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SUVERENUMAS IR PASAULINĖ VYRIAUSYBĖ
Rašo: K. Zd.

Paskutiniu laiku pasirodė žinu
tė, kad agresingas sovietų laiky
masis po neįvykusios didžiųjų val
stybių konferencijos gali išjudin
ti Vokietijos ir Prancūzijos pas
tangas suformuoti politinę jung
tinės Europos apsigynimo organi
zacijų. Dr. Adenaueris buvo iš
vykęs j Paryžių susitikti su pre
zidentu de Gaulle, kad pradėtų 
tuo reikalu diskusijas. Į šią or
ganizaciją tuo tarpu įeitų 6 ben
drosios prekybos rinkos valstybės 
ir galimai dar Šveicarija. Mano
ma, kad V. Vokietija sutiktų su 
Prancūzijos vadovaujančia role 
šioje organizacijoje, kurioje val
stybių santykiai politiškai nebū
tų paliesta, nes ši Europos konfe
deracija veiktų per nuolatinį po
litinį sekretoriatą. Vienas dalykas 
čia yra labai ryškus ir būtent: 
Federalinė Vokietija ne tik pa
laiko glaudžius saitus su Prancū
zija (ne taip senai tatai buvo du 
amžini priešai, ruošiantieji vienas 
kitatm revanšą), bet sutinka su 
vadovaujančiu Europos kontinen
te Prancūzijos vaidmeniu. Jau 
bendrosios rinkos organizacija, 
kurios vykdomasis organas nepri
klauso bet kurios valstybės vy
riausybės ar parlamento, yra 
aukščiau jų, savo nutarimus vyk
do be jų atsiklausimo. Taigi šios 
valstybės iš dalies atsisako savo 
suverenumo teisių, gi numatomo
ji naujoji organizacija tas teises 
dar daugiau galės apriboti. Tai 
gal jau būtų dalinai pradžia Kon
tinento Vyriausybės, kuri vėliau 
galėtų daugiau išsiplėsti, ši orga- 
sizacija sudaroma, kad atremtų 
Sovietų Sąjungos agresiją. Pasau
linė vyriausybė galėtų būti suda
ryta, jeigu j ją įeitų U.S.A, ir 
Sovietų Sąjunga. D. Britanija, su
prantama, savaime įeitų. Jeigu D. 
Britanija neįėjo į bendrąją Eu
ropos rinkos sąjungą, tai tik dėl 
to, kad norėjo išlaikyti savo kolo- 
nialinę imperiją, bet imperijos 
neišlaikė, o nuo Europos atsitoli
no.

Federacinės ar konfederacinės 
idėjos nėra naujos. Prisiminkime, 
kad ir Jogailaičių sukurtą valsty
bių federaciją. Po pirmojo pa
saulinio karo, kada Vidurinės Eu
ropos regionui pasitaikė šimtme
čiais lauktoji proga atsikratyti 
svetimo jungo, Pilsudskis norėjo 
sudaryti federaciją, bet jo fede
racinė koncepcija pasibaigė fiasco. 
Galimas dalykas, kad tai bu
vo per anksti, o gal (kitų žvilgs
niu) jau per vėlu. Mes buvome 
jos didžiausi priešininkai, priešin
gos tam buvo ir kitos tautos net 
ir lenkų tautinių demokratų par
tija, kuri norėjo turėti savo sie
nose tiek kitataučių, kiek galėtų 
sulenkinti per 25 metus. Idėja 
taigi buvo priešinga federacijai. 
Mums jungtis į ją pirmoje eilėje 
kliudė Vilniaus klausimas, teisin
gumas buvo mūsų pusėje ir nie
kas negalėtų įtikinti, kad galėtų 
būti kitaip. Ir taip, klausimas 
buvo objektyviai ir neginčytinai 
teisėtas, tačiau juk pasauly bū
na daug teisėtų reikalų, kuriuos 
sunku įgyvendinti realybėj.

Praktiškai pasaulinę politiką 
vadovauja didžiosios valstybės. 
Blogą pradžią tam davė 1933 m. 
keturių didžiųjų valstybių paktas, 
kuris atidavė Europos tvarkymą 
D. Britanijai, Prancūzijai, Vokie
tijai ir Italijai, šis paktas buvo 
įvairių blogybių šaltinis, nes ja-
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me Vokietija rado paskatinimą sa
vo ekspansijai vidurinės ir pieti
nės Europos dalyje, laikydama 
šiuos plotus savomis sritimis. Pas
kutiniojo karo ir pokariniais lai
kais, kada 30 sąjunginių ir dau
gelio neutralių valstybių likimas 
buvo atiduotas į USA, D. Brita
nijos, Sovietų Sąjungos ir Kini
jos, o praktiškai į USA ir Sovie
tų Sąjungos rankas, akivaizdžiai 
parodė, kaip tos valstybės braižė 
lengva ranka Europos žemėlapį, 
atiduodamos lengva širdimi jiems 
palankius kraštus Sovietų Sąjun
gai. Teherano, Jaltos ir Potsda
mo šmėklos dar ilgai persekios 
pasaulį.

