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POLITINIU ĮVYKIŲ MAIŠATIS
Propagandos raketa mėnuliu. Vakarų kultūros reprezentantas ir vadas 

šypsosi ii’ geria drauge su didžiausiu moderniųjų laikų budeliu ir pavergė
ju. Amerikos tauta nebyli stebi, kai išlipa komunisti niai pogrindininkai iš sa
vojo lėktuvo. Sovietinė propoganda triumfuoja.

š.m. rugsėjo 15 d. Sovietų pa
leistoji raketa pasiekusi menui;. 
Raketos skridimų patvirtina visos 
astronominės stotys, tačiau dėl 
to, kad ji “numatytu laiku ir nu
matytoj vietoj” būtų sudužusi į 
mėnulio paviršių, niekas iš vaka
riečių mokslininkų negalįs suteik
ti pasauliui galutinio liudijimo. 
Amerikos viceprezidentas Nixo- 
nas spaudos korespondentams pa
reiškė, kad ši sovietų raketa bu
vusi jau ketvirtoji, kuria bandy
ta pasiekti mėnulį. Nors daugelis 
Vakarų mokslininkų stebisi šiuo 
sovietų atsiekimu, tačiau yra ga
na rimtų įtarimų, kad aplinkybė, 
jog ši raketa pasiekė mėnulį, ga
li būti tik eilinė bolševikų pro- 
pogandos priemonė, bandžiusi pa
reikšti reikiamų svorį Ameriką 
lankančiam Chruščiovui.

Žymus Mičigano universiteto 
(Amerikoj) profesorius Fred Had 
dlock, astronomijos ekspertas, 
pirmasis išsklaidė šio pasisekimo 
mitų, tvirtindamas, kad rusai dar 
neturi tokių astronominių priemo
nių, kurios galėtų vairuoti tolimo
jo skridimo raketų norima krypti
mi. Taigi ir šiuo atveju jų tvirti
nimui negalima esu teikti perdaug 
reikšmės. Pagal minėtojo profeso
riaus nuomonę, esu visiškai lengva 
įrengti raketoje įtaisų, kuri, su
sidurdama su mėnulio paviršium, 
galinti pasignalizuoti stiprių švie
sų efektus, matomus neperstip- 
riaušių žemės teleskopų, šiuo at
veju niekas iš vakariečių negalė
jęs nustatyti fakto, kad iššautoji 
į erdves raketa būtų pasiekusi 
tikslų, nes jos nutūpimo akimir
ka nebuvusi matoma.

Taigi atrodo, kad ir šiuo atve
ju sovietai tesužaidė vikrų propo- 
gandos triukų.

Tačiau politinė nūdienos raketa 
yra tikrai keista ir iš dalies gana 
aktuali. Sovietijos diktatorius 
Chruščiovas su savo šeima ir iš
tisa “svita” palydovų vieši Ame

SOVIETŲ JAUNIMAS 
NEKOMUNISTĖJA

Komsomolskija Pravda” savo 
vedamajame kreipiasi tiesiai į 
komjaunimo vadus ir rašo: “Ar 
jūs galvojate apie savo organiza
cijos ateitį? Juk praėjusiais me
tais ji sumažėjo. Pas jus, kalinin
gradiečiai, praėjusiais metais jūsų 
apygardoje buvo daugiau pareiš
kimų dėl išbraukimo iš narių tar
po, negu prašymų priimti į kom
jaunimą. Net Maskvoje prėju- 
siais metais per tūkstantį organi
zacijos padalinių nepriėmė nė vie
no naujo žmogaus”. Ir “Komso- 
moiskaja Pravda" dejuoja: “Keis
tas reiškinys! Darbo ir politinis 
jaunimo aktyvumas diena iš die
nos auga, o priėmimas į komso- 
molą mažėja. Kas atsitiko?” Atsa
kyme randame tame pat laikraš
tyje (š. m. V. 10.), kuris paskelbė 
Stalingrado darbo kolektyvo apy
skaitų, kurioje charakteringi dvie
jų komjaunimo merginų pareiški
mai: “Išėjau už vyro ir dabar nė
ra laiko dainuoti". Antroji teisi
nasi tuo, kad jai jau 24 metai, iš
ėjo už vyro ir dėl to ji, kaip pa
senusi, išbrauktina iš komjauni- 

rikoj. Jis atskrido sovietiniu TU 
— 14 lėktuvu ir nusileido viena
me iš karinių Vašingtono areod- 
romų. Jo sutikimui buvęs paties
tas milžiniškas raudonas kilimas 
ir Vašingtone gatvėse jo kelionę 
į Baltuosius Rūmus stebėję tūks
tančiai žmonių. Pats prez. Eisen- 
hoveris pasitikęs atsilankiusiuo
sius areodrome. Buvęs iššautas 21 
artilerijos saliutas, kaip svetimos 
vyriausybės galvai, nors Chruščio
vas nėra Sovietijos prezidentas, o 
tik ministeris pirmininkas. Taigi 
jam buvo suteikta net perdidelė 
garbė...

Vašingtono gyventojai, kurie 
dalyvavo Chruščiovo sutikime, 
buvę šalti, be šypsenų ir tylūs. Jo
kių ypatingų ovacijų minia nereiš- 
kusi, nors bolševikų oficiozai — 
Pravda ir Izvestija — visomis sa
vo propogandos triūbomis pučia, 
kad dar niekas, esą, Amerikoje 
nebuvęs taip iškilmingai sutiktas, 
kaip jų Chruščiovas...

Po pirmųjų informacinio pobūd
žio pasikalbėjimų, jau tos pačios 
dienos vakarų buvo suruoštas ofi
cialus priėmimas, kuriame daly
vavo 70 amerikiečių ir 23 rusai, 
į tų banketų Chruščiovas atvykęs 
tuo pačiu savo švarkeliu, kurį dė
vėjęs atskrisdamas, atseit — ne
pagerbęs amerikietiško etiketo... 
Nors priėmime Chruščiovas vis 
dėlto pasiūlęs išgerti "taikos” 
tostą.

Amerikos ir kita laisvojo pasau
lio spauda nėra nusiteikusi viltin
gai. Manoma, kad ir šis vizitas 
nepakeis pasaulio įtampos, jei 
amerikiečiai bus tvirti ir nedarys 
nuolaidų. Iš dabartinių praneši
mų atrodo, kd viceprezidentą Nix- 
onas formuoja Amerikos viešųjų 
nuomonę, pakartotinai pareikšda
mas, kad Amerikos karinis pajė
gumas ir erdvių tyrinėjimo atsie- 
kimai nesą atsilikę nuo rusiškų
jų...

mo”.
Jaunimo klube ėjo pasikalbėji

mai tema "Pasvajokime apie ko
munizmą", o Kultūros rūmuose 
ėjo šokiai. Pasvajoti apie komu
nizmų atėjo keli žmonės, o į šo
kius nuėjo visas nuo darbo lais
vas jaunimas.

“Komsomolskaja Pravda” iš V. 
15 d. rašo iš Kazachstano: “šiais 
metais Domenstrojo komjaunimo 
organizacija priėmė tik 2 naujus 
narius, Koksostroj — nė vieno. 
Balandžio mėn. iš 3.000 neorgani
zuoto jaunimo priimta į komso- 
molą... 5 asmenys!"

Ir pačiame komsomole (kom
jaunime) ne viskas kaip reikiant. 
"Komsom. Pravda” (iš V. 16 d.) 
dejuoja: "Mūsų komjaunime daug 
ir tokių draugų, kurie savo parei
gą būti komjaunuoliu, vadiną 
"komsolinc našta”, kurių jie nešą 
"nuo” “iki’, o atliekamu laiku 
virsta kažkokiais laisvamaniais, 
kuriems ne pro šalį pasityčioti 
tuo, ką jie skelbė savo pareigos 
ėjimo metu. Ir tokių daug!" Ir ta
rybinė valdžia gerai supranta, kad

Kitame pasaulio kovos sektoriu
je, Azijos žemyne, politinė padė
tis lyg ir atslūgo. Laos vyriausy
bė, sulaukus iš Amerikos paramos 
ginklais, maistu ir apranga, be to, 
instruktuojama amerikonų karinių 
ekspertų ir technikų, baigia su
naikinti komunistines gaujas, ban
džiusias nuversti dabartinį rėži
mų. Krašto vyriausybė skelbia, 
kad ji turinti komunistinių šiau
rės Vietnamo belaisvių, kas aiš
kiai įrodą, iš kur vyksta interven
cija.

Kinijos raudonieji, nors vis dar 
koncentruoja savo dalinius Indi
jos pasieniuose ,tačiau jau neuž- 
iminėja svetimos teritorijos. Rau
donųjų kiniečių spauda ragina In
diją gyventi taikiai, tačiau stato 
ir eilę reikalavimų: suvaržyti tibe
tiečių pabėgėlių politinę veiklą 
Indijoj ir nelaikyti krašte Dalai 
Lamos. Spėliojama, kad Dalai La
ma persikels į kitų kurių valsty
bę.

Nežiūrint laikinojo atoslūgio, 
Indijos min. pirm. Nehru vis dėl
to jieško naujų draugų kitur. 
Skelbiama, kad jis išvyko į Persi
ją ir Afganistaną, šios dvi valsty
bės laikosi provakarietiškos poli
tikos ,todėl manoma, kad Nehru, 
pasijutęs raudonųjų pavojaus ap
suptas, pradėsiąs j ieškoti atramos 
Vakaruose. Jau dabar Amerika 
pasišovusi padidinti Indijai para
mą kariniais reikmenimis.

Išvadoje vis dėlto reikia pa
brėžti, kad sovietų diktatoriaus 
įsileidimas Amerikon yra didelis 
sovietų politikos laimėjimas. Nors 
šį reikalą Amerikos vyriausybė ir 
nori apvilkti taikos geismo šydu, 
tačiau jos principams buvo suduo
tas gana sunkus smūgis, kurį iš
šaukė, greičiausia, baimė artėjan
čio konflikto. Taikos gi dievaitis 
nesiskubina ten. kur jis nejaučia 
tvirto apsisprendimo sutikti pavo
jus, kuriems atremti kraštas nesi
bijo ir didžiosios aukos...

tokie "jaunieji laisvamaniai”, tai 
visų pavojingiausi tarybinei val
džiai. Daug ir “abejingųjų” —tai 
tie, rašo “Komsomolskaja Prav
da”, kurie neina jokių pareigų sa
vo organizacijai, kurie nesisieloja 
jos likimu; jie abejingi pasikalbė
jimams susirinkimuose, jie, apla
mai imant, abejingi viskam. Jie 
tik retkarčiais ateina į susirinki
mus; moka nario mokestį, bet ir 
tai daro neregulariai". Tai, ką 
“Komsomolskaja Pravda” parašė, 
reiškia, jog komjaunimo entuziaz
mas yra negrąžinamai žuvęs ir 
pasiaukojimas revoliucijos idė
joms, komjaunimas parėjo į pilką 
kasdienybę ir sustingo, tad nenuo
stabu, kad "Komsom. Pravda” rė
kia dėl “jaunimo nuėjimo į buitį” 
(“uchod molodioži v byt”). Jauni
mas neina j komunistinę organi
zacijų, o jei ir užsirašo, tai tik 
“asmeniškais, savanaudiškais su
metimais”. Iš Lietuvos žinome, 
kad į aukštąsias "mokyklas kandi
datų yra ketveriopai daugiau, ne
gu jų gali būti priimta, o priima 
tik tuos, kuriuos kompartija reko
menduoja, tad tokiais “savanau
diškais motyvais” jaunimas ir ra
šosi j komunistinio jaunimo orga
nizaciją.

LIETUVIŠKAS JAUNIMAS TARP 
DVIEJU PASAULIŲ

Geležinė Uždanga nieko nepa
jėgia padaryti, kad Europos tau
tos neturėtų jokių ryšių ir nenu
sižiūrėtų viena j kitą kaip “ten” 
kas yra.

GĖDOS DANGSTYMAS
Pastaruoju metu lietuvis darbi

ninkas su jaunuoliu yra pasiekę 
Vakarus ir laisvojo pasaulio lietu
vius supažindino su tarybinio gy
venimo kasdienybės nuotrupomis. 
Iš to drąsiai galima darytis išva
dą, kad jaunimas yra visiškai pa
jėgus tarybinę tikrovę pakanka
mai bešališkai vertinti, nors ilgus 
metus buvo priverstas klausytis 
propogandinių garsiakalbių. Jau 
pačioj pradžioj tenka pabrėžti: 
lietuviškasis jaunimas iki šiol ne
pasidavė užkrečiamas komunizmu. 
Procentualiai dirbančiųjų tarpe 
Lietuvoje tikrų komunistų skai
čius tiek apskritai, tiek ir jaunuo
menėje yra labai ir labai mažas. 
Tai labai gerai žino ir iš Maskvos 
vairuojamoji komunistų partijos 
vadovybė. Kad nebūtų niekingos 
gėdos, jog tarybinis režimas per 
dešimtmečius nė kiek nepasidarė 
mėgstamesnis, demagoginė propa
ganda surado visam tam dirbtinį 
pagrindą: tai turi būti, “buržua
zinių nacionalistų liekanos”, jos 
tai nuolat priešinasi režimui, 
dirbtuvėse, kolūkiuose ir kitur 
klaidina dorus piliečius ir "nuodi
ja jaunimų”. Iš tikrųjų tas “lieka
nas” sudaro dirbančiųjų didžiuma, 
jaunimo didžiuma. Komunistinis 
tarybinis režimas nebuvo pajėgus 
įskiepyti Lietuvos dirbantiesiems, 
— vis tiek ar jie seni ar jauni, 
miestiečiai ar kaimiečiai, — tokio 
tikėjimo: čia tavo režimas, tu ja
me gyveni, režimas rūpinasi tavi
mi, ir visi patenkinti. O iš tiesų 
Lietuvoje visi žino: tarybinis reži
mas yra ivatimai režimas, tai yra 
viską apglėbusi išnaudojimo siete 
ma (pradedant mažamečiais mo
kyklų vaikais, kurie “mokyklų re
formos” priedanga varomi dirbti į 
fabrikus ir kolūkius), tai atiiža- 
dėjimo reikalaująs režimas šiai 
dienai ir beviltižkumą žadąs ryto
jui, ir dėl to nepasitenkinimai au
ga net ir pačių partiečių eilėse.

PROŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
Netiesą sako tarybinė propa

ganda, kai ji tvirtina, kad pagrin
dinis laisvajame pasaulyje gyve
nančių lietuvių ir kitų tautų na
rių spaudos ir radijo tarnybų už- 
davinis esąs kelti tarybinio reži
mo šešėlius. Netiesa sakoma, kai 
tvirtinama, kad mes čia, Vakaruo
se, norime girdėti tik tai, kas 
“blogai”. Kas lietuviui rūpi, tai 
štai kas: mes mylime savo tėvynę 
Lietuvą net ir tada, kai esame to
li .nuo jos. Mes džiaugiamės, kai 
mūsų senojoje tėvynėje įvyksta 
kas nors teigiama, kai žiauriame 
tarybiniame režime gyvenantieji 
ir dirbantieji žmonės susilaukia 
kokio nors, tegu ir menko, gyveni
mo ir darbo sąlygų palengvėjimo 
arba kai krašte ar kurioje nors jo 
dalyje pasiekiama šiokių ar kito
kių ūkinių laimėjimų, net ir tuo
met, kai mums juk žinoma, kad 
tėvynėje tai pasiekta sunkiu mūsų 
žmonių darbu ir kad didžiąją to 
pasiekimo vaisių dalį nusavina 
Maskva. Mes ypač džiaugiamės, 
kai iš Vakarus pasiekusių tautie
čių ir iš kitų šaltinių patiriame, 
kad lietuviškasis jaunimas, gyven
damas po sunkiu svetimųjų jungu, 
labai gausiai veržiasi j mokymo 
įstaigas (o juk žino, kad jos yra 
režimo kontroliuojamos), dažnai 

po sunkaus dienos darbo įmonėje 
ar kolūkyje dar gausiai suplauk
damas j amatų kursus ir vakari
nes mokyklas, naudodamasis užą- 
kiniu dėstymu, vienu žodžiu, kai 
sužinome, kad lietuviškasis jauni
mas bando geriausiai pasinaudoti 
esamąja padėtimi, kai jis nepasi
duoda, kai kasdien kovoja už savo 
būvį ir už geresnę ateitį. Tikras 
pragiedrulis juk yratai, kad į Si
birą ištremtųjų šeinių jaunuoliai, 
išleisti iš uždaro lagerio ir taria
mai “laisvai” įkurdinti, 40 laipsnių 
šaltyje klampoja į viduriniąsias ar 
amatų mokyklas, arba jei jie iš Si
biro tremties grąžinami j Lietuvą, 
tai, nors kūnu išvargę, visuomet 
stengiasi net ir sovietinio režimo 
sąlygų sunkumuose iš naujo pra
dėti gyvenimą, siekti mokslo, įsi
gyti specialybę, nori būti naudin
gais savo kraštui ir tautai. Sovie
tinė propaganda priskaičiuoja vi
sa tai kaip savo nuopelną. Taip 
pat ir čia, kaip su ta elektros jė
gainės statyba ant Nemuno prie 
Kauno, apie kurią jie trimituoja, 
kaip apie savo nuopelną, nors tiek 
šiuo, tiek ir kitais atvejais mūsų 
krašto žmonės visą statybos naštą 
velka ant savo pečių.

