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SPĖLIOJIMU BANGOSE
\

NIXONO KELIONĖ UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS, CHRUŠČIOVO VIZI
TAS AMERIKOJE IR EISENHOWERIO REVIZITAS MASKVOJE.

KRAŠTO V-BOS PIRM. INŽ. IZ. JONAITIS

INFORMUOJA BENDRUOMENE
t

Prie viceprezidento Nizono ke
lionės į Sovietų Sąjungų teenka 
papildomai pažymėti keletą reiš
kinių.

Vienas jų, tai sovietinių gyven
tojų nuotaikų atspindis Nixonui 
lankantis. Kelionėje dalyvavusių 
stebėtojų teigimu, juo toliau nuo 
Maskvos, juo nuoširdžiau, palan
kiau Nixoną sutiko gyventojų ma
sės. Centrinių įstaigų išdresiruoti 
maskviečiai reto svečio akivaiz
doje reiškėsi santūriau, negu ei
liniai žmonės pvz. Uralo srityje. 
Pabaltijo kraštus aplankyti Nix
onui, deja, neteko.

Kitas reiškinys, tai padidėjęs 
galimumas supažindinti Sovietų 
Sąjungos gyventojus su Amerikos 
ir apskritai Vakarų pasaulio pa
žiūromis bei gairėmis kai kurias 
politikos klausimais. Nixono ir 
Chruščiovo disputas atidarant 
amerikiečių parodą Maskvoje, 
Nixono pasirodymas ir pasisaky 
mas sovietinėje televizijoje, jo su
sitikimai su daugeliu sovietinių 
žmonių aiškiai patarnavo netik 
Amerikos garsui, bet ir Vakarų 
reikalui. Mums itin malonu, kad 
Nixonas nepraleido progos Sovie
tų Sąjungoje pabrėžti ir tautų ap
sisprendimo teisės reikalą, nors 
viešuose pareiškimuose atskiros 
pavergtos tautos ir nebuvo mini
mos. Kas kalbėta prie uždarų du
rų, dar nepaskelbta.

LENKU KARSTOS 
DEMONSTRACIJOS NIXONUI 

IR AMERIKAI PAGERBTI
Grįždamas iš Sovietų Sąjungos, 

Nixonas kelioms dienoms buvo 
dar sustojęs Varšuvoje, čia nuos
tabiu įkarščiu šimtai tūkstančių 
lenkų suruošė Nixonui tokias ova
cijas, kokių jis visoje savo kelio
nėje nebuvo sutikęs. Ar tai vyks
tant jam iš aerodromo j miestą, 
ar lankantis katedroje ar univer
sitete ar kitur -----  visur lenkų
masės entuziastingai sveikino 
Amerikos viceprezidentą. Toks 
viešas ir karštas simpatijų pareiš
kimas sudarė tikrą kontrastą ne
seniai įvykusiam Chruščiovo lan- 
kymuisi Varšuvoje. Visi stebėto
jai vieningai paliudijo, kad Chruš
čiovas anąkart buvo priimtas žy
miai šalčiau, negu Nixonas. Tai 
savotiškas lenkų liaudies pasisa
kymas už Vakarus. Ką Nixonas 
kalbėjo su Gomulka prie uždarų 
durų, nėra paskelbta. Kai kas spė
ja, kad Nixonas sudaręs Varšuvai 
tam tikrų vilčių Lenkijos sienų 
(Oderio — Neissės linijos) klau
simu. Bet Vašingtonas tai demen- 
tavo. Nėra abejonės, kad Ameri
ka Lenkiją finansiniai toliau rems, 
taip pat ir “kultūrinius mainus” 
numatoma sustiprinti.. JAV-ės in
vestavo į Lenkiją Gomulkai val
dant jau šimtus milijonų dolerių. 
Iš kitos pusės nėra abejonių, kad 
Maskva stengsis perdidelį Lenki
jos meilinimosi prie Vakarų su
trukdyti.

CHRUŠČIOVO IŠSVAJOTA 
KELIONĖ I AMERIKĄ

Chruščiovo ilgų metų svajonė 
vykti į Ameriką ir kalbėtis tiesiai 
su prezidentu Eisenhoweriu dabar 
jau išsipildys. Nesėkmingos Žene
vos konferacijos šešelyje ir vice
prezidento Nixono bei eksgubor- 
natoriaus Harimano lankymosi 
Sovietų Sąjungoje užkulisyje su
sitarta, kad Vašingtonas pakvies 
Chruščiovą atvykti į Ameriką. 
Kvietimas jau ir įteiktas. Chruš

čiovas į Vašingtoną atvyksiąs rug
sėjo mėnesio 15 d. Amerikoje lik
siąs porą savaičių. Be susitikimų 
su prezidentu, važinėsiąs po Ame
riką ir, tikriausia, pasakysiąs kal
bą ir Jungtinių Tautų visumos 
sesijoje, kuri prasideda rugsėjo 
viduryje. Paprastai valstybių gal
vos, atvykę į Ameriką, kalbą pasa
ko ir JAV kongrese (parlamente), 
tačiau Chruščiovui toji garbė ne
teks, nes jis formaliai nėra vals
tybės galva (juo yra Vorošilovas), 
o tik ministeris pirmininkas, nors 
ir visiems žinoma, kad ne kas ki
tas, o jis yra Sovietų Sąjungos 
diktatorius.

Prezidentas Eisenhoweris ilgus 
metus delsė Chruščiovą kviesti į 
Ameriką. Bet pastarųjų laikų po
litikos raida ir Nixono bei kitų 
žymių amerikiečių patarimai nu
lėmė prezidento nuosprendį 
Chruščiovą vis dėlto pakviesti.

Kad nesusidarytų įspūdis, lyg 
Eisenhowerio ir Chruščiovo dvi
šalis susitikimas eina "mažųjų 
valstybių” sąskaiton, Vašingtonas 
pasiskubino patikinti sąjunginin
kus, kad čia nebus derybos, tik 
laisvas pasikeitimas nuomonėmis 
ir kad Vašingtonas nė nemano ei
ti į kuriuos nors susitarimus su 
Maskva mažųjų valstybių sąskai
ton.

PREZIDENTAS 
EISENHOWERIS

į EUROPĄ IR J MASKVĄ
Tų patikinimų sustiprinimui 

prezidentas Eisenhoweris dar prieš 
susitikimą su Chruščiovu rugpjū
čio 27 d. atskrido į Europą pa
sitarti su kitais savo sąjunginin
kais. Pirmiau lankysis Bonnoje ir 
pasimatys su kancleriu Dr. Aden- 
aueriu (ir prezidentu Heuss), po 
to skris į Londoną, o apie rug
pjūčio 2 d. bus Paryžiuje.

Po Chruščiovo apsilankymo 
Amerikoje prezidentas Eisenhow
eris vyks revizito į Sovietų Sąjun
gą (galimas dalykas spalio mėne
sį). Tarp tų dviejų vizitų arba po 
jų turėtų įvykti ir platesnė viršū
nių konferencija. Bei jei Chruš
čiovo pasitarimų Amerikoje me
tu pasirodytų, kad mažai tėra vil
ties susitarimams, vargu viršūnių 
konferencija iš viso begalėtų taip 
greit įvykti. Ta prasme prasitarė 
ir senatorius Mansfield, senato

PASIPIKTINIMO 
BANGA AMERIKOJ
Chruščiovo atvykimo išvakarėse 

visoj Amerikoj spontaniškai au
ga pasipiktinimo banga.

“Daily Telegraph” specialus 
korespondentas Don Idon’s iš 
Amerikos praneša, kad jau dabar 
didžiuosiuose Amerikos miestuo
se vyksta demonstracijos, kuriose 
nešami plakatai su Chruščiovą 
tikruoju vardu vadinančiais šū
kiais. Laikraštis, kaip pavyzdį, pa
duoda iš Niujorko, kur masinė, 
vengrų vadovaujama, demonstra
cija nešė plakatus su užrašu: 
Pasisaugok žudike, Chruščiove. 
Jis sako palaidosiąs mus, mes gi 
palaidosim jį. Lik Maskvoje, ma
sių žudytojau!”

Autorius išvardina visas orga
nizacijas ir spaudą, kuri yra prie
šinga Chruščiovo lankymuisi Ame
rikoje. Pasirodo, kad visi Ameri
kos didieji ir įtakingieji dienraš
čiai yra priešingi jo kelionei, ku
rie nedviprasmiškai kaltina savo 

užs. reik, komisijos narys. Jis, be 
to, dar išreiškė savo abejones dėl 
Chruščiovo atsikvietimo į Ameri
ką. Sovietų satelitinės tautos 
Chruščiovo vizitą galėtų palaiky
ti lyg ir sovietinio režimo pripa
žinimu tuose kraštuose, pareiškė 
senatorius. Tokių abejonių Ame
rikoje pareikšta ne mažai.

KAI KURIE SPAUDOS BALSAI 
TUO KLAUSIMU

New York Herald Tribune” 
įspėja nereikš: perdaug entuziaz
mo tam susitikimui, galį būti 
apsivylimų.

"New York Times”: Chruščio
vo lankymasis Vašingtone prezi
dentui Eisenhoweriui duos progos 
jam (Chruščiovui) į akis pasaky
ti, kad JAV-ės neišduos nei lais
vės reikalo, nei savo draugų.

"New Chronicle” (London) : 
Dar prieš keletą metų toks Chruš
čiovo vykimas į JAV būtų buvęs 
visai neįmanomas. Tačiau nerei
kia to įvykio pervertinti. Kai bri
tų premjeras Chamberlainas prieš 
20 metų grįžo iš susitikimo su 
Hitleriu, jis mostagavo popierio 
gabalu, ant kurio buvo užrašyta 
‘taika’, o tačiau kas įvyko... Ir šį 
kartą reikalas gali nueiti niekais.

“Neue Zuercher Zeitung” skil
tyse labai kritiškai pasisako žino
mas publicistas Salvador de Ma
dariaga: “Kalbėdamasis prie už
darų durų, Chruščiovas jausis ne
suvaržytas Amerikos prezidentui 
pasiūlyti tokį ‘kuhandelį’, apie ku
rį jis nedrįstų viešai kalbėti. Iš to 
seka, kad Chruščiovo lankymasis 
Vašingtone, tai yra slaptas pasi
kalbėjimas dviese, galėtų tiesiog 
nelaimę atnešti. Prisiminkime ei
lę viršūnių susitikimų — Jalta, 
Teherenas, Potsdamas — kurie 
Staliniu: davė progą Hitlerio pra
dėto karo pasėkoje praryti pusę 
Europos”.

“Frankfurter AUgemeine” Va
šingtono korespondentas, praneš
damas apie nuotaikas Vašingtone, 
perteikia ir ten reiškiamas abejo
nes. Chruščiovo lankymasis Ame
rikoje galįs sudaryti ir tam tikras 
rizikas bei pavojus. Tarp kitko: 
Chruščiovas galėtų siekti padėties 
Europoje pripažinimo.

vyriausybę, kad ji sutiko įsileisti 
komunistinį budelį, šiam vizitui 
ypač esą priešingi Amerikos ka
talikų sluogsniai, be to, ir didžio
sios darbininkų unijos.

Taip Chruščiovo vizito reika
lams klostantis, Amerikos vyriau
sybė esanti tikrai susirūpinusi jo 
saugumu. Emigrantai iš Okup. 
Europos Kraštų ir Amerikos pat
riotai, jų tarpe ir Amerikos legi- 
jonierių sąjunga, esą pasiruošę 
didžiulėms priešiškoms demonstra
cijoms, kuriose galį rastis ir blo
gesnių dalykų, nei kiaušinių bei 
pamidorų svaidymas.

Viceprezidentas Nixonas per 
radiją pareiškė, kad jis ir dieną 
ir naktį svarstąs, kokias geriau
sias priemones pavartoti, kad ap
saugotų Chruščiovo saugumą.

Straipsnio pabaigoje vis dėlto 
autorius mano, kad Amerikos 
nuotaikos atšalsiančios, ypač dar 
ir dėlto, kad net pats preziden
tas apeliavęs rimties ir ramumo.

M.P.I.

“Mūsų Pasogės” redaktoriui ra
dosi malonios progos pasikalbėt: 
su naujuoju ALB-nės Krašto Val
dybos pirm. inž. Iz. Jonaičiu ak 
tualiais klausimais. Kadangi tik 
prieš keletą savaičių, kaip žinome, 
įvyko Krašto Valdyboj personali
nių pasikeitimų ir "M. P.” skaity
tojai bei bendruomenės nariai 
juos pradėjo įvairiai komentuoti, 
tai šiuo atveju rūpėjo gauti tik
slesnių informacijų.

šia proga buvo paklausta:

1. Kurios priežastys iššaukė 
Krašto Valdybos pasikeitimą? . . .

Krašto Valdybos sudėties pasi
keitimą iššaukė gyvas reikalas 
paspartinti V-bos veiklą. Pusmetį 
padirbėjus, išryškėjo mūsų apara
to netikslumai. Kad juos pašali
nus, Valdybos narių daugumos bu
vo pasiūlyta persiskirstyti parei
gomis iš naujo. Dviems Valdy
bos nariams tačiau nematant nau
jam pareigų pasiskirstymui sku
botumo ir siūlant šį reikalą ati
dėti vėlesniam laikui, Valdybos 
narių dauguma su tuo nesutiko. 
Ši priežastis ir buvo esminė, kuri 
iššaukė dviejų Valdybos narių pa
sitraukimą. Kitų priežasčių nebu
vo, nes visuose bendruomenę lie
čiančiuose esminiuose klausimuo
se nuomonių skirtingumų nepasi
reiškė.

2. Ką persitvarkiusioji Krašto 
Valdyba yra jau padariusi ir daro 
veiklai pagyvinti?

Trumpas laikas — vos vienas 
mėnuo tepraėjo, ir todėl gal būtų 
perankstyva jau dabar vertinti 
mūsų veiklos rezultatus. Tačiau 
manyčiau, kad Valdybos persi
tvarkymo išdavoje darbas vis dėl
to jau paspartintas: baigiame su
tvarkyti uždelstus technikinius 
reikalus ir žengiame į kūrybinio 
darbo barus.

3. Gal galima būtų, p. Pirminin
ke, jau padarytų ir dar darysimų 
darbų apžvalgą detalizuoti? ... .

Pirmiausia priminsiu, kad jau 
dabar pagyvintas ryšis su ben
druomenės apylinkių ir seniūnijų 
vadovybėmis.

AUSTRALIJOS LIETUVIO 
MOKESČIO IR ATSISKAITYMO 
TVARKA bei specialios tam reika
lui kvitų knygutės jau išsiuntinė
tos apylinkių valdyboms vykdyti. 
Kiek vėliau bus pasiųsta papildo
mas jų skaičius. Naudodamasis 
šia proga, norėčiau atkreipti ma
lonių tautiečių dėmesį, kad Aus
tralijos lietuvio mokestis yra pri
valomas visiems dirbantiesiems 
bendruomenės nariams, ir ši pa
reiga tikrai nėra sunki, nes temo
kama tik 10 šil. į metus. Jei šis 
kuklus mokestis būtų šimtapro- 
centriniai surinktas, tai jis esmin
gai pagyvintų ir Krašto V-bos ir 
Apylinkių kultūrinę veiklą. Trū
kumas lėšų sužlugdo daug gražių 
sumanymų. Todėl būtų tikrai ma
lonu, kad visi dirbantieji tautie
čiai, nelaukdami, kol kas nors spe
cialiai atvyks paprašyti lietuvio 
mokesčio, patys būtų sąmoningi ir 
laisvu noru įmokėtų jį savo apy
linkės valdybos vadovybei.

Praeito Krašto Tarybos suva
žiavimo sesijoje buvo užakcentuo
ta registruoti visą bendruomeninę 
veiklą apylinkėse. Tuo reikalu 
Krašto Valdyba jau yra išsiunti
nėjus: Apylinkėms instrukcijas. 
Tarp kita ko, jau yra užmegsti 
ryšiai su Pasaulio Liet. Bendruo

menės Vadovybe, siekiant glau
desnio bendradarbiavimo.

TAUTOS FONDO ATSTOVY
BĖ AUSTRALIJOJ jau iš seniau 
yra nustojusi veikti. Atsovybės 
dokumentai, turtas ir pinigai yra 
perduota Krašto Valdybos apsau
gom Ta proga yra pakviesta Krašto 
Kontrolės Komisija, kad padary
tų T. F. atstovybės reviziją (pas
kutiniosios Krašto Tarybos sesijos 
nutarimas). Be kita ko, T. F. At
stovybės reikalu yra užmegztas 
ryšis su Centrine Tautos Fondo 
Valdyba.

A.a. mirusio “Mūsų Pastogės” 
redaktoriaus JURGIO KALAKO- 
NTO — KALAKAUSKO pamin
klui lėšos telkiamos: tuo tikslu 
Apylinkėms išsiuntinėta aukų la
pai. Iki šiol jau surinkta apie 100 
svarų, paminklas gi kaštuos apie 
250 sv.

