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IŠ KRAŠTO VALDYBOS 
POSĖDŽIO

NATO PRIEŠ TIRONIJĄ RYTŲ 
EUROPOJE

"MOŠŲ PASTOGĖS” REIKALAI
Š.m. lapkričio 29 d. ALB-nės 

Krašto Valdybos posėdyje, be vi
sos eilės kitų klausimų, buvo dar 
svarstyta ir "Mūsų Pastogės” rei 
kalai.

Valdyba išsamiai apsvarstė su 
laikraščio spausdinimu ir jo siun
tinėjimu susijusias išlaidas,-ku
rios paskutiniaisiais metais yra 
žymiai pakilusios. Taigi šia proga 
atkreipiamas Australijos Liet. 
Bendruomenės dėmesys j tą ap
linkybę, kad šiuo metu “Mūsų 
Pastogės” leidimo išlaidos yra 
beveik padvigubėjusios nuo to lai
ko, kai ji buvo pradėta, nusta
tant metinę 3 svarų prenumera
tą. Kadangi dirbančiųjų uždarbiai 
nuo to laiko taip pat yra gerokai 
pakilę, tai, atrodo, būtų visai lo
giška, kad ir bendruomenės sa
vaitraščio prenumeratos kaina pa
kiltų, ką ir daro vietinė australų 
spauda, taikydamosi prie uždar
bių ir išlaidų didėjimo skalės. 
Ypač ir tuo atžvilgiu būtų natū
ralus ir suprantamas “Mūsų Pas
togės” prenumeratos kėlimas, ka
dangi laikraštis iš 4 psl. yra pa
virtęs j 6 tokio pat dydžio pusla
pius, o artimoje ateityje manomas 
leisti net 8 psl.

Tačiau Krašto Valdyba, supras
dama savosios spaudos svarbą lie
tuvių kultūriniam reiškimuisi ir 
lituanistiniam mūsojo jaunimo 
auklėjimui bei tvirtai tikėdama 
savo bendruomenės nariais, kurie 
laiku, specialiai neraginami ir iš 
kalno apsimokės savo prenumera
tas, ateinantiems metams dar pa 
lieka tą patį 3 svarų metinės pre
numeratos mokestį visiems tiems, 
kurie savo pareigą atliks vienu 
kartu, kitaip sakant — laikraštį 
užsakinės ne trumpiems perio
dams, bet visiems metams iš kar
to. Pusei gi metų prenumerata 
1960 metais kaštuos 1 sv. 15 šil . 
o ketvirčiui — 1 svaras. Dalinu 
(ne metinių) prenumeratų nežy
mus pakėlimas siejamas su iš to 
susidarančiomis išlaidomis, nes 
reikia išsiųsti pinigų gavimo kvi
tai, daryti dažnesni įrašai ir t.t., 
kas pareikalauja ir daugiau laiko, 
ir daugiau išlaidų. Paskiras laik
raščio numeris ateinančiais metais 
kaštuos 1/9.

Svarstant šį reikalą, su apgai
lestavimu buvo pastebėta, kad 
nemažas skaičius “Mūsų Pasto
gės” skaitytojų vis dar neįsisąmo
nina pagrindinio laikraščio skai
tytojo dėsnio, jog prenumerata 
aptimokama ii ankato. Supranta
ma, būna atsitikimų kad viena? 
ar kitas skaitytojas pakliūva j 
sunkumus dėl nedarbo, ligos ar

BALTŲ TARYBA POSĖDŽIAVO
KARO LIEKANOS TURI BŪTI LIKVIDUOTOS IR PRIE 

BALTIJOS JŪROS
S.m. lapkričio 16 d. Baltų Ta

ryba buvo susirinkusi posėdžio 
Reutlingene. šį kartą pirmininką 
vo VLIKo Vykd. Tarybos pirmi
ninkas J. Glemža. Iš lietuvių pu
sės dar dalyvavo Dr. P. Karvelis, 
iš latvių -min. R. Liepinė ir mag. 
A. Šildė, iš estų pulk. L. Jakob- 
sen ir G. Bušman.

Buvo apsvarstyta bendra Euro
pos politikos raida, išryškinant 
veiksmus, kurie liečia ar galėtų 
liesti Pabaltijo tautas. Ryšium su 
Chruščiovo mestu obalsiu likvi
duoti pereitojo karo liekanas Eu
ropoje, nusistatyta iš naujo kreip

kitų priežasčių, tai tuo atvėju pa
rašomas administracijai laiškutis, 

I prašant palaukti prenumeratos 
1 pinigų. Normaliais gi atvejais, pa
tai viso pasaulio spaudos tradici
ją, prenumerata apsimokama iš 
anksto. Jei kas to nepadaro, tai 
administracija vėliau turi siunti
nėti raginimus, priminimus, kas 
pareikalauja naujų išlaidų ir be
reikalingo darbo. Nusistatyta, ke.d 
ateityje administracija bus žy
miai kietesnė šiuo atžvilgiu, ir il
gesnį laiką neatsiteisusiems savo 
skolos, laikraštis bus sustabdytas, 
nes Krašto Valdyba yra nuomo
nės, kad laikraštis šiuo metu yra 
toks pigus, kurio prenumeratos 
mokestis neapsunkina nei vieno 
skaitytojo.

Ta pačia proga pasidžiaugta, 
kad gana gausūs skaitytojai, įver
tindami Krašto Valdybos, kaip 
laikraščio leidėjo, nuoširdžias pas
tangas, prie prenumeratos sumų 
dar prideda ir savąją auką. Jiems 
reiškiamas nuoširdus dėkingumas. 
Nusistatyta, kad ateityje tie skai
tytojai, kurie “M.P.” prenumera
tą siųsdami padidins ją iki 5 ar 
daugiau svarų metams, bus skai
tomi savaitraščio garbės nariais. 
Valdyba tikisi, kad gausesnės 
skaitytojų aukos įgalins ją laik
raštį didinti ir tobulinti.

DĖL AUSTRALIJOS 
LIETUVIO MOKESČIO

Krašto Valdyba skelbia Ben
druomenės žiniai, kad Krašto 
Garbės Teismas yra galutinai iš
aiškinęs rinkimo į bendruomenės 
organus teisę ryšium su Austrą 
lijos lietuvio mokesčio prievole.

Krašto Valdyba užklausė Gar
bės Teismą: Ar nedirbantys Ben
druomenės narys (jam pagal Sta
tutą Australijos lietuvio mokestis 
nereikia mokėti ) turi teisę rinkti 
ar būti renkamu į bendruomenės 
organus?

Garbės Teismas nutarė: Nedir
bantis ALB-nės narys gali rinkti 
ir būti renkamu j Bendruomenės 
organus, nes jam Australijos lie
tuvio mokestis nėra privalomas.

KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS ADELAIDĖJ
Krašto Valdyba savo posėdyje 

galutinai nustatė, kad sekančioji 
Krašto Tarybos ^paprastoji sesija 
susivažiuos I960’ m. gruodžio 28, 
29 ir 30 dienomis Adelaidėj. Pa
rengiamieji darbai jau pradėti. 
Manoma, kad suvažiavimas bus 
suderintas su Adelaidės apylinkės 
Valdybos rengiamomis tuo pačiu 
laiku Meno Dienomis.

M.P J.

tis į Vakarų valstybes, kad jos ir 
iš savo pusės keltų ir palaikytų 
reikalavimą likviduoti karo lieka
nas Pabaltijo erdvėje — sovieti
nę okupaciją Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje. Nutarta tuo klau
simu įteikti naują memorandumą 
Fed. Vokietijis vyriausybei Bon- 
noje, kuri bus atstovaujama bū
simoje Vakarų viršūnių konferen
cijoje Paryžiuje. Pabaltijo tautų 
atstovai siekia, kad nė vienoje 
reikšmingesnėje būsimoje konfe
rencijoje nebūtų apleista Pabalti
jo klausimas.

Kaip jau pranešta, Vašingtone 
įvyko NATO valstybių (jų yra 16) 
parlamentarų konferencija. Džiu
gu pranešti, kad joje vienbalsiai 
buvo priimta eilė rezoliucijų, ku
riose netik pabrėžiamas pasiryži
mas stiprinti sąjungines pajėgas, 
netik atmetamas bet koks siūly
mas, kuris galėtų apriboti Vakarų 
Berlyno laisvę, bet aiškiai pasisa 
koma ir prieš bet kuries rūšies ti
roniją Rytų Europoje. Tasai nu
tarimas yra reikšmingas tuo, kad 
NATO (šiaurės Atlanto gynybos 
organizacija) šiuo metu yra vie
nintelė pajėga pasaulyje, kuri sėk
mingai gali atmušti kiekvieną pa
sikėsinimą iš Rytų ir su kuria tu
ri skaitytis visas sovietinis-komu- 
nistinis pasaulis.

Bet ir pavergtųjų tautų atsto
vai laisvajame pasaulyje nesėdė 
jo rankas sudėję. Neminint anks
tesnių žygių, kaip tik NATO kon

VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATAI 
NUOSAIKŪS

Vokietijos Socialdemokratu Kongresas pasisakė už 
tautų apsisprendmo teisę

Vokietijos socialdemokratų ne
paprastas suvažiavimas Bad Go 
desberge lapkričio 13-15 dienomis 
tai partijai turės istorinės reikš
mės, nes sesijos metu buvo pri
imta naujoji partijos programa, 
kuri keliais svarbiais klausimais 
reiškia posūkį. Atsisakoma kai 
kurių marksistinių tezių, kurios 
gyvenime pasirodė pasenusios ir. 
be to, sovietinės praktikos buvo 
sukompromituotos. Atsisakoma 
suvalstybinimo, siekiant valstybės 
ūkį kontroliuoti kitomis tinkamo
mis priemonėmis. Pasisakoma už 
krašto gynybos reikalingumą, už 
toleranciją tikybų ii- bažnyčių 
atžvilgiu, skaitant, kad žmogus į 
socializmą gali ateiti >r iš marksis
tinio, ir iš humanistinio ir iš krikš
čioniško lagerio. Naujosios pro
gramos tendencija: būti nebe vien 
darbininkų partija, bet plačių 
liaudies sluoksnių partija. (Pana
šūs socialdemokratų posūkiai pas
tebimi ir Austrijoje, Olandijoje, 
Skandinavijoje ir kitur). įsak
miai pabrėžiami socialiniai reika
lai.

Suvažiavime dalyvavo ir eilė 
užsienio svečių. Sveikindamas su
važiavimo dalyvius, W. von Knoe
ringen SPD centro valdybos var
du, susirinkusiems plojant, viešai 
pasveikino ir Rytų Europos egzili- 
nių partijų atstovus, jų tarpe LS 
DP egzilėje atstovą J. Glemžą.

Suvažiavimo eigoje ne kartą 
buvo paliestas ir tautų apsispren
dimo teisės klausimas. Pvz., Ber
lyno vyr. burmistras W. Brandt 
savo kalboje pakartotinai pabrėžė 
tautų apsisprendimo teisės dėsnį. 
Jis pareiškė, jei kitose pasaulio 
dalyse atsisakoma kolonializmo, 
tautų apsisprendimo teisė turi bū
ti įgyvendinta ir Europoje. Iš ki
tos pusės, socialdemokratai neno
rį konkuruoti su tomis vokiečių 
partijomis, kurios Karaliaučiaus 
ir Breslavos vardus blogam pa
naudoja vidaus politikos kovoje. 
Ir paties partijos vado E. Ollen- 
hauerio pagrindinėje kalboje 
griežtai pasisakyta prie bet ko
kį kolonializmą, suteikiant visoms 
tautoms teisę apsispręsti.

Tautų apsisprendimo teisės dės- 
nis buvo aiškiai išdėstytas jau ir 
partijos vadovybės patiektame

ferencijos metu, pvz., PET (Pa
vergtųjų Europos Tautų) Seimas 
savo memorandumu Vašingtono 
konferencijos dalyvius įspėjo dėi 
plačiai Vakaruose skleidžiamos 
iliuzijos apie Sovietų Sąjungoje 
ir jos pavergtuosiuose kraštuose 
vykstančią liberalėjimo evoliuciją. 
Memorandumas pabrėžia, kad tam 
tikras atlydis sovietinėje sistemo
je buvo pasirodęs dėl Kremliuje 
vykusios vidaus kovos dėl vald
žios. Tą kovą Chruščiovui laimė
jus, padėtis nusistojo ir pamažu 
grįžta į stalinines vėžes. Tatai žy
mu visose gyvenimo srityse.

Kolektivizacija intensyvinama. 
Per praėjusius 6 metus sukolekty- 
vintas plotas Albanijoj nuo 10,2% 
pakilo iki 72,8%, Bulgarijoj nuo 
51% pakilo iki 92%, Čekoslova
kijoj nuo 44% iki 62%, Rumuni
joj nuo 10,2% iki 60%, Vengri
joj dėl 1956 m. sukilimo nuo 20,6 

programos projekte. To punkto 
tekstas suvažiavimo dar buvo 
praplėstas ir priimtas tokioje re
dakcijoje:

"Tarptautiniai arbitražo teis- 
'mai, taikinimo sutartys, visų tau
tų apsisprendimo ir lygių teisių 
dėsnis, valstybių teritorijos nelie
čiamumas, nesikišimas j kitų tau
tų vidaus reikalus — visa tai turi 
užtikrinti taiką, kurią turi ga
rantuoti pasaulio organizacija.”

Tame pačiame skyriuje (kuris 
užvardintas: “Tarptautinė bend
ruomenė), pasisakoma už tai, kad 
Jungtinės Tautos pasidarytų vi
suotine pasaulio organizacija, ku
rios dėsniai būtų visiems priva
lomi. Tautinių grupių teisė, pri
taikyta Jungtinių Tautų paskelb 
tiems žmogaus teisių dėsniams, 
yra būtina. Suvažiavimas papildė 
tą programos punktą dar tokiu 
reikalavimu: Visiems žmonėms tu
ri būti suteikta teisė į tėviškę, į 
savo tautines savybes, į kalbą ir 
kultūrą.

Dai- tenka pastebėti, kad suva
žiavimas griežtai atsiribojo nuo 
visų tendencijų, kurias būtų buvę 
galima aiškinti kaip komunistinę 
įtaką. Pati programa priimta ne 
paprasta balsų dauguma. Tai ro
do, kad nuosaikioji linija partijo
je palaikė viršų prieš visus kai kur 
ir kai kada pasireiškusius nukry
pimus į radikalizmą. E.I. 

IR JUNGTINĖS VALSTYBĖS 
IMPORTUOS ŠIAULIŲ 

DVIRAČIUS
Šiomis dienomis Šiauliuose pra

dedama rengti takstanties 
dviračių siunta į Juigtines Vals
tybes. Tai pirmas Jungtinių Val
stybių importas iš tos įmonės, 
(Nežinoma, kokia firma impor
tuoja).

Šiauliuose gaminami dviračiai 
yra “junior” tipo, rusiškai vadi
nami “Orlionok” (ereliukas, ber
niukas) ir “Lastočka” (kregždu
tė, mergaitėms). Fabrikas yra 
Tilžės gatvėje, maždaug kur ge
ležinkelis susikerta su plentu Kel
mės link, šiuo metu fabrikas įsi
rengia skyrių, kuriame gamins 
motoriukus dviračiams (motopė- 
dams”).

% buvo nukritęs iki 8,5%, bet 
šiuo metu jau (Vėl? pakilusi iki 
33,6%, Baltijos valstybėse jau pa
siekusi bemaž visą 100%. Net Len
kijoje kolektyvizacija varoma pir
myn.

Per pastaruosius 12 metų Sov. 
Sąjunga iš Centro ir Rytų Erno 
pos yra iščiulpusi gėrybių apie už 
25 milijardus dol. Ir Chruščiovas 
tuo atžvilgiu niekuo nesiskiria 
nuo Stalino.

Kultūrinis prievartavimas taip 
taip pat nė kiek neatlyžęs.

Kadangi, tačiau, ūkinis, politi
nis ir kultūrinis sovietų kolonija- 
lizmas Centro ir Rytų Europoje 
yra iššaukęs nepalaužiamą pa
sipriešinimą, tai Chruščiovui rei
kia laiko tam pasipriešinimui pa
laužti. Dėl to Sov. Sąjunga ir siū
lo koegzistenciją Vakarams, nes 
tatai žlugdytų pavergtųjų tautų 
atsparumą ir įgalintų sovietinę 
sistemą atkakliau ir sistematin- 
giau naudoti savas “pacifikacijos” 
priemones tuose kraštuose, pabrė
žiama memorandume.

Toji Vašingtono konferencija 
mums buvo naudinga tuo, kad joje 
ryšium su Berlyno ir Vokietijos 
klausimais diskusijose bei rezoliu
cijose iškilo ir įsakmiai buvo pa
brėžtas tautų apsisprendimo klau
simas, primenant ir Rytų Europą.

KELIOS AKTUALIJOS
KASSEMO POPULIARUMAS 

KRITĘS
Irako komunistai ir sustiprėję 

nacionalistai bando savo jėgas. Ir 
šioje kovoje turės paaiškėti, kas 
kontroliuos šią politiškai suskal
dytą tyrumų respubliką.

Komunistai turi svarbias pozi
cijas vyriausybėje, bet jie neteko 
populiarumo krašte.

Nacionalistų populiarumas žy
miai sustiprėjęs. Jie esą tiek pa 
jėgūs, jog lengvai gali nušluoti 
komunistus.

Kritęs Kassemo populiarumas 
ir prestižas Irake ir kitose arabų 
valstybėse. Stebėtojai teigia, jog 
mažiausiai astuoni iš dešimties 
irakiečių yra prieš vyriausybę dėl 
politinių ir ekonominių priežas
čių.

Kai kurie stebėtojai teigia, kad 
Irake esą mažiau kaip 10,000 ko
munistų iš beveik septynių mili
jonų gyventojų.

Informuoti sluoksniai praneša, 
kad nacionalistai neseniai suorga
nizavo centro komitetą paremti 
prieškomunistinę vyriausybę. Jie 
taipgi sudarė pogrindžio vienetus 
kovoti prieš raudonuosius. Nacio
nalistai gauna ginklų iš Kuwait 
ir Sirijos.

Kassemas, sužeistas pasikėsini
mo metu, jau apleidęs ligoninę.

Komunistams ir nacionalistams 
grumiantis dėl valdžios, Kassemas 
vargiai galės tęsti taip vadinamą 
neutralumo politiką.

KOMUNISTAI STIPRINA SAVO 
POZICIJAS KUBOJE

Pasitraukimas majoro Hubert 
Matos, karinio Camaguey provin
cijos vado, sukėlė revoliucinėje 
armijoje skilimą. Matos rezigna
vo iš armijos posto, protestuoda
mas prieš padidėjusią komunistų 
įtaką.