Iš dabartinės pasaulinės politi
nės padėties yra tik du išėjimai: 
arba atominis ginklavimasis arba 
pasaulinė vyriausybė. Jeigu bus 
einama pirmuoju keliu, tai arti
miausiame dešimtmetyje turėsime 
amerikoniškas ir sovietiškas ra- 
kietas, skraidančias su vandenilio 
bombomis aplink žemės rutulį, ku
rios radijo signalu galės bombar
duoti bet kurią pasirinktą vietą. 
Po kelių metų galima laukti, kad 
tikrai bus pagaminti ginklai, ku
riuos "tinkamai panaudojus”, že
mę pavers į radioaktyvųjį kapi
nyną. Logiškai galvojantis žmo
gus, patekęs į klampynę, stengia
si iš jos išeiti. Nutraukimas ato
minių lenktynių praktikoje rei
kštų panaikinimą jau pagamintųLAIŠKAS IS LIETUVOS

APIE DABARTINĖS LIETUVOS ŽYDUS
IR KITŲ TAUTŲ

Kalbant apie lietuvių santykius 
su svetimtaučiais Lietuvoje, ten
ka pakartoti, kad svetimtaučiai 
puikiai jaučia lietuvio nuolaidu
mą, pasitraukimą iš kelio ir daž
ną susitaikymą su tuo kas yra 
ir tuo naudojasi.

Kas anksčiau pasakyta apie žy
dų padėtį Lietuvoje ir jų laiky
seną, tai tektų pridurti, kad prieš 
karą Lietuvoje buvo žinomos ne 
viena žydų kultūrinė, sportinė or
ganizacija. Šiuo metu tokių orga
nizacijų nėra. Šis faktas irgi sa
votiškai patarnauja žydams. Jie 
visada sugeba išvesti balansą — 
žydai engiama tauta, jai nieko 
neleidžiama. Tai ne tiesa, bet to
kios organizacijos tapo jiems ne
reikalingos. Ir nesuklysiu pasa
kęs, kad jau vienas tautos pava
dinimas kalba apie organizuotą 
tautą visais atžvilgiais. Šito net 
lietuviai galėtų pavydėti.

Vilniuje dažnai rengiami spek
takliai žydų kalba, žydų dainų 
vakarai, žydų atlikėjų rečitaliai. 
Visus juos organizuoja filharmo
nija, kuri yra bendra kultūrinė 
įstaiga visiems — lietuviams, žy
dams, lenkams, rusams, bet kuri 
savo darbą planuoja atsižvelgda
ma į Lietuvos sąlygas ir reikmes.

Senieji žydų inteligentai, kurie 
gyveno ir dirbo Lietuvoje prieš 
karą, liko senais lietuvių drau
gais, jaunųjų gi tarpe pastebi
mas palinkimas į rusų kultūrą. 
Net gi senasis žydų žargonas nau
jomis sąlygomis pasikeitė. Jei 
prieš karą žydai “vaikščioti, pa
sivaikščioti— sąvokoms naudojo 
vokiškos kilmės žodį “spazieren”, 
tai dabar, ypač jaunesnieji, nau
doja žodį “guliaen” (nuo rusiš
ko “guliatj” •*- pasivaikščioti). 

atominių bombų ir visų atomo 
energija produkuojamų įrengimų 
kontrolę, šį uždavinį galėtų atlik
ti tik institucija, vis tiek kaip ji 
būtų pavadinta, tačiau tikrumoje 
ir būtų pasaulinė vyriausybė.

Į busimąją pasaulinę vyriausy
bę įeitų visos valstybės pilnatei
siais nariais, bet faktiškai reikalus 
spręstų didžiosios valstybės, tik
riau tariant — atominių valsty
bių klubas. Vidutinių valstybių 
joje balsas būtų lygus nuliui, jau 
nekalbant apie mažąsias valsty
bes. Pasaulinės vyriausybės min
tis mes atmetame, nes ji neatsi
žvelgtų į mūsų tradiciniai su
prantamus tautos reikalus — tau
tinius interesus. Visų nacionalis
tų idealas yra suverenumas. Aiš
ku, kad įsteigus pasaulinę vyriau
sybę, pilnai suvereninė valdžia 
būtų viena t.y. pasaulinė vald
žia. Iki paskutinių laikų pasauli
nė vyriausybė dar laikoma uto
pija. Faktai mus tačiau moko, 
kad žmonės realizuoja teisingas 
koncepcijas tik tada, kai aplinky
bės priverčia. Jeigu kada nors 
bus įgyvendinta virštautinė, virš- 
valstybinė organizacija su pasau
linės vyriausybės atributais, tai 
bus padaryta tik neišvengiamoms 
aplinkybėms spaudžiant, o tada 
paskirų tautinių valstybių suve
renumas liks tik utopija, o pasau
linė vyriausybė bus realioji jėga 
ir valdžia.

INTELIGENTUS
Kai kas iš Lietuvos žydų išva

žiavo į Izraelį. Paskutiniaisiais 
metais tam buvo sudarytos sąly
gos. Išvažiavusiųjų tarpe daugu
ma buvo inteligentai. Bet deja, 
kiek galima spręsti pagal iš ten 
gaunamas žinias, jie nėra paten
kinti vietiniu gyvenimu ir pabrė
žia, kad daugeliu atvejų Lietuvo
je gyvenę geriau. Labai daug žy
dų iš Lietuvos emigravo į Lenkiją 
ir ten sudarė naują bendruome
nę.

