

Šiomisa dienomis jau baigė ati
duoti savųjų šimtinės paskolų Po
vilas Kaladzinskas, įmokėdamas 
80 svarų ir savųsias dalis įnešė 
Vincas Danta (25 sv.) ir Stasys 
Juraitis (10 sv.) M.P.I.

LIETUVIŲ KAPAI
Per dešimtį metų lietuviškos 

kūrybos gyvenimo Sydnėjuje pa
siekėme gana gražių rezultatų 
bendruomeniniame gyvenime. Tu
rime dvejus lietuviškus namus, di
delę stovyklavietę, daug visuome
ninių ir kultūrinių organizacijų. 
Privati iniciatyva taip pat gražiai 
reiškiasi didesnio ar mažesnio 
masto prekybiniame ar pramoni
niame biznyje.

Tačiau vienas klausimas iki šiol 
liko visiškai apleistas. Tai — lie-

pasiilgimu galvoja apie paliktus 
kapus Lietuvoje.

Ar sėkmingai bus užbaigtas p. 
Kapočiaus žygis ir ar turėsime 
savus lietuviškus kapus? Rūta

ATEITININKŲ VEIKLA
Liepos 28 d. įvykusiame Ateiti

ninkų Valdybos posėdyje numaty
ta:

1) sekantis bendras susirinki
mas įvyks rugpjūčio 16 d. 2.00 
vai. (sekmadienį) pas A. Krami- 
lių (p.p. Kuru namuose), 49 
Clarke St., Bass Hill. Visi nariai 
ir prijaučiantieji maloniai prašo
mi dalyvauti, šiame susirinkime 
kun. P. Butkus pradės paskaitų 
ciklų apie protestantizmų;

2) rugsėjo 26 d. įvyks viešas 
pobūvis su paskaita. Vieta bus 
paskelbta vėliau;

3) Kristaus Karaliaus Minėji
mas įvyks spalio 25 d. Ta proga 
bus pašventinta Sydnėjaus Ateiti
ninkų Vėliava ir bus duodama 
priesaika.

J. šarkauskui pasitraukus iš 
sekretoriaus pareigų, dabartinė 
Valdyba papildyta: vice-pirminin- 
kas — A. Bučinskas, sekretorius 
— A. Kramilius. Visus raštus ir 
laiškus prašom siųsti sekretoriaus 
adresu: A. Kramilius, 49 Clarke 
St, Bass Hill, NSW.

Valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad š.m. rugpjūčio 

15 d. 5 v. p.p. Bankstowno Liet. 
Namuose įvyks Sydnėjaus Senųjų 
Skautų židinio sueiga.

Sueigos darbotvarkėje numaty
tas pranešimas apie tarptautinę 
džiamborę Filipinuose ir einamieji 
reikalai.

Nariams dalyvavimas būtinas, 
be to, jie prašomi atvykti su savo 
šeimomis, artimaisiais ir svečiais.

Po sueigos bus arbatėlė: sumuš
tiniais pasirūpina patys dalyviai.

Visais reikalais (sueigos ir ki
tais) kreiptis pas židinio kanclerį 
L. Vėteikienę, tel. UB 3680.

Židinio Vadovybė

MELBURNAS
PASIKEITIMAI VALDYBOJE
Melburno Apylinkėm Valdyboje 

nuo rugpjūčio mėn. pradžios įvy
ko toks Valdybos narių pareigo
mis pasikeitimas: Antanas Sadaus
kas (9 Alma Rd., St. Kilda) buvęs 
Valdybos sekretorius, iš tų parei

gų pasitraukė ir perėmė švietimo 
ir kultūros reikalams nario parei
gas. Vincas žiogas (18 Henry St., 
Kensington) pasikečiant perėmė 
Valdybos sekretoriaus pareigas. 
Kiti Valdybos nariai liko savo pa
reigose.