Fide) Castro pašalino visas kliū
tis, kai jis pakėlė savo brolį Rau- 
lą, 28 metų, į naują ginkluotų 
dalinių ministerio postą, ir prane

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJAI 
BESIRENGIANT

Kaip žinoma, gruodžio 19 d. Pa
ryžiuje susirenka vadinamoji Va
karų valstybių viršūnių konferen-
cija. Joje turi dalyvauti J.A. V- 
bių prezidentas Eisenhoweris, Bri
tų ministeris pirmininkas Mac
millan, Prancūzijos prez. de Gaul
le ir Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris. Konferencijos tikslas 
turįs būti nustatyti programą bū
simajai viršūnių konferencijai su 
Sovietų Sąjunga.

Ryšium su tuo šiomis dienomis 
Lietuvos Ministeris Londone įtei
kė Britų vyriausybei atitinkamą 
notą, išdėstančią Lietuvos teises 
į laisvės ir nepriklausomybės grą 
žinimą jai.

Kaimyninių Pabaltijo valstybių 
— Estijos ir Latvijos — ministe. 
riai tuo pačiu laiku įteikė Britų 
vyriausybei tolygias notas.

LENKŲ ŽVALGYBOS ŽYMUS 
PAREIGŪNAS ATBĖGO

I VAKARUS

Tik dabar buvo sužinota, kad 
jau prieš keletą mėnesių į Vaka
rus atbėgo žymus Lenkijos žval
gybos pareigūnas pulk. Pavel Mo- 
nat. Jis buvo vienas žvalgybos 
skyriaus viršininkų. Jo žinioje bu
vę t.k. ir žvalgybinis lenkų kari
nių atache darbas užsieniuose. Be 
to, jis bendradarbiavęs su sovie
tine žvalgyba.

šė įsteigsiąs "liaudies” miliciją.
Komunistai per kelis paskuti

nius mėnesius spaudė Fidel Cast
ro sudaryti liaudies armiją.

Liaudies milicijos užuomazginlai 
daliniai jau žygiavo gegužės pa- 
radę Havanoje. Rautas Castro 
taipgi palaikė planą ir pritarė pa
sirodymui.

Fidel Castro, grįžęs iš vizito 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir Pietų Amerikoje, vetavo liau
dies miliciją. Bet ir vėl pradėtos 
lavinti darbininkų brigados, ku
rios sekė kaimiečių lavinimą.

Dabar diktatorius Fidel Castro 
pranešė, jog bus plačiai mobili
zuojami darbininkai ir kaimiečiai 
— sudaroma “liaudies” milicija.

Castro davė didelį žingsnį į kai
riąją, paskirdamas Raulą į minis- 
terių kabinetą, pavesdamas darbo 
ministeriją majorui Augusto Mar- 
tinez’ui ir areštuodamas Matos ir 
devyniolika jo karininkų.

Kuboje didėja pavojus prieško- 
munistiniam frontui. PrieŠkomu- 
nistiniai laikraščiai šmeižiami ir 
grasinami. Ypač komunistų yra 
puolami laikraščiai: “Diario de la 
Marine” ir “Avance".

Castro naudoja televiziją, ra
diją ir minių koncentravimą “per
auklėti” ir įkalti naujų idėjų Ku
bos gyventojams — perplauna 
smegenis.

STATO CIVILINĘ 
"BAŽNYČIĄ"

Prie Gedimino ir Sierakauskio 
gatvių sankryžos Vilniuje rengia
si statyti pastatą, kuriame bū
siančios įrengtos patalpos iškil
mingoms civilinėms santuokoms. 
Numatyta sudaryti aplinką, kuri 
savo puošnumu ir iškilmingumu 
nenusileistų bažnyčios esamai ap
linkai: graži salė, muzika, apei
gos. .. Be to, ten pat būsią sve
čių kambariai, kavinė, bufetas su 
šampanu ir fotografas...

1
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TEISYBĖ AKIS BADO
Kun. J. Kungio atsakymas (tū

pęs “T.A.” Nr. 89) i mano strai
psnį “Adelaidėje nori steigti pa
rapiją” (M.P. Nr. 37 ir 38) aiš
kiai parodo, kad jam teisybė akis 
bado ir vietoj to, kad paneigtų 
ten patiektus faktus ir atsakytų 
į ten iškeltus klausimus, jis tik 
“drebia”, nes, jo nuomone, ir aš 
rašąs vien tik iš "asmeniškos ne
apykantos” jam, kaip kunigui ir 
kapelionui. Kun. J. Kungys ti< 
pabrėžia sąmoningai, kad nukreip
tų skaitytojų dėmesį nuo ten pa
tiektų rimtesnių klausimų. Kai 
kurie mano ten minimi faktai at
sirado jau iš senesnių laikų, prieš 
kun. J. Kungio atvykimą į Ade
laidę ir todėl suprantama — jo 
neliečia. Mano straipsnio tikslas 
buvo daug kilnesnis, negu jis ma
no. Dėja, kun. J. Kungys to ne
nori matyti, nes tatai jo politikai 
nebūtų naudinga. Manau, kad 
skaitytojai, mano ir jo straipsnius 
sugretinę, pamatė, kuriame strai
psnyje reiškiama "asmeninė ne
apykanta.”

Savo straipsni kun. J. Kungys 
pradėjo žodžiais — "tendencijos, 
nedamatymai ir nedagirdėjimai” 
ir toliau tęsia — “Drabstyk pur
vais, vistiek šis tas prilips.” Mie
las Kapelione, aš girdėjau, ma
čiau ir išvadoj parašiau ne dėl
to, kad "drabstytis purvais”, bet 
kad ginti bendrą lietuviškąjį rei
kalą. Todėl ir vėl klausiu, kodėl 
nebūtų galima gauti leidimo laiky 
ti pamaldas Lietuvių Namuose? 
Vieno didelio kambario ar net 2-jų 
Carito namuose pavadinimas kop
lyčia ar net pačia bažnyčia proble
mos neišsprendžia. Mano teigimas, 
kad jeigu tokiu keliu eisime, mūsų 
gyvenime bažnyčios gal ir netu
rėsime, — lieka ir toliau teisin
gas.

Taigi, kaip matote, “diploma
tinis nedagirdėjimas ir nedamaty- 
mas” ir “liguistos tendencijos” 
kaip bumerangas grįžta ten, iš 
kur atėjo. Jūsų tartų žodžių pa- 
citavimas, kuriais pasipiktino lie
tuviai ir kuriuos Jūs savo straips
nyje išleidote, nėra tendencijos, 
o tik fakto konstatavimas.

Kapeliono teigimas, kad “kaip 
Bendruomenė, taip ir parapijos 
veikia neoficialiai jau eilę metų 
visur, kur tik yra lietuviai kape
lionai”, — nėra teisingas, kiek ta
tai liečia parapijas. Lietuvių Ben
druomenė gi yra lietuvių Tautos 
dalis ir ji egzistuoja čia kaip šio 
krašto tautinė mažuma iki tol, 
kol bus nors vienas lietuvis. Ji 
egzistuoja nepriklausomai nuo 
kieno nors leidimų ur malonės. 
Parapijai gi sudaryti reikia trijų 
elementų: parapijiečių, kunigo ir 
leidimo, o lietuviškai parapijai 
sudaryti — lietuvių parapijiečių. 
Vien kunigo parapijai sudaryti 
neužtenka. Yra daug kunigų be 
parapijų. Kol dvasinė vadovybė 
nedavė leidimo parapijai steigti, 
tai parapijos negali būti ir jos nė
ra. Būtų juokinga teigti, kad kun. 
Kungys įsteigė parapiją be baž
nytinės vyriausybės žinios ir su
tikimo, kitaip sakant — įsteigė 
nelegalią lietuvišką parapiją, at
siskiriant nuo bažnytinės vado
vybės. Nereikia net būti labai di
deliu kataliku, kad suprastum, 
jog nelegalių, “ne teisiškų” pa
rapijų negali būti. Tą rodo ir tas 
faktas, kad renkami parašai pa
remti prašymą parapijai leidimą 
gauti. Kam reiktų prašyti to, ką 
jau turime. O Kapelionas teigia, 
kad ne tik parapija yra, bet net 
ir parapijos “taryba” esanti.

Kas gi, iš tikrųjų, toji "tary
ba”? Pirmai tarybai Kunigas pa
sikvietė grupę žmonių ir iš tų 
kviestinių asmenų "išrinko” vadi
namą Carito Tarybą, kuri dabar 
sako, pradėjus eiti ir "parapijos 
tarybos” pareigas. Kad patektų į 
tą "parapijos tarybą,, parapijie
tis pirmiausia turi pasidaryti Ca
rito nariu, kuriuo gali būti pri 
imtas tik dviems kitiems Carito 
nariams pasiūlius, o jų gi tėra tik 
iš viso saujelė. Bet ir šiuo atve 
ju, jei bus kas priimtas į narius, 
tai turės užsimokėti Caritui na
rio mokestį ir tik tada galės bū
ti renkamas į "parapijos tarybą” 
Taigi norėdamas pasidaryti para
pijiečiu, pirma turi pasidaryti ge 
ru caritiečiu. Tokia iš negausaus 
skaičiaus sudaryta “parapijos ta
ryba” tartų, su kuo lietuvių pa
rapijai bendradarbiauti: su Lietu-

KASO: S. ČIBIRAS

vių Bendruomene ar su Caritu? Ji 
taip pat nuspręstų, kur lietuvių 
bažnyčiai tinkamesnė vieta: prie 
Lietuvių Namų ar Carito name?

Taigi ir nenuostabu, kad dabar
tinės "parapijos tarybos” nuomo
ne lietuvių tautinės parapijos baž
nyčiai prie Lietuvių Namų vieta 
esanti netinkama.

Kadaise, kai, atrodo, mūsų ku
nigai buvo raginami steigti tau- 
tines parapijas, jie šito atsisakė 
(žiūr. "T.A.” nr. 35 straipsnį "Ku
riuo keliu sukti?”). Dabar gi pa
matė, kad kai kuriais išskaičiavi
mais būtų nebloga turėti savo 
“parapiją”, tai ir pradėjo rinkti 
parašus. Tuos parašus rinko tol, 
kol rinko depozitą Carito nuosa
vybei pirkti. Vėliau, kai prašymą 
"paduos”, lauksime atsakymo iki 
tol, kol bus išmokėta Carito nuo
savybė. Po to, suprantama, pra
neš, kad leidimo steigti tautinę 
parapiją negavo, bet Carito nuo
savybė jau bus išmokėta, štai kur 
siekiamo tikslo šaknys! Taip bu
vo ir pirmiau su Carito nuosavy
be, kuri randasi Christies Beach. 
Kol nebuvo ji išmokėta, tai skel
bė, kad visi lietuviai galės nau
dotis, atostogauti, stovyklauti ir 
t.t., bet kai dabar (visų lietuvių 
pinigais išmokėjus) tėvų komitetas 
paprašė Carito pirmininko leidi
mo ten surengti vaikams ir tėve
liams iškylą — kunigas neleido. 
Dėl šito kiekvienas gali pasidary
ti atatinkamą sprendimą apie Ade
laidės Caritą. Taip bus ir su “pa
rapijos” patalpomis. Panašūs rei
kalai dėsis ir ten po to, kai jos 
bus jau išpirktos.

Gana įdomus klausimas, kodėl 
italai ir lenkai, kurių čia yra daug 
ir visi jie katalikai, iki šiolei ne
įsteigė savo tautinių parapijų? 
Kodėl kitose Australijos lietuvių 
kolonijose nerenka parašų parapi
jom steigti? Argi lietuviai kuni
gai veikia pavieniui? Atsakymas 
aiškus: Adelaidėje atsirado noras 
steigti lietuvišką parapiją, kai 
“taryba” nutarė įgyti Caritui nuo
savybę mieste. Nors Kapelionas 
ir skelbė, kad suktybių nėra, bet 
čia analizuojami veiksmai vistiek 
lieka neaiškūs.

Kapelionas kviečia žvelgti i 
Amerikos lietuvių parapijų isto
riją, tačiau ne visi dvasiškiai vie
nodi. Vaižgantas tebuvo tik vie
nas. Nesenai net pats komitetas 
vienos lietuvių parapijos Ameriko
je, su tokiu pasižymėjusiu kata
liku kaip P.A. Raulinaičiu prieky
je, paskelbė atsišaukimą viso pa 
šaulio lietuvių spaudoje, prašyda
mas nekišti pinigų į tą lietuvišką 
parapiją (žiūr. “M.P.” Nr. 34 
“Lietuviškos parapijos Ameriko
je).

Dėl Kražių įvykių aš sutinku 
kad ten tikintieji lietuviai gynė 
savo bažnyčią. Bet yra faktas, 
kad tuometinis Kražių parapijos 
klebonas kun. Renadskis rūpinosi 
ne bažnyčia, bet savo interesais 
— prie bažnyčios esama žeme.

PADĖKIME VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
GIMNAZIJAI

MIELOS SESĖS IR MIELI 
BROLIAI

š. m. spalio mėn. 10 ir 11 die
nomis įvyko Vasario 16 Gimnazi
jos rūmuose Huettenfelde PLB. 
Vokietijos Krašto Tarybos metinis 
suvažiavimas. Visi Tarybos nariai 
apsvarstė einamuosius Bendruo
menės reikalus Vokietijoje bei sun
kią gimnazijos finansinę padėtį, 
įsipareigojo pas savo draugus, pa
žįstamus ir įvairias organizacijas 
gimnazijos naudai sutelkti po 500 
markių.

Ateinančiais metais gimnazija 
švęs savo dešimtmetį. Visų lietu
vių laisvajame pasaulyje dėka yra 
mums sudaryta sąlyga čia jauni
mą auklėti krikščioniškoje — lie
tuviškoje dvasioje. Mūsų nuolati
niai rėmėjai ir globėjai yra di
džiausi didvyriai, patriotai, idea
listai ir jų kilnieji darbai bei pasi
šventimas bus aukso raidėmis at
žymėtas Lietuvos istorijos lapuo
se.

1950 — 52 metais susidarę rė
mėjų būreliai dalinai ima pavarg
ti. Nors didžioji jų dalis, dėka 
pasišventimo, mus jau remia de

(žiūr. “Maskolių Darbai Kražiuo
se” parašyta 1895 m. ir perspaus
dinta knygoje "Dienojant” p. 425.) 
Iš pačių įvykių aišku, kad daug 
Kražiuose lietuvių begindami baž
nyčią žuvo, o kunigui nė plaukas 
nuo galvos nenukrito.

Kunigo palyginimas, kad “Lie
tuvių Namai yra medžio ir skar
dos pastatas, o Caritas yra para
pijinė organizacija” yra apgailes
tautinas, per daug nerimtas ir dėl
to net nekomentuotinas. Jam ga’ 
ir kiekvienas lietuvis atrodo tik 
įrankis ar priemonė savo tikslams 
siekti...

Apskritai charakteringa, kad 
kunigas savo straipsnyje vis dėlto 
neneigia, jog Carito turtas yra po 
australų vyskupo sparnu, kad lik
vidacijos atveju bus jis paskirsty
tas pagal bažnyčios nuostatus, kad 
Caritas nėra bendruomeninė orga
nizacija, o pabrėžia, kad tai yra 
parapijinė organizacija ir nesant 
lietuvio kunigo paskirsiu australą 
dvasios vadu. Naujose patalpose 
pirmoje vietoje būsianti Carito 
būstinė, klebonija, na, gal ir vie
nuolės. Nenuginčija taip pat fak 
to, kad Carito patalpose gali už
drausti lietuviškus susirinkimus 
(jau dabar kunigas pats uždraudė 
iškylą į Christies Beach). Visai 
neužsimena ir apie bažnyčios sta 
tymą. Neatsako, kodėl daromas 
lietuviškos veiklos dvilypiškumas.

Jis nedavė nei vieno rimto argu
mento, kodėl bažnyčia negali pri
sišlieti prie Lietuvių Namų. Taigi 
iš viso to viena išvada galima tik
rai pasidaryti: tautinės parapijos 
steigimo idėja siekiamas Carito 
būstinės mieste įsigijimas. Išva
da: kai norima pasipinigauti Ca
ritui, tai skelbiama, kad kuriama 
tautinė parapija, čia ir vėl kyla 
mintis, jeigu Jau kuriama tautine 
parapija, tai kodėl ne prie Lietu
vių Namų — prie Adelaidės Lietu
vių veiklos centro? Kunigas pats 
teigia, kad lietuviška tautinė pa
rapija priklausys ne lietuviams, 
bet bažnyčiai, taigi — ir parapijos 
turtas. Ar galima tikėtis, kad 
australų vyskupai ar bendrai Baž
nyčia rūpinsis lietuviškais reika
lais? šitai puikiai žino ir mūsų 
Kapelionas.

Jeigu norima steigti lietuvišką 
parapiją, tai kodėl bijomasi su
šaukti susirinkimą ir atsiklausti 
lietuvių dėl vietos tinkamumo. 
Dievas yra visur. Lietuviai nesiša- 
lina nuo Dievo. Tiktai Kapelionas 
su “taryba” nori, kad lietuviai 
vykdytų Jų siekimus, nieko bendro 
su bažnyčia neturinčius.

Šie veiksmai paliečia tautinį ir 
ekonominį faktorių, dėl kurio pa
sisakyti turiu teisę ir aš, kaip ir 
kiekvienas lietuvis, o panašūs pa
sisakymai, tai nėra “purvo drėbi- 
mas” ar “liguistos tendencijos”, 
kaip Kapelionas mano. Taigi — 
ir aš ne prieš tautinę parapiją, 
bet prieš kunigo daromas kliūtis 
bažnyčiai įsigyti prie Lietuvių Na
mų, jeigu būtų gautas leidimas ir 
prieš anti — bendruomeninę 
veiklą. S. Čibiras 

šimtuosius metus, bet vis aukos 
menkėja ir gimnazijos vadovybė 
yra atsidūrusi keblion padėtin. 
Padėtis darosi visiškai nebepaken
čiama: bėgamosios skolos netoli 
30.000 markių, reikia pirkti žiemai 
bulvių, daržovių, kuro ir mokėti 
personalui atlyginimą.

Jeigu šią gimnaziją tektų netru 
kus uždaryti dėl finansų stokos, 
tai būtų labai gaila to gražaus 
lietuviško jaunimo ir tų įdėtų au
kų per pastaruosius 10 metų. Vai
kai būtų priversti eiti į vokiškas 
mokyklas ir ten greitai nutaustų, 
dingdami ir mūsų tautai.