Apie kokius nors ypatingus žy
dų ir lietuvių inteligentų santy
kius kalbėti netenka. Kultūringi, 
išsilavinę žmonės visada sugeba 
vienas kitą gerbti. Lietuviai in
teligentai dirba kartu su žydais, 
sugyvena su jais, žydas gydyto
jas, mokytojas, amatininkas daž
nai yra žymiai populiaresnis nei 
lietuvis. Tai irgi jau praėjusio 
gyvenimo liekana, kada lietuvių 
specialistų nebuvo tiek daug. Jei 
pasekti statistiką, kiek lietuvių 
naudojasi žydų advokatų paslau
gomis, tai pastebėsime, kad jie tu
ri didesnę klijentūrą nei lietu
viai advokatai.

Ypatingos žydų inteligentijos 
įtakos mūsų inteligentijai žinoma 
negalime ieškoti. Žydų inteligen
tai gerai sutaria su lietuviais, bet 
jie visada žymiai daugiau nuveiks 
savo ir savo tautos labui, nei 
kraštui, kuriame jie gyvena.

Dažnai kalbama dar apie vieną 
svetimą bendruomenę Lietuvoje 
— lenkus. Tačiau ir jų gyveni
mas Lietuvoje yra žymiai pasikei
tęs. Svarbiausia tai, kad pas mus 
beveik neliko lenkų inteligentų. 
Labai daug jų 1948-1954 metų lai
kotarpyje išvažiavo į Lenkiją. Di
džioji lenkų dauguma esanti Vii-

POLITIKOS ĮVAIRUMAI
I

RUDENKO — VYR.
VALSTYBĖS PROKURORAS
Š.m. rugpjūčio 17 d. įvyks U-2 

lėktuvo lakūno Poowers teismas, 
šioje byloje, kaip praneša Mask
va, vyriausiu kaltintoju būsiąs 
Rudenko, nuo 1953 m. Sovietų 
Sąjungos vyriausias valstybės pro
kuroras. Šį 53 m. amžiaus teisi
ninką Sov. Sąjunga iki šiol rezer
vuodavo tik ypatingoms byloms, 
turinčioms politinį atspalvį. 1946 
m. Rudenko, Nūrnbergo teismo 
proceso metu, buvo vyriausias so
vietinis kaltintojas. Taipgi jis bu
vo vyriausias kaltintojas byloje 
prieš “liaudies priešus” — Beri- 
jos pasekėjus.

Iš to, kad Rudenko paskirtas 
valst. kaltintoju Poowers byloje, 
reikia susidaryti išvadą, jog Sov. 
Sąjunga pajungs Poowers bylą 
propagandiniam karui prieš JAV 
-bes. Šios propagandos tikslas — 
daryti visa, kad pasaulio viešoji 
nuomonė susidarytų įspūdį, jog 
JAV yra didžioji kaltininkė bei 
karo kurstytoja.

Po ilgų atidėliojimų, Maskva 
davė leidimą Poowers tėvams ir 
jo žmonai dalyvauti teisme pro
ceso metu.

RESPUBLIKONŲ UŽSIENIO 
POLITIKOS PLANE IR 

LIETUVA NĖRA UŽMIRŠTA
J.A.V-bių respublikonų partijos 

suvažiavimo metu, apžvelgiant 
politikos programą, buvo pasisa
kyta ir dėl Rytų Europos išlais

niuje ir Vilniaus krašte yra vals
tiečiai, amatininkai, darbininkai. 
Jie turi savo mokyklas, leidžia 
laikraštį lenkų kalba, žinoma, tuo- 
jaus kils klausimas, kas gi dirba 
šį visą kultūrinį darbą ar ne in
teligentai? Aišku savaime inteli
gentai, bet jų bendruomenė jau 
nėra išlaikiusi. gilių tautinių sa
vybių. Lenkų inteligentų tarpe 
daug sulenkėjusių svetimųjų. Mo
kyklose, kuriose dėstoma lenkų 
kalba, dirba lietuviai ir žydai mo
kytojai, kurie save laiko lenkais. 
Tas pats ir su spauda. Taigi apie 
kokių tai lenkų inteligentiją “gry
ną nuo įtakos” kalbėti netenka. 
Lygiai taip pat ši inteligentijos 
mažuma beveik neturi jokios įta
kos lietuvių inteligentijos gyveni
mui. Gal būt, teisingiau pasakius, 
tiesioginės įtakos. Netiesioginė 
įtaka ateina įvairiomis formomis. 
Tam, kad lenkų bendruomenė 
esanti Lietuvoje galėtų geriau 
bendrauti su savo gimtuoju kraš
tu, kraštas jai siunčia daug gro
žinės ir mokslinės literatūros, šią 
literatūrą įsigyja ir lietuviai inte
ligentai. Aišku savaime, kad lite
ratūra padeda giliau bendrauti, 
įsigyti naujų žinių, plėsti kultū
rinį akyratį. Tuo labiau kad Lie
tuvos inteligentų tarpe labai daug 
žmonių kalbančių ir skaitančių 
lenkų kalba.