PRANEŠIMAS
MELBURNO INŽINIERIAMS IR 

ARCHITEKTAMS

š.m. rugpjūčio 22 d. (šeštadie
nį) 6 vai. vak. šaukiamas PLIAS 
Melburno Skyriaus susirinkimas 
inž. Juliaus Petraičio namuose, 
30 Watt Ave., Pascoe Vale, Vic. 
Visi PLIAS nariai, o taip pat Vik
torijos lietuviai inžinieriai ir ar
chitektai, dar neįsijungę į skyrių, 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Susirinkime bus aptariamos sky
riaus ateities veiklos gairės.

Ta pačia proga Skyriaus pirmi
ninkas arch. Kazys Mieldažys pa
pasakos apie Naujųjų Gvinėja ir 
parodys spalvuotų nuotraukų. Pa
sinaudodamas savo patirtim tropi
niame krašte ir daviniais, gautais 
iš Amerikos, jis bandys realistiš
kai spėlioti apie galimas sųlygas 
Britų Hondūre.

PLIAS Melburno skyrius jau 
registruotas Centro Valdyboje 
J.A.V-se ir gauta pasveikinimo 
raštas iš prof, šimiliūno. Taip pat 
gautos kelios kopijos konkurso 
sųlygų Lietuvos Pasiuntinybės 
Brazilijoje Rūmų architektūriniam 
projektavimui. Architektai kvie
čiami šia medžiaga pasinaudoti. 
Kas gali žinoti, gal Australijos 
lietuvių bendruomenei atiteks kon
kurso laimėjimo garbė.

PLIAS Melb. Skyr. Sekretorius

VĖL ŠAUKIAMAS 
SUSIRINKIMAS

š.m. liepos 19 d. neįvykus su
sirinkimui, Liet. Karių Veteranų 
S-gos “Ramovė" Melburno Skyr- 
Valdyba šaukia pakartotinų meti
nį susirinkimų š.m. rugpjūčio 23 
d., sekmadienį, tuoj po pamaldų 
prie liet, katal. šv.- Jono bažny
čios esančioj mokyklos klasėje.

Susirinkimo tikslas: Senosios 
valdybos pranešimas ir naujosios 
valdybos rinkimai.

Liet. Karių Veteranų S-gos 
“Ramovė” Valdyba

NAUJA MELBURNO LIETUVIŲ 
KLUBO VADOVYBĖ

1959 m. liepos 26 d. įvykusiame 
Melburno Lietuvių Klubo narių 
metiniame susirinkime Mandatų 
Komisijos pirmininkas Povilas Bal
tutis paskelbė korespondenciniu 
būdu išrinktos naujos 1959-60 me
tams M.L. Klubo Tarybos sudėtį. 
Jų sudaro: J. Adomavičius, Ig. 
Alekna, V. Bartuška, Z. Budrikis, 
V. Jakutis, Z. Marengolcas, O. 
Matulionytė, J. Meiliūnas, P. Mor
kūnas, V. Paragys, F. Tamošaitis, 
A. Vingis, Z. Zabiela, A. Zubras ir 
V. žižys.

1959 m. rugpjūčio 2 d. įvyku
siame pirmame posėdyje sudarytos 
Tarybos prezidiumas:

pirmininkas — Adomas Vingis. 
25 Cliff St., Brunswick, telef. 
38-2602; sekretorius — Zigmas 
Budrikis, 5/62 Napier Cr., Essen- 
don, tel. FU-3416; iždininkas — 
Ignas Alekna, 5 Lynch St, Brigh
ton, tel. XB2155; I-vicepirminin- 
kas — Jonas Meiliūnas, 15 Jacka 
St., West Preston, telef. JU 2216 
ir II-vicepirmininkas — Benedik
tas Zabiela, 16 Pierce St, Yar- 
raville, telef. 66-6628.

Tame pat posėdyje buvo aptar
ti skubūs bėgamieji reikalai ir pa
sidalinta mintimis ateities veikimo 
bei Lietuvių Namų gerinimo klau
simais.