“MOŠŲ PASTOGĖS FINAN
SINĖ PADĖTIS GERĖJA, tačiau 
negalima tvirtinti, kad yra jau vi
sai gera. Norima padidinti pusla
pių skaičius, daugiau ją iliustruo
ti ir patobulinti turinį, apmokant 
svarbesniuosius bendradarbius. 
Dabartinio dydžio laikraščio išlei
dimas reikalingas 5.000 svarų me
tams. Už prenumeratas ir skelbi
mus neįmanoma pilnai surinkti 
minėtoji suma. Taigi “M.P.” iš 
tiesioginių pajamų vis dar negali 
išsiversti. Trūkstamoji suma su
renkama iš aukų ir kasmet ruošia
mo tradicinio Spaudos Baliaus. 
Šiais metais, kaip žinome, Spau
dos Balius įvyks rugsėjo 5 d., ku
rį, tikimės, skaitlingai aplankys 
Sydnėjaus ir artimesnių apylinkių 
tautiečiai. Spaudos Baliui ruošia
masi visu intensyvumu, įdedant 
daug darbo ir rūpesčių. Kas jame 
lankosi, džiaugiasi ne tik baliaus 
malonumais, bet atlieka ir mora
linę savosios spaudos palaikymo 
pareigą.

AUSTRALIJOS LIET. MET
RAŠČIO IŠLEIDIMAS KIEK UŽ
TRUKO. Metraščiui medžiagą ren
gia visa eilė bendradarbių. Jei 
kuris iš jų užvilkina savo darbą, 
tai stabdo ir viso metraščio paren
gimą. Uždelsta kiek ir dėl techni
nių spaudos reikalų. Sydnėjaus 
liet, spaustuvė “Mintis”, turinti 
lietuviškuosius rašmenis, statosi 
sau didesnes patalpas, kuriose įsi- 
gys tobulesnes spausdinimo prie
mones. Tuo būdu ir metraščio at
spausdinimas bus dailesnis. Nori
ma jau nuo ateinančių metų pra
džios pradėti spausdinimo darbus. 
Neabejojama, kad dar per pus
metį metraščio prenumeratoriai 
jau galės susilaukti pažado išpil
dymo. Paskutinę metraščio kal
bos peržiūrą sutiko atlikti žino
masis mūsų kultūrininkas A. Zub- 
ras.

SUDARYTOJI KRAŠTO KUL
TŪROS TARYBA, kaip krašto 
Valdybos patariamoji institucija 
švietimo ir kultūros reikalams, 
yra pradėjusi savo darbą. Jos už
davinys (drauge su Apylinkių 
Kultūros Tarybomis) puoselėti 
lietuvių tautinę kultūrą ir rūpin
tis jaunosios kartos tautiniu auk
lėjimu. Esmėje Kultūros Tarybos 
darbų apimtis yra plati ir apie 
jos veiklą, manau, tektų atskirai 
pakalbėti. Vienas opiausių jos už
davinių, kurio įvykdymas yra tik
rai sunkus, — tai mūsų savaitga
linių mokyklų organizavimas. Sta

tistika rodo, kad šias mokyklas 
telanko tik 7-8% mūsojo jauni
mo. Net ir gausiose apylinkėse 
(pav., Sydnėjuje) į savaitgalio 
lietuvių mokyklą teatvyksta tik 
keletas mokinių. Tatai liūdni duo
menys, o šito bene pagrindinė 
priežastis — tėvų abejingumas. 
Krašto Valdyba šios problemos 
neišleidžia iš akių ir tiki, kad 
nuoširdi tėvų, mokytojų ir kitų 
mūsų kultūrininkų talka ilgai
niui ir šią problemą pakreips tin
kama linkme.

JAUNIMO REIK ALAMS 
KRAŠTO VALDYBOJE TURIME 
valdybos narį, kurio tikslas rinkti 
informacijas, palaikyti ryšį ir ga
limai koordinuoti jaunimo organi
zacijų. darbą.

KRAŠTO VALDYBA GYVAI 
SEKA LIETUVIU STUDEN
TŲ SĄJUNGOS IR JOS SKY
RIŲ VEIKLĄ. Malonu kon
statuoti, kad studentai veikia vie
ningai ir nėra susiskaldę į srovi
nes grupes, šiuo atžvilgiu studen
tija įneša nemaža šviežio oro j 
mūsų vyresniosios kartos dažno
kai konservatyviškas nuotaikas. 
Australijoje mokslas visiems pri
einamas, todėl tėvų pareiga būtų 
kiekvieną, baigusį vidurinįjį Mok
slą, jaunuolį paraginti studijuot:. 
Juk tik jaunieji akademikai, kai 
jie išliks ir sąmoningais lietu
viais, bus geriausi mūsų siekių 
ambasadoriai, perėmę iš mūsų tau
tos tęstinumo pareigas.

YPATINGĄ DĖMESĮ KRAŠ
TO VALDYBA SKIRIA SKAU
TŲ ORGANIZACIJAI. Many 
tume, kad būtų idealu, jei 
kiekvienas lietuviukas ar 
lietuvaitė turėtų pereiti šios 
organizacijos eiles. Krašto Valdy
ba stengsis sudaryti skautams ge
riausias veikimo sąlygas ir dabar 
siūlo visiems tautiečiams lietuvių 
skautų sąjūdį visomis išgalėmis 
remti ir skatinti.

LIETUVIŲ SPORTO KLUBAI 
atlieka taip pat didelį bendruo
meninį darbą. Kasmetiniai susiva
žiavimai sporto varžyboms skati
na mūsų jaunimo tarpusavį susi
gyvenimą, įnešdami giedrios nuo
taikos j kartais susnūdusią kas
dienybę. šiemet sportininkai susi- 
važiuoja į Jubilėjinę Dešimtmečio 
Sporto šventę Adelaidėje. Krašto 
Valdyba, pagerbdama sportininkų 
nuveiktuosius darbus ir norėda
ma paskatinti ateities veiklą, žada 
sportininkų dešimtmečio jubilė- 
jaus proga padovanoti pereina
mą vėliavą.

(Nukelta į 2 psl.)

"Deutsch Zeitung” (Koeln) 
praneša iš Vašingtono, kad Ame 
rikos visuomenės nuomonė apie 
tuos būsimuš vizitus nėra vieno
da. Vieni reiškią pasitenkinimą, 
kad "prasidėjo naujos politikos 
laikotarpis”, o kiti reiškia abejo
nių, ar iš tų vizitų išeis kas nors ge
ro. Laikraščio korespondentas pa
duoda atsakymus apklausinėtų 
eilinių amerikiečių, kurių vienas 
šitaip išsitaręs: “Karo pavojus 
porai metų nustumtas j tolį, bet 
ne ilgesniam laikui”. Kad prezi
dento Eisenhowerio ir Chruščiovo 
pasikalbėjimais būtų galima pas
toviau susitarti, mažai kas tiki. 
Be to, dažnai būkštaujama ir dėl 
galimų pasėkų pavergtųjų tautų 
atžvilgiu.

1
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10-JI PASAULINĖ SKAUTU DŽIAMBORĖ
LAGŪNOJ — FILIPINUOSE

RAŠO: A. DUDAITIS, “AUSROS” TUNTO TUNTININKAS
(Tęsinys iš “M.P." 34 Nr.) 

Taigi jie turi labai sunkiai 
dirbti, jau ko ne puse algos ati
duoda tėvams ar likusiai šeimos 
daliai išlaikyti. Tačiau ir tėvai 
stengiasi vaikus išleisti i mokslus. 
Tuo būdu baigusių gimnaziją, 
universitetą čia daug. Tarsi savo
tiška mada, kad jaunuolis turi 
ką nors studijuoti. Vien tik ama
to išmokimu jie nepasitenkina. 
Veda jie irgi gana jauni. Vedę 
jaunikliai, padėdami ir likusiai 
šeimai ir susilaukę savojo prie
auglio, išskirsto kuklias pajamas 
ir taip palaipsniui pradeda grims- 
ti j vargą, iš šio užburto rato 
nepajėgdami išsikrapštyti.

Žemesnis valstybinės įstaigos 
tarnautojas uždirba 180-200 pezų 
j mėnesj. Gi buv. prezidento Ma- 
gsaysay žmona gauna 2000 pezų 
mėnesinės pensijos. Maistas pa
lyginus gana brangus. Jautienos 
kg. 2-3 p., kiaulienos kg. — apie 
2 p. Šešių asmenų šeima per die
ną suvalgo už 1 pezą ryžių. Svies
tas brangus, tai jis pakeičiamas 
margarinu. Turtingieji valgo dau
giausia impprtuotus produktus. 
Australiško “steiko” kg. kaštuoja 
net iki 12 p. Jis čia labai mėgs
tamas. Vyriškos kelnės (gana 
prastos) — 4-10 p., marškiniai 
3-4 p. Švarkai čia retai dėvimi.

Ką gi vidurkio filipiniečio šei
ma valgo? — Ji valgo nedaug: 
pusryčiams kelias džiovintas žu
veles, saują ryžių, truputį daržo
vių, kelius bananus ir kavos puo
delį. Tas pats kartojasi pietums 
ir vakarienei. Paklausus dėl mė
sos, atsakė, kad retkarčiais ir ją 
valgo, bet ne kasdien, ir perka 
ne kilogramais, bet gramais, tik 
kad mėsos kvapas jaustųsi. Ta
čiau šio kiekio, atrodo, jiems pil
nai pakanka. Visada jie linksmi, 
mėgsta dainuoti, rūpesčių tikrai 
nedaug turi.

Taigi esant gana žemam pragy
venimo lygmeniui, čia, ypač Ma
niloje, pilna įvairių sukčių bei ki
šenvagių. Net ir Džiainborėje 
vienam vengrų skautui du šios 
rūšies “džentelmenai” numovė 
rankinį laikrodį visai jam nejun
tant. Sako, priėjo du vyriškiai, 
maloniai užkalbino, pasisakė ži
ną apie Vengriją ir jos vargus, 
vėliau mandagiai atsiprašė, ir nu
ėjo. Gi vargšas vengriukas po 
kurio laiko norėjo sužinoti kuri

valanda ir savo nustebimui ant 
rankos laikrodžio jau neberado, 
nes jis nukeliavo kartu su tais 
“džentelmenais”... Paprastesnių 
būdu prapuolė rusui ir ukrainie
čiui foto aparatai, vienam iš lie
tuvių nauji batai, gi man — tik 
kepurė ir šliurės... Tatai čia at
rodo gana populiaru I

"Kainos be derybų” — čia kaž
kas negirdėta. Jei nesiderėsi, 
mokėsi dvigubai. Nuėjome pirkti 
foto aparato, paprašė 135 p., par
davė už, berods, 85 p. Valaisi ba
tus gatvėje ■— irgi derėkis. Pama-. 
tė svetimšalį — tuoj kainą pake
lia. Oficiali batų valymo kaina 
30 centavų, o prašo 40-50 c.

Tuo būdu kito kelio ir nėra, 
reikia derėtis. Dar gražiau buvo, 
kai nuėjau j oficialią laivų ben
drovių agentūrą “Luzon Broke
rage Co., Inc.” Reikėjo pasiųsti 
dėžę j Australiją su palapinėmis 
bei kitais stovykliniais padargais. 
Valdininkas, permetęs akimis ma
ne ir dėžę, ramiai sako, kad per
siuntimas kainuosiąs 50 pezų. Aš, 
paskubomis peržvelgęs dėžę ir jos 
svorį, apskaičiuoju, kad, suskirs
čius šį krovinį į keturius mažes
nius, galėsiu pasiųsti paštu gal 
net ir pigiau. Tad ir sakau, kad 
man perbrangu ir siųsiu paštu. 
Gi jis vėl ramiu balsu man sako, 
kad jis galįs mano dėžę ir už 40 p. 
pervežti. Turėjau sutikti su šia 
suma, nes į tolimesnes derybas 
jau nebesileido. Kol kas dar dėžė 
nepasiekė Sydnėjaus, tačiau tikė
kimės, kad gausime ją...

Kitas įdomus nuotykis buvo 
perkant patefono plokšteles. No
rėjau atminimui įsigyti kelias fi- 
lipinų muzikos bei dainų plokšte
les. Išsirinkau dvi ir klausiu, kiek 
kaštuoja. Mandagiai atsako, kad 
du pezai kiekviena pusė. Pama
niau, kad pardavėjos anglų kal
ba truputį šlubuoja. Padaviau de
šimties pezų banknotą ir laukiu 
šešių grąžos. Mano nustebimui, 
gaunu tik du. Paaiškino, kad 2 pe
zai kainuoja kiekviena plokštelės 
pusė. Bandžiau įtikinėti, kad no
riu tik vieną plokštelės pusę pirk
ti, nes kita pusė man nepatinka, 
bet čia laimės jau nebeturėjau...

Važiuojant Manilos gatve pas
tebėjome sutūpusių ratu vyrų bū
rį ir žiūrinčių į šaligatvį. Paklau
siau savo bendrakeleivių, ką jie 

ten daro. Sustojome netoli jų — 
ir reikalas paaiškėjo, čia Manilo
je visoki azartiniai lošimai mado
je. Ir čia lošė susibūrę taksistai. 
Pasirodo, taip sutūpę jie sudeda ' 
po tam tikrą pinigų sumą į rato 
vidurį, kiekvienas prie savęs nu- j 
sispjauna ir laukia, ant kurio pir- |
miau musė atsitūps. Tas ir laimi' 
pinigus. Labai paprastas ir ne
komplikuotas lošimas...

Rinkiminėje propagandoje čia 
ir muzika vaidina svarbų vaidme-1
nį. štai Pasay City (Manilos prie
miesčio) burmistras ponas Pablo 
Cuneta nori būti ir vėl išrinktas.
Ką jis daro? Pasisamdo orkestrą, 
dainininką, kažkas sueiliuoja apie 
jo geruosius darbus ir pažadus, 1 
pabaigoje surinkama “Tegyvuoja 
Cuneta” ir, štai, atsirado propo- 
gandinė muzikos plokštelė: “Cu- 
netaMarch” ir “Cuneta Cha-Cha”. 
Kiek ji jam padės, sunku pasaky
ti. Tikėkime tačiau, kad jis vėl 
bus išrinktas! Teko garbė ir 
mums gauti iš jo vieną tokią 
plokštelę su autografu: “To Li
thuanian Boy Scouts. My you ne
ver forget to come back again. 
Pablo Cuneta, Mayor, Pasay Ci
ty.”

Džiamborėje teko išgirsti iš 
vieno radijo reporterio, besižval- 
gančio po mūsų parodėlę, kad lie
tuvių tautiniai raštai esą labai pa
našūs j filipiniečių. Juokais net 
paklausė, ar nenusipirkome jų va
žiuodami per Bagio provinciją. 
Būdamas Maniloje, aplankiau 
keletą tautinių filipiniečių išdir
binių krautuvių. Ir tikrai, Bagio 
provincijos tautiniai raštai, orna
mentika, spalvų deriniai labai yra 
panašūs i mūsų, net ir tautiniai 
rūbai iš dalies primena mūsiškius. 
O legendos apie laumes yra visiš
kai panašios į mūsąsias. Kas ži
no, gal mūsų proseneliai amžių 
bėgyje ir buvo giminingi su šia 
tauta?...

Kaip painiąją dieną važiuodami 
Manilos gatvėmis girdėjome pra
eivių sveikinimo šūkius “Welcome 
to Philippines”, taip ir visą laiką 
čia šis draugiškumas mus lydėjo. 
Nė vienas iš filipiniečių gal net 
su ilgesiu žiūrėjo, kada mes atsis
veikinę lipome lėktuvam..

Mabuhay Filipinas!..

KRAŠTO V-BOS PIRM. INZ IZ. JONAITIS
INFORMUOJA BENDRUOMENĘ

(Atkelta iš 1 psl.)

PLAUČIŲ VĖŽIO 
PRIEŽASTIS

EKONOMINIAIS IR SOCIALI
NIAIS BENDRUOMENĖS REI
KALAIS RŪPINTIS yra pave.ta 
vienam Krašto Valdybos nariui. 
Lietuviai, jau iš prigimties nebū
dami veržlūs į savystovų gyveni
mą, ir čia Australijoj perilgai šią- 
ja kryptimi neparodė ryškesnės 
iniciatyvos. Iki šiol mes dar ne
turime savišalpos bankelių ar kitų 
savitarpinės pagalbos ekonomi
niai — bendruomeninių organiza
cijų. Paskutiniu laiku, nors ir pa
drikai, vis dėlto jau rodoma dau
giau noro veržtis į savystovius 
verslus, ypač į prekybą, šia link
me, berods, pasiekta neblogų re
zultatų. žinokime, kad dirbdami 
fabrikuose nekvalifikuoto darbi
ninko darbą, nesukursime sau ge
resnės buities, o ir moraliai, atsi
dūrę žemosios klasės apačioje, 
būsime sugniuždinti. čia šiuo tar
pu Krašto Valdybos pastangos te- 
siribpja tik studijomis.

SOCIALINĖJE IR ŠALPOS 
SRITYJE ypač girtina* Mot. Soc. 
Globos draugijų ir kitų panašių 
tik»Ių siekiančių organizacijų pas
tangos ir veikla. Nors socialinė 
globa jau yra organizuota bemaž 
valstybiniu mastu, tačiau ištiesto
ji nelaimėn ar vargan pateku
siam tautiečiui ranka dar vis rei
kalinga ir laukiama. Krašto Val
dyba studijuoja senelių namų įsi
gijimo reikalą, o taip pat pagy
vinti šalpos galimybes Vokietijoj 
vargstantiems seneliams ir ligo
ninis.