KIEKVIENAS SAVO VIETOJE 
GALI BŪTI NAUDINGAS SAVO 
TAUTAI IR ŽMONIJAI
Mes smerkiam tą kruopštumą, su 

kuriuo Maskva panaudoja profesi
nes sąjungas savo tarybiniams ir 
imperialistiniams tikslams, bei 
džiaugiamės, kai išgirstame, kad 
žmonės (tie, kurie Lietuvoje, nors 
ir trumpai, yra dirbę profesinėse 
sąjungose) patys vieni ar kaip 
profesinių sąjungų pareigūnai 
nuolatos darbuojasi, profesinėse 
sąjungose užstoja savo bendradar
bius ir bendradarbes ir jų šeimas, 
darbe išgauna jiems vienokių ar 
kitokių palengvinimų, kartais net 
apgina nuo režimo siautėjimo. 
Vyksta kasdieninė nematoma ko
va tarp žmoniškumo ir komunisti
nės diktatūros metodų, kurie dar
bininką paverčia beteisiu vergu. 
Taigi tokiomis sąlygomis kiekvie
nas, savo įprastinėje vietoje bū
damas, daug gali padaryti ir kar
tu su juo dirbantiesiems ir tautai 
ir tuo būdu sušvelninti svetimųjų 
valdymo sudaromąsias tamsybes. 
Taip ir mes, čia svetur esantieji 
lietuviai, kiek galėdami geriau
siai pagal savo išmanymą ir sąžinę 
bandome padėti savo krašto dir
bantiesiems ir visai tautai kuo tik 
pajėgdami, skyrium darbuodamie
si, o taip pat ir apsijungę tokiose 
didelėse pasaulinio masto organi
zacijoje, kaip Laisvųjų Profesinių 
Sąjungų Internacionalas ir kitose.
SVARBIAUSIA: GYVENTI KAIP 
LAISVIEMS ŽMONĖMS

Sovietinis režimas yra nuspren
dęs į Vienos festivalį leisti, paly
ginti, tik mažą lietuvių jaunimo 
grupelę! Išleidžiamieji jaunuoliai, 
be abejo, buvo kelis kartus persi
joti Bijomasi “Vakarų įtaikos”. 
Labiausiai bijomasi tai, kad tie iš 
Rytų į'Vieną atvažiavusieji dar 
labiau gali sukrusti reikalauti sa
vo kraštams laisvės. Tikroji teisy
bė yra ta: sovietiniame režime gy
venantiems gražusis septynmečio 
planas neatneš laisvės. O Mask
vos siekimu tasai Vienos susitiki
mas turi pasitarnauti tam, kad ga- 
lutnai būtų užkirstas kelias pas
tangoms stiprinti reikalavimams 
duoti Rytu Europos tautoms lais
vę.

D. B.

KITI 
APIE MUS

“Obierver” (London) esamais 
viršūnių susitikimais ypatingai 
džiaugiasi ir koegzistenciniame 
svaigulyje t.k. rašo: Chruščiovas, 
girdi, nesąs Hitleris. “Žinoma, So
vietų Sąjunga yra diktatūra. Bet 
Chruščiovas baisiausius Stalino 
ekscesus pats pasmerkė, prievar
tos darbų stovyklas panaikino!?), 
satelitiniams kraštams, kaip štai 
Lenkijai, pripažino nepriklauso
mybę (?) ir ieško kontaktų su Va
karais”. Tokių kreivos galvosenos 
komentarų, buvo, toli gražu, netik 
šiame viename laikraštyje. Tie 
komentatoriai nepažįsta nė Sovie
tų Sąjungos, nė joje vykstančių 
pasikeitimų raidos, nė pavergtųjų 
tautų problemų, arba tyčia neno
ri jų pažinti. Jie mano, kad susi
tarus su Chruščiovu vienu kitu 
atskiru klausimu galima išspręsti 
jau ir visas problemas ir pasiekti 
amžiną taiką. Tikrovė tačiau yra 
ta, kad jie Chruščiovo atveju taip 
pat skaudžiai suklys, kaip jie kly
do Hitlerio laikais.

* “Po nepuolimo sutartie* — 
puolimai"

“Deutsche Tagespost” (Wuerz
burg) rugpjūčio II d. įsidėjo P. 
Petraičio, Weinheime, ilgą laišką 
dėl Maskvos siūlomų nepuolimo 
sutarčių. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pavyzdžiais dėstoma, ką 
reiškia sovietų sudaromos sutar
tys ir kaip tos sutartys laužomos, 
kai tik Maskvos imperialistams tai 
atrado tinkama.

A Sovietų politiko! “liberaliaaci- 
ja”?
“Svenska Dagbladed” (Stock.) 
komentartoriui atrodo, kad Sovie
tų Sąjungą pabaltiečių atžvilgiu 
esanti pradėjusi “liberalizacijos” 
periodą, nes leidžianti dabar iš
vykti tam tikram skaičiui seno 
amžiaus pabaltiečių pas savo gimi
nes į Vakarus. Rygoje esą buvę 
pašaukta 30 asmenų j pasų skyrių 
“pasitarti dėl jų išvykimo į Vaka
rus”, panašiai jau buvę ir kituose 
Pabaltijo kraštuose. Apie 700 pa
baltiečių pareiškę noro į Švediją 
persikelti, tačiau viso pokario lai
ku gavę išvažiavimo vizas tik apie 
50 asmenų.

A Suomiai domiu* lietuviai*
“Helsingin Sanomat” rugp. 25 

d. įsidėjo straipsnį apie buv. Lie
tuvos respublikos prezidentą A. 
Stulginskį, jau ankščiau grįžusį 
iš Sibiro. — Tame pačiame nume> 
ryje suomių laikraštis mini ir Lie
tuvos folkloristo prof. J. Balio 00 
metų sukaktį. Abiems rašiniams 
pridėtos ir nuotraukos.

*"Pravda" prieš egziliniui social
demokratui

“Pravda” (Maskva) vieno mė
nesio pavėlavimu aštriai pasisakė 
prieš Socialistų Internacionalo 
kongreso Hamburge laikyseną So
vietų Sąjungos ir komunistų at
žvilgiu. Partijos vyriausias orga
nas piktinasi, kad socialdemokra
tai visai nekreipę dėmesio į Mas
kvos pasiūlymą bendradarbiauti 
“talkos" fronte. Be to, daromi 
griežti priekaištai atskiriems poli
tikams, ypač Rytų Europos egzi- 
liniams socialdemokratams, kurie 
pasirodę atkakliais sovietų prie
šais.

★ Gen. Kubiliūnai, buvę* Lietu
vei kariuomenei štabo viršinin
kai, o vokiečių laikais pirmasis 
tarėjas, rusų pagrobtas Vokietijo
je anglų zonoje, dabar esąs Mas
kvoje Butyrkų kalėjime.
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The Ama News, leidžiamas 
1 American Medical Association, 
duoda pranešimą apie Sovietų 
Sąjungos daktarus ir ligonines. 
Š.m. birželio 15 d. The Ama News 
rašo, kad 1957 m. amerikiečių

iš SKAUTŲ VEIKLOS MELBURNE

TIBETO PABĖGĖLIŲ LIKIMAS TAIP PAT 
SUNKUS

★ Susirgo Tuntininka*. "Džiu
go” tunto tuntininkas s. E. Pan- 
kevičins rimtai susirgo. Jam bus 
daroma operacija krūtinėje ir il
gesnį laiką pagulės ligoninėje. 
Linkime jam laimingai praleisti 
operaciją ir greitai pasigydyti.

* Skautiško* vestuvės. Buvusi 
“Džiugo” tunto skautė Eglė Ci- 
vinskaitė šiomis dienomis ištekėjo 
už skauto inžinieriaus Vytauto 
Muliolio Clevelande, Amerikoj ir 
sukūrė skautišką šeimą.

A "Džiugo” Tunto dešimtmeti*. 
Rugsėjo mėn. 13 dieną "Džiugo” 
tuntas šventė savo veiklos dešimt
metį. šventė prasidėjo pamaldo
mis. Prieš šv. mišių atnašavimą 
tunto dvasios vadovas kun. Pr. Va- 
seris pašventino skautų vyčių “Da
riaus-Girėno” būrelio naująją vė
liavą. Vėliavos krikštatėviais bu
vo dideli skautų bičiuliai ponai 
Kačarauskai. Savo pamoksle Dva
sios Vadovas ragino skautus gra
žųjį šūkį ‘Dievui, Tėvynei ir Ar
timui” vykdyti ir kasdieniškame 
gyvenime ir palinkėjo' niekuomet 
nepamiršti tarnybos Dievui. Po 
pamaldų šv. Jono parapijos šven
toriuje įvyko iškilminga tunto su
eiga, kurion atsilankė taip pat 
egzilų skautai ukrainiečiai ir ru
sai. Visa eilė naujų sąjungos na
rių paukštyčių, vilkiukų ir skautų 
davė įžodį. Kaklaraiščius užrišo iš 
Adelaidės atvykęs svečias Broli
jos Vadeiva v.s. V. Neverauskas. 
Australų skautininkas, Vadijos 
nariai ir svečių atstovai pasvei
kino naujai davusius įžodį. De
šimtmečio proga buvo skautų ir 
skaučių apdovanojimai. Rajono 
Vadas v,s. A. Krausas įteikė v.s. 
B. Dainučiui Lelijos Ordeną ir 
padėkojo už jo įdėtą darbą lie
tuviškai skautijai Australijoje, jis 
pasveikino skautus ir skautes bei 
jų buvusius ir esamus vadovus ir 
palinkėjo tuntui augti, tvirtėti 
ideologiniai ir jų vadovams nepa
vargti vadovaujant jaunesniesiem. 
Sveikino dvasios vadovas kun. Pr. 
Vaseris, Socialinės Moterų Globos 
atstovė V. Kazlauskienė, Brolijos 
Vadeiva, egzilų skautų atstovai, 
Melburno Apylinkės V-bos Pirmi

LIETUVIO ŽIRGAS
Oi žirge, žirge, žirgeli mano. 
Ar nuneši mane jauną 
Per pusantro* valandėlė* 
šimtą mylių?

Senovėje lietuvis ir jo žirgas 
buvo neperskiriami draugai. Ar 
į karą jojantį, ar į mūšį stojantį, 
ar į tolimą kelionėlę besileidžian
tį priešo šalelės nubausti ar paga
liau savo mergelės mėlynakės ap
lankyti ištikimas žirgas, linksmai 
karpydamas ausimis, nešdavo lie
tuvį bernelį. Nuolatiniai pavojai, 
karo žygiai suartino lietuvį su žir
gu, ir tas liko jam ne tik draugu 
bet tarytum ir jo “aš” dalelyte. 
Daugelyje lietuvių liaudies dainų 
jis minimas. Jose su juo kalbama 
kaip su žmogumi, kaip su geriau
siu draugu, su kuriuo lengva ir pa
siguosti ir paprašyti, kad bėgtų 
greičiau ar, kritus kovoj raiteliui, 
žinią nuneštų į jo tėvynę — Lie
tuvą..

Mylėjo lietuvis savo žirgą, kaip 
geriausią draugą, kaip neatskiria
mą bendrą ne tik kovų už tėvynės 
laisvę metu, bet ir taikos metais, 
žirgas lydėjo jj visur ir visuomet, 
Ištikimai tarnaudamas jam ir nie
kuomet nepalikdamas jo nei lai
mės nei nelaimės valandomis. Ne 
be reikalo tad lietuvis net mirda
mas nenorėdavo skirtis su savo 
žirgu, ir paprastai žirgas būdavo 
laidojamas kartu viename kape su 
juo arba deginamas viename lau
že. Ne tik eiliniai lietuviai, bet ir 
didieji Lietuvos kunigaikščiai iki 
Algirdo — Kęstučio laikų buvo de
ginami ir laidojami kartu su jų 
žirgais.

žirgams pagarba lietuvių tau
toje buvo tokia didelė, kad kritę 

ninkas N. Butkūnas ir kiti.
Dešimtmečio sueiga užbaigta 

konferencijos delegato v.s. A. 
Krauso pašnekėsiu apie džiambo- 
rę Filipinuose ir Skautų vadovų 
konferencijoj New Delhi, Indijo
je. Pošnekis buvo pailiustruotas 
parodėlės eksponatais, atsivežtais 
iš tolimųjų Rytų.

* Auksinė Amerikos Skautų 
Džiamborė. 1960 metai yra jubi- 
lėjiniai metai Amerikos Skautams 
(Boy Scouts of Amerika). Liepos 
mėn.. 22-28 d. Colorado Springs, 
Colo, bus BSA Auksinė Džiam
borė. Jau šį rudenį pradedama re
gistracija šion džiamborėn. Cleve- 
lando skautų taryboje iki spalių 
mėn. 1 d. kiekvienam vienetui re
zervuota po vieną vietą.

★ Įsigijo Antrą Stovyklavietę. 
Skautų Taryba Clevelande nupir
ko dar vieną stovyklavietę skau-
tams. Plotas — 436 akrai, j piet- turi 325.000 gydytojų, kurių pa
vakarius nuo Clevelande, prie ruošimas nėra pakankamas, nes 
Belden miestelio. Ten esama miš- 16.000 daktarų per metus pagami- 
ko, penki ežerai meškeriojimui ir na 68 medicinos mokyklos. Tose 
plaukiojimui laiveliais, o be to, ' mokyklose labai daug vietos uži- 
puikios sąlygos žiemos sportui. I ma politinis švietimas, visokios 

d- (įteigta* Egzilų Skautų Sky- ' politinės gramatikos, kompartijos 
riu*. Skautų Aido žiniomis Vokie- istorijos ir bolševikinių stabų 
čių Skautų S-ga (Bund Deutscher 1 garbinimo metodika.
Pfadfinder) įsteigė Egzilų Skau- 1 
tų Skyrių. Skyriaus vedėjas yra 
sktn. Erich von Pfeil, Karlsruhe, 
Lcopoldstrasse 49.

(•k.)

ROBAKSAS
Sydnėjaus Skautų Vyčių "Gele

žinio Vilko” būrelis rugpjūčio 28 
d. suruošė uždarą robaksiuką 
Bankstowno Liet. Namuose. To
kios rūšies pasilinksminimai yra 
reti Sydnėjuje, bet po šio, tikė
kimės, rohaksai kartosis.

I vakarėlį atsilankė per 50 jau
nimo. Pastebėtina, kad per visą 
vakarą nebuvo naudojamas joks 
alkoholis. Limonado nepritrūko, 
maistą sunešė pagaminę patys vy
čiai ir vakarėlis ilgai neužsitęsė.

Pradžia buvo labai nedrąsi. Bū
relio vadas si. V. Šliogeris pra
šančiu balsu maldavo savo “nepa
kenčiamuosius” brolius įgyti drą
sos ir iškviesti paneles pašokti.

ar mirę žirgai buvo iškilmingai 
laidojami atskiruose arklių kapi
nynuose. Archeologai tokių prieš
istorinių ir ankstyvosios istorijos 
laikų arklių kapinynų nemaža ran
da vakarų ir rytų Lietuvoje — Er- 
malėnuose, Šilutės apskr., Lazdi
ninkuose, Kretingos apskr., žvirb
liuose, Vilniaus apskr. ir kitur. Vi
si jie priskiriami pirmiesiems am
žiams po Kristaus.

Geležies amžiuje Lietuvoje žir
go reikšmė mirusiųjų kulte dar 
labiau išryškėja. Vakarų Lietuvo
je žirgai laidojami ir toliau kartu 
su raitininku toje pačioje duobėje. 
Arklys kaip ir raitininkas laidoja
mas su visa apranga ir papuoša
lais. Pavyzdžiui, Nikeliuose, Švė
kšnos valsč., viename kape arklio 
nasruose aptikti geležiniai žąslai 
ant kaklo, žalvarinė vytinė antkak- 
lė, po ja surasta drobės likučių 
ir medžio pėdsakų. Prie viršugal
vio aptikta plonų suvyniotų žalva
rinių skardelių ir įvijinių žiedų. 
Toje pačioje duobėje, 45 centimet
rai atstu nuo arklio, buvo palaido
tas ir raitininkas su visais papuo
šalais ir ginklais.

Archeologai, tyrinėdami žmonių 
ir arklių kapinynus, rado, kad 
arkliai palaidoti jų kapinynuose 
su atitinkama pagarba. Dažniausia 
jie palaidoti galvomis j vakarus. 
Daugumas jų palaidoti kniūpsti ar 
net kiek šonu paversti. Pasitaiko 
palaidotų aukštielninkų ir net sta
čių. Visi jie palaidoti rūpestingai 
ir su visa apranga. Kai kurie jų 
išsiskiria ypatingu puošnumu. Ka
manos išsagstytos sidabrinėmis ir 
žalvarinėmis plokštelėmis, žąslų 
laužtukai papuošti geometriniais 
raštais. Prie kamanų ar ant kak

AMERIKIEČIAI APIE SOVIETU 
MEDICINĄ

daktarų grupė Sovietijoj nukelia
vo 8,500 mylių ir aplankė 61 ins
tituciją.

MAŽIAU PARUOŠTI 
GYDYTOJAI

Kelionėj dalyvavo keletas ame
rikiečių daktarų ir profesorių ir 
jie pastebėjo, kad sovietai dakta
rus gamina ir jų išsilavinimas, 
pasiruošimas ir mokslo metų il
gis daug trumpesnis negu ameri
kiečių. Amerikiečiai mokosi uni
versitete besiruošdami medicinai 
net 9 metus, gi sovietai studentai 
mokosi tik 6 metus, be to, sovie
tai vienus metus trumpiau moko
si augėlesniojoj mokykloj — gim
nazijoj. Iš viso amerikiečiai pra
deda gydytojo praktiką turėdami 
maždaug 27 m., o sovietai 23 m. 
Be to, sovietų gydytojų moksli- 

' nis paruošimas yra daug menkes
nis. Kaip Amą rašo, sovietų medi
kų paruošimas vykdomas medici
nos mokyklų, šiuo metu sovietai

DAKTARAI SUVARŽYTI
Amerikiečiai daktarai pastebė

jo, kad nors medicinos gydymas 
Sovietijoj yra nemokamas, tačiau 
daktarai yra labai suvaržyti įvai
riausiais potvarkiais, jie turi

Taip jis ragino iki tol, kol nesu
dainavo savo tradicinės dainos 
(“Ant kalno mūrai”). Po to sekė 
daina po dainos. Pagaliau vyčiai 
pravedė naujus žaidimus, visus 
prajuokino ir sušoko polkutę su 
ragučiais, vadovaujant psl. R. 
Daukui.

Prisišokę ne tik lietuviškų, bet 
ir moderniškų (rokenrol) šokių, 
turėjom robaksiuką baigti.

Kitą kartą, reikia tikėtis, pra
dedant robaksus, skautai vyčiai 
elgsis kaip vyčiai, o ne kaip skau
tukai.

Rodo*

lo uždėti dideli ir maži žalvari
niai žvangučiai. Po kaklu randama 
geležinių skambalų, o griaučių šo
nuos įvairios formos geležinių bal
no kilpų, labai dažnai klotų sidab
ru ir variu.