Po posėdžio ir pareigų perdavi
mo — perėmimo įvyko ponių — 
Barkienės, Antanaitienės, Dūdė- 
nienės ir Aleknienės — suruoštos 
kuklios vaišės, kurių metu palin
kėta naujai Klubo Tarybai geros 
sėkmės ateities veikloje bei atsi
sveikinta su buv. Tarybos pirmi
ninku p. L. Barkum ir kitais buv. 
Tarybos nariais, palinkint jiems 
po trumpesnių ar ilgesnių atosto
gų vėl aktyviai įsijungti į M.L. 
Klubo vadovybę.

A.

METINIS SUSIRINKIMAS

š.m. rugpjūčio 30 d., sekmadie
nį, po lietuviškų pamaldų, 2 vai. 
p.p. Lietuvių Klubo patalpose, 12 
Francis Grove, Thornbury, Socia
linės Globos Moterų Draugija Mel
burne šaukia metinį narių bei rė
mėjų susirinkim ų.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti 
visis Melburno lietuves moteris, 
įsijungiant į Draugijos narių eiles 
ir tuomi sustiprinant Draugijos 
vykdomų darbų ir palengvinant Ii- 
gon ar nelaimėn patekusio tautie
čio dalių.

Narių dalyvavimas būtinas. Nu
statytu laiku nesusirinkus pilnam 
narių skaičiui, susirinkimas įvyks 
po pusės valandos ir bus laiko
mas teisėtu, nežiūrint dalyvaujan
čių narių skaičiaus.

Soc. Globot Moterų D-joa 
Melburne Komitetas

Mielus Kolegas
IRENĄ ŽILYTR 

ir
IRV| REISONĄ,

sukūrus šviesietiškų šeimų, sveikina ir daug 
laimės linki

Sambūrio “ŠVIESA” Sydnėjaus Skyrius

A.M. ŠIMKŪNO DAILĖS PARODA
Š.m. rugpjūčio 4 d. 5,30 v.v. 

buvo atidaryta dail. A.M. Šimkū
no meno paveikslų darbų paroda. 
Buvo išstatyta 34 paveikslai — 
daugiausia grafika ir aliejus. Ati
daryme dalyvavo per 30 kviesti
nių svečių — lietuvių visuomenės 
atstovų ir australų menininkų bei 
dailės kritikų.

Prof. Bissietta (jo meno galeri
joje ir vyksta ši paroda) atidarė 
jų ilgoka kalba, tarp kita ko pa
žymėdamas, kad dail. Šimkūnas 
savo grafikoje ir tapyboje yra su
radęs naujas išraiškos formas, ta
čiau susijusias su senuoju jo vi
daus pasauliu.

Australų didžioji spauda jau 
spėjo įsidėti A.M. Šimkūno meno 
kūrinių įvertinimų, šiltais žodžiais 
atsiliepdauma apie jaunojo kūrėjo 
darbus.

š.m. rugpjūčio 4 d. laidoje “The 
Sun” meno kritikas James Glėeson 
straipsnyje "Stiprus meno pajau
timas” rašo:

“A.M. Šimkūno grafikos ir ta
pybos darbuose, Bissietta galeri
jos parodoj, jaučiama labai daug 
Chagall ir Picasso įtakos. Iš tik
rųjų, ši įtaka kartojasi daugelyje 
tapybos paveikslų.

Tačiau p. Šimkūnas nėra reika
lingas taip daug skolintis iš kitų 
(Yet Mr. Šimkūnas has no need to 
borrow so freely from others).

Jis turi puikų savitų dekoraty
vinį jutimų, o jo spalvos yra lanks
čios ir drųsios. Jis žino, kaip 
savo kompozicijas atsargiai kurti 
ir kada teisingai surizikuoti.

Kūrinys — Laisvoji kompozici
ja — rodo jo individualų kelių, 
kuriuo p. Šimkūnas turėtų žengti 
su pasisekimu.

Tapyboje jaučiamas atbaigimo 
ir legnvumo trūkumas, lyginant 
jų su kaikuriomis sėkmingesnėmis 
imitacijomis, tačiau ji turi indi
vidualumo, kas kompensuoja ne
apsisprendimų.

Tačiau svarbiausia, kad jo tapy
boje yra kažkas gilesnio, negu tik
tai išviršinė dekoracija (Most im
portam of all is a hint in it of 
something beyond mere surface 
decoration).