VAD. UŽSIENIO REIKALUS, 
atseit — Lietuvos bylos garsini
mą Australijos visuomenėje, 
Krašto Valdyba svarsto visų atsi
dėjimu ir jieško būdų šį reikalą 
išjudinti. Kadangi Krašto Valdy
bos būstinė yra Sydnėjuje, tai su
siduriama su sunkumais išplėsti 
šios rūšies veikimą kitose Aust
ralijos vietovėse. Todėl ši akcija 
pradėta kreipti į apylinkes, kur 
pagal vietos sąlygas galima būtų 
susirasti daugiau kontakto su po
litinėmis australų organizacijomis 
bei paskirais asmenimis, padarant 
veiklą efektyvesne. Deja, reikia 
prisipažinti, kad iki šiol pasiektie
ji Lietuvos garsinimo reikalų re- 
zultaati yra gana menki. Mūsų 
vyresniosios kartos žmonių abe
jingumas, o kartasis ir perdėtas 
nacionalizmas nesudarė tinkamų 
sąlygą geresniam kontaktavimui 
su australais ar jų organizacijo
mis. Kalbos sunkumai, degredaci- 
ja kasdieniniame darbe ir iš to 
dažnai kylantis ekonominis nepa
jėgumas, neišryškino pavienių iš
kilesnių asmenų kategorijos, ku
rie galėtų tinkamai mūsų bylą čia 
reprezentuoti, šią spragą, tikėki
mės, ilgainiui užpildys jaunoji 
mūsų karta, kurių jaunatviškas 
judrumas ir socialinė pakopa leis 
geriau susiartinti su šio krašto 
visuomenininkais bei politikais.

Šia proga Krašto Valdyba norė
tų paraginti bendruomenės narius 
aktyviau įsijungti į Australijos 
visuomeninį bei politinį gyveni
mą. Geriau pažinkime šio krašto 
gyvenimą, tinkamai pagerbkime 
mums pastogę suteikusius, tačiau 
ta pačia proga neužmirškime pla
čiai garsinę savąją kultūrą, pap
ročius ir Lietuvos laisvinimo idė
jas. .

4. Ko Krašto Valdyba pagei
dautų iš bendruomenės narių ir 
jos organizacijų?

Krašto Valdybos nariai dirba 
su noru ir pasišventimu. Tačiau 
mes tegalime aukoti bendruome
nei tik tą laiką, kuris lieka nuo 
kasdienio, duoną pelnančio, dar
bo. Darbas žymiai palengvėtų, jei 
galėtume turėti reikalų vedėją, 
kuris atliktų kanceliarinį darbą, 
o Kr. Valdyba daugiau atsidėtų 
kūrybinei veiklai. Deja, ir čia su
siduriama su lėšų trūkumu.

Taigi Krašto Valdyba, dirbda
ma taip sunkų darbą, laukia iš 
mūsų bendruomenės narių ir or
ganizacijų ypač moralinės para
mos. čia paminėtina, kad kaip 
bedirbtume, vistiek susilaukiame 
ir nedėkingos kritikos. Objekty
vios kritikos Krašto Valdyba ne
bijo ir yra dėkinga už ją, tačiau, 
žvelgiant iš tolesnės perspekty
vos, kartais pastebima tokių da
lykų, kurių iš arti nesimato. Dir
bantieji paskiri asmenys ir orga
nizacijos savo veikloje kartais pa
daro klaidų. Tatai yra natūralu, 
tik nereikia tomis klaidomis di
džiuotis, bet jų vengti.

Už konstruktyvias pastabas mū
sų adresu, kaip jau minėta, mes 
esame net dėkingi, tačiau mūsų 
bendruomenėje yra asmenų ir or
ganizacijų, besivadovaujančių as
meniniais bei partiniais interesais 
ir šmeižiančių visuomeninį darbą 
dirbančius tautiečius, šia negaty
via kritika kartais net stengiama
si sužlugdyti visą mūsų bendruo
meninį darbą, nes užsimirštama, 
kad pjaunama šaka, ant kurios 
pačių sėdima. Kartais dėl vienc 
netikslesnio žodžio sukeliamos di
džiausios audros. Esmėje gi visi 
tie ir kiti nesutarimai yra tokie 
menkučiai, kad kai rivalizuojan- 
čios pusės pradeda bičiuliškai pri
vačiu būdu j juos gilintis, tai te 
randa tik nežymų krislelį.

6. Ką linkite, p. Pirmininke, 
mulų veiklos ateičiai?

Krašto Valdyba laukia iš visų 
bendruomenės organizacijų talkos 
ir visų pajėgų subūrimo Lietuvos 
laisvinimui ir lietuvybės išlaiky
mui. Reikia stengtis visus neaiš
kumus likviduoti gražiuoju, tarp 
savęs išsiaiškinus, o nevartoti 
priemonių, kurios sukelia visų ne
santaikos dūdų garsus. Darbo ba
rai platūs, todėl ir mūsų energi
ja turėtų būti eikvojama naudin
gai. M.P.I.

Turino universiteto profesorius 
Bastai pravedė nuodugnius tyri
mus ir priėjo išvados, kad plačių 
vėžio sukėlėjas yra tikrai tabakas. 
Išeidamas iš prielaidos, kad vėžio 
sukėlėjas yra mineralinės kilmės 
medžiagos, Bastai su savo bendra
darbiais ėmė ieškoti, kokie tie 
žmogaus organizmo erzintojai ga
lėtų būti. Jie priėjo išvados, kad 
tai galėtų būti miesto atmosferos 
suodžiai, automobilių išleidžiamos 
dujos, miesto gatvių asfalto iš
spinduliavimai, fabrikų išplovos ir 
rūkymas. Kadangi šiuo metu la
biausiai įtariami rūkymo produk
tai, tai tyrinėtojai nusprendė ty
rimus daryti Venecijoje, kur oro 
sudėtis tebėra tokia pat, kaip bu
vo prieš 50 metų. Ten nėra fabri
kų, nėra asfalto, nėra automobi
lių. Tačiau pasirodė, kad plaučių 
vėžiu Venecijoje miršta dar dides
nis procentas negu kur nors kitur 
Italijoje — trys iš 100.000. Dėlto 
tyrinėtojai nusprendė, kad iš visų 
suminėtų galimų vėžio sukėlėjų 
tikrasis turi būti tabakas — jam 
degant gaunamos dervos.

Tikrinant išvadas tyrinėtojai 
nukrypo į Los Angeles, t.y. mies
tą, kurio atmosfera laikoma la
biausia nešvaria. Surinkus duo
menis pasirodė, kad Los Angeles 
ir Italijos mirtingumas nuo plau
čių vėžio yra toks pat.

Kad dar labiau įsitikintų tyrinė
tojai ryžosi patikrinti pastarųjų 
metų mirčių statistiką. Buvo nu
spręsta patikrinti mirčių priežas
tis visų mirusių adventistų, ku
rie nerūko iš tikybinių įsitikinimų. 
Pasirodė, kad iš 20.000 mirusių ad
ventistų nebuvo nei vieno mirusio 
nuo plaučių vėžio. Prof. Bastai 
nuomone, tai labai svarbus argu
mentas už tai, kad plaučių vėžio 
sukėlėju yra tabako degimo pro
duktai — rūkymas.

A Brangu* auk*a>, doleri*. At
vykusių iš Lietuvos pasakojimu, 
aukso kainos labai aukštos. Už 
caro laikų 10 rublių monetą mo
kama virš 1.000 rublių.

Už amerikonišką dolerį Lietu
voje dabar mokama (žinoma ne
oficialiai) 55 — 65 rublius. Do
lerių žmonės kartais gauna laiš
kuose iš saviškių.

* Rokiškio kraštotyro* murė
juje bū*ią įiteigta* liaudie* bui
tie* įkyriu* — lodyba. Joje bus 
rodoma XVIII-XIX-jo amžiaus 
lietuvio valstiečio kiemas su gyve
namuoju namu ir visais ūkiniais 
pastatais, visais namų apyvokos 
daiktais, žemės ūkio padargais.

* Rugiapiūtė Lietuvoje šiemet 
pradėta palyginamai anksti, kai 
kur jau prieš liepos mėnesio vidu
rį. Nepaisant išgirtos mechanizaci
jos, dar ir šiemet daug kur kerta
ma dalgiais.

Pirmosios dienos
(NETOLIMOS PRAEITIES IŠGYVENIMŲ 

NUOTRUPOS)
Rašo: MANTAS

Lietuvos keliais rieda iš Rytų I 
raudonoji armija. įvyko. Užeinu 
Šiauliuose pas savo gerą bičiulę 
gydytoją Rūtą išapyraitę. Ateinu 
pasiguosti. Paskutiniu laiku daug 
buvom kalbėję apie rusiškąjį ko
munizmą ir vokiškąjį nacizmą.

— Na, ir kaip? — klausiu.
— įSvogeris atvažiavo 1
— Ką jis sako?
— Mes išgelbėti!
Josios švogeris buvo turtingas 

Kauno pirklys. Keistas man tada 
pasirodė jojo sprendimas, žiūriu, 
ant sienos gydytojos kabinete te
bekaba prezidento portretas.

— Leisk man nukabinti! — pa
sakiau susimąstęs. Atsakymas bu
vo teigiamas ir skubus. Nukabi
nau paveikslą ir įsidėjau į savo 
portfelį. Tylėdami pratiesėm ran
kas. Atsisveikinome ir visam. Ži
nojau, kad ji teisi taip galvoti, 
bet man dėl to nebuvo nė klek 
ramiau.

Vienas abiturientų pasikvietė 
ir mane į išleistuves. Visai skir
tinga negu kitais metais. Baliaus 
nėra — kuklios vaišės. Mokytojai 

I pakabinę nosis, jaunimas būre
liais šnekučiuojasi. įteikus ates
tatus, direktorius pasakė kalbą. 
Niūrūs tai buvo žodžiai. Trumpai 
padėkojo abiturientų atstovas.

Mano šeimininkai kraunasi 
daiktus ir išvažiuoja. Nesako kur. 
Daugelis kitų pažįstamų dingsta 
iš miesto. Išlydėjau ir savo seserį 
pas tėvus. Ji tik mokinė. Baimė 
jos veiduke.

— Ką tu darysi? — klausia ji 
manęs.

— Nežinau.
Pagalvoju, gal patraukti į Va

karus? Bet ten vokiečiai. Klaipė
doje teko matyti juos .— ne 
draugai jie mums. Reikia pasilikti 
Lietuvoje. Visiems reikia pasilikti, 
kas tik gali. Ar aš galiu? Nežinau.

Mano redaguotas laikraštis aps
krities viršininko sustabdytas. E- 
su bedarbis, laisvas nelaisvėje. 
Nuvažiuoju j Kauną. Gelžkelio 
stotyje sutinku pulkininką Juozą 
Širvį ir Dotnuvos žemės ūkio aka
demijos docentą Antaną Vildžių. 
Apsiblausę, vos tik atsako mano 
pasveikinimą. Sutinku pažįstamų

gatvėse.
— Kaip einasi, sveikas!
— Esu bedarbis, jieškau tar

nybos!
Mano pažįstami neramiai dai

rosi aplink: skuba, atsisveikina. 
Laisvės alėjos gale garsiakalbis 
triūbina naujus laikus. Transliuo
jamas mitingas. Kalbėtojas plūs
ta vakarykščią dieną. J mūro sie
nas atsitrenkia Smetona, Tūbe
lis, Mironas, Vailokaitis. Laisvės 
alėjos, Lukšio, Vilniaus gatvių 
sanbėgoje radijas į visus šonus 
taško išnaudotojus, fabrjkantus, 
smetonininkus, buožes, dvarinin
kus. Liaudis atsikratė siurbėlių, 
geriausieji sūnūs stojo liaudies 
vyriausybės priekyje, nauja liau
dies gadynė, mokslas liaudžiai, 
poilsis liaudžiai, darbas liaudžiai. 
Viskas liaudžiai, galas fašistams!

Žmonės skuba, keli stoviniuoja 
ties garsiakalbiu, ir aš tarp jų. 
Žvilgčioja į mane, lyg klaustų:

— O kas tu toks?
Ne Mironas, ne fašistas, ne Vai

lokaitis, ne, ne, ne... Bet tu be 
darbo, tu išmestas, tu turi įtilpti 
į vieną garsiakalbio niekšų kate
goriją! Gal manai — esi liaudis? 
Kas yra liaudis? Aš žmogus. Su 
bernais jodinėjau naktigonėn, su 
Paleckiu gėriau alų! Akys vėl nu
krypsta j garsiakalbio žiotis. Tik 
žodžiai, minties nebepagaunu.

— Tu išsisukinėji prieš liaudies 
teismą!

— Iš kur tu žinai, ponas garsia
kalbi?

— Nesakiau tau! ponų dabar 
nebėra!

Tu bedarbis, tu išmestas, tu 
liekąs žmogus, tu mirei su praei
timi! Ne, ne, man atokiai iki trijų 
dešimtų, aš noriu gyventi! Garsia
kalbis ima lieti muzikos ir dainos 
mišinį. Ausyse tebeskamba:

— Kas buvo nieks, tas bus vis
kas!

Kas tu buvai? Aš buvau, — ži
nau aš? Buvau vaikas, mokinys, 
studentas! Jau blogai, turėjai bū
ti niekas! Buvau, žmogus, lietu
vis, tarnavau valstybei. Tai ir 
blogai. Turėjai būti niekas. Po 
velnių, aš gi nenoriu būti viskas. 
Aš esu kaikas ir toks liksiu! Bet 
tu esi atleistas...

XXX
Nueinu j Kauno paplūdimį, 

prie Nemuno, žmonių pilna. Tai 
tie, kurie ne mitinguose: moks
leiviai, studentai, atostogininkai. 
Ar jie liaudis? Ne, turbūt ne! Jie 
būtų mitinge. Gal ne visi tilpo, 
gal jie čia atsiųsti? Jie visi tokie 
linksmi, jie krykštauja. Antai, pa
rudęs bernas mergą apsikabinęs 
gulinėja pakrūmy. Ten vėl kiti 
iki bambų Nemunan subridę svie
diniu mėtosi. Ne, ne, tai ne liau
dis. Liaudis dirba, liaudis mokosi, 
liaudis mitinguoja, liaudis valdo! 
O teisę poilsiui, — užmiršai? Ir 

man dabar ramiau. Maunuosi kel
nes, metu marškinius. Dabar ir aš 
drybsau. Drybsau su liaudimi. 
Saulė nužėrusi visą paplūdimį, 
tik mirguliuoja, tik glosto liau
dies sąnarius, bučiuoja veidus, 
pilvą, šlaunis. Viskas, kaip pernai, 
kaip užpernai. Bet ir ne, ne taip. 
Čia dabar liaudies atkrantė, liau
dies vanduo, liaudies saulė, liau
dies poilsis.

— Juozai, po velnių, tai staig
mena! Amžius tavęs nemačiau! Iš 
kur? Tik iš krūmų eidamas, mer
giotę už rankos tempdamas, pra
kalbino mane Albinas Jakštaitis. 
Draugas jis mano ar ne draugas, 
bet geras pažįstamas: Tik padau
ža toks, bet ir galantiškas dabita.

— Čia tai mano meilė, sakykim 
sužadėtinė! Ninuk. susipažink su 
Juozu! Tu vienas? Tai ir mes čia 
prigulsime. Ninuk, atnešk čia mū
sų rūbus!

Ir dabar mes jau buvome tryse. 
Jakštaitis klausinėjo manęs, gir
dėjęs mane gyvenus Klaipėdoje, 
Šiauliuose. Jis tai turįs dabar ge
rą darbą, esąs beveik direktoriaus 
dešinioji ranka buvusiame Spau
dos Fonde. Reikią mokėti gyven
ti. Bet jis ankščiau ir buvęs per
sekiojamas. Žinau tą istoriją dėl 
pašalinimo iš gimnazijos. Bet gim
naziją jis baigė, du metus studi
javo. Rudenį vėl tęsiąs studijas. 
Bet pagaliau, kas gi su manim, ko 
gi aš provincijoje tūnąs.

Pasakiau, kad aš ir esu atvažia
vęs pabandyti persikelt į Kauną 
ar į Vilnių. Laikraščio uždarymą 
nutylėjau. Bijojau, kad Jakštai
tis nepritrūktų laiko, staiga ne
prisimintų su Nina turįs sutartą 
valandą sutikti kokį pareigūną ar 
draugą. Man buvo reikalingas gy
vas žmogus, jo artumas, jo šneka. 
Pats aš buvau linkęs klausytis. 
Tegu tik manęs neklausinėja. Jak
štaitis valandėlę surimtėjo, lyg 
susimąstė.

— Nesi versk j redakcijas! Šiais 
laikais tau bus sunku.

Jis siūlė man rytoj ateiti pas jo 
direktorių. Jis pakalbėsiąs. Aš 
šypsojausi. Nieko nesakiau, kad 
jo direktorių gerai pažįstu. Bet 
tai ir blogai.

— Gyventi, kol patiks, galėsi 
pas mane. Turiu atskirą butelį:— 
du kambariai ir vonia. Turbūt, 
girdėjai, kad mama ištekėjo. Ji 
tikrai džiaugsis patį pamačiusi. 
Patėvis! Jo dabar ragai nulūš: 
nebus kas penkis šimtus litų moka 
butui.