Lietuvių Bendruomenė Vokieti
joje negali viena gimnazijos iš 
laikyti, nes tam nėra lėšų, o, be 
to, juk tai bendras visų pasaulio 
lietuvių, kurie gyvena laisvajame 
pasaulyje, reikalas. Per visokius 
susibūrimus, susirinkimus, šven
tes, ruošiamas pramogas prašau 
visus lietuvius skatinti prie bend
ro tautinio darbo prisidėti ir ieš
koti kelių ir būdų “Vasario 16” 
Gimnazijai padėti. Lietuvybės iš
laikymas, jos stiprinimas, Nepri
klausomybės Lietuvai siekimas lie-

RUSŲ KALBA JAU 
BRUKAMA

SOVIETų PAVERGTOSIOMS TA UTOMS NORIMA JBRUKTI RU
SŲ KALBĄ
Nors spėliojimai apie rusų raidžių 
įvedimą Lietuvoj iki šiol ir nepasi
tvirtino, vis dėlto yra aišku, kad 
Maskva ir tam tikra rusofilų gru
pė Lietuvos komunistų tarpe (su 
A. Sniečkum priešakyje) stengia
si Lietuvoje sustiprinti rusų ka
bos vaidmenį.

Kalbų klausimas sovietų valdo
muose kraštuose vis dėlto ju-a 
opus. Kai komunistinėje spaudoje 
vis dažniau pasisakoma prieš "na
cionalistines tendencijas” atskirose 
tautinėse respublikose, verta mesti 
žvilgsnį į tai, kaip tautinių kalbų 
santykius nušviečia atitinkami so
vietiniai organai. Pastarajame 
TSKp XXI-jame suvažiavime pir
menybė teko ekonominio gyvenimo 
problemoms, kalbų klausimas jame 
kaip ir nebuvo paliestas.

Dabar tą spragą bando užkišti- 
visa sąjunginės kp centro komite
tas, skelbdamas teoretinio pobū
džio straipsnius žurnale “Komu
nist”, Maskva, tautinių santykių 
ir kalbos klausimais.

Stalinas XVI suvažiavime 1930 
metais nurodė, kad noras didžia
rusių kalbą skaityti bendra kalba 
esąs “socialšovinizmhs”. (Stalino 
raštų 1953 metų laidos 13 tomas, 
5 pusi.) . Stalino teigimu, kai so
cializmas nugalės pasauliniu mas
tu ir pasidarys bendru gyvenimo 
pagrindu, tautinės kalbos turė
siančios sudaryti vieną bendrinę 
kalbą, kuria nebus nei didžiarusų, 
nei vokiečių, o kas tai visai nauja.

Karo metu visas “sccialšoviniz- 
mas” buvo pamirštas ir jo vietą 
užėmė rusiškas šovinizmas. Dabar 
sovietų oficialus žurnalas filosofi
niais klausimais, “Voprosy filozo- 
fiji” (1959 m. 7 nr.) komunistinės 
visuomenės kūrimo laikotarpyje 
pažymi jau “naują etapą” ir skel
bia naujas teorijas socialistinių 
tautų ir tautinių santykių išvysty
me.

To žurnalo 41 pusi, rašoma:
"Visų tautybių ūkio ir vienos 

valstybinės santvarkos laikotarpy
je, o taip pat bendrame socialisti
nės kultūros fone atsirado reika
las turėti bendrą visiems kalbą. 
Tokios bendros kalbos funkcijas 
atlieka rusų kalba — didingos tau

LIETUVOS NAUJIENŲ 
ATRANKA

RAKETOS GEROS, BET 
AKĖČIOS PRASTOS...

Tuo metu, ka ir Lietuvoj leid
žiamieji laikraščiai buvo pilni pa
sididžiavimų iki mėnulio nušau
nančių raketų tobulumu, agrono
mas P. Vasinauskas apie Dotnu
vos eksperimentinį ūkį papasako
jo, kad jame, nors prieš 30 metų 
buvo tik du traktoriai, o dabar 
visi darbai esą mechanizuoti, dar
bininkų skaičius nei kiek nesuma- 

ka pagrindiniai mūsų gimnazijos 
tikslai. Esame lietuviais ir esam.- 
pasiryžę jaunimą auklėti lietuvis 
koje dvasioje.

Vasario 16 Gimnazijos auklėti
niai yra prisirišę prie savojo švie
timo židinio ir tikisi, kad lietuviš
kasis solidarumas visame laisvaja
me pasaulyje jį išlaikys.

Aukas (pinigais ar čekiais) siųs
kite kaip Jums patogiau — tiesiog 
gimnazijos direktoriui p. dr. Gri
niui, per Balfą ar gimnazijos ban
ko sąskaiton — Deutsche Bank — 
Weinheim a. d. Bergstrasse, Kon
to Nr. 12 060.

Už atsiųstas aukas gimnazijos 
vadovybė atsiųs pakvitavimus ir 
nuoširdžią padėką.

Baigdamas iš anksto nuoširdžiai 
dėkoju už Jūsų gerą širdį, orga
nizuotumą, pasiaukojimą lietuviš
kam reikalui ir linkiu didžiausios 
sėkmės.

Jus sveikina ir Vasario 16 Gim
nazijos moksleiviai, direktorius, 
mokytojai ir visas ■ personalas.

Jūsų: —
(-) Fr. Skėrys,

PLB Vokietijos Krašto Tarybos 
narys ir gimnazijos mokytojas 

tos kalba”.
Maskvos “Komunist” šių metų 

13-jame numeryje (31 pusi.) kai 
bama apie “tautų ir tautinių kul
tūrų susiliejimą”. To vyksmo ne
reiktų įsivaizduoti kaip proceso, 
kuris galįs prasidėti tik komuniz
mui laimėjus visuose pasaulio 
kraštuose. Vienos bendros kalbos 
įgyvendinimas ir tautinių kultūrų 
susiliejimas esąs sudėtingas ir il
gas kelias, kuris, “mums atrodo, 
jau turi savo pradžią mūsų dabar 
tinėje tikrovėje”.

Tai gana aiškus išsireiškimas, 
kuris pavergtiesiems kraštams 
nieko gero nelemia. Toks partijos 
nusistatymas dėl rusų kalbos vy
ravimo, savaime aišku, stiprins ru
sifikaciją netik tautinėse respub
likose, kaip Lietuvoje, bet ir sate
litiniuose kraštuose. Tiesa, visa tai 
neliks be pasipriešinimo. Jau tu- j 
po Stalino mirties pasireiškė tau
tinis pasipriešinimas prieš rusifi
kaciją. Jis nėra nuslopintas nei da- 
bar. Komunistų partija stengiasi 
akcentuoti ir kalbos srityje "lais 
vanoriškumą”, tačiau tai yra tik 
akių dūmimas, panašus į “savano
rišką” kolchozaciją ir Lietuvos 
žmoiių “savanorišką” perkeldinė- 
jimą į Sibirą.

Būdinga yra įvykių raida tokio
je sovietinėje respublikoje kaip 
Kazachstane. Ten vietiniai gyven
tojai jau besudaro tik trečdalį gy
ventojų, o atkeltieji vartoja rusų 
kalbą. Kazachijoje jau ketvirtoji 
dalis vaikų lanko mokyklas rusų 
kalba, apie ką patenkintas prane
šė Maskvos “Komunist” šių metų 
3-jame numeryje.

Toje akcijoje prieš atskirų res 
publikų tautines kalbas didelis 
vaidmuo tenka, žinoma, vietiniams 
komunistams. Bet kai jie vergiš
kai pildo visasąjunginio rusiškojo 
centro nurodymus ir pageidavimus, 
atspara iš tos pusės prieš rusifi
kaciją yra menka. Tuo tarpu 
Maskvos ck deklaruoja: “Kova su 
vietiniu nacionalizmu ir skiepiji
mas draugystės ir begalinės mei
lės didingai rusų tautai yra pir
maeilė pareiga visų atskirų tautų 
komunistų”.

žėjęs. Svarbiausioji darbo neeko
nomiškumo priežastis esanti maši
nų gedimas dėl netikusios koky
bės. Pavyzdžiui, sako P. Vasinaus
kas, naujos akėčios netenka treč
dalio virbalų vos valandą paakė- 
jus... Mėšlo kratytuvai, turį nor
maliai atlikti darbą per 4 dienas, 
dirba 14 dienų. Bckuliant patikri
nimo metu rasta 50% darbininkų 
besėdi, nes mašina sugedusi. Be 
to, mechanizatoriai esą nerūpes
tingi, dirvos netikusios mašinoms, 
javuose perdaug piktžolių, bloga 
darbo organizacija.

To paties eksperimentinio ūkio 
inžinierius V. Balčiūnas pareiškė, 
kad kauniškio “Neries” fabriko 
pagamintos kuliamosios mašinos 
išleidžiamos nebandytos ir ketu
rios tokios mašinos pirmomis dar
bo dienomis "išėjusios iš rikiuo 
tės”.

★ Geras medaus derlius Lietu
voje. Vilniaus žemės ūkio techni
kumo mokamasis ūkis buvo išve
žęs į Panerių miško viržynus 50 
bičių šeimų ir išlaikė jas ten apie 
45 dienas. Kiekviena bičių šeima 
surinko vidutiniškai po 25 kg. me
daus, o atskiros šeimos davė net 
po 45 kg. Panašiai buvo ir kituo 
se Lietuvos rajonuose. Minėtas 
ūkis iš tų 50 bičių šeimų surinkęs 
1.250 kg. medaus ir jį pardavęs 
už apie 26.000 rublių (išeina dau
giau negu 20 rublių už kg.).

* Lenkai skolinasi P. Skardžiaus 
veikalą. Poznanės centrinė biblio
teka kreipėsi i Vilniaus universi
teto mokslinę biblioteką prašyda
ma paskolinti P. Skardžiaus vei
kalą "Lieuvių kalbos žodžių dary 
ba”. (Poznanėje gyvena prof. 
Otrębskis, mokslinės lietuvių kal
bos gramatikos autorius).

Kiti apie mus
“KAIP GALIMA MANYTI, KAD 
PABALTIJO IR KITOS TAUTOS 
APSIPRAS SU SAVO LIKIMU'.” 
KLAUSIA FRANCOIS PONCET

“Le Figaro" (Paris) lapkr. 8 d. 
laidoje atspausdino ilgą straipsnį 
antrašte: “Tikroji taika”, kurio 
autorius yra buv. Prancūzijos am
basadorius Vokietijoje, Francois 
Poncet. Straipsnis palankus ir pa- 
baltiečiams ir apskritai pavergto
sioms tautoms. Pradžioje pastebi
ma, kad Chruščiovas ir Amerikos 
kelionės metu ir kitomis progomis 
labai piktinosi "Pavergtųjų tautų 
savaitės” paskelbimu ir tuo, kad 
jam tai nuolat primenama. Be 
reikalo Chruščiovas nervinasi, ra
šo Poncet. Jo jaudinimasis rodo, 
jog jo sąžinė ne visai gryna. Kaip 
gali jis, būdamas realistas, įsivaiz
duoti, kad pabaltiečiai, lenkai, 
vengrai, čekai, rumunai, bulgarai 
apsipras su savo likimu, jausis 
laimingi ir nieko daugiau nepa
geidaus? Ir kaip jis gali tikėti to
kia savo pažiūra laimėsiąs pasau
lio opiniją? Jei jis savo politikoje 
būtų tikras, jis nevengtų toms 
tautoms, apie kurias čia kalbama, 
duoti laisvės pačioms pasisakyti. 
Bet jis siekia ant pavergtųjų tau
tų kapo akmenį pastatyti. Jokia 
pacifistinė koegzistengija — jei 
ji tikrai būtų įgyvendinta — ne
galės reikšti, kad ypatingos Vidu
rio ir Rytų Europos problemos 
galėtų būti laikomos išspręstos. 
Galima tuos klausimus kartais ati
dėti, bet jie liks visvien opūs. Iš 
kitos pusės neturėtų grynos sąži
nės ir Vakarų valstybės. Jei pa
vergtosios tautos jau netektų ga
limumo į jas (Vakarų valstybes) 
šauktis, tai Vakarai paneigtų vi
sus savo principus ir idealus. 
Chruščiovas pritarė generolui de 
Gaulle, kai šis Algerijai pažadėjo 
apsisprendimo teisę. Jei tautų ap
sisprendimo teisė tinka vieniems, 
tai ji turi būti pritaikyta ir. ki
tiems. Argi tai nebūtų didžiulis ci
nizmas kitur reikalauti to, ko ne
nori pripažinti pas save namie? 
Jei būsimuose susitikimuose ir 
konferencijose ir būtų pasiekti kai 
kurie susitarimai kontroliuoto nu
siginklavimo ar Berlyno klausiniu 
— tuo vis dar nebūtų pasiekta 
pastovi taika. Tikroji taika gali 
būti tik tuomet, kai tautos pačios 
laisva valia ją įgyvendins ir kai 
nebebus pavergtų tautų, baigė sa
vo įdomų straipsnį Francois Pon
cet
LENKŲ SAMPROTAVIMAI DĖL 

AMERIKIEČIŲ POLITIKOS
RYTŲ EUROPOJE

“Kultūra”, Paryžiuje leidžiamas 
lenkų intelektualų organas, rug
sėjo mėn. laidoje kritikuoja JAV 
politiką Rytų Europos klausimais 
ir amerikiečių (ypač “Amerikos 
Balso”) propagandos metodus. 
Amerikos radijas perdaug kalbąs 
apie grynai amerikietiškus reika
lus, per mažai apie problemas, ku
rios rūpi europiečiams. Kritikuo
jama ir amerik. įstaigų bei parei
gūnų, bendradarbiaujančių -su 
emigrantais, jų atžvilgiu elgsena. 
Toji elgsena kartais esanti gru
bi. Kai dėl amerikiečių nusistaty
mo satelitinių tautų laisvės reika
lu, tai “Kultūroje” rašoma:

“Amerikiečiai be abejo pagei
dauja, kad satelitai atgautų nepri
klausomybę, bent jau Suomijos 
pavyzdžiu. Bet Amerika nežino, 
kaip tai įvykdyti. Priemonių pasi
rinkimas politikoje yra svarbiau 
negu pačių siekių nustatymas. Kol 
tos priemonės pasireiškia miglo
tai, neaiškiai, tol JAV užsienio 
reikalų ministerijos politika sate
litų atžvilgiu sudaro įspūdį, kad 
toji politika yra neryžtinga ir 
svyruojanti. O jeigu šitaip atrodo 
politika, kaip turi atrodyti pro
paganda, kuri juk yra politikos 
atspindys?” (E.)

MIRĖ
AGRONOMAS VIKTORAUSKAS

Spalio 25 d. Kaune mirė agr. 
Mikalojus Viktorauskas, buvęs 
Lietuvos žemės ūkio Rūmų smul
kiųjų ūkio šakų skyriaus vedėjas. 
Dabar jis ilgą laiką buvo Kauno 
tarprajoninės daržovių Veislinių 
sėklų kontoros valdytojas. Dėl jo 
mirties šeimai užuojautą pareiškė 
eilė bendradarbių, kurių tarpe yra 
buvusių ž.Ū.R. pareigūnų agro
nomų: S. Banikovas, M. Brazaus
kas, S. Gineitis, B. Kazėlka, J. 
Kriaučiūnas, V. Narbutas, A. Rad
zevičius, S. Petkevičius, P. Rim
kus, J. Steikūnas, — J- Šilinis.
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DR. JONO ŠLIUPO MIRTIES SUKAKTIS TARPTAUTINĖ SKAUTU KONFERENCIJA 
INDIJOJE

RAŠO: A. KRAUSAS

Daktaras Jonas Šliupas mirė 
Vokietijoje 1944 m. lapkričio G 
dieną, ir ten jo kūno palaikai, 
senovės lietuvių papročiu, buvo 
sudeginti. Vėliau šeima jo urnų su 
pelenais atsigabeno i š. Ameriką. 
Urna yra įamžinta Čikagos lietu
vių tautinėse kapinėse. Lietuvių 
tautinio atgimimo patriarcho ir 
vieno iš “Aušros” redaktorių na
tūrali poilsio vieta, be abejo, tu
rėjo būti jo gimtinėje Lietuvoje. 
Tačiau Dr. J. Šliupas per daugiau 
nei tris dešimtmečius buvo tiek 
suaugęs su Amerikos lietuvių gy
venimu, tiek darbų ir pėdsakų čia 
palikęs, kad jo palaikams ilsėtis 
dera ir svetinga Amerikos žemė. 
Be abejo, tik laikinai, — kol Lie
tuva nėra laisva, tačiau tikėkime 
kad kada nors Dr. J. šliupo urna 
grįš į tėvynę.

Taigi praėjo lygiai 15 metų, 
kai daktaras nuo mūs atsiskyrė, 
pačiuose karo viesuluose buvo 
priverstas bėgti iš savo tėvynės, 
maskoliams jon iš naujo įsiveržus, 
ir nebesuspėjęs pasiekti Ameri
kos, kurion jis tikriausiai, jei bū
tų dar pagyvenęs, būtų ir atvy
kęs.

ĮVERTINKIM TIKRĄJĮ ŠLIUPĄ

Dr. Jonas šliupas saVo ilgo gy
venimo kelyje daug ir įvairiose 
srityse dirbo, daug ir ginčų tu
rėjo. Kovojo jis prieš Lietuvos 
pavergėjus, kovojo už lietuvių 
tautos laisvę, už tautinį sąmonin
gumų, už tautines idėjas. Na, ir 
pats buvo nemažiau puolamas jš 
kitaip įmanančių ar kitaip, tnegu 
jis, tikinčių pusės.

Ypač dėl tų tikybinių kovų mū
sų istorikai ir spauda, atrodo, Dr. 
J. šliupui , darė ir kartais tebeda
ro skriaudą. Kaikurių fanatiškų 
srovių jis įvertinamas, kaip ant
raeilis ar net trečiaeilis lietuvių 
tautinio atgimimo veikėjas.

Gerai dar žinoma tiesa, kad sa
vo laiku, prieš 50-60 metų, š. 
Amerikoje vad. “šliuptarnius" 
kaikurie sluogsniai kurstydavo 
mušti, ir mušdavo.