Lenkų bendruomenės buvimas 
Lietuvoje sudarė ir sąlygas kultū
riniams (daugiau ar mažiau glau
desniems) ryšiams tarp Lietuvos 
ir Lenkijos išsivystyti. Lietuvos 
inteligentai į šį bendradarbiavimą 
žiūri kaip į sau naudingą. Nau
dingą tuo atžvilgiu, kad jie gali 
parodyti savo pasiekimus, savo 
talentus platesnei auditorijai nei 
Sovietų Sąjungai. Tuo pačiu jie 
gali susipažinti ir su kito krašto 
kultūra, jo pasiekimais. Juk ne
žiūrint santvarkos, Lenkija yra 
žymiai arčiau vakarų ir yra iš

vinimo. JAV panaudos visas tai
kias priemones, kad pavergtos 
Rytų Europos tautos galėtų at
gauti savo nepriklausomybę. Buvo 
pareikšta, kad JAV negalės su
tikti su vokiečių sovietiškąja zo
na, kaip lygiai ji negali pripažin
ti sovietinės okupacijos Vengri
joje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Rumunijoje, Albanijoje, Bulgari
joje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijo
je ir kituose, kartą laisvai gyve
nusiuose, kraštuose.

Vis dažniau didieji Vakarų po
litikai prisimena ir linksniuoja ir 
Lietuvos vardą. Tai liudija, kad 
mes nesame užmiršti, bet kartu ir 
primena, jog mes privalome efek
tyviau reikštis savų interesų gy
nime. E.

RYTŲ VOKIETIJOS 
ŪKININKAI NORI APLEISTI 

KOLCHOZUS

Vakarų Vokietijos Informacijų 
biuro žiniomis daug Rytų Vokie
tijos ūkininkų nori apleisti kol
chozus. Taip vadinamos ragintojų 
brigados nariai ūkininkams pa
aiškino, kad jie gali pasitraukti iš 
kolchozų, bet ne anksčiau, iki bus 
praėjęs derliaus nuėmimo metas.

Ištisos “divizijos” traukia iš 
Rytų Vokietijos į Vakarus: per 
pirmąjį 1960 metų pusmetį į Va
karų Vokietiją perbėgo 66.818 vo
kiečių. Per pusę daugiau, nei per 
tą patį laiką praėjusių metų lai
kotarpyje.

laikiusi vakarų kultūros branduo
lį-

Apie lenkų kultūros lygį, ži
noma, galima ginčytis, bet savi
tarpis bendradarbiavimas kelia 
mūsų inteligentų aktyvumą, gy
vina jų veiklą. Į Lietuvą yra įve
žami lenkų filmai, kai kurie iš 
jų yra labai aukšto meninio ly
gio. Lenkuose yra išvystytas vi
sai naujas, modernus kino ir te
atro, tapybos ir skulptūros me
no interpretavimo būdas, kuris 
daugeliu atvejų veikia ir mūsų 
menininkų planus bei sprendimus. 
Visa tai, kas nauja vakarų pasau
lyje, kas surišta su moderniomis 
literatūros ir meno srovėmis, ga
lų gale net su madomis, ateina 
į Lietuvą daugiausiai per Lenki
ją. štai ši netiesioginė Lenkijos 
inteligentijos įtaka mūsų inteli
gentams, žinoma, ateina ir per 
lenkų bendruomenę, gyvenančią 
Lietuvoje. Jeigu jos nebūtų, vargu 
ar lietuviai galėtų pasinaaudoti 
Lenkija, kaip “dvasiniu tiltu” 
tarp vakarų pasaulio ir gimtosios 
tėviškės.

šiaip lenkai ypatingų kultūri
nių organizacijų Lietuvoje netu
ri. Jie turi savo chorus, choreo
grafijos ratelius, kurie veikia 
prie profsąjungų klubo, šiuos ra
telius, ypač lenkų jaunimas, no
riai lanko. Tokios lenkų veiklos 
sąlygos, jų turimos lengvatos pa
kelia lietuvių autoritetą. Žinoma, 
neapsieinama ir be kurijozų. Len
kuose dabar labai gyvas prisimi
nimas, kad Vilnius buvo Lenkijos 
miestas. Lenkų tarpe netrūksta 
žmonių, kurie dar tiki Lenkija 
“nuo jūros iki jūros”, kurie tiki, 
kad Vilnius niekados nebuvo Lie
tuvos sostine ir jai nepriklauso. 
Pagal juos Lietuva drauge su Ru
sija apiplėšusios Lenkiją, žinoma, 
tokios šovinistinės nuotaikos at
neša neigiamų reiškinių ir len
kams ir lietuviams, tačiau tokių 
žmonių nėra daug ir lietuvių san

DARBO PARTIJOS 
VADO LINKĖJIMAI
Kaip jau buvo “Mūsų Pastogė

je” rašyta, ryšium su Lietuvos 
okupacijos dvidešimtmečio sukak
tim A.L.B-nės Krašto Valdyba 
buvo išsiuntinėjus! Australijos 
vyriausybės ir politikos vadams 
memorandumus, išryškinančius 
sovietinės okupacijos vyksmą ir 
jos žiaurumus.

