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PAVERGĖJAS LAISVIŲ KRAŠTE
Amerikos Įtauta susikaupusi. Demonstracijos ir 

Kitur — organizuotas sutikimas nuotaikai pakelti, 
nių.
Vyr. pasaulio pavergėjas tran

kosi po Amerikos miestus. Vy
riausybės stropiai saugomas, jis 
vis dėlto kartais iškrypsta iš ke
lionių programoj numatytos link
mės ir daro pastangų tai čia, tai 
ten padaryti ekskursus j šalį.

Po sutikimo Los Angeles, kur 
masės demonstrantų su plakatais 
davė Chruščiovui progos pamaty
ti tikrųjų amerikiečių nuotaikų, 
kad jis čia nepageidaujamas, Ame
rikos vyirausybė kreipėsi j gyven
tojus rimties ir tvarkos. Buvo 
gandų, kad pradžioje sovietų dik
tatorius jau ruošėsi nutraukti sa
vo keliones ir grjžti j vergų ka
ralystę, tačiau po malonesnio pri
ėmimo San Franciške jis vėl nu
siramino ir tęsia savo kelionę.

Būdingiausia, kad Amerikos di
džiųjų unijų vadovybė labai ne
palankiai sutiko vad. “darbininkų 
valstybės” galvų, pasakydami 
daug tiesos jam j akis, o ypač kie
tai protestuodami išleistame savo 
suvažiavimo biuletenyje, kuriame 
pabrėžiama, kad Chruščiovas yra 
žymiai beatodairiškesnis savo po
litiniuose siekimuose net už patį 
Stalinų. Amerikos darbo unijų sų- 
jungos prezidentas George Mea
ny, kuris atsisakė dalyvauti kartu 
su Chruščiovu bendruose pietuose, 
savo kalboje reikalavo iš sovietų 
pirma “išlaisvinti vergus” ir tik 
po to j ieškoti amerikiečių pasiti
kėjimo.

Chruščiovo kelionių Amerikoje 
smulkmenos nėra mūsų laikraščio 
tikslas, tačiau čia rūpi iškelti ke
letu būdingų užsienio spaudos pa
sisakymų, darančių išvadas, kas 
bus pasiekta šių tarpusaviu vy
riausybių galvų vizitų baigmėje.

Bostono "Monitor” tarp kita ko 
rašo: “Maskvos diktatoriaus pa

KELIOS AKTUALIJOS
DVI MIRTIES BAUSMĖS 

VILNIAUS TEISME
“Demaskavimo” tendencija ma

tosi ir iš bylos, kurių š.m. liepos 
30 d. baigė spręsti “Lietuvos TSR 
Aukšč. teismo baudžiamųjų bylų 
teisminė kolegija”. Vilniaus “Tie
sa” apie jų plačiai parašė tik vie
nam mėnesiui praėjus, rugpjūčio 
30 d.

Toje byloje, mirties bausme su
šaudant, nuteistas Povilas Za
niauskas, 54 m. amžiaus, buv. 
Ukmergės saugumo ir kriminali
nės policijos miesto rajono virši
ninkas — ir Povilas Medišauskas, 
buv. Ukmergės kalėjimo prižiūrė
tojas. Zamauskas po karo buvo li
kęs Lietuvoje, prisidengęs muzi
kos mokytojo titulu, o Medišaus- 
kas, pakeitęs savo pavardę j Me- 
dušų, apsigyvenęs Anykščių rajo
ne ir tarnavęs “Bolševiko” kol
chozo piemeniu...

Byloje jie abu buvo kaltinami ir 
prisipažinę, kaip rašo “Tiesa”, 
dalyvavę t.k. 117 asmenų nužudy
me prie Ukmergės 1941 m. liepos 
mėn. žmonės buvę kariami ir šau
domi ir kai kuriais atvejais pusgy
viai užkasami. Byloje buvo mini
mas dar Pranas Kuzmickas, buv. 
Ukmergės kalėjimo viršininkas, 
kuris kartu su felčeriu Giedraičiu 
"ir kitais” jau ankščiau buvę nu
teisti. Taip pat dažnai minėtas 
Vaclovas Deveikis, kuris, be to, 
kaitinamas, kad esųs "atsakingas 
už 12 tūks. tarybinių žmonių nu

kvietimas pasisvečiuoti Ameriko
je paliečia du dalyku:'JAV pažiū
rų praeičiai ir Sovietų imperijos 
ateitį. Leistina spėlioti, kad šių 
imperijų norima pripažinti esamo
se ribose su viltimi, kad Mask
va po to pasidarysianti “žmoniš
kesnė”, reiškia, bus kaip kitos 
valstybės, šitoks pripažinimas bū
tų naujas JAV politikos posūkis, 
nes ikišiam ir Sovietų imperija 
ir diktatūra Maskvoje buvo laiko
mos “laikinu, neteisėtu ir pagrin
diniai nedoru” dalyku. Chruščio
vų Baltuose Rūmuose negalima 
vaišinti, nepripažįstant dabartinei 
vyriausybei Maskvoje tam tikro 
teisėtumo. Nejau tuo norima pa
reikšti, kad ateityje nė žodžiu, nė 
elgesiu nebebus rimtai grasoma 
Sovietų politinei santvarkai?

Ateina galvon Europos valdovų 
elgesys su “išsišokėliu” Napoleo
nu. Tuometinis Rusijos caras pa
sikvietė Napoleonų j svečius, bet 
priėmė jį ne savo palociuje, bet 
tam tikrame plūduriuojančiame 
pastate viduryje Nemuno upės. 
Anglijos karalius nė tiek to nie
kad Napoleono Bonopartės nepa
kvietė ir niekad nepripažino jo 
teisėtumo. Yra žmonių, kurie sako 
(ir sakys), kad diktatoriaus pa
kvietimas yra pasikvietimas kri
minalisto i svečius. Tačiau, tikro
ji esmė ir svarba bus ši: ar “tei
sėta” pripažinta Maskva apsira
mins ir gyvens, kaip visos valsty
bės gyvena, nebesiekdamos iš vi
daus visų gręžti?”

David Lawrence, žymus Ameri
kos laikraštininkas, vertindamas 
Chruščiovo vizitų Amerikon, Chi
cago Daily News dienraštyje ra
šo:

Prezidentas Eisenhoweris tikrai 
nusipelno įvertinimo už savo pas- 

žudymų Pivonijos šile”, ir Mečys 
Paškevičius, buv. Ukmergės mies
to ra j. pol. viršininkas, kuris kalti
namas dalyvavęs 117 asmenų žu
dyme ir dabar pakeista pavarde 
gyvenus Čikagoje. Laikraštis pa
duoda jo tariamų dabartinį adre
są.

Nesunku suvokti, kad visa bylos 
medžiaga prikirpta ir paskelbta 
taip, kad gautųsi kuo didesnis 
“buržuazinių nacionalistų demas
kavimo” efektas.

VIENI ISTORIJĄ KLASTOJA 
SĄMONINGAI, KITI NESAMO- 
NINGAI

Jei Chruščiovas ir jo padėjėjai 
stengiasi Pabaltijo tautų pavergi
mų prieš pasaulį užtušuoti sąmo
ningai, tai deja, ir Vakaruose kar
tais pastebimas istorinės tikrovės 
iškraipymas, nors ir nesąmonin
gai. Ryšium su karo pradžios 20 
metų sukaktim daugelis ir Vaka
rų Europos laikraščių teisingai 
pabrėžė faktų, kad žymus veiks
nys, padėjęs Hitleriui rugsėjo 1 d. 
pradėti karų, buvo kaip tik Rib- 
bentropo -^Molotovo rugp. 23 d. 
paktas. Buvo minimi ir slaptieji 
susitarimai, tačiau, kaž kodėl kai 
kurie laikraščiai pabrėžė tik Len
kijos sričių padalinimų, apeidami 
Pabaltijo valstybes. Tai tuo labiau 
nuostabu, kad slaptoje sutartyje 
Pabaltijo valstybių padalinimas 
pažymėtas pirmoje eilėje, o tik 
po to liečiamos Lenkijos sritys. 

unijŲ vadų reikalavimai. 
Spauda dėl vizitu padari- 

tangas išlaikyti pasaulio taikų, bet 
jo pasiryžimas kviesti Chruščiovų 
Amerikon greičiausiai pasirodys 
toks pat nevaisingas, kaip ir 1955 
m. viršūnių konferencija Genc- 
voje.

Vertinant šiuos vizitus šiandien 
vyrauja dvi pažiūros. Viena iš jų 
laikosi nuomonės, kad šie vizitai 
bent šiek tiek sumažins Rytų-Va
karų įtampų ir ištirpdys šaltojo 
karo ledus.

Kita pažiūra sako, kad Chruš
čiovas šiuo vizitu nori labiau su
veržti ryšius savo valdomų tau
tų, joms pasakydamas, kad Ame
rika, štai, priima komunizmo va
dus, kaip sau lygius. Iš to bus 
stengiamasi daryti išvadas, kad 
Amerika jau nėra priešiškai nu
siteikusi komunizmui ir kad Rytų 
Europos tautos gali liautis kovo
jusios prieš jį.

Tik laikas parodys, kuri iš šių 
pažiūrų buvo teisinga. Bet iki šiol 
sovietai nėra parodę nei mažiau
sio ženklo, kad jie darys kokių 
nuolaidų ar pakeitimų savo reika
lavimuose, ar kad jie toliau nebe
laužys padarytų susitarimų.

Pats prezidentas Eisenhoweris 
neturi iliuzijų. Tačiau Vašingto
ne galima išgirsti, kad Chruščio
vo atsilankymo teigiamybės nu
sveria neigiamybes ir kad nieko 
blogo negali atsitikti iš pastangų 
bandyti jį "perauklėti”. Tačiau 
taip pat galvojant nekreipiama 
dėmesio į tų efektų, kurį šis atsi
lankymas padarys Rytų Europos 
pavergtose tautose, kurios siekia 
laisvės ir kurios veltui ilgėjosi Va
karų vadovavimo ir kad jie nieko 
nedarys stiprinti jų pavergėjų 
prestižui.”

Tai rodo, kaip lengvai išblėsta is
torijos teisingas vaizdas net tuose, 
kurie Pabaltijo tautoms nieko blo
go nelinki. Kartu tai rodo, kad 
Pabaltijo tautos ir jų gyvieji na
riai laisvuose Vakaruose negali ir 
neturi nustoti nuolat aiškinti (Va
karams, kas buvo Pabaltijo vals
tybės prieš karų, kaip, vyko sovie
tinė okupacija ir ko Pabaltijo tau
tos tikrai trokšta. Tasai aiškini
masis darbas niekad nesibaigs — 
to), kol mūsų kraštai nebus vėl 
laisvi.

“PRAVDA” MINI SUTARTI, BET 
NUTYLI SLAPTUOSIUS DOKU
MENTUS

i
Ryšium su karo pradžios 20-mis 

metinėmis, sovietų spauda nema
žai rašė taja tema, žinoma, ten
dencingai nuslepiant istorinius 
faktus, Kremliui nepageidauja
mus. Vienas Chruščiovo patikėti
nių istorijos klausimais, Chvosto- 
vas, “Pravdoje” teisina Maskvos 
sudarytą su Hitleriu 1939 metų 
paktą, girdi Vakarai rodę palinki
mo susitaiti su Hitleriu prieš So
vietų Sąjungą, tad Maskva užbė
gusi jiems už akių, norėdama sa
vo saugumų užtikrinti. Tačiau ku
ria tautų kaina toji sutartis buvo 
sudaryta,, Chvostovas nė žodeliu 
neprimena, nutylėdamas dabar 
jau visam pasauliui žinomų faktų, 
kad buvo sudarytas slaptas sutar
ties priedas, kuriuo pasidalinta 
Pabaltijo kraštais ir dalimi Len
kijos. Kaip Chruščiovas savo 
straipsnyje “Foreign Affairs”, 
taip Chvostovas “Pravdoje” istori-

CHRUŠČIOVAS IRGI RAŠO
CHRUŠČIOVO PASTANGOS PABALTIJO KRAŠTŲ OKUPACIJĄ 

UŽTUŠUOTI

SĄMONINGI IR NESĄMONINGI
ISTORIJOS KLASTOJIMAI
Užsienio santykiams nagrinėti

tarybos New Yorke leidžiamame 
trimėnesiniame žurnale “Foreign 
Affairs” tilpo Sovietų Sąjungos 
ministerių p-ko ir kp vado Chruš
čiovo ilgokas straipsnis, kuriame 
jis dėsto ir.-giria savo koegzisten
cijos pastangas. Jo mintys didžiu
moje nenaujos. Ir skirtingų san
tvarkų valstybės galinčios viena 
šaliS kitos gerai sugyventi. Ypač 
jam rūpi pabrėžti Maskvos norą 
sudaryti geresnius santykius su 
Jungt. Amerikos Valstybėmis, pa
naudojant, kaip masalą, prekybi
nių santykių išplėtimo galimumus.

Mus ta? straipsnis domina tik 
toje dalyje, kur jis polemizuoja su 
amerikiečiais dėl senato pasiūly
tos ir prezidento Eisenhowerio 
paskelbtos "Pavergtųjų tautų sa
vaitės” proklamacijos. Chruščio
vui toji proklamacija, žinoma, la
bai nepatinka. Ryšium su tuo, kad 
senato rezoliucijoje reikalaujama 
laisvės ne tik Pabaltijo ir kitoms 
Rytų Europos valstybėms, bet ir 
Ukrainai, Gudijai, Gruzijai ir kt., 
Chruščiovas kelia klausimų, ką 
sakytų amerikiečiai, jei Meksikos

VILNIUJE SUDARYTA NAUJA ĮSTAIGA 
“DEMASKAVIMO” MEDŽIAGAI SKELBTI

Vilniaus savaitraštis “Literatū- 
ir mokslas” (35 nr.), duodamas 
ąntrąją dalį savo reportažo “šiur
pūs dokumentai apie lietuvių ges
tapininkų piktadarybes Kretingo
je”, savo komentare pastebi: 
“Šiurpiųjų dokumentų puslapiai 
tuo dar nesibaigia. Visa Jakiui, 
Bražinskui ir Smilgiui iškeltos by
los medžiaga netrukus bus iš
spausdinta knygoje, kurių spaudai 
paruošė buržuazinių nacionalistų 

jos klastojimu stengiasi užtušuoti 
Pabaltijo valstybių okupaciją.

"AMERIKOS BALSAS” 
IŠSTUMIA PABALTIEČIUS
Pernai rugpjūčio mėn. buvo lik

viduotas “AB” Miuncheno pada
linys ir atleisti pabaltiečiai tar
nautojai, nors dar buvo likusi pa
galbinė radijo tarnyba, paren
gianti programų “AB” transliaci
jom iš Vašingtono. Toje tarny
boje buvę likę po vieną pabaltie- 
čių tarnautojų, šiais metais, da
rant naujų pertvarkymų, atleisti 
Miunchene likę visi pabaltiečiai, 
bet dar palikta po vienų tarnau
tojų lenkų, bulgarų, vengrų, čekų 
ir rusų. Transliacijose iš Vašing
tono pabaltiečiams po pernykštės 
reformos duota tik po pusvalandį, 
o kitoms tautybėms po valandą. 
Radijo siųstuvai “Laisvoji Euro
pa” ir “Išlaisvinimas” visai neįsi
leidžia pabaltiečių.

* Pasipriešinimai Pabaltijo kraš
tuose yra didesnis, negu kitur . .

Bavarijos radijas Miunchene 
rugp. 19 d. transliavo žinimo lat
vių publicisto Dr. Bruno Kalninšo 
paskaitą apie Pabaltijo kraštus, 
įžangoje Kalninė pastebėjo, kad 
Pabaltijo kraštai, nors skaitosi at
skiromis respublikomis ir turi/sa
vas konstitucijas, tikrovėje visiš
kai priklauso nuo Maskvos dikta
tūros. Kom. partija yra menkos 
mažumos partija, kuriai priklauso 
vos 3% (Lietuvoje 2%) gyvento
jų, tačiau tie 3% valdo likusius 
97%. Paskaitininkas pripažino, 

parlamentas imtų vadinti “pa
vergtomis sritimis” Teksas, Arizo
ną ir Kaliforniją? Žinoma, toks 
palyginimas yra netikęs. Pabalti
jo valstybės Lietuva, Latvija ir 
Estija, prieš jas okupuojant So
vietų Sąjungai, buvo savistovios 
valstybės ir dabar dar eilė Vaka
rų valstybių jas laiko savistovio
mis, nors laikinai ir okupuotomis. 
Nuslėpdamas istorinius faktus, 
Chruščiovas amerikiečiams norėtų 
reikalų atvaizduoti taip, lyg Mas
kva Pabaltijo kraštus valdo pana
šia teise, kaip Vašingtonas valdo 
Teksasą, Arizoną ir Kaliforniją 
Pridengdamas sovietinius užgrobi
mus tylos danga, Chruščiovas už 
tai daugiau žada ateičiai: gyven
kime nuo dabar jau taikoje, nesi
kiškime j antrojo reikalus, tram
dykime “revanšistus”, kurie nori 
pakeisti "status quo” ir pan.