Arklių laidojimo paprotys neiš
nyko ir ankstyvosios istorijos lai
kais. Vietomis jie buvo deginami 
kartu su raitininkais, vietomis lai
dojami žemėje. Lietuvis pagal sa
vo pagonišką tikėjimą, kuris sako, 
kad, garbingai mirus, einama į 
Dausų šalis pas savo protėvius 
naujam daug gražesniam gyveni
mui, nenorėdavo skirtis ii- su savo 
geriausiu draugu — žirgu. Jis ne
galėjo įsivaizduoti, kaip jis pasi
rodys prieš girbingus protėvius be 
savo ištikimojo žirgo, kuris jam iš
tikimai tarnavo šioje žemėje. Be 
to, kaip jis pats prieš savo protė
vius turi pasirodyti pilnoj kario 
aprangoj, su jo visais ženklais, su 
turtingumo žymėm ir geriausiais 

.ginklais, taip ir jo žirgas turi bū
ti pabalnotas geriausiu balnu ir 
papuoštas blizgučiais ir kitokiais 
papuošalais.

Kaip labai šis paprotys laidoti 
žmones kartu su žirgais buvo pa
plitęs Lietuvoje ir Prūsuose, rodo 
tai, kad kryžiuočiai, kovodami su 
šiuo papročiu, turėjo daug vargo. 
1249 metų Chrustburgo sutartyje 
rašoma, kad naujai apkrikštytieji 
prūsai turi pasižadėti, jog nei jie 
patys, nei jų palikuonys mirusių
jų nedeginsią ir nelaidosią kartu 
su jų žirgais, žmonomis, gink
lais, drabužiais ir kitomis brange
nybėmis. Atrodo, kad ir apsikrikš
tiję prūsai dar ilgai neatsižadėjo 
savo papročio laidoti žirgą su rai
tininku viename kape. Istorikas 
Dlugošas, rašydamas apie XV am
žiaus žemaičius, mini, jog jie tu
rėję miškuose židinius atskiroms 

klausyti įvairių politinių vadovų 
įsakymų, jie turi atlikti įvairiau
sių raštinės darbų. Tai praneša 
buvęs tos amerikiečių daktarų 
ekskursinės grupės vadovas dr. 
Thomas Parran. Gyventojai ne
galį pasirinkti kokių nori dakta
rų, bet jie privalo eiti ten, kur 
nustatyta. Daktarai yra mažiau 

apmokami negu inžinieriai, kadan
gi techniką sovietai stato augš- 
čiau negu žmogaus sveikatą. So
vietijoj 1.000 asmenų tenka 10-11 
lovų ligoninėse, gi Amerikoj 1.000 

I gyventojų tenka 9,2 lovos. Tačiau 
| standartas Amerikos ir Sovietijos 
i ligoninių yra labai jau skirtingas.
Amerikos ligoninės aprūpintos 

' pačiais geriausiais ir tobuliausiais 
’ vaistais ir įrankiais, gi sovietam 
tai pasiekti truks dar labai ilgai.

ATSILIKĘ 50 METŲ
Kaip The Ama News rašo, so

vietų vaistai yra daug mažiau 
efektingi negu Amerikos ir jų 
daug mažesnis pasirinkimas.

Vidutinis sanitarijos ir medici
nos lygis sovietjoj yra atsilikęs 
nuo Amerikos maždaug 50 metų.

Bolševikijoj paciento diagno
zes nustatomas tik iš gydytojo 
apžiūrėjimo, be jokių klinikinių 
tyrimų.

Tokie raštinei reikalingi apara
tai ir pačios raštinės, kokios taip 
labai įprastos vartoti Amerikoj, 
Sovietų Sąjungoj yra negirdėtas 
liuksusas.

Sovietijoj yra trys ketvirtada
liai visų gydytojų moterys.

Tokie tad yra bendri Amerikos 
daktarų atsiliepimai apie sovietų 
ligonines. Tačiau tie, kurie yra 
gyvenę Sovietijoj, mano, kad 
medicina yra atsilikusi daugiau 
negu 50 metų, kadangi Amerikos 
ekskursijai sovietų agentai rodė 
visa, kas Sovietijoj geriausia.

★ Liet, sargybų kuopa, vado
vaujama kpt. J. Venckau*, įstei
gė Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelį, į kurio valdybą išrinkti: 
pirm. Barasas, iždin. Krištolaitis, 
sekr. Labanauskas. Būrelio rė
mėjo mokestį nustatė pagal atly
ginimo grupes: 5, 3 ir 1 DM, re
zervuojant teisę norintiems ir 
daugiau aukoti. Tai bus trečias 
gimnazijai remti būrelis Vokie
tijoje. Pirmasis buvo sudarytas 
iš Kr. Valdybos narių, antrasis 
Rendsburgo apyi. pirm. dr. Stel
moko, kuris nesenai mirė.

giminėms ar namams, kur būdavę 
deginami giminių ii' artimųjų pa
laikai kartu su jų žirgais.

Atrodo, kad ir Lietuvos prie
šai labai vertino lietuviškus žir
gus, nes kryžiuočiai savo plėšika
vimo žygiuose Lietuvoje stengda
vosi pagrobti kuo daugiausia žir
gų. Kronikos mini, kad apie 1236 
metus kardininkų mistrui Volke- 
win vieno žygio į Lietuvą metu 
pavyko pagrobti net 25.000 lietu
viškų žirgų. Bet, matyti, Lietuvo
je jų buvo labai daug, nes dažnai 
minima, kad į mūšį stodavo ar 
didesniam žygyje dalyvaudavo po 
keletą dešimčių tūkstančių lietu
vių raitininkų.

Didieji Lietuvos kunigaikščiai 
XIV — XV šimtmečiais laikydavo 
didelius žirgynus, kurie nuolat 
buvo plečiami, didinami, vis ge
riau prižiūrimi.

Nors vėlesniais laikais Lietuvos 
didikai ir atsigabendavo į Lietuvą 
ir įvairių kitų arklių — arabų, 
vokiečių ir rusų, bet senieji Lie
tuvos arkliai buvo ypač brangina
mi ne tik Lietuvoje, bet ir Lenki
joje, rusų kraštuose ir vokiečių. 
Lenkijoje jie buvo vadinami žmu- 
dais, rusuose — žmudkomis. Vė
liau Lietuvoje jie buvo vadinami 
žemaitukais.

Lietuvos — Lenkijos valstybės 
nusilpimas XVII — XVIII amžiu
je neleido šios lietuviškos žirgų 
veislės sustiprinti — pagerinti, ir 
ji pradėjo nykti. Tiktai XIX am
žiaus pradžioje, ypač Rietavo 
Oginskių pastangomis, susirūpinta 
žemaitukų atgaivinimu. Vėliau, 
Lietuvos Nepriklausomybės lai
kais tai buvo toliau daroma, ir 
buvo įsteigtas tam reikalui valsty
binis Plungės žirgynas, kuriame 
buvo laikomi ir veisiami vien tik 
žemaitukai.

Iš Tibeto ateina žinios, kad 
kom. kinai sukilėlius jau nugalė
jo, o krašte imamasi griauti visą 
senąją socialinę santvarką. No
rint patraukti savo pusėn valstie
čius, įsakyta šių metų visą derlių 
pasilikti sau, dvarininkams nieko 
neduoti, žemės nuoma sumažinta, 
kuriamos valstiečių sąjungos, ku
rios turės pakeisti senąsias savi
valdybes, skelbiama, kad žemė bu
sianti išdalinta valstiečiams, bet 
pirmiausia reikią baigti likviduoti 
sukilimą. Kas įtariamas turįs ryšių 
su sukilėliais, teisiamas karinių 
teismų. Visi vienolynai komunisti
nio švietimo centrais.

Tuo tarpu Dalai Lama ieško bū
dų iškelti Kinijai bylą JT. Tam 
jam reikėtų sudaryti egzilinę vy
riausybę. Tačiau Indija savo že
mėje to neleidžia. Vos tik Dalai 
Lama spaudos konferencijoje pra
sitarė, kad, vistiek kur jis būtų, 
Tibeto tauta pripažins jį savo val
dovu, užsienių r. min. kalbėtojas 
pareiškė, kad Indijos vyriausybė 
savo žemėje nepripažins Dalai 
Lamos vyriausybės. Dėl to mano
ma, jog Dalai Lama išvyks iš In
dijos į tokį kraštą, kuris jo vy
riausybę pripažintų. Gal būt, į 
pietų Vietnamą.

Pabėgėlių tibetiečių Indijoje 
yra apie 13.000. Iš karto jie buvo

KONKURSAS KANTATAI PARAŠYTI
Pirmosios Dainų šventės KomitC- 
las ir Lietuvių Muzikos Komisiją 
yra paskelbę konkursą kantatai 
arba kitokiam tokios pat apimties 
kūriniui parašyti šiomis sąlygo
mis:

1. Muzikos kūrinys rašomas pa
ties kompozitoriaus pasirinktu 
tekstu (pageidaujama patriotinio 
turinio) mišriam chorui su sotis 
tais ir akompaniamentu, išpildant 
trunka 10 — 15 minučių.

2. Konkurse dalyvauti kviečia
mi lietuviai kompozitoriai, bet 
kiekvieno kompozitoriaus prašo 
ma konkurse dalyvauti tik su vie
nu kūriniu.

3. Ne kompozitoriaus ranka per
rašytas rankraštis — klavyras, 
pasirašytas slapyvardžiu, pristato
mas ligi 1959.X1I.31, šiuo adresu: 
Mrs. Alice Stephens, 64 East Van 
Buren St., Room 514, CHICAGO 
4, Ill. Atskiram užklijuotam voke 
pridedamas kompozitoriaus adre
sas ir slapyvardžio paaiškinimas 
pavarde. ’

4. Gautus rankraščius apsvars
tys jury komisija, kuri pirmoj ei
lėj įvertins kūrinių meninį lygį, 
antroj eilėj — tinkamumą mūsų 
sąlygoms ir išrinks kūrinį, kuris 
galės būti išpildomas 1961 m. II 
Dainų šventėj Chicagoje,

5. Atsižvelgiant į tai, kad at
rinktas kūrinys galės būti išpildo
mas Dainų šventės programoje, 
pageidaujama akompaniamente, 
kuris, reikalui esant, galėtų būti 
atliktas vargonų ir fortepijono ar
ba ir orkestruotas; vokalinės da
lies pageidaujama tokios, kad bū

I MURRAY’S I 
į HEALTH FOOD STOBES
| 91 Darlinghurst Road, Kings Cross Sydney,
? Australia.
A PHONE FA 5195 !!
X Vienintelė firma Australijoj, kuri turi teisę siųsti drabužių ;; 
į ir maisto siuntinius TIESIAI į Estiją, Latviją, Lietuvą, USSR A 
X ir Ukrainą. .i
X Nuo 1959 m. sausio 1 d. USSR vyriausybė nustatė muitus įJ 
X visoms prekėms. Sąskaitos daugiau nereikalingos. ' J
y Mes siunčiame siuntinius KIEKVIENĄ DIENĄ, TIESIAI ■ ■ 
X Jūsų giminėms, PAŠTU, bet ne laivais. I !
X Mūsų firma dirba jau 12 paskutinių metų. Siuntiniai paste- '; 
X kia gavėjus per 2 — 24 mėn. Oro pašto siuntiniai per 10 — 12 ;' 
•į d. Oro pašto išlaidos 14/- už 4 svaro. Mes neturime ryšio nei 
A su Londonu, Švedija ar Danija. į'
X Jūs galite pirkti viską, ką Jūs norite, ir mes garantuojame, 
X kad siuntinys bus tikrai pristatytas. Reikalaujant, mes priaiun- < [ 
•į- Čiame paštu Jums katalogus. ,,
? AGENTS:

I
 SYDNEY, N.S.W.: M. & N. Pekic, Grocer, 143 Cabramatta Rd.,

Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 2082.
Olympic Surplus Store*, 293 Church Street, Parramatta, N.S.W. < > 
Tel.: YL 9728. JĮ
M. Cibulaki*, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. < 1 
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’. Deliceteuen, 557 Hunter Street, X 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596. H

MELBOURNE, VIC.: Cental Co. 114 Elizabeth St, Melbourne, ” 
2nd Floor, Tel.: MF 8498 arba 63-8498. 1 ’

PERTH, W.A.: S. & L. Furni.her*, 229 Newcastle Street, Perth, 11 
W.A. Tel.: BA 7842. !!

ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eica*. 41 Tapley’S Hill Rd., Hendon
Ž Adelaide, S.A. Tel.: J2879.

susikaupę toliau nuo Tibeto lygu
mose, bet dabar yra grąžinti ( Hi
malajų pašlaites, kur esą jiems 
įprastinės gyvenimo sąlygos. Ten 
geriau patinką ir patiems tlbetie 
čiams, o ir indams lengviau priim
ti svetimus retai gyvenamuose 
kalnų srityse, negu tirštai gyvena
mose lygumose. Dauguma pabėgu
sių lamų dabar yra sukoncentruo
ti šiaurės Indijoje Dalhuosie, kur 
tuo būdu yra sukurtas religinis 
tibetiečių centras. Kiti yra perkel
ti j Sikkim ir Bhutan provincijas, 
kur dirbs prie kelių ir kituose vie
šuose darbuose. Sikkimo valdžia 
pabėgėlius tibetiečius priėmė la
bai palankiai. Jų teologams suda
rytos galimybės puoselėti savąjj 
mokslą teologijos institute.. Tuo 
būdu tibetiškas budizmas bus iš
laikytas, nors pačiame Tibete ki
nų komunistų yra naikinamas.

Pabėgėlių tarpe vyrauja jauni 
stiprūs vyrai. Moterų ir vaikų yra 
palyginus nedaug. Pavienių ir ne
didelėm grupelėm dar ir dabar at
bėga nemažai. Manoma, kad jų 
prisirinks išviso apie 20.000. šal
pa jų rūpinasi daugiausia ameri
kiečių organizacijos. Jos teikiu 
maistą ir aprangą. Care organi
zacija dalina kasdien maistą ir 
daržoves jau iš indų šaltinių.

i tų pajėgiama paruošti vidutinio 
pajėgumo chorams.

6. Jury komisija gali nutarti, 
kad iš atsiųstųjų neatsiranda at- 
rinktino kūrinio.

7. Atrinktojo kūrinio kompozi
toriui įteikiama 1.000 dol. premi
ja. Premiją skyrė I Dainų šven
tės Komitetas ir ji įteikiama 11 
Dainų šventės metu.

8. Lietuvių muzikos komisijos 
teisės premijuoto kūrinio atžvil
giu:

a. leidžia premijuoto kūrinio 
pirmąją laidą.

b. spausdina ar kitaip multipli
kuoja premijuoto kūrinio balsus, 
tą kūrinį rengiant II Dainų šven
tei.

e. premijuotas kūrinys niekur 
negali būti pildomas viešai pirm, 
negu jis bus išpildytas II Dainų 
Šventės programoje.

9. Su nepremijuotų kūrinių au
toriais tų kūrinių išleidimo ar pa
naudojimo reikalu galės būti ta
riamasi atskirai.

10. Jury komisijos sąstatas bus 
paskelbtas vėliau.

* R. Spali*, gyveną* Anglijoje, 
baigė rašyti naują veikalą "Alma 
Mater". Po knygų "Gatvės ber
niuko nuotykiai" ir “Ant ribos” 
— tai bus trečias veikalas auto- 
raus tęsiamas cikle — Vienos kar
tos istorija.

* Alberta* Taruli* yra paruošą* 
knygą “Soviet Policy Toward the 
Baltic State* 1919-1940” Knygą 
leidžia Notra Dame universitetas.
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MOŠŲ PASTOGE 3

ADELAIDĖJE NORI STEIGTI PARAPIJA
Taigi, pagal tokius įstatus, tokiai 
kunigo paskirtai tarybai svars
tant, kiekvienas nepageidautinas 
Carite lietuvis gali būti pavadin
tas nepraktikuojąnčiu. Be to, pa
gal Carito įstatus, kiekvienas lie
tuvių susirinkimas gali būti pa
skaitomas politiniu. Dar mūsų ku
nigui esant, gali būti paskirtas 
australų kunigas dvasios vadu.

Kiek kun. Kungiui rūpi lietu
viški reikalai, galima matyti iš 
“šventadienio Balso” No. 18 
(1959.6.21.): "Atltaisytina Klai
da. ‘Mūsų Pastogės’ 1959 m. bir
želio 12 d. numeryje, korespon
dencijoje apie “Lietuvių Namų 
reikalus” Adelaidėje tarp kitko 
rašoma: ,,. “valdybos nariai au
kas priiminės bažnyčioj prieš it 
po pamaldų”. Tai labai didelė 
klaida. Aukas sekmadieniais baž
nyčioje ar bažnyčiai priklauso
mam rajono (Mano pabraukta — 
S.č.) tegalima rinkti tik bažny
čios reikalams, šita bažnyčios tei
sė yra apsaugota ir atitinkamais 
bažnyčios bei valstybės įstatymais, 
šita klaida, tikriausiai, yra j laik
raštį patekusi neapgalvotai, bet 
turi būti atitaisyta. K.J.K.” Štai 
koks skirtumas tarp Lietuvių Na
mų ir Carito.

Dabar pažiūrėkime, ką kun. Va
saris sako. Rašydamas "Tėviškės 
Aiduose" No. 35 (1956.10.11.) po 
antrašte "Kuriuo Keliu Sukti?, 
jis sako: “Nors Popiežius savo 
enciklika Exul Familia ir paragi
no kurti tautines parapijas, bet 
męs sutikome su australų atsaky
mu į šią encikliką, kad ateiviai 
yra patenkinti turima padėtimi ir 
mielai jungiasi į jų parapinį gy
venimą". Taigi iki šiol dar 
girdėjo, kad šis sutikimas 
buvęs atšauktas.

Todėl neaišku, kam kun.
gys renka parašus prašymui pa
remti, jeigu šv. Tėvas liepė steig
ti tautines parapijas. O gal čia 
tik būdas, kad lietuviai aukotų 
pinigus Caritui paremti ir vienuo
lynui kurti, nes žino, kad išjun
gus tautinės parapijos reikalą,- 
tiesioginiai nei Caritui, nei vie
nuolynui nedaug pinigų tegaus. 
“Šventadienio« Balse” No. 26 
(1959.8.16) kun. Kungys, ragin
damas pasirašyti prašymus, tarp 
kitko rašo: “Kas prašymų nepasi
rašo ir prie tautinių parapijų ne- 
sijungia, tas savaime įjungiamas 
į vietinę australų parapiją. Su
praskime reikalo rimtumą ir svar
bą. Čia jokios apgaulės nėra” 
Taigi — grasina stipriai! Ar ir 
vaikus nuo septynerių metų prie
varta įjungs į australišką parapi
ją? Ir nuo kada — nuo dabar 
ar kai parapija įsikurs — o jei
gu leidimas nebus gautas? Jei 
tiesa, ką kun. Vaseris sako, tai 
kam dabar gąsdinti įjungimu j 
australišką parapiją, jeigu mūsų

RAŠO: S. ČIBIRAS

(Tęsiny* ii “M.P.” 37 Nr.)