Be jau anksčiau skelbto "Mū
sų Pastogėje” Australijos min. 
pirm. R. Menzies atsakymo, šio
mis dienomis buvo gautas raštas 
ir iš opozicijos vado Arthur A. 
Calwell’io, kuriame rašoma:

“Dėkoju už Jūsų laišką iš lie
pos 20 d., kuriame Jūs išreiškiate 
dėkingumą dėl nedidelės mano 
paramos, kurią galėjau suteikti 
lietuviams ir kitiems egzilams bū
damas Emigracijos ministeriu.

Darbo partijos vyriausybė, va
dovaujant p. Chifley, nepripažino 
Baltijos valstybių eneksijos sovie
tais tiek, kiek tatai darė Jungt. 
Amerikos Valstybės ir, aš manau, 
Didž. Britanija.

Aš tikiu, kad kai laisvės banga 
vėl pasieks tautas anapus geleži
nės uždangos, tai jos vėl galės 
tvarkytis savystoviai, kaip ir prieš 
antrąjį pasaulinį karą. Aš tvirtai 
tikiu į laisvo apsisprendimo prin
cipus ir į pačių gyventojų laisvu 
pasisakymu sudarytas vyriausy
bes.

Liekuosi Jums nuoširdus
(—) Arthur A. Calwell

tykius su lenkais galima pavadin
ti draugiškais.

Pas mus buvo žmonių, kurie 
šaipėsi iš šio bendradarbiavimo, 
kurie bematant padarydavo iš ko- , 
kios nors ansamblio dainos politi
ką. Tačiau ir jie įsitikino, kad 
bendravimas su lenkais padėjo 
ateiti į Lietuvą daugeliui vakarų 
pasaulio minčių ir idėjų.

Gal būt daugelis galvoja, kad 
savo laiške ypatingą vietą skirsiu, 
rusų visuomenei, kuri šiuo metu 
gyvena Lietuvoje. Deja, ypatin
gos vietos skirti negalima. Mes 
su Jumis kalbėjomės apie inteli
gentiją ir ją dominančias proble
mas. Gi rusų inteligentų Lietuvo
je nėra daug. Nemaža mūsų kraš
te yra rusų tarnautojų, bet žo
džiai "tarnautojas” ir "inteligen
tas” dažnai labai priešingi vie
nas kitam. Daug kas mano, kad 
visi tie rusai, kurie šiandien gy
vena Lietuvoje, yra pašaukti 
kraštui surusinti. Tai neteisinga 
vien todėl, kad jų yra mažuma, o 
mažuma daugumai niekada nedik
tuoja. žinoma, nekalbu apie vals
tybinį gyvenimą, bet apie kas
dieninį paprastų žmonių gyveni
mą. Rusų visuomenė esanti Lie
tuvoje gali tik įvairiomis priemo
nėmis demonstruoti savo kultūros 
pranašumą, pasiekimu^, savo kaip 
tautos gerąsiais ir blogąsias pu
ses. Kiek tai rusų visuomenei pa
vyksta, sunku laiške išpasakoti. 
Tam gal būt reikia visai kitos, 
plačios temos.

Savo pranašumą, savo jėgą 
kiekvienas gali padiktuoti tik ten, 
kur jaučia, kad kitas yra silp
nas. Vilniuje yra rusų dramos 
teatras. Teatro aktorių persona
las, išskyrus lietuvę aktorę MirO- 
naitę, nėra ypatingai stiprus. Bet 
šis teatras tiek lietuvių, tiek ir 
kitų tautų’ publikos tarpe yra la
bai populiarus savo originaliomis, 
dažnai keičiamomis pjesėmis.

(Bus daugiau)
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IŠ ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS
RADO “MEILĘ FIZINIAM 

DARBUI
Virš 60.000 Vengrijos mokykli

nio amžiaus vaikų ūmai atrado 
“meilę fiziniam darbui”. Šių me
tų vasaros atostogų metu jie dirba 
įmonėse, praneša Budapešto “Es
ti Hirlap” laikraštis.

VAIKAI DIRBA SUNKIUS 
DARBUS

1959 metais vaikų nelaimingi 
atsitikimai darbo metu Bul
garijos fabrikuose siekė 1.326. 
skaičių. Laikraštis “Oteches- 
ten Front" prisipažįsta, kad 
šiemet daugiau vaikų dirbs 
jmonėse ir kad nelaimingų atsiti
kimų skaičius vis didėja, nes la
bai maža kas iki šiol tepadaryta 
vaikų nuo nelaimingų atsitikimų 
apsaugojimui”. Jie eina į fabri
kus pagal “politechniško auklėji
mo” schemą. Tas pats laikraštis 
rašo, kad "daugelyje atvejų dirb
tuvės randasi rūsiuose su blogu 
apšvietimu, su per mažu erdvės 
plotu, be ventiliacijos; mašinos 
neaprūpintos apsisaugojimo prie
monėmis; taipgi trūksta specia
lių darbo drabužių. Visa tai didi
na nelaimingų atsitikimų pavojų. 
Daugelio nelaimių priežastis yra 
bloga elektros instaliacija bei 
prastos mašinos.