Abipusiškumo dėlei po to 
Chruščiovo straipsnio amerikiečių 
žurnale turėsiąs tilpti prezidento 
Eisenhowerio ar viceprezidento 
Nixono straipsnis kuriame nors 
sovietų žurnale. Reikia manyti, 
kad jame turės būti atsakoma ir 
į Chruščiovo keistas pažiūras pa
vergtųjų tautų reikalu.

antiliaudinės veiklos dokumentų 
skelbimo ledakcija, vadovaujama 
B. Baranausko.” Tai, matyt, nau
ja įstaiga, kurios specialus užda
vinys rinkti, “apdirbti” ir skelbti 
"demaskavimo” medžiagų. Knygo
je būsią dar “daugiau sukrečian
čių pasakojimų apie lietuviškų 
hitlerininkų žvėriškų siautėjimų 
ramiajame Žemaitijos mieste”. 
Girdi, užsienio lietuvių emigranti
nėje spaudoje pasirodų vis dau
giau rašinių, kuriais esu stengia
masi anų laikų dėmes nutrinti. 
Tad “demaskavimo” medžiagos 
skelbimas būtų lyg ir reagavimas 
j Vakaruose skelbtų medžiagą 
apie sovietinius žiaurumus.

“Tėvynės Balsas” pastaruose 
keliuose numeriuose paskyrė at
skirus rašinius J. Kardeliui 
(“Neprikl. Lietuvos” red.) ir prof. 
Brazaičiui. Be to, tęsiamas repor
tažas “Vanagai iš anapus” (apie 
parašiutininkus, nuleistus Lietu
voje).

IŠAIŠKINTI “PABALTIJO PATRIOTAI”
Kurį laikų Vokietijoje gyvenan

tieji lietuviai gaudavo paštu lape
lius, kuriuose, prisidengus "Pa
baltijo patriotų” vardu, buvo 
šmeižiami politinėje ir bendruo
meninėje veikloje aktingai pasi- 
reiškiantieji mūsų tautiečiai. Pė
doms sumėtyti, laiškai buvo įme
tami įvairiuose miestuose ir paš
to dėžutes. Siuntėjais buvo pažy
mimi visuomenei žinomi asmenys. 
Pasitaikydavo, kad lapeliuose 
šmeižiamieji figūruodavo kaipo 
siuntėjai.

kad ūkio srityje plečiama indus
trializacija, tačiau jos vaisiai eina 
Maskvos naudai. Pabaltijo gyven
tojų tarpe pasipriešinimas sovie
tizacijai esųs didesnis, negu ki
tuose sovietų valdomuose kraštuo
se. Tuose kraštuose ryškus esųs ir 
vad. revizionistinis judėjimas. E.

PABALTIEČIAI 
SUKLIUDĖ KELIONĘ

N. Chruščiovas, pranešdamas 
spaudos atstovams savo kelionę į 
JAV, be kitko pastebėjo, kad už
merksiąs akis prieš galimas de
monstracijas. Tų patyrė Mikoja- 
nas, Kozlovas JAV, o Serovas, 
Bulganinas ir pats Chruščiovas 
Britanijoj. Jie aiškiai patyrė, kad 
užsieniuose pabaltiečiai iškrečia 
nemalonių pokštų. Pvz. Serovo at
silankymo proga Britanijoj pa
baltiečiai paskelbė didžiojoj spau
doj Serovo darbus, jo pasirašytus 
dokumentus ir parodė jo kruvinai 
suteptas rankas, kurias jis teisin
damasis rodė Londone spaudos 
konferencijoj...

Dabargi, kai Chruščiovas ren
gėsi lankyti Skandinavijos kraš
tus, kilo stiprių nepalankių balsų 
ir tai ne be pabąltiečių tiesiogi
nio ar netiesioginio prisidėjimo. 
Stockholme buvo sudarjrtas netgi 
specialus švedų komitetas rengti 
viešoms demonstracijoms, kurios 
reikalautų Chruščiovų grąžinti 
Pabaltijo valstybėms nepriklauso
mybę. Tam komitetui priklausė 
buv. kariuomenės vadas Jung, 
“Dagens Nyheter” vyr. red. Tsi- 
ngsten, prof. B. Nerman, Ture 
Nerman ir kt. Komitetas išleido 
atsišaukimų, kurį persispausdino 
danų ir norvegų spauda. Norvegų 
laikraštis “Norges Handels og 
Sjofartstidenden” pareiškė: 
“Chruščiovas vadovauja valstybei, 
kuri savo kariuomenės pagalba 
laiko pavergusi netik savo liaudį, 
bet ir buvusias anksčiau laisvas 
kitas valstybes”.

Pirmųjį Chruščiovo vizitų Skan
dinavijai sukliudė Vengrijos įvy
kiai, o šį kartų — didele dalimi 
Pabaltijo kraštai.

★ Gazieta Lietuviizka — pirma
sis lietuvių laikraštis Amerikoje, 
buvo pradėtas leisti 1879 metų 
rugp. 16 d. šiemet sueina 80 me
tų. -Gaz. Liet, ėjo New Yorke 
1879 — 1880 metais. Leido buvęs 
mokytojas Mikas Tvardauskas, 
padedamas. šv. Kazimiero draugi
jos, kun. Petro Končiaus, pranciš
konų vienuolio Augustino Zeytz. 
Iš viso išėjo 16 numerių. Prenu
meratorių teturėjo 132. Nuo to 
pirmojo Amerikos lietuvių laik
raščio kaip smarkiai per 80 metų 
yra išaugusi Amerikos lietuvių 
spauda. Plačiau apie šį laikraštį 
galima rasti knygoje “Kovos me
tai dėl savosios spaudos”.

Išaiškinta, kad tų lapelių ga
minime ir siuntinėjime dalyvavo 
asmuo, ankščiau tarnavęs kuopo
se. Jis dirbęs kontakte su sovieti
nėmis įstaigomis Berlyne ir iš ten 
būdavęs instruktuojamas. Jis pri
sipažino.

Panaši šmeižtų akcija buvo vyk
doma ir tarp latvių bei estų.

Pastaruoju metu vietoje “Pa
baltijo patriotų” tų patį šmeižtų 
darbų varo lapeliai, pasirašomi 
"Lietuviai išeivijoje”. Jų leidėjai 
taip pat jau išaiškintti.

šia proga dar galima priminti, 
kad savo laiku buvo išaiškinta ir 
gauja, kuri 1955 metais buvo įsi
laužus! į VLIKo būstinę Reutlin- 
gene tikslu išvogti įvairius doku
mentus. Įsilaužusiai gaujai teko 
nešdintis nieko nepešus. Tačiau 
įsilaužimo dalyviai vėliau buvo 
suimti: du sovietinės zonos pilie
čiai ir vienas persas.

1



ž MOŠŲ PASTOGĖ 1969 m. rugsėjo 26 d.

“AUSROS” TUNTO DEŠIMTMETIS
Spalio 4 d. Ingleburne, savo 

nuosavoje stovyklavietėje, Sydnė- 
jaus skautų “Aušros” Tuntas švęs 
savo veiklos 10 metų jubiliejų, 
nors tikrumoje 10-čio oficiali data

Skt. A. Jakštas,
pirmasis N.S.W., Q-do tuntininkas 

1949 — 1950 m.

išpuolė š. m. rugsėjo 10 d., nes 
tunto įsikūrimo data laikoma 1949 
IX.10., kai tuometinio LSS Aust
ralijos Rajono Vado v.s. B. Dai 
nučio įsakymu buvo įsteigtas N. 
S.W. — Queenslando Tuntas, čia 
vis dėlto paminėtina, kad lietuvių 
skautų organizavimasis prasidėjo 
jau su pirmaisiais liet tremtinių 
transportais į šį žemynų: jau 1948 
m. Bathursto stovykloje v. si. P. 
Pilka ir s. I. Pranulis buvo suor
ganizavę pirmuosius liet, skautus, 
kurie buvo įsijungę į bendrų liet, 
kultūrinį gyvenimų šioje vietovė
je. žinoma, platesnės veiklos dėl 
perdidelio šios stovyklos gyven
tojų judėjimo jie išvystyti nega
lėjo.

Sydnėjuje ps. E. Laurinaitienės 
iniciatyva pirmosios (dar prieš 
tunto įsteigimų) susibūrė skautės, 
1949.VII.29 d. sukurdamos skau
čių "Šatrijos Raganos” d-vę, jau 
tuomet apjungusių apie 20 skau
čių bei palaikiusių ryšius su kt. 
sesėmis, išblaškytomis po N.S.W. 
ir Queenslando plotus.

Pirmuoju tuntininku nuo tunto 
įsisteigimo dienos buvo paskirtas 
s. A. Jakštas, ant kurio pečių ir 
gulė visa pradinio organizacinio 
darbo našta.

Tunte tuo metu veikė 2 skautų 
ir 2 skaučių skiltys, 1 .skiltis 
Queenslande ir buvo organizuo
jama (P. Pilkos) jūrų skautų 
valtis.

1950 m. Tuntui vadovauti pas
kiriamas s. I. Pranulis. Tuntas 
performuojamas į Sydnėjaus 
Skautų Vietininkijų. Tęsiami to
liau organizaciniai darbai. 1950. 
VII.9, vadovaujant v.sl. J. Blio- 
kui, suorganizuojama L.K. Šarū
no skautų d-vė.

KLASTINGAS
Blaivaitis nemėgsta gerti svai

galų. Jo mėgiamiausi gėrimai kc- 
firas ir arbata. Todėl į kovų su 
girtavimu, apribojant prekybų al
koholiniais gėrimais, jis pradėjo 
žiūrėti gana palankiai.

— Akių ta smarvė negadins 
kiekvienoje užkandinėje...

Kitaip j tai reagavo Gramaitis.
— Blogai, — skundėsi. — Kiek

vienoje užkandinėje dabar taip 
šauniai nepasėdėsi, kaip pirma. 
Prašai grafino, o tau — šimtų 
gramų neša. O prisimeni, kokios 
puikios vietelės buvo... Nulendi, 
būdavo, į tamsų kampų... O dabar 
ten pieno kavinę ir koldūninę 
įrengė...

— Užeinam koldūnų suvalgyti!
— Užeinam.
Vos tik draugas atidarė duris, 

jiems į nosis mušė visai ne kol
dūnų kvapas.

— Bet gi čia, brolau, visai ge
rai, — nušvito Gramaičio veidas.

Ir sekančių akimirkų ant stale
lio atsirado šaltmėtinė limonado 
bonkoje.

1952.III.15. Vietininkijos vado
vavimų perima ps. A. Plūkas. ša- 
rūniečiai, jo vadovaujami, labai 
gražiai pasirodė 1952 m pabaigoje 
— 1953 m. pradžioje įvykusioje 
Greystanes (prie Sydnėjaus) Pan 
-Pacifiko Džiamborėje, atstovau
dami Lietuvų ir liet, skautus. 1953. 
III.3. Vietininkijoje įsisteigia nau
jas vienetas — Skautų Vyčių 
“Geležinio Vilko” Būrelis, apjun
gdamas savo eilėse vyr. amžiaus 
skautus.

1953.VI.19. N.S.W. Liet. Skau
tų V-jos (taip v-ja buvo vadina
ma) vietininku paskiriamas s.dr. 
V. Kišonas, šiose pareigose išbu

“AUŠROS” TUNTO VADIJA ŠIANDIEN
Pirmoj eilėj iš kairė*: adj. A. Alčiauskas, Tėvų K-to pirm. B. Stašionis, tunt. A. Dudaitis, Skau
čių sk. ved. M. Osinaitė, Dvasios vad. kun. P. Butkus, N. Maura gytė ir G. Dryža.
Antroj eilėj: B. Žalys, K. Protas, A. Plūkas, V. Gaidžionis, V. Šliogeris ir R. Cibulskis.

vęs virš 5 metų. Jo vadovavimo 
metu v-ja išaugo į dabartinį “Auš
ros” Tuntų, įsigyjamas stovykla
vimo inventorius, o vėliau ir pati 
stovyklavietė, nuo 1954 m. kasmet 
daromos dvisavaitinės tunto sto
vyklos, suorganzuojamas chorelis 
ir tautinių šokių grupė, išleidžia
mas tunto laikraštėlis ir dirbami 
kiti skautavimo darbai. Skautų- 
čių skaičius peržengia 100.

Kai v.s. dr. V. Kišonas gavo 
paskyrimų savo profesijoje ir iš
vyko iš Sydnėjaus, 1959.VIII.1. 
“Aušros” Tunto tuntininku paski
riamas s.v.v. si. A. Dudaitis, ku
rio vadovybėje .tuntas ir švenčia 
savo dešimtmetį.

LIMONADAS
Taip ir nepavalgęs koldūnų 

Blaivaitis skubiai pasišalino. To
liau nuo nuodėmės! O pavakarie
niauti nutarė neseniai atidarytoje 
pieno kavinėje.

Aplinka ir užrašai ant sienų 
"Prašome nusirengti", “čia nerū
koma” jį maloniai nuteikė.

— Man sriubos.
— Sriubų neturime.
Užsisakė dešrelių ir paprašė 

alaus bonkų.
— Alumi neprekiaujame, — pa

reiškė kavinės direktorius Dža- 
našvili. — Norite išgerti, prašau 
vyno, konjako, visų likerių pasi
rinkimas...

— Bet kaip čia pieno kavinėje 
svaiginamieji gėrimai, — išpūtė 
akis Blaivaitis. — Nuvažiuokite j 
Vilkaviški, į pieno kavinę. Ten ne 
vynų ir likerių, o sriubų didžiau
sias pasirinkimas, patiekalų daug 
ir pigūs. Kodėl Kapsuke taip ne
gali būti...

— čia, brangusis, ne Vilkaviš
kis, o Kapsukas, — nutraukė jį 
direktorius. — O norėdama* — ir

Sydnėjaus lietuvių bendruome
nėje tuntas reiškiasi kaip darnus, 
organizuotas vienetas, stengiųsis 
visomis išgalėmis vykdyti savo šū
kį “Dievui, Tėvynei ir Artimui!” 
Liet. Sydn. jaunimas skautų pa
tyrimo laipsnių pagalba, specialy
bėmis, stovyklomis ir kt. ruošia
si, grūdinasi ateities uždaviniams 
— užaugti kilniais žmonėmis ir 
tauresniais lietuviais.

Tunte šiuo metu veikia šie vie
netai:

Skaučių "Živilės" d-vė, vad. si. 
N. Mauragytės su 30 skaučių, 
Skautų Vyčių “Geležinio Vilko” 
Būrelis su 28 skautais — vyčiais, 

vadovaujamas s.v. si. V. Šlioge
rio, DLK Kęstučio Skautų d-vė, 
vad. si. R. Cibulskio, su 32 skau
tais ir Jūrų skautų “Ryklių" val
tis, vad. vai. G. Dryžos, su 6 jū
rų skautais.

Skautės Tunte turi savo Skau
čių Skyrių, vadovaujamų ps. M. 
Osinaitės. šiuo metu skyrius yra 
suorganizavęs ir vyr. skaučių kan
didačių būreli iš 12 skaučių, laiki
nai vadovajamų pačios skyriaus 
vedėjos.

Skautų religiniais reikalais jau 
kelintus metus iš eilės rūpinasi 
ps. kun. P. Butkus.

Prie Tunto jau nuo 1955 m. 
veikia Skautų Tėvų Būrelis (prieš 

nuo vaisvandenų pasigersi...
Koks tiesus buvo direktorius, 

pilietis įsitikino užsukęs į Kudir
kos gatvėje esantį bufetų Nr. 1. 
Atsisėdo už staliuko. Išgėrė vie
nų limonado bonkų: lyg ir ne
svaigsta galva. Išgėrė kitų — nie
ko.

O už gretimo staliuko vyrai jau 
ruošiasi dainuoti. Nors geria irgi 
limonadų. Tik limonado spalva la
bai įtartina. Ir traukia jį bufeti
ninkė kažkur iš po bufeto. Priei
na pilietis prie bufeto, reikšmin
gai mirkteli bufetininkei, ir ši ap
sidairiusi paduoda jam limonado 
bonkų su skysčiu, visai nepanašiu 
j limonadų.

Vis dėlto tikrai nuo limonado 
galima pasigerti.

— Netvarka, draugai, — taip ir 
pareiškė rajono kooperatyvų su
jungęs vadovams Blaivaitis. — 
Visuose kaimo bufetuose degtine 
prekiaujama, visose krautuvėse ji 
yra. “Šešupės” kolūkio Gudelių 
parduotuvėje tiesiog prie bufeto 
degtinę geria. Prekybos vadovų 
šie faktai nepritrsnkė.

— žinome, žinome... Tokia jau 
tvarkelė, kų padarysi. Kaip, klau

Ui, 1964 m. buvo suorganizuotas 
Organizacinis Skautu Tėvų Glo
bos Komitetas, vad. p. V. Minio
to), kuriam iki 1968 m. vadovavo 
s. dr. A. Mauragla. Jo ir p. J. Ke
lerto buVo realiai paremUs "Auš
ros” Tunto stovyklavietės įsigiji
mas Ingleburne.

Nuo 1968 m. Skautų Tėvų Bū
reliui vadovauja p. B. Stašionis. 
Būrelis pasiryžęs sukaupti didės- 
nę sumų pinigų stovyklavietės to
limesniam tobulinimui: maudymo
si baseino įrengimui ir kitiems 
darbams.

Tuntas nepriklauso australų
skautų organizacijai, bet veikia 
savarankiškai. Nuo 1954 m. yra 
įstota nariu į egzilų skautų s-gų 
(AASE), kurios ruoštose skilčių 
varžybose bei skautų sporto olim
piadose dalyvauja ir liet, skau
tai-tės.