Nina visą laiką beveik nepra
kalbėjo. Ji tysojo padėjusi galvą 
Jakštaičiui ant šlaunies. Akis jos 
ir veidą dengė šiaudinė skrybėlė. 
Kalbėdamasis Jakštaitis su ma
nim, buvo ją lyg ir pamiršęs. Da
bar jis kilstelėjo ranka jos smak
riuką, į šoną nusmaukė skrybėlę, 
šypsojosi vienas į kitą žiūrėdami.

(Bus daugiau)
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Adelaidės lietuvių parapijos

Rugpjūčio 9 d. po lietuviški; 
pamaldų šv. Juozapo bažnytinėse 
patalpose įvyko informacinis lie
tuvių katalikų susirinkimas. Kun. 
kapelionas J. Kungys pranešė 
apie gyvybinį reikalų lietuviams 
burtis į tautinę parapijų. Prie
žastys yra labai rimtos.

1. Lietuviui kunigui patarnau
ti savo tautiečius leidimas duo
damas trejiems metams, ir kas 
trys metai tas leidimas turi būti 
atnaujinamas. Niekas negali būti 
tikras, kaip ilgai vietinis vysku
pas tuos atnaujinimus kartos. 
Gali įvykti, kad vienų dienų bus 
aiškinama, kad lietuviai jau pa
kankamai moka angliškai, ir aukš
čiausias laikas įsijungti į gyve
namosios vietos australiškas pa
rapijas. Puikiai žinom, kaip visi 
australai trokšta mūsų greito asi- 
miliavimosi.

2. Dabartinė šv. Juozapo baž
nyčia eilė metų naudojama lietu
viškoms pamaldoms. Mūsų kape- ■ 
lionas yra stengęsis gauti šių baž
nyčių nuolatiniam lietuviškų pa
maldų reikalui ir prašęs atiduoti 
jos tvarkymų lietuvių kunigui, 
bet, deja, Kurija nutarusi kitaip: 
po kiek laiko ji būsianti nugriau
ta ir atiduota vienuolynui, šiuo 
atveju lietuvių pamaldų likimas 
gali pasidaryti labai neaiškus.

Džiugu, kad mes turime Ade
laidėj energingų kunigų Juozų 
Kungį, kuris vysk. V. Brizgio pa
skatintas ir remiamas, imasi žy
gių lietuvių tautinei parapijai iš
kovoti. Visų lietuvių pareiga yra 
vieningai remti šia* pastanga*, 
nors vienas ar kitas mūsų ir ne
būtumėm dėl gyvenimo ar šiaip 
asmeninių priežasčių reguliarūs 
lietuviškų pamaldų lankytojai. 
Malonu pastebėti, kad šiame su
sirinkime neatsirado nei vieno, 
kuris galvotų, kad mums nereikia 
lietuvių tautinės parapijos. Noriu 
pabrėžti, kad šiuo atveju pasyvaus 
pritarimo -nepakankama.

Tam reikalui pirmas žingsnis 
surinkti kuo daugiau parašų ir 
gauti iš popiežiaus ir vyskupo tik
rai parapijai leidimų. Turint ka
nonų teisės prasme juridinį as
menį — parapijų, stengtis įsigyti 
bažnyčių bei kitų parapijai reika-

problemos
RAŠO: VACYS ILGŪNAS

lingu turtų. Kaikas jau ir pada
ryta. Rankpinigiai duoti para
pijos namui vieno asmens — pa
tikėtinio vardu. Tačiau, jeigu' šis 
asmuo staigiai mirtų, galėtų su
sidaryti daug teisinių bei finansi
nių keblumų, ypač jei nebūtų jis 
parašęs testamento. Bet ir testa
mento atveju turtui mokėtini pa
laikų mokesčiai, o tai būtų labai 
nenaudinga parapijai. Tai kritiš
kos mintys, pareikštos teisininko 
St. Čibiro, kuris geriausiai iš vi
sų Adelaidės lietuvių žino Aust
ralijos įstatymus.

į dėsliausia būtų, kad visoks lie
tuviškas veikimas koncentruotųsi, 
kiek galima, vienoj vietoj, t.y. 
vienam priemiesty ar net vienoj 
gatvėj. Aišku, ši problema nėra 
taip lengva praktiškai išspręsti. 
Atrodo, lietuvių bažnyčių būtų 
maloniausia turėti kuo arčiau 
Lietuvių namų — Norwood’e. šia 
prasme p. Čibiras taip pat konkre
čiai siūlė, kad būtų tiksliau sta
tyti lietuvių bažnyčių ant nese
niai Lietuvių sujungęs pirkto 
sklypo, greta Lietuvių namų. Gai
la, kad kaikurie susirinkimo daly
viai neteisingai suprato p. St. 
Čibiro mintis, bet kun. J. Kungio 
paaiškinimo dėka karštuoliai nu
siramino.

Mano manymu, šis parapijai 
namų įpirkimas yra tiktai sveikin
tinas, nes tokių progų ne kas
dien pasitaiko, nors ir surišta su 
rizika teisine prasme. Namas yra 
seno stiliaus, dviejų augštų, apie 
9000 kv. pėdų bendro grindų 
ploto, gražiam St. Peters prie
miestyje, prie gero susisiekimo 
tinklo ir netoli miesto centro. 
Susirinkime p. Radzevičiaus buvo 
paminėta, kad, rangovo p. Matu
levičiaus manymu, namo atremon- 
tavimas ir pritaikymas naudoji
muisi kaštuotų apie £ 10.000, nes 
eilę paskutinių metų šis pasta
tas buvo paverstas sandėliu, to
dėl yra apleistas. Aišku, šitoks 
remonto Įkainavimas yra tik pa
viršutiniškas, nes tiksliausia būtų 
remontuoti ūkišku būdu.

Reikėtų pasiūlyti kapelionui ir 

Karito valdybai susėsti su Lietu
vių sųjungos ir Bendruomenės 
skyriaus valdybomis ir nuošird
žiai išdiskutuoti bendradarbiavi
mo galimumus. Jeigu būtų įma
noma, susitarti Lietuvių namus 
Norwood’e perleisti parapijai (ka
dangi jie yra statyti bažnyčios 
tikslams, tokiu būdu mažiau kaš
tuotų remontas bei pritaikymas 
bažnyčiai, o parapijos užpirktus 
namus perleisti Lietuvių sųjungai, 
nes jie būtų tinkamesni bendrai 
kultūrinei ir organizacinei veiklai. 
Ponas Stepanas taip pat pritarė 
šių minėtų organizacijų glaud
žiam bendradarbiavimui. Ponas 
Vaskas — Vaasiliauskas pareiškė, 
kad jei neatsirastų rėmėjų, jis 
vienas tokį namų parapijai nu
pirktų. Mes galime tik didžiuotis, 
kad mūsų tarpe yra tokių entu
ziastų ir pajėgių žmonių.

Teisininkas p. Plokštys, susipra 
tęs ir pavyzdingas lietuvis kata
likas, pareiškė, kad jeigu mes ne
tektume lietuviškų pamaldų ir 
lietuvio kunigo, jis neitų išpažin
ties pas australų. Savaime aišku, 
šito netiktų kalbėti pavyzdingam 
katalikui, bet būtų labai netikslu 
dėl šio pareiškimo smerkti p. 
Plokštį. Mano supratimu, jis tik 
norėjo pabrėžti, kiek jam bran
gus lietuvių tautinės parapijos 
reikalas. Aš čia paminėjau p. 
Plokščio pareiškimų tik kaip pa
vyzdį, kad negalima daryti nei
giamas išvadas dėl vieno ar ki
to išsireiškimo, kuris netyčia iš
sprūsta iš lūpų. Mes irgi labai 
dažnai klystam, o juo labiau pa
našių atsitikimų gali pasitaikyti 
dabar, kai išmušė valanda rim
tiems sprendimams. Bet visdėlto 
mums reiktų vengti įžeidžiančių 
žodžių, o jeigu išslysta, tai tas 
dar nereiškia, kad mes vienas ki
to nekęstumėm. Pavyzdžiui, prieš 
kiek laiko pasirodė spaudoje p. 
Radzevičiaus straipsnis ryšium 
su lietuvių parapija. Gal ten ir 
buvo kaikas nevisiškai tiksliai pa
sakyta, bet p. Radzevičius labai 
giliai sielojasi parapijos gerove, 
todėl mąnau, kad jis nenusipelnė 
tokios aštrios kapeliono kritikos.

Daugelį kartų man pačiam te
ko girdėti, kaip sidnėjiškiai ir

“UŽ SARMATA”
JU-RA "Mūsų Pastogėje” (Nr. 

31 — 1959.7.31) pasiūlė įsteigti 
žymenį ar medalį net trijų laips
nių (bronzinį, sidabrinį ir auksi
nį), pavadintų “Už lietuvybę". 
Medalio paskirtis dvejopa: paska
tinti mūsų veikėjus dar aktyviau 
dirbti lietuviškų visuomeninį dar
bų, o apsnūdusius, ypač jaunuo
sius, taip pat įjungti j tų darbų. 
Nurodė jis — kas, už ką ir ku
rio laipsnio medaliu jau ‘dabar ir 
ateityje apdovanotini. Numatė 
jam gauti tvarkų. Pažymėjo, kas 
turėtų teisę medalį suteikti.

Negalima “atsigėrėti”, kiek 
"gražių” minčių šiuo pasiūlymu 
paberta. Jūs, visuomenės veikėjai, 
rimtai pasvarstykit medalio rei
kalų, paruoškit jam įsteigti tai
sykles, jas nuodugniai išdirbkit, 
patiekit suvažiavimui ir jas pri
imkit. Kas gi atliks šį “naudin
gų” darbų, jei ne jūs? Ne gi tie 
padarys, kurie jokio visuomeninio 
darbo nedirba? Pagaliau, kuriems 
gi galams jiems galvas dėl to 
sukti, jei ne jiems medalis numa
tytuos. Nevenkit šito darbo. Jis 
bus užskaitytas į jūsų visuome
ninės veiklos stažų. Labai nesku
bėkit jo atlikti, nes medaliui gau
ti reikia mažiausia dešimtmetinės 
veiklos. Liuoslaikiu galėsit kitus 
“eilinius” ir “netokius svarbius” 
darbus atlikti. Jų rasis, jei norė
site. Tik nepamirškit, tai jūsų pa
čių labui, medalių taisyklės griež
tos — tik tas gali suteikti kitam 
medalį, kuris pats tokį turi. Tai
gi, patys pirmieji jį gausite, o 
vėliau ir kitus galėsite apdovano
ti. Nustatykit skaičių, kiek reikė
tų medalio nukaldinti. Nepama- 
žinkit. Tikėkit antplūdžio susi
laukti. O jūs, jaunieji, sukruskit 
visuomeninio darbo dirbti, nes 
jūsų laukia medalis! Vienų lau
kia bronzinis, kitų sidabrinis, o 
tretiesiems gali tekti ir auksinis. 
Pratinkitės dirbti už naudų ir gar
bę. Atsiminkit dienų ir valandų, 
kada stojot visuomeninio darbo 

melburniškiai mus adelaidiškius 
laikė pavyzdžiu gražaus sugyve
nimo ir vieningumo. Aš pilnai ti
kiu, kad mes tokie ir pasiliksim.

Jei vieningai rėmėm Karito 
įsigytų vasarvietę, Lietuvių na
mus, tai šiuo atveju būkim vie
ningi išlaikyti gimtųjų kalbą sa
voje bažnyčioje.

j^lJCTUUIAĮ

AMERIKOS LIET. 
BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Š.m. rugsėjo 5—6 dienomis 
įvyks Pirmasis visuotinis Jungti
nių Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės Suvažiavimas De
troite, kuriame dalyvaus atstovai 
ir svečiai iš visos Siaurinės Ame
rikos. Manoma, kad apsilankys 
ir augštieji Amerikos valdžios bei 
visuomenės pareigūnai.

Suvažiavime, kaip pranešama, 
bus svarstomi visi lietuviškų gy
venimų liečiu klausimai, bandant 
JAV Lietuvių Bendruomenę, di
džiausių lietuvių kolonijų tremty
je, išjudinti iš dabartinės stagna
cijos ii- pasyvumo.

Apie tai mus informuoja suva
žiavimui rengti komitetas, kurio 
adresas 1610 Scotten Ave., De
troit 9, Mich., USA.

šr Vasario 16 d. gimnazijos tau
tinių šokių būrelį pašokti tauti
nių šokių kviečia dažnai lietuvių 
ir kitataučių organizacijos. Š. m. 
gegužės mėnesį būrelis po keletu 
lietuvių šokių yra atlikęs lietuvių, 
amerikiečių, vokiečių ir lenkų su
sibūrimams. Be tautinės kultūros 
reprezentacijos tokie pasirodymai 
neretai atneša ir materialinės 
naudos gimnazijai. Pvz., per 
Šveieingeno lietuvių inžinerijos 
kuopos dešimtmečio sukaktuvės 
vokiečių pulkininkui E. Schmid- 

dirbti. Tas bus reikalinga pasve
riant jūsų nuopelnus.

Dirbkit ir nepasiduokit pagun
dai, kad šis pasiūlymas yra skau
dus jūsų užgavimas. Negalvokit, 
kad tuomi norima jus nubaidyti 
nuo visuomeninio darbo. Nesaky
kit, kad čia yra skanus padažas 
šnekučių liežuvėliams, girdint jų 
kalbas — jie dirba tik dėl asme
ninės garbės. Nieko nebokit. ži
nokit, visų jūsų darbų pagrindas 
ir stiprybė medalis “Už lietuvy
bę".

Tokius linkėjimus jums siun
čia JU-RA.

J. Valy.
1959.8.6. 

tui taip patiko lietuvių šokiai, 
kad jis tuoj gimnazijai paaukojo 
50 Dm.

Birželio 28 d. šokių būrelis bu
vo pakviestas dalyvauti interna
cionalinėj tautinių drabužių šven
tėj _Bad-Niederbreisige (ne toli 
Bonnos, Vokietijoj). Gaila, kad 
šitos šventės eisenoj ir šokių pro
gramoj tegalėjo pasirodyti tik 8 
poros, nes gimnazija iš savo lėšų 
daugiau tautinių drabužių moks
leiviams įgyti nepajėgia.

* Petronėlė Orintaitė paruošė 
spaudai apysakų Teofilė nuo Kra
žantė*. Rašytoja yra žinoma iš 
ankščiau išleistų kūrinių. Dar ne
priklausomoje Lietuvoje ji pagar
sėjo savo Daubiškės inteligentai::. 
Tremtyje paskutinioji jos knyga 
buvo išleista 1955 m. Tai apsaky
mų rinkinys Grožvylės meilė. 
Taipgi tremtyje už vaikų literatū
ra yra gavusi premijų.

* Amerikos liet, gydytojų D-jo* 
šių metų suvažiavimas įvyks Cle- 
velande, Skranton viešbuty, rug
sėjo 5 — 7 d.d. Suvažiavimo šei
mininkai yra Ohio liet. gyd. d-ja. 
Numatyta plati mokslinė progra
ma ir balius su koncertu. Koncer
tui pakviesti sol. Aid. Stempužie- 
nė, pianistas A. Kuprevičius ir 
smuikininkė Kuprevičiūtė — Ber
tienė.

* Juozas Ambraziejus, gim. 1877 
m. Marijampolės apskr., žinomas 
senosios lietuvių kartos visuome
nininkas, gyvenęs Brooklyne, mi
rė birželio 25 d.

Jis 1907 m. išvyko iš Lietuvos 
škotijon, o 1908 m. atvyko į JA 
V-bes ir apsigyveno Brooklyne, 
versdamasis visokių tarpininkavi
mų verslu. Jis buvo D. Vilniaus 
seimo dalyvis. 1929 m. lankėsi 
Lietuvoje. Su žmona, dabar naš
le Emilija, gim. Jankute, išaugi
no tris dukteris, kurios gerai kal
ba lietuviškai ir reiškiasi lietu
vių gyvenime.

* Vasario 16 gimnazija birže
lio 1 d. skolų turėjo 28.085.60 DM. 
Didžiųjų jų dalį sudaro neapmo
kėtos sąskaitos už maistą ir ne
užmokėtos algos.

PRANEŠIMAS
Skelbiame gerb. Melburno visuomenės žiniai laiškų, gaut:; iš 

P.L.B. Vokietijos Krašto Valdybos, apie vajaus pinigų paskirstymų:
★

— Tamstų siųstus pinigus Vokietijoje esančių vargingų lietu
vių šalpai gavome (Austr. svarų £ 300.9.0., angliškų — £ 239.8.0., 
arba vokiškomis markėmis DM. 2805,52) ir jas paskirstėme ir pa
siuntėme sekančiai:

1. Geesthachto apylinkės lietuviams per p-ką A. Midevrį — DM.70,- 
2 Weinheimo apyl. lietuviams per p-kų E. Simonaitį — DM. 200,-
3. Diepholco apylinkės lietuviams per p-ką J. Kavolį — DM 50,-
4. Dūsseldoi-fo apylinkės lietuviams per p-kų M. Valaitį — DM. 50,-
5. Neustadto/Holst. ap. liet, per p-kę E. Sįmonavičienę — DM. 40,-
6. Uhlerborno apyl. lietuviams per p-kų J. Kriščiūnų — DM. 200,-
7. Vechtos (buv. Varelio sen. priegl.) per p-kų S. Motuzų—DM.70,-
8. Hanau apylinkės lietuviams per p-kų V. Meškauskų — DM. 70,-
9. Dillingeno/Donau apyl. liet, per p-ką E. Getnerj — DM. 50,-

10. Cuxhaveno apyl. lietuviams per p-kų G.. Švarplaitį — DM. 50,-
11. Dornstadto (sen. priegl.) per p-kų B. Ujedinovą — DM. 50,-
12. Hannoverio apyl. lietuviams per p-kų A. Vegnerį — DM. 70,-
13. Neumūnsterio apylinkės lietuviams per p-kų B. Orių — DM. 40,-
14. Lintorfo apyl. lietuviams per p-kų A. Mikalauskų — DM. 50,-
15. Gautingo sanatorijos liet. — Lit. Komitee vardu — DM. 500,-
16. Hamburno apyl. lietuviams per p-ką E. čerkų — DM. 150,-
17. Miincheno apyl. liet, per p-kų kun. J. Tautkevičių — DM. 150,-
18. Stuttgarto apyl. lietuviams per p-ką L. Prosinskį — DM. 150,-
19. Lūbecko apylinkės lietuviams per p-kų P. Kotkį ■— DM. 150,-
20. Memmingeno apyl. liet, per p-ką kun. J. Petraitį — DM. 150,-
21. Wchneno apyl. lietuviams per p-kų V. Martinaitį — DM. 150,-
22. Hageno apylinkės lietuviams per p-kų D. Kalvaitį — DM. 60,-

Nuoširdi padėka 
geradariams!