O tuo tarpu Dr. J. šliupas buvo 
ir liko pirmaeilis lietuvių tauti 
nio atgimimo patriarchas, apskri
tai — gal pats didžiausias š. 
Amerikos lietuvių tautinio atgi
mimo veikėjas, šliupo kovos prieš 
lenkuojančius lietuvius kunigus, 
buvo tik vienas ir vargu ar esmi 
n is epizodas. Tai buvo tik jo te<- 
sė reikšti savo nuomonę, kaip ki
tų buvo tokia pat teisė juos gin
ti. Tautiniu požiūriu tai neturėjo 
daug reikšmės. Tiesa, ir šiandienMOTERŲ PASAULYJE

Surinko

..ir Plastikini* narna*. Greitu lai
ku gyvenami namai bus statomi 
iš plastikos. Nežiūrint klimato 
skirtumų, plastikiniai namai gu
lės būt statomi visuose kraštuose. 
Ir kas svarbiausia, jų konstrukci
ja atpalaiduos šeimininkę beveik 
nuo visų namų apyvokos darbų.

Plastikinis namas nebus reika
lingas dažymo, durys ir langai 
bus elektros operuojami, dulkės 
negalės prasiskverbti j vidų, šil
dymas, apšvietimas ir virimas taip 
pat nesudarys jokių problemų.

Plastikinės grindys turės įmon
tuotas automatines šildymo ir va
lymo sistemas. Jų nereiks polišuo- 
ti, vanduo ir chemikalai jų nega
dins. Lubose įmontuotas specialus 
apšvietimas skleis šviesą vienodai 
visame kambaryje. Speciali šildy
mo pompa automatiškai apšildys 
namus žiemos metu ir vėsins va
sarą.

Ypatingai daug dėmesio skiria
ma virtuvės ir skalbyklos įrengi
mui. Šildymo ir šaldymo aparatai, 
automatinės elektronų krosnys, 
indų plovimo mašinos, šiukšlių 
naikinimo preparatai, automatinė 
skalbykla — džiovykla sumažins 
šeimininkės darbus iki minimumo.

šitoks idealus namas iš plasti
kos amerikiečių architektų, įvai-

KASO: JUOZAS J. BACHUNAS, 

SODUS, MICH. U.S.A.

(Specialiai “Mūsų. Pastogei”)
tos rūšies ginčai kartkartėmis dar 
tebevyksta. Vieni įrodinėja, kad 
be religijos, ypač be' katalikiško 
tikėjimo, negalį būti gero ir “pil
nutinio” lietuvio. Kiti vėl, religi
jos reikšmės neneigdami, tvirti
na, kad tautybei viena ar kita 
religija neturi esminės reikšmės.

Dr. J. šliupo veikla ir nuopel
nai daug platesni, negu laisva- 
manybės skleidimas ir kova su 
kunigais. Didysis aušrininkas, at
vykęs š. Amerikon, esmingai pa
spartino lietuvių išeivių atgimi
mo aušrų. Jis kūrė, leido, redaga
vo, pats prirašė naujai įsteigtus 
Amerikos lietuvių laikračius. 
Trūkstant inteligentų, jis su di 
dele energija griebėsi darbų, ku 
rie nepriklausė jo specialybei. Ne
būdamas literatas, jis rašė lietu
vių literatūros istoriją. Nebūda 
mas istorikas, jis rašė knygas apie 
Lietuvos istoriją. Nebūdamas po
litikas, jis rašė knygas patarnau
ti Lietuvos politiniam atgimimui 
ir nepriklausomybės idėjai popu
liarinti. O juk būtų, rodos, galė 
jęs rašyti tik medicinos klausi-, 
mais, ar dar mažiau — verstis ra
mia, pelninga gydytojo praktika.

KADA SULAUKSIME 
ŠLIUPO MONOGRAFIJOS?

Ilgo jo amžiaus plačių ir dide
lių darbų aprašymas negalimas 
trumpame laikraščio straipsnyje. 
Prisimenant Dr. J. šliupą jo mir
ties 15 metų proga, mano tiks
las buvo kitas. Tai stambesnis vei
kalas Dr. J. šliupui paminėti, jo 
darbams aprašyti ir jo reikšmei 
mūsų tautos istorijoje įvertinti. 
Jei teisingai suprantu, tai tas 
pats, ką mokslingesni žmonės va
dina monografijomis.

Kaip atsimename, jau bus gal 
prieš dešimtį metų Amerikoje ki
lusi mintis išleisti stambesnę kny
gą apie Dr. J. šliupą ir tam tiks
lui Čikagoje susidarė specialus 
komitetas, kuris pradėjo . rinkti 
aukas, rūpintis gauti rašinių apie 
Šliupą ir surasti tokio sudėtingo 
veikalo redaktorių-tvarkytoją. Re 
daktoriumi buvo pakivestas labai 
tam tinkamas mokslo žmogus — 
prof. Vaclovas Biržiška. Bet jis 
tada buvo labai apsikrovęs dar
bais, redagavo Lietuvių Encik
lopedijų, pats buvo užsiėmęs savo 
specialybės raštais, ir darbas jam 
sparčiai nėjo. Pagaliau jis mirė, 
darbo nebaigęs, o gal nei neįpu- 
sėjęs.

Po to, Dr. J. šliupo monogra
fijos išleidimas beveik visiškai ap
tilo.

Rūta

rių sričių mokslininkų ir eksper
tų jau ruošiamas.

ir Ameriko* architektai, jieško- 
dami naujų idėjų, j namų archi
tektūrą įnešė apskritą liniją. Vie
nas iš įdomių projektų yra apskri
timo formos virtuvė, kur šeiminin
kė aplink save turi visus reikalin
gus virtuvės rakandus.

★ Moterų įkaičiu* perviriy* vy
rų skaičių jau apie 1960 metų vi
durį, taip tvirtina Melburno Uni
versiteto prof. D. Cochrane. Da
bar Australijoje vyrų yra dau
giau, nei moterų.

★ Motery* yra gereinė* valruo- 
tojo*, nei vyrai. Kelių metų ste
bėjimai ir nelaimingų atsitikimų 
statistika Londone ir Sydnėjuje 
rodo, kad moterys važiuoja auto
mobiliais atsargiau, vengia rizikos 
ir dėl greitesnės orientacijos daž
niau išvengia nelaimingų atsitiki
mų, negu vyrai.

★ Kauno ir Vilniau* fabrikuose 
•varstoma, ar galima įvesti pen 
kių dienų po aštuonias darbo va
landas savaitę. Iki šiol dirbama 
šešios dienos po 7 vai.

Popieriaus fabriko darbininkės 
pareiškė: “Dvi laisvos dienos per 
savaitę? Juk tai svajonėl”

Spėju, jog ne man vienam rū
pi, kad monografija apie Dr. J. 
šliupų būtų ko pilniausia ir ko 
geriausia, čia nėra nei vienos 
partijos, nei srovės, nei vienos 
kurios tikybinės (ar netikybinės) 
grupės reikalas, šališka arba tik 
vienu kuriuo požiūriu suredaguo
ta šliupo monografija negalėtų 
patenkinti tokiai knygai statytinę 
uždavinių ir net nebūtų tinkamas 
jo paminėjimas, šliupas antrojoje 
savo gyvenimo pusėje nebebuvo 
siaurai partinis žmogus. Jaunys
tėje jis buvo socialistas, vėliau 
plačių pažiūrų demokratas, tauti 
ninkas (ne partine prasme). Grį
žęs į nepriklausomą Lietuvą, jis 
rodos jokiai partijai nebepriklau
sė, dirbo tai, ką tikėjo esant nau
dinga lietuvių tautai. Prez. Sme
tonos valdymo laikais jis kelis 
metus buvo Palangos vasarvietės 
burmistru. Pasiekęs gilios senat
vės, jis didesnių pareigų nebeno
rėjo ir gal nebūtų galėjęs atlik
ti.

Dr. J. šliupas, lietuvių tautinio 
atgimimo patriarchas, laisvės ko
vų dešimtmečių veteranas, pri
klausė visai lietuvių tautai. Ne
reikėtų jo asmens nuopelnus ma
žinti, įstatant į siaurus partinius 
ar srovinius rėmelius. Monografi
joje apie šliupą galėtų pasisaky
ti ir tie, su kuriais jis kovojo, pa
sisakyti bešališkai, ramiai, kultū
ringai, kaip yra istorijoje vertina
mi .dideli veikėjai, neatsižvelgiau 
į tai, ar jų pažiūroms ,mes šian
dien pritariame ar kur negalime 
pritarti. Dar turime Š. Amerikoje 
tiesioginių ir netiesioginių Dr. J. 
Šliupo šeimos narių. Yra sūnus in
žinierius, šiuo metu atliekąs savo 
profesijos tarnybą Afrikoje, yra 
dukterys, podukros, anūkai ir jų 
šeimos. Reikėtų su jais pasitarti, 
pritraukti į talką, jų-meilė ir rū
pestis daug galėtų patarnauti su
manymui geriau šį reikalą atlikti. 
Susidaręs platesnės apimties ko
mitetas gal lengviau galėtų ai- 
likti visus kitus sunkius darbus, 
patraukti daugiau bendradarbių ir 
surasti naują rimtą monografijos 
redaktorių. Tatai liečia ne tik 
Ameriką, bet ir Australijos kul
tūrininkus, kurie neturėtų būti 
abejingi šio didžiavyrio atminčiai 
įamžinti.

Dr. Jonas šliupas buvo vienas 
iš stambiųjų Lietuvos nepriklau
somybės kūrėjų ir Amerikos lie
tuvių atgimimo veteranas. Mums 
lieka pareiga pastatyti jam juo 
gražiausią paminklą, kurio neiš
plautų lietūs, nesugraužtų laiko 
rūdys ir audros neišverstų.

Atrodo, ši svajonė nelengvai 
įgyvendintina “darbininkų roju
je”.

ė- Maskvoje pasirodė pirmasis 
komunistinėje Rusijoje madų žur
nalą* “Modi”. Jame yra 43 spal
voti paveikslai vakaių stiliaus 
suknelių, kokias dėvi elegentiš- 
kos moterys Prancūzijoje, Ameri
koje, Anglijoje.

Vakaruose spėjama, kad to žur
nalo išleidimui turėjo įtakos 
Chruščiovo žmonos apsilankymas 
Amerikoje ir vis didėjantis skai
čius turistų, lankančių Rusiją.

Tačiau tatai tėra tik farsas, nes 
nė vienos tokių suknelių negali
ma gauti Maskvos krautuvėse.

“IZVESTIJOMS“ NEPATINKA

Maskvos “Izvestijų” rugsėjo 13 
dienos laidoje tilpo to laikraščio 
bendradarbio N. Konovalovo re
portažas iš Lietuvos, kuriame jis 
būdingai atvaizduoja kai kuriuos 
Lietuvos gyvenimo bruožus.

Girdi, nors jau daug Lietuvos 
kolchozininkų yra perkelta iš vien
sėdijų j kolektyvines gyvenvietes, 
vis dėlto daug dešimčių tūkstan
čių kolchozininkų tebegyveną 
viensėdijose. Viensėdijų sistemai 
likviduoti reiksią dar daug metų.

“Ištuštėjo gatvė*...“

“Izvestijos” reporteris labai ne
patenkintas Lietuvos gyventojų

Lėktuvu Indijon
Ankstybą liepos mėn. 28 dienos 

rytą nemažas būrelis konferenci
jos delegatų susirinkome Maniios 
aerodroman. Atlikę formalumus, 
susėdome lėktuvan, kuris atsiplė
šęs nuo žemės pakilo j saulėtą 
dangų. Ypatingas jausmas apėmė 
mus. Pažvelgėme dar kartą į Fili
pinų žemę, kurion iš visokių ša
lių ir sričių buvome suskridę 
skautai didžion bičiulystėn ir bro
liškumo šventėn, čia prabilo šir
dys ir sielos, išnyko visokios už
tvaros, skiriančios vienas kitą, čia 
spaudėme stipriai kits kitam ran
kas, nežiūrint kokios rasės, tau
tos ir religijos ir pasižadėjome 
amžinai budėti augštųjų idealų 
sargyboje, aukojantis Dievui, Tė
vynei, žmonijai ir Skautijai. čia 
10 dienų bendravome ir žaidėme, 
plakančiom širdim vienas kitą pa
sitikome, prasmingai laiką pralei
dome. Didysis Kūrėjas laimino 
mūsų didžiąją šventę ir sustipri
no mus dar labiau suglausti gre
tas besiekiant augštųjų skautijos 
idealų, čia ir lietuviškoji trispal
vė linksmai supleveno pirmą kar
tą po Didžiojo Pasaulinio Karo 
didžiojoj džiamborės arenoj. Ji 
kaip šviesi vilties žvaigždė sušvi
to šią tamsią naktį ir suteikė jė
gų kovoti dėl mūsų brangios Lie 
tuvos laisvės, čia sušvito ryškiau 
ir keliai, vedą į visuotiną žmoni
jos susipratimą, į broliškumą ir 
meilę. Tam pasižadėjome budėti, 
amžinai budėti!

Jau iš mūsų akiračio išnyko Fi
lipinų žemė, susidedanti iš 71C7 
salų salelių. Mes skrendame į New 
Delhi, Indijos sostinę. Ir nugštai 
danguje virš debesų skrendant su
radau naujų Lietuvos ir lietuvių 
skautų bičiulių, šalia manęs sėdė
jo kunigas Paulius Lannie, belgas, 
gyvenąs Formozoje. Tuo lėktuvu 
skrido ir vokiečių Skautų Sąjun
gos užsienio dalies vedėjas bei 
Tarptautinio Komiteto narys dr. 
Paul Kc-enig. Su paskutiniuoju 
ypač norėjau artimiau susipažin
ti ir jį palenkti kaip Tarptautinio 
Komiteto narį egzilų, lietuvių 
skautų naudai. Į savo draugyste 
dr. Paulių Koenig pasikviečiau. 
Užsimezgė gyvas pokalbis, užsitę
sęs ilgoką laiką, kuriame belgų 
skautų kunigas Paul Lannie, dr. 
Paul Koenig ir aš nuoširdžiai da
lyvavome.

Pirmiausia paprašiau dr. Pau
lių Koenigą užtarti egzilus skau
tus, kai bus svarstomas Tarptau
tiniame Skautų Komitete egzilų 
skautų klausimas. Jis pasisakė 
esąs palankus egzilų skautams, jų 
tarpe ir lietuviams ir pažadėjo 
užtarti. 'Egzilų skautų likimo ga
linčios susilaukti ir bet kurios ki
tos tautos, dabar laisve besidžiau
giančios, o taip pat ir tų tautų 
skautai. Jis pasisakė labai su- 
prantąs mūsų būklę, nes nemaža 
dalis vokiečių skautų, dabar esan
čių sovietinėje zonoje, neša sun
kų likimą ir negali skautauti.

Vėliau mūsų trijulės kalba nu
krypo j tautų išsilaikymą ir jų 
prasmę žmonijos gyvenime. Vo 

tikybiniais įpročiais. Pasitaikę janr 
būti Joniškyje šv. Jokūbo dieną. 
Tą dieną į Joniškį suplūdę dau
gybė žmonių iš visos apylinkės.

“Kai tik suskambėjo bažny
čios varpai, ištuštėjo gatvės ir vi
si — jauni ir seni — suėjo į baž
nyčią pamaldoms”.

Kaimo klubai esą uždaryti. Juo
se jaukumo nėra per pėdą. Mažai 
kas juose lankosi. Ateistinės pas
kaitos vykstančios tik pačiuose 
centruose ir tokiuose parengimuo
se vis tie patys asmens, kurie jau 
savaime netiki. I viensėdijas lek
toriai nevyksta. Visame rajone 
esanti tik viena biblioteka. Kovin
gų ateistų veikimo pėdsakų nema 
tyti nė centruose. Iš 360.900 kcl- 
chozininkų tik 94.000 yra prieina
mi radijo transliacijoms.

Maskvos laikraščio korespon 
dentas dar pastebi, kad, nors daug 
viensėdžių likviduojama, daug kur 
esą matyti statant naujus atski
rus trobėsius.

kietis pareiškė nemaža simpatijų 
lietuvių tautai, bet lietuviai turį 
atsibusti iš romantizmo, šiandieną 
tik ta tauta galėsianti išlikti, kuri 
galės atlaikyti pasaulio varžyti
nėse savo reikšmingais įnašais į 
žmoniją. Pasaulis šiandien esąs 
nesveikas, tiesa ir teisingumas ne- 
visuomet pabojamas valstybių 
bendravime, kas veda j didelius 
konfliktus ir nelaimes. Ir mate
rialinės vertybės, kurias kuria 
tauta, leidžia lengviau atlaikyti 
varžytines pasaulio arenoje. Aš 
bandžiau įrodyti, kad vidinė sielos 
kultūra yra pati svarbiausioji gy
venime. Tauta, sukūrusi dvasinių 
vertybių, stiprėja ir savo dalį įne
ša į žmonijos lobyną. Tik ta tau
ta, kuri kuria dvasines vertybes, 
gali išlikti gyva, nors ir kaip ji 
būtų persekiojama ir žudoma. 
Lietuvių tauta, būdama iš seno
vės laikų augštos kultūros, vidi
nės kultūros tauta, išlaikė vertin
gų savo savybių. Jos kūryba nė
ra visoms tautoms pasauly žino
ma, mes turime iškilti iš siauru
mo, kuris daugelyje kraštų šian
dien vyrauja. Tik per žmonišku
mą ir taurumą mes pajėgsime iš
kilti iš šių dienų žmonijos ne
sveikumų. Turime išugdyti tiesaus 
charakterio jaunąją kartą, kuri 
per pasaulio melą, įvairius kon
fliktus neštų tikro broliškumo ir 
meilės vėliavą į šviesesnį žmoni
jos rytojų. Ir kiekvienas žmogus, 
eidamas per savo tautą, bei vyk
dydamas Augščiausiojo jam pa 
skirtą uždavinį, gali daugiau rei
kšti žmonijos gyvenime.

Kunigas Paul Lannie, eidamas

KITUR SPAUDOJ PASIŽVALGIUS
Amerikos lietuvių spauda, kaip 

ir dera, paskutiniu metu intensy
viai svarsto naujus lietuviškojo 
veikimo metodus. Siūloma kartais 
iš pagrindų pakeisti senuosius po
litinės, kultūrinės ir apskritai 
tautinės liet, veiklos metodus.

Šia tema straipsnyje — “Nau
ji laikai teikalauja ir naujų veik
los planų” — Amerikos liet, tau
tinės minties laikarštis “Dirva” 
(išeinąs 2 kartu į savaitę), Šiuo 
klausimu kalbėdamas, sako:

“Visi, kurie dar neprapuolėm 
vien tarp savų namų, automobi
lių ir naujai sukurtų biznių, sie
lojamės lietuvybės reikalais. Ir 
vieni daugiau, kiti mažiau, tai lie
tuvybei išlaikyti ir kurstyti ati
duodam savo duokles. Kas pini
gu, kas plunksna, kas eiliniu dar 
bu lietuviškuose parengimuose, o 
kas prakalbomis ir reikalingais 
pagraudenimais.

