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IŠ VIRŠŪNIŲ SUSITIKIMI!
STEBUKLU NELAUKIAMA
Patsai prež. Eisenhoveris stengiasi išsklaidyti nepagrįstas iliuzijas. — 

Chruščiovo laukia tylios ir netylios demonstracijos. — Kodėl jis vengs kai 
kurių Amerikos miestų. — Įdomūs atgarsiai iš Vilniaus.

Pirmykštis besaikis optimizmas, 
kurstomas koegzistencijos šalinin
kų, ima išgaruoti. Busimasis 
Chruščiovo susitikimas su prezi
dentu Eisenhoweriu Amerikoje ir 
pastorojo numatyta kelionė j So
vietų Sąjungų buvo kai kur iššau
kę nuotaikas, lyg tie susitikimai 
turėtų duoti kokių nors stebuklų, 
aukštyn kojom apversti visų pa
saulio politikų ir panašiai. Imama 
vis blaiviau įvertinti tų susitikimų 
realias galimybes ir vis dažniau 
prieinama išvados, kad Eisenhow- 
erio susitikimai su Chruščiovu ge
riausiu atveju gali būti tik įžanga 
j ilgų eilę būsimų tolimesnių dery
bų tarp Vakarų ir Rytų, ne dau
giau. Pats prezidentas Eisenhow- 
eris būsimus susitikimus apibūdi
na ne kaip “derybas”, bet kaip 
“pasikalbėjimus”. Eisenhowe r i s 
(spaudos konferencijoje rugp. 25 
d. Vašingtone) padarė dar svar
besnį pareiškimų:

" Amerika ir jos sąjungininkai 
turi siekti vieningumo ir būti pa
siruošę atremti kiekvienų agresijų, 
jei reikalas — ir jėga. Vakarai 
privalo būti vieningi siekti savo 
taikių planų, nepaisydami jokių 
grasinimų ir neatsisakydami savo 
idealų ir principų.” Akivaizdoje 
savo lankymosi Europoje prezi
dentas dar pridūrė, kad vienas tos 
kelionės tikslų esųs “užtikrinti 
Europos valstybes, kad Amerika 
Vakarų saugumo sumetimais yra 
pasiryžusi išlaikyti reikalingų sa
vo pajėgų stiprumų.”

Prezidentas Eisenhoweris tuja 
proga prasitarė ir apie pavergtą
sias tautas. Jis pareiškė, kad jau 
eilę metų savo pareiškimuose pri
minęs pavergtųjų tautų reikalų. 
Jo Įsitikinimu, pastovios taikos 
tol negalės būti, kol tos tautos ne
gaus galimumų pačios savo likimų 
spręsti. Jungtinės Amerikos Val
stybės visomis taikiomis priemo
nėmis be paliovos pasireikš tuja 
kryptimi.

Savo susitikimuose su Chruščio
vu jis (Eisenhoweris) norįs ištirti, 
ar Maskva yra ar nėra linkusi kų 
nors apčiuopiamo daryti Vakarų 
— Rytų įtempimui sumažinti. Be 
to, norima Chruščiovui duoti pro
gos savo akimis įsitikinti, kokia 
yra tikroji padėtis laisvajame pa
saulyje ir kad jis ateityje nepasi
duotų tam tikroms iliuzijoms.

PAKEISTAS CHRUŠČIOVO 
MARŠRUTAS AMERIKOJE

Chruščiovas į Vašingtonu at
vyksta rugsėjo 15 d. Pabuvęs čia 
keletu dienų vyks į New Yorkų, 
kur, kaip plane numatyta, daly
vaus ir viename Jungt. Tautų po
sėdyje ir jame, galimas dalykas, 
pasakys kalbų. Vėliau vyks į Ka
liforniją ir lankysis Los Angeles 
ir San Francisko, po to Pittsbur- 
ge. Čikaga, Detroitas, Clevelandas 
ir keli kiti žymūs miestai, kuriuos 
jis pagal pirmykštį planų turėjo 
aplankyti, Hko išbraukti. Nesunku 
atspėti dėlko: Kaip tik tuose 
miestuose savo laiku Chruščiovo 
padėjėjas Mikojanas buvo susidū
ręs su “nedraugiška” laikysena, ir 
kitam Maskvos keliautojui Kozlo- 
vui kai kur būta “nemalonumų”. 
Nors ir prezidentas Eisenhoweris 
ir viceprezidentas Nixonas įspėjo 
Rytų Europos kilmės amerikie

čius Chruščiovo lankymosi metu 
nedaryti ddemonstracijų, yra aiš
ku, kad laisvo krašto laisviems 
gyventojams negalima uždrausti 
įeikšti savo simpatijas ir antipati
jas atvykstantiems į Ameriką sve
timų kraštų atstovams. Amerikos 
lietuviuose ir kitų pavergtų tautų 
žmonėse tas klausimas taip pat 
viešai svarstomas. Vieni yra už 
tai, kad esamomis sąlygomis reik
tų nuo viešų demonstracijų susi
laikyti, kurios, toli gražu, ne visa
da ir tikslo pasiekia, kiti pasisako 
už tai, kad Chruščiovas privalo 
pats matyti, išgirsti ir jausti, kaip 
apie jį, Lietuvos ir kitų kraštų pa
vergėją, galvoja laisvę mylintys 
žmonės. Nėra abejonės, kad jau 
dabar plaukia, o prieš susitikimų 
dar labiau suplauks į Vašingtoną 
lietuvių ir kitų pavergtų tautų at
stovų ir organizacijų raštai, tele
gramos, memorandumai, prašant 
visuose susitikimuose ir pasitari
muose neužmiršti kelti ir paverg
tųjų tautų reikalą. VLIKo prezi
diumas, PET ir kitos organizaci
jos pasiuntė raštus netik preziden
tui ir vyriausybei, bet ir kongreso 
nariams bei spaudai. Tam tikra 
akcija bus išvystyta ir ryšium su 
Chruščiovo lankymus: Jungtinėse 
Tautose. Kai kur ruošiamos ‘'ty
lios demonstracijos” su Lietuvos 
ir kitų pavergtų tautų gedulo vė
liavomis. Vienur kitur Amerikoje 
įvyks “antichruščioviniai” mitin
gai, net eilėje bažnyčių taja pro
ga bus prisimintas pavergtųjų li
kimas, kurio tiesioginė kaltininkė 
juk yra Chruščiovo vadovaujama 
Sovietų Sąjunga, o ne kas kitas, 
žodžiu, ir tos viešnagės metu 
Chruščiovui susidarys proga iš
girsti jam taip nemalonų, nuolat 
pasikartojantį raginimą: Maskva, 
paleisk iš savo kalėjimo paverg
tąsias tautas!

VILNIAUS RADIJO 
SUSIRŪPINIMAS RYŠIUM SU 

VIRŠŪNIŲ VIZITAIS
Vilniaus radijo politinis apžval

gininkas St. Laurinaitis rugpjūčio 
23 d. piktai atsiliepė į užsienio lie
tuvių spaudos, radijo ir organiza
cijų pareiškimus ir pasireiškimus 
ryšium su Chruščiovo vizitu Ame
rikoje. Girdi, “tarptautinės at
mosferos skaidrėjimo perspekty
va” labai nepatinkanti "reakci
nėms jėgoms”. Ii- toliau:

"Žinia apie Chruščiovo ir Eisen- 
howerio vizitus liūdnai buvo su
tikta ir esančių užsienyje lietuvių 
buržuazinių nacionalistų likučių. 
Kaip žinoma, buržuaziniai nacio
nalistai deda ant stalo paskutines 
savo viltis atgauti Lietuvoje pra
rastus fabrikus, dvarus ir buožy- 
nes. Todėl kiekvieną prošvaistę 
tarptautinėje arenoje jie pasiry
žę slopinti. Jie tokias prošvaistes 
pasitinka su desperacija, liaupsin
dami reakcingiausius atominio 
karo kraugerius. Tie lietuviai ir 
dabar seka įtempimą mažinan
čius tarptautinius įvykius. Kai ku
rie iš jų maldauti maldauja, kad 
amerikiečiai nesiderėtų su Sovie
tų Sąjunga. Keliaklupščiaudami 
jie beldžiasi į kapitalo magnatų 
duris, rašo memorandumus ir dek
laracijas, skelbia šmeižtus Tary
bų Lietuvos vardu savo spaudoje. 
Jie maldauja savo ponų, kad jie 

nedarytų jokių nuolaidų derybose. 
Tai rodo netiktai desperatišką 
buržuazinių nacionalistų būklę, 
bet dar atskleidžia visišką jų išsi
gimimą. Juk niekas negali palauž
ti tautų siekimo gyventi taikoje... 
Sunku dar šiandien pasakyti, ko
kie bus konkretūs pasikeitimo vi
zitais rezultatai, bet viena dabar 
aišku, jog šaltojo karo šalinin
kams suduodamas rimtas smū
gis...”

Vilniaus radijas ir nenorėdamas 
tuo savo komentaru bent iš dalies 
patarnavo Lietuvos laisvės reika
lui. čia siūlosi kelios pastabos:
1) Iš to Vilniaus komentaro ir iš 
panašių sovietinių pasisakymų 
okupuotos Lietuvos žmonės suži
no (jei neišgirsta tiesioginiai 
klausydamiesi laisvojo pasaulio 
lietuvių radijo), kad užsienio lie
tuviai ir jų organizacijos veikia, 
tikslu atgauti Lietuvai laisvę. Tai 
turi sustiprinti tėvynėje gyvenan
čių tautiečių viltį ir pasiryžimą.
2) Jei Vilniaus radijo komentarai 
taip piktai pasisako prieš užsie
nio lietuvių nuotaikas ir pastan
gas ryšium su Chruščiovo vizitu, 
tai dėl to, jog užsienio lietuvių 
mintys, perduodamos laisvojo pa
saulio lietuvių radijo transliacijo
se ir spaudoje, šiaip ar taip pa
tenka j Lietuvą, gyventojai apie 
jas sužino — šiaip juk Vilniaus 
ladijui nebūtų reikalo su užsienio 
lietuviais polemizuoti.
3) Patsai Vilniaus radijas pripa
žįsta, kad “lunku dar šiandien pa
sakyti, kok/e bus konkretūs pasi
keitimo vizitais rezultatai.” Ki
taip tariant, dar peranksti iš viso 
džiūgauti “tirpstančiais šaltojo 
karo ledais”, kaip kad daro Vil
niaus radijo komentatorius.
4) Dar vienas kurijozas: Kai Mi
kojanas, Chruščiovas ir kiti sovie
tiniai veikėjai vyksta į Ameriką, 
stengiasi su amerikiečiais drau
gauti, tai Vilniaus radijui atrodo 
gera, bet kai užsienio lietuviai pa
laiko gerus santykius su ameri
kiečiais, Lietuvos laisvės šalinin
kais, tai jau negerai, tai “kelia- 
klupščiavimas” ir pan. Jei jau 
draugavimasis su amerikiečiais 
yra toks negeras dalykas, tai ko 
Chruščiovas vyksta j Ameriką?

E.I.

KALBANTIS LENGVIAU 
GROBTI

Vykstančių pasitarimų priedan
goje, visada lengviau grobikui 
maskuoti savo tikrąsias užmačias. 
Taip daro ir bolševikai: Europo
je jie dabar kalbasi apie augštus 
taikos idealus, neva sprendžia pai
nias politines problemas, jų didy
sis akiplėša Chruščiovas vyksta į 
Ameriką, kad savo šlyjantį pres
tižą sutvirtintų pasėdėdamas prie 
bendro stalo su prez. Eisenhove- 
riu, o Azijoje vakariečių nepri
pažįstami lygiateisiais Kinijos 
raudonieji grobsto iš Laos ir In
dijos žemės gabalus, kad komu
nistinę imperiją vis toliau plės
tų. -

Ar Azijos įtampa pavirs į di-

KOMIŠKOJI REALYBĖ
“Šiandieninės politikos santrauka, žiūrint per 

komiko akinius”.
Straipsnis tilpo “The New York Times“. Jis rodo Vakarų 

politines pažiūras ir nuotaikas būsimų Eisenhoverio — Chruščio
vo vizitų fono. Primenama Lietuva. Autorius — James Reston.

VERTĖ: Š.

Neoficialus Rytų — 
Vakaru Notų Vertimas

PARYŽIUS, rugp. 8 d.
Amerikiečių elektroninis melo 

— tiesos detektorius UNIQU
ACK, šiandien pirmą kartą pa
naudotas, tikslu išversti ir apibu
dinti vėliausią korespondenciją 
ryšium su Eisenhoverio — Chruš
čiovo vizitais Vašingtone — Mas
kvoje.

UNIQUACK’o versija, nesilai
kanti jokio diplomatinio žargono, 
buvo sekanti:

GERB. P. MINISTERI PIRMI
NINKE,

Iš spaudos matau, kad Jūs vėl 
grasinate “palaidoti” kapitalizmą. 
Taip pat Vice-prezidentas • Nixo- 
n’as man pranešė, kad Jūs numu- 
tot laikyti Vokietiją padalintą vi
siems laikams. Valstybės sekreto
rius Herter’is man pasakojo apie 
Jūsų aliarmuojančius grasinimus 
Ženevoje dėl Berlyno.

Atsižvelgiant į tai, aš stebė
čiausi, jeigu Jūs nenorėtumėt at
vykti į Vašingtoną trumpam, drau
giškam vizitui kurią dieną sekan
tį mėnesį.

Jums ištikimas — 
Dwight D. Eisenhower

P.S. Nenusileiskite New Yorke.

GERB. P. PREZIDENTE,
Jūsų nota man priminė mano 

gilią antipatiją Jums asmeniškai 
dėl laikymo oro bazių arti Sovie
tų sienų ir dėl Vokietijos apgink
lavimo.

Jūsų laikysena mano sąjungi
ninkų Rytų Europoje atžvilgiu 
yra grasinimas mano kraštui, ku
ris kelia pavojų pasaulio taikai.

Jūs atsisakote nusiginkluoti ar 
sustabdyti atominius bandymus 
netgi tuo atveju, kada aš to pra
šau.

Dėl tos priešasties aš priimu 
Jūsų malonų kvietimą ir rengiuo
si pasimatyti.

Nuoširdžiai,
Nikita S. Chruščiov

P.S. O kaip, jei atvykčiau su 
Ponia?

GERB. P. MINISTERI PIRMI
NINKE,

Mums su Ponia malonu, kad 
Jūs atvykstate. Kiekvienu atveju, 

dėsnio masto politinį konfliktą ir 
išsivystys į antrą Korėjų, šiuo 
tarpu dar sunku kas nors spręsti, 
šį kartą ir Jungtinės Tautos pa
rodė daugiau akylumo, nes jau 
dabar pasiuntė stebėjimo komisi
ją j Laos (ją sudaro Japonijos, 
Tuniso, Italijos ir Argentinos 
atstovai), kuri, vietoje ištyrus 
reikalą, gali rekomenduoti ir 
griežtesnių priemonių komunistų 
agresijai šiame regijone atremti. 
Laos vyriausybė prašo Jungt Tau
tas atsiųsti tarptautinius kariuo
menės dalinius, kad atremtų raud. 
Kinijos organizuojamaas ir remia
mas bandas, slenkančias j jų kraš
tą iš šiaur. Vietnamo. 

gana malonu. Mus taip pat pra
džiugintų, jei kartu atvyktų P-ia 
Chruščiovienė, jei manot, kad ta
tai būtų saugu.

Mano nuomone, tačiau Jūs tu
rėtumėt žinoti, kad yra vokiečių, 
kurie mano, kad Vokietija turi 
būti suvienyta, vengrų, kurie no
rėtų savo tautiečius išlaisvinti iš 
Jūsų lagerių ir žmonių iš Pabal- 
tės kraštų, kurie vis dar nepaten
kinti dėl Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos inkorporavimo į Sovietų Są
jungą.

žinoma, Jūsų apsaugai aš su
mobilizuosiu armiją, laivyną, avi
aciją, pakrančių apsaugą ir jūri
ninkus; taip pat įsakysiu Jim Ha
gerty (Amerikos spaudos šefas, 
vert.), kad spaudos atstovus lai
kytų kaip galima toliau nuo Jū
sų.

Nuolankiai Jūsų, 
Dwight D. Eisenhower 

P.S. Kaviarą atsivežkit savo.

Chruščiovo doktrina
GERB. P. PREZIDENTE,

Jūsų paskutinę notą aš perskai
čiau savo Prezidiumo kolegoms. 
Jie raitėsi iš juoko. Koks jūs juo
kingas!

Kaip gerai žinoma, Vengrai, 
Rytų vokiečiai ir Pabaltiečiai yra 
laimingi kaip vėversiai.

Mes pripažįstame jums Monroe 
Doktriną vakaruose, bent kol kas, 
ir prašom tik vieno, kad jūs vyk
dytume! panašią “šalin rankas“ 
politiką Rytų Europoje, Vid. Ry
tuose ir dar vienam ar dviejuo
se kontinentuose, kuriuos mes su 
draugais kiniečiais tyrinėjame.

Ar gali būti kas nors labiau 
suprantamesnio? Atvyk šių metų 
gale ir pamatysi pats.

Nuoširdžiai Jūsų, 
Nikita S. Chruščiov

GERB. P. MINISTERI PIRMI
NINKE,

Ačiū už pakvietimą. Aš priimu. 
Nemėgstu sniego, bet mes gi tu
rime kalbėtis net ir tuo atveju, 
jei ir negalime susitarti.

Tačiau svarbu, kad mes iš kal
no suprantame, jog mes nesian- 
gažuojame “deryboms”.

Mano patyrimu, mano sąjungi
ninkai Europoje galvoja, kad jie 
turėtų taip pat pasisakyti dėl Eu
ropos ateities. Vokiečiai ypatin
gai įsitikinę, kad jie turi balsą 
dėl Vokietijos ateities.

Todėl mes galime sakyti “kal
bas”, galime netgi “pasitarti” ar
ba "pasikeisti nuomonėmis”, bet 
tik ne "derėtis.”