Sakoma, kad istorija kartojasi. 
Pažiūrėkime j Lietuvos praeitį ir 
pamatysime, kaip kryžiuočiai, no
rėdami sau turtus įgyti ir pato
giai pagyventi, Lietuvą kardu 
krikštijo. Tada lietuviai skundė
si šv. Tėvui, bet jis jų net klau
syti nenorėjo. Mes ir čia matome, 
kad lietuviai skundėsi su pagrin
du, bet į juos bažnyčios vadovybė 
nekreipė dėmesio. Adelaidės lie
tuviai norėtų turėti savo bažny
čią, bet mūsų kapelionas stato 
jiems tokias sąlygas, kad kol jas 
įvykdys, mūsų amžiuje lietuviams 
bažnyčia nebus dar nė nepradėta 
statyti.

nesi- 
būtų

Kun-

KULTŪRINE KRONIKA
+ Kipro Bielinio atsiminimų an

tras tomas, apimantis 1905 ■ 1910 
metus, jau spaustuvėje surinktas 
ir sulaužytas; pravedamos pasku
tinės korektūros ir bus pradedama 
spausdinti. Knyga su priedais tu
rės apie 600 pusi., iš spaudos iš 
eis šį rudenį.

* Belgijoje protarpiais tebepa- 
sirodo du lietuviški šapirografuoti 
leidiniai: “Gimtoji šalis” Lieže, 
kurią dabar redaguoja Ed. Cin
zas, ir "Ramybė tau", leidžiamas 
kapeliono kun. J. Dėdino Baelen 
sur Vesdre, skiriamas taip pat 
Olandijos lietuviams.

* APIE PETRO VAIČIŪNO 
mirti okupuotos Lietuvos spauda 
pranešė neoficialiai. Pranešimas 
pasirašytas “Grupė draugų”. Ofi
cialus pranešimas paprastai pasi
rašo pavardėmis visas “elitas”. 
Toks pranešimas rodo, kad P. Vai
čiūnas buvo “trefnas”. Bet užtat 
į laidotuves susirinko minios žmo
nių, kurios brangų poetą- rašyto
ją nulydėjo į Rasų kapus, kur ant 
kapo sudėtas kalnas gėlių. Tokio 
fakto akivaizdoje, "elitui” negali
ma buvo ignoruoti poeto ir todėl 
prie kapo kalbėjo ir "partinio eli
to” viršūnės...

* Kun. dr. J. .Bičiūnas .savo 
studiją “Vilniaus akademija ir 
jos reikšmė katalikybei ir kultūrai 
Lietuvoje” papildo naujais archy
viniais duomenimis, o taipgi su
rasdamas retas fotografijas, kaip 
pirmųjų akademijos rektorių ir 
k. studijos ilustravimui ir tikisi 
netrukus atiduoti spaudai.

* Dan Kuraitis parašė knygą 
"Kelionė anapus Geležinės Už
dangos”, kuri jau išėjo iš spaudos. 
Knyga turi 237 puslapius ir jojo 
pasakojama apie mūsų keliautojo 
ekskursiją iš Chikagos pro New 
Yorką į Kopenhagą, Varšuvą, 
Čenstakavą, po įvairius Rusijos 
miestus (Smolenską, Maskvą, 
Charkovą, Jaltą), Vieną, Briuselį, 
Berlyną. Atrodo, kad ši knyga bus 
net įdomesnė už ankščiau Dan 
Kuraičio parašytąsias: “Mano 
atsiminimai” ir “Daug kraštų, 
daug žmonių”.

* I plokšteles Įrekorduotas 
"Baltaragio malūnas”. Tai įvykdė 
Montrealio Lietuvių Dramos teat
ras. Dviejose plokštelėse RCA fir
ma išleis visą “Baltaragio malū
ną”, kaip jis aktorių buvo įkalbė
tas, įgrotas, įdainuotas.

* Vinco Krėvės raštų pirmas 
tomas renkamas Lietuvių Enci
klopedijos spaustuvėje. Tikimasi 
jį išleisti dar šiais metais, {eina 
“Sutemos”, “Dainavos senų žmo
nių padavimai” ir kiti smulkesni 
dalykai, čia bus ir lenkiški Krė
vės eilėraščiai originale ir F. Kir- 
šos išversti j lietuvių kalbą.

A Aleksandras Ružancovas, Lie
tuvių Bibliografijos tarnybos va
dovai, paruošė spaudai platesnio 
pobūdžio veikalą — “Lietuvių Iš
eivių Katalikų Religinė Knyga 
1944 - 1958 m.” Yra vilčių, kad šį 

i veikalą išleis Lietuvių Katalikų

★ Jonas Mekas, šiuo metu atsi
dėjęs vien tik literatūrai ir filmui, 
šalia “Film Culture” žurnalo vy
riausio redaktoriaus ir leidėjo pa
reigų randa laiko ir lietuviškai 
kūrybai. Niujorke netrukus ruo
šiama išleisti dviems kalboms — 
lietuvių ir anglų — jo poema Mokslo akademija. 
"Gėlių kalbėjimas”, šiomis dieno- ! 
mis J. Mekas buvo pakviestas Ka
nados Vancouverio tarptautinio 
filmų festivalio komiteto būti jo 
amerikietiškų filmų atrinkimo tei
sėju, sprendžiant kokius JAV-bių 
filmus rodyti rugpjūčio 3-15 d. 
įvykstančiame festivalyje. Būdin
ga, kad lygiai tokioms pat parei
goms J. Mekas, beveik tuo pačiu 
laiku buvo pakviestas Lenkijos 
kultūros ministerijos, prašančios 
rekomenduoti, kokius Amerikos 
filmus parinkti importui į Lenki
ją. Reikšminga, kad tuo tarpu 
LTSR kultūros vadovai nedrįsta 
ne tik spausdinti, bet net ir pla
tinti kad ir to pačio Jono Meko 
lietuviškiausią poemą "Semeliškių 
idilės”. Kaip atrodo, lietuviams 
nėra dar pasisekę rasti santykį 
tarp kultūros ir politikos.

kunigai jau 1956 metais savano
riškai pasirinko mus įjungti j aus
trališkas parapijas; net mūsų ne
atsiklausę. ..

Kun. Vaseris minėtame “T.A.” 
straipsnyje tęsia: “Kapelionams 
lieka sėdėti svetimoje grįčioje su
glaudus ausis ir laukti, kol aus
tralai atsakys išlaikymą. Atsakius 
išlaikymą, žinoma, teks pasirink
ti arba pasiūlymą dirbti jų para
pijose, arba keliauti kitur laimės 
jieškoti. šitokių atsitikimų jau 
yra buvę ir jų kasdieną daugės. 
Kada ateis mums, lietuviams, eilė, 
dar nežinia, bet ji ateis”. Taigi, 
atrodo, ir Adelaidės kapelionas 
nori apsirūpinti, kad nereikėtų 
sėdėti svetimoje grįčioje. Kadai
se ir Melburne kun. Vaseris apie 
parapijas kalbėjo, bet nupirkus 
parapijos namus ir atsiradus kur 
jam bėdos dienoje gyventi, (nes 
atrodo, kol namai nėra Kurijos 
vardu, ten jam gyventi negali
ma), ten apie bažnyčios statymą 
jau kelinti metai negirdėti. Tas 
pats ir Adelaidėje norima pada
ryti. Bendruomenės siūlomo skly
po bažnyčiai statyti kunigas at
sisakė; nes ten, jo nuomone, ne
bus kur kunigui gyventi, ar gal 
nepatogu gyventi, nes Lietuvių 
Namai yra industriniame rajone.

Teko jau patirti, ką dabar Ca
rito vardu numatomoje pirkti 
nuosavybėje norima daryti, bū
tent:

1. {gyti turtą Carito vardu ir 
tuo būdu Caritą perkelti į mies
tą, nes "buše” neturi pasisekimo. 
Tautinės parapijos steigimo ir 
bažnyčios statymo pretekstu spus- 
terti geros valios lietuvius Cari
tui įgyti turtą mieste. Net ir ka
pelionas neneigia, kad Carito že
mėj bažnyčios statyti nebus ga
lima;

2. Padaryti ten sąlygas apsigy
venti kunigui;

3. įsteigti vienuolyną ir pa
kviesti lietuvaičių seselių iš Ame
rikos ten apsigyventi. Iš ko jos 
ten pragyventų — nežinia. Ka
peliono nuomone, jas tik iš da
lies reikėtų parapijiečiams išlai
kyti;

4. Ateityje, kurios mes jau gal ....... ........—o____, — ------- .--------- , -------. ------ - ___ ,
ir nesulauksime, Caritas vieną 1 būk ir patriotas, ir būtinai nieko kad lietuviai nieko gero negali pa- 
sklypą perves Vyskupo vardu ir nesiskirk nuo kitų, kurie neturėjo ' -o—
ten statys bažnyčią. Taigi bažny
čia tik paskutinėje vietoje. Tu
rint galvoje, kiek kainuos nuosa
vybės įsigijimas, remontas, o gal . . .
net naujo namo statymas, be to, Paskaityk laikraštį savaitinį ar 
vienuolyno steigimas ir išlaiky- dienraštinį ir laikykis tvirtai lo
mas, esant Adelaidėje tik apie vos. Paskui tvirtai laikykis tako į 
2000 lietuvių, įskaitant vaikus ir banką ir į fabriką. Būk tvirtas sa- 
senelius, tai bažnyčios mums jau vo ryžte ir nesiduok iš tų garbin- 
ir neteks pamatyti. I gų kelių iškreipiamas jokių menti

Mieli tautiečiai, mes atsidūrė
me išeivijoje ne tikslu steigti 
vienuolynus, bet išlaikyti lietuviš
kumą. Tam tikslui lietuviai Aus
tralijoje yra susibūrę j Lietuvių 
Bendruomenę, kuriai vadovauja 
taurūs lietuviai, tad remkime 
Lietuvių Bendruomenės veiklą ir 
Bendruomenės rėmuose įgytus 
Lietuvių Namus, kaip lietuvių 
veiklos centrą, šalia kurių galima 
pastatyti ir savas bažnyčias.

* Laikraščiui “Draugui“ liepos 
i 12 d. suėjo 50 metų. Jis gimė Wil
kes Barre, Amerikoj, bet iš karto 
ne dienraščiu — savaitraščiu. 
Dienraščiu virto nuo 1916 m. kovo 
31 d. J čikigą jis persikėlė dar 
kaip savaitraštis 1912 m.

Auksinės sukakties minėjimas 
įvyks specialus padidintas jubilė- 
jinis “Draugo” numeris.

* Dailės unversiteto lituanistai 
prof. Dr. K. Ameris ir asistentė 
G. Bense lankėsi Lietuvoje. Pro
fesorius tyrinėja lietuvių kalbos 
fonetines ypatybes. Lietuvių kal
bos tyrinėjimą jis laiko labai svar
biu lyginamosios kalbotyros daly
ku. G. Bense rengia disertaciją iš 
lituanistinės srities. Be to, verčia 
iš lietuvių kalbos j vokiečių Grušo 
tragediją "Herkus Mantas”.

LAIKYKIS TVIRTAI
MŪSŲ VEIKLA KOMIKO AKIMIS

Šiandien visi nutarė, kad rei- ar tėvynės vaduotojų, 
kia laikytis tvirtai. Tvirtai laiko-1 Sako, kad liaudis sveiką 
si Rytai, tvirtai Vakarai, taip rei-. išlaiko, taigi stenkis kuo daugiau 
kia laikytis ir mums eiliniams ii ' suliaudėti. Jeigu dar kada jaunys- 
neeiliniams piliečiams. Va, jeigu , tėję domėjaisi kokiais ten menais 
tu nutvėrei kokį nors postą, tu ar mokslais, užmiršk, tai nieko 
neapleisk jo, tačiau jei niekas nei- tau neduos gero, žiūrėk, atvažia- 
na į kokį nors postą, tu laikykis J vo seniau nemokytų ar jie blogai 
tvirtai ir atsisakinėk ir neik. Jei- gyvina? čia tau tavo mokslai ne
gu tu turi namus, niekur neik iš ' reikalingi ir stenkis bet kokia kai- 
jų. Laikykis tvirtai televizijos, na susilyginti su pirmtakais.
juk kam tau tie namai, jeigu tu I žinoma, negalima sakyti, kad 
juose nesėdi. Laikykis tu tvirtai blogai broliui lietuviui ta linkme 
savo piniginės, juk kam tu kas- sektųsi keliauti. Ne, šiandien di- 
dieną lėkei laikrodžio mušti, kad ' delei garbei nebeatskirsi kas ko- 
nebegalėtum žmogus sutaupyti, kius mokslus ir menus baigė. Visi 
Laikyk tvirtai kišenę, kad mirda
mas galėtum turto daugiau palik
ti.

Laikykis tvirtai principų. Sten
kis mintyse palikti toks, koks bu
vai Lietuvoje, gi praktiškai tvir-

tautą

tvirtai laikosi minėtų trijų kelių. 
Pasitaiko, žinoma, iškrypusių iš to 
tauraus kelio, tačiau kasdieną vis 
daugiau ateina į protą ir lygėja. 
Apsinamuok ir gyvenk, nesukda
mas galvos kažkokias mokslais ar 

. Ne-
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tai laikytis seno posakio, kad lie- inteligentiškumo išlaikymu, 
tuviškumą išlaikė kaimas. Taigi skaityk nieko, paimk ir sakyk, kad 
jei buvai inteligentas, tai dabar lietuvių kalboj nieko gero nėra.

progos inteligentu būti. Nesuk 
galvos kokiom ten poezijom ar li
teratūrom. Jeigu dar kokį ten 
Maironio posmelį atmeni, ir gerai.

daryti ir parodyti. Vot, svetimtau
čiai, tai kitas reikalas. Tačiau jų 
kultūra negalima domėtis, nes ta
da bus išduota lietuvių tauta. Tai
gi, tvirtai laikykis nuraštėjimo ir 
numenkėjimo, bet būk tvirtas 
taupinėjime.

Gali pasitaikyti, kad ten kokie 
amerikonai leidžia lietuvių rašy
tojų antologijas ir sako, kad gera 
knyga, gali pasitaikyti, kad ten vi-

N E M O

MELBURNIŠKIS SIDNĖJUJE
II.

Išsimiegojus mano malonūs šei
mininkai sodina į autą ir veža.

i— Kur gi mes važiuojam? — 
klausiu.

— Pamatysi!
Svečias negi gali elgtis, kaip 

nori — turi klausyti. Ir štai 
prieš mūsų akis atviras Ramusis 
okeanas. Išlipom. Pilnus plaučius 
įkvėpiu didžiųjų vandenų oro. 
Tąip ir jaučiu, kaip ąžuolu augu 
jūrų atkrantėje, kaip mano akys 
didėja. Juk ten kur nors Havajai 
ir Honolulu! Suamerikonintos 
taukinukės ten tave meiliai pada
bina, kai tik nueini į svečius; ten 
tav,c girdo valgydina, kiek tiktai 
leidžia tavasis išteklius. Taip bent 
sakytų Vaičaitis. Bet toliau Vai
čaitis tai jau nesiektų: ten Dėdės 
Sąmo žemė. Dolerių kupetos ten 
sukrautos, o tu trūnyji šioje pusė
je, teskiriamas tik vandens. Pa
tys garsieji žmonės veržte veržia
si ten. Kiek čia senai visai nepra
šytas viešėjo Mikojanas, o dabar 
drožia pats caras su visa gimine. 
Pikti liežiuviai kalba, kad, galimas 
daiktas, azyliaus prašysiąs. Tai 
nebe tie laikai, kai į Ameriką va
žiavo tik gaudomi rekrūtai ir šiaip 
benamiai- Ko čia stebėtis, kad ir 
iš Australijos patys didieji mūsų 
tautos sūnūs ir skriste skrenda ir

plaukte plaukia į tą šalį. Juk tik 
ten Barboros milionierius pagau
na, o sūnų Vytautėlių tai Holivudo 
gražuolės išskėstom rankom lau
kia. Dabar jau supratau, kodėl 
mane iš provincijos žmogelį gerie
ji šeimininkai atveždino prie oke
ano krantų: tai kad paplatėtų ma
no provinciški horizontai, kad įsi- 
gyčiau tarptautinį žvilgsnį gyve
nimui. žinoma, dabar man visai 
aišku, kodėl ir lietuviai Australi
jos vartuose į pasaulį pasirinko 
vietą savo sostinei.

Po to tapau paveždintas di
džiuoju Sidnėjaus tiltu. Visos 
Australijos pažiba, nuo kurio ma
tai miesto širdį, kur visos svar
biausios krašto pilys j dangų stie- 
piasi. Ten kairėj penkiolikaugštfr 
— tai vienos Londono draudimo 
draugijos filiale, toliau tik ke
liais augštais žemesnė Škotijos 
banko tvirtovė. Pačiam centre 
moterų numylėto Dovydo sūnaus 
Jono pasakos rūmai, kur viso 
svieto prabanga iš langų akis dau
gianores viliote vilioja. Pabandyk 
su žmonele eidamas į juos neuž
sukti, tai ir būsi apšauktas nejau
triu beširdžiu, Žmonelės nemylin
čiu stuobriu.

šitaip įvesdintas į Sidnėjaus di
dybę, pradėjau lankytis ir po lie

tuviškas tvirtoves. Pirmiausia Mū
sų Pastogės redakcijoje. Tai čab- 
ramattoje. Redakcija, kaip redak
cija, bet tūmai ir asmeninė sek
retorė tai redaktoriaus, rašomoji 
tikra didžiulė mašina taip pat re
daktoriaus, to paties išvežiojama- 
sis ir svečių vežiojamasis karas, 
bet pats redaktorius tai tikrai Mū
sų Pastogės. Pasotina tave čia ne 
tik spaustu žodžiu, bet rūpinasi ir 
kūniškais reikalais — ir pavalgidi- 
na ir pagirdo. Iš karto pajauti, 
kad atsiradai lietuviškoj žemėj: 
juk ir svetimtaučiai ją išgarbino 
kaip svetingą šalį.