Vienok tie visi, kurie tais rei
kalais sielojamės, jau akivaizdžiai 
pastebime, kad seni veiklos meto
dai nebeduoda tų gerų veiklos re
zultatų, kuriais anksčiau buvo 
galima laimėti. Dabar, gyvenimui 
beveik kelius kartus apsivertus, 
visi nori didesnės ir geresnės ak
cijos, visi nenori tai matyti, ka 
prieš metus ar anksčiau matė, da
bar ir visuomeninėj veikloj, kaip 
dailėj ir kitokiam mene, ieškoma 
naujumų. Ir jei tų naujumų pa
jėgiama surasti, tuo pačiu pajė
giama ir paskui save daugiau į 
tokią veiklą patraukti.

Stebiu daugelio lietuviškųjų or 
ganizacijų, iš Lietuvos atneštinių, 
veiklą. Be metinių švenčių minė
jimo ir jubiliejų rengimo jos far 
si neturi ko veikti. O ar ne tas 
pats ir su daugeliu čia rastų or 
ganizacijų. O ar ne tas pats ir su 
mumis pačiais, kurie minime gi
mimo, vedybų, juokingai mažas 
10, 15 ar 20 metų kokios nors 
veiklos sukaktis. Kai kurie net 
užsimano viešai minėti, sakysim 
23 metų vedybinę sukaktį. O dar 
geriau, nesenai Clevelande vienas 
naujas ateivis sumanė paminėti 
15 metų iš Lietuvos pabėgimą ir 
tose “iškilmėse”, dalyvaujant 203 
sukviestų valgytojų ir gėrėjų, 
prakalbas sakė bendrinių organi
zacijų atstovai, jau nekalbant apie 
kitus mažesniuosius... Tuo tarpu 
tą pačią dieną vykęs Čiurlionio 

dvasininko pareigas jau ilgą Jaikų 
ne namie (Belgijoje), bet Formo
zoje, pasisakė, kad jis jaučiąsis 
visur būdamas kaip namie. Jis vi
sur būdamas jaučiasi pasaulio pi
liečiu.

Pabaigę pokalbį žvelgėme pro 
debesų plyšius žemyn ir pamatė
me jau Indijos žemę. Ten, apa
čioj, matėsi sodybos, ryžių laukai, 
kaip ir Filipinuose. Olandų kara
liškojo oro laivyno aptarnavimas 
labai geras. Mus maitino tinka
mai, lėktuvas patogus ir malonu 
buvo juo keliauti. Kiek pavargus 
nuo kelionės ir lėktuvo ūžesio, 
nusileisdavome pakely esančiuose 
aerodromuose atsigaivinti ir atil
sėti. Su tuo pačiu lėktuvu skrido 
Tarptautinėn Skautų Konferenci- 
jon ir Britų Imperijos Skautų Są
jungos šefas lordas Rowallan. 
(Jis dabar yra paskirtas Tasma
nijos gubernatorium. Naujuoju 
šefu yra paskirtas Sir Charles 
Maclean). Teko ir su augštuoju 
skautų pareigūnu susieiti ir pa
kalbėti. Apskritai, šioji kelionė 
lėktuvu buvo be galo įdomi ir te
ko joje su vadovaujančiais įvai
rių valstybių vyrais susipažinti 
ir susilaukti pritarimo ir simpa
tijų Lietuvai ir LSS-gai. Didelio 
susidomėjimo ir palankumo Lietu
vai parodė dr. H. Banai, Irano 
valstybės Skautų Sąjungos gene
ralinis sekretorius.

Mūsų lėktuvas per debesų duk
nas pradėjo leistis žemėn. Lėktu
vo karininkas per garsiakalbį pa
skelbė: “Prisiveržti diržais! Ne
rūkyti! Leidžiamės j New Delhi 
aerodromą!” 

sodo koncertas buvo beveik be 
klausytojų ir neatsirado nė vie
no lietuviškų organizacijų atsto
vo, kuris jiems pasakytų žodį.

% Mano galva, takia veikla, kuri 
nustumia bendrinius reikalus ir 
nusileidžia j asmeninį pilkumą, 
prilygsta nuliui. Ji daugiau paten
kina mūsų pačių savimeilę, bet 
ji nieko patrauklaus neduoda nei 
mūsų priaugantiems, nei bendrie
siems reikalams.

žinoma, niekas niekam negali 
uždrausti ir nurodyti, kaip kas 
turi savo asmeninius reikalus 
tvarkyti, bet kam tada su tokiais 
reikalais eiti į viešumą ir net 
stengtis gauti viešosios opinijos 
pritarimą. Visad ir visuose kraš
tuose buvo ir bus daromos asme
ninės žmonių šventės, bus valgo
ma ir geriama, bet niekad jos ne
vaidino ir nevaidins jokio dides
nio vaidmens. Tai apie jas gal 
daug geriau tik kalbėti savųjų 
tarpe ir tik savųjų tarpe, be jo
kių pretenzijų, jas atšvęsti.

Reikia pasidžiaugti, kad lietu
viškoj veikloj naujumų ieškant, 
labai gražų pavyzdį davė mūsų 
jaunimas, specialiai suorganizavęs 
krepšinio rinktinę, ją patrenira- 
vę ir išleidę į Pietų Amerikos 
kraštus ambasadoriauti. O ar ne
galėtų ir kitos organizacijos ką 
nors naujo sugalvoti. Gali, nes ga
limybių tūkstančiai, jei tik tas 
galimybes paversti darbais, atsiras 
dirbančiųjų. O mūsų visuomenė, 
kada numato, kad veikla nesibai
gia vien prakalbomis ir pažadais, 
bet jau imamasi tikro darbo ir tie 
darbo daviniai matyti, ateina į 
talką ir savo cento geram reika
lui nepagaili. Nepagailėtų ir šiuo 
atveju, jei tik pamatytų, kad tas 
darbas naujumu kvepia ir naujai 
mūsų veiklą sujundins.

Ne nuo mūsų valios priklauso, 
kad laikai labai pasikeitė, bet nuo 
mūsų valios priklauso, kad ir 
šiuos laikus galima pakinkyti mū
sų tautiniams reikalams. Tik ne
reikia įsimylėti j tai, kas buvo da- 
romą prieš 50 ar 25 metus ir visa 
tai beždžioniškai kartoti. Reikia 
paieškoti naujumų ir tais nauju
mais padaryti gyvą lietuvišką 
veiklą. Gyvą eilinėse, gyvą ir 
bendrinėse organizacijose. O ypač 
tose, kurios pretenduoja mus vi
sus atstovauti.
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MUSU GYVENIMO AKTUALIJOS
I

BANKSTOWNO
LIETUVIŲ NAMŲ KRIKŠTYNOS

Iškilmės įvyko š.m. lapkričio 
mėli. 21 d. Žmonės pradėjo rink
tis dar prieš 6 vai. vakaro, žino
vų apskaičiavimu jų suėjo, šuva 
žiavo virš 350. Tikrai tai buvo re
tas lietuvių pasirodymas. Ir kaip 
gražu, kaip malonu būti tokiame 
savųjų būryj, Džiaugėsi iškilmių 
rengėjai. Patenkinti buvo susirin
kusieji. Salė baigta, stalai gražiai 
dengti, gėlėmis papuošta, apkrau
ti gėrybėmis.

Oficialių dalį 7 v.v. pradeda 
Namų Valdybos pirmin. Br. Sta- 
šionis. Vakaro programos prave- 
dimui pakviečiamas Dr. A. Mau 
ragis, j sceną kviečiami: A.L.B. 
Krašto Valdybos pirm. inž. Izd. 
Jonaitis, Sydnėjaus kap. kun. P. 
Butkus, Bankstowno Lietuvių Na
mų pirm. Br. Stašionis ir Kūmai: 
J. Kelertas, Sof. Mauragienė, Jur
gis Petniūnas, Teresė Zakarevi
čienė, Povilas Balkus ir Laima 
Zarembaitė.

Giedamas Tautos Himnas. Skai
tomas krikšto aktas. Bankstowno 
Lietuvių Namų salė oficialiai gau
na vardų: DAINAVA.

Visi susėdę prie stalų. Prie ofi
cialiojo stalo: kun. P. Butkus, p.p. 
inž. Iz. Jonaitis, Br. Stašionis, 
p. Stašionienė, J. Ramanauskas, 
Dr. A. Mauragis, p. Nakutis, kū
mai.

Prasideda kalbos: sveikinimai,

linkėjimai. Pirmasis prabyla A.L. 
B. Krašto Valdybos pirm. — p. 
inž. Izd. Jonaitis (kalbos mintis, 
vienybė). Po jo — kun. P. But
kus (paaiškina ceremonijų pras
mę; pareiškia viltį dėl savos baž
nyčios). P J. Kelertas: "šiandien 
lygiai 30 ml", kai jis išlipęs Mel
bourne. Anuo laiku jam nepavy
kę rasti ten nė vieno lietuvio 
Sydnėjuj radęs kelius, kurie jau 
buvę susibūrę j A.L.D. Reikšda
mas savųjį džiaugsmų dabartine 
lietuvių veikla, jis čia pat Lietu
vių Namams aukoja £ 75. Visų 
džiaugsmas ir padėka išreiškiama 
ilgu rankų plojimu.

Toliau kalba: L. Inž. — Archit. 
S-gos atstovas p. Bukevičius, Sav.
— Kūrėjų S-gos vardu — V. Šlio
geris (Jis iškelia didelį idealistų 
darbų), L. Miškininkų Išeivijoje 
Australijos Skyriaus vardu p. 
Venclovas, J. Petniūnas (jis kaip 
bedarbis galįs aukoti tik £ 20), 
Skautų “Aušros” Tunto tuntinin- 
kas p. Dudaitis, A.L.K. D-jos var
du jos vicepirm. p. Dirginčius, Po
vilas Balkus savo kalbų baigia su 
£ 250 auka (žinoma, tai pats gra
žiausias ir reikšmingiausias žodis. 
Jį palydėjo audra plojimų), švie
sos vardu R. Daukus, Sportininkų
— p. Jūraitis, Sydnėjaus Apylin
kės — pirm. p. Stošius, Bankstow
no Apylinkės pirm. — p. Nakutis,

Scotas Mr. Svinton (gražiai atsi
liepė apie lietuvius, palygino su 
saviškiais; buvęs Lietuvoj), Dr. A. 
Mauragis perdavė sveikinimus — 
linkėjimus Sydnėjaus Moterų Ca
rito ir Sydnėjaus Ateitininkų var
du. Raštu sveikino Sydnėjaus stu
dentų pirm. — A. Grincevičiūte 
ir Newcastlio L.B. Apylinkės pirm. 
— P. Brūzga.

Visi džiaugėsi nuveiktais dar
bais, linkėjo sutartinai ir toliau 
dirbti. Jeigu mes būtumėm tokie 
gausūs ir dosnūs, kaip šį vakarų, 
nereikėtų verkšlenti, stebuklus 
padarytumėm!

Scenoje pasirodė baletiniu šo
kiu grakšti Edą Kimantaitė ir gra
žiomis dainomis “Rožytės" su sa
vo vadovu A. Plflku.

St. Bartkaitienė dovanojo gra
žų DAINAVOS vaizdų albumų.

Krikšto aktas pasirašytas visų 
dalyvių.

Laikui bėgant, susirinkusieji 
įsismagino, ėmė ūžti kaip bičių 
avilys. Eilė organizacijų atstovų 
turėjo atsisakyti kalbų. Br. Sta- 
šionio pakartotino prašymo tylos, 
net pakelto balso, ne visi benorė
jo išgirsti. Tačiau, besibaigiant 
dvyliktai visi tvarkingai išsiskirs
tė.

Krikštynos buvo šaunios.
Priedui: 1) oficialių dalį reikė

tų pravesti be pertraukos ir ne- 
uždelsiant, 2) aukotojus įrašyti į 
gražiai paruoštų garbės knygų, o 
tokius kaip P. Balkus įrašyti auk 
so raidėmis į salėje pritvirtintų 
lentų. K.

MALONIAUSI JOSŲ ŠIRDŽIAI

ŠALDYTUVAI

£ 159-0-0

CROSLEY šaldytuvai tikrai modernūs: motoras beveik negirdimas, o duryse įrengtos 
gilios.lentynos įvairiausio tipo bonkoms.

Nedarykite klaidos pirkdami kitur, o kreipkitės tik pa* lietuviui prekybininku*: 
Pristatome visur, iš kur tik užsakoma.

LENGVIAUSIOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS, 

TAUTIEČIAMS SPECIALI NUOLAIDA.

77/ (t

CROSLEY

4 NAUJAUSI MODELIAI

CROSLEY

NAUJIEJI CROSLEY ŠALDYTUVAI YRA DIDE

LĖS TALPOS, NAUJO VIDAUS IŠPLANAVIMO 

IR PUIKAUS IŠORĖS STILIAUS.

ŠIŲ MODELIŲ KAINA TIKRAI PIGI, PRADE 

DANT

CROSLEY 12 CUBIC FEET

CABRA VALE HOME FURNISHING, 
88 John Str., Cabramatta, N.S.W. Tel. UB 2899

BŪDINGA KALBA

(Bankstowno Liet. Namų 
krikšto metu)

Gerbiama* Pone Pirmininke
Pirmiausiai lai būna man leista 

padėkoti už šių suteiktų didelę 
garbę dalyvaujant šių Namų iš
kilmėse ne eiliniu dalyviu, bet kū 
mu ir dar su gražia jauna kūma.

Tikrai su malonumu stebėjau, 
kai ant šio sklypo dingo išaugusi 
žolė, atsirado pirmosios plytos ir 
palengva didėjo sienos. Ir šian
dien matome gražių salę, kuri su 
pasididžiavimu galime sakyti yra 
gražiausia Bankstown'e, o kartu 
gal ir nenusižengsiu pasakydamas, 
kad gražiausia salė, kokių turi lie
tuviai Australijoje. Jos augimas 
nebuvo lengvas, nes ne vienas la
šas prakaito nutekėjo nuo lietu
viškos kaktos ir ne viena naktis 
rūpesčio praleista šios apylinkės 
pasišventėlių, kurie negailėjo sa
vo sunkiai uždirbtų pinigų ir savo 
rankų sunkiems darbams. Aš pil
nai tikiu, kad kiekvienas čia esąs 
dalyvis pilnai įvertina jų įdėtas 
pastangas. O jaunoji karta galės 
pasididžiuoti savo tėvų įdėtu dar
bu ir pastangomis.

Lai lieka jų vargas ir prakai
tas mūsų mintyse apie šiuos na
mus kaip stipri senoviška pilis, 
kokias statė mūsų proseneliai gy- 
nimuisl nuo priešų, o mums šalti- 
nis šių Namų, iš kur spindės mei
lė savam kraštui ir jos kultūrai. 
Lai suburia šie namai mus visus: 
senesnius prisiminimui atsigaivin
ti lietuviška dvasia ir pareiga sa
vo Tėvynei jauniems — lai neša 
šie namai lietuviškos kultūros ir 
meno lobynus plėsti šiam kraštui 
ir įdiegia meilę savai tėvynei 
taip, kaip jų mylėjo ir gerbė jų 
tėvai, kurie statė šiuos namus. 
Lai nenustoja skambėjus šiuose 
namuose lietuviška daina ir nesu
stoja lietuviškas tautinis šokis iki 
šie namai čia stovės; Lai būna jie 
lyg senovės lietuviškas aukuras, 
niekuomet neužgestus ir piečius 
lietuvybę iki Australijoje gyvens 
lietuviai.

Ne kartų sielojausi, kad aš as
meniškai negalėjau čia pasidar- 
buoti fiziškai, pasiėmęs kastuvų, 
kirkų ar teptukų, kad jausčiausi, 
kad ir mano čia prisidėta. Tai ne
leido mano nelaimė, neleidžiant 
sveikatai tiems namams statant ir 
taip pat dar ir dabar. Bet lai bū
na leista man dabar sutvirtinti šių 
namų pamatus mano santaupoms, 
kurios lai kartu tampa ir paragi 
nimu visiems lietuviams remti 
šiuos namus savo aukomis, kurių, 
kaip visi žinome, dar daug trūks-

STOVYKLAI ARTĖJANT
Artinasi Kalėdų šventės, o su 

jomis ir Australijoje įprastasis 
metinių atostogų laikas, šiuo me 
tu daugumas miesto žmonių iš 
mokslo įstaigų, fabrikų bei rašti
nių skuba į gamtų — nors savaitei 
ar kitai pakvėpuoti grynu oru, 
pailsėti nuo miesto triukšmo ir 
skubaus, įtempto gyvenimo.

Visų didesniųjų lietuvių kolo
nijų Australijoje jaunimas, kiek 
girdėti, ir šiemet vyks j aplinki
nius miškus dviejų savaičių meti
nei skautų stovyklai.

šitų metinių stovyklų reikšmė 
tremties jaunimo tarpe turi dar 
didesnės svarbos, negu jos turė
davo Tėvynėje, čia jaunuolis, be 
poilsio ir žaidimų, skautiškųjų 
programų pagalba lavinasi ne tik 
būti savarankiškas ir užsigrūdi 
nęs, bet dažnai jis čia turi tų vie
nintelę progą susiburti didesniu 
skaičium su kitais lietuviukais, 
lietuvaitėmis, panaujinti savąją 
lietuvių kalbą, pramoksiant naujų 
lietuviškų dainų, pasakų, besiruo
šiant laužų pasirodymams, kon
kursams ir Lt. Dvi savaitės Die
vo kurtoje gamtoje, draugų — 
draugių būryje jaunuoliui duoda 
daugiau progų išmokti kalbėti lie
tuviškai ir sužinoti apie jo tėvų 
gimtąjį kraštą, bei pačiam pasi
justi lietuviu, negu stori tomai 
prirašytų knygų.

Sydnėjaus "Aušros” Tuntas ir 
šiemet rengia dviejų savaičių 
(gruodžio 26 — sausio 10 d.d ) 
metinę stovyklą savo nuosavoje 
stovyklavietėje Inglebumo. Sto
vyklai vadovauti paskirtas prity
ręs šioje srityje asmuo, stovyklų 
vadovavimo darbe dirbęs ne vie
nus metus — v.v. A. Alčiauskas 
Virtuvei vadovaus ir šiais metais 
nejiamainomasis “Aušros” stovyk
lų specas — ps. A. Plūkas. Užsi
ėmimus, žaidimus Ir konkursus 
praves visa eilė skautininkų ir 
skautų vyčių.