(Ištraukos iš laišku, kuriuose dėkojama Melburno 
Liet. Moteikj Soc. Globos Difaugiijai už pasiųstas 
pinigines aukas)

Viso: DM. 2.780,-

23. Pavieniams: Kačinskui — Mūnster — DM. 30,-
24. Zubaičiui — Blomberge — DM. 50,-
25. Ribokienei — Mainz — DM. 30,-
26. Meirūnui — Finkenberg — DM. 50,-
27. Krefeldo apyl. per šprainaitį — DM. 50,-
28. V. Mykolaitienei, Hiittenfelde — DM. 50,-

Palikta pašto išlaidoms: 25,52

Iš viso: DM. 2.805,52
Už tokių žymių paramų mūsų vargstantiems priimkite mūsų nuo

širdžią padėką.
Su tikra pagarba ir geriausiais linkėjimais

(pas.) J. Stankaitis, 
Iždininkas.

★
SOC. GLOBOS MOTERŲ D-JA 

MELBURNE.

Papildydama ankstyvesnį savo 
pranešimų ir apyskaitų, Melbur
no Socialinės Globos Moterų 
Draugija jaučia malonių pareigų 
perduoti visuomenei — ir ypač 
tiems, kurie aukojo, rinko ir rė
mė š. m. rinkliavą, — ne tik savo, 
bet, svarbiausia, tuos širdingus 
padėkos žodžius, kurie ateina 
kasdien laiškais iš mūsų tautie
čių, pasilikusių Vokietijoje. Tų 
laiškų jau prisirinko geroka krū
velė ir norisi bent kai kurias iš
traukas paskelbti, kad matytų il
tie, kurie davė savo “našlės gra
šį", ir tie, kurie tik “žadėjo” duo
ti, — kad mūsų pašalpa ir aukos, 
lyginant su tuo vargu, kuris siau
čia pasauly — tik lašas jūroj. Kol 
dar suma buvo neišdalinta, £300 
atrodė esą šis tas, bet kai tapo 
paskirstyta — liko tik trupiniai 
ant vargšų stalo... Ir darosi grau
du, kai skaitai padėkos žodžius, 
atsiųstus senelio, invalido ar naš
lės, kuriems teko... pt> 10 markių! 
Jeigu jau gavę tokių sumelę žmo
nės sėdasi rašyti ir siųsti laiškus 
‘“už jūrių” — koks neišmatuoja
mas turi būti vargas ir koks be
viltis gyvenimas?!

štai M. Padkovkienė iš Webnen 
lagerio rašo:

—“Lietuvių Komiteto Pirmi
ninkas ponas Martinaitis man va
kar 10 markių perdavė. Aš jums 
labai dėkoju už paaukavimų. La
bai nudžiugau, kaip ponas Mar
tinaitis man šių aukelę perdavė. 
Tuojau mus visus iš čionai išveš. 
Aš pati nežinau, kur Viešpats bus 
man jau vietelę parūpinęs. Esu 

74 metų. Aš esu viena. Mano vy
ras yra miręs. Už mano žuvusį 
sūnų gaunu kiekvienų mėnesį 90 
markių. Pragyvenimas neleng
vas. Mano antras sūnus yra inva
lidas, neturi vienos rankos ir gy
vena rusų pusėje. Nerėčiau padė
ti, bet negaliu. Dar kartą jums 
dėkoju už jūsų malonumą, tegul 
jus Viešpats daug kartų laimina. 
Linkiu jums daug gero.”

Iš kitos stovyklos — Olden
burg — H. žaltys, kurio vaiku
čiai lanko Vasario 16 Gimnazijų, 
rašo:

— "Jūsų piniginė auka pasiekė 
ir mane. Labai, labai širdingas 
ačiū. Mūsų Liet. Bend. Komite
tas gavo šalpos pinigais iš gera
širdžių Australijos lietuvių sušel
piant čia likusius Vokietijoj. Iš 
šios šalpos gavau ir aš 10 DM. 
Mano šeima iš 8 asmenų: 6 vaiku
čiai, žmona ir aš. Alfredas ir As
tute dvynukai, gim. 1944. V. 10.. 
dabar mokinasi Lietuvių Vasario 
16-tos gimnazijoj: sūnus 5 kl., o 
duktė 4 klasėj. Mokosi neblogai. 
Audronė, gim. 1951.XII.16., eina 
į antra skyrių, mokosi labai gerai, 
yra pirmoji mokinė, Algirdas, 
gim. 1954. XII. 9., ir Regina ir 
Ramunė, dvynukės, gim. 1956. H. 
16. Alfredas ir Astutė išgulėjo 
sanatorijoj virš trijų metų, kiti 
vaikučiai, dėkui Dievui, sveiki. 
Aš pats gulėjau sanatorijoj apie 
3 metus. Prieš 3 metus turėjau 
sunkią skilvio operacijų. Sveikata 
mano ne kokia. Esu bedarbis, gy
venu iš bedarbio pašalpos. Jūsų 
auka buvo labai brangi ir vertin

ga, už tai labai nuoširdžiai dėko- I 
jame. Dievo palaima telydi jus. 
Su gilia padėka.”

Visos Apylinkės Valdybos, Se
niūnijos, kurioms buvo pavesta 
išdalinti reikalingiausioms pašal
pas, atsiuntė padėkas kiekviena 
savo vardu P.L.B. Weinheimo 
Apylinkei. Jų vardu p. E. Simo
naitis rašo:

— Weinheimo Apylinkės lietu
vių vardu leiskite man padėkoti 
už iš Tamstų gautų mūsų varg
stantiems ir ligoniams DM. 200 
pašalpų. Jūsų — Australijos Mo
terų Draugijos — parama Vokie
tijoje likusiems, negalėjusiems iš
emigruoti dėl visokių sunkenybių, 
palengvina nešti tų sunkią trem
ties naštą, ši parama mūsų varg
šams turi netik materialinės nau
dos — ji turi ir moralinės reik
šmės žmonėms, kurie yra likę be 
Tėvynės, be artimųjų. Priimkite 
tad mūsų nuoširdžią padėkų ir 
linkėjimus tolimam žemės rutu
lio kampe. Lai Visagalis duoda 
Jums daug jėgų ir sveikatos ne
pavargti dirbant tokį sunkų arti
mo meilės darbą.

Tikrų dabartinio gyvenimo se
nelių stovyklose vaizdų pateikė 
p. St. Motuzas iš Vechto seniūni
jos. Mes, kurie patys esame pra
leidę didelę dalį tremties Vokie
tijoj, maitinami iš “bendro bliū- 
do”, gerai suprasime, kaip gera 
yra turėti bent “pfenigus”, kad 
galėtum nusipirkti sau asmeniš
kai nors retkarčiais ką užkąsti, 
arba bent “paskambinti” vario
kus, kai gegutė užkukuos — kaip 
žmonės sakydavo..., kad kišenė 
būtų ne tuščiai! Senų žmonių die
nos slenka kitaip — jos rieda pa
kalnėn ir nauji žygiai nebevilioja. 
Ir todėl smagu yra girdėti, kad 
šie mūsų tautiečiai nenustojo vil
ties, yra susipratę tautiniai ir re
ligingi. Garbė jiems! Argi ne mū
sų pareiga tokius žmones remti ir 
jais didžiuotis?! štai ką p. Motu

zas rašo:
— Per PLB Krašto Valdybą 

gauta tamstų dovana sumoje 70 
DM. Pinigai padalinti lygiai tarp 
čia gyvenančių 30 lietuvių senu
kų. Savo ir visų senukų — čių 
vardu, gyvenančių Vechtos prie
glaudoje, reiškiu didžiai nuošir
džią padėkų, kad mums, vieni
šiems giliame gyvenimo saulėly
dyje, radote galimybės ir noro iš
tiesti pagalbos rankų. Ne tik me
džiaginiai parėmėte, bet ir dvasi
niai sustiprinote, paguodėte. Už 
artimo meilę tegu tamstų žings
nelius Aukščiausiojo palaima lydi! 
šia proga noriu bent kiek plačiau 
papasakoti apie mūsų gyvenimų 
Vokietijos žemėje. Arti dešimties 
metų gyvenome Varelio daugia
tautėje tūkstantinėje senelių prie
glaudoje, užimdami bent 10 karei
vinių blokų, šiais metais tenka 
visiems iš jų išsikelti ir užleisti 
vokiečių kariuomenės reikalams. 
Lietuviai katalaikai vieni iš pir
mutinių š.m. VI. 18 d. buvome 
perkelti j Vechtos naujai pasta
tytus šv. Jadvygos namus. Kitų 
tautybių senukus išmėtys po dau
gelį mažų prieglaudų. Per išgy
ventų nepilnų mėnesį patyrėme, 
kad čia seselės jadvygietės ne
leis badu numirti ir šiaip visais 
atžvilgiais gyvenimo sąlygos bus 
žmoniškesnės, be didelio rūpesčio 
galėsime užbaigti mažus gyveni
mo likučius. Gretimame sename 
name gyvena vokiečiai senukai. 
Maitinimas iš vieno katilo. Valgo
ma 4 sykius į dienų valgomaja
me. Į rankas nieko neišduoda. 
Prie pat namo yra maža bažnytė
lė, kurioje kas rytų būna šv. Mi
šios, o kas dvi savaitės atvyksta 
lietuvis kunigas. Birželio 9 d. bu
vo šv. Jadvygos namo pašventi
nimas, kurį atliko vyskupo vieti
ninkas pralotas. Aš Caritas direk
toriaus raštu buvau pakviestas 
dalyvauti pašventinimo iškilmėse 
ir pobūvyje. (Bus daugiau)
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LIETDVfi - ENCYCLOPEDIA RMERICfiNA’OJE i
Rašo: G. Procuta iš N. Zelandijos

Mūsų laikraščiai ko ne regu
liariai aprašo ar perspausdina pa
saulinės spaudos atsiliepimus, lie
čiančius Lietuvą ir lietuvių tau
tos reikalus. Tokie spaudos atsi
liepimai mums turi didelės reikš
mės, nes šiuo būdu milijonai įvai
rių tautų ir rasių žmonių sužino 
apie dabartinę Lietuvos padėti, 
lietuvių tautos pergyvenimus ir 
siekimus bei laimėjimus. Savaime 
suprantama, kad mes tokiais at
vejais džiaugiamės ir kiekvieną 
įtakingesnio laikraščio svaresni 
straipsni ar net užsiminimą Lie
tuvos reikalu mielai perspausdi
name ir komentuojame. Šitokia 
medžiaga pagelbsti mūsų kovoje 
dėl Lietuvos laisvės atgavimo ir 
netiesioginiu būdu palaiko mūsų 
lietuviškumą.

Be abejo, svetimomis kalbomis 
išleistos knygos ar jų skyriai, lie
čiu Lietuvos istoriją, dabartinę 
padėti ar mūsų kultūrinius laimė
jimus, yra lygiai tokios pat svar
bos (gal net svarbesni), kaip 
tarptautinės perijodikos atsiliepi
mai.

Todėl nuostabu, kad lig šiol 
(bent mano žiniomis) mūsų spau
doje nebuvo paminėtas Lietuvos 
aprašymas 1957 metų Encyclope
dia Americana laidoje.

Šiuo straipsniu nesiimu kritiš
kai vertinti Encyclopedijoj Ame
ricana tilpusio Lietuvos aprašy
mo, kadangi daug ten pateiktų 
duomenų yra sunkokai patikrina
mi. Dėl to čia bus aprašyta tik 
dalis faktų, esančių minėtame 
veikale.

Įdomu pastebėti, kad 1944 En
cyclopedia Americana laidoje Lie- 
tuvai buvo skirtas 300-400 žodžių 
straipsnelis, o sekančiose laidose 
straipsniai ilgėjo ir pagaliau 1957 
m. laidoje Lietuvai — LITHUA
NIA yra skirta 6,5 lapo (13 pus
lapių) arba apie 14.000 žodžių. 
Trumpiau už Lietuvą yra aprašy
ta Suomija, Šveicarija, Latvija, 
Estija, Danija, Portugalija, Bul
garija ir kai kurios kitos valsty
bės. Vienok reikia pažymėti, kad 
Lietuvos aprašyme nėra iliustruo
tos medžiagos — nuotraukų, kai 
tuo tarpu daugumas paminėtųjų 
valstybių yra iliustruotos vaiz
dais.

Ankstyvesnėse laidose dažnokai 
kai kurie lietuviški vardai buvo 
rašomi pagal slavišką tarimą, kaip 
Olgerd, Witowt ir t.t., kai 1957 
m. laidoje tik su mažomis išimti
mis vardai yra rašomi lietuviškai, 
pavyzdžiui: Algirdas, Vytautas, 
Mindaugas, Valančius, Aušra, Ba
sanavičius, Vydūnas, Krėvė ir t.t. 
Kur vardai yra parašyti slaviš
kai, skliausteliuose duodamas lie- 
tuviškaas tarimas, kaip — Nie- 
men (Nemunas) ir Jagiello (Jo
gaila).

Atskirais skyriais ir pavadini
mais aprašoma Lietuvos sienos ir 
plotas, geografinis paviršius, kli
matas, gyventojai, žmonės, kalba, 
Žemės ūkis, pramonė, darbo sąly
gos, užsienio prekyba, susisieki
mas, ekonomija ir finansai, kons
titucija ir vyriausybė, gynyba, 
sveikatos reikalai, švietimas, isto
rija, Pirmasis Pasaulinis karas, 
Antrasis — ir sovietų okupacija. 
Atskiri straipsniai yra skirti lie
^/W^AW.VW.'.V.V.V.V.V.V.V.V.V/AV.'.V.ViW.-
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tuvių kalbai ir literatūrai, Basa
navičiui, Gediminui, Kaunui, Klai
pėdai, Lietuvos bibliotekoms, Vil
niui ir kt. Vilnius minimas kaip 
Lietuvos sostinė, kaip žinomas 
mokslo centras, turįs vienų iš se
niausių universitetų Europoje. 
Taip pat pažymėta, kad Lenki
ja buvo pagrobusi šį miestų 1918 
-1939 metų laikotarpiu.

Straipsnio pradžioje pažymėta, 
kad išskyrus Švediją, kiti laisvie
ji kraštai Lietuvą laiko nepriklau
soma valstybe, Sovietų okupuota. 
Toliau rašoma, kad cgzilinės vy
riausybės nebuvo suformuota, bet 
VLIK’as yra laikomas kaip to
kios vyriausybės užuomazga.

Straipsnyje yra duodama nema
žai įvairiausių skaitlinių, kurių 
mūsų šaltiniuose pasigendama. 
1939 metaais Lietuvoje buvo pa
siųstos 117.937 telegramos, did
žiausias metinis prekių importas 
siekė 333.738.900 litų sumą, o par
duota užsieniui už 321.416.000 li
tus (metaai nepažymėti). Taikos 
metu kariuomenės skaičius siekęs 
25.755 Vyrų, iš kurių 1.550 buvo 
karininkai. 1959 metais Lietuvos 
Karo aviaacija turėjo 70 lėktuvų 
ir 775 lakūnų. Tais pačiais metais 
dviejuose universitetuose ir še
šiose augštosiose mokyklose buvo 
7.548 studentai ir 965 dėstytojai 
(profesoriai, lektoriai). 1939 Lie
tuvoje buvę 1.446 medicinos dak- 
tarai-ės ir 686 dentistai-ės.

Čia pateikta tik dalis skaitli
nių iliustracijos dėlei. Istorinė 
sekcija užima didžiausių vietos 
dalį, ir jos medžiaga yra labai 
panaši į lietuvių istorikų darbus, 
su ta išimtimi, kad Lenkija buvo 
vyresnis partneris Lenkijos — 
Lietuvos unijoje, kas, žinoma, 
mums yra sunkiau prisipažinti.