Suprantate ir sutinkate?
Jums ištikimas, 

Dwight D. Eisenhower

Visada turi paskutinį 
žodį

GERB. P. PREZIDENTE,

Pilnai suprantu ir sutinku. Man 
nesvarbu, kaip Jūs tai vadinsite. 
Aš vieno tenoriu, kad mudu su
tiktumėm su Sovietų planu dėl 
Berlyno, dėl bendros komisijos 
Vokietijai, taikos sutarties su Vo
kietija, nusiginklavimo, uždraudi
mo atominių bandymų, dėl atomi
nių puolimų, neutralios zonos vi-

Mūsų 
AKTUALIJOS
PULGIS ANDRIUŠIS 

SYDNĖJUJE
Jau nuo Spaudos Baliaus, ku

riame jis staiga pasirodė, Pulgis 
svečiuojasi Sydnėjuje. Savaitės 
laike jis aplankė įvairius Sydnė- 
jaus visuomenininkus ir kultūri
ninkus, o šio mėnesio 12 d. skai
tys paskaitą Plunksnos Klubo su
eigoj ir 13 d. Sydnėjaus apylin
kės rengiamame Tautos Šventės 
minėjime.

M.P.I.

PROTESTO MITINGAS
Lietuviui — kovojanti tauta. 

Mūsų, politinių išeivių, pareiga 
ypač sustiprinti tą kovos aspektą 
ir jieškoti progų pareikšti pasau
liui, kad mes esame verti savo 
protėvių žygdarbių.

Panaši proga Sydnėjaus ir apy
linkių lietuviams susidaro atei
nantį sekmadienį, rugsėjo 20 d., 
4 v.v., kada Baltų Taryba rengia 
mitingą ryšium su Chruščiovo 
lankymuisi Amerikoj.

Kaip žinome iš spaudos, Ame
rikos tremtiniai ir didelė dalis 
pačių amerikiečių Chruščiovui 
lankantis rengia masines protesto 
demonstracijas, kad parodytų Va
karams, jog komunistinis svetys 
nėra pageidaujamas laisvajame 
krašte. Toks protestų reiškimas, 
iškeliant sovietiškojo budelio 
žiauriuosius darbus ir dar kartą 
pabrėžiant laisvųjų Rytų Euro
pos Tautų pavergimą, vis ryškiau 
išjudina vakariečių politikų sąži
nes, kurios gal jau netolimoje 
ateityje prabils aiškiai išlaisvini
mo siekiančia kalba.
Taigi j šį protestą — mitingą pri
valėtų atsilankyti kiekvienas lie
tuvis. Mitingas aukščiau nurody
tu laiku vyks Sydnėjaus Estų Na
muose.

M.P.I.
KARDINOLAS IR LIETUVIAI
š.m. rugsėjo 5 d. Sydnėjaus Ka

talikų St. Marys katedroje iš Ro
mos atvykęs kard. Agagianian 
laikė iškilmingas mišias. Jose da
lyvavo Sydnėjaus kard. Gilroy ir 
daug kitų dvasiškių.

Mūsų kapeliono kun. P. But
kaus organizuota lietuvių grupė 
pamaldose dalyvavo gana gau
siai. žengiant svečiui į katedrą, 
buvo nešamas lietuvių užrašas 
“Lithuania”, šv. Kazimiero bei 
ateitininkų vėliavos ir Lietuviška
sis Kryžius.

Australų laikraštis "Sunday Te
legraph š.m. rugsėjo 6 d. laidoje 
įsidėjo didelę tautiniuose drabu
žiuose besimeldžiančių lietuviuku 
nuotrauką, pažymint, kad už Ge
ležinės Uždangos neleidžiama 
iaisvai melstis.

Pamaldos buvo skirtos už ken
čiančią ir tylinčią bažnyčią ko
munistų pavergtuose kraštuose.

M.P.I.

* Kęstutis Trimakas, S.J., iš
vertė į anglų kalbą Sibiro lietu
vių tremtinių maldaknygę “Ma
rija, gelbėk: mus”. Maldaknygę 
su originaliu tekstu ir jo anglų 
kalbos vertimu leidžia "Ateitis".

durto Europoje, Skandinavijoje, 
Vid. Rytuose ir Kinijos pripaži
nimo.

Kada tatai bus atlikta, Jūs pa
lenksite savo sąjungininkus prisi
dėti. Man visiškai nesvarbu, ar 
mes "kalbamės”, "tariamės” ar 
“deramės”.

Jūsų, už taiką, 
Nikita S. Chruščiov.
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IŠ tarptautines skautų
KONFERENCIJOS

Š.m. nuo liepos 28 d. iki rukpjū- 
čio 4 d. tęsėsi Tarptautinė Skau
tų Vadovų Konferencija New Del
hi, Indijoje. Suvažiavo apie 200 
delegatų iš viso pasaulio kraštų, 
kuriuose veikia skautai. Joje da
lyvavo šeši egzilų skautų vadovai. 
Lietuvių skautus atstovavo LSS 
Pirmijos Pirmininkas v.s. dr. V.- 
Čepas ir v.s. A. Krausas. Septy
nių dienų bėgyje Konferencija 
apsvarstė daug svarbių skautų są
jūdžio klausimų ir išklausė prane
šimų apie veiklų bei numatytus 
darbus įvairiuose pasaulio regio
nuose. Tiek džiamborėje, tiek 
konferencijos metu egzilų skautų 
delegatai turėjo keletą susitiki
mų su Tarptautinio Biuro Direk
torium majoru generolu D. C. 
Spry ir kitais Komiteto nariais. 
Su jais buvo kalbėtasi ir derėta
si dėl egzilų skautų sąjungų pri
pažinimo ir atgavimo teisių, tu
rėtų nepriklausomybės laikais.

Egzilų skautų kelias i konfe
renciją ir pripažinimą nėra leng
vas. Tuoj po karo nebuvo nei kal
bos apie įsileidimą net ir vieno 
egzilų skautų atstovo į konferen
ciją, vėlyvesnėje konferencijoje 
buvo leista vienam iš egzilų joje 
dalyvauti. Paskutinėje konferen
cijoje dalyvavo net šeši egzilų 
skautų atstovai ir iš abiejų pusių

JIE ĮGALINO ATSTOVAUTI LIETUVĄ
Lietuvių skautų atstovus, vyks

tančius į džiamborę Filipinuose 
ir Tarptautinėn Konferencijon 
Indijoje, aukomis per v.s. A. 
Krausą parėmė:

Po 10 tvarų — ALB Krašto 
V-ba, ALB Melburno Ap-kės V- 
ba;

po 5 įvarui — B. Zabiela, LKF 
Australijos V-ba;

po 3 avarua — A. Bakaitis, N. 
Gasėnas, J.Š.;

po 2 avarua — VI. Jakutis, J. 
Pečiulis, Br. Savickas, J. Jablons
kis, J. Daubaras, Nežinomas;

1 av. 10 iii. — Dr. I. Kaunas;
1 av. 2 iii. — L. Balsys
po 1 avarą — J. Pyragius, J. 

Kemėšis, B. Steponavičius, I. 
Laisvėnaitė, J. Valys, kun. Pr. 
Vaseris, L. Padgurskis, A. štei- 
nartas, V. Mačiulaitis, J. Nor
mantas, A. Gabas, J. Grybas, J. 
Jasiulaitis, J. Dudėnas, A. Bula- 

buvo pareikšti pageidavimai ir 
samprotavimai mums labai rūpi
mu pripažinimo klausimu, ko 
anksčiau visai nebūdavo. Jau 
džiamborėje Filipinuose pasisekė 
sudaryti geras nuotaikas Tarptau
tinio Komiteto narių tarpe, daly
vaujančių joje. Rugpjūčio 2 die
ną egzilų skautų delegatai per sa
vo bičiulį belgų delegatą patiekė 
memorandumą su visų tautybių 
delegatų parašais, kuriame buvo 
plačiai išdėstyta egzilų skautų 
klausimas ir egzilų skautų sąjun
gų pripažinimo prašymas. Pagal 
tvarką egzilų klausimas perduotas 
galutinai tvarkyti Tarptautiniam 
Komitetui, kuris pažadėjo metų 
bėgyje išspręsti mums palankia 
prasme. Iš pasikalbėjimo su Tarp
tautinio Komiteto nariais klausi
mas būtų išspręstas gana palan
kia prasme, šį kartą jau pažadėjo, 
ko nebūdavo anksčiau, o tie paža
dai yra net didesni, kaip mes ti- 
kėjomės.Egzilų skautų delegatai 
padarė žingsnį pirmyn savo bylo
je. Už metų paaiškės tikrieji vai
siai ir pamatysime, kaip bus iš
spręstas mums taip labai rūpimas 
klausimas.

Plačiau apie Konferencijos eigą 
skaitykite vėlyvesniuose “M.P.” 
numeriuose.

A. Krausas.

kas, St. Stropus, A. Baleišis, G. 
Kelertas, V. Žilinskas, F. Ročius, 
A.D, DimidaviČius, E. čypienė, 
A. Butkienė, D. čižauskienė, J. 
Janulaitis, V. Pleškūnas, B. Nau
jokaitis, Arvydas Krausas, M. An
tanaitienė, A. Gasiūnas, S. Did
žiulis, kun. dr. P. Bačinskas, J. 
Meiliūnas, V. Skeivys, V. šlite- 
ris, V. Kanažauskas, Pov. Alekna, 
P. Lukošiūnas;

12 iii 6 penui — J. Gylys;
po 10 iii. — Y- Rukšėnas, A. 

Gaidelis, V. Junokas, J. Seliokas, 
J. Babkaitis, P. Tverionas, P. 
švambarys, S. Vaišutis, N. But- 
kūnas, J. Tamošiūnas, A. Vailio
nis, J. Aleknavičius, J. Šeštakaus
kas, A. Raudys, A. Krušas, Ka
ladė, V. Adomonis, B. Antanaity
tė;

5 iii. — Vilutis ir
4 iii. — A. Verbyla.

Anksčiau buvo surinkta ir pa
skelbta spaudoj 73.8.0;

Viso per v.s. A Krausą surink
ta 175.1.6;

Per v. įkltn. K. Kuzmicką au
kojo: V. Ališauskas — 1 svarą, 
J. Kalusevičius — 10 šil., J. Bra- 
tiška — 10 šil. ir A. čelna — 
5 šil. Viso 2.5.0.

“Džiugo” Tunto "Dariaus ir 
Girėno” vyčių būrelis per si. V. 
Adomavičių ir v.sl. A. Kazlaus
ką surinko 6.5.0.
Jiems aukojo po 10 iii.:
B. Pranaitytė, A. šlika, E. Pleč- 
kaųskaitė, J. Pranckūnas, vyr. 
skautė, kiti smulkesnėm sumom. 
“Džiugo” Tuntas aukojo 22.0.0;
LSS Rajono Vadija 50.0.0;
“Vilniaus” Tuntas 52.0.0;
“Ventos” Vietininkija 45.17.0;
“Aušros” Tuntas 65.8.3;
Canberros tautiečiai 5.10.0 ir
Brolijos V-ja Amerikoje 221.14.6.

Lietuvių skautų atstovai prisi
dėjo savo asmeniškais įnašais: 
v.sl. A. Dudaitis 20.0.0;
v.sl. N. Ramanauskas 25.0.0 ir
v.s. A. Krausas 289.8.6.

Visiems prisidėjusiems ir parė- 
musiems Lietuvos ir LSS Sąjun
gos atstovavimą Filipinuose ir In
dijoje reiškiame nuoširdžią padė
ką.

LSS AUSTRALIJOS RAJONO 
VADIJA

SKAUTŲ SĄSKRYDIS 
INGLEBURNE

Rugsėjo 6 d. Aušros stovykla
vietėje, Ingleburne, įvyko Austra
lijos Egzilų Skautų S-gos (AASE) 
suorganizuotos ir pravestos (jau 
kelinti metai iš eilės) tarpskilti- 
nės varžybos. Varžybose dalyvavo 
vengrų berniukų 2 skiltys ir lat
vių, lietuvių, ukrainiečių ir rusų 
po 1 skautų ir 1 skaučių skiltį. 
Varžybose, be disciplinos ir uni
formų tvarkingumo, taškai buvo 
skiriami iš pirmosios pagalbos, 
mazgų rišimo, Morzės signaliza
cijos, vandens katiliuko užvirini- 
mo ir palapinės statymo.

Varžybos buvo pradėtos 11 vai. 
dalyvaujančių skilčių ir visų kitų 
skautų paradu ir jų atstovauja
mų tautų vėliavų pakėlimu. AASE 
pirm., vengrų skautininkui Bern- 
hardt’ui ir 'Aušros” tunto tunt 
A. Dudaičiui tarus trumpus ati
darymo proga žodžius — palin
kint dalyviams sėkmės — varžy
bos pradėtos uniformų inspekcija. 
Vėliau skiltys ratuku ėjo pas 
atskirus instruktorius, nurodan
čius programoje numatytus už
davinius.

Tarpskiltinių varžybų nugalėto
jais tapo rusų skautų ir skaučių 
skiltys, paimdamos abi pirmąsias 
vietas ir AASE pereinamąsias 
gaireles. Lietuvaičių skiltis laimė
jo antrąją vietą. Mūsų skautams, 
kuriuos atstovavo viena jaunes-

KITUR SPAUDOJ PASIŽVALGIUS 
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“Darbininkas" savo straipsnyje 
"Pabaltijo okupantai ir Graždan
ka” sako, kad rusiškų rašmenų 
įvedimas Lietuvoj "Lietuvių tautai 
reikštų pakartojimą barbariško 
slėgimo, kuris pereitame amžiuje 
truko 40 metų ir baigėsi nesekme: 
buvo pasmerktas pačių šviesesnių
jų rusų. Jie nepateisino tokių ne
kultūringų priemonių, j kurias bol
ševikai sugrįžta.

Kalbinių motyvų tiems bolševi
kų kėslams nėra jokių. Nėra nė 
mažiausio kitokio pateisinimo. Ga
na išradingi suktiems argumen
tams ir melui, bolševikai net ne
įstengė sugalvoti nieko kito, kaip 
"žalą sveikatai”: lotyniškos raidės 
akis gadinančios. Jei buvo norima 
prieš pasaulį apsijuokinti, ko bol
ševikai labai saugojas: ,tai geres
nės patyčios iš savęs negalima bu
vo surasti. Jokios raidės, kokios 
jos bebūtų, negali nė lygintis su 
žmonių alkimu, nehigieniškom gy
venimo sąlygom, susigrūdimu bu
tuose, zemliankomis, kalėjimais ir 
katorgomis. Kiek tai visa papjovė 
žmonių ir tebepjauna jų sveikatą? 
Labai daug iš jų nepažįsta jokio 
raidyno.

ŠIŲ LAIKŲ EMIGRACIJA IŠ LIETUVOS
Emigraciją bolševikai “aprau

da”, kaip vieną iš “buržuazinės 
santvarkos” Lietuvai sudarytų ne
laimių. Ta tema V. Sirijos-Gira 
yra net romaną parašęs ir dabar 
iš to net filmą susuko. Emigra
cijos biurai piešiami, kaip klastin
gi vorai, vilioję Lietuvos žmones 
pražūtin. Tik nutylima, kad pas
taraisiais priešbolševikiniais me
tais tie biurai jau buvo likę be
veik be darbo ir turėjo daugiau 
tenkintis turistų, negu emigrantų 
aptarnavimu.

Tų nelemtų emigracijos biurų 
vaidmenį dabar daug uoliau at
likinėja rajonų ir miestų komso- 
molo komitetai (anksčiau, kaip ži
noma, saviškai ir daug platesniu 
mastu atliko NKVD-MVD-MGB 
organai). Neatsilieka nuo jų ir 
aukštosios mokyklos.

Antai, prie metalurginių įmonių 
statybų anapus Uralo vien iš Pa
nevėžio miesto dirba daugiau kaip 
150 jaunų “pasiuntinių” (tai yra, 
pagal miesto komsomolo komiteto 

niųjų skiltis, tą dieną nesisekė, 
nors vyrai sako, kad atsigriebsią 
kitais metais...

Varžybos baigtos laimėtojams 
gairelių įteikimu ir vėliavų nulei
dimu.

Varžybose (dalyvių ir žiūrovų) 
dalyvavo per 100 skautų-čių.
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Lotyniškos raidės gadina akis ne 
lietuviam, latviam ir estam, ir vi
sam vakarietiškam pasauliui, kuris 
už rusus buvo raštingesnis dar ta
da, kai jie nė savo kirilicos netu
rėjo. Lotyniškas raštas akis bado 
patiems bolševikams. Jiems duria 
lotyniškoji vakarietiškoji kultūra 
— išsiskyrimas iš Sovietų Sąjun
gos ir su tuo susijęs savarankišku
mo bei nepriklausomumo jautimas. 
Lotyniškas raštas yra išviršinė tos 
savitos dvasios išraiška. Štai kas 
bolševikam pradėjo mausti širdį, 
kai jų plėšrumo viltys vis labiau 
išlenda iš po tariamojo socialisti
nio ir demokratinio dangalo. Jei 
pirmos bolševikų okupacijos metu 
Lietuvoje 1940-41 dar buvo garsiai 
šūkaujama apie socialistinį -turinį 
tautinėje formoje, tai dabar tie 
šūksniai aptilę: kėsinamasi jau j 
pačią formą. Ji norima padaryti 
graždankiškai rusiška. Toliau sek
tų visuotinai privaloma rusų kalba, 
ko yra norėjęs dar Muravjovas. 
Tie patys rusai — tie patys sieki
mai: Baltijos kraštus padaryti sa
vo tautos ir savo žemės dalimi. 
Rusam tikrai yra nesveika, kad 

paskyrimą pasiųstų tenai “sava
noriškai” apsigyventi ir dirbti). 
O į komitetą ir dabar, esą, “plau
kia vis nauji ir nauji jaunųjų pat
riotų pareiškimai”. Šiomis dieno
mis (rugpiūčio pradžioj) tokiu 
patriotizmu staiga užsidegė keli 
Nendrės durpyno (ties Panevė
žiu)) darbininkai ir pasiprašė iš
siųsti juos į Karagandos metalur- 
ginio kombinato statybą Kazach- 
stanan. Toks "patriotizmas” pap
rastai atsiranda, kai pritrūksta 
darbo arba tyčia sudaromos tokios 
darbo sąlygos, iš kurių išsikasti 
norintieji “prašosi” siunčiami 
nors ir patį pragarą. Be to, to
kiais “patriotais” yra tie, kuriem 
dėl kokių nors dalykų toje apylin
kėje ima “padai svilti”.