Religiniu katalikų skautų gyve
nimu ir šiais metais rūpinsis Dva
sios Vadovas ps. kun. P. Butkus.

Stovyklautojų registracija jau 
pradėta. J šią stovyklą kviečiami 
ne tik Sydnėjaus bet ir Wollon- 
gongo, Canberros, Newcastelio ir 
kitų vietovių lietuviai skautai-tės 
ir visas kitas jaunimas, sutinkąs 

ta kol bus atsiekttas galūtinas 
tikslas. Prašau priimti, Ponas Pir
mininke, mano papildomą įnašą 
šiems namams sumoje 250 svarų 

Povilą* Balkų* 

paklusti stovykos drausmei.
Stovyklautojus registruoja ir 

stovyklos mokestį priima šie as
menys:

Sydnėjuje: A. Dudaitis, 32 
Junction St., Cabramatta, NSW. 
Tel. UB1091; M. Osinaitė, 24 
Pitt St., Parramatta, N.S.W. Tel. 
YL9153; N. Mauragytė, 82 Vic
tor Ave., Picnic Point, NSW. Tel. 
UU 6707; R. Glionertaitė, 118 Wa
terloo Rd., Greenacre, N.S.W. ir 
R. Cibulskis, 468 Burwood Rd., 
Belmore, N.S.W. Tel. 756578.

Canberroje: P. Pilka, 29 West
garth St., O’Connor, Canberra, 
ACT.

Newcastelio jaunimas registruo
jasi pas A. Alčiauską, 1 Beatrice 
St., Auburn, N.S.W.

Wollongongo liet. skautai ir 
jaunimas pas A. Plūką, 1 Beatrice 
St., Auburn, N.S.W.

Jūrų skautai registruojasi pas 
G. Dryžą, 139 Chapel Rd., Banks- 
town, N.S.W. Tel. UY 2801.

Negalint susisiekti su vienu is 
čia nurodytų pareigūnų rašoma 
tiesiog stovyklos viršininkui A. 
Alčiauskui, 1 Beatrice St., Au
burn, N.S.W.

Stovyklos mokestis; 1 asmeniui
2 savaitėms £ 6.0.0. 2 asmenims 
iš šeimos 2 savaitėms po — 5.
3 ir daugiau iš šeimos 2 savai
tėms po £ 4.

įsiregistravusieji bus informuo
jami laiškais, kas reikalinga pa
siimti su savim, dėl transporto 
ir Lt

Iki pasimatymo stovykloje!
“Au»ro»” Tunto Inf.

* Jaunatviika dvasia. Jungtinė
se Amerikos Valstybėse močiutės 
susiorganizavo į “Federation of 
Grandmother ClubS" of America”, 
šiais metais jos suruošė kelių die
nų suvažiavimą New Yorke. Su
važiavimo nuotaika buvus jaunat
viška.

Tos organizacijos tikslas — pa
laikyti jaunatvišką dvasią sens
tančių moterų tarpe, atitraukti jas 
nuo vienatvės, kai jau vaikai ap
leidžia namus, apsaugoti močiu
tę nuo pavadavimo motinos prie 
anūko, parūpinti darbą norinčiom 
dirbti, ruošti pramogas ir bendra
vimą močiučių tarpe. Jos taip pat 
labai veiklios visuomeniniame dar
be, ypač šalpoje: surenka nema
žas sumas pinigų įvairioms šalpos 
bei mediciniškiems tyrimo projek
tams.

Organizacija turi apie 22.000 
veiklių narių. Kiekviena moteris, 
turinti anūką-ę, gali tapti nare.

^LlCTUUI&l------ •
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A Buv. Politinių kalinių tarp 
tautinė federacija Baltijos namuo
se New Yorke lapkr. 6 d. paminė
jo Nežinomojo kalinio dieną. Bu
vo prisimintos nacių ir sovietų 
politinio teroro aukos, bet kartu 
pareikštas ir gilus susirūpinimas, 
kad laisvasis pasaulis pastaruoju 
metu yra apniktas abejingumo 
laisvės idealams. Buv. politiniai 
kaliniai savo rezoliucijoje ragina 
JAV ir kitų dar laisvų šalių vi
suomenę atsibusti iš to abejingu
mo ir visų savo moralinį svorį su
dėti laisvės kovos svarstyklių lėkš
tėm Taip pat nutarta kreiptis į 
Fed. Vokietijos kanclerį, kad buv. 
nacių politiniams kaliniams atly 
ginimas už nuostolius ir skriau
das būtų teisingas ir nevilkina
mas. Minėjimui vadovavo Lietuvių 
buv. politinių kalinių sąjungos vi 
cepirmininkas V. Sidzikauskas.

A “Anykščių šilelio“ autoriui ati
dengė garbė* lentą. Klėtelėje, ku
rioje Antanas Baranauskas sukūrė 
savo garsiąją poemą, spalio pabai
goje buvo iškilmingai atidengta 
memorialinė lenta tokiu įrašu- 
"Šioje klėtelėje poetas Antanas 
Baranauskas 1858-59 metais suku 
rė himną Lietuvos gamtai, para
šęs “Anykščių šilelį”. Į iškilmes 
buvę atvykę daug asmenų iš Vil
niaus ir kiutr, jų tarpe min. pir
mininko pavaduotojas K. Preik
šas, kultūros ministeris Banaitis, 
daugelis rašytojų ir kt. Vakąre 
Anykščiuose įvykęs literatūros va
karas-koncertas. Ištraukas iš Any
kščių šilelio skaičiusi artistė Mi- 
ronaitė.

* Lietuvi* Juozą* Vaštaka* iš- 
rinktas PET Delegacijos Urugva
juje sekretorium. Pirmininku iš
rinktas vengras Dr. Edmundas 
Gaspary.

* Saukiama* antikomunistini* 
kongresą*. Lapkričio 27, 28 ir 29 
dienomis Montevideo mieste vyko 
Urugvajuje ir Argiantinoje gyve
nančių iš anapus geležinės uždan
gos veikėjų antikomunistinis kon
gresas, kuriame veikliai dalyvavo 
ir šių šalių lietuviai. Paruošiamie
siems darbams vadovavo žinomas 
lietuvių bičiulis P.J. Martinez

Bersetche, prieš komunizmą kovo
jančių tautų pirmininkas. Jo ve
damoje radijo Voz del Aire prog
ramoje apie komunistini pavojų 
visą paskaitų ciklą skaitė Lietu
vos pasiuntinybės spaudos attache 
K. Čibiras, dokumentais ir gyve
nimiškais pavyzdžiais nušviesda

mas sovietinio imperializmo užma
čias Lietuvoje prieš dvidešimtį 
metų ir padėtį šiandien. M

KAS VYKSTA LENKIJOJE?

Laisvojo pasaulio spauda (“NZZ” 
ir kt.) atkreipia dėmesį į tai, kad 
pastaruoju metu padidėjo Mask
vos spaudimas į Lenkiją, siekiant 
ją padaryti "pilnu” satelitu. Po 
Stalino mirties ir po to, kai Go
mulka paėmė valdžią, Lenkijoje 
įsigalėjo šiek tiek liberališkesnė 
santvarka, ' negu kituose sateliti
niuose kraštuose. Chruščiovui tai 
buvo visą laiką rakštis akyje. Pa
sinaudodamas Lenkijos ūkiniais 
sunkumais, Kremlius privertė Var 
šuvą padaryti kai kurias persona 
lines reformas, pakeisti ir ūkio 
bei kultūros gaires. Aukštoms pa
reigoms pašaukiami “stalinist'- 
nio” kurso asmens. Žemės ūkyje 
vėl grasoma kolchozacija. Kultū
ros srityje imama išvysti buvu
sias laisves, kuriomis lenkų kul
tūrininkai pastarais keliais metais 
naudojosi.

★ “Kolumbijos Lietuvis” spalio 
-lapkričio numerį išleido gražiu 
viršeliu. Kun. Dr. Vyt. Mankcliū- 
nas rašo apie "Tautinį idealizmą” 
prel. M. Krupavičius tęsia toliau 
straipsnį "Krikščionio santykis su 
komunizmu”. Be to, yra eilė kitų 
rašinių ir daug iliustracijų. — Me- 
deline netrukus bus pradėti staty
ti Lietuvių Centro Kolumbijoje 
namai. Namai bus statomi prie 
aikštelės, kurią miesto valdyba 
leido pavadinti Lietuvos vardu. — 
Bogotos lietuvių jaunimas organi
zuojasi ir išvysto tautine veiklą. 
— PLB Bogotos apylinkės valdy- 
bon išrinkti kun. K. Donrinaus- 
kas (pirm.); A. Matickas (sekre
torius) ir inž. K. Bekeris (ižd.).

A Naujai iirinktoji PLB Vokie
tijos valdyba pareigomis pasidali
no šitaip: Pirmininkas — dipt inž.

L. Prosinskis; vicepirm. — kun. 
Br. Liubinas; iždininkas — udv. 
J. Bataitis; sekretorius — J. Stan
kaitis; narys — Dr. J. Grinius. 
— Valdybos posėdyje spalio 18 d. 
nutarta taupumo sumetimais val
dybos reikalų vedėjo pareigas su
jungti su gimnazijos ūkio vedėjo 
pareigomis.

A- BALFo įgaliotini* Miunchene 
(Adresas: Iz. Rugienius, ULRF- 
Direktorius in Deutschland, Mūn- 
chen 2, Augustenstr. 46-IH) pri
ima Vokietijoje gyvenančių tau
tiečių prašymus šalpos ir emigra
cijos reikalais. Gali kreiptis ir as
menys, grįžę iš Lietuvos pastarai
siais metais ir negavę Vokietijos 
pilietybės. JAV-ėtns atidarius nau
jas kvotas emigracijai i Ameriką, 
susidaro galimumų ir mūsų tau
tiečiams. Pirmenybę turės ypač 
turintieji gimines Amerikoje. Ir 
Anglijon emigruoti yra galimu
mų. Ji priima šeimas ir su ligo
niais ar viengungius, kurie gali 
pasveikti. Kai dėl šalpos, tai BAL- 
Fas bendradarbiauja USEP pro
gramą vykdant (duodamos šalpos 
senesnio amžiaus žmonėms ama
tui išmokti, ar įmonei įsteigti, pa
deda aprūpinti baldais, persikelti 
j geresnius butus ir pan.).

A “Liaudie* kultūros universi
tetų” Lietuvoje dabar esą apie 30- 
Atidaromi vis nauji. Jų uždavinys 
auklėti liaudį komunistinėje dva
sioje. Iki metų pabaigos numato
ma tokių įstaigų atidaryti dar apie 
60. Šiaulių liaudies universitetą 
lanką apie 700 darbo žmonių. 
Tiems "universitetams” ruošiama 
ir speciali literatūra. Ją paruošia 
Politinių ir mokslinių žinių sklei
dimo draugija.

A Kuri* tai Alberta* Stasiūną*, 
iš profesijos siuvėjas, vokiečių 
kilmės asmenų repatriacijos eigo
je prieš kurį laiką atvyko į Vaka
rų Vokietiją pas tėvus, bet žmo
ną ir dukras palikęs Lietuvoje. 
Dabar (spalio 17 d.) Vilniaus 
“Tiesoje” tilpo jo laiškas antraš
te "Padėkite grįžti i Lietuvą”. 
Jis skundžiasi Vakaruose apsivy
lęs ir prašo visų padėti jam grįž
ti j Lietuvą.

4



. 1959 m. gruodžio 4 d. MOŠŲ PASTOGĖ

iWPORTALd?\Į^W .. —į^irrri i
Redaguoja: Antanas Laukaitis 

Adresas: 35 James Str., Fairfield, N.S.W.

„GELEŽINĖ UŽDANGA” 
VETERANAMS

Prisipažinsiu, kad jau ilgokas 
laikas praėjo, kaip aš gyniau Syd- 
nėjaus Sporto Klubo “Kovo” vai
dą. Siek tiek geresnis buvau sta
lo tenise, nors krepšinis ir šach
matai taip pat savi ir daug malo
numo suteikiantys žaidimai man 
buvo. Anksčiau teko ir Kovo val
dyboj kelis metus padirbėti. Vie
nu žodžiu, nesigiriant, galėjau 
save aktyviuoju sportininku pa
vadinti, ką aiškiai liudija ir tos 
blizgančios taurės, garbingai lai
mėtos ginant Kovo vardą įvairio
se lietuvių ir svetimtaučių var
žybose.

Pertrauka, kurią sąlygos pri 
vertė padaryti, nebuvo lengvai 
pergyvenama ir tai suprasti gali 
tik panašus, ilgiau sportavęs, 
sporto mylėtojas. Būdamas šeimos 
žmogus ir įvykdęs, mano many
mu, labai būtinus šeimyninio gy
venimo planus, t.y. įsigijęs savo 
šeimai namą, vos besulaukiau tos 
dienos, kada galėsiu vėl išsitrauk* 
ti dar nesupelijusią stalo teniso 
raketę ir pats, jausdamasis dai
ne per senas, stoti į sportines 
Kovo gretas ir tęsti tai, ką nuo 
jaunų savo gyvenimo dienų buvau 
pašėlusiai pamėgęs.

Būdamas senas klubo narys, 
pirmiausiai nutariau aplankyti da
bartinį pirmininką ir susižinoti 
viską smulkiau, kas šiuo metu de
dasi koviečių tarpe, tuo pačiu ir 
pateisinti savo ilgą nesirodymą. 
Nusprendęs, kad tam reikalui bus 
geriausia vieta Sydnėjaus Lietu
vių Namai, kur galėsiu ir daugiau 
senai matytų veidų sutikti, aš ten 
ir nuvažiavau. Gerbiamą pirmi
ninką radau, nes buvo penktadie
nio vakaras. Jis teisėjavo labai 
triukšmingom bilijardo rungty
nėm. Nedrįsdamas sutrukdyti, nu
tariau nuošaliau atsistojęs pa
laukti, bet čia jis ir kiti mane 
pastebėjo, o jis ir sako man:

— Sveikas ponas, "Prapuole
ni”, būsi turtingas, visai nepaži
nau.

O aš jam ir sakau:
— Ačiū, jau esu truputį turtin

gesnis negu buvau, o kad nepaži
nai, tai tik dėl to, kad per tą 
laiką svorio prisiauginau.

Mums bežiūrint įdomias bilijar
do rungtynes, ir visa krepšinio 
komanda po rungtynių įvirto. 
Tarp jų buvo ir man gerai pažįs
tamas, galima būtų pavadinti, vie
no ginklo draugas, kitaip sakant, 
geras stalo teniso žaidėjas. Suti
kus tiek daug matytų veidų ir mū
sų pašnekesys įsisiūbavo, nes at
sirado daug bendros kalbos. Nu
tarėm nueiti į kitą kambarį, kur 
buvo mažiau triukšmo. Mus ir ki
ti sportininkai pasekė. Taip ir su 
sėdom visi už vieno stalo, žino
ma, ir alučio atsirado. Tikrai pa
sijutau šiltam savųjų glėby.

Jausdamas gan malonią nuo
taiką, nutariau padiskutuoti da
bartinę sporto būklę Sydnėjuje, 
kas man ir buvo įdomiausia ir dėl 
ko aš ten važiavau, čia nesitikė
jau patirti tokios skirtingos nuo
monės ir, galima sakyti, absurdiš
ko nusistatymo prieš, kaip dauge
lis iš jų vadino, veteranus. Žodis 
po žodžio įsismarkavom ir, nors 
iškalba negaliu skųstis, tačiau 
greitai pamačiau, kad vienas prieš 
visus neatsilaikysiu. O ponas pir
mininkas, kaip tikras tų vaikų tė
vas, ne iš žinojimo, bet iš širdies 
ir sako:

— Mielas prieteliau, tu jau esi 
veteranas ir mums tokių kaip tu, 
A.L., V.S., E.B., V.K., B.G., A.B. 
ir kitų, kuriuos pavardėmis išmi
nėjo, sportininkų nebereikia. 
Mums reikalingi jauni, kurie ne
apleidžia treniruočių ir nesvarbu, 
ar jie bus, ar yra geri. Svarbu, 
kad jie neapleidžia sporto klubo, 
kada jiems tik užeina į galvą, kaip 
jūs visi padarėt. Jums, veteranai, 
aš turiu gerą patarimą, būtent — 
remkit mus, atvažiuokit pasižiū

rėti kaip mes žaidžiam ir pasi
skaitykit kaip mes veikiam.

Išgirdęs tuos pirmininko žo, 
džius, tapau pritrenktas ir, žvelg
damas j kitus čia sėdinčius sporti
ninkus, tikėjausi dar bent kokio 
užtariamo žodžio, tačiau visi, net 
ir tie, kurie už mane yra tik ke
liais metais jaunesni, tylėdami sė
dėjo. Tiesa, jie nevedę, viengun
giai, jiems nerūpi savo šeimoms 
namus įsigyti ir jie nesupranta, 
kodėl tie vadinami veteranai ap
leisdavo treniruotes, jų manymu, 
padarydami didžiausius nusikalti
mus.

Staiga man perbėgo mintys per 
galvą manant, kad gal jie ir tei
singi, kokiems galams dabar man 
čia lįsti, kur manęs ir tokių kaip 
aš nebenori, nes jaigu jie taip 
sako, tai turi būti kokia nors 
prasmė. Aš ištraukiau iš švarko 
daugelį metų nešiotą sporto klubo 
ženkliuką ir padėjau ant stalo, ką 
pamatęs vienas iš nepažįstamų 
jaunuolių pačiupo ir su malonumu 
įsisegė sau į švarką. “Thanks”, jis 
man pasakė.

Neturėdamas ką daugiau dary
ti, išėjau į bilijardo kambarį nuo
taikos pataisyti, geriau sakant — 
sau tinkamesnį žaidimą pasiprak
tikuoti...

Vyt. Karpavičiui

SP. SKYRIAUS REDAKTO
RIAUS NUOMONĖ. Nors į šį ga
na nemalonų reikalą, atrodo, yra 
įtraukta ir mano pavardė, tačiau 
aš nesiimsiu jo nagrinėti. Aš tik 
noriu priminti visiems vadovau
jantiems sporto klubų asmenims 
ir ypatingai sydnėjiškiams, kad 
kiekvieno klubo valdybos pagrin
dinis tikslas yra surasti ir pri
traukti pirmon vieton gerus ir tik
rus sportininkus pilna to žodžio 
prasme, o tik tada jieškoti žaidė
jų, kas, turint pakankamai tikrų 
sportininkų, nebus sunku padary
ti.