Jei pirmuoju pokario metu En
cyclopedia Americana laidos lai
kėsi kiek rezervuotai, rašydamos 
apie sovietų okupaciją Lietuvoje, 
nors ir pažymėdamos, kad Lietu
va jėga buvo įjungta į S.S.S.R., 
tai paskutiniu atveju apie tai pa
sisako labai aiškiai. Ji atveria 
daug karčios tiesos, kuri Maskvai 
yra neapsakomai nemaloni, nes 
visas Sovietų pastangas ,įtikinti 
Pasaulį, kad Lietuva įsijungė į 
Sovietų Sąjungą savanoriškai ir 
dabar yra ekonomiškai ir politiš
kai nepriklausoma, susprogdina 
kaip muilo burbulą.

Ten rašoma, kad kai buvo vyk
domi nauji "rinkimai”, kurių pa
sekmes, jog 99.19% balsavo už 
komunistų kandidatus (kitos po
litinės partijos buvo panaikintos), 
paskelbė oficialiai Sovietų agen
tūra Londone 24 valandas prieš

įvairu ir įdomu 
( t

RAKETINĖS BAZĖS PABALTIJY
Skandinavijos diplomatiniuose 

ir kariniuose sluogsniuose paskli
do žinios apie sovietų povandeni
nius sprogdinimus Baltijos pa
krantėse. Suomijos ir Švedijos 
seismografai nuo kovo 6 d. užre
gistravo visą eilę sprogdinimų, 
prilygstančių žemės drebėjimui. 
Yra patirta, kad tai buvo povan
deniniai sprogdinimai, kurie lai

“rinkimams” pasibaigiant. Sekan
tį pavasarį, toliau rašo E. Ameri
cana, 1.151.700 akrų anksčiau 
kultivuojamos žemės buvo neuž
sėta. Bendras grūdų derlius ru
denį krito 250.000 tonų žemiau 
normalaus metinio derliaus.

Minimi ir Lietuvos partizanai, 
kovoję už lietuvių tautinį išsilai
kymų prieš Sovietų kolonizaciją 
ir administracijos žiaurybes, čia 
randame taip pat lietuvių politi
nių partijų bendrų atsišaukimą į 
pasaulį gelbėti lietuvių tautų nuo 
išnaikinimo ir apeliaciją į prezi
dentą Roosvelt’ą ir buvusį Didž. 
Britanijos min. pirm. Churchill’). 
Taip pat aprašoma birželio trėmi
mai, religijos persekiojimas ir 
apie tai, kad didesnė dalis dabar
tinės Lietuvos administracijos 
svarbesnių vietų yra rusų ranko
se. Nors dalis ministerių yra lie
tuviai, bet jie turi rusus pava
duotojus, kurie atlieka visus svar
besnius reikalus.

Lietuvos straipsnio autorius yra 
Erwin Christian Lessner, berods 
žurnalistas, parašęs “Phanton 
Victory” ir "Blitzkrieg and Bluff” 
knygas.

Ypatingą dėmesį mums reikė
tų atkreipti į lietuvių kalbos sky
rių. čia rašoma:

“Lietuvių kalba yra senesnė už 
graikų, lotynų, germanų, keltų ir 
slavų kalbas. Jinai priklauso indo 
-europiečių grupei ir yra arti
miausia sanskritui. Tas panašumas 
yra toks artimas, kad lietuviai 
sodiečiai gali suprasti mokslinin
kų ištartus sakinius sanskrito kal
ba. Kalbininkai apskritai sutin
ka, kad lietuvių kalba yrą seniau
siai vartojama kalba pasaulyje”.

Toliau cituojamas žymumis fi
losofas Kantas; “Lietuva turi bū
ti išsaugota, nes jos kalba turi 
raktą, kuris atarakina ne tik fi
lologijos (kalbų mokslo),'bet it 
istorijos mįsles.” šis pasakymas 
buvo moksliniais įrodymais pa
tvirtintas garsiojo kalbininko Au- 
gust’o Schleicher’io.

Skaudi gyvenimo tikrovė pa
rodė, kad daug lietuvių lengvapė
diškai žiūri į savo kalbą ir smug- 
do ją, darkydami svetimais žo
džiais bei išsireiškimais. Nejaugi 
tie žmonės nesupranta, kad lietu
vių kalba yra didžiausias mūsų 
tautos turtas ir žymus įnašas į 
pasaulio kultūrą. Saugokime ir 
gerbkime savo kalbą, kad kartais 
nereikėtų verkti kaip Otelai, nu
žudžiusiam Desdemoną ir lyginti 
save kvailam indui, numetusiam 
šalin perlą, brangesnį už visą sa
vo gentį.

G. Procuta

komi karine paslaptimi, ir todėl 
niekas tiksliai nežino jų paskir
ties. Kariniai žinovai betgi, rem
damiesi turimais duomenimis, da
ro išvadą, kad sovietai įrengia 
povandenines bazes, iš kurių ga
li būti iššautos atomin. raketos. 
Tokios bazės esą negali būti pa
stebėtos nei iš oro, nei nuo jū
ros, nei nuo krantų, netgi nau
dojant Geigerio aparatą. Tos ba
zės galinčios pasilikti ir tuo at
veju, jei vakariečiai susitartų su 
sovietais dėl neatbminės srities 
Pabaltijy, nes sovietai galėtų ap
statyti vakariečius, sakydami, kad 
visos raketinės sausumos bazės 
Ii. Prūsijoj, Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj panaikintos. Slaptų po
vandeninių bazių esą ypač stato
ma kariniame rajone — Tallinas, 
Paltiski, Ryga, Liepoja. Yra taip
gi žinių, kad tokios bazės įren
giamos ir R. Prūsijoj.

SOVIETAI IŠNAUDOJA 
SATELITUS

Harvardo universiteto ekonomi
kos skyriaus žurnalas The Review 
of Economics and Statistics nu
rodo, kad Sovietų Sąjunga, pre
kiaudama su satelitiniais kraš
tais, savo prekių kainas labai iš
kelia, o satelitų prekių kainas 
nupigina. Straipsnio autorius dr. 
H. Menderhausen, tyrinėjimų 
bendrovės Rand Corporation — 
Santa Monica, Calif., ekonomis
tas, apžvelgia tų kraštų pastarų-

Antrasis Labai Svarbus 
PRANEŠIMAS

Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei malonu pranešti, kad jai pasisekė 
sudaryti sąlygas patenkinti visuomenės pageidavimui siųsti didesnius standartinius 
siuntinius, ir tam reikalui ji paskyrė 50.000 jardų EKSPORTINĖS ROSIES VIL
NONIŲ MEDŽIAGŲ labai dailiais dvigubais ruoželiais ir lygių šitokių naujų ir 
ypač patrauklių spalvų: melsvos, tamsiai rusvos ir pilkšvos. Visos tos medžiagos 
turi įrašus “Made in England”.

Nuo 1959 m. rugpjūčio 1 d. mes siūlome tas medžiagas sudarinėti šito
kiems keturiems papildomiems standartiniams siuntiniams:

1) Siuntinys Nr. 28:
16Ž jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, 

ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams.
Svori* 17 svarų. Kaina £ 19.19,0.

2) Siuntinys Nr. 29:
16i jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, 

ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams;
10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svori. 21 .vara.. Kaina £ 23.9.0.

3) Siuntinys Nr. 30:
32h jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, 

ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų.
Svori* 34 svarai. Kaina £ 39.11.0.

4) Siuntinys Nr. 31:
32š jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, 

ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų;
20 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svori. 42 svarai. Kaina £ 43.15.0.
Į šią siuntinių kainas įskaityti visi su pasiuntimu susiję mokesčiai. .
Mums malonu informuoti visus lietuvius, kad Lietuvių Prekybos Bendro

vė, nepaisydama tai, jog NAUUJŲJŲ medžiagų rūšis yra žymiai aukštesnė ir kai
na brangesnė, lietuvių gerui yra nusprendusi skirti tas medžiagas sudarinėti vi
siems tiems 30 skirtingų standartinių siuntinių, NEPAKELDAMA JŲ KAINOS.

Mūsų standartinius siuntinius gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar jis būtų 
Lietuvių Prekybos Bendrovės, ar kurios nors kitos firmos klijentas.

Norėdami suteikti galimybę užsisakyti siuntinį ir tiems klijentams, kurie dėl 
ko nors nepajėgia tuojau padaryti tai, gavę £ 1.0.0 už bet kurį norimąjį standar
tinį siuntinį, galutino užsakymo mes lauksime 3 mėnesius.

Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo NAUJŲJŲ EKSPORTINĖS 
ROSIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžius, 30 skirtingų standartinių siuntinių 
kainoraštį (siuntinius sudaro kostiumų ir paltų medžiagos, pamušalas, batai, megzti
niai ir kt.) ir naują lietuvių kalba išspausdintąjį bendrinį katalogą, kuriame yra 
aptarta:

1. A.pie 600 rūšių įvairių angliškų medžiagų;
2. Didelis pasirinkimas gatavų drabužių moterims, vyrams ir vaikams;
3. Įvairių rūšių odos;
4. Gatava avalynė;

S. Laikrodžiai;
6. Foto aparatai;
7. HOHNER akordeonai — 20 skirtingų modelių,’ kurių kainos įvairuoja 

pradedant nuo £ 13.10.0.
8. SINGER siuvamosios mašinos, rankinės ir kojinės;
9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašina, kuri yra pritaikyta 

visų rūšių siūlams, ĮSKAITANT IR NAMIE VERPTUOSIUS;
10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės šių kalbų raidynu: lietuvių, latvių, 

estų rusų, ukrainiečių ir anglų;
11. Vaistai, gaminti Anglijoje, J.A.V., Vokietijoje, švidijoje, Šveicarijoje, 

Prancūzijoje ir TSRS.
Mūsiškis medicinos skyrius įvykdo užsakymus pagal bet kuria kalba sura

šytus ir iš Lietuvos atsiųstus receptu*

MES GARANTUOJAME, kad:
1. Pasiųstasis siuntinys bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsi

me kitą siuntinį.
3. Visi mokesčiai bus apmokėti čia, dėl to gavėjas Lietuvoje jau nebetu

rės nieko primokėti.
4. Prekės bus siunčiamos tik tokios, kokios užsakomos remiantis pavyz

džiais.
Mūsų kainos jau iš pat pradžių buvo PAČIOS PIGIAUSIOS PASAULYJE, 

jos pigiausios ir lieka, dėl to siūlome visiems lietuviams, kurie iki šiol užsakinėdavo 
siuntinius per kitas firmas, tuojau pat

1. parašyti mums ir, VISAI NIEKUO NEĮS1PAREIGOJANT, paprašyti NE
MOKAMAI prisiųsti katalogą, pavyzdžių ir kitokių informacijų;

2. palyginti mūsų kainas ir prekių rūšis prieš užsakant kur nors siuntinį,
TADA jūs patys įsitikinsite, kad užsakydami per mus SUTAUPOTE NEMA

ŽA PINIGŲ.
Specialias nuolaidas taikome visoms labdaros ir šalpos organizacijoms.
Dėl smulkesnių informacijų prašom rašyti Lietuvių Prekybos Bendrovės 

vadovybei.

Lithuanian Trading 
Company

1A, HUNT STREET
LONDON, W. 11 GREAT BRITAIN

jų trijų metų prekybą. Pasirodo, 
kad per tuos tris metus sateliti
niai kraštai Sovietų Sąjungai už 
importuotas prekes sumokėjo 16- 
11 ir 8% daugiau, negu būtų mo
kėję tas prekes pirkdami Vaka
ruose. Tuo pat metu satelitiniai 
kraštai už savo eksportuotas pre
kes į Sovietų Sąjungą gavo 12-17 
ir 18% mažiau, negu būtų gavę 
jas eksportuodami į Vakarų kraš
tus.

MERGAITĖ KAUNO GETE.

— Šitokį paveikslą įsidėjo Vokie
tijoje leidžiamas luikraStis Die 

, Welt, pažymėdamas, kad tas pa

veikslas drauge su kitais 75 su
kurtais Varšuvos, Kauno, Lodzės 
ir Theresienstadto getuose bei 
Stutthofo ir Leibitsch koncentra
cijos stovyklose, buvo išstatytas 
parodon Jeruzalėje. Tie paveik
slai sukurti sunkiausiose aplinky
bėse, naudojant primityviausias 
priemones. Jų tapytojai beveik 
visi buvo nužudyti dujų kamero
se. Tik nedaugelis išlikusių gyvais 
dabar yra pasiekę Izraelį, jų tar
pe ir Estijos dailininkė Esther 
Lurie, autorė minėto paveikslo — 
Mergaitė Kauno gethe. Persekio
jimo Laikotarpio Istorinių Duo
menų Rinkimo institutas Jeruza

lėje turi apie 750 tokių paveikslų, 
tapytų getuose ir koncentracijos 
stovyklose, liudijančių, kad kūry
binė jėga gali prasiveržti ir pra
gariškų persekiojimų vietovėse.

* Iš Londono išvyko į Lietuvą 
viene* tautieti*, nes esą pasiilgęs 
giminių, o ypač motinos. Atkalbi- 
nėjamas sakęs, kad jam ten nega
lį atsitikti nieko bloga. Po kelių 
savaičių jam išvažiavus jo buvę 
kaimynai gavę laišką, kuriame 
jis prašąs pranešti jo motinai, kad 
jis esąs Leningrade. Kodėl jis ten 
įklimpo ir kodėl iš ten negali pats 
pranešti savo motinai, tuo tarpu 
galima tik spėlioti.
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Sydnėjuje
NAUJA KOVO VALDYBA

Rugpjūčio 16 dieną Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose įvyko visuoti
nis Kovo narių susirinkimas, ku
rio metu buvusi Kovo valdyba at
sistatydino. Po plataus buv. pir
mininko V. Binkio ir kitų valdy-

ROMOS OLIMPIADA
(Tęsinys

SPORTO ROMAI
Dvylika mylių i pietus, nauju 

Olimpiniu Keliu yra pasiekiamas 
Sodų Miestas, kuriame jau iš tolo 
matomas milžiniškas Sporto Rū
mų pastatas, skaitomas didžiau
sias apskritos formos cementinis 
pastatas pasaulyje. Stilingas šių 
rūmų priekis atsiremia į šešių ta
kų Neapolio autostradą, kuri, 
šiuos rūmus apsupdama, vienoje 
Romos pusėje išsišakoja ir kito
je — vėl susijungia. Iš šių rūmų 
vidaus bus specialiai įrengtas 
500 pėdų ilgumo ir 80 pėdų platu
mo krioklys, kurio vanduo kris į 
dirbtiną (pusės mylios ilgumo) 
ežerėlį. Iš čia vanduo įtekės j Ro
žių baseiną, kuriame vyks van
densvydžio ir kaikurios kitos 
plaukymo varžybos. Baseinas bus 
apsuptas gražiausių rožių eilė
mis, dėl ko jis ir gavo šį pavadi
nimą. šaliniais yra Kongreso Rū
mai, kur vyks fechtavimas. — 
Dar toliau — Velodromas.

Italų Olimpinis Komitetas ypa
tingą dėmesį kreipia į senovės 
olimpines sporto šakas: maratono 
bėgimą, imtynes ir gimnastiką. 
Pirmą kartą moderniųjų olimpi
nių žaidynių eigoje maratono bė
gimas prasidės ir baigsis ne pa
grindiniame olimpiniame stadione. 
Maratono bėgimas prasidės iš 
Miesto Rotušės, kuri yra visai ar
ti Romos Forumo griuvėsių. Ma
ratono kelias eis senuoju Apiana 
keliu, kuriuo senovės romėnai 
grįždavo iš savo karo žygių. Bė 
gimo baigmė bus Konstantino Ar- 
choje, esančioje greta Koliziejaus, 
kur daugybė pirmųjų krikščionių 
yra netekę savo gyvybių, paauko
tų už krikščionybę.

Gimnastikos varžybos vyks Ka- 
rakulo Maudyklėse, išlikusiose 
nuo 3-jo šimtmečio,kur dabar yra 
vasaros operos atvirame ore.

Imtynininkai, tur būt, savo ži
nioje turės pačią istoriškiausią 
Romos vietovę, tai — Maxenzi- 
jaus Bazilika, kuri randasi Romos 
Forume ir kur už keleto žingsnių, 
kaip sako legenda, buvo nudurtas 
Julius Cezaris.

M.P.” 34 Nr.)
OLIMPINIS KAIMELIS

Netoli Sporto Rūmų, 45 akrų 
Acqua Acetosa sporto vietovėje, 
Tautinis Valstybinių Tarnautojų 
Apgyvendinimo Institutas savo
mis lėšomis pastato apie 15 milio- 
nų dolerių vertės Olimpinį Kaime
lį, kurį olimpiados metu perlei
džia Italijos Olimpiniam Komite
tui, o olimpiadai pasibaigus, ten 
apgyvendins savuosius tarnauto
jus. Trijų aukštų modernūs butų 
blokai užims tik 30 akrų plotą, 
kai likusioje dalyje bus padaryti 
sodai, pievelės, keliai ir kt., kuo 
olimpiados metu naudosis tik ten 
gyveną sportininkai. Vyrų ir mo
terų stovyklos bus atskirtos ir jas 
jungs specialiai iškastas tunelis. 
Kiekvienas iš būsimų 4.000 butų 
turės penkis moderniai įrengtus 
kambarius, įskaitant virtuvę, kur 
du arba daugiausia trys sporti
ninkai, gyveną viename bute, ga
lės išsivirti arbatos ar pasigamin
ti sau lengvo maisto. Kiekvienas 
tautinis kontingentas gaus po at
skirą bloką. Patys namai bus pas
tatyti ant aukštų mūrinių papė
džių, o po jais bus taip pat išau
ginta graži žolė ir gėlės, teikian
čios namams jaukumo. Olimpinio 
kaimelio vidaus susisiekimui bus 
panaudota italų tautinė transpor
to priemonė — triračiai ‘‘scooter’ 
lai”, kuriuos aptarnaus specialiai 
tam reikalui pasamdyti šoferiai.