Kauno Politechnikos Institutas 
iš dviejų paskutiniųjų laidų yra 
išsiuntęs į įvairius Sovietijos kam
pus per 800 jaunų inžinierių (In
stitutas skirsto į darbus tuos, ku
rie yra gavę stipendiją). Inžinie
rius hidrotechnikus išsiuntė prie 
Stalingrado, Narvos ir Kremen- 
čiugo HES statybų, nors prie 
Kauno HES dirba virtinės rusų 
inžinierių (neskaitant vieno kito 
lietuvio inžinieriaus, laikomo po 
ranka parodai). Auto kelių inži
nieriai tiesia kelius Latvijoj (bent 
kaimynystėj, nors latviai juk irgi 
gali turėti savo tos rūšies specia
listų), o statybininkai, vietoj Lie
tuvos, “stato miestus ir kaimus” 

dar yra kitaip, ir kitaip nebus, 
nepaisant 15 metų teroro.

Graždanka yra Baltijos tautom 
iššūkis. Nors nėra dar oficialaus 
pranešimo, kaip ir kada ji norima 
įvesti, tą iššūkį reikia priimti visu 
rimtumu. Skelbdami neoficialias 
žinias, neva slaptas, bolševikai 
bando pasaulio opiniją ir pačią 
baltiečių reakciją. Kai pavergta
me krašte tos reakcijos negalima 
pareikšti, laisvajame pasaulyje tu
ri būti sukeltas pasmerkimo ir 
protesto plūsmas. Visi kraštai ir 
visa didžioji spauda turi būti tuo
jau painformuota, kas dėjosi Lie
tuvoje spaudos draudimo metu, ir 
ką bolševikai yra užsimoję pakar
toti. Lietuviškieji veiksniai ir jų 
informacijos agentūros turi tuo
jau aliarmuoti pasaulinę spaudą.

Kultūrinio bendradarbiavimo 
šalininkam taip pat yra apsispren
dimo valanda: tuojau mokytis ra
šyti graždankiškai arba užsičiaup
ti ir nekalbėti apie “vaisingą pa
laikymą su pavergtu kraštu kultū
rinių santykių”. Ne nuo paverg
tųjų valios tie santykiai priklau
so”.

Gudijoj, Mordavijoj, Cuvašijoj, 
Komi Kamčatkoj, Sachaline, Vla
divostoke, Irkutske. (Vietovių iš
skaičiavimas paskelbtas oficialiai 
per radiją, rugp. 13 d.)

Mokyklų tvarkytojai dažnai 
didžiuojasi, kad dabar kvalifikuo
tų inžinierių išleidžia kasmet po 
daugiau, negu nepriklausomoj 
Lietuvoj buvo išleista per 20 me
tų. žiūrint tik skaičiaus, tai tiesa. 
Bet Lietuvai netenka naudotis 
dauguma tų inžinierių (ir kitų 
specialistų, pvz., gydytojų). Lie
tuva turi atiduoti tik gabius jau
nuolius, juos išmokyti, o dirba jie 
svetur, emigracijoj, ir išsiųsti įsa
kymu.

šįmet Kauno Politechnikos In
stitutas priima 1245 naujus stu
dentus. Su vakariniais skyriais 
Kaune, Klaipėdoj, Vilniuj ir Šiau
liuose, ir su šįmet atidaromu nea
kivaizdiniu skyrium, institutas tu
rės iš viso apie 5000 studijuojan
čių įvairais technikos sritis. Insti
tutas rengia daugelio siaurų sri
čių technikus( vadina juos inži
nieriais). Suprantama, Lietuvoj 
tokiam skaičiui mokytų technikų 
darbo nebus. Todėl daugumas stu
dentų jau yra iš anksto numatyti 
kaip būsimi emigrantai j ten, kur 
jų bus pareikalauta iš “centrinio 
emigracijos biuro” Maskvoje.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

Pirmosios dienos
(NETOLIMOS PRAEITIES IŠGYVENIMŲ 

NUOTRUPOS)
RAŠO: MANTAS

(Tęsinys ii "M.P.” Nr. 36)

Ruso savijauta pasitaisė, jo su
rimtėjęs veidas atsileido. Patiko, 
matyt, kad ir kiti pripažįsta jį 
esant naujųjų laikų viešpačiu, čia 
kažkaip netikėtai ištiesė majoras 
man ranką:

— Na, tai pamirškit praeitį ir 
žygiuokit naujuoju keliu. Drau
gas Jakštaitis galės jums daug 
padėti.

Vakarienė užsitęsė iki vidur
nakčio. Kapela grojo ir senus šo
kius su man gerai pažįstamais 
refrenais, bet jau buvo suspėjusi 
išmokti ir nemažai naujoviškų su 
rusiškais {dainiais. Jakštaitis šoko 
su Nina. Porą šokių Niną išvedė 
pašokti ir majoras Ovsenko. Jak
štaitis man pašnibždėjo, kad turįs 
čia Lietuvoje labai atsakingas pa
reigas, bet nepasakė kokias. Ma
tėsi, kad Jakštaitis visais būdais 
stengėsi įsiteikti majorui. Jo vi
sas dėmesys beveik jam vienam 
prie stalo ir tebuvo skiriamas. La 
bai jau skubiai pašokdavo jis pa
pildyti majoro stiklelio bei pasiū
lyti užkandos. Retai kada praleis
davo neuždegęs majoro papiriso. 
Grigas iš viso nešoko, bet ir šiaip 
buvo nešnekus. Jis daug valgė ir 

gėrė, bet nepamiršdavo ir Ninos. 
Kai tik Jakštaitis ją atvesdavo po 
šokio atgal prie stalo, jis manda
giai, bet neperdėtai jai asistuoda
vo ir tik retkarčiais teįsiterpdavo 
j likusiųjų pokalbius.

— Kaip jums patinka šis vaka
ras? — kreipėsi majoras į mane.

— Man patinka rusų šlageriai. 
Aš jų iki šiol nebuvau girdėjęs. 
Kad ir tas “Raskiuulos more šy- 
roko”.

— Tai sena jūreivių daina. O 
kaip "Tučit nad gorodu stati, voz- 
duchie pachniet grozoj”?

— Toji, turbūt, naujoviška. Ji 
labai atitinka laikui. Kol karas, 
tai tikrai visi lyg ant parako bač
kos sėdime! — atsakiau majorui.

— Tik ne Tarybų Sąjunga! — 
nutraukė mane majoras.

Taip jau susiklostė, kad mud
viem su majoru teko daugiausia 
kalbėtis. Tik protarpiais nuo šo
kių mus palaikydavo Jakštaitis. 
Majoras man įrodinėjo, kad kapi
talizmui atėjęs galas, kad negai
lestingas istorijos ratas atsisukęs 
proletariato naudai. Tarybų Są
jungai busią dar lemta pagreitin

ti neišvengiamąjį pasaulinės ap
imties procesą.

— O kaip su karu? — paklau
siau majorą. Mano klausimas, 
jaučiau, nepatiko..

Mostelėjęs ranka, majoras ta
čiau atsakė:

— Fašizmas bus sutriuškintas. 
Tai yra tik paskutinės kapitaliz
mo konvulsijos.

— Bet juk ne Tarybų Sąjunga 
kariauja su fašistais, o tik kapi
talistiniai anglosaksai?

— Kapitalistiniai kraštai turi 
patys save sunaikinti, o tada Ta
rybų Sąjunga padiktuos sąlygas 
ir Berlynui ir Londonui.

— Bet Tarybų Sąjunga pasira
šė sutartį su Ribbentropu?

šioje vietojo majoro veidas su
siraukė. Kažkaip sunerimo ir Jak
štaitis. Išgerti tačiau stikliukai 
priglušinę buvo ne tik mano at
sargumą, bet ir ruso liežuvį:

>— Čia augštoji politika, mielas 
drauge! Bet jai norit, galiu jums 
ir tą klausimą atsakyti. Nemany
kit, kad mes pasirašėm sutartį su 
vokiečiais dėl draugystės jiems. 
Ateis laikas, kai Raudonoji armi
ja įsikiš dar ir su ginklu. Prigy
vensime dar didelių staigmenų!

Greitai po to majoras Ovsenko 
atsikėlė ir atsisveikino su mumis. 
Jakštaitis dabar man bandė įrodi
nėti, kad aš perdaug drąsius 
klausimus kėlęs. Alkoholis tačiau 
mane ir jį buvo jau gerokai pa
veikęs.

— Negi jis nežino, kad mes jų 

nelaukėm! — atsakiau.
Jakštaitis pasiūlė dar stiklei; 

už mūsų draugystę. Jis tikįs, kad 
aš praregėsiąs ir įsitikinsiąs, kad 
mums tik vienintelis kelias su Ta
rybų Sąjunga. Aš privaląs būti 
atsargesnis su žodžiais.

—- Bet aš gi nieko nepasakiau! 
Mano klausimai buvo tokie, ku
riuos aš galėčiau paklausti kiek
vieno !

— Užmiršk tokius dalykus. Ta
rybų Sąjungoje nieko neklausia
ma, o tik pritariama! Nežinai, kas 
yra majoras Ovsenko?

— Po velnių man tas majoras! 
Sakyk gi, Albinai,iš kur tu taip 
viską žinai?

— Manau, esi girdėjęs, kad ma
no mama rusė, ii- jai teko išgy
venti ir revoliuciją, ir kelius me
tus po jos ten!

Tuo tą temą baigėm. Pagaliau 
ėmėm skirstytis ir mes.. Jakštai
tis išėjo su Nina. Mane gi pasi
siūlė palydėti Grigas. Pasipasako
jo, kad šį pavasarį baigęs univer
sitetą ir manąs jieškoti mokytojo 
darbo. Albinas esąs geras vyras, 
bet perdaug juo pasitikėti nesą 
galima. Ir jam atrodanti keista jo 
bičiulystė su majoru Ovsenko. Jis 
nuolat pabrėšiąs tą ruselį čia tu
rint svarbias pareigas, bet nieko 
smulkiau nesakąs. Aišku — enka
vedistas! Jis patarė man pasitei
rauti darbo Spaudos Fonde. Jak- 

i štaitis tikrai man galėtų padėti, 
jei panorėtų.

(Bus daugiau)

IR BITES MAŽĖJA
1965 METAIS NEBOSIĄ DAR 

NĖ TIEK BIČIŲ, KIEK BUVO 
LIETUVOJE PRIES 30 METŲ

Vilniaus radijas liepos 19 d. 
valandėlėje sodininkams, darži
ninkams ir bitininkams t.k. pra
nešė, kad iki 1965 metų Lietuvos 
kolchozuose, sovehozuose ir ki
tuose ūkiuose “turės būti apie 
100.000 bičių šeimų, kurių kiek
viena duotų per metus vidutiniš
kai po 30 kg. medaus ir po 1 kg. 
vaško”.

Jei per septynmetį (iki 1965 
m.) numatoma bičių šeimų skai
čių pakelti iki 100.000, tai šiuo 
metu tas skaičius, aišku, yra ge
rokai mažesnis, gal pusę to, 50. 
000 šeimų, o gal nei tiek.

Palyginus su prieškariniu bi
čių šeimų skaičiumi, susidaro įs
pūdis, kad sovietinio režimo sąly
gose Lietuvos bitininkystė yra 
gerokai susmukdyta ir nė per ke
liolika metų dar nėra atsigavusi 
nė iki prieškarinio lygio.

Lietuvoje jau prieš 30 metų bu
vo daugiau bičių avilių, negu 
kad numatyta sovietinėje Lietu
voje 1965 metais, štai keli skai
čiai.

1930 m. buvo 128.646 bičių avilių, 
1933 m. — 151.000, 1934 jp. — 
155.000, 1937 m. — 164.260, tuo 
tarpu 1965 m. numatyta 100.000.

Nebuvo galima sakyti, kad bi

tininkystė prieš karą krašte bu
vo plačiai pasklidusi. Dar daug 
buvo vienkiemių, kur bičių avilių 
nesimatė. Tik pamažu ūkininkai 
ugdė tą smulkią ūkio šaką ir taip 
bičių šeimų skaičius metai iš me
tų augo, kaip rodo statistika. Ta
čiau sovietinės okupacijos laiko
tarpiu bičių aviliai Lietuvoje pa
sidarė beveik retenybe. Ir tik 
1965 metais tikimasi jų skaičių 
padidinti iki 100.000. Bet ir tuo, 
kaip minėta, dar nebus pasiektas 
prieš daugiau kaip 30 metų bu
vęs lygis. Dar pažymėtina, kad 
tada Lietuvos plotas buvo mažes
nis, negu šiandien.

Tiesioginės bitininkystės sus- 
mukdymo priežastys, be abejo, 
bus: žemės ūkio kolchozacija, 
vienkiemių išdraskymas, senųjų 
ūkininkų masinės deportacijos, 
ir Lt

Bičių išnykimas turėjo neigia
mai paveikti ir kai kurių kitų 
ūko šakų gamybą. Yra visiems 
žinoma, kad bitės, rinkdamos me
dų, apvaisina (apdulkina) vais
medžius, daržoves, lauko augalų 
žiedus. Anot prof. Kriščiūno, jei
gu bitės gausiai lanko raudonuo
sius dobilus, jų sėklos derlingu
mas padidėjus 2-3 kartus. Pana
šiai esą ir su kitais augalais. — 
žinoma gerai, kad nors dabar 
susiprasta bent kiek išplėsti bi
tininkystę.
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ADELAIDĖJE NORI STEIGTI PARAPIJA
Nemažai susidomėjimo sukėlė 

kun. J- Kungio paskelbimas, kad 
Adelaidėje steigiama personalinė 
lietuvių katalikų parapija. Jau 
kelinta savaitė lietuviai, prade
dant septynerių metų amžium, 
yra raginami ateiti j bažnyčią ir 
pasirąžyti prašymus dviejuose eg
zemplioriuose, iž kurių vienas bū
siąs įteiktas vietos arkivyskupui, 
o kitas — Vatikanui. Taigi, jei
gu leidimas būtų gautas, kokio 
dar neturi ne tik nė viena lietu
vių kolonija Australijoje, bet ir 
jokia kitos tautybės kolonija, tai 
Adelaidėje įsikurtų pirmoji tos 
rūšies parapija.

Š.m. rugpjūčio 9 d. kun. Kun- 
gys po pamaldų paskelbė prane
šimą, kad jau yra numatytas 
pirkti bažnyčios reikalams objek
tas. Tatai esąs keturgubas skly
pas, nelabai toli nuo miesto, su 
dviejų augštų namu. Kaina — tik 
£ 6000, ir su pasižadėjimais jau 
turįs surinkęs £ 1500. Jam tas 
namas labai patikęs ir po apžiū
rėjimo tuojau nuėjęs j miesto 
savivaldybę, kur sužinojęs, kad 
perkamasis namas dar nėra pas
kirtas nugriauti, (tačiau jau vien 
iš to galima spręsti apie . namo 
stovį). Toliau pranešė, kad numa
tytasis objektas jau yra užpirk
tas vieno lietuvio vardu, ir jis 
sutinkąs perleisti jį parapijai tom 
pačiom sąlygom. Ten būsiant: 
įrengta klebonija, be to, steigia
mas vienuolynas ir iš Amerikos 
pasikviesta seselių, kurias tik iš 
dalies reikėsią išlaikyti lietuviam 
parapijonim. Ir tik po to buvo 
pažadėta statyti bažnyčią. Iki tol 
gausiąs leidimą laikyti pamaldas 
tame name. Paklausimuose paaiš
kėjo, kad numatomoji nuosavybė 
bus perkama ne parapijos (ku
rios dar nėra), bet Carito vardu. 
Kada vienas dalyvis pasakė, kad 
inžinierių nuomone namo remon
tas kainuosiąs apie £10.000, Gerb. 
Kapelionas atsakė, kad gal tiek 
nekainuos. O kai dalyvis paklau
sė, ar tiesa, kad namas yra bal
tųjų skruzdėlių suėstas, Kapelio
nas tai paneigė ir pabrėžė, kad, 
kiek jam yra žinoma, skruzdžių 
suėsta tėra tik pusantro kamba
rio, ir jos toliau nesiplečiančios.

Nors parašai dar tik renkami, 
prašymas dar nepaduotas, leidi
mas tokiai parapijai steigti dar 
negautas ir nežinia, ar iš viso 
bus gautas, tačiau kun. Kungys 
su dvylikos asmenų sąstato Cari
to taryba nutarė šią nuosavybę 
visdėlto pirkti.

Gerb. Kapelionas sako, kad na
mas bus galima panaudoti lietu
viškiems reikalams: mokyklai, su
eigoms ir panašiai, nežiūrint j 
tai, kad apie mylią arčiau miesto 
nuo numatyto pirkti objekto yra 
jau Adelaidės Lietuvių Namai su 
sale, jau veikiančia mokykla, pa
talpomis sueigoms, jau baigiame 
įruošti sporto aikšte ir kt, kur 
šiuo metu spiečiasi visas Adelai
dės lietuviškas gyvenimas, čia ir 

RAŠO: S. ČIBIRAS

peršasi klausimas, kam gi daryti, 
kas jau padaryta, kam leisti pi
nigai panašiam reikalui, kuris 
jau įsigyta? Kam daryti lietuviš
kos veiklos dvilypiškumą ir tuomi 
ją skaldyti?

Juk vietoje to, kad leistume 
pinigus naujos nuosavybės pirki
mui ir pagrindiniam jos remon
tui, be to, įsteigtume vienuolyną 
ir tik po to ten statytume baž
nyčią, kas mūsų amžiuje gali dar 
būti net neįvykdyta, galima bū
tų pastatyti bažnyčią šalia jau 
esančių Lietuvių Namų.

Adelaidės Lietuvių Namų vado
vybė jau anksčiau siūlė kun. Kun- 
giui pusę sklypo, kuris rubežiuo- 
jasi su Namų sklypu, bažnyčios 
statybai ir, jeigu būtų reikalinga, 
atsiklausus bendruomenės, perves
tų tą dalį net Kurijos vardu, o 
vėliau galima būtų nupirkti ir ki
tą pusę to sklypo. Kiek teko pa
tirti, Bendruomenė šiam pasiūly
mui pritaria. Tuo būdu turėtu
mėm lietuvių namus ir bažnyčią 
vienoje vietoje. Bet Kapelionas to 
net girdėti nenori. Kada šitai bu
vo pasiūlyta viešai per jo prane
šimą, jis pasiūlymą atmetė, sa
kydamas, kad namai yra indus
triniame rajone ir ten nebus kui 
kunigui gyventi. Argi tai rimti 
motyvai? Jeigu kunigui rūpi Die
vo namai lietuviams, tai kodėl jie 

| negali būti šalia Lietuvių Namų, 
■ kuriuos būtų galima pradėti sta
tyti jau dabar? Bet jeigu jam

I pirmoje vietoje rūpi klebonija, 
Carito būstinė ir vienuolynas, tai 
nė vienas, dabar gyvenantis Adc- 

' laidoje, lietuvis lietuviškos bažny
čios nematys.