Kas liečia stalo tenisą, tai aš 
galiu pasakyti, jog neskaitant pa
saulinių asmenybių — "senių” 
Barnos, Szabados ir kt, — mūsų 
žinomas žaidėjas, jau apie pus
šimtį metų išgyvenęs Dzindziliaus- 
kas dar yra ne tik Lietuvos, bet 
ir SSSR, o taip pat ir Europos 
meistras. Tas pats yra su čempio
nais Saunoriu, Baleišiene ir kt., 
su kuriais lyginant mūsų buvęs 
ilgalaikis Kovo ir Australijos Lie
tuvių čempionas V. Karpavičius 
gali būti savo amžiumi dar tik 
jaunuolis.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI "MOŠŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE IS 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI
KAS. 

Melburne
STALO TENISAS

Melburno Lietuvių Sp. Klubas 
Varpas š.m. lapkričio 15 d. prave
dė vyrų ir moterų stalo tenisu 
turnyrą. Turnyre dalyvavo 21 as
muo: 16 vyrų ir 5 moterys. Tur
nyras vyko Aliert Park stalo 
teniso stadijone.

Vyrų turnyre, kaip ir buvo lau
kiama, pirmąją vietą iškovojo V. 
Sirjatavičius, finale nugalėjęs V. 
Zdanavičių. V. Zdanavičius paro
dė gana augštos klasės žaidimą, 
pralaimėdamas 2-1. Zdanavičiaus 
kovingumas ir ypatingai stiprus 
Sirjatavičiaus puolimas suteikė 
žiūrovams pasigėrėtiną šio turny
ro finalini žaidimą. Antrąją vietą 
užpildė V. Zdanavičius, trečioji 
atiteko Spranaičiui.

Tenka pastebėti, kad J. Kuncai- 
tis, kuris anksčiau pasirodė kaip 
vienas iš geresniųjų žaidėjų, šia
me turnyre turėjo pasitenkinti 
penktąja vieta. Taip pat buvo 
daugiau laukiama iš J. Ablonskio, 
ažėmusio ketvirtąją vietą.

Laimėtojui V. Sirjatavičiui bu
vo įteikta vertinga dovana — lie
tuviškų knygų komplektas.

Moterų turnyro laimėtoja A. 
Lazutkaitė. Nors tik penkios mo
terys dalyvavo turnyre, bet A. La- 
zutkaitei reikėjo sunkiai kovoti 
laimint šį turnyrą. A. Lazutkai- 
tės žaidimo lygis pamažu gerėja 
ir, įdėjus daugiau darbo, būtų ga
limi pasiekti neblogų rezultatų.

Antrąją vietą iškovojo. V. Bal- 
nionienė, laimėjusi prieš Zdanavi- 
čienę. Iš jaunesniųjų žaidėjų mi
nėtina Grigaitytė, kuri tik šiais 
metais pradėjo žaisti. Atrodo, kad 
šis sportas jai palankus ir po me
tų kitų galima laukti gerų rezul
tatų. A. Lazutkaitei — pirmos 
vietos laimėtojai — buvo įteikta 
dovana — lietuviška knyga.

V. Baltutis

Sydnėjuje
VAŽIUOJANČIŲ I ADELAIDĘ 

SUSIRINKIMAS
Gruodžio 13 d. (sekmadienį) Ko

vo Valdyba šaukia visų važiuojar 
čių į šių metų Jubiliejinę Sporto 
Šventę Adelaidėje susirinkimą 
kuris įvyks 2 vai. p.p. Sydnėjaur 
Lietuvių Namuose Redferne.

Visiems važiuojantiems sporti
ninkams dalyvavimas yra būtinas, 
nes čia bus suteikiamos visos in
formacijos.

Adelaidėje
VYTIS MERGAIČIŲ I — SOUTH

Pirmose vasaros turnyro varžy
bose mūsų merginos pasirodė la
bai gerai ir porą sykių įveikė čem
pionių vardą turėjusią komandą. 
Gerai buvo nuiminėjami kamuo
liai ir žaista kovingai ir veržliai, 
šiuo sykiu kaip gera žaidėja ypač 
išsiskyrė O. Kelertaitė. Ji turėtų 
apvaldyti geriau driblingą ir tada 
sudarys daug galvos skausmo prie
šo gynėjoms. Taškai: O. Kelertai
tė 17, Kitienė 7, M. Kelertaitė, 
Pečiulytė ir Prima po 4, Ludbarzs 
2 ir Ignatavičienė 1.

VYTIS MERGAIČIŲ II — 
OLYMPIANS 62-39 (40-22)

Jaunių komanda dar sykį paro
dė, kaip reikia mėtyti, nors ginti 
dažnokai pamiršdavo. Priešininkės 
nebuvo visiškai silpnos ir kietai

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

ROSE
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.

: EUROPIETIS SPECIALISTAS ___ :
OPTIKAS f’

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių _ J
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., Ų■ 
šeštad. 9-13 vai. y J ;
8th Floor, Capitol Houie, 109 Swaniton St., i f
Melb., C.I. (Priešaii Melburno Town Hall) X, ’

Tel. 62-2231
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priešinosi, visdėlto mūsų puolėjų 
tikslūs mėtymai ir greiti kamuolio 
perdavimai žlugdė visas priešinin
kių pastangas. Protarpiais pasi
reiškė puolėjų "solo”, ką reikėtų 
stengtis pamiršti. Mėtymų iš šios 
komandos galėtų pasimokinti ir 
vyresnės komandos. Taškai: D. 
Radzevičiūtė 28, Andriušytė 24, 
L. Radzevičiūtė 10.

VYTIS I — STURT 46-42 (22-12)

Pirmasis rungtynių puslaikis 
buvo žaistas pakenčiamai, antras 
puslaikis labai prastai. Nepajėg
ta buvo uždengti dviejų priešo 
žaidėjų. Prie blogo žaidimo labai 
daug prisidėjo ir labai netikęs, 
vienšališkas (mūsų nenaudai) tei
sėjavimas. Mūsų žaidėjai naudo
ja perdaug bereikalingo driblingo 
ir perdaug susigrūda po krepšiu. 
Taškai: Lapšys 22, Gumbys 12, 
Urmonas su Alkevičium po 4 ir M. 
Statnickas su Visockiu po 2.

VYTIS II — SOUTH 25-31 (4-12)

šį sykį būta netoli laimėjimo, 
bet, stipriai prakišus pirmą pus- 
laikj, sunku buvo atsigriebti, nors 
antras puslaikis buvo žaistas ne
blogai. Trūksta veržlumo ir gerų 
mėtymų. Taškai: Gudelis 13, Že
mėtas 4, Ramonaitis 3, Rakauskas 
su Kalibatu po 2 ir Kitas 1.

VYTIS III — PLYMTON

REBELS 40-41 (21-14)
Kad ir patirtas pralaimėjimas, 

vis dėlto rungtynės buvo gražios 
ir gerai sukovotos. Pralaimėta 
daugiausia neturint pamainų puo
lėjams. Esant karštam orui, ant
rame puslaikyje buvo jaučiamas 
mūsų puolėjų pavargimas ir dėl 
to susilpnėjęs gynimas. Svarbiau
sios klaidos būtų — blogos pa
suolės ir blogas baudų mėtymas. 
Taškai: Zablovskis 14, Daugalis su 
Ružinsku po 12 ir Stankevičius 2.

VYTIS MERGAIČIŲ I — 
TORRENS 22-55 (10-17)

Mergaičių pirmoji komanda pa
tyrė skaudų pralaimėjimą, čia, 
gal būt, kaltas trenerio nebuvimus 
antrame puslaikyje. Pirmasis pus 
laikis žaistas nevisai blogai, ant
rame puslaikyje visai silpnai. Ne
buvo įmanoma uždengti už šią 
komandą žaidžiąs aukštaūgis Pie
tų Australijos rinktinės centras. 
Nors prieš šią žaidėją vaistų kaip 
ir nėra, vis dėlto, reikalinga 
stengtis neprileisti jos po krepšiu, 
kur ji nuima visus kamuolius, ir 
gali kartoti metimus, kiek jai pa
tinka. Saugojant šią žaidėją iš ar
ti ir neatleidžiant, tiesiog blokuo- 
jant galima šiek tiek aptramdyti. 
Taškai: O. ir M. Kelertaitės po 8, 
Pečiulytė 4 ir Prima 2. Tarp kit
ko šį sykį komanda nebuvo pilno 
sąstato, kas taip pat nėjo į nau
dą.

VYTIS MERGAIČIŲ II — 
POSTAL 51 — 28 (18-16)

Antroji mergaičių komanda ei
na ir toliau be pralaimėjimų. Pra
dėta rungtynės prastokai ir tik 
antrame puslaikyje įeita j savo 
formą ir parodyta tikrai gražus 
žaidimas. Gynėjos — Šulcaitė,
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Pigiai — Gerai — Greitai!* 
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N. Butkūnas, 9 Cowper st.,X 
St. Kilda, Vic. Tel.: XJ4671 *į* 

X A. Klimaitii, 313 Bulwar st, •>. 
Perth, W.A. Tel.: 282315.£

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Road *
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SIUNTINIŲ SIUNTIMAS Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
;; MEDŽIAGOS: Angliškos gamybos geriausios vilnonės, pusvilnonės, rajoninės ir 

gabardino medžiagos. Crombie velūro ir milo medžiagos paltams. Vilnonės ir kito ■ I!
: kių rūšių medžiagos suknelėms. Vokiškos impilinės medžiagos. ;;

Kainoraščiai ir medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami pareikalavus.
;; Mes siunčiame taip pat ir vaistus. Siųskite mums savo receptus.

VISŲ RŪŠIŲ GATAVI RŪBAI PAGAL PAGEIDAVIMĄ.
Avalynė, batai su kailio pamušalu, oda, antklodės, paklodės, skaros, skustuvai, stik- “

I; lo rėžtukai ir kt ;;

PIGIAUSIA! GREIČIAUSIA! GERIAUSIA!
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4++44O44444 44-4444 44 4 4 4 4 4444444444+44+4444444444444444+4»444

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
ĮVAIRŪS 

SAMPROTAVIMAI 
DĖL VAISTŲ

Gydytojų suvažiavime Sniečkus 
nepalankiai atsiliepė apie pastan
gas parsisiųsdinti vaistų iš užsie
nių. Bet Jis lyg ir bandė pasakyti, 
kad sovietiniai vaistai psą geresni 
už užsienius, tik dėl to esą never
ta anų ieškoti.

Tikrumoje to skersakiavimo i 
užsieninius vaistus priežastis kita 
Žmonės perdaug vaikosi užsieni
nių vaistų ir tuo regimai rodo, kad 
jiems partijos gyrimai ir net sput- 
nikai nieko nereiškia: vistiek jie 
tebemano, kad užsieniuose geres
nių dalykų pagamina... Antra, di
delis užsieninių vaistų trafikas liu
dija, kad vietinių vaistų nepakan
ka. Trečia, užsieniniai vaistai tam
pa spekuliacijos objektu, o speku
liacija ardo "planingą ūkį”.

Todėl jau nuo liepos 1 dienos 
Lietuvos gydytojams buvo už
drausta rašyti receptus užsierii- 
niams vaistams. Vaistų iš užsienių 
galima gauti ir be receptų. Tik, 
jeigu jie siunčiami paštu (papras
tai, ar oro paštu), tai be recepto 
yra kiek didesnis muitas. (Per 
agentūras siunčiamuose siunti
niuose muitas gali būti siuntėjo 
sumokėtas, tada ten nereikia nei 
recepto, nei muito). Lietuvoje kli
kas mano, kad to uždraudimo 
esanti ir dar viena priežastis — 
rusų pavydas. Mat, rusai, net ir 
Lietuvoj gyvenantieji, iš užsienių 
nei vaistų nei šiaip jau ko negau
na, ir jie negali atsistebėti, kad 
lietuviai daug ir beveik gauna.

Maždaug tuo pačiu metu, kai 
Lietuvoj uždraudė receptus užsie
niniams vaistams rašyti, čia Bal
tas pasiskelbė nebesiuntinėsiąs 
vaistų be receptų. Kaikam atrodė,

Baškutė ir Kapočiūnaitė — žaidė 
gerai, nors metimų ir nepadarė. 
Reikėtų įsidrąsinti ir turint progą 
mėtyti iš tolo. Šios komandos ka
ringosios puolėjos, gavę kamuolį 
iš gynimo, dažniausia pelnė taš
kus. Puolėjos turėtų grąžinti ka
muolį gynėjoms, kada yra uždeng
tos ir neturi progos prasiveržti. 
Gera šios komandos ypatybė — 
tai mažas driblingo naudojimas ir 
mirtini mėtymai. Kamuolio per
davimai turėtų būti tikslesni ir 
staigesni. Taškai: Andriušytė 25, 
D. Radzevičiūtė 19 ir L. Radzevi
čiūtė 7.

B.N. 

S DANE’S PHARMACY
K.E. DANE, Ph. C., M.P.S.

Kalėdų dovanos, visų rūšių vaistai, vaistai iš Europos, vokiška
►: kosmetika Mouson. Kalbama lietuviškai.
►į THE ARCADE, JOHN STREET

Phone UB4218 CABRAMATTA

NERIZIKUOKITE 1 |
CALTEX STAR SERVICE 

STATION
ft Pilnas specialus mašinų tepimas, kurį atlieku asmeniškai § 
ft arba tatai daro specialiai paruoštas personalas tiesioginėj ma- s 

no priežiūroj. M
Tepimą atlieku visą šeštadienį, sekmadienį ir kiekvieną ft 

|: vakarą iki 8 vai.
ft Laike tepimo Jūsų automobilis būna pagrindinai patikrintas. :-Į 
į-: Padangas ir baterijas galite gauti išsimokėjimui. ft
Įį Kreipkitės pas lietuvių draugą savininką ft

§ G. ALLOTTĄ, tel. UB 2173, Hume Highway ir 8
:j Cabramatta Rd., gatvių sankryžoje.

kad čia lyg koks susitarimas.. Ži
noma, Balfo sumetimai buvo kiti. 
Greičiausia, norėta išvengti pavo
jaus, kad žmonės nevartotų vaistų 
be gydytojo nurodymų ir tuo ne
pakenktų sau.

Be to, iš Lietuvos kaikas jau 
pripažįsta, kad kaikurie vaistų 
prašytojai tikrai jų prašė ne savo 
ar savo šeimos reikalams, o par
davimo tikslu.

Daugelis vaistų, kurių prieš 
kiek laiko būdavo neįmanoma gau 
ti, dabar jau gaunami vaistinėse 
ir jų kokybė esanti patenkinama 
ar net visai gera. Tačiau dar yra 
visa eilė naujesnių bei retesnių 
vaistų, kurių Lietuvoj ir dabar dar 
arba sunku gauti ar iš viso nėra. 
Tokiais atvejais gydytojai, Jei ofi. 
cialiai ir negali recepto tašyti, bet 
pasako pavadinimą pacientams ar 
jų artimiesiems. Vaistus gauti iš 
užsienio nėra nusikaltimas, nepai
sant net ir Sniečkaus raukymosi.

LIETUVIAI PROJEKTUOJA 
MASKVĄ

Maskva numato įsitaisyti "mies
tą satelitą", tai yra naują reziden
cinį priemiestį į pietvakarius nuo 
dabartinio miesto centro. Tuo su
metimus yra paskelbtas beveik 
tarptautinio masto konkursas prie
miesčiui suprojektuoti. Konkurse 
dalyvauti rengiasi 21 prejektavi- 
mo organizacija, iš kurių aštuonios 
iš satelitinių kraštų. Rengiasi da 
lyvauti ir Lietuvos miestų ir kai
mo projektavimo instituto archi
tektų grupė, kuriai vadovauja jau
nosios kartos architektai Česlovas 
Balčiūnas ir Mečys Urbelis. Lap
kričio 13 dieną tos grupės paruoš
tas projektas buvo parodytas ar
chitektų susirinkime Vilniuje. Dis
kusijose dalyvavo architektų są
jungos pirmininkas A. Cibas, vy
riausias Vilniaus miesto architek
tas V. Mikučianis ir kt Konkursi
niai projektai turi būti baigti Iki 
gruodžio 15 dienos. Statyba pagal 
priimtuosius projektus numatoma 
pradėti tik 1962 metais.

NEPASISEKĖ

Anglijoje, Manchesterio miesto 
lietuvių sporto klubo Kovo krep
šininkai žaidė krepšinio rungty
nes su Manchesterio YMCA rink
tino, kuri yra Anglijos meisteris 
ir Europos YMCA laimėtojas. Po 
atkaklios kovos laimėjo anglai 
66:52 (28:22) taškų santykiu.
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nūsų PASTOGĖ
SYDNfiJUS

PADĖKA

Poniai E. Laurinaitienei už tik
rai didelę paslauga — atliktoji 
kruopštų darbų rašomąja mašinė
le — nuoširdžiai dėkoja.

ALB-nė. Kraite Valdyba

PADĖKA

Visiems bičiuliams ir pažįsta
miems, kurie mus spaudoje, laiš
kais ir asmeniškai užjautė dėl 
tragiškos mūsų mylimo ir vienati
nio sūnaus Liutavero netikėtoi 
mirties, reiškiame nuoširdžiausių 
padėkų.

V. ir I. Janu.kevičiai

Skaitlingas Kariuomenės 
minėjimas

Sydnėjaus lietuviai kasmet lap
kričio 23, Lietuvos kariuomenės 
įsikūrimo dienų, renkasi šiai šven
tei atžymėti ir pagerbti žuvusiuo
sius už Lietuvos laisvę.

Šiais metais Sydnėjuje šis mi
nėjimas buvo suruoštas Banks
towno Liet. Namuose jungti
nėmis Karių Savanorių Sąjungos 
ir Ats. Karių Sųj. "Ramovė” jė
gomis.

Nors diena pasitaikė itin karš
ta ir išvakarėse jau buvo šioje sa
lėje ypač skaitlings pobūvis — 
Bankstowno Liet. Namų krikštas, 
tačiau ir į kariuomenės minėjimų 
susirinko apie 150 tautiečių.

Minėjimų jautriu žodžiu pradė
jo sav. kūrėjas Juozas Kapočius, 
apibūdindamas šios dienos reikš
mę ir prasmę.

Gilių ir išsamių paskaitų skaitė 
aktyvus ramovėnų veikėjas J.A. 
Skirka. Paskaitos susirinkusieji 
klausėsi su giliu dėmesiu, nes joje 
buvo peržvelgta visa Lietuvos ka
rų istorija ir iškelta tokių lietu
viškojo herojizmo akimirkų, ku
rios ne vienam išspaudė ašarų gai
lių...