Tunto Vadijų šiuo metu sudaro: 
Tuntininkas — s.v.v.sl. A. Dudai- 
tis, adj. — v.v. A. Alčiauskas. 
Dvasios Vadovas — ps. kun. P. 
Butkus, Skautų Skyriaus Vedėja 
ps. M. Osinaitė, Ūkio vadovas — 
s.v.sl. V. Gaidžionis, Meno vado
vas — ps. A. Plūkas, Ryšininkas 
su egzilų skautais — s.v.sl. K. 
Protas, “Živilės” d-vės d-kė si.

N. Mauragytė, “Kęstučio” d-vės 
d-kas si. R. Cibulskis, Skautų Vy
čių “Geležinio Vilko” Būrelio va
das s.v.sl. V. Šliogeris ir Jūrų 
Skautų “Ryklių" Valties valt. v. 
G. Dryža. Vadijos posėdžiuose 
taip pat dalyvauja Skautų Tėvų 
Būrelio pirmininkas ir Senųjų 
Skautų židinio tėvūnas.

žengdamas j savo antrų dešimt
metį, tuntas žada ir toliau nepails
tamai dirbti, augindamas jaunuo
sius vertais savo protėvių vardo 
lietuviais ir geresniais žmonėmis.

Tuntas budi antrojo dešimtme
čio angoje!

P*. B. Z.

siate, vykdome nutarimų? Taigi 
vykdome po truputį. Kur tik ga
lima, ten degtine ir kitais svaigi
namais gėrimais prekiaujame. 
Naujų restoranų prie skvero ati
darėme. Tiesa kadangi iškaba pa
sikeitė, teko ir antkainį 20 proc. 
didinti. Valgiai ir tvarka, teikitės 
pastebėti, liko tokie patys.

— O kur galima kultūringai pa
valgyti? Be tų visų... geriančiųjų, 
— spiriasi Blaivaitis.

] šį klausimų pilietis atsakymo 
negavo. Geriama visur, nes svai
ginamais gėrimais visur prekiauja
ma. Ten, kur nėra degtinės — ki
tų gėrimų pasirinkimas. Gerk jų 
kiek patinka, jie nenormuojami. O 
kuo jie, sakykite, blogesni už bal
tųjų?!

— žinote, dargi geresni, — pri
taria prekybos vadovai. — Pre
kiauti jais mums leidžiama ne
normuotai.

Tuo argumentu Blaivaitis buvo 
galutinai pritrenktas. Jį apniko 
juodos mintys: sunku bus Kapsu
ke išlaikyti. Kelias į blaivybę eina 
per prekybininkus, o jie daugiau 
mėgsta ne Blaivaičius, o Gramai- 
čius. Vietoje skanių barščių, gerų

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
NET IR KIŠKIUS SUSKAITĖ

Mūsų Girių žurnale rašo, kad 
Lietuvoje šįmet yra 916 briedžių 
ir 366 taurieji elniai. Be to, Bub- 
ravos draustinėje esu per 60 dė
mėtųjų elnių. Kiškių esu 121.000, 
ir tai esu 19.000 daugiau, negu 
buvę pernai. Perinčių gulbių šį
met Lietuvoj csų per 80 porų.

Sunkiau sekasi vilkus suskaity
ti. Širvintų apylinkėje Vilkai jau 
pagrobė keletu avių. Vilkai slan
kioja ir Švenčionių miškuose. Bet 
medžiotojams nepavyksta jų nu
šauti.

Nuo rugpjūčio pradžios leidžia
ma medžioti šernai. Jų irgi žy
miai padaugėjo ir jie negerbia 
socialistinės nuosavybės: knisa 
kolchozų bulves.

R. ANTINIS NORI 
“PASITAISYTI"

Skulptorius Robertas Antinis 
parašė į Tiesų pareiškimą, kuria
me sako:

"Po ilgos pertraukos apsilan
kiau savo tėviškėje Rokiškyje. 
Ten radau dar jaunystėje staty
tą paminklą, kuris šiuo metu jau 
reikalingas remonto-restauravimo. 
Po trisdešimt kūrybos metų žiū
rėdamas į savo dar neprityrusių 
rankų darbą pastebėjau jame ne
maža trūkumų, kuriuos norėčiau 
pats atitaisyti. Man labai džiugu, 
kad rokiškėnai nori šį paminklą 
restauruoti. Aš būčiau laimingas, 
galėdamas ištaisyti jaunystės 
klaidas ir padaryti paminklą me
niškai vertingą bei atitinkantį 
laiko dvasią”.

Tas paminklas, statytas Lietu
vos nepriklausomybės dešimtme
čio proga, nebuvo genialus kūri
nys. Bet autoriaus užsidegimas jį 
"ištaisyti” greičiau yra paskatin
tas ne mininių, o “laiko dvasios" 
reikalavimų.

NUSILIPDĖ TITULĄ
Skulptorius Napoleonas Petru

lis, profesorius Valstybiniame 
Dailės Institute Vilniuje, susilau
kęs 60-jo gimtadienio, gavo res
publikos nusipelniusio meno vei
kėjo titulą. N. Petrulis yra bai
gęs Kauno meno mokyklą. Jo 
skulptūros mokytojas buvo J. Zi
karas. šiuo metu didžiaisiais jo 
meniniais nuopelnais yra laikomi 
eilės lietuvių ir rusų bolševikų 
biustai.

SPARTUOLIŠKAS 
VASAROJIMAS PALANGOJ
Palangoj apsigyvenęs A. Gri

cius (buvęs feljetonistas ir žur
nalistas, dabar "tarybinis drama
turgas”) rašo, kad pernai Palan
ga perleidusi 90.000 vasarotojų, 
o šįmet jų būsią net apie 100.000. 
(Anksčiau 10.000 būdavo labai ge
ras skaičius. Bet tada daugumas 
atvykdavo mėnesiui ar net ilges
niam laikui. Dabar, matyt, suspė
ja pavasaroti spartuoliškai, per 
keletą dienų).

Anot A. Griciaus: “Yra svečių 
iš įvairių mūsų plačiosios Tėvy
nės vietų... Jie jaučiasi Palango
je kaip namiškiai... Ateina į Vyk
domąjį Komitetą... pareikšti pre
tenzijų: Trūksta dengto vasaros 
teatro... šiemet popietėmis nebe- 

kotletų ir šnicelių, jie bruka šim
tus gramų ir puslitrius.

Taip galvodamas ir atėjo Blai- 
tis į geležinkelio stotį. Girdėjo, 
kad čia bufete degtine neprekiau
jama. Bus galima bent čia ramiai 
pavalgyti. Bet apsiriko. Už stalų 
sėdėjo įkaitę žmonės, o ant sta
lų... o ant stalų... limonado bon- 
kos.

Sėdi Blaivaitis, piktinasi ir ner
vingai mirkščioja. O bufetininkė 
tą mirkčiojimą savaip suprato ir 
atnešė sklidiną stiklinę... Apsidai
rė pilietis aplinkui, uždažė stikli
nę limonadu ir... išgėrė.

...Rytojaus dieną profsąjungos 
susirinkime jį svarstė už girtavi
mą, skandalą viešoje vietoje ir 
pareiškė griežtą papeikimą. Barė 
jį už tai, kad jis nepadarė išva
dų iš vyriaussybės nutarimo, kad 
susidraugavo su Gramaičiu ir kad 
ta draugystė jį veda blogu keliu. 
Apie prekybininkus, kurie pada
rė labai gudrias išvadas, niekas 
nekalbėjo.

A. Martinkevičių*

Iš Vilniau* “Tiesos”, 1959.V.39 

girdį pučiamųjų orkestro koncer
tų parke... Trūksta dušų nusi
prausti... Pasigenda gardžios Pa
langos plikytos duonos, kuri per
nai buvo kepama, o šįmet kažko
dėl jos nebėra... Stebisi, kad Pa
langoje nėra apelsinų ir uogų... 
Vietinės uogos dvigubai branges
nės, kaip Vilniuj... Vis dar dulka 
kaikurios gatvės, paruoštos ir nes
pėtos išasfaltuoti..."

Nesutilpdami pastogėse, vasa
rotojai šįmet ėmę statytis palapi
nes. Jų pridygę “žuvėdros” vilos 
sklype, o prie stadiono augus iš
tisas palapinių miestelis.

Basanavičiaus gatvėj pradeda
mas statyti naujas viešbutis, o 
ties Vytauto gatve jau pradėjo 
veikti naujas 400 vietų kino 
teatras.

NIDOJ NEGAUNA ŽUVIES
Kai “piligrimai” iš Amerikos 

buvo vežami Nidon dūsauti pagy
rimų "liaudies valdžiai” už Ne
ringos grožį, vasarotojų grupė iš 
Nidos net per Tie*ą pakėlė triukš
mą dėl štai kokios realybės:

“Vienintelė čia esanti užkandi
nė nuolat pateikia labai neįvairų 
ir skurdų patiekalų asortimentą: 
kopūstus, barščius, kotletus, ret
karčiais guliašą ir kompotą. Iš ry
to dar galima gauti kiaušinienės, 
o vakarienei tik... konservai ir vy
nas. Be to. valgiai paruošiami ne
skaniai, dažnai paduodami ataušę, 
būna atvejų, kai užkandinėje iš 
viso nebūna antrųjų patiekalų... 
Nidoje, kurią iš vienos pusės ska
lauja Baltijos jūra, o iš kitos Kur
šių marios, nė karto neragavome 
žuvies.’.. Dažnai pardavinėjamas 
senas, perrūgęs alus, parduotu
vėje visiškai neprekiaujama dar
žovėmis. Dažnai pritrūksta vais
vandenių".

STANISLOVAITIS 
’ NEAPSI2IORĖJO

J. Stanislovaitis iš Waterburio 
ir A. Margeris iš Chicagos, abu 
gydytojai, nepaprastai susižavėjo 
Kauno klinikine ligonine, ypač jos 
turimo ploto erdvumu ir pastatų 
didumu. .Stanislovaitis džiūgavo, 
kad tai ligoninė maždaug “kaip 
Amerikoj”.

Tai buvo didelis neapdairumas 
iš Stanislovaičio pusės. Jis tuo 
patvirtino, kad tik geriausia Lie
tuvoj esanti ligoninė maždaug 
gali lygintis su Amerikos ligoni
nėmis. Antra, — jis gi taip pagy
rė ne bolševikų, o nepriklauso
mos Lietuvos pastatytą ligoninę.

TRAUKINIAI VĖL EINA IKI 
ALYTAUS

Praslinkus keturiolikai metų po 
karo, pagaliau tapo atnaujintas 
ir atidarytas 1944 metais, karo 
metu, apardytasis geležinkelio 
ruožas nuo Šeštokų į Alytų. Ta 
proga Alytuj buvo didelės iškil
mės ir didžiavimasis, kad to 45 
kilometrų ruožo atstatymas būtų 
buvęs neįmanomas be "broliškos 
tarybinių tautų pagalbos”, kad 
tuo atstatymu be galo sielojosi 
pats Sąjunginis Susisiekimo mi
nistras Beščiovas, kuris atsiuntęs 
darbams reikalingų mašinų ir net 
darbininkų iš Rusijos ir Gudijos.

Iškilmėse buvo mandagiai nu
tylėta, kad savo laiku lietuviai 
ir be "broliškos pagalbos” tą ge
ležinkelį nusitiesė. Dabar, kai yra 
tokia pagalba, tai galėtų tą ruo
žą dar kita tiek pratęsti, iki Va
rėnos: tada Alytus turėtų tiesų 
susisiekimą traukiniais ir su Vil
nium. Bet Bieščiovas apie tai, ro
dos, negalvoja, o Alytiškių pagei
davimai tokiais reikalais nieko 
nereiškia.

ŽUVO ŽYMIAUSI LIETUVOS 
ALPINISTAI

Rugpjūčio pradžioj Kaukaze, 
Bezengio aukštumų rajone, snie
go griūties buvo užversti trys 
Lietuvoje žymiausi alpinizmo or
ganizatoriai ir vadovai: Gedimi
nas Akstinas (29 m.), Feliksas 
Mieliauskas (30 m.) ir Vytautas 
Vosylius (27 m.).

G. Akstinas buvo fizinio lavini
mo dėstytojas 2-je Kauno techni
kos mokykloje. F. Mieliauskas, 
nors studijavęs Vilniaus Pedago
giniame institute ir dar tobulinę- 
sis Leningrade, pastaruoju metu 
dirbo Vilniuje kaip medicinos 
reikmenų parduotuvės vedėjas. V. 
Vosylius buvo baigęs Kauno me
dicinos institutą ir buvo gydyto
jas Ariogalos ligoninėj.
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LANKANT LIGONIUS !
Vienų šeštadienio popietę kartu su 
Moterų Draugija išvažiavau lan
kyti ligonių. Vairavo draugijai 
pasišventęs p. A. Kapočius. Va
žiuojam. Pas ką pirma? Pas se
nuką, į senelių prieglaudą Rand- 
wicke. Tik atvažiavus, kai senu
kas išgirdo Hetuyiškus balsus, jis 
išskleistom rankom ir nuo džiau
gsmo ašarotom akim bėgo mūsų 
pasitikti. Pribėgęs, iš to džiaugs
mo išbučiavo abi moteris, šis se
nukas yra Kazimieras Meiliūnas, 
išgyvenęs virš aštuoniasdešimt 
metų. Neseniai yra atvykęs į Aus
traliją iš Kinijos ir angliškai su 
seselėmis nesusikalba. Kai jam 
reikia kalbėti, kalba trimis kalbo
mis (lietuvių, rusų ir kiniečių) iš 
karto. Jis Lietuvą paliko beveik 
prieš šešiasdešimt metų ir lietu
viškai dar nepamiršo. Tad ir ne
nuostabu, kad jis labai džiaugiasi 
Moterų Draugija, kuri nors ir ret
karčiais jį aplanko.

Atvažiavom geru laiku, nes tą 
dieną buvo Žolinė ir seselės buvo 
numačiusios procesiją aplink savo 
vienuolyną. Senukas paprašė mus 
taip pat prisijungti. Mielai suti
kom, ir nuėjom j bažnyčią. Po 
palaiminimo apie 30 seselių su ke
letu senukų ir Moterų Draugijos 
atstovėmis išėjo švelniai giedoda- 
mos Marijai himnus aplink Rand- 
wicko vienuolyną.

Sau vienas pagalvojau: lankau 
ligonius, ir dar, ko gero, atlaidus 
gausiu. Po procesijos priėjo prie 
mūsų kunigas, kuris nors prieš 
25 metus apleidęs Vokietiją, dar 
švariai kalbėjo vokiškai apie savo 
misijonieriaus gyvenimą. Jam nu
ėjus, prisiartino vyriausioji sese
lė ir mums papasakojo apie senu
ko sveikatą. P. Meiliūnas turėjo 
rūpesčius dėl inkstų ir dantų, bet 
dabar sveikata gerėjanti. Už nuo
širdų jo prižiūrėjimą Moterų 
Draugija seselėms paaukavo £ 5. 
Niekas senuko neremia ir valdžia 
pensijos nemoka, o seselės jį pri
žiūri, aprūpina ir net kas mėnesį

BIBLIOGRAFAS A. RUŽANCOVAS 
NEPAVARGSTA

Nepaprasto kruopštumo ir pa
siaukojimo parodė bibliografas A. 
Ružancovas. Jis su kitais kultū
rininkais jau 1934 metais jsteigė 
Lietuvių Bibliografinę Tarnybą ir, 
tremtyje bei emigracijoje gyvet - 
damas, jis nenuleido rankų spau
džiamas sunkių gyvenimo sąlygų, 
neefektyviai ir nepastoviai re
miamas per paskutiniųjų 14 metų 
suregistravo daugiau kaip 2500 
knygų ir brošiūrų, lietuvių iš
spausdintų tremtyje ir išeivijoje. 
Jis, be to, dar suregistravo pei

(REPORTAŽAS) 
duoda keletą šilingų kišenpinigių. 
Tad man nebuvo nuostabu, kad 
ši seselė su ašarotomis akimis 
priėmė šią paramą ir pažadėjo, 
kad tie pinigai bus panaudoti Ca
simir (jos taip vadina p. Kaz. 
Meiliūną). Seselė irgi su džiau
gsmu priėmė palaiminimą nuo J. 
E. Vysk. V. Brizgio, siųstą iš 
Amerikos visoms šio vienuolyno 
vienuolėms ir senukui. Gaila, kad 
Draugija nedavė daugiau, bet jo* 
ligonių turi labai daug, o kasa 
nepersikrovusi. Pabuvę dar valau 
dėlę su senuku, išvažiavom ap
lankyti “Pupytės”.

Daug kas žino, kad “Pupytė” 
Stribinskas susilaužė koją ir jau 
beveik metus laiko kankinasi, nes 
nesuauga kaulai. Nuvažiavom pas 
jj i butą, bet neradom namie. 
Moterų Draugija paliko jam vai
sių. Kai iš kitų gyventojų sužino
jom, kad jį išvežė pas jo draugą 
"Mikšą" pažiūrėti televizijos, Mo
terų Draugija, sėdo į mašiną, ir 
vėl važiuoja pas “Mikšą", nes ir 
jj buvo senai lankę. Radom juos 
abu kartu. Kaip jie nudžiugo, 
pamatę Moterų Draugijos atsto
ves! “Pupytė'1 galvojo, kad jis 
draugijos jau pamirštas; panašiai 
dūmojo ir “Mikšą”. “Pupytė" bu
vo nusiminęs, nes kaulai nesuau
ga ir turi važiuoti j ligoninę ope
racijai. Daktarai mano, kad rei
kės išplauti tą vietą, kur nesuau
ga kaulai ir įdėti sintetinį kaulą. 
Operacija baisi, bet jis pasakė, 
kad dabar jausis drąsiau, nes ži
nos, kad dar jis neapleistas, ir 
bėdoje vis bus globojamas.