' Kapeliono manymas, kad įsigi- 
. jus patalpas ir esant po australų 

Vyskupo sparnu jis išeis vado
vauti lietuviškai veiklai, būtų 
įžeidimas ne tik tų lietuvių, ku
rie tą darbą puikiai atlieka, bet 
ir veltui eikvojimas energijos, 
kuri taip reikalinga apaštalavimo 
darbui.

Kadangi Kapelionas sako, kad 
nuosavybė bus perkama Carito 
vardu, ir kad jis gausiąs laikiną 
leidimą laikyti pamaldas Carito 
patalpose, bet negautų leidimo 
laikyti pamaldas Lietuvių Namuo
se iki šalia būtų pastatyta bažny
čia, tai ir lieka neaišku, ar jis 
tokio leidimo jau prašė ir buvo 
atmestas, ar jis iš anksto yra nu
sistatęs prieš Lietuvių Namus ir 
prieš laikiną pamaldų laikymą 
ten. jsidėmėtina, kad Caritas ir 
Sąjunga įregistruoti pagal tuos 
pačius civilinės teisės nuostatus, 
o ne pagal bažnytinę teisę. Be 
to, pamaldų, atrodo, niekas dar 
nedraudžia laikyti šv. Juozapo 
bažnyčioje, kur jos buvo laiko
mos per dešimtį metų, ir kur ki
tos tautybės meldžiasi. Pažiūrė
kime j principinius Adelaidės Lie

tuvių Namų Sąjungos ir Carito 
nuostatus ir pamatysime, kam jos 
tarnauja, kam iš mūsų renkami 
pinigai, ir kas su jais gali atsi
tikti.

Adelaidės Lietuvių Namų idėja 
kilo prieš kokius dešimtį metų. 
Buvo sudaryta tam valdyba, kuri 
tą idėją vystė. Didžiausias klau
simas buvo, kaip prisitaikius prie 
vietos įstatymų, kad įsigytas tur
tas būtų visų lietuvių naudoja
mas. Tam reikalui laike 1955-6 
metų buvo sušaukta net keliolika 
visuotinų bendruomenės ir visų 
organizacijų susirinkimų ir nutar
ta (kadangi Bendruomenė nėra 
juridinis asmuo) steigti tokį ju
ridinį asmenį, kurio vardu būtų 
galima įsigyti Bendruomenei tar
naujančią nuosavybę. Tuose susi
rinkimuose prieita išvados, kad tą 
tikslą pasiekti geriausiai galima 
per inkorporavimą nepelno sąjun
gos, kurios vardu būtų perkami 
ir administruojami Adelaidės Lie
tuvių Namai. Buvo paruoštas įs
tatų projektas, taisomas susirinki
muose, kopijos patiektos visoms 
organizacijoms ir, galutinai išdis
kutavus, vėl buvo sušauktas vi
suotinas susirinkimas, kur įstatai 
buvo papunkčiui priimti. Taip 
1956 m. įsisteigė Adelaidės Lie
tuvių Sąjunga ir jos vardu 1957 
m. buvo nupirkti Lietuvių Namai. 
Renkantis namams objektus, bu
vo šaukiami vieši susirinkimai ir 
tik jų nutarimai priimami. Svar
bieji Sąjungos užregistruoti įsta
tai yra tokie:

Str. 4. Sąjungos tikslai yra:
(a) Parūpinti lietuvių bendruo

menei Pietų Australijoje patalpas 
ir priemones sportui, pramogoms, 
pasilinksminimams, poilsiui, socia
linei ir kultūrinei vieklai.

(b) Remti ir šelpti bet kokias 
religines, labdaros ir visuomeni
nes institucijas.

Joks sąjungos valdybos narys 
negali būti paskirtas į bet kokią 
sąjungos apmokamą vietą nei 
gauti atlyginimo ar turėti naudos 
pinigais ar turtu.

Str. 21. (a) Valdyba renkama 
vieneriems metams.

Str. 41. Jei Sąjungą likviduo
jant ir apmokėjus jos skolas bei 
piniginius įsipareigojimus, liktų 
kokio turto, šis negali būti ati
duotas ar išdalintas sąjungos na
riams, bet turi būti atiduotas 
Australijos Lietuvių Bendruome
nei arba bet kuriai kitai lietuvių 
organizacijai ar institucijai Aus
tralijoje, turinčiai šiai sąjungai 
panašius ar giminingus tikslus. 
Sąjungos turtas bet kokiu atveju 
negali būti perduotas biznio or
ganizacijai ar tokiai, kurios na
riai gauna pelną jai veikiant ar 
likviduojantis.

Kasą ir veiklą dabar revizuoja 
Apylinkės Revizijos Komisija.

Taigi, tikslai aiškūs — amžinai 
pasitarnauti lietuviškumui, niekas 
asmeniškai pasipelnyti negali, o 

surinktos aukos ir įgytas turtas 
amžinai lieka lietuvių rankose, 
kuriuo gali naudotis visi Pietų 
Australijos lietuviai.

Kartą 1956 m., kada sušauktas 
visuotinis Bendruomenės susirin
kimas svarstė, ar numatytas ob
jektas tinka Lietuvių Namams, 
anuometinis Kapelionas, kun. Dr. 
P. Jatulis susirinkimui pranešė, 
kad jis tik ką įsteigęs ir įregis
travęs naują organizaciją, Lietu
vių Caritą, ir jau nupirkęs skly
pus už 25 mylių nuo Adelaidės. 
Viskas buvo padaryta slaptai, 
Bendruomenės neatsiklausus. Tuo 
slaptu Carito įsteigimu ir sklypų 
užpirkimu ir tokiu netikėtu pra
nešimu, kada jau lietuviai susi
rinko svarstyti lietuvių namų pir
kimą, greičiausia, norėta lietu
vius tarpusavyje supainioti, jų iš 
anksto suplanuotą veiklą Ben
druomenės rėmuose išmušti iš vė
žių ir Lietuvių Namų pirkimą pa
daryti neįmanomą ar bent su
trukdyti, nežiūrint, kad tokiam 
lietuvių namų įsigijimo principui 
pritarė Adelaidės Bendruomenė, 
Kr. Tarybos suvažiavimas ir tuo 
pačiu visa Australijos Liet. Ben
druomene. Nežiūrint to, Lietuvių 
Namai vis dėlto buvo įsigyti.

O štai, ir Carito svarbieji nuo
statai:

Str. 2. Tikslai: Rūpintis Pietų 
Australijos lietuvių dvasiniais 
reikalais, ugdyti jų tarpe ištiki
mybę katalikų tikėjimui bei ska
tinti labdarybę.

Str. 3. Nariai: Kiekvienas lie
tuvių kilmės asmuo, kuris yra 
praktikuojantis Romos Katalikas- 
gali būti priimamas į narius, 
dviems nariams pasiūlius ir jo 
kandidatūrą priėmus Tarybai. 
Str. 4. Vadovybė: Pirm, visam 
laikui Adelaidės lietuvių kunigas, 
be jo dar gali būti paskirtas Jo 
Malonės Adelaidės Arkivyskupo 
kapelionas arba dvasios vadas, ir 
dvylikos narių taryba rinkta iš 
Carito narių.

Str. 8. Patalpų naudojimas: 
Joks politinio pobūdžio susirinki
mas ar diskusijos neturės būti ve
damos tose patalpose, kadangi po
litikos klausimai yra įsakmiai iš
skirti iš šios Draugijos tikslų.

Str. lt. Likvidacija: Jeigu 
Draugija kuriuo metu bus likvi
duojama, pajamos, pardavus nuo
savybę, bei Draugijos archyvai, 
bus perduoti Adelaidės Arkivys
kupui, ir jo bus paskirstyti to
kiems tikslams, kaip nurodyta 
str. 2. pagal Bažnyčios Teisių 
nuostatus.

Kurie reikalai daugiau rūpi ka
pelionui, palikime nuošaly, tačiau 
mums, lietuviams, lietuviškumo 
reikalas turėtų būti statomas pir
moje vietoje, prieš visus asmeni
nius įsitikinimus, asmeninę nau
dą, asmeninius interesus ir net 
prieš mažos grupelės interesus. 
Lietuvybės reikalas yra visų mū
sų ir mūsų tautos reikalas.

Kas bus, jeigu Adelaidėje ne
bebus lietuvio kunigo? Tada Ca
ritas ir per Caritą lietuvių dvasi
niam gyvenimui vadovaus austru-

las kunigas. Australiškas kapelio
nas, suprantama, ne tik kad ne- 
pasitarnaus lietuvybei, bet tik pa
kenks, kaip kad lenkomanai ku
nigai lenkino Lietuvą ištisą Lietu
vos istorijos laikotarpį, gi lietu
vių surinktus pinigus, nupirktus 
turtus paskirstys ne pagal lietu
vių norą, bet pagal bažnyčios tei
sę, kuri su lietuviškumu nieko 
bendro neturi.

Jau 1958 m. kun. Dr. P. Jatu
lis taip rašė "šventadienio Bal
se” No. 2 (1958.1.19): “Kai kas 
iš adelaidiškių yra susidaręs klai
dingą nuomonę apie Caritą. Ade 
laidės Lietuvių Caritą įsteigė kun. 
Dr. P. Jatulis, sudarė tarybą ir 
įregistravo valdiškose įstaigose.”

(Bua daugiau)

NIKITA CHRUŠČIOVAS
Šio mėn. 15 dieną vergų caras 

žengs Laisvių Krašto žemėje ir 
pradės pasikalbėjimus su laisvųjų 
vakarų vyriausiuoju atstovu — 
Amerikos prezidentu Eisenhovc- 
riu.

Eugene Lyons, žymusis Sovietų 
Rusijos reikalų žinovas, pateikia 
šitokių žinių apie N. Chruščiovą.

Praeitais metais kalbėdamasis 
su žymiu britų svečiu ir palietus 
Sovietų Rusijos karines bazes, 
Chruščiovas ramiai taręs: "Aš tu
riu paspausti tik mygtuką ir jūs 
išlėksite j orą”. Tai nebuvęs grų- 
sinimas, tik paprastas fakto kon 
statavimas. Visiems esą jau gerai 
žinoma, kad Sovietų Rusija turi 
didžiulę smogiamąją atominę ga
lią. Vakariečiai esą įsitikinę, kad 
dabartinis Kremliaus valdovas 
vienai turįs galią panaudoti tu
rimą jėgą, nes jis esąs vienintelis 
asmuo, kuris galįs daryti galuti
nus sprendimus. Todėl vakariečiai 
ir turį su juo kalbėtis.

Baimė turi dideles akis, sako 
mūsų priežodis. Taigi išlepę va
kariečiai, ypač anglai, bijo, štai 
kodėl Chruščiovas su svita (laik
raščiai rašo: net 120 asmenų, ku
rių tarpe būsianti jo žmona ir 
vaikai) lankys Ameriką ir kalbė
sis su prezidentu Eisenhoveriu.

Mr. E. Lyons suko: niekad is
torijoj nėra buvę atsitikimo, kad 
nuo vieno žmogaus valios būtų 
priklausęs apokaliptinis pasaulio 

sunaikinimas. Kadangi nuo Chruš
čiovo priklauso pasaulio likimas, 
reikia su juo kalbėtis ir jį pažin
ti.

Ir štai kaip Chruščiovas vaiz
duojamas: 65 mt., mažas, storas, 
didelė plika galva, mėlynai juo
dos akys, iš praviros burnos ma
tosi du auksiniai dantys, Jo žan
duose išsikišusios trys venos, ei
na kaip meška, svyruodamas, ne
simpatiškas, atrodo kaip senstan
tis imtynininkas. Tačiau beveik 
visi vakariečiai, kuriems teko su 
juo kalbėtis, sako: jo elgesys esąs 
ramus su greitu juoku, plačiai jis 
naudojęs priežodžius — patarles, 
jo kalba pilna liaudies išminties,

jo balse girdisi aiškus autoritetas, 
jo pokalbininkai jaučiąs! laisvai. 
Tačiau jo paprastas mužikiškas 
ramumas staiga galįs pasikeisti į 
degančią pyktį.

Tatai esanti visiška Stalino 
priešingybė. Stalinas — užsida
ręs, negailestingas, nekenčiamas 
tyronas, nemėgstąs judėti. Chruš
čiovas švaistosi po visą Sovietų 
S-gą ir po kiekvieną kraštą, ku
ris jį tik “kviečia”. Jis jau yra 
priėmęs daugiau užsienio žurna
listų, politikų ir kitų žymių už
sieniečių, nei Stalinas per visą sa
vo viešpatavimo laiką.

Po Stalino mirties 1953 mt. nie
kas negalvojo apie Chruščiovą, 
kurio kaimiška elgsena, grubus 
humoras ir Niagaros užimu! pa
našūs žodžiai dengiu jo brutalų 
kietumą, inteligenciją ir sugebėji
mą. Tačiau šiandien? Vienas žur
nalistas, kuris š.m. vasario 21 — 
kovo 3 dienomis buvo drauge su 
britų ministeriu pirmininku Ha
rold Macmillan Maskvoje sako: 
“Tikėk man, Chruščiovas yra pro
fesionalas, o Macmillan tik mė
gėjas”.

U.S. senatorius Hubert Hump
hrey, po ištisos dienos pokalbio 
su Chruščiovu, sako: “Tai grubiai 
gudrus, valingas vyras. Jis žino, 
ko jis nori”.

Amerikos žurnalistas Joseph Al- 
sop atsiliepia: “Valingas, kietas, 
greitai, aštriai galvojąs vyras tas 
Ch.”

Dr. Leo Dudin, buvęs Ukrainoj 
mokytoju tuo metu, kai Chruščio
vas ją valdė geležine kumštimi, 
sako: “Tai žmogus visiškai bo 
principų, be mažiausios žymės ko
munizmo ar kitokio idealizmo. Jis 
išžudė tūkstančius, įskaitant ir sa
vo artimiausius draugus”.

1958 mt. Chruščiovas, kalbėda
mas sovietų rašytojams, pasakė : 
“Jeigu vengrų valdžia būtų nušo- 
vusi keletą rašytojų, jie nebūtų 
turėję šių bėdų. Pabrėžiu: pana
šiu atvėju mano paties ranka ne
sudrebėtų”.

Vienas vakarų diplomatas, esąs 
Maskvoj, sako: "Pirmiausia ir 
svarbiausia, Chruščiovas yra la
bai praktiškas realistas”. Kitas — 
“Chruščiovas yra "gambler” — 
azartininkas, bot apskaičiuojąs ti
pas, kuria, matydamas galimybes, 
rizikuoja.”

Šveicaras Ernst Kux, analizuo
damas sovietus, sako, kad Chruš
čiovas gali staiga visa imti vienos 
kortos kirčiu. Ir tada? Tačiau dau
gelis vakariečių tiki: jeigu vaka
rai bus kariškai stiprūs ir politiš
kai vieningi, Chruščiovas nerizi
kuos. Tik reikią svečiuotis ir kal
bėtis.
Vienas vokiečių rašytojas Chruš

čiovo politiką formuluoja sekan
čiai: nežiūrint jo grasinimų hid- 
rogeno bombomis, jis tikisi pa
siekti pasaulinės pergalės be pa
saulinio karo — Weltsieg ohne 
Weltkrieg.

K.

NEMOSIDNĖJUS - MŪSŲ PASTOGĖ
I.

Žinoma, melburniškiai ypač su
kils prieš tokį tvirtinimą. Turiu 
dokumentus. Ant stalo guli pas
kutinioji laida Australijos l’etu- 
vių konstitucijos, kur aiškiai pa
sakyta, kad ilgai klaiužiojusiems 
mūsų tautiečiams Sidnėjus pa
rinktas sostine. Prisimenu kiek 
ankstyvesnį lietuviškų senatorių 
suskridimą į Sidnėjų. Jau tada 
vienas kalbėtojų kėlė nuolatinės 
sostinės klausimą. Siūlė, žinoma, 
Sidnėjų. Argumentavo, kad Sid
nėjuje gyveną visos Australijos 
krikščionių galvos, kad ten esąs 
didžiausias Australijos tiltas. Jo 
argumentai tada buvo negirdom 
praleisti. Bet kai po dvejų metų 
vėl senatoriai susirinko, šį kartą 
Melburne, ir dabar buvo pakloti 
grynai tautiniai motyvai — Sid
nėjuje labiausiai taikūs lietuviai, 
ten gyvenąs lietuvių bažnytinis 
primas, pro Sidnėjų išplaukiu vi
si geri žmonės j dolerio žemę — 
tai tada jau visa opozicija palūžo. 
Pritarė ir melburniškiai, kuriems 
kaikuriais atvejais patogiau, kad 
svietiškoji valdžia nuo jų toliau. 
Tam istoriniam senatorių susirin

kimui pirmininkavęs Jonas 1-sis, 
trenkęs kumščiu į stalą, išsklaidė 
paskutines abejones:

— Užteks mums gyventi be 
nuolatinės sostinės! Reikalą grin
džiu įsisenėjimo teise: Sidnėjus 
buvo faktiškoji lietuvių sostinė 
jau nuo patriarcho Baužės laikų 
ir taip lieka ateičiai!

Nėra tat ko stebėtis, kad paga
vęs išsirengi su ryšulėliais iš pro 
vincijos pasižiūrėti, kaip valdžios 
pavėsyje gyvena sostinės lietuvis 
žmogelis.

Galėtum skristi lėktuvu, bet 
tai pavojingas kelias. Atitrūkęs 
žemės, gali pasiklysti idealizmo 
bei tautinio romantizmo rūkuose, 
o tai ir nemodernu ir net pavojin
ga. Taip tat pasvarstęs ir aš sėdu 
į Spirit of Progress. Važiuoju tai
gi moderniausia priemone — pa
čia įsikūnijusia progreso dvasia. 
Pro langą skrieja vis tie patys 
eukaliptai, taip mūsų senelių 
branginti nuo kosulio, čia jų pil
na, o slogos nenukariauja ir gana. 
Kaikurie jų gyvenimo pavargę ir 
visai lapus numetę, bet tiesia pa
vydo rankas, lyg norėdami mano 

traukinį pagauti. Išgriaužkit! Ne 
jums suskiams progreso dvasią 
sulaikyti! Nesibaigiančios spig- 
liuotos vielos tvoros. Tai jos pri
mena tuos pionierių laikus, kai 
apėjęs baltasis pasakė juodukui: 
“Tai mano pilis!” Juodasis an
gliškai nesuprato, tai ir reikėjo už
tverti tvoras. Kas ir to nesuprato, 
tie buvo kitom priemonėm pamo
kyti užtvarų kalbos. Šiandien vis 
tie kralikai ir kengūros neišmok
sta baltojo žmogaus kalbos. Na, 
kralikams jau riesta, kai susitinka 
su virusu. Ateis diena ir kengū
roms: neišgelbės jų nei kengūriš- 
kos giminės senumas žemėje, nei 
jų išaukštinimas Australijos her
be. Progreso dvasia nesustoja ties 
senienomis.