Garbės prezidiuman buvo su
kviesti: Krašto Valdybos pinu 
inž. Iz. Jonaitis, Sydnėjaus liet, 
kapelionas kun. P. Butkus, Karių 
— Savanorių S-gos pirm. ats. pulk. 
V. Šliogeris, Bankstowno Namų 
Valdybos pirm. B. Stašionis ir vi
sų trijų Sydnėjaus apylinkių pir
mininkai.

Meninėje dalyje žiūrovai matė 
jaudinančių Lietuvos pavergimo 
inscenizacijų, kurių atliko Cam- 
perdowno mokyklos mokiniai, va
dovaujant tos mokyk’os vedėjai 
p. Savickienei.

Paskaitos pabaigoje buvo minu
tės atsistojimu pagerbti žuvusieji 
dėl Lietuvos laisvės ir po oficia 
liosios minėjimo dalies sugiedotas 
Tautos Himnas.

Po to vyko pobūvis prie užkan
džių ir alaus stiklo, dalijantis die
nos ir minėjimo įspūdžiais.

A. Augius

"ŠVIESOS” PARENGIMAS

Pranešame Sydnėjaus “Šviesos” 
skyriaus nariams, kad didelei da
liai narių žadant tuo metu išva
žiuoti iš Sydnėjaus, "šviesos ’ 
Naujų Metų sutikimas nebus ren
giamas. šį tradicinį parengimų 
pakeisti ir duoti progos nariams 
pasikeisti šventiniais linkėjimais 
bus ruošiamas vad. "Kalėdinis 
pobūvis”, kuris įvyks penktadienį, 
gruodžio 18 d. Milsons Point sa
lėje (12-14 Ennis Rd., Kirribilli) 
Pobūvio pradžia 8 vai. vak.

Kviečiame visus narius ir jų 
svečius šiame pobūvyje dalyvauti.

Valdyba

PADĖKA
Mieloms p.p. — Simniškicnei, 

Šarkauskicnei ir Simanavičienei; 
p-lei L Vilnonytci; p.p. — V. Dan- 
tai, Grosui, Stravinskui, S. Ka
počiui, Bačiuliui, Kaminskui, P. 
Aleknai ir V. Narbutui (parėmu
siam auka), o taip pat ir visiems 
mieliems tautiečiams, apsilankiu
siems "Dainos’’ choro ruoštame 
koncerto — baliuje, — nuošir
džiausiai dėkojame.

"Dainos” choro vardu 
choro seniūnas U...

KALĖDINĖ IŠPAŽINTIS

Kalėdinė išpažintis Sydnėjaus 
lietuviams Campcrdowne gruodžio 
mėn. 19 ir 20 d.d. šias abi dienas 
išpažinčių klausyti pakviestas ir 
svečias kunigas — Tėvas Gaidelis. 
S.J.

Gruodžio 19 d. — šeštadienį — 
išpažintys Camperdowne nuo 5 
iki 7 vai. vak., o jei teikės ir il
giau, kol visi bus išklausyti.

Gruodžio 20 d. — sekmadienį 
— išpažintys Camperdowne nuo 8 
vai. ryto iki lietuviškų pamaldų 
(12 vai.), laike kurių bus kun. 
Svečio pamokslas ir bendra visų 
Komunija (3 vai. prieš tai neval
gius)

Gruodžio 20 d. nuo 4 vai. po 
pietų išpažintys. Wollongongo lie
tuviams — W. Katedroj, 5 vai. 
p.p. svečio kun. — laikomos pa
maldos, pamokslas ir bendra Ko
munija. Po pamaldų eglutė vai
kams parapijos salėje.

Maloniai prašau visų tikinčiųjų 
paskirti bent keletą valandų ir 
sielos reikalams bei prieškalėdi
niam susikaupimui, o ypač šia pro
ga atlikti išpažintį ir priimti Šv. 
Komunijų, nes be Kristaus — nė
ra Kalėdų, kaip sako šv. Augus 
tinas. Kas iš to, jei Kristus ir 
tūkstančius kartų užgimtų žemė
je, jei jis nė karto nebūtų užgi- 
męs Tavo širdyje.

K.P.B.

PAMALDOS

Gruodžio 13 d. Cabramattos lie
tuviams pamaldos Mt. Pritchard 
bažn. 9 vai. 45 min.

Gruodžio 13 d. Camperdown’o 
sekmadienio mokyklos užbaigimo 
pamaldos 12 vai. ir mėnesinė ben
dra vaikučių Komunija.

Išpažintys nuo 11,30 vai. prieš 
pamaldas. Po pamaldų parapijos 
salėje vaikučių meninė programa 
ir Kalėdų eglutė, kurioje kviečia
mi visi dalyvauti, tik prašoma iš 
anksto užsirašyti.

Gruodžio 20 d. pamaldos Banks- 
tonwne St. Brendan's bažn. 10 
vai. 45 min. šeštadienio vakare 
(6 vai.) nebus Bankstowno klau
soma išpažinčių, nes išpažintys 
visiems Camperdowne nuo 5 vai. 
po pietų.

K.P.B.

SUSIORGANIZAVO
SYDNĖJAUS VERSLININKAI

Pereitą sekmadienį Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose susirinko gra
žus būrys lietuvių verslininkų. 
Daugumas iš jų prekybininkai, 
turintieji krautuves, tačiau atsi
lankė ir keli gamintojai — pra 
moninkai.

Pakilioj nuotaikoj, su rimtu at
sidavimu pribrendusiam reikalui 
susiorganizuoti• į stiprų vienetą, 
naujieji verslininkai išrinko orga
nizacinę valdybą iš trijų asmenų 
(Saudargas, Pačėsa ir Simniškis), 
kad ji paruoštų įstatus ir sušauk
tų sekantį susirinkimą.

Šiame susirinkime dalyvavo ir 
vienas senosios kartos emigrantų 
p. Lipčius, atvykęs į Australiją 
1930-tais mt. ir turįs savo krau
tuvę priešais Sydn. Lietuvių Na
mus Redferne.

Viena iš pagrindinių idėjų, iš
keltų susirinkime — suorganizavi
mas savo banko — sukėlė visų 
dalyvaujančių didelį susidomėji
mą ir aktyvų parėmimą. Tačiau 
numatant įstatymines kliūtis ban
ko steigimui su mažu kapitalu, 
diskusijose plačiai pasisakyta už 
steigimą Finance Company, kuri 
atliktų daugelį banko funkcijų. 
Čia lietuviai galėtų laikyti savo 
santaupas, gaudami kelis kartus 
didesnius nuošimčius, negu gau
nama bankuose, o taip pat gauti 
ir reikalingas paskolas.

Sus-mo nutarta suregistruoti vi
sus Sydnėjaus lietuvius verslinin
kus, kurių skaičius jau yra gana 
didelis.

Visi verslininkai kviečiami re
gistruotis pas p. St. Pačėsą, 
113 Arundel St, Forest Lodge, 
Telef. MW 2223.

rt>

BENDROS KOČIOS
A.L.B. Sydnėjaus Apylinkė? 

Valdyba ir Lietuvių Namų Tary
ba rengia Sydnėjaus Lietuvių Na
muose Redferne bendras

KŪČIAS.
Norintieji dalyvauti, prašomi 

užsirašyti pas Namų budėtoją. Ne
didelis mokestis, o negalintieji jo 
sumokėti galės dalyvauti ir vel
tui.

Pradžia punktualiai 7 v.v. Smul
kesnė informacija bus sekančiame 
“M.P." numeryje.

A.L.B. Sydnėjaus Apyl Valdyba 
ir Sydnėjaus Liet. Namų Taryba

CANBERRA
PASISEKĘS ŠALPOS VAKARAS

Š.m. lapkričio 27 d. Canberros 
Apyl. Valdyba ir Soc. Globos Mo 
tery Sekcija surengė malonų ir 
pavykusį pasilinksminimą.

Gera organizacinė pobūvio tvar
ka ir neįkyrus pinigavimasis da
lyvius nuteikė gerai, kurie plačiai 
ir laisvanoriškai atidarė savas ki
šenes, kad sušelptų vargan pate
kusius tautiečius.

Ta pačia proga Canberros liet, 
studentai surengė loteriją, surink
dami keletą svarų artėjančiam 
studentų suvažiavimui finansuoti.

"ŠVIESOS” PARENGIMAS
Lapkričio 28 d. Canberros "švie

sos” skyrius eiliniame savo paren
gime p.p. Butavičių svetainėje su 
dideliu įdomumu išklausė savano- 
rio-kūrėjo K. Labučio atsiminimų 
nuotrupas. Prelegentas vaizdžiai 
papasakojo visą eilę Nepriklauso
mybės kovų epizodų, kurie iki šio' 
dar niekieno nebuvo skelbti spau
doje.

šia pačia proga buvo paminėta 
ir 41 metų Lietuvos kariuomenės 
sukaktis ir pagerbti žuvusieji bei 
dabar mirštantieji už Lietuvos 
laisvę. P.

NEWCASTELIS
PAMINĖJO KARIUOMENĖS 

ŠVENTĘ
Šių metų lapkričio 28 dieną 

Artzao House, Hlaimiltone, new- 
castliečiai minėjo Lietuvos Ka
riuomenės šventę. Tarp gausaus 
vietinių lietuvių būrio matėsi ne
mažai svetimtaučių veidų ir daug 
svečių iš Sydnėjaus.

Minėjimą atidarė valdybos pir
mininkas P. Brūzga, kuris papra
šė sugiedoti Tautos Himną. Fo 
Himno, Krašto Valdybos narys p. 
Stošius savo trumpoje kalboje pa 
brėžė kariuomenės reikšmę mūsų 
tautos gyvenime ir palinkėjo bū
ti vieningiems ir ryžtingiems tau
tinio ugdymo darbe.

Minėjimui pritaikintą paskaitą 
skaitė kap. A. Šernas, kuris su
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grąžino mus praeitin ir nušvietė 
mūsų garbingų kariuomenės pul
kų darbus, jų kovų žygius. Taip 
pat priminė mums pirmuosius did
vyrius karius, garbingai žuvusius 
ginant Lietuvos laisvę. Paskaitai 
pasibaigus, pirmininkui P. Brūz
gai prašant, mūsų žuvusieji kariai 
ir partizanai buvo pagerbti atsi
stojimu ir tylos minute.

Po to buvo meninė dalis, kuri 
pagal eilę buvo pravesta sekan
čiai: 1. V. Lorencas dainavo: 
"Kur bakūžė samanota” ir “Su
grįžk atgal.” Akompanavo muz. 
V. Carroll. 2. — V. Carroll pia
ninu išpildė Šopeno Valsą. 3. -■ 
Sydnėjaus oktetas, vadovaujamas 
A. Plūko, sudainavo “Oi neverk 
motinėle ir "Lietuvos Kareivė
liai”. Pranešinėjo D. Bajalytė.

Be to, šokių pertraukos metu 
minėtas oktetas padainavo dar 
Dainužė mano, Miegok Angelėli, 
Kaip Sapnas ir Mergyte, jaunoji.

Oktete dainavo p.p. V. Lašaitis, 
E. Lašaitis, V. iStasiūnaitis, J, 
Stasiūnaitis, B. šarkauskas, A. 
Kramilius ir A. Alčiauskas. Diri
gavo A. Plūkas, okteto vadovas.

Reikia pažymėti, kad minėtas 
oktetas Newcastelyj svečiavosi 
pirmą kartą ir publikos buvo la
bai šiltai sutiktas. Dainų parinki
mas ir jų išpildymas buvo puikus 
ir palydimas triukšmingų "katu
čių".

Po oficialios dalies buvo šokiai, 
kurių metu svečiai dainininkai 
Apylinkės valdybos buvo pavai
šinti alučiu ir užkandžiais.

Baltrus Drožė

BANKSTOWNAS
LITUANISTŲ POBŪVIS 

PASILINKSMINIMAS

š.m. lapkričio 27 d. Bankstow
no Liet Namuose vyko Sydnėjaus 
Liet. Lituanistinių Kursų auklėti
nių pobūvis pasilinksminimas. 
Nors šiuo metu universitetuose ir 
aukštesniose mokyklose yra egza
minai ir pats pobūvis buvo reng
tas penktadienį, tačiau tenka pasi
džiaugti, kad kursantų jame da 
lyvavo apie 30, o jų tėvų ir kitų, 
kursus remiančių, tautiečių dau
giau nei dvigubai.

Pobūviui vadovavo vyresniojo 
kurso klausytojas, o jaunesnio 
dėstytojas T. Rotcas, kuris savo 
pradinėj kalboj pasidžiaugė, kad 
ir trumpu laiku buvę visdėlto pa
ruošta ir šiek — tiek meninės 
programos.

Kursų vadovas Jz. Ramanaus
kas plačiai ir išsamiai nušvietė 
pirmųjų mokslo metų džiaugsmu? 
bei rūpesčius, reikšdamas viltį, 
kad kiti metai žymiai sustiprins 
kursantų lituanistinį išsilavinimą 
ir išsiauklėjmą. “Mūsų Pastogės” 
redaktorus, kuris taip pat dėsto 
vyresniajame kurse, kvietė kur
santus rašyti į kas mėnesį "M.P.” 
pasirodantį "Jaunimo Kvieslio" 
skyrių, kurį jau visa eilė metų 
prirašą vieni Melburno lituanisti
nių kursų auklėtiniai.

Iš kursantų pirmuoju žodį tarė 
stud. R. Cibulskis tema: Ar mums 
reikalinga lietuvių kalba? Moks
lininkų tartais pavyzdžiais išryš
kinęs lietuvių kalbos senumą ir 

grožį, jis kvietė jaunimą stropiau 
ir atydžiau mokytis savo tėvų kal
bos.

Meninėj daly jaunojo kurso 
auklėtinė Ina Janušauskaitė tik
rai puikiai ir meniškai paskaitė 
L. Dovydėno “Rapsiuko jaunosios 
dienos". Toliau sėkmingai skaitė 
Vyt. Tamulaičio "Petriuko ele
mentorių" Genutė Dambrauskaitė 
ir V. Ramono "Pamokos” Romas 
Šatkauskas. Paties sukurtą “Laiš
ką seseriai" skaitė R. Kazlauskas, 
o “Laišką močiutei” — Jonas 
Penkaitis.

Klausantieji stebėjosi puikia 
jaunųjų lietuviška tarsena ir ge
ru skaitymu, kas itin krito į šir
dis todėl, kai jau nepaslaptis, jog 
gana daug mūsų jaunuolių, kurių 
tėvai neleidžia į lietuviškąsias mo
kyklas ar lituanistinius kursus, ir 
su tėvais kalba greičiau ne lietu
viškai, o gal daugiau “kinietiškai”.

Pobūvio linksmojoj pusėj, vaiši
nantis tėvų ir mokytojų atneštais 
sumuštiniais ir vaisvandeniais, 
buvo smagiai pasišokta ir išsi
skirstyta, pageidaujant daugiau 
panašaus pobūdžio pasilinksmini
mų. M.P.I.

PRANEŠIMAS
B.L.N. salė “Dainava" suspėjo 

išpopuliarėti ne tik lietuvių orga
nizacijų, bet ir kitataučių tarpe. 
Pavyzdžiui, olandų bendruomenė 
salę yra užsisakius 1960 m. 5 kar
tus. Šiuo metu škotų bendruome
nė laukia atsakymo į prašymą iš
nuomoti salę 12-kai kartų I960 
m. laikotarpyje.

Savaime suprantamą, Namų 
Valdyba nori, kad pirmoje eilėje 
būtų patenkintos lietuvių organi
zacijos, o kas liks nuo jų, — iš
nuomoti ir kitataučiams.

Namų Valdyba šiuo kreipiasi į
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KAINA — PIGIAUSIA PRADE
DANT NUO 119 GNS. 6 TELEVI
ZIJOS APARATŲ MODELIAI 
NUO 169 GNS.

GERIAUSIAS ELEKTROS REIKMENŲ 
PREKES.

2
Lengvo* iiaimokėjimo sąlygos ir 
saviem* tautiečiam* žymi nuolai
da. Pristatome visur 
mai.2

? SIŪLO:

JONAS ELECTRICS
2
2

Galima išsirinkti šaldytuvą iš 
11 moderniausiu modelių.

KREIPTIS:

146 Catharine Str., Leichhardt, Sydney
TEL. LM 2570 (bet kuriuo laiku)

T A Z A B Lietuvių Skyrius 
GREITAI IR SĄŽININGAI PASIUNČIA SIUNTINIUS I 

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS.
Siuntiny, patiekia adresatą per 5 — 6 savaite..

Dėl smulkesnių informcaijų, kainoraščio ir pavyzdžių galite 
kreiptis pas mūsų atstovą Australijoje

M. PETRONI,
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.

Sydnėjuje veikiančias lietuvių or
ganizacijas, prašydama paskubėti 
"Dainavos" salę užsisakyti I960 
metams. Prašome nedelsti, nes 
esame tikri, kad salė bus labai 
dažnai užimta ir pavėlavę užsisa
kyti negalės jos gauti.

Salės pasinaudojimo reikalu 
prašome kreiptis: B. Stašionis, 
11 Berala St., Berala, N.S.V.. 
Telef. YX 90G2

PADĖKA KRIKŠTO TĖVAMS
Mieliems Krikšto Tėvams, au

kojusiems "Dainavai” Krikšto 
proga: Povilui Balkui — £ 250. 
Jonui Kelertui — £ 75, Jurgiui 
Petniūnui — £ 20., dėkojame.

Didžiausiu dėkingumu "Daina
va” visada prisimins Jūsų gau
sias dovanas, o šiuo metu tarki 
nuoširdų ačiū. "Dainava”

PADĖKA
Bankstowno Liet. Namų V-ba 

reiškia nuoširdžiausią padėką tu 
nuoširdžią talką ir bendradarbia
vimą, ruošiant “Dainavos” krik
štynas p.p. Aleknai (jun.) ir San- 
kauskui už garsiakalbių įrenginio 
darbą; p.p. Dryžienei, Mauragic- 
nei, Paškauskienei, Pūkienei, šim- 
borienei, Švedienei, Zakarevičie
nei ir kitoms už maisto paruoši
mą, pyragus, gėles, indus ir stal
tieses; b-vei “Maistas" už paau
kotus mėsos produktus; A. Ma
karui už bufeto priežiūrą; “Ro
žyčių” oktetui ir p-lei E. Kyman- 
tatitei už meninės programos iš
pildymą; A. Plūkui ir E. Dryžai 
už krikšto aktų menišką paruoš; 
mą ir foto nuotraukas; J. Jenciui 
ir St. Šatkauskui už transporto 
priemones; Povilui Balkui už pia
nino paskolinimą; p.p. Belkienei, 
Kazlauskienei ir Šatkauskienei už 
rūpestį ir triūsą po krikštynų.
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