Viena iš sunkiausių Italijos O- 
limpinio Komiteto problemų yra 
būsimųjų svečių sutalpinimas ir 
apgyvendinimas. Italai tikisi, jog 
užsieniečių svečių olimpiados me
tu gali suvažiuoti maždaug apie 
120.000, kas tikrai kels apgyven
dinimo problemą. Jau dabar ren
gėjai yra griežtai nustatę, kad 
užsieniečiai svečiai kartu su bilie
tais turi turėti arba agentūrose 
užsisakyti ir apsigyvenimui vieto
vę. Be šito neparduodami bilietai, 
šiuo metu, kaip Italijos Valstybi
nės Turizmo Agentūros direkto
rius Marcella Roccardi pareiškė, 
italai savo svečius galvoja sutal
pinti sekančiu būdu: 30.000 įvai
riuose hoteliuose, kuriu penki yra 
specialiai pastatyti, 20.000 įvai-

bos narių pranešimo, kuriuose jie 
išdėstė savo atsistatydinimo prie ■ 
žastis, susirinkusių narių tarpe 
kilo plačios diskusijos, daugiau 
ar mažiau smerkiančios individua
lines pavienių asmenų nesugyve- 
nimo priežastis.

Revizijos komisijos pirmininkui 
A. Bačiuliui perskaičius revizijos 
aktą, kuris susirinkimo buvo pri
imtas, naujojon Kovo valdybon 
buvo išrinkti ir vėliau pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: S. Jūraitis
— pirmininkas, M. Kriaucevičius
— vicepirmininkas, V. Augustina- 
vičius — iždininkas, V. Narbutas
— sekretorius, R. Liniauskas — 
turto reikalų vadovas ir N. Gilic- 
nė — moterų sekcijos vadovė. 
Pirmininko S. Jūraičio adresas: 
75A Enmore Rd., Newtow, tel. 
LA 4476 ir sekretoriaus Vyt. Nar
buto — 83 Enmore Rd., New
town, tel. LA 4791.

Susirinkimą pravedė A. Lau
kaitis, sekretoriavo — V. Narbu
tas.

DĖMESIO, SPORTO KLUBAI!
Jubiliejinio Sporto Leidinio re

daktoriai praneša visiems sporto 
klubams ir paskiriems asmenims, 
ruošiantiems leidiniui medžiagą,

jog neatsiuntus medžiagos ir nuo
traukų iki rugsėjo 15 dienos (pas
kutinė data), ji negalės būti pa
talpinta Jubiliejiniame Leidinyje.

Visą medžiagą siųsti adresu: 
A. Laukaitis 35 James St., Fair- 
field, N.S.W.

DĖMESIO
š.m. rugsėjo 22 d. (šeštadienį) 

Sydnėjaus Sp. Kl. "Kovas” Ban- 
kstowno Liet. Namuose rengia 
Šokių Vakarą.

Pažymėtina, kad, be įdomios 
programos, gros Spaudos Baliaus 
orkestras. Vėlyvesnėse ‘‘M.P.” lai
dose bus pranešta apie vakaro 
detales.

mokyklose, vienuolynuose ir kt., 
35.000 .— Romos apylinkėse esa
muose stovyklavimo plotuose, 
10.000 — specialiai pastatytuose 
laikinuose pastatuose ir likusius 
— privačiuose namuose, butuose 
ir vilose.

Iš visų duotų davinių atrodo, 
kad be jokių perdėjimų Romos 
Olimpiada bus viena iš geriausiai 
suruoštųjų moderniųjų Olimpiadų. 
Joje viso pasaulio sportininkai, 
užmiršę rasines, politines ir kito
kias kovas draugiškoje aplinku
moje rungsis sportinėse kauty
nėse. A. L—tis

Adelaidėje
VYTIS I — SOUTH 76-58 (32-23)

Laimėjimą Vytiečiai pasiekė už
tikrintai ir gana lengvai, šiose 
rungtynėse labai gerai mėtė Ig
natavičius, tik į rungtynių pabai
gą nelaimingai patempė kojos 
raumenis ir turėjo būti išneštas 
iš aikštės. Galbūt negalės ilgesnį 
laiką žaisti. Taškai: Ignatavičius 
30, Gumbys 15, Petkūnas 13, Lap- 
šys 10 Urmonas su Statnicku po 4.

VYTIS II — UNIVERSITY 
38-50 (15-16)

žaista buvo neperblogiausiai ir 
tik į galą rungtynių ūgiu prana
šesnis priešas tepajėgė pasiekti 
laimėjimą. Taškai: Milonas 14, 
Alkevičius 10, Merūnas 8, Visoc
kis 4 ir Gudelis 2.

VYTIS III (jauniai) — KIDMAN 
PARK 54-44 (23-25)

Gerai ir kovingai žaisdami, jau
niai nugalėjo gana pajėgų prieši
ninką. Labai gerai žaidė Daugalis. 
Taškai: Daugalis 23, Zablovskis 
13, Kalibatas 2, Ručinskas su 
Rudzensku po 3.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balaton St., St. Kilda, Vic. 

Tel. LB 4083.

g SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
įs Siunčiame praktiškas, tvirtas g 
•• medžiagas ir avalynę, akorde- H 
6 onus, dviračius ir kitas pagei- g 
ft daujamas prekes Londono rin- g 
i* kos kaina ir pigiau per savo ĮĮ 
g patikimą atstovą — lietuvį g 
$ Londone. »

Užsakymai išpildomi garan- § 
g tuotai, greitai ir palyginti, ne- s 
g brangiai. g
y N. Butkūnas, 9 Cowper St., h 
g St. Kilda, Vic. Tel. XJ 4671. g 
g A. Klimaitis, 313 Bulwer St., g 
g Perth, W.A. Tel. 282315. g

riose religinėse institucijose — ————— ——

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

BOSE

i STEPONAS 8 
SARAKULA g

8 .
$ Augštai kvalifikuotas siuvėjas g 
8 patenkins visus jūsų reikalavi-įį 
g mus. Rankų darbas atliekamas^ 
fi europiečių specialistų priežiū-g 
g roję. g
g Čia pat labai pingiai parduo-g 
g damos medžiagos pasiuntimui 
g jūsų giminėms į "anapus”. v

S. SARAKULA, 
b 15 Park Str., Sydney, City, g 
g (Pirma* augliai), te!. MA 4533 :.t

Įi J. Stiautins ii
į 5-TH FLOOR

;! 306 The Causeway I;
į MELBOURNE I;

!; SIUNTINIAI I LIETUVĄ •!

38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.
Rockdale stotie. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W. 

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

B
cialistas _ ::
s F A ::
duoda visų rūšių —L . J -- 
isdien 9-18 vai., 'Melb. C.I. Telef. I f ■ ■

’own Hall.) V r
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I
THE IMPERIAL j

74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS gTel: Katoomba 523. S

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — S 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. g

Savininkas Ed. Valevičius. S

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- H 
šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- [H 
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping g 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių- S

Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. K

Vaikams nuolaida. BDel smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. re 
7ž52525č!5H5ESHSH52S25HS252525H52S25Z535252Sc!5B5E5i5ZSZ52SH52SB52j’

VYTIS MERGAIČIŲ I — WEST 
27-18 (12-8)

Merginos žaidė gana gerai, bet, 
esant stipriai priešo gynybai, re
zultatas taškais pasiektas gana 
žemas. Taškai: M. Kelertaitė 13, 
Prima 7, Pečiulytė 4 ir Kitienė 8.

VYTIS MERGAIČIŲ (jaunių) II 
— POSTAL 31-36 (17-18)

Priešininkės buvo trupučiuką 
geresnės, ypatingai gynime. Mū
siškių gynime buvo matyti spra
gų. Puolėjos taip pat neišnaudojo 
kelių gerų progų. Taškai: D. Rad
zevičiūtė 12, Andriušytė 11 ir L. 
Radzevičiūtė 8.

STALO TENISAS

Vytis vyrų I — Burnside 10-1
Šios rungtynės buvo paskutinės 

ir dabar Vytiečiai žais finaluose. 
Ši komanda tepatyrė vieną pra
laimėjimą visame' sezone. Už šią 
komandą žaidė Adutavičius, Pet- 
ruška ir Ignatavičius. Adutavičius 
visame sezone turėjo tik tris pra
laimėjimus. Ignatavičiui susižei
dus, žaidžiant pusfinalius reikės 
gerokai susiimti, kad pasiektų lai
mėjimą.

VYTIS VYRŲ II — C.I.G. 7-4
Komanda šiuo laimėjimu užbai

gė sezoną. I ketveriukę patekti 
nepavyko, atrodo, kad dar reikia 
padirbėti, norint pasiekti daugiau 

, laimėjimų. Už šią komandą žaidė 
Zablovskis, P. Snarskis ir Urba- 
šius.

VYTIS MERGAIČIŲ I — DEPT.
OF WORKS 7-4

Nugalėję šią komandą, mergi
nos užėmė trečią vietą varžybų 
lentelėje ir dabar kovos pusfina
linėse rungtynėse. Už šią koman
dą žaidė O. Mikalainytė, L Gu
daitytė ir N. Lėlytė. Nuo pernai 
metų padaryta milžiniška pažan
ga. Daugiausia laimėjimų iškovo
jo O. Mikalainytė.

VYTIS MERGAIČIŲ II — C.I.G.
7-4

Antroji mergaičių komanda se
zoną pasistengė užbaigti lairnė- 
damos. šioje komandoje vinos 
žaidėjos tepradėjo žaisti tik šiais 
metais, taigi pradžioje ir pralai
mėjimų buvo daug daugiau, nei 
laimėjimų. Ateinančiais metais, 
reikia tikėtis, ši komanda atsieks 
daugiau laimėjimų. Už ją žaidė 
A. ir B. Mikužytės, L. Andriušy
tė ir R. Jasiūnaitė. Daugiausia 
partijų laimėjo ir pranašesnė bu
vo komandos kapitonė A. Miku- 
žytė. Kitos žaidėjos taip pat dėjo 
pastangas ir po truputį tobulėjo.

LAIMĖJO KONKURSĄ

Per įvykusį Vyties balių “rock 
‘n’ roll" konkurso nugalėtojais ta
po Vyties krepšininkai O. Keler
taitė ir J. Gumbys. Jiems buvo 
įteiktos dovanos ir baliaus daly
viai karštai plojo nugalėtojams.

STALO TENISAS

Vyrų I-ji komanda patyrė pra
laimėjimą, žaisdama ketvirčio fi
naluose. Pralaimėjimo kaltė, at
rodo, yra Ignatavičiaus susižeidi- 
mas per krepšinio rungtynes. Ka
dangi Vytiečiai pirmenybes už
baigė, daugiausia surinkę taškų 
tai turi teisę dar žaisti pusfina- 
luose. Pralaimėta buvo 5-6 re
zultatu.

XXX

Mergaičių komanda taip pat 
patyrė prąlaimėjimą per pusfina
lius ir turėjo pasitenkinti III-čia 
vieta. Reikia pažymėti, kad O. 
Mikalainytė iš žaistų per pirme
nybes 39 partijų pralaimėjo tik 6. 
Labai gerai žaidė ir I. Gudaitytė. 
N. Lėlytė taip pat padarė pažan
gų.

B.N.

HANSA TRADING CO. Sav. V. ir A. Aninliai

GENERAL MERCHANTS & INTERNATIONAL 
PARCEL SERVICE

MELBOURNE — 387 Lit. Bourke st., Tel. MU 4811.
GEELONG — V. Bindokat, 38 Walagott «t., Nth. Geelong, Vic. 
MOE — 13 Moore >t., Moo, Vic.

• Persiunčiame jūsų pačių sudarytus siuntinius į Sovietų 
Sąjungą ir kitus Europos kraštus.

• Priimame vaistų, maisto ir kitokių prekių užsakymus.
. GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS, ŽEMIAUSI PERSIUNTIMO MOKESČIAI

RUGSĖJO 5 D. IR RUGSĖJO 25 D. IŠSIŲSIME PASKUTINIUS 
KALĖDINIUS TRANSPORTUS.

P.S. Pareikalavus siunčiame pilnus apmuitavimo katalogus, pagal kuriuos patys ga
lėsite apskaičiuoti visas persiuntimo išlaidas.

Siuntinys uz pusę kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rosies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIOLO SIUNTINĮ, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BOTŲ DVIGUBA.

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

Tokio siuntinio kaina, iškaičius 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 jpylams medžiaga 1 yd....................................
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain)

geriausios vilnos 1 yd................................................................................... :
Vyriški pusbačiai oxford .........................................................  j
| visas kainu muitą, jau įskaičiuotas.

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

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

,.r. VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI:

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JURAS)

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

17/6.
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MŪSŲ PASTOGE

i
j 1959 m. rugpjūčio 28 d.

hOsų PASTOGĖ
B ANKSTO WN AS

APYLINKES KULTŪROS 
TARYBA PRADĖJO DARBĄ 
Š.m. rugpjūčio 23 d. 12 vai. 

Bankstowno Lietuvių Namuose 
įvyko pirmasis Apylinkės Kultū
ros Tarybos posėdis, kurj atida
rė Apylinkės Valdybos kultūros 
reikalų vadovė p. G. Hornienė.

Pradžioje Krašto Valdybos kul
tūros reikalų vadovė p. T. Reis- 
gienė padarė platesnį pranešimą 
apie kultūros tarybų sudarymą, 
jų uždavinius ir darbą ALB sta
tuto IX skyriuje numatyta tvar
ka.

Po to tarybos nariai pasiskirs
tė pareigomis: G. Hornienė — 
pirmininkė, J. Zinkus — vicepir
mininkus (informacija ir savait
galio mokyklos reikalai), Br. Ža
lys — sekretorius, M. Šumskas — 
parengimų vadovas ir A. Bučins
kas — narys bibliotekos reika
lams.

Posėdis praėjo darbingoje nuo
taikoje. Pasiryžta metų eigoje su
organizuoti eilė parengimų, paro
dų ir pan.

Nors A.K.T. nariai susirinko 
pirmajam posėdžiui tik dabar, bet 
jų pozityvus darbas jau gerokai 
pavarytas pirmyn. Bibliotekos su
darymas ir tvarkymas jau beveik 
įpusėjo. Naujai sudaryta tautinių 
šokių grupė, vadovaujama nenu- 
vargstančiai Sydnėjaus jaunimo 
talkininkei p. A. Bernotaitei. Sis 
sambūris tikisi greit pasirodyti 
viešuose parengimuose. B.K.T.
SKAUTŲ BIČIULIŲ VAKARAS
S.m. rugpjūčio 22 d. Bankstowno 

Liet. Namuose įvyko tradicinis 
skautų bičiulių vakaras. Svečių 
susirinko apie 200 ir laikoma, 
kad vakaras pasisekė. Ypač daug 
salėje buvo jaunimo.

Skautų Tėvų Komiteto pirm. 
B. Stašionis tikrai vykusiai su
organizavo programinę vakaro 
dalį, paįvairinant ją net specialiu 
bičiulių valsu, kurio muziką lydė
jo p. Dryžos daina.

Pirmą kartą su 4 dainomis 
Bankstowno namuose pasirodė 
skt. A. Plūko vadovaujamas vyrų 
oktetas, palikęs klausytojams gra
žiausią įspūdį. Reikia manyti, kad 
žaviai susidainavęs oktetas ir 
ateityje mus džiugins savąja dai
na,

NUOŠIRDI PADĖKA
A. Plūkui ir kvarteto šaunioms 

vyrams, baletininkei E. Kyman- 
taitei, E. Dryžai už programos at
likimą Skautų Bičiulių Vakare;

mieloms p.p. Mickienei, Radi- 
nienei, Ramanauskienei, Stašio- 
nienei, šiurkienei ir Zigaitienei 
už bufetą ir jo priežiūrą ir 

ypatinga padėka p. šiurkienčs 
senutei motinai (pavardės nepavy
ko sužinoti) už jos darbščiomis 
rankomis išsiuvinėtą pagalvėlę lo
terijai.

Jūsų visų nuoširdi pagalba bu
vo pagrindu vakaro pasisekimui.

Skautų Tėvų Komitetai

VAIKŲ MINĖJIMAS 
NUKELIAMAS

Bankstowno Apylinkės Valdy
bos rengiamas Tautos šventės mi
nėjimas jaunimui Bankstowno 
Lietuvių Namuose įvyks ne rug
sėjo G d., bet rugsėjo 20 d. tuoj 
po lietuvių pamaldų, 12.30 vai.

Meninę dalį išpildys Bankstow
no lietuvių savaitgalio mokykla. 
Kviečiama ir Camperdowno sa
vaitgalio mokykla aktyviai daly
vauti meninėj daly. Pageidauja
ma, kad ir pavieniai asmenys pri
sidėtų meninę dalį išpildyti — 
paįvairinti.

Kreipiamės į visus Sydnėjaus 
ir apylinkių lietuvių tėvus ir pra
šome, kad atsiųstų savo vaikus į 
jaunimui ruošiamą Tautos šven
tės minėjimą.