LATVIAI PUOLA SAVO
BROLIUS UŽSIENIUOSE

Latvijos Saugumo policijos vir
šininkas Vevers puola latvius už
sienyje. Vėliau, kalbėdamas apie 
vidaus reikalus, jis pabrėžė, kad 
reikia būti atsargiems kalbant su 
užsieniečiais, kurie gali būti šni
pai. Liepia saugotis užsieniečių, 
tačiau kartu liepia pasinaudoti 
užsienio giminių korespondencija 
ir jos pagalba “demaskuoki be jo
kio. gailesčio išdavikišką Latvijos 
emigrantų vadų crarakterį”. ši 
jo kalba tilpo Latvijos komunis
tiniame laikraštyje “Ciną’.

NEGRAI STUDENTAI 
MASKVOJE

Vienas negrų studentas, paša
lintas iš Maskvos usiversiteto, pa
sakojo, kaip negrai traktuojami 
Maskvos universitete: “jie muša
mi, užgauliojami ir diskriminuo
jami”. Jis pats iš universiteto bu
vo pašalintas už tai, kad protes
tavo prieš blogą 600 Afrikos stu
dentų traktavimą.

SOVIETAI NORI SAVE 
PATEISINTI

Šiom dienom Sovietų Sąjungo
je išėjo iš spaudos pirmas tomas 

“Istorija didžiosios mūsų tėvynės 
1941-1945 metų karo”. Viso ši is
torija turės šešis tomus. TASS 
praneša, kad knygai medžiaga di
desne dalimi yra paimta iš Vokie
tijos sovietų zonos, Lenkijos, Če
koslovakijos, Bulgarijos, Rumuni
jos ir Vengrijos archyvų. Iki šiol 
nepaskelbti dokumentai neva nu
rodo, kokios priežastys privedė 
prie Hitlerio ir Stalino 1939 metų 
nepuolimo pakto sudarymo. Doku
mentais norima įrodyti, būk sovie
tų vyriausybė, dėka provokacinės 
ir dviliežuvės vakariečių politikos, 
buvusi priversta sudaryti su Hit
leriu tarpusavio nepuolimo paktą.

Sovietų dviveidiškumas yra se
niai ir gerai Vakarams pažįsta
mas, taip kad be reikalo Maskva 
sau kvaršina galvą, norėdama sa
vo žygius pateisinti.

LABIAUSIAI PERKAMA 
KNYGA MASKVOJ

Neseniai Maskvoj pasirodžiusi 
Telefono abonentų knyga buvo 
tuč tuojau išparduota (15.000 
egz., kaina 13 rbl.). Paskutinį 
kartą telefono knyga buvo pasi
rodžiusi prieš šešius metus, šiuo 
metu išleistoji knyga turi 892 
psl.; 36 puslapiuose telpa 100.
000 abonentų. Įdomu, kad Chruš
čiovo telefono numerio knygoje 
nėra; taipgi nėra nei užsienio dip
lomatų, nei žurnalistų.

VARGAS ČEKOSLOVAKIJOJE

Čekoslovakijoje iš 16 katalikų 
vyskupų 13 yra arba kalėjimuose 
arba naminiam arešte ir negali 
atlikti savo tiesioginių pareigų. 
Čekoslovakijos primato arkivys
kupo Dr. Jozef Beran likimas iki 
šiol yra nežinomas; manoma, kad 
jis yra miręs. Prieš dešimtį me
tų jis buvo areštuotas ir depor
tuotas, ir iki šiol jokių žinių apie 
jį negauta. Nors Čekoslovakijoje 
vedama sustiprinta antirelyginė 
propaganda, tačiau ideologinis sa
vaitraštis “Predvoj” skundžiasi, 
kad propaganda vedama neplanin
gai, nemetodiškai ir kartu ji kal
tinama "progreso stoka”.

80 metų vyras ir 87 metų žmo
na paprašė Austrijos vyriausybę 
azilio teisės, nes, gyvenimas, sa
ko juodu, Čekoslovakijoje esąs ne
pakeliamas. Judviejų senas am
žius padėjo jiems pasiekti pasie
nio spygliuotos vielos liniją. Bet 
kaip jiems pavyko peržengti spyg
liuotos vielos užtvarą, nėra pra
nešta. Tai seniausi žmonės, ku
riems nelegaliai pavyko peržengti 
geležinę uždangą.

Maždaug tuo pačiu metu du 
jaunuoliai, kurių vienas tik aš

tuoniolikos metų amžiaus, pasi
rinko laisvę, perplaukdami plačią 
ir sraunią Dunojaus upę netoli 
Haingurgo. Jie atvyko iš Bratis
lavos.