Iš redakcijos, žinoma, j spaus
tuvę. čia pati Mintis, pionierių 
pavyzdžiu nutūpusi pašiūrėje, 
bet dideliam žemės plote, taigi 
augtinai. Mašinos žodžiams min- 
tin sulieti net dvi, o be direkto- 

I riaus dar du padėjėjai. Mintis ta
čiau būtų ne mintis, jei neturėtų 
polėkių. Dar Kalėdoms ji skrenda 
į savo pačios sukurtus mūrinius 
rūmus, įsikinkydama talkon tre
čią mašiną. Pionieriškos dienos 
baigsis, ir prasidės sėslus subren
dusios Minties perijodas.

Siūlo nuvažiuoti mūsiškės val
džios atlankyti — posėdžiaująs vi
sas kabinetas. Premjeras norįs 
valdžios ponams parodyti žmogų 
iš provincijos, idant valdžia nepa
mirštų esanti iš tautos ir dėl tau
tos. čią ta1 išsigandau. Girdėjau, 
kad ką tik įvykusi krizė. O gal ir 
su perversmu? Jsimaišęs, ypač iš 
Melburno, gali ir pats įkliūti. Ma
no malonusis šeimininkas patiki

no, kad jokių perversmų nėsą, ir 
taika ir ramybė viešpataujanti 
Australijon lietuvių sostinėje. Jei 
taip, tai jau, nors vis dar netvirtu 
žingsniu, lipu į autą. Bet mano 
provincinis atsargumas vis dar 
neramina. Mano šeimininkas žmo
gus artimas valdžios sluogsniams, 
o tokiems negi gali lengvai pati
kėti — ims ir įves į spąstus. Sau
na mintis: jei būtų buvęs pervei- 
smas, tai senasis premjeras gali 
būti kritęs karo lauke ar patekęs 
nelaisvėn — taigi kalėjime ar 
koncentracijos stovykloje.
Ir sakau:

— žinai, bičiuli, mes provinci
jos žmonės einam tik patikrinę 
kelius. Paprašau pakeliuj atlanky
ti buvusį premjerą. Nusišypso ma
nasis šeimininkas, bet veža. Dide
liam mano nustebimui buvusią 
valdžios galvą randam gyvą ir 
sveiką ir net savo namuose. Net 
namų areštas nevaržąs judėjimo 
laisvės. Ilgai netrunkant, liko tik 
spustelėti ranką. Retas tegaišta 
laiką su buvusiais, nors ir geri bi
čiuliai būtų.

Ir taip pasiekiam lietuviškų 
veiksnių būstinę — Redferno Lie
tuvių namus. Tuoj jauti, kad čia 
lietuvių širdis. Jau gatvėje girdi 
lietuvišką šneką, o vidun įėjus tai 
net priglušina. Pilna žmonių. Vis
kas pagal lietuviškus papročius: 
čia pats namų viešpats tau ranką 
paspaudžia, kiti pasiūlo kelionės 
dulkes nuplauti. Sportininkai 
sportiškai valdybą renka: krepši
ninkai rankas kelia, o futbolinin

tvirtai, ne-
Nagių ar 

kad moks-

sokius Viesulo vienakius vilkus 
muzejai perka, arba koks ten Ka
činskas su Gaideliu amerikiečius 
stebina muzikomis. Juk žinot, ko
kie tie amerikonai. Jie be kultū
ros. Taigi juos lengva apgauti ir 
jie susižavi kokiais Valeškos ar 
Jonyno vitražais ar kokie ten jau
kiai, maždaug beraščiai, Lansds- 
bergio stulpais. Ką tie amerikonai 
išmano, jie visai nežino kas yra 
kultūra. Nedaug numano ir vokie
čiai, kokią nors Jankaus balą gar
bindami arba kokio Maceinos vie
na po kitos knygas leisdami. Vo
kiečiai sakosi filosofų tauta, bet 
tai tik gandai. Ko jie ten apie mū
sų Maceiną šokinėja.

godžiu, laikykimės 
pasiduokime visokių 
Babrauskų teigimam,
las, ar menas ar poezija žmogaus 
dvasią turtina. Kas iš dvasios? Ji 
vistiek į turtingą Dangų eis, o rei
kia, kad kišenė turtėtų. Dvasią 
praturtinti gali kultūrinę žolę 
plaudamas. Laikykitės tvirtai, 
mieli bičiuliai. Nepasiduok tiems, 
kurie pavvdi jūsų malonaus nu- 
kultūrėjimo ir švaraus buvusio 
mokslo atsikratymo. Gera, taip. 
Nespaudžia galvos. Laikykis tvir
tai kelio j darbą, banką ir patalą. 
Visa kita kokio nors dr. Girniaus 
išmislas, kuris nepasižymi išmin
tingumu, nes buvęs amerikiečių 
įstaigoj bosas, kokios enciklopedi
jos už centus redaguoti nuėjo. 
Laikykimės tvirtai, nes juk iš vėž
lio skūros matome, kad apkiautė- 
jimas.yra Dievo dovana.

(„D”. 1.)

kai kojas. Socialinės ponios alka
nus valgidina. Dairausi valdžios, 
bet jos nematau. Pagaliau klau
siu:

— O kur gi kabineto nariai?
— Valdžia visad augščiau. An

tram augste juos surasim. Lipam. 
Ir vėl pajaučiu baimę, {einam. 
Naujasis premjeras, pasirodo, ne 
toks jau baisus: ir pasisveikina ir 
pasodina. Vienas kabineto narių, 
tikriau narė, nori žinoti provinci
jos nuotaikas valdžios atžvilgiu. 
Patikinu, kad mes kuklūs žmone- 
liai ir visam su valdžia. Pajaučiau, 
kaip natūralus nepasitikėjimas 
valdžios piliečiui dingo, ir susida
rė tikrai šilta atmosfera. Valdžia 
turėjo ilgą sąrašą reikalų, tai ne
norint trukdyti, teko greitai išsi
nešdinti. Kai atsisėdom prie gar
daus valgio stalo, tai ir paskuti
nieji mano provincialo įtarimai 
dingo. Jei duoda valgyti, tai blo
go nebus.

šiaip jau Sidnėjuje, neminint 
augščiausių veiksnių, kaip ir Mel
burne. Ir namai dveji, tik čia tik
ri namai, o ne nemeliai. Banks- 
towne tikra salė ir su scena lietu
viškam veikimui. Nors ir čia šnai
ruoja centrininkai su bankstow- 
niškiai, bet vieni pas kitus lankos: 
ir svečiuojasi. Visus juos čia riša 
garsi Butkų pavardė. Abu jie j gy
venimą išeiti padeda: vienas pa
krikštija, suvesdina, kitas baldus 
šeimos lizdui parūpina, šviesos 
taip pat galima Cabramattoje 
Butkaus firmoje įsigyti, net ir te
levizijos. Kai užsimano kas amži

no gyvenimo, tai visad kun. P. 
Butkus jį palydi, o laidojimo di
rektorius K. Butkus niekad neat
sako lentų ir koplyčios, šnekama, 
kaip ir tinka lietuvių sostinei, ir 
tautines kapinės čia greitai bū
siančios, kur po didelių tautinių 
darbų galės ramybėje ilsėtis. Kol 
gyvi, tai žmonės vaišingi, kaip ir 
pas mus provincijoj.

Teko vieną vakarą staigiai ap
sispręsti grįžti. Prisimeni žmogus 
ir sostinėje savo namus ir tą, kas 
duonos duoda. Ir vėl traukinyje. 
Šį kartą mano vagono skyriuje 
moteriškaitė su ketvertu paauglių 
ir penktuoju ant rankų. Vyras 
puskarininkis prie lango paskuti
nį kartą kelionei instruktuoja. 
Pajudame. Vaikai greitai su ma
nim susidraugauja, o per juos ir 
motina, nors šiaip jau nemėgstan
ti naujųjų australų.

—Jūs į Melburną?
— Taip. Tik atostogoms buvau 

jūsų Sidnėjuje.
— Aš tik metai Sidnėjuje. Gi

musi ir augusi Melburne. Melbur
nas tai gražus miestas ir žmonės 
visai kiti. Nepakenčiu Sidnėjaus. 
Pagaliau, aš nėsu jame ir buvusi. 
Mes gyvename Stratfielde. šian
dien pirmą kartą vyras atvežė į 
centrinę stotį, tai tiek aš to mies
to ir temačiau. Bet žmonės man 
čia nepatinka. Sakykit, koks jūsų 
įspūdis?

Pritariau aš jai, tik norėjau 
Sidnėjaus lietuvius išskirti. Susi
laikiau, nes nenorėjau įžeisti jos 
patriotinių jausmų.
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DIDVYRIU KULTAS LIETUVOJE
Paskaita, skaityta š.ui. rugsėjo 13 d. Tautos Šventės 

minėjime Sydnėjuje ir Adelaidėje.

MŪSŲ GYVENIMO AKTUALIJOS
Kaip kiekviename, taip ir šian

dienykščiame viešam žody kviečiu 
tautiečius žvelgti j savo kraštą 
kaip j Amžinąją Lietuvą, kuri 
šimtmečių audrose stovi nesu
griaunama lyg švyturio bokštas, 
aplinkui daužomas istorinių did- 
bangių. šisai bokštas turi daug 
augštų, juose sutelpa perkūninė, 
katalikinė, reformacinė, vytauti- 
nė, valančinė, kudirkinė, nepri- 
klausomybinė, pavergtinė ir visos 
kitos Lietuvos, kurios dar bus 
ateityje. Daug augštų, bet pasta
tas vienas ir tas pats — Amžino
ji Lietuva!

Palyginimas su bokštu medžia
gine prasme, aišku, būtų nesąmo
nė, atsitiktų taip, kaip sako Mai
ronis —

Kai vėjas pakyla, ir drumzdžias 
vanduo,

Ir ežeras veržias platyn, —
Banga gena bangą, ir bokšto 

akmuo
Paplautas nuvirsta žemyn.

Patys numanote, jog čionai kal
bame apie dvasinį pastatą, kurio 
nė vieno akmens nenuvers žemyn, 
nors ir šimtmečius banga gins 
bangą, šis nepaplaunamas bokš
tas buvo renčiamas ne iš pragaiš- 
tamų plytų, bet iš didelių minčių, 
kurios visos įsikūnijo didžiais 
darbais Lietuvos ilgaamžėje isto
rijoje. Pavasarį sėjėjas iš kraite
lės žeria dirvon visas atsineštas 
sėklas, bet ar jos visos sudygsta 
ir vasarą subanguoja varpų jūro
mis? Mes čia pakalbėsime apie 
mintis-sėklas, kurios atnešė pa
laimingą derlių Lietuvos istori
joje.

Kas gi tie minčių pirmūnai 
tautos gyvenime?

Anglų mąstytojas Thomas Car
lyle, nedvejodamas, pasakytų — 
didvyriai! Vargšė ta tauta, kuri 
neturi didvyrių. Pasaulinė istori
ja yra ne kas kita, kaip didvyrių 
gyvenimo aprašymas. Visuose lai
kuose žmonės laukė iš dangaus 
didvyrių ir juos garbino, kaip die
vybes, arba kaip pranašus, arba 
kaip dainius, arba kaip karalius, 
arba kaip išminčius — dorovinto- 
jus. T. Carlyle žmonių visuomenę 
palygina su sausų žagarų krūva, 
laukiančia žaibo kibirkšties iš dan
gaus. Didvyris ir yra tas žaibas, 
kuris įskelia ugnį sausuose žaga
ruose. Gyvenimas suliepsnoja nau
ją šviesa, pilki daiktai ir kasdie
niai reiškiniai, tarp kurių ligšio! 
gyveno žmogus, staiga įgauna 
naują prasmę, netoli ieškant, sa
kysime, panašiai jautėsi kaunie
tis, 1933 metų liepos mėnesį žy
giuodamas milžiniškoje laidotu
vių eisenoj, nešint į poilsio vietą 
Dariaus ir Girėno karstus. Did
vyrių garbinimas yra vienas iš 
kilniausių žmogaus nusiteikimų. 
Bolševikai, iš vienos pusės pa
neigę didvyrių garbinimo pradą 
žmonijos gyvenime, laikydami kad 
žmogaus sąmonę apsprendžia tik
tai ūkiniai santykiai, iš antros 
pusės prigamino tiek savų didvy
rių', jog net reikėjo vieną kitą 
nugriauti nuo sosto, kad atleistų 
vietą naujiems. Tai yra melagin
gi didvyriai, paremti vien durtu
vais, be jų neišsilaikytų ant pje
destalo nė vienos minutės, kaip tai 
matėme per Vengrijos sukilimą.

Tikras didvyris nereikalingas 
durtuvų, jo galingiausias ginklas 
yra visiškas nuoširdumas tam, ką 
jis skelbia ir daro, vidinė ugnis, 
kuri uždega sausus žagarus, nu
šviesdama draugžmonėms daiktus 
nauja prasme. įžvelgę naują pras
mę, mes atliekame neįprastus už 
mus didesnius žygius, kaip, saky
sim, didvyrio Vytauto įkvėpti, su
kūrėm Lietuvos imperiją nuo jū
rų iki jūrų, sakysim, kaip 1918 
metais jsteigėm moderninę Lie
tuvos valstybę.

Mes, įvairių pasaulėžiūrų, ide
ologijų, laikinų nusiteikimų įta
koje kartais tariamės esą vienin- 
tėliai tų rūmų šeimininkai, net 
pradedam pro langus mėtyti lau
kan mums tuo metu nepatinka
mus baldus, pamiršdami kad ir 
mūsų baldai ne visuomet bus ten 
reikalingi, galvojant tūkstantme
čių plotmėje. Laimingu būdu, mes 
lik taip sau vaizduojamės, nes iš 
tikrųjų tas pastatas yra amžinas,

KASO:
PULGIS ANDRIUŠIS

lietuviškųjų didvyrių apgyvendin
tas.
Mūsų amžinuosiuos rūmuos telpa 

visi istoriniai ir priešistoriniai 
laikai, kurių pėdsakus susekant ir 
dar dabar savo kalboje, tautosa
koje, senovinėj religijoj, mums ne 
valia ir iš tų pirmųjų augštų iš
mėtyti baldus, nes mūsų gyslose 
teka kraujas tų žmonių, kurie 
tūkstantmečius garbino kitokius 
didvyrius. Kitos tautos savo prieš
istorinių protėvių didvyrius — 
dievybes įamžino nemirštamais 
kūriniais, kaip skandinavai — Ed- 
doje, graikai — Iliadoje, vokie
čiai — Nibelungų Giesmėje, suo
miai — Kalevaloje, apdainuoda
mi senovinius dievus, kurie pir
mykščiam žmogui pirmą kartą nu
švietė pasaulį nauja šviesa. Mes 
šiandien skaitydami šiuos veika
lus, šypsomės dėl jų vaikiškumo, 
bet ir dar dabar negalime nesi
džiaugti jų nepaprastu nuoširdu
mu, didvyrių-dievų šiltu bendra
vimu su žmogum, vykdant griež
tą teisingumą, mokinant naudin
gų darbų, skelbiant, kas yra gera 
ir bloga, ginant bejėgį žmogų nuo 
piktų dvasių bei siaubūnų.

Senovės lietuviai garbino savo 
didvyrį — dievą Perkūną. Tai 
dangaus valdovas, senis su varine 
barzda, vienoje rankoje laiko ožį 
už Virvės, o kitoje — kirvį. Kas 
nusikalsta, jis tuo kirviu j tą pa
leidžia. Kirvis jam vėl sugrįžta 
į rankas. Perkūnas (imu iš dr. 
Balio rinkinio) yra teisingumo 
prižiūrėtojas, . jis stebi žmonių 
darbus, nemėgsta savanaudžių, 
pavyduolių ir pagyrūnų, neken
čia vagių ir melagių. Bausdamas 
jis sudegina jų namus arba ir 
juos pačius nutrenkia. Didelę ne
teisybę patyręs žmogus dažnai 
kreipiasi į Perkūną, prašydamas 
nubausti nusikaltėlį. Vyro skriau
džiama žmona dainoje šaukiasi 
Perkūno pagalbos: Žaibuok, žai
beli, trenk, Perkūnėli, nutrenk 
piktą vyrelį! žinomoje dainoje 
"Mėnulis Saulužę vedė” neištiki
mą Mėnulį Perkūnas perkerta 
kardu, taigi, jis yra ir šeimos ry
šių globėjas. Vargšams jis pade
da nelaimėje: duoda gerą derlių. 
Griausmo dievas Perkūnas lietu
viams kartu buvo ir derliaus bei 
vaisingumo dievas.

Kaip mums dabar visa tai atro
do vaikiška, negudru! Tačiau, 
jeigu mes būtum staiga perkelti 
prieš tūkstančius metų j senosios 
Lietuvos neįžengiamas girias, kur 
žiemą-vasarą siautėjo paslaptin
gosios gamtos gaivalai, audros 
lenkė prie žemės ąžuolus, plyksėjo 
žaibai, kaukė žiemos pūgos! Į tą 
netvarką ilgainiui buvo atnešta 
tvarka perkūninės religijos pavi
dale. Mes ir dabar, kai jau seniai 
nebetikim Perkūnu, negalim atsi
stebėti tų visų maldelių ir užkei
kimų vaikišku nuoširdumu, jau
čiam, kad kažkuomet ta dievybė 
— didvyris buvo visu rimtumu 
garbinamas. Jo vardas dar ir da 
bar gyvas šnekamojoj lietuvių 
kalboje.

Apsistokime laikinai devyniolik
tame amžiuje, kurio beveik visą 
vidurį pripildė didvyris Motiejus 
Valančius, nevainikuotas Lietuvos 
valdovas; panašaus didvyrio, tur 
būt, jokia kita tauta neturi: vys
kupas, politinis kovotojas, blaivy
bės apaštalas, švietėjas ii- lietuvių 
grožinės prozos grindėjas. Ir vi
sose srityse nepaprastai sėkmin
gas. Jo visus darbus gaubia vi
siškas nuoširdumas, jis savo raš- 
tuoe lietuviams atskleidžia naują 
daiktų prasmę. Tai Palangos Ju
zėje įrašytas priežodis: Tankiai 
su sermėga apsivilkusi vaikščioja 
tikra išmintis. Pats gyvendamas 
lenkų dvarponių civilizacijoj, pir
mas taip nuoširdžiai pareiškęs lie
tuvio kaimiečio teisių deklaraciją. 
Tokia jo meilė žemaičiui kartais, 
atrodo, net nesuderinama su ka
talikų vyskupo luomu, kaip pav. 
istorinėj jo apysakoj rašoma:

— Matot, vyrai, jogei tie ne
dori atėjūnai įsimetė į mūsų pilį 
it širšūnai į svetimą drevę, nori 
mūsų žemę užimti, mus savo ver

gais padaryti ir mūsų dievus iš
naikinti. Iškrapštykime tas bjau
rybes, išmeskime iš mūsų žemės 
ir nepalikime nė vieno gyvo. Te
gu pažįsta, ką gali stiprūs žemai
čiai padaryti!