Tik kur nekur praartas plotelis, 
šiaip jau visur ramiai avutės ran
kioja žolelę, vienoj kitoj vietoj 
vėšliau sužėlusią. Jūs net dėmesio 
nekreipiat, kai progreso dvasia 
skrieja pro jus! Vis tebesijaučiat 
nevainikuotos Australijos karalie
nės. Pasipūtusios tokios, kad vil
nos turite! Kaip gi, ir australiško
se dainose apdainuotos! Jūs visus 
pasaulio džentelmenus ir jų gra
žuoles aprengiančios, žiemą įvei
kiančios. Ateis ir jums vargo die
nos, kai progreso dvasia nebebus 
reikalinga jūsų Vilnelės. Bet su 
jumis pasibaigs čia ir Adomo ro
jaus dienos, ir teks Kaino vaikams 

savo prakaito duoną valgyti.
čia gi kelias platėja! Tai trak

toriai talkauja progreso dvasiai. 
Taip, kad Albury nebereikėtų iš 
progreso į progresą keldintis. Su
prantama. Bet tokie nusiminę al- 
buriškių veidai, su tokiu nepasiti
kėjimu sutinka progreso dvasią. 
Daugelį dešimtmečių pragyvenom, 
ir buvo gerai, o dabar ir sugalvo
jo. Vis tas progresas! Alburis tik 
ir išaugo, kad kelias iš Melburno 
čia pasibaigdavo. Ne viena dele
gacija važinėjo į Sidnėjų, Alburio 
atstovas ne vieną kalbą drožė 
parlamente įrodinėdamas, kiek 
žalinga Australijos gerovei ir 
priešinga krašto konstitucijai lei
sti progreso dvasiai aplenkti Al- 
burj. Žinoma, strateginiu požiūriu 
tai visai neišmintinga. Tegu su
galvoja, pavyzdžiui, melburniškiai 
lietuviai žygiui sostinės tvirto
vėms užimti. Atskuba progresu 
iki Alburio, o čia ir stok!

Sidnejiškiai ir patinka ties 
Murray pirmosioms, gal ir lemia
mosioms kautynėms. Dėl šių tat 
strateginių sumetimų mes, mel- 
buroiškiai, esam priešingi bėgių 
tarp Victorijos ir New South Wa
les suvienodinimo. Ta prasme al- 
buriškiai mūsuose tikrai galėjo su
rasti patikimus sąjungininkus. 
Vargšai — nežinojo, o dabar jau 
šaukštai po pietų, kai vyriausybės 
susitarė, šios istorinės klaidos 

nebepriminiau ir aš pravažiuoda
mas alburiečiams. Neišsimoka šir
dies skaudinti: istorijos rato ne
bepasuksi atgal.

Iki Alburio mano kaimynas bu
vo nešnekus, snūduriuojantis 
žmogelis. Turėjau daug progos su 
Haldoru Laksnesu “Nepriklauso
muose žmonėse” paklajoti po Is
landiją. Persėdąs į walesiškąjį 
progresą (pagal išvaizdą, tiesa, ir 
elgesį neatrodė turįs giminystės 
su dvasios progresu), susilaukiau 
ir naujo kaimyno. Iš Bandianos 
jaunas puskarininkas važiavo pas 
savo mergiotę. Jis tikras sidne- 
j iškis, nors gimęs kelios dešim
tys mylių nuo Sidnėjaus. Ar aš 
jau buvęs Sidnėjuje? Taip. Kaip 
patinkąs Sidnėjus?

— Jei nebūtų patikęs, tai antrą 
kartą nevažiuočiau.

O jis:
— Sidnėjus puikus miestas. Tai 

didžiausias miestas pietiniame 
pusrutulyje. Žmonės tai visai 
skirtingi nuo melburniškių: drau
giški, malonūs, atvira širdim viso
kiam progresui.

Aš jam visur pritariau. Niežtė
jo liežiuvį dar labiau iškelti Sid
nėjų ir pasakyti, kad jį ir lietu
viai pasirinko savo sostine. Pabi
jojau tačiau jo patriotinius jaus
mus įžeisti ir apie lietuvišką Sid
nėjaus pusę nutylėjau. Pasidarėm 
labai geri draugai, pasikeitėm 

krikšto vardais, tapau pakviestas 
alaus stiklui į valgomąjį vagoną. 
Teko atsirevanšuoti. Grįžom į sa
vo minkštasuolius. Mano nauja
sis draugas atsinešė porą bonkų 
miežio gėrimo. Po kiek laiko:

— Man labai patinka kaikurie 
naujieji australai. Jie geri drau
gai. Pomių tai aš nemėgstu — to
kie užrietę nosis.

— O iš kur paties tėvai kilę?
— Aš australas.
— Negi juodukas! Iš kur nors 

tėvai ar tėvų tėvai atvažiavo į šį 
kontinentą?

— Aš nežinau. Niekad apie tai 
nesu kalbėjęs.
Dar daug temų palietėm. Kelias 
ilgas, valandų daug. Pokalbis man 
kiek pakyrėjo. Ėmiau vaizduoti 
snaudžiąs. Mano kaimynas susira
do armijos uniformos drangų. Jie 
nuėjo j valgomąjį. Likęs visame 
vėl įknibau į “Nepriklausomus 
žmones". Tolimas kelias į nepri
klausomus žmones, ir tik nedau
geliui tepasiekiamas. Jei žmogus 
ištrūksta iš politinės ar ūkinės 
vergystės, jis patenka savo paties 
ambicijos, įgeidžių, aistrų ar po
mėgių valdžion. Mano bendrake
leivis puskarininkas grįžta. Jis vi
sai šlitiniuoja. Atsisėda ir tuoj už
miega. Mes jau visai artėjam Sid
nėjaus. Strathfield, čia mano sto
tis. Išlipu. Du lietuviai bičiuliai 
atvažiavę manęs patikti.
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MUSU GYVENIMO AKTUALIJOS
TAUTOS ŠVENTĖ ADELAIDĖJE

Šiųmetinė Tautos šventė Ade
laidėje buvo atšvęsta rugpjūčio 
mėn. 30 d. Iškilmingas pamaldas 
Katedroje atlaikė australas kuni
gas, nes lietuvių parapijos klebo
nas kun. J. Kungys šiuo metu 
serga. Per pamaldas giedojo V. 
Šimkaus vadovaujamas Lituania 
choras, solo partijas atliekant J. 
Maželienei ir smuikininkas Pr. 
Matiukas.

Pats šventės minėjimas vyko tų 
pačių dienų Australia Hall salė
je. Kaip Katedra pamaldų metu, 
taip ir salė minėjimo metu, bu
vo pilna lietuvių, susirinkusių iš 
visų Adelaidės priemiesčių.

Metinių švenčių rengimas, ku
ris krinta ant apylinkės valdybos 
pečių, šiandien jau kelia rimtų 
rūpesčių. Pajėgos, laikas ir ištek
liai yra labai riboti, tačiau visuo
menė, kuri laukia, kad valdybos 
jas tinkamai surengtų, dažnai 
priekaištauja, girdi, jos visos vie
nodos, monotoniškos. Jau eidamas 
j tokį parengimų, kiekvienas, esu, 
žino, kad išgirs kelias choro ir 
solo dainas, pamatys porų tauti
nių šokių ir ilgas, ilgas valandas 
turės klausyti nuobodžių prakal
bų.

Tačiau Adelaidės Apylinkės 
Valdyba, kuriai vadovauja J. Jo- 
navičlus, šį kartų vietos visuome
nei pateikė staigmenų: ji be gai
lesčio apkarpė kalbas, o choro 
dainas ir tautinius šokius supynė 
j pritaikytų montažų, kuriam 
tekstų parengė aktorius Z. Ku
činskas. Sujungtos režisoriaus J. 
Gučiaus, dailininko S. Neliubšio, 
V. Šimkaus ir B. Lapšienės pas
tangos tų staigmenų pavertė pel
nytu malonumu ir daugeliui at
rodė, kad jis net pertrumpas. Vi
si susirinkusieji bent trumpam 
laikui buvo mintimis permesti į 
Lietuvę ir jautė anų dienų jos 
laisvų, gyvybės kupinų pulsų, kaip 
lygiai ir tų vakarinių pamaldų 
Karo Muziejaus sodelyje iškilmin
gumų. Aktorius Z. Kučinskas sa
vo nuotaikingų žodj nuosaikiai 
supynė su dainom ir šokiais.

Prie šio montažo prijungę ba
ritono Pauliaus Rutenio ir pia
nistės Dorothy Oldham pasirody
mų, jau ir turėsim meninę šven
tės programų. Paulius Rūtenis 
padainavo tris liaudies dainas ir 
visuomenei energingai prašant, 
pridėjo dar dvi. Dorothy Oldham, 
kuri nuolatos mielai akomponuo- 
ja visiems mūsų solistams, šį kar
tų dar solo paskambino porų daly
kėlių, kaip kompensacijų už nu
matytas solistės G. Vasiliauskie
nės dainas. Ponia Vasiliauskienė 
pragramoj negalėjo dalyvauti dėl 
ligos.

Kas be ko, buvo ir kalbos. Ta
čiau jų šj kartų tikrai buvo verta 
paklausyti. Pulgis Andriušis pa
šnekėjo apie Didvyrių Kultų Lie
tuvoje. Atrodo, kad ši jo paskai
ta, kupina pulginio originalumo, 
netrukus bus paskelbta “M.P.” iš
tisai, todėl susilaikau ir nuo jos 
santraukos. Tačiau tegul bus man 
leista, jei žemiau perduosiu skai
tytojams Adelaidės Lietuvių Ben
druomenės pirmininko J. Jonavi- 
čiaus atidaromąjį žodį ištisai. Nors 
jame kalbama apie Adelaidės lie
tuvių kolonijų, tačiau iškeltos 
mintys yra labai aktualios visiems 
tremtiniams.

Taigi žodis priklauso p. Jonai
čiui:

"Brangios sesės ir brangūs bro
liai lietuviai!

Šiandien dešimtų kartų Adelai
dėje švenčiame mūsų Tautos 
šventę. Būdami toli nuo tėvynės, 
bet jų karštai mylėdami ir mūsų 
lietuviškų tautybę viešai ir išdi
džiai pabrėždami, susirinkome vi
si — seni ir jauni, dideli ir maži 
— viena,didelė lietuviška šeima. 
Susirinkome todėl, kad esame tos 
pačios, nedidelės, bet gilių ir gar
bingų praeiti turinčios tautos vai
kai, todėl, kad nežiūrint mūsų pa
žiūrų ir įsitikinimų — esame lie
tuviai. Didžioji tautos dalis šian
dien kenčia okupanto prispausta, 
bet mes žinome, kad tautos gyvy
bė yra ilga, o įvairios santvarkos 
ateina ir praeina. Ypač greit pra

eina tos, kurios būna svetimųjų 
prievarta primestos. Nors ir di
džiulę žaizdų mūsų tautai pada
riusi, praeis ir dabartinė. Vėl at
gims laisva tėvynė, o su ja nau
jiems žygiams ir darbams kelsis 
lietuvių tauta.

Mes, Adelaidės lietuviai, esame 
tik maža mūsų tautos kamieno ša
ka. Gyvybės syvai, kuriuos kamie
nas tiekia savo šakom, pro gele
žinę uždangų, deja, šiandien pra
siskverbti negali. Negali tad ir 
Tėvynė prabilti j mus tokiais žo
džiais, kokiais ji norėtų kalbėti, 
negali Tėvynė ir joje likusi di
džioji mūsų tautos dalis duoti 
mums to eleksyro, kuris padėtų 
išlaikyti gyvų šių, nuo tėvynės 
per prievartų atskirtų, tautos ša
kų. šios, adelaidiškės lietuvių tau
tos šakos gyvybė yra mūsų pačių 
rankose. Mes privalome tai su
prasti ir įsisųmoninti. Mums, vy- 
resniųjai kartai, Lietuvoj gimu
siai, ten praleidusiai vaikystę, 
jaunystę ir subrendusio žmogaus 
gyvenimo dalį, Lietuvos meilės ir 
tautiškumo jausmo iš širdies iš
plėšti negali niekas, nes visa tai 
yra įaugę į mūsų kūnų ir kraujų, 
Mes tarp savęs kalbam lietuviškai, 
lietuviškai muštom, galvojam ir 
elgiamės. Net jei ir mirti teks šio
je svetimoje žemėje, mes iki galo 
liksime lietuviai, sųmoningai tai 
žinodami, suprasdami ir to norė
dami.

Tačiau mes norim, kad ši lietu
vių tautos šaka būtų gyva ir atei
tyje, nežiūrint kaip ilgai lietuviui 
teks čia gyventi. Jos gyvybė pa
reis nuo lietuviško prieauglio, pa
reis nuo to, kaip mes sugebėsim 
išvesti tų nelygių kovų su svetima 
aplinka, supančia mūsų vaikus. 
Jaunimas, praleisdamas didžiausių 
dienos dalį anglų kalbos ir papro
čių apsuptas, yra visų laikų to vei
kiamas. Lietuva jam yra vienas 
iš tolimų, nematytų kraštų. Jam 
lygiai taip sunku susidaryti Lietu
vos vaizdų, kaip mums, Lietuvoj 
gyvenant, buvo sunku įsivaizduo
ti Australijų. Labai sunku pamilti 
šalį joje negyvenus, jos visai ne
mačius. Todėl tokios tėvynės mei
lės, kokių jaučiame Lietuvai mes, 
vyresnieji, iš jaunimo reikalauti 
sunku. Tačiau mes turime daryti 
viskų, kas yra mūsų galioje, kad 
mūsų jaunoji karta čia, Australi
joje, jaustusį esu lietuviai, lietu
vių tautos ir bendruomenės na
riai. Tos bendruomenės, kurių jie 
apie save mato, kurioje jų tėvai

ADELAIDE
METINIS SUSIRINKIMAS

L.K. Fondo Adelaidės Skyrius 
š.m. rugpjūčio 16 d. turėjo me
tinį susirinkimų ir Kultūrinę Po
pietę. Valdybos Pirmininkas L. 
Martinkus peržvelgė valdybos ir 
skyriaus metinę veiklų, kuri, kad 
ir nebuvo triukšminga ar pelnin
ga, bet kultūringa.

Naujai pamėgtas dalykas — 
Kultūrinės Popietės, jaukiai ir 
nuoširdžiai praleidžiamos kelios 
valandos klausant paskaitų, dai
nų, eilėraščių, prisiminimų ir ki
tų parengimų, šitų popiečių nuo
širdžiais talkininkais su kava ir 
užkandžiais buvo Adelaidės Apyl. 
Moterų Sekcija.

Valdyba, išbuvusi pareigose vie
nerius metus, atsistatydino.

Išrinkta naujoji valdyba parei
gomis pasiskirstė: pirmininkas — 
S. Ncliubšis, vicepirmininkas — 
A. Maželis, sekretorius — V. Il
gūnas, iždininkė — J. Pocienė ir 
reikalų vedėjas — č. Zamoiskis. 
Dabartinis L.K.F. Adelaidės sky
riaus adresas: Mr. A. Maželis, 
35 Light Trc., Theberton, S.A.

šio susirinkimo — popietės me
tu džiuginančių paskaitų apie ne
sibaigiančių ir lietuviui įgimtų 
kultūrinės veiklos srovę skaitė 
mūsų mielas laureatas Pulgis 
Andriušis. Gausia eile davinių įro
dydamas visų sričių darbuotojų 
pasisekimus plačiame pasaulyje, 
kvietė šiuos mūsų kultūros puo
selėtojus ir darbininkus remti mo
raliai, leidžiant jiems pajusti, kad 
mes esame su jais ir jų sėkmė 
yra drauge ir mūsų. Z. 

ir jie patys dalyvauja. Vos įėjęs į 
savus namus jaunuolė ar jaunuo
lis privalo pajusti esąs lietuviškos 
šeimos narys.

Savaitgalio mokykla, lituanisti
niai kursai, lietuviškos organizaci
jos, lietuviški koncertai, vaidini
mai ir kiti parengimai yra būtinos 
pagclbines priemonės išlaikyti lie
tuvybę mūsų jaunojoj kartoj. Ta
čiau pagrindas yra šeima. Lietu
viais jaunimas užaugs ten, kur jis 
tos lietuvybės pagrindų gaus na
muose. Stengkimės išlaikyti šių 
adelaidiškę lietuvių tautos šakų 
gyvų, neduokime jai nudžiūti, už
tikrinkime jos žaliavimų mūsų 
priaugančioje kartoje.

Pažvelkime j save, vyresniųjų 
kartų, iš kurios mūsų jaunimas 
ima ir ims sau pavyzdį. Mūsų tau
tinis charakteris reiškiasi per ben
druomeninį gyvenimų. Ar visi 
mes atiduodame savo duoklę tam 
gyvenimui čia, Adelaidėje? Būki
me atviri ir prisipažinkime, kad 
taip nėra. Į bendruomenės susi
rinkimus ateina tik dalelė mūsų 
čia šiandien esančių. Mūsų choras 
jau senai šaukiasi daugiau daini
ninkų. Savaitgalio mokykloj nėra 
daugelio mūsų vaikų, kurie turė
tų jų lankyti. Lituanistinius kur
sus lanko tik maža dalelė jauni
mo, kuris turėtų ten būti. Kodėl?

Dažniausias pasiteisinimas — 
trūksta laiko. Reikia laiko rasti. 
Reikia padaryti tų laikų, reikia 
nuvogti tą laikų nuo kitų reikalų 
ir duoti jo daugiau bendruome
nės, o tuo pačiu ir tautiniam gy
venimui. Jei to nebus, tai ateis 
diena, kai mūsų tautos istorijoje 
bus įrašytas faktas, jog "tokiais 
ir tokiais metais dėl laiko stokos 
Adelaidėje nustojo gyvavusi lietu
vių bendruomenė". Argi nebaisu 
apie tai pagalvoti?