“Miksa" sėdėjo ant kito fotelio, 
irgi ne perdaug patenkintas. Nu
plovus jam abi kojas, iš vienos 
kojos liko truputį išsikišęs kaulas, 
ir jis ne tik kad labai skaudus, 
bet vis pratrina odą ir pradaro 
žaizdą... Daktarai galvoja, kad 
reikės padaryti operaciją ir nu- 
šlifuoti prasikišusį kaulo gabaliu
ką. “Mikša” to bijo, bet opercaijn

50.000 svarbesnių periodikos 
straipsnių bei radagavo Knygų 
Lentyną.

Praėjusiais metais bibliografas 
Aleksandras Ružancovas atšventė 
65 metus ir iš savo darbo yra at
leistas pensijon. Be to, Bibliogra
finę Tarnybą rėmusios organiza
cijos šiuo metu nepadeda, kad bū
tų galima leisti toliau lietuvių 
bibliografijos biuletenį “Knygų 
Lentyną”. Bet, nežiūrint labai 
pasunkėjusių sąlygų, ir toliau bib
liografas A. Ružancovas tęsia 

jam padėtų. Dar trupučiuką pa
kalbėję, moterys paliko jiems po 
keletą pokelių cigarečių ir prieš 
išvažiuojant mačiau, kai “Mikšo” 
motina, labai sujaudinta šiuo ap
lankymu, parėmė Moterų Draugi
ją vienu svaru. Tai moteris tikrai 
nustebino, nes joms lankant ligo
nius, iš jų pačių paramos nesiti
ki gauti.

Neužilgo sutemo ir mes išva
žiavome lankyti sekančio ligonio. 
Vykome mašina iki Summer Hill 
stoties. Ten pradėjom jieškoti šv. 
Lauryno ligoninės, kur neseniai 
buvo patalpinta p. Grybienė. Li
goninė buvo lengvai surasta ir pa
taikėm kaip tik į lankymo metą. 
Ligonė buvo maloniai nustebusi, 
nes ir ji manė, kad Moterų Drau
gija ją pamiršo. Čia reikėtų pri
minti dažnokai daromą klaidą. Kai 
įvyksta kokia nelaimė, lietuviai 
turi skubiai pranešti Moterų So
cialinės Globos Draugijai. Ji ir 
tam tikslui yra. Žmonės šitokius 
dalykus atitdėlioja, o paskui ki
tiems būna priežastis Moterų 
Draugijai vis ką nors, prikišti. Kai 
p. Grybienė turėjo sunkią opera
ciją, Moterų Draugija sužinojo 
tik po dviejų savaičių, ir po to tą 
pačią dieną ligonę aplankė. Se
kančią dieną ligonė išvažiavo na
mo, ir jai nebūtų malonu, jei po 
sunkios operacijos ji nebūtų Mo
terų Draugijos aplankyta, ypač 
kad ji sveika būdama šią draugi
ją šelpė. Tą dieną buvo numaty
tas aplankyti ir p. Balkus, kuris 
gulėjo Canterbury ligoninėj po 
sunkios galvos operacijos, bet jau 
buvo per vėlu ir tą žygį atidėjom 
sekančiai dienai. (Sekančią dieną 
į ligoninę nevažiavo, nes prieš 
važiuojant sužinojo, jog p. Bal
kus jau buvo išleistas namo.) .

Taip su Moterų Draugija pra
leidau dieną, belankant ligonis ir 
vis daugiau galiu įvertinti jų kil
nų darbą.

Svogūnas Svogūnaiti* 

darbą ir šiomis dienomis padarė 
gražią paslaugą Australijos lietu
viams, paruošdamas “Lituanica 
Australiana”, 1950-59 metų leidi
nių bibliografiją. Jam asidėkoda- 
mi, turėtume bent išleistų leidi
nių, dar nepasiųstų ir neįtrauktų, 
nusiųsti, kad jis galėtų sudaryti 
pilną lietuviškų’knygų bibliogra
fiją Australijoje. Darbščiajam 
mūsų bibliografui A. Ružaneovui 
linkime sveikatos ir jėgų toliau 
dirbti, vadovaujant Lietuvių Bib
liografinei Tarnybai, esame jam 
labai dėkingi už nepamiršimą mū
sų nuošaliame pasaulio krašte gy
venančių.

A. Krauta*

KULTŪRINE KRONIKA
Pajūris, Pakajaus Balsas, Pane
vėžietis, Pažanga, 5 Centai, Per
kūnas (Bostone), Pietų Amerikos 
Žinios, Pirmeivių žiedai, Piršlys, 
Žinantieji maloniai prašomi pra
nešti kada tie laikraščiai pradėjo 
eiti, kas leido ir redagavo, kada 
sustojo, kiek numerių išleista, 
kur jie buvo leidžiami. Dalis ži
nių apie juos turima, bet nepil
nos. Rašyti žurnalistikos skyriaus 
redaktoriui adresu: Rev. J. Prun- 
skis,' 4545 W. 63 Str., Chicago 
29, 111.

A Lietuvių kultūrai pažinti ir 
•kleisti Institute*. Prie Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Informa
cijos Žinybos, stat. inž. Miko Iva
nausko iniciatyva, yra steigiamas 
institutas lietuvių kultūrai pažin
ti ir skleisti.

šis lietuvių kultūros pažinimo 
ir skleidimo institutas organizuos 
ir vykdys: paskaitų su diskusijo
mis ir seminarais ciklus; paro
das; regstruos lietuvių tautos ve
teranų gyvojo žodžio palikimą 
dabarties ir ateinančioms lietu
vių kartoms; registruos lietuvių 
kultūrininkų — mokslininkų min
tis gyvu žodžiu; rūpinsis, kad lie
tuviškos kultūros pažinimo prie
monės: knygos ir kita spauda bei 
muzika kuo plačiausiai būtų pa
skleista per viso pasaulio viešą
sias, mokslo įstaigų ir privatines 
bibliotekas, radiofonus ir redak
cijas; bendradarbiaus su viso pa
saulio geografijos ir istorijos ra
šytojais, kad jų veikaluose ir mo
kyklų vadovėliuose Lietuva turė
tų tinkamą vietą; bendradarbiaus 
su viso pasaulio lietuviškomis ra
dijo programomis.

A Lituanu* žurnalą* gavo pra
šymą iš Wathingtono, Public Af
fair* Pre**, kuriame prašoma pa
teikti medžiagos vaizdinei istori
jai apie komunizmą. Leidžiama 
knyga, kurioje norima pavaizduo
ti komunizmo veiklą pavergtuose 
kraštuose. Tam reikalingi vaiz
dai, karikatūros ir kitokia ilius
tracinė medžiaga, susijusi su ko
munistine tvarka, priespauda, jų 
vadais ir siekimais. Panaudojus 
bus gražinta. Kas jos turėtų, pra
šomas siųsti tiesiai nurodytu ad
resu arba per Lituanus redakci
ją: Lituanus, 916 Willoughby 
Ave., Brooklyn 21, N.Y.

A Jubiliejinė dailė* paroda įvyks 
kitais metais Vilniuj. Tais pat me
tais Maskvoje būsianti bendra Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos dailės 
paroda. Parodose bus ir kūrinių 
“pagal užsakymą". Prie Kultūros 
ministerijos esąs sudarytas specia
lus parodos komitetas, kuris su 
dailininkais sudarąs "kūrybines 
sutartis", kitaip tariant, dailinin
kams jau iš anksto nustatoma, ką 
jie privalo sukurti. Kompartija,

PRANEŠIMAS DAILININKAMS
Čiurlionio galerija yra įsteigta 

lietuvių visuomenei ir visiems 
oailininkams, nežiūrint meno sro
vių skirtumo. Čiurlionio vardo ga
lerijoje Chicagoje (Jaunimo Cen
tre, 5620 S. Claremont Ave.) dai
lininkai gali ruošti savo parodas. 
Iš jų parodų jury komisija gali 
atrinkti geriausių kūrinių Meno 
Kūrinių fondui, kuris yra skirtas 
nepriklausomai Lietuvai. Čiurlio
nio galerijos vadovybė kviečia vi
sus dailininkus iš anksto rezer
vuoti savo parodai laiką, nurodant 
mėnesį ir datą 1959-1960 metų se
zone ligi gegužio mėn. galo. Paro
das gali ruošti pavieniai dailinin
kai bei skulptoriai arba grupės. 
Pirmiau užsiregistravusieji turi 
pirmenybę, šių metų spalis ir lap
kritis jau užimti. Dėl informacijų 
ir sutarties reikia rašyti č. galeri
jos direktoriui: M. Šileikis, 1516 
N. Kedzie Ave., Chicago 51, Ill.

Č. Galerijos vadovybė

* Komp. Broniu* Budriūna* 
sulaukė 50 m. amžiau*. Tai talen
tingas ir kūrybingas žmogus, pa
čiame savo pajėgume ir įgalima iš 
jo dar daug tikėtis. Tam turi gerą 
pasiruošimą. 1925-1928 m. studi
javo Kauno konservatorijoje var
gonus, kompoziciją. Gilino muzi
kos žinias Regensburge ir Štut
garte. Buvo Karo ligoninės vargo
nininkas, muziką dėstė Kauno 
Moterų Dailės Darbų Aukšt. mo
kykloje, Kaišedorių gimnazijoje, 
Kauno IV gimnazijoje, prieš bol
ševikų okupaciją buvo Dotnuvos 
Žmės ūkio akademijos lektorius, 
paskiau Vilniaus Filharmonijos 
choro dirigentas, Vilniaus Muzi
kos mokyklos mokytojas ir tuo 
pačiu metu šv. Jono bažnyčios 
vargonininkas, Vilniaus operos 
choro vyr. chormeisteris.

*• Dr. Alfr. Senn ir dr. Ant. Sa
ly* tęsia redagavimą lietuvių — 
vokiečių kalbos žodyno, kurį są
siuviniais liedžia Karl Winter lei
dykla Heidelberge, Vokietijoje. 
Žodyno leidimą finansuoja ir 
Pennsylvanijos universitetas, žo
dyną 1936 m. buvo pradėjęs reda
guoti Nauchatelio universiteto 
šveicarų baltistas, prof. dr.. M. 
Niedermann, talkinink a u j a n t 
šveicarams profesoriams dr. Se- 
nnui ir dr. Brenderiui. Nuo 1949 
metų redaguoja prof. Sennas ir 
prof. Salys.

A Lietuvių Enciklopedijai trūks
ta žinių apie šiuos laikraščius: 
Ostsee Beobachter, Oventblatt, 
Ęadangių Aras, Panevėžio Balsas, 
Panevėžio Tiesa, Partijos Darbas, 
Pasiuntinys, Pasiuntinybės Bal
sas, Pasiuntinybės Paslas, Pašti
ninkas, Paštininkų Balsas, Pata
rėjas, Pelėda (Kanadoje), Pieno 
Ūkis, Pirklių Pasaulis, Pagalba, 

matyt, tuo nori užsitikrinti, kad 
dailininkai savo kūriniams pasi
rinktų režimui palankias temas, 
pvz. kolchozų gyvenimą, komunis
tinius herojus ir “laimėjimus” ir 
pan. Vilniaus radijas liepos 18 d. 
kaip tik tos rūšies temų eilę jau 
išvardijo.

A Kęstuti* Skrupskeli*, Lituanu* 
redakcijų* nary*, baigė Fordhamo 
universitetą bakalauro laipsniu. 
Studijavo filosofiją. Šios savaitės 
gale išvyksta į Hartfordą, kur gy
vena jo motina. Praleidęs vasarą, 
studijas tęs Toronto universitete.

A Albertas Povilavičius baigė 
Sao Paulo (Brazilijoj) universi
tetą ir gavo teisę užsiimti advo
katūra.

A Juozas Audėnas, buvęs lais
vos Lietuvos žemės ūkio ministe- 
ris, dabar Lietuvos Laisvės Ko
miteto New Yorke narys, baigia 
rašyti savo prisiminimus iš pas
kutiniųjų nepriklausomos Lietu
vos laikų. Knyga pasirodys šį ru
denį.

A Lietuvių kultūrai pažinti ir 
•kleisti institutas yra kuriamas 
prie JAV Liet. Bendruomenės 
Informacijos Žinybos. Jo iniciato
rius yra Mik. Ivanauskas, Liet 
architektūros parodos Sao Paulo 
organizatorius, dabar persikėlęs 
gyventi j JAV. Sakoma, kad šios 
naujos institucijos darbas su jau 
veikiančių organizacijų darbu ne
susikryžiuosiąs.

A Zmaičių Kalvarijos (Lietuvo
je) mokykla šiemet minėjo savo 
315 m. sukaktį. Minint tą sukaktį 
net sovietų kontroliuojamuose 
laikraščiuose buvo pažymėta, kad 
mokykla buvo įsteigta kaip para
pinė 1644 metais. Vėliau, 1803 me
tais domininkonai, gavę leidimą iš 
Vilniaus universiteto vyriausybės, 
Žemaičių Kalvarijoje atidarė ke
turių klasių mokyklą. Joje bai
gė 4 klases Simanas Daukantas, 
joje 1816-1821 m. mokėsi būsima- 
sis vysk. Motiejus Valančius.

1825 metais — Ž. Kalvarijoje 
buvo atidaryta pilna gimnazija, 
kurią okupantai rusai uždarė 1863 
m. ir mokykla ilgai neveikė. Da
bar joje 230 mokinių su 17 mo
kytojų. Direktorius K. Kuprys.

A Dailininkės Pacevičienė ir 
Pacevičiūtė rengiasi ii Kanados 
išvykti į Ameriką. Numato apsi
stoti Brooklyne. Pacevičiūtė pas
taruoju laiku nutapė keletą tikrai 
vertingų šv. Kazimiero ir Aušros 
Vartų Marijos paveikslų. Vienas 
Aušros Vartų paveikslas įsigytas 
Sicilijoje ir išstatytas viešajam 
garbinimui.

A Vilniuje atidaryta Čekoslova
kijos dailės paroda. Rodoma apie 
300 tapybos, skulptūros ir grafi
kos kūrinių. — Netrukus Čekoslo
vakijoje įvyks lietuvių dailės dar
bų paroda.

LITUANICA AUSTRALIANA
I. KNYGOS — LIVRES — BOOKS

1950. — 1959. metų bibliografija

O Bendrybės — Geherali- 
tes — General Work1*

Australijos Lietuvių Kalendorius 
1950 m. Redagavo kun: J (onas) 
Tamulis (1916 III 17 —). 
Sydney, N.S.W., išleido “Užuo
vėja”, rašyta mašinėle ir spaus
dinta rotatorium (o gal šapiro- 
grafu?). 1950. 92 pusi. Aprašė 
“Gimtoji šalis".
(Belgija) 50/8,15 ir "Argentinos 
Lietuvių Balsas" 50/905,3.

“Australijos Lietuvio” Kalendo
rius 1952 metams. Sudarė C (eles- 
tinas) Petrikas (1899 XI 
1 — 1953 VII 29), Hindmarsh, 
S.A., Printed by Australijos Lie
tuvis Publ. Co. (1952). Virš., 148 
p, 140x214 mm 5 šil. “Australijos 
Lietuvio" pernemueratoriai jj 
gauna nemokamai.. Pastaba: 2 p. 
— The Lithuanian Calender for
1952.

Australijos Lietuvio Kalendo
rius 1954 metams. Hindmarsh, 
Printed by Australijos Lietuvis 
Publ. Co. (1954). 31, 1 nnm. p. 
125x185 mm. Pastabos: 2 p. — Ka
lendorių sudarė Pr.

Pusdešrls. 32 p. — Supple
ment to “Australijos Lietuvis". 
Nemokamas priedas “Australijos 
Lietuvio” skaitytojams.

Australijos Lietuvių Kalendo
rius 1952 metams. Leichhardt, 
N.S.W., išleido Bendrovė “Mintis", 
sp. npž. 1952. 13 lapų, spausdintų 
vienoje pusėje. 140x160 mm ant 
lentelės 140x320 mm.
LKF Metraštis Atolas. Redagavo 
A(ntanas) Krausas (1905 V 10—), 
bendradarbiaujant A. Karazi
jienei ir A. Zubrui. Mel
bourne (Vic). Lietuvių Kultūros 
Fondo Australijoje Valdyba, raš. 
maš. ir sp. rotat., viršelis — 
spaust. 1954. Virš., 240 p,, iliustr. 
195x245 mm 1 svaras arba 3.00 
dol. Recenzijos: J.S. 
"Australijos Lietuvis” 54/25-26,6; 
Jakutis, V. "Mūsų Pastogė” 54/51 
-52,5; “Draugas” 55/75,7 ir “El
tos Informacijos" 55/9,21-22; Ki
kilis, V. "Mūsų Pastogė” 54/47,2; 
— "Nepriklausoma Lietuva" 54/ 
41,4.

Mūsų Pastogės Kalendorius 1953 
metams. (Sydney, N.S.W.), sp. 
npž. (1953). 13 lapų, sp. vien, 
pus. 203x170 mm ant iliustr. len
telės 202x312 mm.

Mūsų Pastogės Kalendorius 
1954 motai. (Sydney, N.S.W.), 
Printed by Mintis Pty. Ltd., Leich
hardt. (1954). 15 lap., sp. vien, 
pus. 200x172 mm ant iliustr. len
telės 203x308 mm. 

Mūsų Pastogė* Kalendorių* 
1955 metai. Sydney, (N.S.W.), 
spaudė Mintis Pty. Ltd. 1955. 16 
lap., sp. vien. pus. 217x210 mm 
ant lentelės 217x230 mm.