Arba tos pačios apysakos kitoj 
vietoj —

Besėdint gru-gru-giu perkūnas 
sugrumėjo. Visi sušuko:

— štai dievas jau eina mums 
padėti!

Sustoję žemaičiai stebėjosi į 
debesius, rankas iškėlė ir meldė
si, sakydami.

Perkūne dievaiti,
Nemušk žemaitį, bet mušk gudą, 
kaip šunį rudą!

Štai kalba lietuvos didvyris V. 
Kudirka —

— Ėmiau skubiai vartyti AUŠ
RĄ, ir... neprimenu jau visko, 
kas su manim paskui darėsi... 
Tiek pamenu, kad atsistojau, nu
leidau galvą, nedrįsdamas pakelti 
akių į savo kambarėlio sienas... 
rodos, girdėjau Lietuvos balsą, sy
kiu kaltinantį, sykiu ir atleid
žiantį: o, tu paklydėli, kur lig šiol 
buvai? Paskui pasidarė man taip 
graudu, kad apsikniaubęs ant sta
lo apsiverkiau.

Ir mes drauge su Kudirka ver
kiame, skaitydami šią išpažintį. 
Mūsų literatūroje yra daug puoš- 
sesnių tėvynės meilės deklaracijų, 
kuriomis grožimės, didžiuojamės, 
bet... neverkiame. Ašaras mums 
traukia iš akių tiktai kudirkinis 
pilnutinis nuoširdumas, didvyriš
kas nuoširdumas, kurį patvirtino 
jo paties gyvenimas ir mirtis. Ši
sai Kudirkos pareiškimas yra vie
na iš tų negaištamų plytų Amži
nosios Lietuvos rūmuose.

Kaip mes nepriklausomais lai
kais stengėmės Maironiui nuplėš
ti didvyrio-pranašo vainiką, lai
kydami jį atgyvenusiu, pasenusiu! 
Vokiečių ir paskui bolševikų už
grobta Lietuva, ypač jaunimas vėl 
jį tvirtai įsodino didvyrio sostan.

Žiūrėk, rytuose aušra jau teka; 
Pabudę paukščiai pagiriais šneka; 
Laikai juk mainos: slėgė pikti, — 
Nušvis kiti,.
Lietuvai mūsų tėvynei.

Visiškas nuoširdumas, daiktų 
nušvietimas perdėm nauja šviesa 
— atsiminkim, jog šie žodžiai bu
vo paskelbti Lietuvai dar 1895 me
tais, kai mūsų negausūs politikai 
dar iš viso neturėjo programos 
o ką bekalbėti apie eilinį žmogų! 
Tai buvo žaibas sausuos žagaruos.

Dažnai mėgom ir mėgstam pa
burnoti, kad mes jau perdaug ke
liam į padanges savo didvyrių 
didvyrį kunigaikštį Vytautą, kas, 
girdi, iš to, kad jis kažkada ten 
trankėsi po Rusijos stepes, tik nu
alino "Lietuvos žmones, o dabar 
mes ir vėl be savo valstybės?

Neseniai skaičiau, kaip dr. Ta
mil's, besiknisdamas kongreso bib
liotekoj Vašingtone, surado pre
zidento Vilsono patarėjo kongres
meno Milerio paruoštą projektą, 
kokiose ribose atstatyti nepriklau
somą Lietuvą 1918 metais, besi
ruošiant į Versalio taikos konfe
renciją. Niekeno iš šalies nepain
formuotas, bet tiktai nusižiūrėjęs 
į viduramžių Europos žemėlapius, 
Amerikos kongresmenas būsimai 
Lietuvai nubrėžė ribas, kurios 
apima ne tik Vilnių ir Gardiną 
bet ir Smolenską. O kad istori
niuose žemėlapiuose būtų įbrėžtos 
valstybės ribos, pirm to reikalin
gi didvyriai. Kaip T. Carlyle sa
ko, nė vieno tikro didvyrio darbas 
nenueina veltui.

PERTHAS
PAMINĖJO DEŠIMTMETI

Rugpjūčio 15 d. Pertho Apy
linkės Valdyba suruošė šokius su 
programa dešimties metų sukak
čiai atžymėti.

Vakaro programą pradėjo P.A. 
V. pirmininkas p. Kazokas tam 
vakarui pritaikyta kalba. Kun. 
Laurynas Kemėšis padeklamavo 
Tėvynės ilgesio legendą. Toliau 
sekė linksmoji dalis: V. Kateikai- 
tė padeklamavo eilėraštį; beto, 
dar deklamavo Vytenis Garnys; 
Jūratė ir Kąstytis — skaitė Vit-

kūnaitė; čigoną ir Trepinę — pa
šoko B. Garnytė1; Tekėjo saulelė 
pro debesėlį — įscenizavo broliai 
Brazdžioniai.

Akordeonais pagrojo — E. Lin
gė ir G. Brazdžionis. Veikalėlį į 
mokyklą suvaidino p. Pctrukienie- 
nė ir p. Brazdžionienė. O, atsi
menu namelį ir Piemenaitę (du
etą) padainavo A. Baronienė ir 
A. Brazdžionienė. Tautinių šokių 
grupė pašoko Kalvelį, šustą, Len
ciūgėlį ir Kubilą.

Minėjime dalyvavo apie 150 
lietuvių, kurių buvo atvykusių net 
iš Albani.

Ruduo

SYDNfiJUS
“ŠVIESOS” SUSIRINKIMAS
Sambūrio "šviesa” Sydnėjaus 

skyriaus metinis susirinkimas įvy
ko š.m. rugpjūčio mėn. 29 d. Syd
nėjaus Lietuvių Namuose. Susi
rinkimui, kuriame dalyvavo 22 na
riai, pirmininkauti buvo pakvies 
tas kol. R. Daukus ir sekretoria
vo — kol. V. Doniela.

Kol. A. Olšauskas, senosios val
dybos pirmininkas, padarė prane
šimą, trumpai nušviesdamas pra
ėjusiųjų metų veiklą "šviesos” 
parengimai buvo daromi maždaug 
kas mėnesi, dalis jų viešo pobūd
žio, dalis — vien tik nariams. Pa
skaitų ciklas "Jaunimas pasisa
ko” pasižymėjo savo kontroversi
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VALDYBOS VEIKLOS

APYSKAITA
LIGONIŲ LANKYMAS

Pasiskirsčius Valdybai pareigo
mis, atsakomingiausj darbą suti
ko atlikti p. V. Baltokienė, atseit 
— ligonių reikalais rūpintis ir 
juos lankyti (ir ligoninėse, ir na
muose sergančius). P. V. Balto
kienė, pati dirbdama ligoninėse 
ir gerai suprantanti ligonių pa
dėtį bei nuotaikas, uoliai ir ištver
mingai ėmėsi šio darbo. Ko ji pati 
viena nespėdavo ar tarnyba truk
dydavo, ji kvietėsi į talką ką nors 
iš Valdybos bei Draugijos narių, 
šiame darbe mielai talkininkavo 
p.p. čypienė, Vingienė, Vingis, 
Kuncaitienė, Klupšienė, B. Anta
naitytė, Bulokienė ir Reimerienė.

Šiuo laikotarpiu Draugija lankė 
7 psichiniai ir 13 fiziniai sergan
čiųjų. Du psichiniai sergantys yra 
Ballarato ligoninėj, keturi — 
Sunbury ligoninėj ir vienas na
muose pas savo motiną gyvena.

Viso šiame laikotarpy turėjome 
20 ligonių. Visi ligonys buvo ap
lankomi su dovanėlėmis Kalėdų 
ir Velykų švenčių proga, gulin
tiems gi ligoninėse buvo didesnės 
vertės dovanėlės įteiktos. Ligonis 
Ballarato ligoninėj Kalėdų šven
čių proga aplankė p.p. Vingienė, 
Vingis, Kuncaitienė ir Baltokienė, 
kuri talkavo su savo automobiliu.

Už šią paslaugą Valdyba p.p. 
Baltokams nuoširdžiai dėkoja. Ve
lykų švenčių proga dėl didesnio 
atstumo ir laiko stokos buvo pa
siųsta sergantiems parama pini 
gaiš. Ballarate mielai sutiko p.p. 
Podėnai nupirkti Valdybos pagei
daujamas dovanėles, aplankyti, 
pasveikinti nuo Draugijos su šven
tėmis. Valdyba mieliems p.p. Po- 
dėnams nuoširdžiausiai dėkoja 
už šią paslaugą.

3 Sunbury taip pat nusiųsta pi
nigais p. V. žygui, kuris nupirko 
dovanėles, pasveikino su Velyko
mis ir įteikė jas Draugijos vardu. 
P. Žygui taip pat Valdyba nuo
širdžiai dėkoja už paslaugą Dr- 
jai.

Lankytojos pastebėjo, kad kaip 
psichiniai, taip ir fiziniai sergan
čių ligonių lankymas suteikiu 
jiems lyg ir šviesesnę gyvenimo 
prošvaistę, sustiprina moraliai ir 
praskaidrina sunkią jųjų dalią. 
Sunkų įspūdį daro psichiniai li
gonys, kuriems ypatingai reika
linga moralinė parama, dažniau 
juos aplankant, pabendraujant su 
jais. Atsisveikinant visada jie pra
šo: n e u ž m i r š k i t mū
sų ir dažniau aplan
kyk i t e 1

Vienas iš svarbesnių darbų yia

tai, kad vieną ligonį, sirgusį 5 
metus psichine liga, Valdybos pas
tangomis pavyko išimti iš ligoni
nės ir grąžinti į laisvą gyvenimą. 
Jis šiame krašte neturėjo nieko 
iš giminių bei artimesnių draugų, 
kurie gal būtų ir anksčiau pasirū
pinę jojo likimu, šiame reikale 
labai daug Valdybai padėjo p. 
Zabiela, kuris sutiko apgyvendinti 
jį savo name, sudarė kiek galima 
jaukesnes gyvenimo sąlygas ir pa
dėjo surasti darbą, už ką Valdyba 
p. Zabielai nuoširdžiai dėkoja. 
Dėkojame taip pat p.p. Mielda- 
žiams, kurie rėmė šį asmenį mate
rialiai ir moraliai.

LĖŠŲ TELKIMAS I
šis darbas iš Valdybos ir Dr- 

jos narių pareikalavo gana daug 
darbo, bet pelno labai mažai da
vė. Sulėtėjus Melburno bendruo
menės gyvenimo tempui, sumažė
jo ir mūsų Dr-jos pajamos. Val
dyba laikėsi jau nusistovėjusių 
tradicijų — kaip praeity, taip ir 
šįmet, buvo pravestas Vokietijoj 
likusiems lietuviams pinigais, dra
bužiais ir avalyne vajus. Ir šįmet 
Melburno lietuviai, gausiai auko 
darni, parodė stiprią artimo meilę 
ir užjautė mūsų brolius, likusius 
Vokietijoj, kurie dėl nesveikatos 
ar amžiaus negalėjo išemigruoti 
į kitus lengvesnio pragyvenimo 
kraštus, o pasiliko Vokietijoj sun
kaus bedalio gyvenimo tęsti. Mel
burno lietuviai suaukojo pinigais 
£ 300-9-0 ir nemažą kiekį drabu
žių ir avalynės. Visiems aukoto
jams širdingai dėkoja Valdyba.

Aukų rinkėjam-joms Valdybos 
taip pat nuoširdi padėka už įdėta 
darbą aukas berenkant: p.p. Čy- 
pienei ir Gružauskaitei, surinku
sioms £ 39, p. Balčiūnienei — £ 
33, p. Kuncaitienei — £ 30-10-0, 
p. Pumputienei — £ 25-10-0, Ka
talikių Mot. Dr-jai -r 24-12-0, p. 
Klupšienei — £ 24-0-0, p. Kaz
lauskienei — £ 17-4-0, p. Kalvai- 
tienei — £ 17-4-0, p. Bitienei — 
£14-10-0, Morningtono lietuviams 
per p. Bakaitienę £ 11-0-0, p. Krū- 
žienei — £ 10-17-0, p. Barkienei 
— £8-10-0, p. Bulakienei — £ 
8-2-0 ir kitoms visoms.

Visoms rinkėjoms ir aukotojams 
ne tik Valdybos padėka, bet ir iš 
Vokietijoj likusių lietuvių gautos 
padėkos laiškuose. Pinigai, rūbai 
ir avalynė pasiųsti Vokietijos 
Krašto Valdybai. Pageidauta, kad 
vyriški batai ir drabužiai ir 500 
markių pinigais būtų paskirta 
Gautlingeno džiovininkų sanatori
jos lietuviams ligoniams.

nėmis temomis, kurios sukeldavo 
karštų diskusijų. Kol. Olšauskas 
palinkėjo ir tolimesnėm valdybom 
kelti bei nagrinėti jautrius ir ti
piškus klausimus.

Iždininko kol. K. Ankaus pra
nešimas parodė, kad iždas yra 
sveikame stovyje. Tatai buvo pa
tvirtinta ir Revizijos Komisijos 
pranešime, kurį padarė kol. V. 
Patašius, rasdamas valdybos dirb
tą darbą tvarkingu.

Garbės teismo pirmininkas kol. 
V. Skrinska prisipažino, kad jam 
metų bėgyje savo pareigų nepri
reikėjo eiti.

Toliau sekė valdybos rinkimai 
ir į 1959-60 metų valdybą buvo 
išrinkta:

Rimgaudas Daukus — pirminin
ku, Povilas Protas — vice pirmi
ninku, Liucija žilytė — sekreto
rė, Irvis Reisonas — iždininku ir 
Pajauta Pullinen — narė.

J Revizijos Komisiją įėjo: Vy
tenis Šliogeris, Vytautas Patašius 
ir Kęstutis Ankus.

Garbės teismo pirmininku vėl 
buvo išrinktas Vytautas Skrinska.

Spaudos veiklai pagyvinti susi
rinkimas išrinko spaudos komisi
ją šios sudėties: Vytauto Do- 
nielos, Stasio Skorulio ir Henri
ko Šalkausko.

Visi šie organai kartu eina ir 
Australijos Regijono valdybos pa
reigas. Visais "šviesos” įeikalais 
kreiptis prašome pirmininko adre

Vasario 16 gimnazijos neturtin
giems mokiniams vaistai bei gydy
muisi pasiųsta £ 50-0-0. Papildo
mai šį mėnesį išsiųsta betarpiai j 
Gautlingeno sanatoriją vyriškų 
drabužių siuntinys.

15 siuntinių po 11 sv. svoriu 
drabužių bei avalinės išsiųsta per 
p. Vacbergą Punsko lietuviams.

Draugijos ruoštas Užgavėnių ba
lius, dėl nepalankių oro sąlygų, 
siaučiant dideliems karščiams, ne
buvo sėkmingas. Daugelis mūsų 
mielų bičiulių pabūgo karščių ir 
neatsilankė į balių. Gryno pelno 
davė £ 48-10-3.

Šio laikotarpio bėgyje buvo su
ruošta 5 bufetai, iš kurių gryno 
pelno gauta £ 104-9-8.

Iš suruoštos Dr-jos loterijos 
1959 m. gegužės mėn. 24 d. gry
no pelno gauta £ 60-18-10.

Visoms Dr-jos narėms bei pri
jaučiančioms, kurios prisidėjo dar
bu, maistu ir pinigais ruošiant 
bufetus ir loteriją nuoširdi Val
dybos padėka.

(Bus daugiau)

MELBURNAS
JAUTRŪS LIETUVIAI

P. p. Teresė ir Alfonsas Bikul- 
čiai, Tautos šventės proga, Mel
burno Lietuvių Dainos Sambūriui 
įteikė asmeninę dovaną — £20. 
šios dovanos įteikimas sukėlė ne 
tik choro, bet ir visų šventės mi
nėjimo dalyvių audringą rankų 
plojimą, kaip padėką ponams Bi- 
kulčisms už tokį jų jautrų ir nuo
širdų Melburno lietuvių choro rė
mimą.

P. Bikulčius ne ašaromis akyse, 
jautriais žodžiais pareiškė padėką 
chorui, jo vadovui dirigentui Al
bertui C e Inai ir administratoriui 
Leonui Baltrūnui už atliekamą 
neįkainuojamos vertės tautinį dar
bą ne tik dažnuose choro pasiro
dymuose mums primenant bran
gią tėvynę, skiepijant tėvynės 
meilę jaunajai kartai, bet ir pa
rodant svetimiesiems lietuviškos 
dainos grožį bei mūsų tautinių rū
bų puošnumą.

Tenka dar pridurti, kad ponų 
Bikulčių parodytasis tautinį dar
bą dirbančiųjų rėmimas jau neba 
pirmas, o jų pačių pareiškimu - 
ir ne paskutinis.

P.p. Bikulčiai ypač jautriai at
siliepia apie bendrus Lietuvių Na
mus, kurie, anot jų, turėtų būti 
tarsi tautinė lietuvių šventovė. 
Lietuvių Namuose visi lietuviai 
turėtų atsigauti, sustiprėti, kad 
pajėgtų atsispirti nutautimo ban
gai, kad tęstų kovą už Tėvynės 
kad juose pa 
laisvę, kad juose pajustų "iš 
praeities Tavo sūnūs te stiprybę 
semia” dvasią.

A.

su: 273 Cooper Rd., Yagoona, 
N.S.W. Tel.: UY 5281.

Sekantis “šviesos” parengimas 
įvyks spalio 3 d., kada į Sydnė- 
jų atvažiuoja Canberros skyriaus 
nariai, šeštadieniui yra numaty
ta pietūs ir diskusinis vakaras bei 
pasilinksminimas, o sekmadienį 
įvyks gegužinė. Smulkiau apie tai 
bus vėliau painformuota.

K-a.