Tad patikrinkime savo dieno
tvarkę ir pertvarkykime jų taip, 
kad būtų laiko vis daugiau ir daž
niau įsijungti į bendruomeninį, o 
tuo pačiu ir į tautinį gyvenimų, 
kad savo jėgomis išlaikytume lie
tuvybę gyvų tol, kol čia gyvens 
bent vienas lietuvis. Kad tai pa
siektume, privalome — kas lie
čia mūsų tautos reikalus — visi 
galvoti vienodai. Būkime vienin
gi, kad mūsų Tautos Himno žo
džiai “Vardan tos Lietuvos, vie
nybė težydi” nebūtų tik lūpomis 
tuščiai kartojama frazė, bet kad 
jie plauktų iš mūsų širdžių, kad 
jungtų mus visus į vienų, didelę 
lietuviškų šeimų." — l.i.

MELBURNAS
MELBURNO LIETUVIŲ KLUBO 

INFORMACIJA
Nesenai buvusiame M.L. Klu

bo susirinkime buvo pageidauta, 
kad norint atlikti kurį piniginį 
Klubui mokėjimų, t.y.: sumokėti 
įstojamąjį mokestį, nario mokes
tį, išpirkti promissory notes (vek
selius) ar įteikti aukų Lietuvių 
Namams, turėtų būti juo lengviau 
pasiekiamas Klubo iždininkas.

M.L. Klubo Taryba gali visus 
Melburno lietuvius ir klubo na
rius painformuoti, kad Klubo iž
dininkas Ignas Alekna, gyvena 
5 Lynch St., Brighton, telef. 
XB 2155 ir yra pasiryžęs viiada 
tautiečiams patarnauti, čia pat 
išrašant Klubo nustatytų pinigus 
gavimo pakvitavimą.

Be to, Klubo Taryba praneša, 
kad įvairius mokėjimus galima 
yra įmokėti ir kitiems Klubo Ta
rybos nariams.

Melburno Lietuvių Namų Ba
liaus, kuris įvyks š.m. spalio 9 d., 
pasiruošimas pilnai vyksta. Tary
bos nariai pasiskirstė įvairius 
darbus: vieni rūpinasi bufeto rei
kalais, kiti — menine programa, 
treti dar nebuvusių pramogų or
ganizavimu ir pravedimu ir t.t.

Kad Lietuvių Namų Balius pil
nai patenkintų visų norų linksmai 
ir maloniai vakarą praleisti, M.L. 
K. Taryba maloniai prašo visus 
narius su svečiais atvykti į balių, 
bet, kas gali, prašo padėti ir jį 
paruošti.

Tarybos narė p-lė O. Matulio-

'MOŠŲ PASTOGĖ

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Skaitytojų
Gerb. p. Redaktoriau,

Būkite malonus, atspauskite ar
timiausiame “M.P.” Nr. žemiau 
dedamą pareiškimą:

Pastaruoju metu Adelaidėje 
renkami parašai Apaštališkajam 
Delegatui, prašant leisti įsteigti 
Adelaidėje tautinę lietuvių para
pijų.

Po tokio maždaug turinio pra
šymu ir pasirašėme abu su žmo
na, nes skaitau, kad kiekvieno 
lietuvio pareiga yra prisidėti prie 
lietuviškųjų institucijų kūrimo. 
Manau, kad ir daugelis pasirašiu
siųjų taip galvojo, juo labiau — 
pasirašiusieji vaikai.

Pasirašydamas pareiškiau savo 
abejojimų dėl prašomo reikalo, 
primindamas, kad Vatikanui yra 
svarbiau Australijos Katalikai, 
bet ne lietuvių saujelė ir nurod
žiau dar nesenų įvykį su Lietu
vos Atstovybe prie Vatikano, t.y. 
jos uždarymų bei suspendavimą.

Sužinojęs, kad, dar negavus jo
kio sprendimo prašomam reika
lui, jau operuojama pasirašiusių
jų parašais ir jau norima pirkti 
kažkokius parapijos namus, pa
reiškiu sekantį:

Skaitau, kad Adelaidėje pilnai 
pakanka vienų Lietuvių Namų 
lietuviškiems reikalams ir antrų
jų įsigijimas yra visiškai be pa
grindo. Kadangi, operuojama pa
sirašiusiųjų parašais, kurie neva 
pritariu “parapijos” namams, to
dėl turiu pareikšti, jog tai neata- 
tinka tiesai, nes aš pasirašyda
mas vadovavausi mintimi ne pa
rapijai namus pirkti (prašymo 
antraštėje nieko apie tai nebuvo 
pažymėta), bet norėdamas prisi
dėti prie tautinės lietuvių para
pijos steigimo. Todėl čia savo pa
rašų viešai atšaukiu. Lygiai tų 
pat daro ir mano žmona.

Su pagarba J. Riauba 

nytė, kuri rūpinasi bufetu, prašo 
visų narių, o ypač visų ponių, kų 
nors paaukoti bufeto praturtini
mui, atseit — pyragų, kepsnių, 
dešrų, šaltienos, žagarėlių ar ki
tokių valgomų produktų.

Tarybos narys p. B. Zabiela, 
laimės šulinio organizatorius, pra
šo paaukoti fantų, kurių kiekvie
nas vienokių ar kitokių turi savo 
namuose, kad sudarytų pilnų gė
rybių šulinį, iš kurio kiekvienas 
baliaus dalyvis su meškere galėtų 
šį tų išžvejoti, šulinio plotas ne
didelis, todėl, — nė vieno tuščio 
“užmetimo”.

Tarybos narys Ig. Alekna su 
J. čirvinsku platina baliaus kvie
timus. Jau pirmųjų savaitę beveik 
pusė stalų užsakyta, taigi, norint 
pasirinkti stalų, nereikėtų delsti, 
todėl kreipkitės į platintojus ar
ba skambinkite telefonu XB 2155 
(nuo 6 v.v.). A.

PASIBAIGĖ SKULPTŪROS
. .PARODA

Rugpjūčio 30 dienų, sekmadie
nį, uždaryta šešių melburniškių 
skulptorių darbų paroda, kuri su 
dideliu pasisekimu tęsėsi nuo lie 
pos mėn. 21 — iki rugpjūčio mėn. 
24 d. ir dėl gausaus lankytojų 
skaičiaus buvo pratęsta dar vieną 
savaitę. Ji vyko Melburno Meno 
Galerijoje Swanston Str. ir buvo 
atidarymo dieną paties Melburno 
Meno Galerijos ir Muzėjaus di
rektoriaus Westbrooko pristatyta 
atidarymo dalyviams, ši paroda 
buvo viena iš stipriausių tos rū
šies parodų Melburne. Vienam se
nosios kartos tapytojui pasisakius 
neigiamai apie ją, kilo gyvos dis
kusijos spaudoje, kas sukėlė dide
lį domėjimąsi išstatytais skulptū
ros darbais. Savo darbus buvo iš
statę šie Melburno skulptoriai: 
Vincas Jomantas, (lietuvis), Ju
lius Kan. (Vengras) Inge King 
(vokietė), Clifford Last (anglas), 
Norma Redpath (australė, ir Tei
sutis Zikaras (lietuvis) Kiekvie
nas skulptorius išstatė po 6 savo 
darbus. Mums džiugu, kad kalba
moje parodoje dalyvavo ir du mū
sų tautiečiai skulptoriai V. Jo
mantas ir Teisutis Zikaras, ku
riuodu jau išsikovojo jau atatin
kamų vietų menininkų tarpe.

Nuomonės
Gerb. p. Redaktoriau,

“Mūsų Pastogės" Nr. 33 “Jau
nimo kviesly" teko skaityti kaip 
“Ponai redaktoriai renkasi”. Tik
rai buvo labai malonu matant, 
kaip gražiai darbuojasi ir garbin
gam darbui p. A. Zubras ruošia 
jaunosios kartos atstovus. Gaila, 
melburniškiai vyrai, kad Jūsų 
ratelis šiuo tarpu tesudaro tik 6, 
o ne keliolika kartų daugiau. 
Sėkmės Jums, ponai Redaktoriai, 
plėstis ir tobulėti!

Ne vienam lietuviškos spaudos 
redaktoriui vis išsprunka nusi
skundimas apie trūkumą bendra
darbių. Iš senesniųjų bendradar
bių vis palengva vienas po kito 
nueina į “pensiją’, o jaunieji at-

NE TUO KELIU
Tikrai sveikintinos adelaidiškių 

pastangos išsikovoti savo lietuviš
kų katalikų parapijų. Tik, atrodo, 
ne nuo to galo pradedama.

1. Pirma reikia gauti vyskupo 
leidimų tokiai parapijai, o tik ta
da pirkti sklypų bei pastatų. Tuo 
atveju adelaidiškiams turėtų eiti 
pagelbon net ii- kitų miestų lietu
viai katalikai. Argumentas, kad 
lenkai gavę leidimų pamaldoms 
savo privačioje koplyčioje, nėra 
argumentas. Lenkai gavo, o lietu
viams reikia dar gauti.

Ir Melburne buvo perkami pa
rapijos namai, taip pat buvo ža
dama kurti lietuvių katalikų pa
rapija, o baigėsi tuo, kad buvo jie 
nupirkti kitam tikslui. Dabar jau 
Melburne nieko nebekalbama apie 
lietuvių parapijų, nes, turbūt, nė
ra jokių vilčių leidimui gauti. Vie
nų lietuviškų namų idėjai tačiau 
suduotas didelis smūgis, gal net 
sunkiai beišlyginamas. Nepadėjo 
tie melburniškiai katalikų namai 
nei katalikybei, nes prarųją ben
druomenėje tik padidino ir griež
tai suskirstė į du lagerius, tarp 
kurių beveik nebeliko jokio ben
dravimo nei bažnyčioje nei už 
bažnyčios. Adelaidiškiams gerų 
kelią buvo rodęs kun. dr. Jatulis, 
ir jo nereikėtų taip lengvai ir vis
ko neapsvarsčius atsisakyti.

2. Argumentas, kad lietuvių ka
pelionui patarnauti lietuviams ka
talikams kas treji metai reikia pa
naujinti leidimą, rodo, kad aus
tralų vyskupai tautinių mažumų 
religinę praktiką gimtąja kalba 
tik labai nepakenčiamai toleruo
ja. Adelaidiškiai tačiau, sakosi, 
vadinamą parapinį turtą pirksią 
Caritas vardu. Carito įstatai yra 
patvirtinti Adelaidės vyskupo, kur 
sakoma, kad jam vadovauja lietu
vių kapelionas, o tokio nesant, 
vyskupo paskirtas kunigas. Nega
vus leidimo lietuvių parapijai, ar 
galima būti tikriems, kad lietu
viui kunigui po trejų metų leidi
mas bus panaujintas? Juk lengvai 
gali atsitikti, kad bus paskirtas 
angliškai kalbąs australas kunigas 
lietuvių Caritui likviduoti, o tur
tas, kitaip ir būti negali, bus ati
duotas vyskupijai administruoti. 
Ir ką tuo atveju reikės sakyti 
adelaidiškiams, kurie tikrai posū
nio vietoje buvo palikę Lietuvių 
Sąjungos namus, o kurių kabino
si, neišlaikė?

GRAŽIAI SKAMBĖJO DAINOS

Rugpjūčio 15 dieną Universite
to Wilsono salėje įvyko tarptauti
nis cįorų koncertas, latvių vyrų 
choro “Kokie” suorganizuotas. 
Jame dalyvavo šie šeši chorai: 
vokiečių mišrusis ir vyrų chorai, 
lenkų vyrų choras “Lutnia”, aus
tralų mišrus choras, lietuvių miš
rus choras ir latvių vyrų choras 
“Kokie”. Latvių vyrų choras, va
dovaujamas Karlio Nunavs, buvo 
stipriausias. Lietuvių choras, va
dovaujamas Alberto čelnos, pasi
rodė taip pat labai gerai. Moterų 
tautiniai rūbai ir pasirinktų dainų 
išpildymas buvo žavėtini.

Gaila, kad prieš koncertų lietu
vių choro administratorius nepas
kelbė spaudoj ir todėl tame kon
certe lietuvių klausytojų beveik 
visiškai nebuvo.

A. K.
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sikalbinėja, kad, girdi, lietuvių 
kalba “šlubuojanti”. Ne vienas 
jaunuolis — jaunuolė norėtų lyg 
ir rašyti, bet nežino, apie ką ir 
kaip — ir ar patiks, ar atspaus... 
Kitaip sakant — reikalinga para
ma.

A. Zubras Melburne pradėjo ir 
tęsia gražų darbų, ugdydamas 
jaunosios kartos žurnalistus. Tu
rime mes kiekviename didmiesty
je ne po vienų “senų vilkų", ku
riam rašytas žodis yra pelnęs kas
dieninę duonų. Ar negalėtų jie 
suorganizuoti panašius ratelius, 
kur jaunimas jų priežiūroje ga
lėtų išmokti žurnalistikos. Prieš 
ilgokų laikų buvo girdėti, kad 
kažkas panašaus buvo bandoma 
organizuoti Adelaidėje, bet dabar 
tylu vėl. Sydnėjuje turime "Plun
ksnos Klubų,” kuris, atrodo, tu
rėtų užtikrinti savo klubo veik
lų ruošdamas jaunuosius "plun- 
ksnininkus", kad turėtų ramsti 
“senatvėje”.

Jus gerbiąs, A. Bukai

I
I 
r s

3. Adelaidėje yra tiek maža 
lietuvių (taip pat ir kitose vieto
se), kad jokiu būdu nenaudinga 
skaldytis. Jei pavyks gauti vysku
po leidimas lietuvių katalikų pa
rapijai ar bent leidimas lietuviš
koms pamaldoms lietuvių namuo
se, tai visiems — ir Lietuvių Są
jungos vadovybei ir kapelionui su 
artimaisiais bendradarbiais — eiti 
reikia išvien. Susimetus krūvon 
pinigus, galima tada įsigyti cent
rų, kur spiestųsi visoks adelaidiš
kių lietuviškas reiškimasis — ir 
tautinis ir religinis. Kitais keliais 
eidami, broliai adelaidiškiai, nu
eisite į pakluones.

Sidnejiikii

IŠ LIETUVOS
NAIKINS GYVULIUS 

MIESTUOSE

Nuo spalio pradžios Vilniaus 
miesto ribose nebebus leidžiama 
laikyti “asmeninėje nuosavybėje 
produktyvius gyvulius ir darbi
nius gyvulius”. Tas draudimas nu
matytas praplėsti ir "kituose 
miestuose, arti jų esamose vieto
vėse, taip pat darbininkų gyven
vietėse”. Draudimas bus praple
čiamas “pagerėjus valstybinei pre
kybai pienu ir pieno produktais, 
mėsa ir mėsos produktais”.

Iš įsako teksto ne visai aišku, 
ar draudimas apima ir produkty
viuosius paukščius (vištas ir kt.). 
Draudimas taikomas tik laikymui 
“asmeninėj nuosavybėj”. Draudi
mo motyvai iš dalies sanitariniai, 
bet daugiausia ekonominiai. Esą, 
gyvulių augintojai sunaudoja daug 
duonos ir kitų maisto produktų 
“iš valstybinio fondo” (?), o taip 
pat atitraukia darbo jėgų nuo na
šaus darbo...

APGINTI DAILININKAI

Lietuvoj skelbia, kad sovietinėj 
parodoj New Yorke buvę ekspo
nuojami Lietuvos keramikos ga
miniai. Esą, čia buvę parodyti 
Kauno dailės kombinato kerami
kos skyriaus gaminiai, sukurti šių 
dailininkų: Miknevičiaus, Genie
nės, Vincevičienės ir Krivaičio. 
Buvę taip pat skulptorių Kaman- 
tavičienės, Steponavičienės ir 
Sriogos kūrinių.

Iš tikrųjų tų dalykų New Yor- 
ko parodoj arba nebuvo parody
ta, ar jei kurie ir buvo, tai nebu
vo pažymėta nei kieno, nei kur 
jie gaminti. Dailininkai gal tiki, 
kad jų darbai "parodyti pasauliui”, 
bet tai tik jiems sudaryta iliu
zija.

KLAIPĖDOJ TIK
VIENUOLIKA VALGYKLŲ

Klaipėdoj yra tik vienuolika 
restoranų, valgyklų bei kavinių. 
Miesto komitete tačiau aimanuoja 
ne dėl tokio mažo įmonių skai
čiaus, o dėl vedėjų stokos ir tam 
mažam skaičiui. Iš vienuolikos tų 
įmonių vedėjų esąs tik vienas tai 
specialybei ruošęsis.

Pagal šių metų surašymo duo
menis, Klaipėdoj yra 89.000 gy- 

| ventojų. LNA
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Adelaidėje
VYTIS I — TORRENS

41-40 (18-20)
Siame sezone Vytiečius lydi 

įvairios nesėkmės. Paskutiniame 
rate pradėjus gerai žaisti ir nu
galėjus stiprią North komandą, 
netikėtai susižeidė L. Urmonas. 
Prieš stiprią Torrens komandą 
Vytis išėjo žaisti dar ir be M. 
Statnicko (išvykęs į Melburną 
žaisti už P. Australijos rinktinę). 
Vytiečiai žaidė lėtu tempu, gal 
būt, net per lėtu. Iš dalies toks 
žaidimo būdas sumaišė kortas 
priešui, kuris mėgsta greitą žai
dimo stilių.

Pradžioje žaidimo iniciatyvą 
turėjo priešas. Vėliau priešas pa
darė daug baudų ir mūsiškiai re
zultatą išlygino ir trimis taškais 
pralenkė. Prieš rungtynių galą 
priešas padaro porą sėkmingų 
praasiveržimų ir metimų. Vytie
čiai iškovojo kamuolį ir, labai ne
skubėdami, likus žaisti penkiolikai 
sekundžių, daro sėkmingą ir le
miamą metimą. Priešas paima mi
nutę, bet *ai negelbsti, nes teisėjo 
švilpukas skelbia rungtynių galą 
ir mūsų laimėjimą.

A. Ignatavičiui vis dar atsilie
pia kojos sužeidimas, kas buvo 
aiškiai matyti ir laike rungtynių. 
Taškai: Ignatavičius 21, Petkū- 
nas su Gumbiu po 7 ir Lapšys 6. 
Jaciunskas su G. Statnicku žaidė 
gynime, bet taškų nepelnė.