Mū*ų Pastogė (sieninis nuplė
šiamas kalendorius) 1959, (Syd
ney, N.S.W.), sp. npž. 1959. 12 
lap., sp. vien. pus. 165x185 mm 
ant lentelės 368x505 mm.

Sienini* kalendorius 1952 m. 
Sydney, (N.S.W.), “Minties" 
spaustuvė. 1951. Aprašė “Drau
gas” 52/34,5.

Teta Rūta Gintaro pa
saka. Viršelis ir iliustracijos dail. 
A. Rakštelės. Adelaidė. 
(S.A.), “Australijos Lietuvio” 
Leidyklos leidinys Nr. 2, Printed 
by Australijos Lietuvis Publish
ing Company. 1951. Virš., 14,2 
nnm. p., iliustr. 140x189 mm 600 
egz. 2 šil. 6 pens, arba 0.35 dol. 
Pastaba: 15 p. — Šios knygos iš
leidimą savo auka £ 51 finansavo 
J. Varškys Melbourne, Victoria. 
Jam priklauso visų šios knygelės 
skaitytojų padėka.

1958 “Tėviškė* Aidų” Kalendo
rių*. Kensington, Vic., sp. npž. 
(1957). 2 p., iliustr. 280x458 mm.

“Tėviškė* Aidų” Kalendorius 
1959. (Kensington, Victoria), sp. 
npž. 1959. 2 nnm. p., iliustr. 302 
x416 mni.

2 TIKĖJIMAS — RELIGION — 
RELIGION

Adelaidės Lietuvių Karito įsta

tai — (Šventadienio Balso) 1957. 
7.21 (priedas). (Adelaide, S.A.), 
raš. maš. ir sp. rot. 1957. 4 nnm. 
p. 165x205 mm.

Jatulis, Paulius (1912 1 
31 —): Marijos mėnuo. Skaitymai 
gegužinėms pamaldoms. Paruošė 
kun. (dr.) P. Jatulis. Adelaidė. 
(S.A.), “šventadienio Balso” lei
dinys Nr. 1, raš. maš. ir sp. ro
tat. 1954. Virš., 48 p. 205x255 mm.

Zumeris, Bronius: Bro
nius Zumeris Kalėdų varpai. Kris
taus gimimo šventės proga. Mel
bourne, (Vic.), išleido kun. Pr. 
Vaseris, spaudė Williamstown 
Chronicle. 1957. Virš., 49,3 nnm. 
p. 136x198 mm 500 egz. 6 šil.

3 VISUOMENINTAI MOKSLAI 
— SCIENCES SOCIALES — SO- 
CIAL SCIENCES

' Australijos Lietuvių Bendruo
menės statutas. “Mūsų Pastogės" 
specialus priedas. 1959 m. birže
lio 19 d. (Sydney, N.S.W.), sp.

’ npž. 1959. 16 p. 125x190 mm.
Lietuvių Klubo {statai. Sydney, 

(N.S.W.), sp. npž. 1954 m. rug- 
1 sėjo mėn. 4 nnm. p. 250x335. Pas

taba: 3-4 p. — Constitution of 
Lithuanian Club.

Lithuanicum. Korespondencinis 
: lituanistikos kursas. Redakcinė 
komisija: A. Z u b r a s, A. 

Į Karazijienė, kun. J. 
iKungys ir J. Janulai
tis. Melbourne, (Vic.). Leidė- 

I jas: LK Fondo Australijos Val

dyba, raš. maš. ir sp. rotat. 1955. 
Virš., 42,2 nnm. p. 205x255 mm. 
Pastaba: be antr. p., aprašyta iš 
viršelio.

“ _ >> 4. “ — » Virš., 28 p. 
205x255 mm.

“ — ” 5. Korespondencinis Li
tuanistikos Kursas. Melbourne, 
(Vic.), raš. maš. ir sp. rotat 1965 
m. liepos mėn. Virš., 25,1 nnm. 
p. 205x255 mm

“ — ” 6. “ — ” Melbourne, 
(Vic.). Leidėjas: Lietuvių Kultū
ros Fondo Australijos Valdyba, 
raš. maš. ir, sp. rotat. 1955 m 
rugpjūčio mėn. Virš., 26,2 nnm. 
p. 205x260.

“ _ ’■ 7. “ — ” 1955 m. spa
lio mėn. Virš., 25,1 nnm. p. 205x 
260 mm.

“ — ” 8. “ — " 1955 m. lap
kričio mėn. Virš., 25,1 nnm. p. 
205x260 mm.

Skauto Vyčio Taku. Redagavo 
vyr. sktn. A. Krausas. Mel
bourne, (Vic.). Senųjų Skautų 
“Liepsnojančios Lelijos” Židinys, 
raš. maš. ir sp. rotat. 1952. Virš., 
107 p., iliustr. 300 egz. 195x245 
mm. Pastabos: Viršelis dail. Adol
fo Vaičaičio. Iliustraci
jos A. G a b e c o ir A. V i n- 
g i o. Pastaba: viršelyje — Vyčio 
Taku.

Z u b r a s. A: .Rusiška*** 
Komunizmas. Sydney, (N.S.W.). 
“Mūsų Pastogės” leidinys, sp. 
1957. Aprašė “Mūsų Paštotgė” 
57/28,2. R e c: ten pat.

7 MENAS — BEAUX-ARTS — 
ARTS

Exibition of lithuanian artist* 
in australia. (Sydney, N.S.W.), 
sp. npž. (1953). Virš., 8 nnm. p., 
iliustr. 140x212 mm. Pastabos: be 
antrašt p., aprašyta iš viršelio.
8 p. — The exibition has been 
sponsored by the Council of the 
Lithuanian Community in Austra
lia. Selection and Judging Panel- 
Anita Aarons, Michal Kmit, Desi- 
derius Orban, Jurgis Bistrickas, 
Vytautas Janavičius. Mark Foy’s 
art gallery, Sydney. From Sep
tember 7th to'•September 19th,
1953.

Mūsų giesmyną*. 60 giesmių 
vienbalsiam giedojimui su vargo
nų pritarimu. Adelaide, (S.A.), 
Australija, išleido kun. P. Jatulis, 
raš. maš. ir sp. rotat., viršelis — 
spaustuvėje. 1954. Virš., 4 nnm., 
155,1 nnm. p. 200x246 mm. 500 
egz. (2.00 dol). Pastaba: 2 nnm. 
p. — Cum opprobatione Ecclesia
stics. III p. ... giesmyno muziki
nę dalį tvarkė J. Zdanavi
čius... talkininkavo komp. J 
(uozas) G' a u b a s (1879.-VI 
20 —), J. Govenlock, 
J (uozas) Kreivėnas 
(1912.III.3 —). R e c: Vosyliū- 
nas, Izidorius “Lux Christi” 64/4, 
108.

(Bus daugiau)
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MOŠŲ GYVENIMO AKTUALIJOS
SYDNEJUS

MŪSŲ MENININKŲ VEIKLA.
Jaunas Sydnėjaus dailininkas 

Leonas Urbonas už pastelės pa
veikslą “Motina” laimėjo 1959 me
tų MOSMAN Meno Premiją už 
piešinį. Tatai buvo p. V.R. Sau- 
dargienės motinos portretas.

Toje pačioje parodoje Henrikas 
Šalkauskas už savo piešinį tušu 
buvo atžymėtas “Highly Com
mended”.

Dail. Vaclovas Ratas rugsėjo 
mėnesį yra išstatęs savo grafikos 
darbus “Galleria" kavinėje, Rowe 
Street. Išstatyta medžio graviū
ros ir monotypai.

Dail. Jurgis Mikševičius pradė
jo dėstyti meną Birrong mergai
čių gimnazijoje. Kitais metais ža
da išlaikyti egzaminus dėstytojo 
diplomui gauti.

Henrikas Šalkauskas rugpjūčio 
mėnesį buvo surengęs savo darbų 
parodą Mokytojų Federacijos Klu
be Syanėjuje bei dalyvavo 32-jų 
Sydnėjaus dailininkų parodoje 
Wagga-Wagga ir Albury miestuo
se, Terry Clune Galerijos metinė
je parodoje, Society of Artists 
pavasario parodoje, Shepperd 
Bookshop Kolekcijoje.

M.P.I.

NAUJAUSIA INFORMACIJA 
KAPINIŲ REIKALU

Kapinių Komiteto nariai K. 
Butkus ir J. Kapočius rugsėjo 18 
d. buvo nuvykę į Rookwood’o ka
pinyną apžiūrėti pasiūlytus skly
pus ir išrinkti vieną iš jų (tinka
miausią) lietuvių kapinėms, čia 
jie pasikvietė ir kun. Butkų, su 
kuriuo visi trys drauge nusprendė 
pirkti sklypą katalikų kapinyne 
šiomis sąlygomis: sklypas vienoje 
vietoje, bet siauru keleliu per
skirtas j dvi dalis, kurių vienoje 
yra 176 vietos, o kitoje — 100 
vietų — viso 276 paskirų kapų 
vietos. Pirmoje dalyje kaina £ 
8.10.0 už 1 vietą, o antroje — £ 
12.0.0. Tokiu būdu bendra suma 
yra (176 x £ 8.10.0 — £1496 ir 
100 x £ 12.0.0. — £1200) iš viso 
£ 2696. Depozitą £ 150 reikia 
įmokėti iki š.m. spalio 30 d., o 
likusią dalį — £ 2546 išmokėti 
kiekvienais metais maždaug po £ 

-135. Depozitą privalėtų sumokėti 
visos Sydnėjaus lietuvių organi
zacijos ir ta išpirktoji vieta būtų 
paminklui pastatyti.

Šiose kapinėse galės būti laido
jami ir ne katalikai lietuviai, ku
rių šeimoje yra bent vienas kata
likas, o kiti lietuviai ne katalikai 
patys turės pareikšti savo norą 
būti čia laidojami ir susitarti su 
kunigu.

Nuo kitų sklypų, nors jie ir par
duodami be jokio depozito, o vien 
tik sumokant už vietą, kada bus 
kas laidojamas, tenka atsisakyti, 
nes kun. Butkaus įtikinimu, kitų 
religinių kapinių ribose negali bū
ti laidojami katalikai ir jis (kun. 
Butkus) neranda jokios galimy
bės ten padaryti katalikų kapines. 
Jeigu nebūtų prieita šito kompro
miso, tuomet ir dėl kapinių įvyk
tų lietuvių visuomenės skaldymas 
ir tačiau vis vien paskutinį spren
dimą šiuo reikalu turės padaryti 
visuomenės atstovų susirinkimas, 
kurį apsiėmė sušaukti kun. But
kus greičiausiu laiku.

M.P.I.

BANKSTOWNAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Rugsėjo 20 apie 13 vai. Tautos 
Šventės minėjimą jaunimui pra
deda Bankstowno Apylinkės pir
mininkas p. Nakutis. Giedamas 
Tautos Himnas. Mažoji Zinkutė 
pasako eilėraštį. Pasirodo progra
mos pranešėja — vyresnioji Zin
kutė ir išgirstame Prano Vaičai
čio žodžius:

O tėviške, koks mielas kraštas, 
kurio taip netekau ūmai.
To neišreikš nė vienas raštas. 
Tą pasakys vieni jausmai.
Programą pradeda Bankstow

no savaitgalio mokykla, šokius pa
ruošė mok. Zakarevičienė, dainas 
p. Zigaitis, akompanuoja p. Ki
veris.

Scenoj* pasirodo 16 mažų mer

gaičių tautiniuose rūbuose. Mato
me imitaciją: malda — Leiskit į 
tėvynę ir liaudies daina — Ant 
kalno rugiai, pakalnėj kviečiai. 
Vėl iš pranešėjos pasigirsta Pet
ronėlės Orentaitės žodžiai:
šešupėle miela, tėviške manoji, — 
Kaip svajotą sapną vis tave

girdžiu. 
Tyras vandenėlis glosto basą koją. 
Ir pasklinda kvapas vyšnių

žydinčių.

šokama: ragučiai ir gyvataras. 
šiurkaitė sako eilėraštį — Aš tau 
ranką paduodu. Pranešėja — Zin
kutė taria iš B. Brazdžionio:
Vesk greičiau namo, kur Maironis 

šaukia, 
Kur Vaižganto žemės žingsniai 

ilsis.
Vesk ir mus tenai į tėvų Ramovę 
Veski, Viešpatie, geras I

Scenoje pasirodo choras (16 
merg., 6 berniukai) ir pasigirsta 
graži kun. P. Butkaus partizanų 
daina. Gaubo kompozicija, Jakū- 
bėno žodžiai — Pasidirbau aš dū
delę ir Budriūno kompozicija, V. 
Nemunėlio žodžiai — man patin
ka.

Violeta Bitinaitė skambina pia
ninu: L’Arabesųue. Mažytė Aldo
na Sankauskaitė tyliu eilėraštuku 
baigia Bankstowno savaitgalio 
mokyklos programą.

Pasirodo Camperdowno savait- 
gaio mokykla su mokyt. Savickie
ne. Jai talkauja Auburnas ir p. 
Laukaitienė. Chore 11 merg., 2 
berniukai. Dainuoja: Sėjau rūtą, 
Atostogų dainą. Eirėraščius sako: 
Laimutė Laukaitytė — Pasakyk 
motinėle; Ang. Intaitė — Tuoj 
— rytoj; Rasa Slavėnaitė — Nak
telė; Vida Pušaitė — Tėviškėlė 
prie Nemuno ir Albinas Pūžas — 
Žuvelės.

Mergaitės šoka plastinį šokį — 
Plaukė žąselė ir Kiškelis.

Alfonsas Savickas skambina: 
Norvegian Gradle song ir Valtz. 
K. šaparaitė skambina: Favouri
te reel ir Rice, Audrutė Milašytė 
šoka baletinj šokį.

Camperdowno — Auburno visos 
mergaitės baltom suknelėm, prie 
krūtinės lietuviškų spalvų kaspi
nėliai.

Po visų pasirodymų, p. Nakučio 
pakviesta, p. Reisgienė — Krašto 
Valdybos švietimo ir kultūros va
dovė — visiems nuoširdžiai padė
kojo už įdėtą darbą.

Visą pasirodymą p. Raštutis fil
mavo.

Bankstowno Apylinkės Valdyba 
vaikus pavaišino coca-cola, ledais 
ir šokoladu.

Pailsėję ir truputį pasistiprinę 
vaikai su mokytojais salėje pa
žaidė, pašoko.

Mažųjų su tėvais buvo tikrai 
gražus būrys. Tik gaila, nei skau
tai, nei lithuanistinių kursų kur
santai, nei kitas jaunimas nepasi
rodė. Vietos ir laiko buvo. Susi
rinkusieji būtų mielai pasidžiaugę 
ir jų sugebėjimais.

šį minėjimą ruošiant buvo įdė
ta daug darbo. Jis pravestas gra
žiai. Vaikai, tėvai, mokytojai ir 
svečiai buvo patenkinti, šventiškoj 
nuotaikoj.

Dalyvavęs

MELBURNAS
MŪSIŠKIAI MOKOSI

Džiugu paminėti, kad vis dau
giau ir daugiau senesnės kartos 
lietuvių įgyja savo specialybės 
teises Australijoje, nežiūrint ne
labai palankaus nusistatymo iš 
vietinių įstaigų. Prieš keletą mė
nesių, kaip jau mūsų spaudoje 
buvo minėta, pora melburniškių 
daktarų išlaikė valstybinius egza
minus ir pradėjo dirbti savo spe
cialybėje. O šių metų rugsėjo 14 
dieną valstybinius egzaminus iš
laikė gail. sesuo ponia A. Dums- 
kienė.

A. Dumskienė buvo baigusi Lie
tuvoje gail. seserų mokyklą ir to
liau studijavo mediciną Kauno 
Universitete, bet dėl karo studi
jas teko nutraukti. Atsidūrusi Vo
kietijoje, ji dirbo Vienos kliniko
se. Po karo kurį laiką dirbo kaip 
Chief Nurse Ambacho ir Schwein- 
furto DP stovyklose. Prieš keletą 
metų su šeima atvykusi iš Pietų 
Amerikos j Australiją, ji pradė
jo klebenti kompetetingų įstaigų

duris dėl lietuviško diplomo pripa
žinimo. Bet-nežiūrint ilgos prak
tikos ir teoretinio pasiruošimo, 
diplomas tebuvo tik ta prasme 
pripažintas, kad pareikalavo tik 
vienus metus (normaliai 3 metai) 
pastudijuoti kurioje nors iš vie
tinių seserų’mokyklų, kad prilyg
tų "Australijos standartui” ir 
gautų “Double Certificated (Ma
ternity) sesers diplomą.. Tokiu 
būdu praeitais metais p. Dums
kienė studijas pradėjo Mercy Hos
pital Training School ir rezulta
tas — australiškas diplomas.

Tikrai sveikintinas pavyzdys, 
kad, augindama šeimą (dvi duk
ras), dar surado laiko ir pasiry
žimo iškovoti savo specialybės tei
ses, nors ir nesenai apsigyvenusi 
Australijoje.