Bankstowno Apyl. Valdyba

VAKARAS — 
PASILINKSMINIMAS

Š.m. rugsėjo 19 d. (šeštadienį) 
7 vai. v. Bankstowno Apylinkė 
rengia didelį Vakarą — pasilinks
minimą Bankstowno Lietuvių Na-

muose.
Bus įdomi meninė dalis, kurioje 

dalyvaus ir Bankstowno Apylin
kės tautinių šokių šokėjai.

Bankstowno Apylinkė

MELBURNAS
MELBURNO LIETUVIŲ KLUBO 

METINIS SUSIRINKIMAS
1959 m. liepos 26 d. tuoj po lie

tuvių pamaldų įvyko M.L. Klubo 
narių metinis susirinkimas, kurio 
pirmininku buvo pakviestas Jonas 
Valys ir sekretore Elena čypie- 
nė.

Pagerbus mirusius klubo na
rius a.a. Vincą Malžinską ir J. 
Strazdą, platų ir išsamų metinį 
klubo veiklos pranešimą padarė 
klubo pirmininkas L. Barkus. Pats 
pranešimas skirstytinas į 3 dalis: 
Klubo Tarybos darbų, Lietuvių 
Namuose vykstančios irganizaci- 
nės ir kultūrinės veiklos ir M.L. 
Klubo ateities veiklos bei geres
nio Lietuvių Namų pritaikymo 
organizaacijų reikalams apžval
gos.

Iš M.L. Klubo Tarybos veiklos 
paminėtina, kad Taryba dėjo 
daug pastangų sukelti lėšų visai 
Lietuvių Namų skolai padengti. 
Nepavykus sukelti reikiamos su
mos iš klubo narių, Tarybos na
rio K. Kazlausko dėka, pavyko 
gauti paskolą labai palankiomis 
sąlygomis, kas įgalina būsimas 
Tarybas laisviau planuoti ir veik
ti. Tačiau šias eilutes rašančiam 
tenka pastebėti, kad ir užtrauk
tąją paskolą reikės išmokėti klu
bo nariams. Todėl ypač atkreip
tinas dėmesys tų klubo narių, ku
rie yra davę promissory notes 
(vekselius).

Pirmininkas L. Barkus konsta
tavo malonų faktą, kad Lietuvių 
Namais jau naudojasi nemažas 
organizacijų skaičius: Lituanisti
niai Kursai su žurnalizmo sky
riumi, Socialinės Moterų Globos 
D-ja, Sporto Klubas “Varpas”, 
Skautų Tuntas “Džiugas” su pa
daliniais, Karių Veteranų D-ja 
"Ramovė”, Kultūros Fondo Mel
burno skyrius ir Dainos sambūris, 
čia išminėtų organizacijų vardai 
rodo, kad Lietuvių Namai jau per 
pirmus savo egzistavimo metus 
įrodė jų reikalingumą.

Melburno Lietuvių Namų durys 
atdaros visiems lietuviams ir jų 
organizacijoms. Visi yra mieli ir 
laukiami,

Pereidamas prie ateities veik-

TAUTOS ŠVENTĖS PROGA
TRADICINIS “MŪSŲ PASTOGĖS” DEŠIMTMEČIO

SPAUDOS BALIUS
l v y k s š.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 jZg

STAIGMENŲ: VĖL PASIRODYS “JŪSŲ 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- 
ilonis — YX 9062, M. Petronis — UJ 5727 ir J. Veteikis UB 3680.

Be to, Spaudos Baliaus pakvietimus ir staliukus galima užsisakyti: pas E. Stasį 
kiekvieną sekmadienį spaudos kioske prie Camperdowno bažnyčios; Pr. Sakalauską 
(Jo kirpykloje) Chapel Rd., Bankstowno — tel. UL4289; P. Grosą — tel. YB 5415 
ir J. Statkų — Cabramattos delikatesų krautuvėj "Rūta”, tel. UB 3498.

RENGĖJAI

V 
los perspektyvų, pirmininkas L. 
Barkus pareiškė, jog Lietuvių Na
mai reikalingi patobulinimų, kad 
jie patenkintų ypač organizaci
jų veiklos reikalavimus. Tačiau 
darant patobulinimus — remon
tų, reikia atsižvelgti j tą aplin
kybę, kad pardavimo atveju jie 
tiktų privačiam pirkėjui.

Baigdamas pranešimą, pirmi
ninkas padėkojo visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidė
jo prie M.L. Klubo veiklos ar Lie
tuvių Namų praturtinimo bei pa
gražinimo.

Piniginę apyskaitų padarė klu
bo iždininkas J. Meiliūnas.

Kontrolės Komisijos akta per
skaitė jos pirmininkas A. Mikai
la, kuriuo užgiriams Tarybos vei
kla. >

Diskusijose dėl pranešimų ypač 
gyvai buvo diskutuota Melburno 
Apylinkės Valdybos iškeltos Gar
bės Teisme bylos klausimas ir 
priešrinkiminės (renkant Apylin
kės valdybų) propogandos vienos 
grupės išleistame lapelyje mestas 
Klubui kaltinimas, kuriuo prime
tama jam lietuvių vienybės ardy
mas.

Pirmininkas L. Barkus, J. Mei
liūnas ir J. Valys išsamiai susi
rinkimui paaiškino šiais klausi
mais liečiančius faktus. Kadangi 
byla teisme, šios korespondenci
jos autorius apie ją nutyli. Dėl 
antrojo -klausimo korespondentas 
susidarė susirinkime įspūdį, kad 
mestas Klubui neteisingas apkal
tinimas turės būti kaltintojo at
šauktas.

P. Jakučio paruoštą ateinančių 
metų sąmatą, jam sergant, refe
ravo J. Meiliūnas. Sąmata priim
ta skiriant, kiek sąlygos leis, dau
giau lėšų Lietuvių Namų tobuli
nimo — remonto reikalams.

Susirinkimas praėjo darbingoje 
nuotaikoje, siekiant dar tvirčiau 
pastatyti Lietuvių Namus "ant 
kojų” visų Melburno lietuvių ir 
jų organizacijų reikalams.

R.V.

SYDNĖJUS
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
ALB Sydnėjaus Apylinkės Val

dyba š.m. Tautos šventės minė
jimų, ruošia š.m. rugsėjo 13 d. 
(sekmadienį), pradedant jį 12,30 
pamaldomis St. Benedict’s (Broad
way) bažnyčioje. Tuoj po pamal
dų šios bažnyčios parapijos salė- 

i je bus iškilminga minėjimo dalis 
sekančia programa:
1) minėjimo atidarymas bei pa

skaita ir
2) trumpa meninė dalis.
Iš čia visi dalyviai kviečiami 

j Sydnėjaus Lietuvių Namus, 
Redferne, kur bus tęsiamas minė
jimas toliau, čia bus p. A. Plūko 
išpildyta akordeonu keletas mu
zikos kūrinių, ir be to, deklama
cijos bei dainos.

Sydnėjaus Lietuvių Namų sale 
dabar yra žymiai padidinta, nau
jai išdažyta todėl programos se
kimas, sėdint prie staliukų, su
teiks tautiečiams malonaus pasi
gerėjimo.

Apylinkės Valdyba širdingai 
prašo tautiečius juo skaitlingiau- 
minėjime dalyvauti. Nuovargio ir 
alkio nereikės jausti, nes kas no
tes, galės pasivaišinti Sydnėjaus 
Lietuvių Moterų Soc. Glob. D-jos 
gaminamais valgiais. Malonu bū
tų, kad tėvai minėjiman atsivestų 
ir savo vaikučius, kurie galės čia 
juo daugiau sužinoti apie mūsų 
mylimą kraštą — Lietuvą.

ALB Sydnėjau* Apylinkės 
Valdyba

IR AUSTRALIJOJ ĮSTEIGTA 
PET ORGANIZACIJOS SKYRIUS

Kovoje dėl Rytų Europos iš
laisvinimo reikšmingiausia yra 
Pavergtųjų Europos Tautų Or
ganizacija, reziduojanti Niujorke 
ir savo būstinę turinti priešais 
UNO rūmus, šion organizacijon 
įeina devynios pavergtosios Ry
tų Europos Tautos, jų tarpe ir 
Lietuva. Lietuvos atstovybei va
dovauja žinomasis mūsų diploma
tas V. Sidzikauskas.

š.m. 15 d. organizacijos pada
linys buvo įsteigtas ir Australi
joj — Sydnėjuje. Steigiamajame 
susirinkime dalyvavo albanų, če- 
koslovakų, estų, latvių, lietuvių, 
lenkų ir vengrų atstovai. Lietu
vius atstovavo jurist. Em. Kola- 
kauskas.

Minėtam posėdyje buvo suda
ryta Australijos delegatūra, ku
rios pirmininku išrinktas čekas 
F. Novy, vicepirm. — latvis 
Adams Dukats ir generaliniu sek
retorium vengras George de Bar- 
cza.

PAŠVENTINO PAMINKLĄ
Sekmadienį š.m. rugjūčio 23 d. 

po gėdulingų pamaldų, skirtų a.a. 
Vilhelminos Jonaitienės mirties 
metinėms atžymėti, Rokwoodo ka
pinėse buvo pašventintas mirusio
sios paminklas, šv. Mišias laikė ir 
paminklo šventinimo apeigas atli
ko Sydnėjaus liet, kapelionas kun. 
P. Butkus. [ šventinimo iškilmes 
kapinėse susirinko apie 100 Krašto 
Valdybos pirm. inž. Jz. Jonaičio 
bičiulių. Už velionę Vilhelminą 
buvo pasimelsta ir pagiedota 
"Marija, Marija”.

Seną Skautą, mūsų Bičiulį, 
P- VACLOVĄ RAGINI, 

netekusį savo tėvelio, nuoširdžiai užjaučia
"Vilniaus” skautų tuntas Adelaidėje

NEPAMIRŠKITE 
DALYVAUTI PAMALDOSE
Jau šį šeštadienį — rugsėjo 5 

d. —10 vai. ryto St. Mary’s Ka
tedroj kardinolas G.P. Agaganian 
laikys ypatingas pamaldas už pa
vergtųjų tautų Bažnyčią, kuriose 
mes kviečiami atstovauti Lietuvą.

Dar kartą visus nuoširdžiai 
kviečiu — ypač kuo daugiausia 
tautiniais rūbais — dalyvauti to
se iškilmėse.

Susirinkti jau 9 vai. 30 min. 
prieš Katedros didžiąsias duris 
esančiam Phillip parke, kad laiku 
spėtume susirikiuoti ir organi
zuotai visi kartu nueiti į Kated
rą.

— x —
Rugsėjo 4 d. — pirmasis penk

tadienis. Išpažintys Bass Hills 
bažn. nuo 7 vai. vak.

Rugsėjo 6 d. pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 
45 min.

Rugsėjo 13 d. — Pamaldos už 
Tėvynę St. Benedict’s bažn. 
Broadway 12 vai. 45 min. Bus tik 
šios vienos — iškilmingos pamal
dos.

Prieš pamaldas išpažinčių klau
sys ir pamokslą sakys kun. St. 
Gaidelis S.J. Cabramattoj rugsė
jo mėn. pamaldų nebus.

K.P.B.

TAUTINIŲ KAPINIŲ REIKA
LAS ĮGAUNA KONKREČIAS 

FORMAS
Savanorio kūrėjo Juozo Kapo

čiaus iškelta mintis ir jo ikišioli- 
niai žygiai lietuvių tautinių kapi
nių įsigijimo reikalu įgauna vis 
realesnes formas, š.m. rugpjūčio 
23 d. Savanorių — Kūrėjų Sąjun
gos Sydnėjaus Skyriaus sušauk
tame visų organizacijų atstovų 
susirinkime Sydnėjaus Liet. Na
muose Redferne buvo nutarta, 
kad lietuvių kapinės turėtų būti 
visų krikščioniškųjų religijų lietu
viams. Ta kapinių vieta, kuri ga
lima būtų įsigyti, turėtų būti pa
vadinta “Australian Lithuanian 
Community Section”.

Iki tos dienos buvo galimos nu
pirkti lietuviškosios kapinės Ry- 
dė’s ir Rokwoodo kapinynuose. 
Pirmąją vietą parūpino J. Kapo
čius, o antrąją — kun. P. Butkus. 
Paskutiniu metu informuojama, 
kad Rokwoodo kapinėse esą gali
ma gauti dar dvi sekcijos lietuvių 
kapinėms, kurių vienoje susital
pintų 300 paskirų kapų, o antro
je — net 400. šių vietų pirkėjams 
nereikią mokėti net ir depozito.

Kadangi minėtame organizaci
jų susirinkime buvo sudarytas tau
tinėms kapinėms rūpintis komite
tas, susidedąs iš Sydnėjaus, 
Bankstowno, Cabramattos apylin
kių valdybų atstovų, kapinių or
ganizavimo iniciatoriaus J. Kapo
čiaus, Laidotuvių Biuro direkto
riaus K. Butkaus ir teisin. E. Ko- 
lakausko, tai organizacijų atsto 
vai ir pavedė jiems šį reikalą to
liau aiškinti.

M.P.I.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p.p. Skir- 

kams ir s. A. Jakštui, o taip pat 
ir kitiems tautiečiams, kurie per 
v.s. A. Krausą sutiko paskolinti 
lietuviškos tautodailės eksponatus 
Džiamborės parodėlei Filipinuo
se. Nuoširdus dėkui ir ps. A. Plū
kui už paruošimą meninio pasto- 
vyklės susitvarkymo projekto. Be

NUOSAVUS NAMUS, X

įmokėjus mažą depozitą, £
GREITAI, TVARKINGAI $

IR GRAŽIAI ’{
PASTATO JUMS |

i M. LUCAS & CO. I
X REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. $
g 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.

PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. J
X IŠRŪPINAME PASKOLAS. S
Ž Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. S
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to, dėkojame visiems, aukoju
siems Džiamborės Fondui.

s.v.v.sl. Alg. Dudaitis, 
L.S.B. Reprezentacinio 

Vieneto Vadovas

IŠ ATEITININKŲ VEIKLOS
Š.m. rugpjūčio 16 d. įvykusia

me susirinkime pas A. Kramilių 
p.p. Kuru namuose kun. P. But
kus pradėjo paskaitų ciklą, tema 
— “Kuri yra tikroji bažnyčia?. 
Po ilgokai užtrukusios oficialio
sios dalies, dalyvavusieji buvo šei
mininkų pavaišinti arbatėle ir pa
sišoko bei pasilinksmino iki vėly
vo vakaro. Susirinkimas buvo dar
bingas ir gausus dalyviais.

Sekantiss susirinkimas numaty
tas rugsėjo 20 d. 2 vai. p.p. A. 
Bučinsko namuose: 31 Pyramid 
Ave., Padstow.

Rugsėjo 26 d. numatyta su
ruošti L1NKSMAVAKARIS Ban- 
kstown’o Lietuvių Namuose. Į šį 
vakarą ypač laukiami org. narių 
tėveliai, draugai bei visas Sydnė
jaus jaunimas. Bus įdomi prog
rama.

Vėliavos krikštas ir įžodis įvyks 
per Kristaus Karaliaus Minėjimą. 
Apie tai bus vėliau smulkiau pa
informuota. —ab—

STUDENTŲ SAVAITGALIS
Vykstantiems į Sydnėjaus Stu

dentų Savaitgalio iškylą žinotina, 
kad renkamės 12.30 po pietų 
centrinėj stoty, prie garinių trau
kinių laikrodžio šį penktadienį 
(rugsėjo 4 d.). Iš ten išvažiuosim 
tuo pačiu traukiniu į Gosfordą. 
Važiuoja tik tie, kurie yra užsi
registravę valdyboje, nes kiti ne
gaus nakvynės. Vykstantieji au
tais ir kitų vietovių studentai, 
prisistato j Bateau Lodge, Baten 
Bay tarp 4-5 vai. po pietų.

Vieta, kaip aukščiau rašyta, 
yra prie jūros, tad šiltesni drabu
žiai bus naudingi. Esant palan
kiam orui, bus galima maudytis 
taigi ii- maudymosi kosciumat 
vertėtų paasiimti. Paskutinis 
punktelis — visi pasiima sportiš
kas aprangas ir, jei turi, žaidimų 
reikmenis, pavyzdžiui “šatelkok”, 
raketes, sviedinius ir t.t.

Visi iškylautojai gaus nemoka
mą specialiai išleistą, dainų kny
gutę — VIVAT ACADEMIA.

Svogūnas Svogūnaitis

CANBERRA
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
A.L.B. Canberros Apylinkės 

Valdyba š.m. rugsėjo mėn. 13 d. 
4 vai p.p. Good Neighbour Coun
cil salėje — Riverside (Ten, kur 
vyko Motinos Dienos minėjimas), 
ruošia Rugsėjo 8-sios minėjimą.

Visi Tautiečiai-ės maloniai kvie
čiami dalyvauti. Po minėjimo tra
dicinė arbatėlė su Ponių paruoš
tais ir atsineštais užkandžiais.

A.L.B. Canberros Apylinkės
Valdyba

MALONŪS SKAITYTOJAU
Nepamirškite savo pareigos: 

Postai notėmis, čekiais ar money 
orderiais paskubėkite atsiųsti 
"Mūsų Pastogės” prenumeratą 
šiems melams ir atsilyginti (kas 
dar skolingas) už praeituosius.

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