PARTIJA KALTINA
KARIUOMENĖS VADUS

Sovietų armijoje vėl prasidėjo 
trynimasis tarp karininkų ir po- 
litrukų, kurių galia karo metu bu
vo sumažinta ir prieš kuriuos 
ypač buvo nusistatęs maršalas 
Žukovas. Po karo partija buvo 
pradėjusi jų galią vėl stiprinti. 
Chruščiovui pradėjus “liberališ
ką” politiką, karininkai vėl ėmė 
nesiskaityti su politrukais, jų 
daugumas, be to, buvo pakeisti 
naujais, jau nuolaidesniais, geriau 
prisitaikančiais prie naujos dva
sios. Bet kaikuriose gyvenimo 
srityse pastaruoju metu vėl pra
sidėjo atoslūgis nykti, partijos 
spaudžiami politrukai stengėsi sa
vo įtaką plėsti, o kariuomenės va
dai tam priešintis ir jų neklausy
ti. Šiam įtampos rezultate armi
jos žurnalas “Sovietskają armija” 
prieš porą mėnesių smarkiai užsi
puolė karininkus, kad jie pamirš
tą “partijos nurodymus”. Dėl to 
esąs ir kilęs trynimasis tarp ka
rininkų ir politrukų. Tokia padė
tis nebegalinti būti toliau toleruo
jama ir dėl to tam reikalui ap
tarti būsianti sušaukta partijos 
sekretorių konferencija. Toji kon
ferencija įvyko kaip tik prieš di
džiųjų konferenciją Paryžiuje. 
Kaip ir galima buvo laukti, buvo 
nutarta politinį auklėjimą kariuo
menėje sustiprinti, nors tuo pat 
laiku iš sovietijos pradėjo sklisti 
balsai, kad ten įtakos svoris esąs 
perėjęs į karo vadų rankas. Ten
ka laukti daugiau naujų žinių.

RUSIJOS ŽIBALO DUMPINGAS
Londono "Daily Telegraph and 

Morning Post” liepos 8 d. laidoje 
nurodo, kad' rusai alyvą parduo
da 10% žemiau pasaulinės kainos. 
Alyva ateina daugiausia iš Juo
dosios jūros uostų. Dabar ekspor
tuojama vis didėjančiais kiekiais 
per Klaipėdos ir Ventspilio uos
tus. Klaipėda ir Ventspilis yra 
Uralo-Volgos alyvos tiekimo lini
jos pagrindiniai taškai, jungian
tieji Rusijos alyvos laukus su Ry
tų ir šiaurės Europa. Kol kas 
vamzdžių linija yra pratiesta tik 
iki Lietuvos ir Latvijos rubežių. 
Iš čia alyva transportuojama į 
Klaipėdą ir Ventspili traukiniais 
ir po to išpumpuojama į alyvos 
tankus. Kai vamzdžių ■ linija bus 
pratęsta iki pačių uostų, alyvos 
tiekimas bus žymiai padidintas.

KOLCHOZININKAI NENORIAI 
EINA I DARBUS

Vengrijos . laikraštis “Nepsza- 
badsag” skundžiasi, kad kolchozi- 
ninkai atvyksta į darbą trimis va
landomis vėliau nustatyto laiko. 
Jie vėluoją dėl to, kad jie turi sa
vo privačius sklypus ir jiems pa
švenčia daug laiko. Kolchozinin- 
kai teisinasi, kad jiems buvo pa
žadėtos 8 valandų darbo dienos, 
taip pat mašinos, kurios turėtų 
pagreitinti visą darbą. Nežiūrint 
visų vyriausybės pažadų, kolcho
zams mašinų trūksta ir didesnioji 
dalis darbų turėjo būti atlikta 
rankomis.

UŽDARO VIENUOLYNUS
Ukrainoje vien tik praėjusiais 

metais buvo uždaryta 10 vienuo
lynų. Tai pranešė Maskvos radi
jas ateistinės programos metu. — 
Moldavijos respublikoje, Maskvos 
radijo pranešimu, 800 vyrų ir mo
terų vienuolių apleido vienuoly
nus. Vienuolynuose likę tik keli 
seno amžiaus vienuoliai. E.

Politines Europos Naujienos
DIDESNIO VAKARŲ 

BENDRADARBIAVIMO
Liepos mėnesio 21 d. Prancūzi

jos premjeras Debre, kalbėdamas 
parlamente, ypatingai užakcenta
vo, kad Vakarams reikia daugiau 
vieningumo bei bendradarbiavi 
mo: “Ryšys tarp Vakarų, pirmoj 
eilėj tarp JAV, Didžiosios Bri
tanijos ir Prancūzijos, yra princi
pinis dalykas. Apie tai kalbėt tik 
prie antrojo pasaulinio karo pa
minklų, yra per maža. Per maža 
yra apie tai vien tik kalbėti tuo 
metu, kai ruošiamasi bendromis 
jėgomis priešintis naujiems karo 
grasinimams. Atsakingosios Va
karų jėgos privalo turėti vienokią 
nuomonę, spręsdamos didžiąsias 
problemas. Taikai yra grūmoja- 
ma Azijoj, Afrikoj ir Europoje. 
Vakarai negali būti vienoj vie
toj vieningi, o kitoj susiskaldę, 
nes šitokiu atveju Vakarai, kaip 
tokie, iš viso negalėtų egzistuo
ti”. Jis pabrėžė, kad Vakarai tu
ri ypač būti susikoordinavę ir 
vieningi krizių atveju; kaip pa
vyzdį jis paminėjo Kongą, Kubą, 
Eisenhowerio kelionę Japonijon 
ir incidentą, ryšium su lėktuvo 
numušimu. Lygiai jis pasisakė už 
glaudų bendradarbiavimą su Va
karų Vokietija. Tarp kitko, šiom 
dienom Vak. Vokietijos kancleris 
Adenaueris lankėsi Prancūzijoje, 
kur jis su de Gaulle aptarė glau
dų Vak. Vokietijos ir Prancūzi
jos bendradarbiavimą bei visos 
Europos laisvųjų valstybių apjun
gimą į vieną koordinuotą viene
tą.