Ponai Dumskiai gyvena viena
me gražiausių Melburno priemies 
čių, Brighttone, nuosavame puoš
niame name. Ponas Dumskis dir
ba Melburno dienraštyje “Age” 
kaip linotipininkas. Tai tikrai pa
vyzdinga šeima. Apgailėtina tik, 
kad mažai rodosi mūsų bendruo
meniniame gyvenime. Bet tiki
mės, kad sutvarkius savo įsikūri
mo Australijoje rūpesčius juos 
dažniau pamatysime savųjų būry-

MELBURNO LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Melburno Lietuvių Namuose 
jau pradėtas talkos būdu vykdyti 
remontas: išimta siena tarp sve
tainės ir sekančio kambario, tuo 
būdu padarant saliukę, kurioje 
pilnai pakaks vietos daugumos or
ganizacijų susirinkimams, pobū
viams bei paskaitoms. Pirmuosius 
talkininkus suorganizavo ir re
monto iniciatyvos ėmėsi Tarybos 
vicepirmininkas p. B. Zabiela.

Baigus saliukės sienų, lubų bei 
grindų remonto darbus, tuojau 
bus pradėtas, taip pat talkos bū
du, vykdyti esančių verandų per
tvarkymas. Verandų remontui 
reikalinga talkininkų (su įran
kiais) medžio darbams (carpente- 
rių), o taip pat ir kitų, kurie ga
lėtų pirmiesiems padėti. Taryba 
prašo visų Melburno lietuvių, ku
rie galėtų savaitgaliais atvykti ; 
talką, registruotis pas p. Zabielą, 
telef. 66 6628.

M.L. Klubo Taryba, kad grei
čiau ir geriau įvykdytų numaty
tus Lietuvių Namų remonto dar
bus, prašo visus Melburno lietu
vius paremti juos savo lėšomis: 
kas išpirkdami duotus pasižadėji
mus (vekselius), kas suteikdami 
aukų ar paskolų, kas įstodami į 
klubą nariais, sumokant jstojamą-

MOTERŲ PASAULY
Surinko Rūta

* Dieta mūsų gyrenime yra I 
taip svarbi kaip ir higiena. Bet 
kaip higienos įpročiai yra pasi
darę natūralūs ir būtini, taip ir 
dieta turi būti natūralus, racio
nalizuotas maitinimasis ne mėne
sį ar metus, bet visą gyvenimą.

Labai svarbu žiūrėti į dietą ne 
kaip į kažką išeinančio iš norma
lių ribų, bet kaip į sveiką, gerai 
apgalvotą ir visai šeimai pritai
kintą maitinimąsi. Moterys, ku
rios dėl sveikatos ar per didelio 
svorio ir riebalų pertekliaus turi 
laikytis "dietos”, savo maitinimą
si turi normuoti .atatinkamai 
mažindamos maisto kiekį.

Dr. M. Plotz "Journal of the 
American Medical Association”, 
nagrinėdamas riebių žmonių die
tą, ypatingai pabrėžia reikalin
gumą maitintis tuo pačiu maistu 
kaip visa šeima, atatinkamai ma
žinant jo kiekį.

— Valgykit nedaugiau po vieną 
riekę duonos prie pagrindinio 
triskartinio dienos maisto.

— Pusryčiams tenkintis koše 
arba viena rieke duonos, bet nie
kad nevalgyti abu dalyku kartu.

— Maisto paįvairinimui reikia 
valgyti liesą mėsą, žalias daržo
ves ir mažą porciją ryžių ar ma
karonų, arba vieton to — mažą 
bulvę su žirneliais ar pupelėmis.

— Nevartoti sosų, o saldumynų

jį mikestį, o nariai — sumokė
dami metinį nario mokestį. Lėšos 
šiuo metu labai ir labai reikalin
gos ir laukiamos.

(mokėti galima klubo iždininkui 
Ignui Aleknai arba bet kuriam 
Tarybos nariui. Siunčiant paštu 
adresuoti: I. Alekna, 5 Lynch St., 
Brighton, S 5.

PERTHAS
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Tautos šventės minėjimas Per- 
the buvo ruoštas rugsėjo 13 dieną, 
šventė buvo pradėta pamaldomis, 
aukotomis Lietuvai.

Oficialioji dalis prasidėjo vaka
rą ir suplaukė gausiai lietuvių.

Minėjimą pradėjo P.A.V. pirmi
ninkas Kazokas. Tautinę Vėliavą 
įnešant suskambėjo Tautos Him
nas.

labai mažai arba visai ne.
Taip mažinant ii- normuojant 

maisto kiekį, maitinimasis bus 
normalus ir pritaikintas visai šei
mai.

* Pagrindinė skilvio kataro 
priežastis nėra nuovargis, rūpes
čiai, susinervavimas ir rūkymas, 
kaip iki šiol manyta.

Paskutinieji tyrimai Anglijoje 
su 2,600 ligonių parodė, kad skil
vio ligomis sergančių yra daugiau 
tarp darbininkų, dirbančių pap
rastą rutininį, bet ilgą darbą, ne
gu tarp direktorių ir kitų parei
gūnų su dideliu atlyginimu ir di
deliais rūpesčiais.

Didžiausias pavojus susirgti 
skilvio ligomis yra tiems, kurie 
ilgiau negu 5 valandas būna ne
valgę arba visą dieną maitinasi 
sumuštiniais. Taip pat yra pavo
jingas per didelis cukraus varto
jimas. Kad rūkymas kenkia skil
viui, nėra įrodyta.

* Konservuoto maisto gamyba 
pasiekė labai augšto lygio. Kon
servuotas maistas išlaiko visą 
šviežio maisto maistingumą, tą 
patį vitaminų ir mineralų kiekį 
ir neturi prezervuojanČių chemi
kalų, kurie galėtų kenkti sveika
tai. Jis yra laisvas nuo mikrobų 
ir paruoštas taip, kad šeiminin
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VALDYBOS VEIKLOS

APYSKAITA
(Tęsinys iš “M.P.” 38 Nr.)

LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Lankant ligonius įvairioms do
vanėlėms išleista £ 39-16-0. Pa
šalpoms išleista £ 145-0-0. Vienai 
mūsų Dr-jos narei buvo paskolin
ta josios bylos vedimo reikalu £ 
60-0-0, bet bylą laimėjusi grąži
no Dr-jai šią paskolą, už ką Val
dyba dėkoja. IX-tosios sporto 
šventės proga, sporto, klubui “Var
pas” paskirta £ 10-0-0 taurei įsi
gyti.

Valdyba, jautriai pergyvenda
ma ir sielodamosi jaunimo nutau
tėjimo reiškiniais, matė gyvą rei
kalą prisidėti materialiai, nenu- 
kenčiant josios veiklai ir intere
sams, prieš nutautėjimo kylantį 
javojų jaunimui — paskolino (Lie
tuvių Klubo Tarybai) £ 100-0-0 
penkiems metams be %. Juk šie 
namai yra nupirkti ne vyresniajai 
kaitai, bet mūsų tautos žiedui — 
jaunimui. Tai mūsų visų lietuvių 
bendras reikalas ir turėtume kiek 
galint geresnes jaunimui sąlygas 
sudaryti ir glaudesnius ryšius pa
laikyti su jaunimu. Sudarykime 
kiek galima jaukesnes ir palan
kesnes sąlygas jiems susiburti ir 
tarpusavy pabendrauti.

šios Valdybos metinė apyvar
ta buvo £ 1066-15-9Š peno. Pini
gais liko £ 339-7-81 peno. Draugi
jai skolingi: organizacijos bei pa
vieniai asmenys — £ 318-0-0.

ORGANIZACINIAI REIKAILA1
Šiame laikotarpy Valdyba tu

rėjo 9 protokoluotus posėdžius ir

visą eilę atskirų pasitarimų.
1958 m. XI.29 d. Lietuvių Na

muose buvo suruošta narių bei 
prijaučiančių popietė — kavutė, 
kurioje aptarta bėgamieji reika
lai: loterijos, Lietuvių Apylinkių 
atstotvų suvažiavimo pietūs, Nau
jųjų Metų bufetai, IX-sios sporto 
šventės sportininkams pietūs ir 
Vokietijoj pasilikusiems liet, va
jaus reikalai. Prie vaišių stalo ma
loniai linksmino lietuviškomis dai
nomis ir polkutėmis p. Zabiela, 
išjudinęs ir mus senius apsisukti.

Per Kalėdas turėta daug dar
bo, 200 sportininkų paruošti pie
tūs ir tris dienas iš eilės Bendruo
menės atstovams.

1959 m. kovo mėn. į Melburną 
atsilankė J.E. Vyskupas Brizgys. 
Jojo sutikime ir viešuose pasiro
dymuose atstovavo mūsų Dr-ją V. 
Kuncaitienė. Lietuvių Klubo Na
muose piimant J.E. Vyskupą Briz
gi, jis buvo pasveikintas Dr-jos 
vardu ir įteikta simbolinė dova
nėlė — dėžutėje Lietuvos žemės 
žiupsnelis.

1959 m. gegužio 2 d. mūsų mie
li dainoriai šventė savo veiklos 
dešimtmetį, kur buvo irgi atsto
vauta mūsų D-ja, pasveikinta it 
įteikta Soc. Globos Mot. Dr-jos 
adresas su tautine juostele. Adre
są labai skoningai paruošė p. Vin- 
gys, už ką Valdyba nuoširdžiai 
dėkojame.

Valdyba glaudžiai bendradar
biavo su visomis draugijomis bei 
organizacijomis, palaikydama ge
rus santykius.

Tautos šventės minėjimui ata
tinkamą kalbą, (turiningą ir gra
žią) pasakė p. Kuzmickas. To
liau sekė meninė dalis. Trakų Pi
lį deklamavo p. Baronienė, pianu 
paskambino I. Kamineckaitė ir N. 
Steckytė, akordeonu pagrojo E. 
Lingienė, trijų dainelių duetą 
padainavo p. A. Brazdžionienė iv 
p. A. Baronienė. Gana gražią 
programos dalį išpildė skautai — 
dainelėmis ir deklamacijomis. 
Puikiai pašoko baletą D. Garny- 
tė, akordeonu grojant G. Braz
džioniui. Broliai Brazdžioniai pa
dainavo inscenizaciją “Pasakyk, 
seneli”.

Daugiausiai visus prajuokino 
trumpa komedijėlė “Vizitas pas 
daktarą”, kurį puikiai suvaidino 
p. Brazdžionienė (senelę) ir p. 
Lukošius — daktarą.

Minėjimas užbaigtas giesme Ma
rija, Marija...

Paulius

kei reikia sugaišti mažai laiko ir 
eikvoti jėgų pagaminimui skonin
gų pietų.

Paskutiniu laiku vis daugiau 
vartojamas užšaldytas maistas, 
kurio savybės tokios pat kaip kon
servuoto. Užšaldoma mėsa, pau
kštiena, žuvis, daržovės, įvairūs 
desertai ir net pilnai paruošti eu- 
ropietiški bei rytietiški patieka
lai. Gatavai paruošti produktai 
yra hermetiškai įpakuojami vaš
kuoto kartono dėžutėse arba po- 
lyteno maišeliuose ir staigiai už
šaldomi. šeimininkei tik lieka ga
tavą patiekalą sušildyti.

Australijoje maisto konservavi
me dirba apie 22.000 žmonių. Di
džiausios konservavimo įmonės 
landasi Vic., NSW ir Queenslan- 
de.

£ Bado grėimė kelia didelio rū
pesčio Jungtinėms Tautoms. Pa
sauly yra netoli 3.000 milijonų 
žmonių. Skaičiuojama, kad iki 
1990 metų šis skaičius padvigubės. 
Du trečdaliai pasaulyje gyvenan
čių žmonių gyvena nekultyvuo- 
tuose kraštuose, kur gyventojų 
prieauglis žymiai prašoka maisto 
produkciją, šie žmonės maitinasi 
kukurūzais, ryžiais ir pupomis. 
Jiems trūksta proteinų: mėsos, 
kiaušinių, pieno, žuvies. Jie yra 
nedavalgę, blogi darbininkai, lin
kę prie sukilimų, žudynių, už
krečiamų ligų platintojai, nesuge
bą padidinti maisto produkcijos. 
Jungtinės Tautos deda pastan
gas tuose kraštuose pakelti mais
to produkciją ir tuo sumažinti

Valdyba dėkoja Kun. Vaseriui 
už Dr-jos pranešimų skelbimą iš 
sakyklos, už išrūpinimą SL John 
salės mūsų loterijai, už leidimą 
rinkti aukas ir platinti atsišauki
mus bažnyčios šventoriuje. Ben
druomenės Valdybai, davusiai pro
gos suruoštuose baliuose laikyti 
bufetus, Katalikių Moterų Dr-jai 
už bendradarbiavimą vajaus me
tu, ir visoms organizacijoms, ar 
pavieniams asmenims, kurie rėmė 
ir lengvino Valdybos darbą, “Tė
viškės Aidų” redaktoriui p. Zume
riui už spausdinimą mūsų Dr-jos 
skelbimų bei žinučių, taip pat dė
kojame ir “Mūsų Pastogės” re
daktoriui p. Veteikiui, Lietuvių 
Klubo Tarybai už leidimą Dr-jai 
naudotis patalpomis posėdžiams, 
pobūviams bei susirinkimams.

Ačiū visoms Dr-jos narėms boi 
prijaučiančioms, rėmusioms dar
bu, maistu bei pinigais Dr-ją ir 
talkininkavusioms vajaus metu 
bei prie bufetų, be kurių pagal
bos viena Valdyba nebūtų įsten
gusi nudirbti šių darbų. Nuošir
džiausia mano asmeninė ir visos 
Valdybos padėka p. Malakūnie- 
nei, kuri maloniai bendradarbiavo 
su Valdyba, ir daug mums paleng
vino.

žodžiais nemoku išreikšti pa
dėkos, ką jaučiu savo sieloje ma
no mieloms Valdybos narėms: p. 
Morkūnienei, p. Vingienei, kurios 
taip nuoširdžiai dirbo, viena su
pirkdama visus loterijos fantus, 
supokuodama 16 siuntinių, nupir
ko 18-kai staltiesių medžiagą ir 
pasiuvo, p. čypienei, p. Baltokie
nei, kurios buvo tiek mielos ir 
nuoširdžios bet kokiame darbe. 
Linkiu, kad nauja valdyba, taip 
pat darniai sugyventų.

Socialia Globot Mot. Dr-jos 
Valdybos Pirmininkė, 
(—) V. Kuncaitienė

SIŪLO STABDYTI VILNIAUS 

IR KAUNO AUGIMĄ

Architektas Stulginskis naujai 
išleistame Mokslo ir Technikos 
žurnale siūlo nebekoncentruoti 
daugiau pramonės Vilniuje ir 
Kaune, o geriau skirstyti ją kito
se Lietuvos vietose. Nurodo, kad 
miesto ekonomiškumas sparčiau
siai kyla jam augant iki 25.000 
gyventojų. Paskui ekonomiškumo 
kilimas lėtėja, o peržengus mies
tui 200.000 gyventojų ribą juo 
miestas daugiau auga, juo jis tam
pa neekonomiškesnis. Dabartiniu 
tempu augdami Vilnius ir Kaunas, 
esą, per 25 metus pasiektų po mi
lijoną gyventojų. Autorius mano, 
kad to kaip tik nereikia. Vilniuj 
ir Kaunui jis linki likti maždaug 
dabartinio dydžio (235 ir 214 
tūkstančių), o verčiau ugdyti ki
tus mažuosius miestus.

bado pavojų pasaulyje.
•

* Australijoje yra 20.000 ne- 
pageidaujamą vaiką. Iš to skai
čiaus apie 7.000 priklauso NSW. 
Jie yra valdžios ar religinių or
ganizacijų namuose. Vieni iš jų 
— našlaičiai, kurie gali būti įsū
nyti ir jų ateitis lieka užtikrin
ta, kiti, kurie negali būti įsūnyti, 
kartais visą šamo amžių lieka val
džios globoje, leisdami laiką bai
siose prieglaudose. Jų ateitis tam

si.
"k Vilnos pramonėje padarys re

voliuciją naujai atrastas būdas 
chemišku procesu padaryti vilno
nes medžiagas, lengvai skalbia
mas ir nereikalingas glaistymo, 
panašiai kaip nylonas.

Su tuo atradimu Australija, 
kuri dominuoja vilnos produkci
joje, tikisi dar labiau padidinti 
vilnos rinką.

Vyriški marškiniai, suknelės, 
kostiumai, mokykliniai ir kiti nuo
latinio dėvėjimo rūbai iš nauju 
būdu pagamintos vilnos pasirodys 
jau kitų metų pradžioje vietos 
rinkoje.

* Mahomedas yra pasakęs, jog 
šilkas buvo sukurtas tam, kad 
moterys galėtų vaikščioti -nuogos 
drabužiuose.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.
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Adelaidėje

be

VYTIS I — Y.M.C.A. 
56-49 (25-25)

Vytiečiai ir toliau žengia 
pralaimėjimų, nors su šia koman
da turėjo vargo, pakol pasiekė 
laimėjimo. Pradžioje rungtynių 
mūsiškiai žaidė gerai, ir buvo ge
rokai atsiplėšę. Priešui perorga
nizavus savo gynimą, Vytiečiams 
žaidimas labai pasunkėjo ir tik 
paskutinėse minutėse tebuvo už
tikrinta laimėjimas. Taškai: Ig
natavičius 18, Gumbys 12, M. Stat- 
nickas 9, Lapšys 8, Petkūnas 5 
ir Jaciunskis 4.

VYTIS II — WEST 55-83 (23-33) 
KETVIRČIO FINALUOSE

Anksčiau šią komandą Vytie- 
čiai buvo nugalėję, šiuo sykiu 
priešas žaidė daug geriau kaip 
puolime taip ir gynime, ir mūsiš
kiai, žaisdami be pamainų, nega
lėjo stipriau pasipriešinti. Pra
laimėjus šias rungtynes, teko pa
sitenkinti ketvirta vieta. Taškai: 
Merūnas 16, Alkevičius 15, Visoc 
kis 13 ir Rakauskas 11.