STUDENTŲ SAVAITGALIS
Gražioj vietoj, prie jūros rug

sėjo 4-6 dienomis įvyko Studentų 
Savaitgalis. Pats savaitgalis lai
komas tikrai pasisekusiu. Iškylavo 
studentai iš Niukastelio, Melbur
no, Canberros ir Sydnėjaus. Iš
kylautojų skaičius pasiekė'30. Vi
siems dalyviams buvo išdalinta po 
vieną dainų knygutę — VIVAT 
ACADEMIA.

įvairūs savaitgalio užsiėmimai 
bus aprašyti netolimoj ateity pa- 
sirodysiančiame "Studentų Žody
je”. R.C.

.<* Prof dr. Pranui Skardžiui i.m. 
suėjo 60 metų amž.

Jis gimė Subačiuje, gimnaziją 
baigė 1923 m. Panevėžyje, Liet, 
universitetą lankė iki 1925 m. 
Kaune, o vėliau Leipzige, kur 
1929 m. gavo daktaro laipsnį ir 
nuo to meto dirbo Lietuvos uni
versitetuose. šiuo metu dirba 
Kongreso bibliotekoje Vašingtone.
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Sydnčjuje

JAUNIMAS SUSIBŪRĖ
Rugsėjo mėn. 12 dienų Banks

towno Lietuvių Namuose, šių na
mų pirmininko p. Stašionio pa
kviesti, dalyvavo Sydnėjaus jau
nimo organizacijų atstovai ir 
“Mūsų Pastogės” Sporto Skyriaus 
redaktorius, kurie savo posėdyje 
išsamiai apsvarstė sporto aikštelių 
Bankstowne įrengimų. Gražioje 
tarpusavio nuotaikoje buvo iš visų 
jaunimo organizacijų sudarytas 
bendras Aikštelių įrengimo Ko
mitetas, į kurį įėjo: Sydnėjaus 
Studentų S-gos — N. Grincevi- 
čiūtė, “šviesos” — K. Ankus, 
Skautų — A. Alčiauskas, Ateiti
ninkų •— Lasaitis, “Kovo” ■— V. 
Augustinavičius ir Bankstowno 
Namų pirmininkas Stašionis. Ko
miteto pirmininku išrinktas Skau
tų atstovas — A. Alčiauskas,
1 Beatrice St, Auburn, N.S.W.

Naujasis jaunimo komitetas nu
mato labai greitu laiku pradėti 
aktyvų darbų, kurio svarbiausioji 
dalis yra lėšų telkimas aikštelių 
darbo pradžiai. Su vietinių ban- 
kstowniškių pagalba, tikimasi grei
tu laiku surengti keletą vakarų, 
loterijų, paskelbti aikštelių vajų 
ir kt

Tenka tik džiaugtis, jog mūsų 
jaunimo organizacijos dar eina 
tiesiu ir vieningu keliu ir nesusi- 
skaldę, randa laiko ir jėgų ben
dram ir vieningam lietuviškam 
tikslui — mūsų dar jaunesniosios 
kartos gerovei ir lietuviškam fi
ziniam išsiauklėjmui.

ŠACHMATŲ TURNYRO 
UŽDARYMAS

Rugsėjo 27 dienų, sekmadienį,
2 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 
Redferne, įvyks Sydnėjaus Lietu
vių 1959-jų metų šachmatų žie
mos turnyro uždarymas. Ta pačia 
proga Sydnėjaus ir Bankstowno 
apylinkių šachmatų turnyro lai
mėtojai sužais partijų dėl šios žie
mos turnyro nugalėtojo vardo.

Visus šachmatininkus ir šach
matų mėgėjus prašome gausiai da
lyvauti. Tuo pačiu metu bus šach
matininkų pasitarimas dėl jų da
lyvavimo šių metų Jubiliejinėje 
Sporto šventėje Adelaidėje.

“KOVO” LOTERIJA

Sporto Klubo “Kovo” valdyba, 
norėdama prieš Jubiliejinę Spor
to Šventę sutelkti daugiau lėšų, 
rengia viešų daiktinę loterijų, ku
rios pirmasis pryzas yra pats mo
derniškiausias kišeninis radio apa
ratas, antra premija — rankų dar
bo siuvinėta pagalvėlė ir kt. Bi
lieto kaina — 2 šilingai. Loteri
ją tvarko N. Gylienė, bilietų ga
lima gauti pas visus valdybos na
rius.

Šilingo auka gali atnešti nau
dingų laimėjimų, o tuo pačiu pa- 
remsime ir mūsų sportininkus, 
šiais metais atstovausiančius Syd
nėjaus “Kovą” Adelaidėje.

Melburne
ŠIS TAS IŠ MELBURNO

Melburno VARPAS krepšinio 
komanda šiais metais iškovojo 
‘Business Houses’ žiemos pirme
nybėse pirmųjų vietų. Tai įgalins 
VARPO komandą sekančiais me
tais stoti į Viktorijos lygos žie
mos pirmenybes, šiais metais dai 
žaidė R. Gasiūnas, kuris spalio 
mėnesį išvyksta į JAV. Tai jau 
antras Melburno krepšininkas, pa
liekąs Australijos krantus.

Šiose ‘Business Houses’ pirme
nybėse išryškėjo Melburno lietu
vių krepšininkų pajėgumas. Pui
kiai žaidė V. Soha, R. Baikauskas, 
kuris žaisdamas gynime įgalino 
Sohų pereiti i puolimų. Melburno 
krepšininkams trūksta puolikų. 
Gynimas su R. Baikausku prieša
kyje gana tvirtas. Jaunesnieji 
žaidėjai pamažu įsijungia ir po 
kurio laiko išsivystys į gerus krep
šininkus.

Moterų krepšinio komanda, iš
skyrus A. Lazutkaitę, visos nau
jokės, bet jau gerokai pažengusios 

stos į Vasaros C klasės pirmeny
bes. Tai gera proga daugiau įsigy
ti patyrimo prieš vykstant į spor
to šventę Adelaidėn. Treniruotės 
vyksta kiekvienų sekmadienį Al
bert Park krepšinio stadijonė. 
Treneris V. Kuncaitis.

Lapkričio pabaigoje, ar gruo
džio pradžioje rengiamas vyrų ir 
moterų stalo teniso turnyras. Čia 
išaiškės, kam teks atstovauti Mel
burnu V-je sporto šventėje Ade
laidėje.

V. Baltuti.

SPORTO 
NAUJIENOS

* TAUTVYDAS GAILIUS, VA
SARIO 16-sios GIMNAZIJOS ins
pektorius ir sporto mokytojas, 
nuoširdžiai dar kartų dėkoja Aus
tralijos lietuviams už pinigines 
aukas, kurių antrųjų Sporto Sky
riaus Vajaus dalį jis gavo. Už da
lį šių pinigų buvo nupirkta gim
nazijos stalo teniso, krepšinio ir 
kt. komandoms sportinė apranga 
ir kiti reikalingi įrankiai. Nese
nai T. Gailius lankėsi Frankfurto 
mieste, kur susitiko su geriausiais 
krepšinio treneriais aptarti nau
jausius šios sporto šakos žaidimo 
ir treniravimosi metodus.

* VARANAUSKAS, LIETU
VOS rutulio stūmimo čempionas 
pastatė naują Sov. Sąjungos ir 
Europos rekordą, nustumdamas 
rutulį 17.99 m. Išskyrus ameriko
nus, tai yra viena iš pajėgiausių 
pasekmių šiais metais pasaulyje-.

* V. KOŽENIAUSKAS IK J. 
MAŠČINSKAS Sydnėjaus žino
mieji šachmatininkai labai gerai 
pasirodė buvusiame Sydnėjaus 
šachmatų turnyre ir iš 50-ties žai
dėjų pateko j pirmąjį dešimtuką, 

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įptlai ir užvalkalai 63” (1G0 cm.) platumo, galima~gauti firmoje

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

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

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

t EUROPIETIS SPECIALISTAS ___
OPTIKAS F

” Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių f
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., ;
šeštad. 9-13 vai. ' J
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., I f "

.. Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) v
” Tel. 62-2231 f ' ”
• • • ►

| COSMOS TRADING CO. I 

’♦! ANTRAJAM KALĖDINIAM TRANSPORTUI SIUNTINIUS $ 
J PRIIMAME IKI 23-CIO RUGSĖJO. SIUNTINIAI ADRESA- J 
£ TUS PASIEKS GRUODŽIO MĖN. VIDURY.

Jūsų siuntinys gali būti apdraustas iki £ 100.- vertės!
>; Laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt. pigiomis kainomis, iji 
J IŠPARDAVIMAS ŽIEMOS SEZONUI: !♦!
>J< Pakinė medžiaga 21/- už jardų (kainoje muitas įskaitytas).

Angliška kostiuminė medžiaga 49/- už jardų. Vilnonės skare-
;«į. lės 29/6. «
>$. Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin- 

kelio stotį prekine važta:
!♦! 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325. $
>; Mieste: 300 Little Collins St, Melbourne, Vic. (6 aukštas). SJ 
<į Tel. .MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadieniais !♦! 
>• ir šeštadieniais). !»:
£ SKYRIAI: |
J- Sidnėjuje: A. Mauragit, 18 Criaan St., Hurlstone Park, N.S.W.
$ Tel. LL 5549.

Adelaidėje: J. Lapiys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. Jį 
X Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A. J;
i Brisbaneje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld. X 
£ Tel. 7 5827. g

Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm. J 
Launčestene: J, Krutulis, 41 William St., Launceston, Tasm. >• 

•Jį Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic. ♦

užimdami 7-8 vietas. .V. Kože- 
niauskas atsiekė gražių laimėjimų 
prieš šio turnyro laimėtojų Purdy 
ir prieš buvusi ankstyvesnį meis
terį. Tikėkimės, kad padarytoji 
graži pradžia mūsų šachmatinin
kams pramuš tolimesnį kelių į 
tarptautinę šachmatų arenų Syd- 
nėjuje.

* SOVIETŲ SĄJUNGOS bok.o 
rinktinė viešėjo Škotijoje, kur 
laimėjo bokso susitikimų su Ško
tijos rinktinė 7:3. Sovietų rinkti
nėje buvo ir lietuvis R. Tamulis, 
kuris savo susitikimų laimėjo. Ši 
pergalė yra jau U-ta tarptauti
niuose susitikimuose.

A ŠVEDIJOJE įvykusiose Skan
dinavijos bokso pirmenybėse pir
mų vietų laimėjo suomiai, iškovo
dami 4 pirmąsias ir 3 antrąsias 
vietas. Toliau liko danai, švedai 
ir norvegai.

A AUTSRAL1JOS ieties meti
mo rekordų yra pasiekęs latvis 
Berksas, numesdamas 76.20 m.

A TARPTAUTINIO ŠACHMA
TŲ meisterio vardų turi tik du 
lietuviai: 1950 metais FIDE su
teikė šį titulą Lietuvos meisteriui 
Vladui Mikėnui (Vilnius) ir 1952 
metais — Kanados meisteriui Po
vilui Vaitoniui.

A PASAULINĖSE korespon- 
denciniu būdu žaidžiamose pir
menybėse dalyvauja du lietuviai: 
R. Arlauskas (Australijos rinkti
nės 1-joj lentoj) ir K. Merkis 
(JAV rinktinės S-joj lentoj).

A VYT. DOVYDAITIS 1958 me- 
tais pripažintas geriausiu sklan
dytoju Lietuvoje, šiemet susilau
kė staigmenos, gaudamas tarptau
tinį sklandytojų sidabrinį ženklą 
su skaičiumi 203, kas reiškia, jog 
jis yra pasaulyje tik 203-sis. Jis 
sklandymo federacijos normas 
įvykdė prieš 20 metų.

A IGN. ŽALYS iš Montrealio 
laimėjo patį didžiausių Amerikos 
korespondencinį šachmatų turny
rą Golden Knights, kuriame da
lyvavo 1500 žaidėjų. Amerikos 
šachmatų laikraštis “Chess Re
view" įsidėjo žalio nuotrauką ir 
platų gyvenimo aprašymų.

ŠAUDYMAS IŠ LANKO
ši sporto šaka yra labai papli

tusi daugelyje Europos ir Ameri
kos šalių. Anglijoje pav,, yra per 
200 klubų, kai Lenkijoje apie 170. 
Tarptautinė šaudymo iš Lanko 
Federacija turi 24 narius, šalia 
viduj rengiamų valstybinių iting- 
tynių yra rengiama ir pasaulinės 
pirmenybės. Paskutinės 17-sios 
varžybos įvyko Čekoslovakijoje, 
kai prieš jas buvo Suomijoje.

Sportininkas, kuris šaudo pagal 
tarptautines taisykles t. y. iš 90. 
70, 50 ir 30 metrų nuotolių, palei
džia 144 strėles, sveriančias iš vi
so 24 kg. Strėlės ilgis — 69 cm. 
Šaudymo metu šaulys nueina apie 
7 kilometrų nuotolį, kai įtemp
damas lankų atlieka tokį pat dar
bą, tarsi iškeldamas 3456 kilogra
mų svorį. Metikas, atlikdamas to
kį pat darbą, turėtų nustumti 23 
kartus 7.25 kg. svorio rutulį 12.5 
metro ir nueiti 6.8 kilometro, šau
dymas iš lanko reikalauja labai 
didelio fizinio apkrovimo, ir spor
tininkas turi būti labai gerai fi
ziškai išsivystęs.

Daugkartinis pasaulio čempio
nas čekas Gadas pasakoja, kad 
jis anksčiau į šaudymą iš lanko 
žiūrėjo su panieka ir jo nelaikė 
sportu, kol bičiuliai nepakvietė 
į varžybas ir nepasiūlė paleisti 
strėlę į taikinį, esanti už 70 met
rų. Koks buvo jo nustebimas, kai 
strėlė nepriskriejo taikinio per 
20 metrų, o tuo metu jis jau buvo 
geras sportininkas. Pasijutęs ne
patogiai, jis dar pabandė paleisti

STEPONAS | 
SARAKULA

Į’ Augštai kvalifikuotas siuvėjas B 
patenkins visus jūsų reikalavi-įj 

(: mus. Rankų darbas atliekamas į-į 
B europiečių specialistų priežiū-ft 
ft roję. B
g čia pat labai pingiai parduo-g 
ft damos medžiagos pasiuntimui 
B jūsų giminėms į “anapus”. y

S. SARAKULA,
§ 15 Park Str., Sydney, City.

(Pirmas augštas), tel. MA 4533 v

J. Stiautins
5-TII FLOOR

306 The Causeway
MELBOURNE I
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SIUNTINIAI į LIETUVĄ
WAVAVAVAWAWAW

Siuntinys u z 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.

3ž 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 siuntėja* nieko nerizikuoja, ne* už kiekvieno siunti
nio pristatymų atsako BALTIC STORES.

VISAIS REIKALAIS PRAŠOME RAŠYTI:

BALTIC STORES BENDROVĖ
(SAVININKAS Z. JURAS)

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

keletą strėlių, tačiau jos visos, 
nors vėliau ir nuskriedavo iki tai
kinio, krisdavo apie dešimt ar 
daugiau metrų j kairę ar dešinę. 
To užpykintas, jis pradėjo moky
tis šaudyti ir vėliau įrodė, jog jis 
yra vienas geriausių šaulių pasau
lyje.

Sporto šaudymui lankai daromi 
įvairūs. Pas švedus ir amerikiečius 
jie yra plieniniai, pas anglus — 
mediniai su plastmase, pas čekus 
iš diuraliurainijaus. Lankai būna 
180 — 270 cm. ilgio vyrams ir 150 
— 210 cm. moterims. Priklauso
mai nuo nuotolio, taikinio diamet
ras yra 122 arba 80 centimetrų. 
Taikinys apvalus, jame yra penki 
lankai įvairių spalvų: aukso, rau
donos, mėlynos, juodos ir baltos. 
Geriausias rezultatas nustatomas 
pagal bendrą taškų skaičių, šiuo 
metu stipriausi šauliai yra švedų 
vyrai ir anglų moterys. 1955 m. 
pasaulio pirmenybėse švedas N. 
Anderson užėmė pirmų vietą in
dividualiai, kai visa komanda ta
po komandine laimėtoja. Be šve
dų ir anglų stiprūs yra lenkai, če
kai ir kt. Australijoje šaudymas 
iš lanko taip pat kultivuojamas 
vyrų ir moterų tarpe.

JUSI) PINIGAI
SAUGUS

yra

BANK OF
NEW SOUTH WALES

ĮSTEIGTAME 1817 m.
TURTAS VIRŠIJA £500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugiškų ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Zelandijoje, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir Lon
done.

Rašyk ar atsilankyk artimiausiame Skyriuje ir 
paprašyk brošiūros **A Complete Banking Service”, 

Jus maloniai priims —

BANK OF
NEW SOUTH WALES

Bendras ir taupos 
skyriai

DĖL PALIKIMŲ UŽ GELEŽNĖS 
UŽDANGOS

Palikimai, kai įpėdiniai gyvena už 
geležinės uždangos, JAV dažniau
siai yra užšaldomi teismo spren
dimu. Viena iš to priežaščių yru 
ta, kad palikimo gavėjai mažai te
turėtų naudos, gavę po 4 rublius 
už dolerį. Kadangi palikimų gavė
jai atvykti į JAV iš Sovietų Są
jungos negali, nes neišleidžiami, 
tai eilė valstijų, jų tarpe ir Ohio 
įvedė patikėtinių institucijų, ku
riems teismo priežiūroje leidžia
ma iš palikimo paimtais pinigais 
siųsti už geležinės uždangos siun
tinius.

Patikėtiniu paprastai skiriamas 
tos pat tautybės žmogus kokie 
yra paveldėtojai ir iš tos vietos 
gyventojų, kur yra palikimas, ši
ta patikėtinių institucija įvesta 
1955 m. ir nuo to meto jau tūk
stančiai palikimų atšaldyta. Tai 
yra vienintelė šiuo metu priemonė 
palikėj o valiai įgyvendinti, kai 
įpėdiniai yra už geležinės uždan
gos.

PRENUMERUOKITE 
“MŪSŲ PASTOGĘ”

AF57O1LI
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MOŠŲ PASTOGE 1959 m. rugsėjo 18 d.

MOSIt PįSTOCĖ
Lietuvių Namų pristatymų, 9. 
Sporto aikštelės £ 200 paskolos 
garantavimas, 10. Lietuvių Namų 
naudojimo taisyklių priėmimas, 
11. Pranešimas Lietuvių Namų 
vajaus reikalu, 12. Garbės nario 
vardo suteikimas, 13. Lituanisti
nių kursų reikalas, 14. Punsko 
lietuviams remti vajaus reikalai, 
15. Klausimai bei sumanymai.