VYTIS II — UNIVERSITY 
52-47 (12-27)

Šios rungtynės buvo paskutinės 
šiame sezone. Pirmame puslaiky- 
je žaista visiškai silpnai, nors 
priešo komanda buvo pilnoje ir 
stiprioje sudėtyje. Antras puslan
kis sužaista labai gerai ir baigta 
lygiomis 46-46. Po pratęsimo, dar 
pelnyti keturi taškai. Taškai: AI- 
kevičius 19, Merūnas 13, Gudelis 
su Milonu po 6, Rakauskas 5 ir 
Pyragius 3. ši komanda dabar 
žais ketvirčio finaluose.

VYTIS MERGAIČIŲ I — STURT 
34-40 (16-17)

Paskutines sezono rungtynes 
mergaitės sužaidė labai gerai. Re

S SIUNTINIAI 1 LIETUVA
’įl Siunčiame praktiškas, tvirtas 
Į’ medžiagas ir avalynę, akorde- g 
g onus, dviračius ir kitas pagei- g« onus, dviračius ir kitas pagei- 
ft daujamas prekes Londono rin

kos kaina ir pigiau per savo 
patikimą atstovą — lietuvį 
Londone.

Užsakymai išpildomi garan
tuotai, greitai ir palyginti, ne
brangiai.
N. Butkūnai, 9 Cowper St., 
St. Kilda, Vic. Tel. XJ4671. 
A. Klimaitis, 313 Bulwer St., 
Perth, W.A. Tel. 282315.

STEPONAS f
SARAKULA 8

Augštai kvalifikuotas siuvėjas 
patenkins visus jūsų reikalavi-H 
mus. Rankų darbas atliekamas^ 
europiečių specialistų priežiū-y 

: roję.
: Čia pat labai pingiai parduo-g 
■ damos medžiagos pasiuntimui^ 
: jūsų giminėms į “anapus”. g

S. SARAKULA, jį
15 Park Str., Sydney, City, g 

i (Pirmas augitas), tel. MA 4533»

J. Strautins

SIUNTINIAI I LIETUVA >

5-TH FLOOR

306 The Causeway
MELBOURNE 

zultatai buvo visą laiką apylygiu 
ir tik priešo augštaūgis centras 
nulėmė rungtynes mūsų nenaudai. 
Kiek teko matyti, M. Kelertaitė 
pirmą sykį savo žaidimo karje
roj žaidė taip puikiai ir nepapras
tai veržliai. Jau kelintas rungty
nes dėl padarytos apendicito ope
racijos nežaidžia G. Kitienė.

Taškai: M. Kelertaitė 18, Pe
čiulytė su O. Kelertaite po 6 ir 
Prima 4. ši komanda sezoną bai
gė šeštoje vietoje, žinant vietos 
komandų stiprumą, tatai nėra blo
gai, nors galėjo būti trupučiuką 
ir geriau. Antrame varžybų rate 
buvo žaista daug geriau, negu 
varžybų pradžioje. Apskritai — 
padaryta pažanga.

VYTIS MERGAIČIŲ II (jauni.)
— NORTH 39-41 (24-26)

Pralaimėjimą atnešė' blogas 
baudų metimas. Iš gautų 11 bau
dų, vos ne vos įmesta viena. Prie
šininkės, iš gautų 20, realizavo 11. 
Blogas buvo ir gynimas. Jaunės 
turi labai pasitempti, norėdamos 
patekti į ketveriukę. Taškai: An- 
driušytė 17, D. Radzevičiūtė 10 ir 
Ludbarzs 8.

LAIMĖTAS STALO TENISO 
FINALAS

Vyties komanda finalinėse 
rungtynėse susitiko su Norman — 
Memorial komanda. Laimėjimas 
pasiektas 7-4 rezultatu. Laimėję 
šį finalą, Vytiečiai tapo Major 3 
klasės čempijonais.

VYTIS MERGAIČIŲ (jaunių) II
— TORRENS 39-33 (21-17)
Jaunės laimėjimą pasiekė dide

le kova ir pastangomis, žaisda- 
mos be pamainų, jos ypač turėjo 
saugotis baudų, be to, labai pa
vargo. Noras laimėti padėjo su
kaupti jėgas ir priešininkes nu
galėti. Taškai: Andriušytė 18, D. 
Radzevičiūtė 15, L. Radzevičiū
tė 4 ir R. Šulcaitė 2. B.N.

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

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

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

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

t EUROPIETIS SPECIALISTAS ___ ::
OPTIKAS F z

” Pritaiko Jūsų akinis ir parduoda visų rūšių 1 Z
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., j
šeštad. 9-13 va). J ••
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., I I - -

.. Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) ŲJ
iTel. 62-2231 f j I

| COSMOS TRADING CO.: 
i ANTRAJAM KALĖDINIAM TRANSPORTUI SIUNTINIUS £ 
J PRIIMAME IKI 23-čIO RUGSĖJO. SIUNTINIAI ADRESA- * 
j TŪS PASIEKS GRUODŽIO MĖN. VIDURY. X
>: Jūsų siuntinys gali būti apdraustas iki £ 100.- vertės!
>; Laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt. pigiomis kainomis. į 
£ IŠPARDAVIMAS ŽIEMOS SEZONUI: J

Paltinė medžiaga 21/- už jardų* (kainoje muitas įskaitytas). X 
X Angliška kostiuminė medžiaga 49/- už jardą. Vilnonės skare- 
J lė. 29/6. £
$ Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin- >• 
>• kelio stotį prekine važta:
H 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325. £
>; Mieste: 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas). J 
J Tel. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadieniais 
jj ir šeštadieniais).
£ SKYRIAI: |

Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., H u ris tone Park, N.S.W. -į 
* Tel. LL 5549. H
>: Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd,, Hindmarsb, S.A. < 
£ Per the: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A. J

Brisbaneje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. >( 
Tel. 7 5827. >;

Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm. £ 
£ Launčestene: J. Krutulis, 41 William St., Launceston, Tasm. 
£ Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic. į

MŪSŲ PASTOGĖ

ŠACHMATININKAI TAIP PAT...
Finalinėse rungtynėse Vyties 

šachmatų komanda nugalėjo 4-1 
Adelaide komandą ir tapo B gru
pėje čempijonais.

SKAUDI NELAIMĖ
Žinomą p.p. Urmonų šeimą iš

tiko netikėta ir skaudi nelaimė. 
Vyties krepšininkas L. Urmonas, 
jo sesuo Regina Starinskienė ir 
jos vyras V. Starinskas, grįždami 
iš Geelongo j Adelaidę, rugpjūčio 
31 d. apsivertė su mašina ir visi 
trys buvo sužeisti. Regina Sta
rinskienė buvo sužeista labai sun
kiai ir mirė ligoninėje. L. Urmo
nas guli ligoninėje; sužeista gal
va ir petys. Atrodo, jog sužeidi
mas nėra labai sunkus, kaip buvo 
galvota iš pradžių. V. Starinskui 
sužeista koja. Regina Starinskie
nė š.m. 4 d. nepaprastai gausaus 
tautiečių būrio buvo palydėta j 
Centenial kapines, šią nelaimę 
skaudžiai pergyvena ir visa Vy
ties sportininkų šeima. Regina 
anksčiau žaidė už Vytį tinklinį ir 
dalyvavo poroje sporto Švenčių, 
gindama mūsų klubo spalvas.

B.N.

Sydnėjuje
SYDNĖJAUS KOVAS
VASAROS TURNYRE

Sydnėjaus Kovo krepšininkai 
žais prieš Sydnėjaus stipriausias 
komandas vasaros pirmenybėse, 
kūrios prasidės š.m. rugsėjo 11 d. 
Rungtynės vyks penktadieniais 
Sydney High School, Moore Park, 
salėje. Tik septynios geriausios 
komandos buvo priimtos dalyvau
ti. Rungtynės ir jų laikas bus pa
skelbtos vėliau.

V.š.

SVARBUS PRANEŠIMAS
KOVO SPORTININKAMS

Kaip daugumai yra žinoma, 
šiais metais sporto šventės metu 
Adelaidėje bus pravestos krepši
nio žaidynės ir jaunių grupėje. 
Kovo valdyba yra padariusi dide
les pastangas gauti Newtowno Po
licijos klubo salę jauniams treni
ruotis. Skaičius atsilankančių 
jaunių krepšininkų nėra pakanka
mas, kad pateisintų valdybos dė
tas pastangas. Jaunuoliai ir jų tė-

PADĖKIME LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINEI
TARNYBAI

Lietuvių Bibliografinė Tarnyba 
buvo bibliografo A. Ružancovo 
ir inž. S. Šimkaus įsteigta 1943 
m. LBT, talkininkaujant prof. 
Vaclovui Biržiškai, č. Grincevi- 
čiui, prof. S. Ivinskiui, P. Jacike- 
vičiui, V. Lidauskiui, B. Kvikliui 
ir N. Rušancovienei, suregistravo 
per 14 paskutiniųjų tremties me
tų dauginu kaip 2500 knygų ir 
brošiūrų, lietuvių išspausdintų 
tremtyje ir išeivijoje. Leidinių 
sąrašas buvo paskelbtas KNYGŲ 
LENTYNOJE, kurią leido LBT, 
vėliau Vlikas, paskui JĄV LB 
Kultūros Fondas, o dabar Čika
gos Lietuvių Literatūros Draugi
ja. KNYGŲ LENTYNA yra taip 
pat suregistravusi per 50.000 
svarbesnių periodikos straipsnių.

Šiuo metu LBT turi daug sun
kumų darbą tęsti reikalingu pla
tumu dėl lėšų stokos. Norėtume 

vai turėtų suprasti reikalingumą 
geriausio pasirodymo, reprezen
tuojant Sydnėjaus lietuvius Ade
laidės šventėje. Valdyba yra nusi
stačiusi neleisti vykti į Adelaidę 
nei vienam sprtininkui, kuris ne
silanko treniruotėse. Visi sporti
ninkai, ypatingai jauniai, prašomi 
įsidėmėti treniruočių laiką:

Kiekvieną šeštadienį nuo 9 vai. 
iki 12 vai. ryto jauniams, mote
rims ir vyrams krepšinis ir tink
linis. Būtinas dalyvavimas jau
niams.

Kiekvieną sekmadienį nuo 8 
vai. iki 10 vai. ryto vyrams ir 
moterims krepšinis. Jauniams 
krepšinis ir tinklinis pagal gali
mybę. Būtinas dalyvavimas vy
rams ir moterims.

Salė, adresas: Newtown Police 
Boys Club, Erskineville Rd., New
town. V.Š 

HANSA TRADING CO. sav v a

GENERAL MERCHANTS & INTERNATIONAL 
PARCEL SERVICE

MELBOURNE — 387 Lit. Bourke .t., Tel. MU 4811.
GEELONG — V. Bindokas, 38 Walsgott st., Nth. Geelong, Vic.
MOE — 13 Moore st., Moe, 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 25 D. IŠSIŲSIME PASKUTINIUS 
KALĖDINIUS TRANSPORTUS.

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

Siuntinys už pusę kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES visada pasiunčia geriausios rūšies 
PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ, BET DABAR SIŪLO SIUNTINI, KURIO VER
TĖ, NORMALIAI, BOTŲ DVIGUBA.

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

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

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

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

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

geriausios vilnos 1 yd....................................................•_....................  £ 3.0.0.
Vyriški pusbačiai oxford .............................................   £ 2.5.0.
I visas kainas muitas jau įskaičiuotas.

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

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

VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI: '

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JURĄ S)

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

c

todėl atkreipti knygų, žurnalų ir 
laikraščių leidėjų dėmesį j LBT 
darbo svarbumą lietuvių kultūrai 
ir prašyti siuntinėti jau savo lei
dinius, bet kuria kalba spausdina
mus, bet kuris liestų Lietuvos ar 
lietuvių tautos ir kultūros reika
lus. Tie leidiniai reikalingi įtrauk
ti į bibiografines žinias, šiuo pat 
yra prašomi ir visi lietuvių moks
lininkai, kurie planuoja leisti sa
vo darbus svetimomis kalbomis, 
o taip pat organizacijos siuntinė
ti savo veikalus, statutus, apys
kaitas, programas ir kt. LBT. Ji 
visa suregistruos ir perduos Pa
saulio Lietuvių Archyvui Čikago
je saugoti. LBT adresas: Lithu
anian Bibliographical Service. 
1132 Walnut St., Daneville, IR., 
U.S.A.

VLIKo Prezidiumą*..

TAIP PRASIDĖJO 
“KULTŪRINIS 

BENDRADARBIAVIMAS’’...
Kultūrininkams besijaudinant 

dėl "kultūrinio bendradarbiavimo 
su tėvyne”, maksviniams valdova
ms priimtinieji “kultūriniai san
tykiai" jau prasidėjo. Iš Ameri
kos bolševikų valdomon Lietuvon 
nuvykusių "piligrimų” tarpe yra 
brukliniškio “Aido” choro vadovė 
Mildred Stenslerienė, kuri ėmėsi 
Amerikos lietuvių kultūrininkų 
atstovavimo vaidmens. Pasikalbė
jimo su Tiesos reporteriu ji “ap
švietė" tenykščius rašytojus ir 
skaitytojus apie lietuvių kultūri
nę veiklą Amerikoj. Anot jos, 
Amerikos lietuvių kultūrinė veik
la koncentruojasi "Lietuvių Meno 
Sąjungoj”, toj pačioj, kurioj Mil
dred yra sekretorė. Sąjungoj esą 
“apie pusė šimto meninių kolek

*1. 5

tyvų", tik jų skaičius mažėjąs, ka
dangi “senoji karta palaipsniui 
pasitraukia, o jaunimas tolsta nuo 
lietuviško meno, suamerikonėja”.

Iš to “pusės šimto kolektyvų 
Mildred minėjo Brooklyno (ji sa
kė, kad New Yorko) ir Chicagos 
“liaudies teatrus" (1), kurie dau
giausia vaidiną Rojaus Mizaros 
veikalus, ir dar minėjo tuose pa
čiuose miestuose esamus "Aido” 
chorus. Pažymėjo, kad brukliniš
kio choro repertuare" be įvairių 
tautų dainų, nemaža vietos užima 
lietuvių tarybinių kompozitorių 
kūriniai”, o Chicagos choras pa
sižymėjęs tuo, kad vaidinęs (ru
sišką) operetę “Zaporožietis už 
Dunojaus”.

Vilniaus radiofonui toji “Ame
rikos lietuvių kultūrinė ambasa
dorė” nuvežė tris juosteles su įra
šytais, kaip ji sakė, "Amerikos 
lietuvių chorų ir solistų koncer
tais”. Vienoje juostelėje ištisai 
įrašytas pačios Mildred diriguo
jamo choro koncertas Laisvės su
kakčiai pagerbti prieš porą metų 
surengtasis koncertas.

Vilniškiai kultūrininkai buvo 
tiesiog pritrenkti nuo tos infor
macijos ir dar plačiau išsižiojo, 
kai išgirdo juostelių įrašus...

Tuo tarpu respublikinė biblio
teka Kaune tik dabar gavo prof. 
E. Fraenkelio etimologinio lietu
vių kalbos žodyno septynis sąsiu
vinius. Bibliotekininkas Stasys 
l’apečkys ta proga informavo vi
suomenę Lietuvoj, kad užsieniuo
se kalbininkai vis plačiau domisi 
lietuvių kalba. Iš to jo informavi
mo matyti, kad nuo Vakarų izo
liuota dabartinė respublikinė bib- 
lioteka tik dabar tegavo progos 
išgirsti prof. E. Fraenkelio var
dą, ir kad bibliotekininkai litua
nistai nežino, nei kada profeso
rius Fracnkelis pradėjo lietuvių 
kalba domėtis, nei kada jis mirė.

LNA
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MtanęsMffE
MELBURNO PASIŠVENTĖLĖS
Š. m. rugpjūčio 89 d. įvyko So

cialinės Globos Moterų Draugijos 
metinis susirinkimas draugijos 
veiklos pranešimui išklausyti, pi
niginei apyskaitai priimti, naujie
ms organams išrinkti, ateities 
darbams nusakyti. Susirinkimas 
vyko Lietuvių Namuose, Thorn- 
bury, kur draugija turi savų būs
tinę ir prie kurių įgijimo jos nuo 
seniau prisidėta įnašais — paskola 
Melburno Lietuvių Klubui.

Susirinkimui pirmininkavo V. 
Kazlauskienė, sekretoriavo E. 
Žiedienė. Pranešimų apie Sociali
nės Globos Moterų Draugijos vei
klų padarė draugijos pirmininke 
V. Kuncaitienė, apibūdindama li
gonių globojimų, juos medžiagi
niai bei moraliniai paremiant. 
Teikta parama jos reikalingiems 
tiek čia esantiems lietuviams, tiek 
Vokietijoje likusiems ar Lenkijo
je gyvenantiems. Lėšoms telkti 
buvo laikyta bufetai įvairiuose 
parengimuose, pravesta vajai pi
nigais ir daiktais, suruošta loteri
ja. Sušelpta Vokietijos lietuviai 
pasiunčiant jiems per Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybų pinigais £ 300; Vasario 
16 d. gimnazijos neturtingiems 
mokiniams gydyti paskirta £ 50; 
Punsko lietuviams pasiųsta dra
bužių ir avalinės; sušelpta esu 
varge tautiečiai. Draugija, be tie
sioginių uždavinių vykinimo, da
lyvavo ir vietos bendruomenės 
gyvenime. Prisidedant prie vieno 
iš svarbiausiųjų bendruomeninių 
siekimų vykinimo bei pastangų 
lietuvybei jaunųjų tarpe ugdyti, 
paskolinta Melburno Lietuvių 
Klubui Lietuvių Namų reikalams, 
£ 100, tuo padidinant savų anks
tesnį įnašų — paskolų.

Draugijos iždininkei Morkūnie
nei negalint susirinkime dalyvau
ti dėl ligos, kasos apyskaita pra
nešė draugijos sekretorė E. čy- 
pienė.

Kontrolės komisijos pirmininkė 
R. Pumputienė pranešė, kad 
draugijos atskaitomybė yra tvar
kinga. Pasisakydama dėl draugi
jos veiklos, prašė susirinkimų pa
sisakyti dėl paskolos davimo Mel
burno Lietuvių Klubui. Susirinki
mas balsavimu paskolos išmokėji
mų patvirtino ir priėmė piniginę 
apyskaitų patiektoje formoje.

Naujan komitetan išrinkta šios 
Draugijos narės, kurios pasiskirs
tė pareigomis šiaip: pirmininkė 
V. Kuncaitienė, sekretorė V. Kru-

žienė, iždininkė A. Jakutienė, li
gonių reikalų rūpintoja V. Kaz
lauskienė ir parengimų tvarkytoja 
E. žiedienė. Kandidatėmis liko: 
Valaitienė ir B. Bitienė. Kontro
lės Komisijon išrinkta: E. čypie- 
nė, S. Mciliūnienė ir A. Vingie
nė.