VYTIS MERGAIČIŲ II (jaunės)
— SOUTH 19-33 (11-19)

Jaunės pasirodė labai silpnai. 
Klaidos gynime ir blogas koman
dinis _ žaidimas bei baudų meti
mas. Taškai: Andriušytė 10, D. 
Radzevičiūtė 9.

★ L. Urmonas po auto katas
trofos baigia pagyti ir greitai ža
da pradėti taisti krepšinį.

A Tinklinio treniruotės vyksta 
šeštadieniais po pietų toje pačio
je aikštelėje, kur ir praeitais me-
tais- • ii

★ Lauko teniso treniruotės vy
ksta sekmadieniais po pietų Me
morial Drive, žaidėjai patys apsi
moka už aikštelę ir kamuoliukus.

* Stalo teniso vyrų dviejų mi
nusų sistema turnyras įvyks spa
lio 5-7 dienomis Lietuvių Namuo
se 7 vai. vakarais. Užsiregistruoti 
šiam turnyrui galima pas sekci
jos v-vą R. Sidabrą arba vietoje, 
kur vyks turnyras.

* Vyrų stalo teniso I-mai ko
mandai, laimėjusiai I-mą vietą 
Major — 3 klasėje, J. čižauskas
surengė pobūvi, kurio metu šios 
komandos žaidėjai — R. Aduta- 
vičius, A. Petraška ir A. Ignata
vičius buvo apdovanoti trofėjais 
šiam laimėjimui atžymėti. Dova
nas nupirko J. čižauskas. J. Do- 
nela ir R. Sidabras.

A Spalio 17 d. Lietuvių Namuo
se įvyks garsusis metinis kaukių 
balius, kuris pernai metais turėjo 
labai didelį pasisekimą. Tikimasi, 
jog ir šiais metais šis balius pra
eis su dideliu pasisekimu. Esant 
mažokai salei, atrodo, bus neįma
noma visus, norinčius dalyvauti, 
sutalpinti. Geriausioms kaukėms 
— kostiumams skyriamos vertin
gos dovanos.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St., St. Kilda, Vic. 

Tel. LB 4083.
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* Vyties stalo teniso žaidėja 
jaunė M. Kerulytė kelis metus iš 
eilės labai gerai pasireiškia mo
kyklos atletikos varžybose, laimė
dama po kelias pirmas vietas ir 
taures.

VYTIS I — STURT 
66-85 (33-42)

Pralaimėję paskutines šio sezo
no rungtynes, Vytiečiai paliko 
penktoje vietoje ir nepateko į 
ketvertuką. Vyties komanda šiuo 
metu yra stipresnė už kelias ket
vertuke esančias komandas, bet 
blogas žaidimas pirmame varžybų 
rate atėmė galimybę patekti į 
ketvertuką. Sturt žaidėjai buvo 
pranašesni ūgiu ir pora žaidėjų 
— savo gerais metimais. Vytie
čiai lengvai šio laimėjimo neati
davė, kaip atrodo iš rezultato. 
Buvo kovojama kietai ir kartais 
labai gražiai ir palūžta tik prieš 
pabaigą. Trečiame ketvirtyje bu
vo rezultatas išlygintas ligi pen
kių taškų skirtumo, bet po to vėl 
smukta žemyn. Kaip komanda 
Vytis žaidė geriau ir gražiau, o 
priešui laimėjimą suteikė tik po
ros žaidėjų pastangos. Nepajėgta 
buvo uždengti vieno žaidėjo, ir 
jis priešui pelnė net 33 taškus. 
Gal būt, gerai panaudojus zoninį 
gynimą, būtų buvę geriau, negu 
dengiant priešą individualiai, šio
se rungtynėse po susižeidimo pir
mą sykį žaidė ir L. Urmonas. Taš
kai: Ignatavičius 22, Lapšys 14, 
Petkūnas 12, Gumbys 10, L. Ur
monas su M. Statnicku po 4.

VYTIS MERGAIČIŲ II (jaunės) 
DAVID MURRAY 47-23 (25-14)

Jaunės prieš neperstipriausią 
komandą žaidė gerai ir be didelių 
pastangų rungtynes laimėjo. Taš
kai: D. Radzevičiūtė 23, Andriu- 
šytė 14, L. Radzevičiūtė 8 ir Vil- 
manis 2. Už šią komandą žaidžia 
pora latvikių ir viena lenkaitė. 
Kai lietuviai tėvai nenori leisti sa-

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

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

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

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

t EUROPIETIS SPECIALISTAS +
OPTIKAS

į į Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
;; akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 

šeštad. 9-13 vai.
- ■ 8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 

Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)
į: Tel. 62-2231
• •

J COSMOS TRADING CO.Į
SKUBĖKIT! TREČIAJAM IR PASKUTINIAM KALĖDINIAM

>; TRANSPORTUI SIUNTINIUS PRIIMAME IKI 6-to SPALIO. ;J;
SIUNTINIAI ADRESATUS PASIEKS PAČIOMS KALĖDOMS! Jį 

į? NEPRALEISKITE PASKUTINĖS PROGOS IR IŠSIŲSKITE >♦;
DABAR! JJ: . • . .Jūsų siuntinys gali būti apdraustas iki £ 100.- vertės! X 

j Laikome medžiagų, odos, skarelių ir kt. pigiomis kainomis. ;♦! 
Jį Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin- X 
>• kelio stotį prekine važta:
£ 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. FX 2325. X
v v >*:>; Mieste: 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas). >♦< 
Jį Tel. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadieniais !♦! 
J- ir šeštadieniais). x
’j SKYRIAI: J

Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. >5 
ij< Tel. LL 5549. X

Adelaidėje: J. Lapsys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
X Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
į Brisbanėje: C. Kriaučiūnas, 82 Bywong St., Toowong, Q’ld.
!♦! Tel. 7 5827.
į*' Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm. £• 
$ Launčestene: J. Krutulis, 41 William St., Launceston, Tasm.
£ Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic. £

Sportas Lietuvoje
★ Il-je T.S.R.S. Spartakiadoje 

Lietuvai atiteko 12-ta vieta. I-mą 
vietą laimėjo Maskva. Per šią 
spartakiadą lietuviai tapo keturių 
sporto šakų T.S.R.S. čempionais. 
Lietuvos stalo teniso komanda iš
kovojo čempionų vardą finale, 
nugalėję estus 10:4 rezultatu. Ko
mandos sudėtis buvo sekanti: Tre
neris — V. Dzindziliauskas, žai
dėjai: R. Paškevičius, A. Sauno- 
ris, V. Grigas, E. Pauras, L. Ba- 
laišytė, N. Ramanauskaitė ir O. 
Žilevičiūtė.

Vyrų vieneto laimėtojas — A. 
Saunoris, moterų vieneto laimėto
ja — N. Ramanauskaitė, mišraus 
dvejeto laimėtojai — N. Rama
nauskaitė ir R. Paškevičius, vyrų 
dvejeto laimėtojai — A. Sauno
ris ir R. Paškevičius. Ieties — B. 
Kalėdienė — Zalagaitytė, 1500 
bėgimo J. Pipynė, bokso — K. 
Tamulis. Irklavimo (dviviete bai
dare 500 m.) M. Rudzinskas ir L. 
Fedorenka. Viso lietuviai gavo 11 
aukso medalių, du sidabro — A. 
Varnauskas ir A. Baltrušnikas 
(lengvoji atletika). Bronzos, me
dalius gavo keturi lietuviai spor
tininkai.

* Tarptautinė lengvosios atle
tikos federacija patvirtino B. Ka- 
lėdienės — Zalagaitytės ieties 
metimo pasaulio rekordą — 57.49 
m. rezultatą.

A j T.S.R.S. Olimpinę rinktinę 
ligi šiol yra devyni kandidatai 
lietuviai, pasiekę reikalaujamus 
rezultatus — normas savo sporto 
šakose.

* 19-kos metų Regina Garmu
tė Kauno technike, sklandytuvu 
pakilo į aukštį 2.800 ir šiuo metu 

vo vaikų .žaisti į savo sporto klu
bą, tai kitų tautybių sportininkai 
labai aukštai vertina mūsų sporto 
vienetą ir prašosi priimti žaisti už 
Vytį. Savo tautiečių vaikai visada 
yra mielai laukiami įsijungiant j 
Vyties klubą, bet tokių neatsiradus 
mes esame verčiami priimti sveti
mų tautybių žaidėjus, 
rius sąlygas norintiems 
dalyvauti varžybose. 

kad suda- 
lietuviams

B.N.

jai priklauso T.S.R.S. moterų 
aukščio rekordas.

★ Tradiciniame Pakaičio futbo
lo turnyre lietuviams atiteko II-ji 
vieta. I-mą vietą laimėjo latviai, 
nugalėdami lietuvius lemiamose 
rungtynėse 1-3.

GERIAUSI LIETUVIAI 
LENGVAATLETAI IKI 1959.8.1.
Vyrai: .
100 m. — 10,5 A. Židonis (rezul
tatas pasiektas pavėjui) ir A. Ru
sinovas,
200 m. — 21,7 A. Židonis (rezul
tatas pasiektas pavėjui), 
400 m. — 48,8 A. Židonis, 
800 m. — 1:50,4 J. Pipynė, 
1500 m. — 3:46,4 J. Pipynė, 
5000 m. — 14:35,6 V. Andriuška, 
10,000 m. — 30:54,8 A. Leipus, 
110 m. b-b — 14,9 J. Mozūra (re
zultatas pasiektas pavujui), 
200 m. b-b — 25,0 S. Balsys, 
400 m. b-b — 54,9 S. Balsys, 
3000 m. s-k — 8:59,8 V. Andriuš
ka,
10 km. ėjimas — 43:07,8 V. Pata
pąs, '■
20 km. ėjimas — 1.32:17,8 A. Mi
kėnas.
J tolį šokimas — 7.16 A. Vaupšas, 
į aukštį — 1.92 V. Švilpa, 
Trišuolis — 14.71 H. Tamulis, 
Su kartimi — 4.30 J. Mozūra, 
Rutulys •— 17.99 A. Varnauskas, 
Diskas — 53.66 A. Baltušnikas, 
Ietis — 70.91 Jok. Mozūra, 
Kūjis — 55,08 J. Jaščinaninas, 
Penkiakovė — 2801 tašk. S. Ado
mavičius ir 
Dešimtkovė — 5920 tašk. J. Ke- 
kys. Per Spartakiadą J. Mozūra 
surinko 6091 taškus.

Moterys;
100 m. — 11,9 D. Nepaitė (rezul
tatas pasiektas pavėjui), 
200 m. — 25,5 D. Nepaitė, 
800 m. — 2:13,2 E. Žiūrytė,
80 m. b-b 11,0 D. Nepaitė (rezul
tatas pasiektas pavėjui),
I tolį — 5.93 A. Maskoliūnaitė, 

S

g SIUNTINIAI j LIETUVĄ g 
Į': Siunčiame praktiškas, tvirtas ,-į 
|| medžiagas ir avalynę, akorde- || 
(: onus, dviračius ir kitas pagei- 
ft daujamas prekes Londono rin- 
K kos kaina ir pigiau per savo 

patikimą atstovą — lietuvi 
(t Londone.
jį Užsakymai išpildomi garan- 
y tuo tai, greitai ir palyginti, ne- 
|| brangiai.
nN. Butkūnas, 9 Cowper St., 
S St. Kilda, Vic. Tel. XJ4671.
|) A. Klimaitis, 313 Bulwer St., 
n Perth, W.A. Tel. 282315.

f

g

Siuntinys uz pusę kainos!
SPECIALIAI PAPIGINTOS KAINOS VASAROS SEZONUI
BALTIC STORES VISADA PASIUNČIA GERIAUSIOS ROSIES 
PREKES UZ 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, {skaičius muitą ir visus persiuntimo mokesčius, siun
čiant per Baltic Stores yra tik £ 30.0.0. (angliškų).

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

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

Geriausia vokiška raudona jpylams medžiaga 1 yd................ ..................
Populiariausia kostiumams medžiaga Lietuvoje (double plain)

f geriausios vilnos 1 yd.................................................................................. .
Vyriški pusbačiai oxford ..........................................................................  :
l visas kaina, muitą, jau įskaičiuotas.

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

jau su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis tik £ 7.15.0.
Siunčiant per BALTIC STORES .iuntėja. nieko nerizikuoja, no. už kiekvieno siunti- 
nio pristatymą 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 I LIETUVA.* • t

17/6.

3.0.0.
2.5.0.

DIDELĖ BANKO “LITO” 
PAŽANGA

Montrealio, Kanadoje, lietuvių 
kooperatinis bankas “Litas” spar
čiai progresuoja ir greitu tempu 
žengia pirmyn.

Turėdamas 421 narį, “Litas" 
dabar turi jau 288 tūkstančius do
lerių indėlių. Indėlių per pirmąjį 
šių metų pusmetį įplaukė 170 tūk
stančių dolerių. Indėlių išmokėta 
100 tūkstančių dolerių. Apyvar
tos per pirmąjį šių metų pusmetį 
padaryta daugiau kaip pusė milio- 
no dol. — 533 tūkstančiai dol. Šis 
faktas ypač pažymėtinas, kad šie
met per pirmąjį pusmetį apyvar
tos padaryta daugiau, negu per
nai per visus metus, šie duome
nys rodo, kad mūsų kooperatinis 
bankas vis daugiau įgauna tautie
čių pasitikėjimo, todėl jie daugiau 
neša savo bankam indėlių ir dau
giau jame skolinasi.

Bet Montrealio lietuviai dar žy
miai gali sunešti indėlių ir bankas 
padarytų dar didesnę apyvartą. 
Iš to būtų dar didesnė nauda in
dėlininkams, kurie “Lite” gauna 
didesnes palūkanas, o bankas tu
rėtų daugiau pelno, kuris eina juk 
ne kam kitam, bet tiems patiems 
lietuviams indėlininkams.

Verta suminėti, kad taip pat 
gerai progresuoja Toronto “Para
ma’ ir Hnmiltono “Talka". Svar
bu, kad indėliai šiuose bankuose 
yra visiškai saugūs ir garantuoti.

A D r. Pranas Ancevičius daž
nokai pasirodo su straipsniais to
rontiškiame “Th. Globe and

J aukštį — 1.60 J. Treigienė, 
Rutulys — 14.17 A. Išganaitytė, 
Diskas — 44.90 J. Laukytė,
Ietis >— 55.37 B. Kalėdienė — 
Zalagaitytė ir
Nenkiakovė — 4329 tašk. D. Ne
paitė.

B.N.
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THE IMPERIAL j

74 LURL1NE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS M
Tel: Katoomba 523. C]

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — S 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. g

Savininkas Ed. Valevičius. g

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

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

Vaikams nuolaida. CjDel smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. g 
ml5B525HSa5aSH52Sa5Z5H5ZSa5Z5aS25a5a5asa5Z525H52SH5aSH525a52SB52S

Mail” dienraštyje. Jis seka sovie
tinę spaudą rusų ir kt. kalbomis 
ir kartas nuo karto informuoja 
kanadiečių visuomenę apie komu
nistinį gyvenimą, politiką, švieti
mą ir pan. gerai dokumentuotais 
straipsniais. Rugpjūčio 5 d. lai
doj buvo įdėtas jo straipsnis: "Ko
kia bus Chruščiovo kaina?” Jame 
autorius išveda, kad Chr. vizitas 
Vašingtone nepakeis pasaulio po
litinės būklės, nebent kuriam lai
kui uždės pasaulio dalybų ants
paudą. .Sovietinis komunizmas 
esąs sumišęs su rusų tautiniu 
mesijanizmu, ir todėl rusai nenu
rims, kol išplės komunizmą visa
me pasaulyje arba žlugs. Laimėji
mu jie tiki( nes pasak žurnalo 
“Komunist”, socializmas jau išsi
veržęs iš apsupimo, o kapitaliz
mas prarandąs savo įtaką ir nebe? 
pajėgsiąs jėga grąžinti kapitalis
tinės santvarkos socialistiniuose)' 
kraštuose. Esą komunizmas, pa
sak t.p. žurnalo, gali laimėti karu 
arba taikiom varžybom. Jei kapi
talistiniai kraštai sukeltų karą, 
sovietai esą laimėtų jį moderniai
siais ginklais ir revoliucijomis. 
J galutinį laimėjimą taipgi vedan
čios taikios varžybos, kuriose so
vietinis komunizmas tapsiąs pir
maeile pasaulio galybe, nulem- 
siančia galutinę pergalę. Tai ži
nant, netenką laukti, kad Chruš
čiovo vizitas Vašingtone atneštų 
esminių pakeitimų.

* Dr. Domai Cesevičius, kuris 
buvo ištremtas, kaip buvo girdėti, 
prieš keletą metų grįžo į Lietuvą. 
“Vilny” liepos 3 d. Prūseika rašo, 
kad jis dabar profesoriaująs Lie
tuvoje. Girdi “dirba sąžiningai, 
žmogus pamatiniai pasikeitė". 
Prūseika betgi nepasako, kad jis 
perėjo tremties pragarą ir, berods, 
smegenų plovimus, nes, atrodo, 
buvo bandyta jį panaudoti propa
gandai. .

£ 
£
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s MŪSŲ PASTOGE 1959 m. rugsėjo 25 d.

mOsv pastogė
SYDNEJUS

PAMALDOS
Spali* — Rožančiaus mėnuo. Vi

si tikintieji raginami kalbėti ro
žančių. Šeimose ir didesnėse kolo
nijose įvesti bendrų rožančiaus 
kalbėjimų.