Adelaidės Lietuvių S-gos (Ine.)

P-nui V. STAR1NSKUI,
jo mylimai žmonai Raginai tragiškai mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

J. ir A. Bučinskai

SYDNEJUS
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
šiais metais Sydnėjaus lietu

viai Tautos šventės minėjimų at
žymėjo St. Benedicts bažnyčioje 
pamaldomis ir tuoj po jų tos pa
čios bažnyčios salėje meniniu pa
sirodymu.

Pamaldas atlaikė kun. P. But
kus, o dienai pritaikytų pamoks
lų pasakė Tėvas Gaidelis.

Oficialiųjų minėjimo dalį pra
dėjo trumpa kalba Sydnėjaus apyl. 
pirm. p. Stošius, po ko sol. p. 
Bernotienė padainavo 3 dainas, 
p. A. Gasiūnas nuotaikingai pa
deklamavo vysk. A. Baranausko 
"Anykščių Šilelį", sol. p. E. Vil
nonis padainavo 2 dainas ir "Dai
nos” choras, vad. muz. p. Kova- 
liausko — 3 dainas. Minėjimas bu
vo baigtas Tautos Himnu.

Pianinu akompanavo p. I. Vii- 
nonytė, o programos eigų praneš- 
dinėjo — p. M. Osinaitė.

Mūsų menininkai šį kartų tikrai 
negausios lietuvių auditorijos bu
vo sutikti šiltai ir nuoširdžiai, kas 
ir dera pasišventėliams, be kurių 
nuoširdaus darbo panašūs minėji
mai tikrai netektų savo prasmės.

Šių metų minėjimo prasmingu
mų ypač paryškino rašyt. Pulgio 
Andriušio paskaita, kuri atspaus
ta šio “M.P." numerio ketvirtame 
puslapyje.

M.P.I.

MINĖJIMO ĮSPŪDŽIAI

Apie 12 vai. atvykęs į švento
rių, radau apie 50 bešnekučiuo
jančių tautiečių. Maždaug po va
landos laiko prasidėjo pamaldos 
ir visi sugužėjo į bažnyčių, kur 
nemaži plotai tuščių sėdynių per
nelyg krito j akis, šalia sėdįs 
kaimynas, pasinaudojęs prieš 
evangelijų kunigo daromais pra
nešimais, suskaičiavo bažnyčioje 
susirinkusius tautiečius ir jų rado 
apie 250! Normaliai tokia proga 
turėtų būti apie 500-600 žmonių.

Po pamaldų apie valandų laiko 
rengėjai minėjimo dėl nežinomų 
priežasčių nepradėjo, žmonės kiek 
nerimavo, o kai kas ir namo nu
ėjo.

Prasidėjus minėjimui, paskaitai 
skaityti buvo pakviestas svečias 
iš Adelaidės Pulgis Andriušis. 
Kadangi ant scenos buvo tamsu, 
o Pulgis paskaitų buvo paruošęs 
iš rašto, tai nemalonu buvo žiū
rėti, kai prelegentas turėjo susi
kaupti ne savo kalbos tonacijai 
pakelti, bet su prieblanda kovoti.

Paskaitai įpusėjus, organizato
riai buvo scenoje šviesų uždegę, 
bet vėl tuojau užgesino...

Prieš kalbėtojų buvo ir mikro
fonas, bet jis neveikė. Taigi to
liau sėdintieji mažai kų ir girdė
jo. Porų kartų būvi bandyta ir 
mikrofinų įjungti, bet kai jis pa
sirodė per garsus vėl išjungė.

Minėjimo organizatoriai būriais 
po du ir tris vis vaikštinėjo pro 
duris iš salės laukan, kol, paga
liau, Pulgis neiškentęs paprašė 
duris uždaryti, paliekant pusę 1 
rengėjų salėje, o kitą pusę lauke. I 

Savo keliu susivedę tėvai mažus 
vaikus, padarė iš minėjimo tikrai 
cirkišką nuotaiką. Vaikai be jo- 1 
kios tėvų priežiūros iš vienos sa- | 
lės pusės lakstė į kitą, keldami ' 
tokį triukšmą, kad apie betkokį 
rimtesnį programos klausymą ne
buvo jokios kalbos.

Programai įpusėjus, viena po
nia visuomenininkė pradėjo orga- ' 
nizuoti privačius šokius ir, pasi-, 
naudodami pertraukėle, kai cho
ras išsidėstė scenoje, visi išvyko.

Prieš Tautos Himną sugiedant, 
apsidairiau salėje, kurioje galėjo 
būti 180-200 dalyvių.

Besišnekučiuojant su susirinku
siais j šį minėjimą paaiškėjo, kad 
daugelio giminės, draugai ir pa
žįstami negalėjo atvykti, nes pa
vasariui prasidėjus vieni degino 
šiukšles soduose ir kiemuose, kiti 
pagrindinai valė mašinų garažus, 
treti buvo fiziškai ir dvasiškai pa
vargę nuo šeštadienį įvykusių šei
myninių subuvimų ir t-L

Per visą gyvenimą Sydnėjuje 
paprastai tokius minėjimus kaip 
tradicija atidarydavo Sydnėjaus 
centrinės Apyl. org. pirmininkai, 
kurie gerokai yra mokę susirinku
sius lietuvybės ir tokių esame tu
rėję apie 12, kai tuo tarpu šiame 
susirinkime iš jų vos trejetas pa
jėgė atsilankyti.

čia keli suminėti faktai priver
tė mane viešai juos iškelti tik to
dėl, kad kaip nors ateity reikėtų 
siekti bent tuos du minėjimus t. 
y. Rugsėjo 8 d. ir Vasario 16 d. 
pravesti įmanomai tvarkingiau, iš
kilmingiau, kad jie visai neišnyk
tų, nes kaip matyti pavojus yra 
didelis. Teneužsigauna su šiais 
faktais susiję asmens, nes asme
niškai tikrai šiomis keliomis pas
tabomis nenorėjau nieko įskau
dinti.

J.P. Kody.

NAUJA A.L.K. KULTŪROS 
D-JOS VALDYBA

Š.m. rugpjūčio 30 d. metiniame 
visuotiname narių susirinkime bu
vo išrinkta nauja valdyba, kuri 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
Pirmininkas — A. Mauragis, vi- 
ce-pirmininkas — Dirginčius, sek
retorius — A. Ničajus, iždininkas 
— B. Pūkas ir pramogų dalies ve
dėjas — Br. Genys.

Į revizijos komisiją išrinkti: p. 
Savickienė, K. Kavaliauskas ir 
J. Kantonas.

D-jos pirmininkas A. Mauragis, 
darydamas metinės veiklos prane
šimą, išryškino svarbesniuosius 
dešimtmečio veiklos nuveiktus 
darbus. Dvasios vadas kun. P. 
Butkus nušvietė kapinių įsigijimo 
klausimą, kuris sukėlė ilgesnes 
diskusijas. Al.

BALTIA PTY. LTD. METINIS 
SUSIRINKIMAS

Š.m. rugsėjo mėn. 4 Baltia 
Pty. Ltd. nariai susirinkę apsvars
tė visus bendrovę liečiančius klau
simus.

Bendrovės nariai išklausė pra
nešimą, kurį padarė vedėjas J.P. 
Kedys, paskyrė dividendų už 1953 
-59 finansinius metus, paskyrė 
bendrovės auditą 1959-60 mt. ir 
aptarė kitus svarbius reikalus.

Susirinkimo nariai, įvertindami 
sunkią Vokietijos lietuvų būklę, 
nutarė paskirti £ 25.0.0 pašalpą 
Vokietijoj esantiems lietuviams 
ligoniams. j.p.k.

PRANEŠIMAS
Š.m. spalio 4 d. Sydnėjaus Skau

tų Stovyklavietėje Ingleburne 
ruošiama “Aušros” Tunto dešimt
mečiui atžymėti iškilminga suei
ga ir linksma Skautų Tėvų Komi
teto gegužinė.

Smulkesnės informacijos tilps 
kitame “M.P.” numeryje.

“Aušros” Tunto Vadija

"ŠVIESOS” POBŪVIS
š.m. spalio 3 d. (šeštadienį) 7 

v.v. Sydnėjaus “šviesos" skyrius 
Bankstowno Liet. Namuose rengia 
diskusinį VAKARĄ — Pasilinks
minimą.

Paskaitos tema: “Ar Australijoj 
subrendęs jaunimas yra tremti
niai”.

Skyriau* Valdyba

ADELAIDE
PRANEŠIMAS

A.L.B-nės Adelaidės Apylinkės 
ir Adelaidės Lietuvių S-gos (Ine.) 
Valdybos š.m. spalio mėn. 4 d., 
t.y. sekmadieni, 3.30 vai. p.p., Lie
tuvių Namuose šaukia A.L. B-nės 
Adelaidės Apylinkės ir Adelaidės 
Lietuvių S-gos

NEPAPRASTĄ — VISUOTINI 
SUSIRINKIMĄ.

SUSIRINKIMO 
DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Prezidiumo sudarymas, 3. Balsų 
skaičiavimo komisijos rinkimas, 
4. A.L.B. Adelaidės Apylinkės 
pusmečio veikla, 5. Adelaidės Lie
tuvių S-gos veikla, 6. Lietuvių 
Namų praplėtimo paskolos už
traukimas, 7. A.L. S-gos įstatų 
papildymas, 8. Paaiškinimas apie

įstatai siūloma papildyti straips
niu, suteikiančiu teisę S-gai už
traukti vidaus paskolą.

Visi lietuvių bendruomenės ir 
Adei. Liet. S-gos nariai kviečia
mi skaitlingai susirinkime daly
vauti. S-gos nariai su savimi pra
šomi pasiimti nario korteles. Ne
galintieji atvykti, gali įgalioti ki
tą narį jį atstovauti įteikdami 
savo nario kortelę. Nariai, netu
rintieji kortelių, galės jas gauti 
prieš susirinkimą pas valdybos na
rius.

Kvorumui laiku nesusirinkus, 
susirinkimas įvyks 4 vai. ir jis bus 
teisėtas, nežiūrint dalyvaujančių 
skaičiaus.

A.L.B. Adelaidė. Apyl. Valdyba 
ir

Adelaidė* Liet. S-go* (Ine.) V-ba

BANKSTOWNAS
REIKALINGAS 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Bankstowno savaitgalio mokyk

lai reikalingas didesnio formato 
Lietuvos žemėlapis. Geriausiai 
tiktų ranka pieštas žemėlapis, ku
riame būtų pažymėtos valstybės 
sienos, apskričių miestai, didžio
sios upės, ežerai ,ir kalvos.

Jei kas sutiktų šį darbą atlikti, 
reikalinga medžiaga bus parūpin
ta ir apmokėtos padarytosios iš
laidos.

Smulkesnių informacijų gali 
suteikti mokyklos vedėjas Br. Ge
nys arba J. Zinkus.

B.K.T.

"GELEŽINIO VILKO” SUEIGA
Skautų Vyčių “Geležinio Vil

ko” būrelio eilinė sueiga įvyks 
š.m. rugsėjo 26 d. (šeštadienį) 
2,30 p.p. Bankstowno Liet. Na
muose.

Būrelio Vada*

JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖ DIRBA

Pasitraukus pirmajai grupės 
vadovei p. A. Bernotaitei, darbas 
tęsiamas toliau, vadovaujant p. 
T. Zakarevičienei, šokėjai susi
renka kiekvieną ketvirtadienio 
vakarą ir sparčiai ruošiasi, norė
dami pasirodyti jaunimui ruošia
mame minėjime Bankstowne.

Nauja vadovė p. Zakareviečie- 
nė, žinoma tautinių šokių žinovė, 
jau pirmosiomis dienomis Aus
tralijoj buvo suorganizavus tau
tinių šokių grupę Gretos šeimų

LINKSMAVAKARI

BANKSTOWNO LIETUVIŲ NAMUOSE 
SYDNĖJAUS ATEITININKAI

26 rugsėjo ruošia

Programoje dalyvaus p. I. Vilnonytė ir "Rožyčių” oktetas.
Šokiam* gro* gera italų kapela.

įėjimas 10 šil. Studentams 5 šil. Pradžia 7 vai. vak.

METINIS MELBURNO LIETUVIŲ NAMŲ BALIUS
ĮVYKS Š.M. SPALIŲ MĖN. 9 D. 

(PENKTADIENI)
BALIUE RASITE: • Gerą ir visų mėgiamą 
orkestrą, • Pramogas ir meninę dalį, kurių 
kituose baliuose dar nebuvo, • Turtingą bu
fetą, • Didelį pasirinkimą tauriųjų gėrimų 
bei putojančio alučio.

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

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

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

M.L.K. TARYBA

ŠOKIU VAKARAS

RUGSĖJO MĖN. 27 D., SEKMADIENI, 
’ ST MICHAEL’S SALĖJE, NTH. MELBURNE ĮVYKS ..

Šokiai iki 11.30 vai.
Gro* "George" orkeatra*

MELBURNO VYR. SKAUTŲ D-VĖ

PROGRAMOJE:
akivaros “MODERNI PELENĖ” — operetinio 
pobūdžio linksmas scenos vaizdelis ir insceniza
cija "LAIMĖ”.

Pradžia 7 vai. vakaro.
įėjima* aukomi*.

P.p. STARINSKŲ šeimai
dėl tragiškos Vytauto žmonos Regine* mirties 
gilią užuojautą reiškia

A.L.B. Geelongo Apyl. Valdyba

VILIUI BEITELIUI

eismo nelaimėje tragiškai žuvus, jo šeimai ir 
giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Bankitowno Liet. Namų Valdyba

stovykloje, kuri gana dažnai pa
sirodydavo Maitlando ir Newcas- 
telio australų ruošiamuose kon
certuose.

Naujai vadovei ir šokėjams lin
kime geros sėkmės.

B.K.T.

MELBURNAS 
PADĖKA

Nuoširdžiausią padėką reiškiu 
geriesiems mano bičiuliams, kurie 
mane sunkiai sergantį ligoninėje 
bei namuose lankė ir guodė, bū
tent — p. Adomavičiui, p. Balto
kienei, p.p. Bieliauskams, p. čy- 
pienei, p. Dranginiu:, p. Dums- 
kiui, p.p. Meiliūnams, p. B. Sa
vickui, p.p. Smiigevičiams, p. 
Undzėnui, p. Vacbergienei, p. Vin
gienei. Ypatingą padėką reiškiu 
p.p. Jokubauskams, p.p. Kemešiu 
šeimai, p.p. Ramanauskams, ir p. 
J. Valiui.

Vlada* Paragy*, Melbourne

ŠOKIŲ VAKARAS
Melburno Vyr. Skaučių D-ves 

ruošiamas šokių vakaras šiais me
tais įvyks rugsėjo mėn. 27 d. — 
sekmadienį — St. Michael’s salė
je, North Melburne. Tai jau, ga
lima sakyti, tradicinis Melburno 
skaučių pasirodymas. 1957 m. ma
tėme jų pastatytą "Poną daktarų 
Skambutį" — komedijėlę apie šio 
laiko berniukus. Pereitais metais 
jos pasirodė su komedija “U.S.A.” 
— šiometinės emigracijos karštli
gė iš Australijos į U.S.A.

šiais metais savo šokių vakaro 
programoje skautės pasirodys su 
operatine forma paruoštu scenos 
vaizdeliu "Moderni Pelenė". Tai 
komedijėlė iš šiandieninio mer
gaičių pasaulio. Priedu dar pama
tysime insenizaciją "Laimė". Pro
gramą, kaip ir pereitais kartais, 
paruošė akivara. Po programos, 
grojant geram orkestrui, bus šo
kiai. Tikimasi sulaukti ne tik apy
linkės jaunimo, bet ir platesnės 
visuomenės, kadangi ir laikas pa
togus (visi laisvi) ir, be to, pa
našios rūšies pasirodymai Melbur
ne yra labai reti.

PATIKSLINIMAI
“Mūsų Pastogės” 35 Nr. Skau

tų Bičiulių vakaro aprašyme per 
neapžiūrėjimą buvo praleista pro
gramos dalyvės baletininkės E. 
Kymantaitės pavardė.

Be to, toje pačioje laikraščio 
laidoje straipsnyje "Lietuva — 
Enciklopedia Americana'oje” įsi
vėlė šios korektūros klaidos: vie
toje — “1959 m. Lietuvos karo 
aviacija turėjo 70 lėktuvų”, — 
turi būti — 1939 m.; vietoje — 
“lietuvių kalba yra seniausiai var
tojama pasaulyje”, turi būti — 
"yra seniausia vartojama (gyva) 
kalba pasaulyje”; vietoje — “Ote
lai”, turi būti — “Otelui”.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

P-l» G. STARINSKAITĘ ir p. S. VALAITI, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, širdingai 
sveikina ir giedraus gyvenimo linki

A.L.B. Geelongo Apyl. Valdyba

P-ną Č. VOLODKĄ ir p. A.M. von MOORSI 

vedybų proga nuoširdžiai sveikina ir 
laimingo gyvenimo linki

A.L.B. Geelongo Apyl/ Valdyba

£ ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA, I

>; i.m. rugsėjo mėn. 26 d. 7 vai. vak. ♦:
LIETUVIŲ NAMUOSE, NORWOOD, EASTRY ST., RUOŠIA &

!*! $

s Bendruomenės Baliu || IBus geras orkestras ir turtingas bufetas. >
Ponios prašomos paremti bufetą savo aukomis. •

Adelaidė* Apylinkė* Valdyba >♦,
!♦! ____ . !♦’

:: ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA,
i.m. spalio mėn. 10 d., šeštadienį, 7 vai. vak. • ■

” LIETUVIŲ NAMUOSE, NORWOOD, EASTRY ST., RUOŠIA ”

POBŪVĮ
I: pagerbti ilgametį savaitgalio mokyklos vedėją p. V. Statnicką. - - 

;; 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* Apylinkė* Valdyba

i ♦ ♦ ♦ ♦♦♦*»♦■+♦ »♦♦♦♦♦♦♦ ■

nuosavus namus, ;; 
< > 

įmokėjus mažą depozitą, • 

GREITAI, TVARKINGAI < I
IR GRAŽIAI ;; 

PASTATO JUMS JĮ

| M. LUCAS & CO.
! I REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. ' ;
Į; 107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W.

PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. Ž
:: IŠRŪPINAME PASKOLAS. X

Skambinti tel.: W J 2272 iki 9 vai. ryto ir po 6 vai. vakaro. ; r
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