Mįslingos formos tarsi šnabžda 
emocijų ir patyrimo tonais, kurie 
iškelia mūsų vaizduotę ir įtempia 
mūsų jautrumų. Tatai yra darbai, 
iš kurių žavūs dalykai galėtų bū
ti sukurti. Turėkime vilties, kad 
sekanti šio dailininko paroda įves
dins mus giliau j šias paslaptis.”

“The Sydney Morning Herald” 
(š.m. rugpjūčio 4 d. laidoje) savo 
straipsnyje “Šimkūno darbų pa
roda” taip pat teigiamai įvertino 
dailininko kūrybų, tarp kita ko 
rašydamas:

“Laisvoji kompozicija” yra ma
žiau pasitikįs, o daugiau jieškųs 
užsimojimas. Menininkas su nuo
lat augančiu subtylumu ir jaus
mingumu žaidžia švelniai sulaužy
tų formų iššaukiančiomis temomis, 
judančiomis ir vibruojančiomis gi
liame nakties dangaus raudonyje. 
Spalvos, tonai ir formos tarsi “dai
nuoja" juos supančioj niūrioj ap
linkoj, ir jeigu p. Šimkūnas, galė
tų tik daugiau išreikšti jausmų 
gilumo ir jautrumo, jis turėtų žy
mių menininko ateitį”.

“Mūsų Pastogės” redakcija lin
ki jaunajam menininkui pasiseki
mo ir jo ateities kūryboj.

M.P.I.

“MOŠŲ PASTOGĖS” 
ADMINISTRACIJA

PRAŠO
Pasibaigus šių metų pirmajam 

pusmečiui, o taip ir finansiniams 
metams, Administracija prašo 
gerb. skelbimų davėjus: firmas, 
organizacijas, klubus ir paskirus 
asmenis, kurie iki šiol dar neap
mokėjo skelbimų, galimai greičiau 
už juos atsilyginti. Kaip įprasta, 
finansinių metų užbaigai kredito
rių ir debitorių knygos turi, būti 
subalansuotos birželio mėn. 30 d., 
nes nuo liepos mėn. 1 d. (pagal 
šio krašto potvarkius) prasideda 
kiti finansiniai metai.

Taip pat gerb. M.P. skaitytojai, 
nesusimokėję pren. mokesčio už 
š.m. pirmųjį pusmetį, prašomi ne
delsiant tatai atlikti, nes ilgi už
tęsimai apsunkina Administracijos 
darbų, o taip pat ir laikraščio lei
dimų.

★ Brazilijos liet, chorui V. Žo
linoje šiais metais sukako 22 m. 
Pirmasis jo chorvedis ir dabarti
nis yra Feliksas Girdauskas. Su
kakties proga įvyko tradicinis cho
ro vakaras, kuriame choras pilnai 
pateisino savo buvimų. Jis gražiai 
išpildė sunkius mūsų kompozitorių
A. Račiūno, V. Klovos, J. Švedo,
B. Budriūno kūrinius. Be to, solo 
išpildė kelis numerius publikos 
mėgiami solistai V. Laurinaitis ir 
K. Ambrazevičius.

tuviškų kapinių reikalas.
Jau keli metai į amžino poilsio 

vietų guldomi lietuviai ir jų kapai 
yra išblaškyti svetimų kapų jū
roje, tuo tarpu mūsų kaimynai lat
viai ir estai laidojimui turi savus 
bendrus kapus.

šiuo reikalu paskirų asmenų vi
sų laikų sielotasi, bet nieko nebu
vo daryta, nes pagal kapeliono 
pareiškimų kapų komitetai nesu
tinku tokius kapus leisti įruošti 
atskirai bendruomenei.

Paskutiniu laiku su džiaugsmu 
patyrėme, kad p. J. Kapočius sa
vo pastangomis bendriems lietu
vių kapams gavo 200 vietų gra
žiuose Ryde kapuose. To bendro 
ploto kaina £ 1400,- ir iš tos su
mos reikalinga iš karto įmokėti 
£ 700. Tuose kapuose galėtų būti 
laidojami visi lietuviai vienoje vie
toje.