Spalio 1 d. — ketvirtadienį, 
7 vai. vak., pirmasis rožančius 
Bass — Hills lietuvių kolonijoj p. 
Mickų namuose 75 Horton St, 
kur bus kalbamas rožančius per 
visų spalio mėnesį.

Spalio 2d. — pirmasis penkta
dienis. Išpažintys Bass — Hills 
parapijos bažn. nuo 7 vai. vak. .

Spalio 4 d. pamaldos Bankstow- 
ne St. Brendan’s bažn. 10 vai. 45 
min.

PIRMOJI KOMUNIJA
Spalio 11 d. — Marijos apsi

reiškimo Fatimoj šventėj — Syd
nėjaus lietuvių vaikučių Pirmoji 
Komunija Camperdowne. Kadangi 
bus tik šios vienos pamaldos Syd
ney lietuviams, tai iškilmės pra
sidės lygiai 12 vai. Pamaldose lie
tuviškas giesmes išpildys “Dainos" 
choras, ved. muz. K. Kavaliaus
ko.

Šventos Komunijos kviečiami ir 
visi einančiųjų broliukai, sesutės, 
tėveliai ir artimieji, o taip pat 
praeitais metais buvę Pirmos Ko
munijos. Išpažinčių klausyti nuo 
11 vai. padės svečias kun. Father 
Mika (vokiečių, anglų, čekų, len
kų ir rusų kalbomis). Lietuvio 
kunigo nepavyko gauti.

Paskutinė visų vaikučių pamo
ka — repeticija ir išpažintis šeš
tadienį, spalio 10 d., 3 v. p.p. 
Camperdowne.

K.P.B.

PRANEŠIMAS
Dėl techniškų kliūčių Sydnė- 

jaus Lietuvių Klubo “Lietuvių 
Namai” skelbtas metinis narių su
sirinkimas atidedamas spalio mėn. 
11 d. 2 vai. p.p. savuose namuose 
20 Botany Rd., Alexandria.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas; 2. 

Mandatų Komisijos sudėties pas
kelbimas; 3. Susirinkimo prezi
diumo sudarymas; 4. Mandatų 
Komisijos pranešimas ir atpalai
davimas jos nuo pareigų; 5. Bal

sams skaičiuoti komisijos rinki
mas; 6. Sydnėjaus Lietuvių Klu
bo “Lietuvių Namai” Tarybos 
metinės apyskaitos pateikimas: a. 
Tarybos Pirmininko pranešimas,
b. Tarybos iždininko pranešimas,
c. Revizijos Komisijos praneši
mas; 7. Diskusijos dėl patiektos 
apyskaitos; 8. Apyskaitos įverti
nimas; 9. Sydnėjaus Lietuvių Na
mų Tarybos papildomų kandidatų 
rinkimai; 10. Einamieji reikalai: 
pageidavimai, sumanymai bei pa
klausimai ir 11., Susirinkimo už
darymas.

Turint galvoje svarstomų klau
simų svarbų, kiekvieno nario da
lyvavimas susirinkime yra priva
loma*. Remiantis įstatų 33 pa- 
ragr. laiku reikalingam kvorumui 
nesusirinkus, valandų vėliau susi
rinkimas bus pradėtas ir bus lai
komas teisėtu, neatsižvelgiant į 
dalyvių skaičių.

Klubo narys, negalėdamas da
lyvauti susirinkime, įstatų 14 par. 
remiantis gali raštu įgalioti kitų 
narį dalyvauti susirinkime jam 
priklausomo balso teise.

Po susirinkimo — arbatėlė.
Sydnėjau* Lietuvių Klubo 
“Lietuvių Namai” Taryba

5 — 8 vai. šokiai ir
8 — 9 vai. Laužas.

Kviečiame visus mūsų šventėje 
dalyvauti.

"Auiro*" Tunto Vadija

SYDNĖJAUS JAUNIMO IŠKYLA
š. m. spalio 4 d. jaunimo Tau

tinių šokių Grupė organizuoja iš
kylų.

Iškylos dalyviai renkasi prie 
Bankstowno lietuvių namų 8 vai. 
ryto, čia bus susitarta dėl išky
los vietos. Išvykstama automobi
liais 8.30 vai.

Iškylon kviečiame visus Sydne- 
jaus ir apylinkių lietuvius, o ypa
tingai jaunimų.

Taut. Šokių Grupė

IŠ ATEITININKŲ VEIKLOS
š. m. spalio 5 d. (pirmadienį) 

ruošiama iškyla j Lane. Cove Na
tional Park. Išvykimui visi susi
renka 9.00 vai. iš ryto prie Cam- 
perdown’o bažnyčios, nuo čia bus 
kartu vykstama automobiliais.

Visi nariai ir svečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti. Atskirų pak
vietimų nebus siuntinėjama.

Valdyba

BALTŲ TARYBOS 
RUOŠTASIS MITINGAS

Kaip žinome, pereitų sekmadie
nį (rugsėjo 20 d.) Sydnėjaus Estų 
Namuose įvyko Baltų Tarybos or
ganizuotas mitingas, kurį atidarė 
minėtosios Tarybos pirmininkas 
latvis.

Po jo, be kitų, kalbėjo lietuvių, 
latvių ir estų bendruomenių val
dybų atstovai. Šių pareigų ilgoka 
kalba atliko ALB-nės Krašto Val
dybos vicepirmininkas V. Bitinas. 
Baltų Taryboj lietuvius atstova
vo teis. Em. Kolakauskas.

Po protesto kalbų dėl sovietų 
diktatoriaus lankymosi Amerikoj, 
vyko koncertinė dalis. Piano mu
zikos rečitalį atliko latvių pianis 
tas Janis Freimanis, trys estų so
listės padainavo estiškai ir mūsų 
solistė p. M. Bernotienė, akompa
nuojant p. I. Vilnonytei, nuotai
kingai padainavo lietuviškai.

Visų trijų tautų nacionaliniais 
himnais mitingas buvo baigtas.

Tenka apgailestauti, kad ir šia
me mitinge lietuvių skaičius bu
vo mažiausias.

M.P.I.

Klubo nariams — G. Valaitienei, K. Starinskui 
ir visiems artimiesiems liūdesio valandoje, 

REGINAI STARINSKIENEI 
tragiškai žuvus, gilių užuojautų reiškia 

Geelongo Liet. Sp. Kl. “VYTIS”

NAUJAS ENCIKLOPEDIJOS 
' TOMAS

Aštuonioliktas tomas jau pasiekė 
prenumeratorius. Jis turi 544 pus
lapius ir apima nuo žodžio Maurai 
iki Mintauja, šį tomų redagavo 
dr. Jonas Puzinas. Tomas gausiai 
iliustruotas, spauda aiški, įrišimas 
geras, žodžiu — patrauklus leidi
nys. šiame tome VI. Kulbokas iš
samiai rašo apie Nobelio laurea
tų Fr. Mauriac; Benderius ir šir- 
vinskas informuoja apie Mažei
kius; randame M. Brako straips
nį apie Mažosios Lietuvos Tary

bų; K. Pakštas rašo apie mažą
sias tautas; A. Salys ir Maciūnas 
plačiai aprašo Mažvydų; yra ko
lektyvinis meno aprašymas, duo
damas J. Griniaus, P. Rėklaičio, 
M. Gimbutienės; J. Puzinas ir V. 
K. Jonynas rašo apie mūsų Meno 
Mokyklų; astronominiu ir tauto
sakiniu atžvilgiu apie Mėnulį stu
dijų duoda č. Masaitis ir J. Ba
lys. Plačiau aprašoma Merkinė 
(Puzinas, Sužiedėlis, Miškinis, 
Kolupaila). J. Girnius aptaria 
metafizikų, o J. Grinius rašo apie 
Mykolaitį — Putinų, taipgi ir 
apie Milašių ir tt

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Liet. Namų Taryba 

rengia linksmų pobūvį naujoj, at- 
remuontuotoj ir naujai išdažytoj 
salėj š. m. spalio mėn. 4 d. Pra
džia 2 vai. p.p.

Kviečiame skaitlingai dalyvauti 
narius ir jų svečius.

Taryba
t

PRANEŠIMAS
š. m. spalio 4 d. (sekmadienį) 

Sydnėjaus Lietuvių Skautų “Auš
ros” vardo stovyklavietėje (Lot 
12, Bensley Rd., Ingleburne) į- 
vyks “Aušros” Tunto veiklos mi
nėjimas. Tuo pačiu laiku ir toj 
pačioj vietoj įvyks ir Skautų Tė
vų Komiteto ruošiama gegužinė.

Programoje:
9 — 12 vai. įvairūs Skautiški už
siėmimai,
12 vai. pietūs,
1 — 2.30 vai. nuotaikingi žaidimai 
jauniems ir vyresniems,
2.30 — 4 vai. IŠKILMINGA TUN
TO SUEIGA,
4 vai. Pamaldos,

"ŠVIESOS” PARENGIMAS
š.m. spalio mėn. pradžioje Can- 

berros “šviesos” skyrius atvyksta 
į Sydnėjų paviešėti. Ta proga 
Sydnėjaus skyrius ruošia viešų 
diskusinį vakarų — pasilinksmini
mų, kuris įvyks spalio 3 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. Bankstowno 
Lietuvių Namuose.

Diskusijų tema: “Ar Australi
joje subrendęs jaunimas yra trem
tiniai?” Pasisakys du canberiškiai 
ir du sydnėjiškiai — Vytenis Šlio
geris ir Irvis Reisonas.

Po diskusijų — pasilinksmini
mas. Kviečiame narius, jų svečius 
bei visuomenę sutiktti canberiš- 
kius, padiskutuoti ir pasilinksmin
ti.

Valdyba

* Pajieškau Marytė* Patalau*- 
kaitė* — Katkevičienė*, anksčiau 
gyvenusios Lot 100, Brardalbane 
Str., East Geelong, Vic.

Ji pati ar kas apie jų žino, pra
šome rašyti .adresu: Anelė Pau- 
liukonienė, 38 National St., Cab- 
ramatta, N.S.W.

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Gerb. Pone Redaktoriau,
Visai pateisinama, kad mūsų 

Bendruomenės Valdybos įsigyja 
rašomųsias mašinėles. Juk iš tiesų 
Valdyboms tenka skleisti visokias 
informacijas, kvietimus, praneši
mus ir taip toliau. Kas yra buvęs 
valdybose, puikiai žino, kad ne
malonu gyventi iš kitų žmonių 
malonės, ir drebėti, kad pažįsta
mas savo mašinėlės vienų kartų 
nebeskolins.

Bet kartu keista, kad Valdybos 
įsigyja angliško raidyno mašinė
les, o atspaustuose raštuose daž
nai nesirūpina sudėti lietuviškus 
ženklus. Kadangi tie raštai yra 
daugiausiai skleidžiami lietuvių 
tarpe, kodėl Valdybo* negali į*i- 
gyti lietuviško raidyno mašinė
le*? Juk tada atkris reikalas dė
lioti papildomus ženklus. Lietu
viškas mašinėles dabar nesunku 
gauti, o kainos skirtumas yra vi
sai nežymus. Pagaliau, lietuviško 
raidyno, mašinėlės turi visus ang
lų kalbos ženklus, tad nebus var
go su jomis rašyti ir angliškus 
raštus.

Ne paslaptis, kad daug kam, o 
ypač priaugančiam jaunimui, sun
kokai sekasi su lietuviška grama
tika. Todėl Valdybos, spausdinda- 
mos savas informacijas, turėtų 
kaip tik išlaikyti grynų lietuvių 
kalbų. Medžiagos tvarkymų ir per
rašymų turėtų atlikti tie Valdy
bų nariai, kurie kalbos dalykuose 
nusimano geriausiai. Susirūpinę*

Mielų Klubo narę 
GENĘ STARINSKAITĘ 

ir
STASI VALAITĮ, 

sukūrusius lietuviškų šeimų, sveikina ir daug laimės 
linki

Geelongo Liet. Sp. Kl. "VYTIS”

Mūsų mielų brolį
•.v.v.al. JURGI BLIOKĄ 

ir
GUODĄ KOVALSKYTĘ, 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina 
ir laimingo šeimyninio gyvenimo linki

Skautų Vyčių "Geležinio Vilko”
būreli*

4 Pranešu savo klijentams, kad vėl atidariau
>Į durų, langų dirbtuvę (joinery).

■; J. J E N C I U S K
;> LOT 4, EPSOM RD., MOOREBANK (LIVERPOOL)
J. Tel. UB 8953
■Į Privačiai kreiptis: 68 Clapham Rd., Sefton, N.S.W.

------------------------------------------------------------------------B----------------
T A Z A B Lietuvių Skyrius

GREITAI IR SĄŽININGAI PASIUNČIA SIUNTINIUS I 
LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.

Siuntiny* paniekia adre.atę per 5 — 6 *avaite*.
Dėl smulkesnių informcaijų, kainoraščio ir pavyzdžių galite 

kreiptis pas mūsų atstovų Australijoje

M. PETRONĖ,
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, SYDNEY. Tel.: UJ 5727

Kreiptis kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 9 — 1. Kitu laiku — susitarus.

......................... — ■

METINIS MELBURNO LIETUVIŲ NAMŲ BALIUS
| LIETUVIŠKAS KELIAVIMOj 
I IR TURIZMO BIURAS I

ĮVYKS S.M. SPALIŲ MĖN. 9 D.
(PENKTADIENI) ,

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

RICHMOND TOWN HALL
i Visi Melburno ir apylinkių lietuviai maloniai 

kviečiami baliuje dalyvauti. Ateik pats ir 
pakviesk savo draugų ar kaimynų, nes 
TOKS BALIUS MELBURNE METUOSE 
TIK VIENAS.

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

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

M.L.K. TARYBA

I
S J SEKMADIENĮ, SPALIO 4 D., V I S I < Į 

J SKAUTŲ TĖVŲ RUOŠIAMĄ •[GEGUŽINĘSYDNĖJAUS SKAUTŲ STOVYKLA- j; 
V I E T Ė J E INGLEBURNE. S M U L K E S- 
NĖ INFORMACIJA TUNTO VADI-5! 
JOS PRANEŠIME. ’ j I

* v;

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

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

t POBŪVI
:: • .. 
j; pagerbti ilgametį savaitgalio mokyklos vedėjų p. V. Statnickų. ■ : 
« • « •

; Visi bendruomenės nariai kviečiami tame pobūvyje daly- ;; 
;• vauti ir prašomi registruotis pas Apylinkės Valdybos narius ;; 

' ir platintojus iki š.m. spalio mėn. 4 d. ’
O - 

Adelaidė* Apylinkės Valdyba
»♦ HH »♦♦+»++.♦ ♦ ♦♦ H H I H H H M H J

VISI AUSTRALIJOS LIETUVIAI SAVO POBŪVIUS IR PRO
GINES PRAMOGAS SKELBIA TIK “MŪSŲ PASTOGĖJE”!

> Sydnėjaus Lietuvių Teatras
! ATŽALA
Į šių metų spalio mėn. 17 d., šeštadienį,
> Bankstowno Lietuvių Salėje, East Terace, Bankstown
J vaidina
! K. WINTERIO
, 4 veiksmų pjesę

ŠVIESI VALANDA
' Režisierių* — K. Dauguvietytė
, Vaidina: K. Dauguvietytė, A. Grinienė, G. Renigerienė,
J V. Raulički*, S. Skoruli* ir H. Šliteri*.

Adminiatratoriu* — V. Stelemeka* 
VAIDINIMO PRADŽIA 7 vai. vakaro

Šiuo (pektakliu aktorė K. Dauguvietytė mini aavo 25 knetų 
įceno* darbo sukaktį.

; . Bilietus iš anksto galima įsigyti pas p. Stasį — Liet. 
Spaudos Kioske — Camperdowne, pas p. Dryžų — 139 Chapel 
Rd. — Bankstowne (tel. UY2801), pas p. Veteikj — 24 Lovoni 
St. — Cabramattoje (tel. UB 3680) ir spektaklio dienų prie 
įėjimo.

Bilietų kaina: 12, 10, ir 8 šilingai.

ATSTOVAI DIDŽIŲJŲ ORO IR LAIVŲ 
BENDROVIŲ

• Patariame ir užsakome vieta* laivuoie ir lėktuvuose.
• Padedame pasų, vizų ir kitų kelionė* dokumentų reikalai*.
• Parūpiname Ameriko* ir Kanados geležinkelių bilietu*.
• Apdraudžiame ir pasirūpiname bagažu ir t.t.

VISI PATARNAVIMAI VELTUI
Sykiu veikia dokumentų vertimo ir vertėjavimo biuras, 

(pripaž. J.A.V. Konsulato)
Atdara kasdien nuo 9.30 vai. Ilgi 17.30 vai. Šeštadieniai* 
9.30 vai. ligi 12.30 vai.

KITŲ VIETOVIŲ LIETUVIAI PRAŠOMI RAŠYTI

Hispano-American 
Travel Bureau

23 McKILLOP STREET, MELBOURNE C.I. 
(Tarp Lt Collins ir Bourke St, netoli Queen St) 
TELEF. 67 - 3888 Sav. A. ŽILINSKAS

nuo

I

NUOSAVUS NAMUS, r 

įmokėjus mažų depozitų, • > 
GREITAI, TVARKINGAI IJ 

IR GRAŽIAI f 
PASTATO JUMS ?

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. X 

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

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

Printed by Minti* Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tei. 
WB 1758), for the publisher Vytaute* Simniikis, a* President of the 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetland, 
Sydney, N.S.W.
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