Einamuose reikaluose svarstyta 
įvairūs sumanymai draugijos vei
klai plėsti, aktingiau prisidedant 
prie lietuvybės išlaikymo pastan
gų. Prieita sutarimo, kad tuja 
prasme papildomi draugijos įsta
tai.

Po susirinkimo ten pat, Lietu
vių Namuose, pabendrauta, pasi
šnekučiuota prie kavos puodelio 
ir įvairių skanėstų. Pakilių susi
rinkusiųjų nuotaikų įvairino dai
nos, atliktos E. Balčiūnienės, E. 
Čypienės, B. Tamošaitienės, I.. 
Vacbergienės, E. žiedienės. Gra
žia tarena porų eilėraščių padek
lamavo Prašmutų dukrelė Laimu
tė.

Vargu ar kas galėtų geriau iš
reikšti lietuvio broliškųjį nusitei
kimų savam tautiečiui, kaip Soci
alinės Globos Moterų Draugijos 
narės savo nepaliaujamu triusu 
lėšas teikdamos, savo neišblėsta
mu pasišventimu tiesdamos rankų 
suvargusiam padėti, drauge neiš- 
sijungdamos iš bendruomeninio 
gyvenimo bei solidarizuodamos su 
jojo siekimais. Draugijos darbo 
sėkmingumas rodo, kad josios 
veikla turi bendruomenės narių 
įvertinimų ir paramų. Ji remiama, 
greičiausia, ne dėl to, kad taip 
elgtis verčia "noblesse oblige” 
motyvas. Priežastimi yra prasmin
gesnis dalykas: suvokimas ben
druomeninio gyvenimo dėsnio, 
kad bendruomenės nariais privalu 
rūpintis visiems lietuviams. Tuo 
kartinis labdaros veiksmas išvir
sta sisteminga socialine globa. Ji 
neabejotinai yra efektyvi tada, 
kai esama gyvo ryšio su visais 
bendruomenės nariais, tampresnio 
įsijungimo į bendruomeninių inte
resų bei socialinių reikalų rūpini- 
mų.

Be noro dirbti, be sugebėjimo 
patį darbų tinkamai atlikti, be jsi- 
sųmoninimo solidarumo idėja, rei
kalingas ir atitinkamas nusiteiki
mas, pasireiškiųs pasišventimas 
savam artimui-tautiečiui. O tokio 
pasišventimo — mūsų gyvenamo
se aplinkybėse labai branginamos

MELBURNAS
TAUTINIO SOLIDARUMO 

ŠVENTĖ MELBURNE
Rugsėjo 6 d. melburniškiai 

šventė tautinio solidarumo dienų. 
Iškilmingas pamaldas atlaikė ir 
šventinį pamokslų pasakė kun. Pr. 
Vaseris. Pamaldoms giedojo p. P. 
Morkūno vadovaujamas bažnyti
nis choras.

Minėjimui šv. Jono bažnytinėn 
salėn susirinko per porų šimtų 
žmonių. Pradiniu žodžiu bendruo
menės skyriaus pirmininkas p. N. 
Butkūnas susirinkusiuosius pas
veikino ir palinkėjo visiems pasi
jausti vienos lietuvių šeimos na
riais. I salę buvo įneštos vėliavos 
— tautinė, skautų ir ateitininkų. 
Tylos minute pagerbti žuvusieji 
dėl tėvynės laisvės. Dienai tinka
mų žodį paskaitė p. J. Gylys. Iš
kėlė žydų tautos pavyzdį išblaš
kytiems lietuviams. Tautos dva
sios balsas ir mums kiekvienam 
kalbus, kaip turime gyventi ir ap
sispręsti. Pavojus nutautėjimui di
delis, kol mes nesuprasime tau
tos balso ir jo nepaklausysime.

Choras, vadovaujamas p. A. 
čelnos, padainavo 3 dainas. Iš sa
lės ponai Bikulčiai per bendruo
menės pirmininkų chorui įteikė 
£20 dovanų. Aukotojas jautriu 
žodžiu iškėlė dainos reikšmę. Pro
gramoje dalyvavo jaunių atstovė 
A. Gylytė su eilėraščiu. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

Skautai ir ateitininkai šventė
je dalyvavo uniformuoti ir orga
nizuotai. šventės ir savo veiklos 
dešimtmečio minėjimų skautai at
skirai suruošė rugsėjo 12 ir 13 
dienomis. M.P.I.

savybės — Socialinės Globos Mo
terų Draugijos narėms Melburne 
netrūksta.

Naujajam draugijos komitetui, 
kurios pryšakyje ir šį kartų yra 
V. Kuncaitienė, linkėtina dirbamų 
darbų ne tik tolygiu sėkmingumu 
tęsti, bet ir jį plėsti bei gilinti, 
kad jis sava apimtimi atitiktų 
bendruomenės narių jaučiamų at
sakingumų dėl prisiimto pašauki
mo tremties sųlygose.

V. J.

LIETUVI,
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI Į PAŠTĄ

SU “MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

I
 A.L.B. BANKSTOWNO VALDYBA DRAUGE SU BANKS- j 

T0WN0 NAMŲ VALDYBA Š.M. RUGSĖJO 19 D. (ŠEŠTADIE- £ 

NĮ) BANKSTOWNO LIETUVIŲ SALĖJE RUOŠIA X

SALM VAKARĄ |

\ I j

VAKARO PELNAS SKIRIAMAS SPORTO AIKŠTE į 
ĮRENGTI JAUNIMUI TUŠČIAME BANKSTOWNO LIET. Ž 
NAMŲ SKLYPE. Ž

Meninėj programoj dalyvauja tautinių šokių šokėjai, va- X 
dovaujami žinomos prityrusios pedagogės p. Zakarevičienės. y

Gros gerai pažįstama linksmoji Spaudo* Baliau* muziko* -j- 
kapela. X

Veiks puikus bufetas. X

Pradžia 7 vai. vakaro. X

Bilietų kaina 10 šil.; mokai, ir *tud. — 5 šilingai.

Visus, kam rūpi lietuvių jaunimo ateitis, maloniai kviečia- į 
me paremti sporto aikštės įrengimo reikalų ir jaukiai pra- į 
leisti vakarų. X

RENGĖJAI X

SYDNEJUS
MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Š.m. rugpjūčio 30 d. Sydnė- 

jaus Lietuvių Namuose Rcdferne 
įvyko Lietuvių Moterų Soc. Glo
bos D-jos susirinkimas.

Susirinkimų pravedė šiai dienai 
išrinktoji pirmininkė p. Dryžienė, 
sekretoriavo p. Ramanauskienė. 
Buvo išklausyta Valdybos prane
šimų, išdiskutuota ir priimta tei
sininko L. Karvelio paruošti D-jos 
įstatai ir aptarti kiti įvairūs bė
gamieji reikalai. P. Cibulskienei 
dėl nesveikatos pasitraukus iš sek
retorės pareigų, jos vieton išrink
ta nauja sekretorė p. Boreikienė 
ir pririnkta dvi naujos valdybos 
kandidatės — p. Obuolevičienė ir 
p. Virgininkienė. Po susirinkimo 
buvo Ponių Arbatėlė. V.S.

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS
A.L.B. Sydnėjaus Lietuvių Mo

terų Socialinės Globos Draugija 
skelbia tęsinį aukotojų sarųšo:

po £ 5.0.0 aukojo: P. Alekna, 
A. ir A. Baužai, P. Dirkis, V. 
Šablevičius, A.V. (prašė pavardės 
neskelbti);
£ 4.0.0 — L. Makauskas;
£ 2.10.0 — P.R. Alekna;
£ 2.2.0. — A. Stupuras;
po £ 2.0.0 aukojo: B. ir V. Bar- 
kai, S. Baltramiejūnas, J. ir G. 
Čujus, J.G. Dočkus, V. ir A. Jakš
tai, A. Masaitis, K. Peliūrytis, p. 
Žilys, T. Vikuckas;
£ 1.10.0 J., Gocentas;
po £ 1.0.0 aukojo: A. Alčiauskas, 
P. Bačiulis, L. Bukevičienė, P. 
Burokas, A. Brunkas, čižauskas, 
V. Doniela, P. Donielienė, J. Dir- 
ginčius, V. Danta, S. Dryžienė, 
K. Gumeniukienė, M. Gailiūnas,
A. Genys, O. Gilandienė, J. Inkra
tas, H. Jančevskis, A.O. Jablons
kiai, J. Jasisinskaitė, Jarmalavi- 
čiai, Jurkėaičiai, V. Jasiūnienė,
E. Juškevičius, H. Keraitis, V. 
Karpavičius, S. Kemėšius, J. Kuš- 
leika, P. Kazlauskas, P. Kuprie- 
nė, J. Kataržis, A. Kuras, J. Ka- 
ritonas, S. Kunkulis, S. Kolakaus- 
kienė, P. Mironienė, B. ir M. Ma
taičiai, K. Makūnas, Ničajus, A.
B. Obuolevičiai, A. Prašmutas, 
S. Paulauskas, V. Patašius, T. 
Reižgienė, V. Rimkienė, D. Sta- 
siūnaitis, F. Sipavičius, P. Savic
kas, B. Stelmokaitis, J. Statkus, 
šumskis (sen.), šutai, J.P. Tallat 
-Kelpšai, E. Valevičius, A. Venc
lovas, B. Žilinskienė, A. Ząlaga, 
nežinomas arba p.p. X ir X;
po 10 šil. aukojo: K.A. Adickas,
F. Andrulis, A. Andriuškevičiai, 
O., K., K. Križevičius, E. Janu
šienė, V. Miniotas, Milašienė, V. 
Medelis, A. Narbutas, O. Osinie- 
nė, G. Pullinen, V. Raštutis, J. 
Ramanavskis, A. Statkus, Z. Smo
lenskas, šliteris, S. Visockis, S. 
Zablockis ir p. Liūgą 5 šil.

Už atsiųstas aukas ir parodytų 
Draugijos tikslams pritarimą, 
Valdyba taria nuoširdų lietuviškų 
ačiū. Draugijos Valdyba

Bendruomenės Baliu
s

ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA, 
š.m. rugsėjo mėn. 26 d. 7 vai. vak.

LIETUVIŲ NAMUOSE, NORWOOD, EASTRY ST., RUOŠIA

ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA 
š.m. rugsėjo 19 d., šeštadienį, 7 vai. vak.

LIETUVIŲ NAMUOSE RUOŠIA

Bus geras orkestras ir turtingas bufetas.
Ponios prašomos paremti bufetų savo aukomis.

Adelaidė* Apylinkė* Valdyba

POBŪVI
PAGERBTI ADELAIDĖS MOTERŲ SEKCIJĄ.

Pobūvio meninę programų išpildys sol. p.p. Gučiuvicnė 
ir Vasiliauskienė, pianistė p. D. Oldham ir rašytojas Pulgis 
Andriušis.

P. V. Starinskų p.p. Urmonus, Romų, Leonų ir visus gimines, 
žmonai, dukteriai, seseriai ir giminaitei

REGINAI STARINSKIENEI — URMONAITEI

tragiškai mirus, giliai užjaučia
A.L.S.K. “Vyti*” V-ba ir Sportininkai

Hi

PAMALDOS
Rug*ėjo 20 d. pamaldos Banks- 

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

Rugsėjo 27 d. pamaldos Wenl- 
worthville karmelitų bažn. 10 vai. 
45 min.

Rugsėjo 27 d. Wollongong apy
linkių lietuviams pamaldos W. 
Katedroj 5 vai. po pietų.

Kiekvienų sekmadienį lietuviš
kos pamaldos Camperdowne St. 
Jozeph's bažnyčioje 12 vai.

PIRMOJI IŠPAŽINTIS
..Rugsėjo 19 d. — šeštadienį 3 
vai. po pietų Camperdowne visi 
lietuviai vaikučiai ruošiami pirmai 
Komunijai, kur susirenka bend
ra pamokai ir apeigų repeticijai. 
Po šio pasiruošimo seks ir pirmo
ji išpažintis.

Pirmoji Komunija įvyks spalio 
mėn. antrųjį sekmadienį (11 d.).

K.P.B.

ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS
Sydnėjaus ateitininkų susirin

kimas įvyks š.m. rugsėjo 20 d. p.p. 
Bučinskų namuose, 31 Pyramid 
Ave, Padstow. Susirinkimo pra
džia ne 2.00 vai., kaip buvo skelb
ta, bet tuoj po Bankstown'o Liet. 
Namuose ruošiamo Jaunimo Tau
tos šventės Minėjimo oficialiosios 
dalies. Visi nariai prašomi šiame 
susirinkime dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų prieš ruošiamų 
Kristaus Karaliaus šventės minė
jimų, kuriame bus šventinama vė
liava ir duodamas įžodis.

ATEITININKŲ 
LINKSMAVAKARIS

Rugsėjo 26 d. Sydnėjaus ateiti
ninkai ruošia Linksmavakarj Ban- 
kstown’o Lietuvių Namuose su 
gražia ir įdomia programa. Čia 
vėl bus proga išgirsti “Rožyčių” 
oktetų, vadovaujamų p. A. Pluko. 
Ypač laukiama atsilankant viso 
Sydnėjaus lietuviško jaunimo.

MIŠIOS STUDENTAMS
Trečiam trimestrui prasidėjus, 

Sydnėjaus Liet. Studentų Sąjun
gos Valdyba kviečia visus studen
tus ir jaunimų dalyvauti šv. Mi
šiose, kurios įvyks rugsėjo 20 d. 
Camperdowne. Pamaldas su die
nai deramu pamokslu taikys kun. 
P. Butkus. Išpažinčių bus klauso
ma prieš pamaldas ir Valdyba 
prašo mielus ' kolegas juogausiau 
dalyvauti šv. Komunijoje.

Tuoj po pamaldų visi studentai 
renkasi Camperdowno bažnyčios 
salėn, kur bus pasitarta dėl tre
čiame trimestre numatomų pra
mogų. Svogūną* Svogūnaitis

BANKSTOWNAS
JAUNIMAS RUOŠIASI MINĖTI 

TAUTOS ŠVENTĘ

Iš įprastinių Bankstowno šven
čių vaikams šiais metais 8-tos rug
sėjo minėjimas bus rengiamas vi
sam jaunimui. Minėjimo meninei 
programai intensyviai ruošiasi 
Bankstowno ir Camperdowno sa
vaitgalio mokyklos, o taip pat di
desnė grupė vaikų ruošiama ir 
Auburne.

Manoma, kad programoje da
lyvaus skautai, lituanistiniai kur
sai ir neperseniausiai susidariusi 
jaunimo tautinių šokių grupė.

Atrodo, šis minėjimas bus kruo
pščiausiai paruoštas, ir jis bus 
įdomus ne tik jaunimui, bet ir 
suaugusiems.

Tėveliai, nepagailėkite džiaugs
mo savo vaikams ir būtinai juos 
atveskite jų šventėn, kuri įvyks 
š.m. rugsėjo 20 d. 12,30 vai. Ban
kstowno Liet. Namuose.

B.K.T.

ŠAUNUS VAKARAS

š.m. rugsėjo 19 d. (šeštadie
nį) 7 v.v. Bankstowno Apylinkė 
drauge su Bankstowno Namų 
Valdyba rengia VAKARĄ — PA
SILINKSMINIMĄ, kurio pelnas 
skiriamas sporto aikštei šalia 
Bankstowno Liet. Namų įrengti.

Sydnėjaus lietuvių jaunimas 
savo sporto aikštės neturi, o juk 
svetimose yra vis dėlto daugiau 
pavojų nutausti.

Mes rūpinamės lietuviškomis 
kapinėmis, senelių prieglaudomis, 
alkoholikais ir kt. Svarbūs ir šie 
reikalai, bet žymiai svarbiau yra 
daugiau rūpintis mūsų gyvuoju 
bei judriuoju jaunimu, kuris juk 
yra vienintėlė mūsų tautos atei
ties viltis. Tik įsivaizduokime, 
koks nusivylimas būtų pavergtųjų 
brolių Tėvynėje, jei jie sužinotų, 
kad mes, laisvieji, bepajėgiame 
rūpintis tik kapais ir paliegėliais, 
o savąjį jaunimų paliekame Die
vo valiai.

Taigi savosios sporto akštės 
įrengimas yra pirmaeilis uždavi
nys, ir todėl tikėtina, kad visuo. 
menė jį parems juoskaitlingiau 
apsilankydama tam tikslui rengia
mame vakare.

Dalyvausiųs

Lietuvis 
šaldytuvų mechanikas 

Skambinti tel. UY 7345

ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA, 
ž.m. spalio mėn. 10 d., šeštadienį, 7 vai. vak.

LIETUVIŲ NAMUOSE, NORWOOD, EASTRY ST., RUOŠIA

POBŪVI
pagerbti ilgametį savaitgalio mokyklos vedėjų p. V. Statnickų.

Visi bendruomenės nariai kviečiami tame pobūvyje daly
vauti ir prašomi registruotis pas Apylinkės Valdybos narius 
ir platintojus iki š.m. spalio mėn. 4 d.

Adelaidė* Apylinkės Valdyba

METINIS MELBURNO LIETUVIŲ NAMŲ B AI JUS
įvyks š.m. spalių mėn. 9 d.

(PENKTADIENI)
BALIUE RASITE: • Gerų ir visų mėgiamų 
orkestrų, • Pramogas ir meninę dalį, kurių 
kituose baliuose dar nebuvo, • Turtingų bu
fetų, • Didelį pasirinkimų tauriųjų gėrimų 
bei putojančio alučio.

RICHMOND TOWN HALL
Visi Melburno ir apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami baliuje dalyvauti. Ateik pats ir 
pakviesk savo draugų ar kaimynų, nes 
TOKS BALIUS MELBURNE METUOSE 
TIK VIENAS.

PRADŽIA 8 VAL. VAKARO, 
PABAIGA 2 V. RYTO.

Pakvietimu* platina p.p. Ig. Alek
na ir J. Čirvinska*. Užsakant te
lefonu — XB 2155 (po 6 v. vak.)

M.L.K. TARYBA

S

NUOSAVUS NAMUS, ; •

įmokėjus mažų depozitų, '

GREITAI, TVARKINGAI ;
IR GRAŽIAI t

PASTATO JUMS ;’

M. LUCAS & CO.
ž REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. J 

107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.
S PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 1
X IŠRŪPINAME PASKOLAS. t
JJ Skambinti tel.: WJ 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. ?
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