Kapų komiteto raštų, kuriame 
pareikštas sutikimas parduoti šių 
žemę lietuvių bendriems kapams, 
p. J. Kapočius perdavė kun. P. 
Butkui, prašydamas suorganizuo
ti šios žemės išpirkimų. Kun. But
kus pareiškęs, kad padarysiųs 
sprendimų, pasitaręs su savo žmo
nėmis.

Kapai yra vieta, kur Vėlinių 
vakarų sueina tūkstančiai žmonių 
savo mirusiųjų apraudoti ar pa
puošti jų kapus baltom chrizan
temom ir degančiom žvakutėm, 
kur visi žmonės sujungiami am
žinuoju Dievo įstatymu, kur nėra 
vietos neapykantai ir susiskaldy
mui.

Vėlinių vakaro tradicija nepri
gijo čia, nes kapų bendrų neturi
me. Todėl ne vienas iš mūsų su

❖ A

TAUTOS ŠVENTĖS PROGA
TRADICINIS “MŪSŲ PASTOGES” DEŠIMTMEČIO

F SPAUDOS BALIUS
įvyks g.M. RUGSĖJO 5 D. (ŠEŠTAD.), 7 V.V.

POLICE BOY’S CLUB SALĖJE, 15 ERSKINEVILLE RD, 
NEWTOWN, SYDNEY.

Pasirinktoji salė tikrai graži ir didelė, nesenai išplėsta ir perdažyta.

BUFETĄ, KAIP KASMET, LAIKYS SYDNĖJAUS MOTERŲ SOC. GL. DRAUGIJA.

Gros mums gerai pažįstama linksmoji Spaudos Baliaus muzikos 
kapela.
TARP KITA KO, ŠIAIS METAIS BUS TIKRAI ĮDOMIŲ 
STAIGMENŲ: VĖL PASIRODYS “JOSŲ PASTOGĖ”, O PRO
GRAMĄ IŠPILDYS VISAI NAUJOS MENINĖS JĖGOS.

Visi Spaudos Baliaus malonumai tekainuoja tik 1 sv.
Kadangi Spaudos Baliun vyksta visi lietuviai, tai jau dabar laikas užsisakyti vietas 
ir įsigyti kvietimus, nes kas pirmesnis — tas geresnis.

Kvietimų reikalu skambinti telefonais:
Inž. I. Jonaitis — UL 6453, inž. Adomėnas 86 5431, V. Simniškis — MX 2120, B. Sta- 
šionis — YX9062, M. Petronis — UJ5727 ir J. Veteikis UB 3680.

Be to, Spaudos Baliaus pakvietimus ir staliukus galima užsisakyti: pas E. Stasį 
kiekvienų sekmadienį spaudos kioske prie Camperdowno bažnyčios; Pr. Sakalauskų 
(jo kirpykloje) Chapel Rd., Bankstowno — tel. UL4289; P. Grosų — tel. YB5415 
ir J. Statkų — Cabramattos delikatesų krautuvėj “Rūta”, tel. UB 3498.

RENGĖJAI

4

Š.M. RUGPJŪČIO MĖN. 22 D. (ŠEŠTADIENI) 7 V.V.
METINIS

SKAUTŲ BIČIULIŲ

g

£

VAKARAS
— PASILINKSMINIMAS
ĮVYKS BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMUOSE.

Meninėje programoje:
Skautininko A. Pluko vadovaujamas oktetas ir skautės E. Ky
mantaitės baletas.
Pelnas skiriamas Sydnėjaus skautų stovyklavietės maudymosi 
baseino įrengimui.
Maloniai kviečiame apsilankyti visus skautų bičiulius, skautus, 
jų tėvelius ir skautų rėmėjus.

SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

i

NUOSAVUS NAMUS, ? 

įmokėjus mažų depozitų, ? 

GREITAI, TVARKINGAI S 
IR GRAŽIAI

PASTATO JUMS 4

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 3

IŠRŪPINAME PASKOLAS. X
Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. ’(
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