DAUG PAŽADU - MAŽA NAUDUS
IRAKIEČIAI NEPATENKINTI SOVIETINE 

PAGALBA
Sovietai lengva ranka žarsto 

ūkinės pagalbos pažadus kitiems 
kraštams, bet kol toji pagalba 
ateina, arba kai ji ateina, tiems 
kraštams tenka pergyventi nusi
vylimą.

Vieną tokio nusivylimo pavyz
dį skelbia paskutinis “U.S. News 
and World Report” numeris, pa
sakodamas ape Iraką.

Antivakarietiško entuziazmo 
įkarštyje, kuris sekė kruvinąjį 
1958 metų perversmą, Sovietija 
pasiskubino išnaudoti progą ir 
įpiršti Irakui 550 mil. rublių kre
ditus, kurie, komunistų skaičiavi
mu, turį siekti 137 mil. dolerių.

Rusija pasižadėjo statyti fabri
kus plieno vamzdžiams, trąšoms, 
farmaciniams reikmenims, teksti

ITALIJOJE VYRIAUSYBĖS 
KRIZĖ IŠSPRĘSTA

Liepos mėnesio pirmosiomis 
savaitėmis Italijoje įvykę kruvini 
neramumai vos nejvėlė kraštą į 
pilietinį karą, šie įvykiai neatne
šė tų pasėkų, kurių tikėjosi Ita
lijos komunistai. Priešingai: šie 
sukelti neramumai padėjo tvir
čiau apsijungti demokratiškoms 
vidurio partijoms.

šie įvykiai rodo, kad Italijos 
komunistai apsiskaičiavo, t.y. jie 
per mažai vertino demokratinės 
stovyklos jėgą. Taigi yra pagrin
do manyti, kad Italijos komunis
tai, po iširusios Paryžiaus kon
ferencijos, kruvinas gatvių riau
šes buvo sukėlę pagal Maskvos 
nurodymus. Šią prielaidą pastip
rina Togliatti kelionė į Maskvą, 
prasidėjus pirmosioms gatvių 
riaušėms Genevoje.

Riaušių metu paaiškėjo, kad 
riaušių, demonstracijų ir streikų 
kontrolė iš komunistų rankų bu
vo išslydusi. Komunistų partijos 
sekretorius Longo, komunistų 
partijos centro komiteto posėdžio 
metu pareiškė, kad antifašistinė
se gatvių riaušėse dalyvavę sep
tyniolikamečiai ir dvidešimtme
čiai, nepriklausę iš viso jokiai 
politinei organizacijai. Palerme 
riaušių metu buvo apmėtytas ak
menimis komunistų autogarsiakal- 
bis, liepęs išsiskirstyti. Taigi skai
toma, kad Maskva Italijoje praki
šo. Demokratinės jėgos turi įsi
sąmoninti, kad gali būti ne
sunkiai nušluotos nuo politinės 
scenos.

lei, elektros lemputėms gaminti, 
pastatydinti radijo stotį, labora
torijas, plentus, geležinkelį.

Nė viena pusė tuo metu ne
kreipė perdaug dėmesio į sutar
ties punktų detalizavimą — so
vietai sąmoningai, irakiečiai, ne- 
sijausdami stipriai stovį ant ko- 
ju-

Dabar, praėjus pusantrų metų 
nuo sutarties, dar nė vienas iš 
žadėtų 26 fabrikų nesąs net pra
dėtas. Pats premjeras Kassemas 
padėjo “kertinį akmenį” geležin
keliui iš Basros į Bagdadą, bet 
tai ir buvo visa, kas ligi šiol pa
daryta.

Kartų nusivylimą vartotojų tar
pe sukėlė ir gaunamų prekių bei 
reikmenų kokybė. Bagdado taksi 
šoferiai, kurie buvo verčiami pirk
ti rusų gamybos automobilius, 
sukėlė tokį triukšmą dėl jų koky
bės, kad net prokomunistinis pre
kybos ministeris (šiuo metu at
leistas) buvo priverstas padaryti 
nuolaidas, leidžiant pirkti JAV 
gamybos automobilius.

Irakiečius nervina kraštan at
siųstų rusų technikų ir jų žmo
nų elgsena. Bagdado krautuvės, 
pustuštės, lyginant su priešrevo
liuciniais laikais,- yra tiesiog ap
niktos rusų ir jų žmonų, begrėb
siančių likučius, ir patiems ira
kiečiams pradeda stigti prekių. 
Tai, be abejo, irakiečius pradeda 
vis labiau įtikinti, kad komunis
tinė propaganda, rėkiant apie Ru
sijos galybę ir gausybę, yra tuš
čia.

Sovietų technikai, atsiųsti ap
mokyti irakiečių, nemoka nei ara
biškai, nei angliškai — Irako ant- 
tosios kalbos. Apmokytų vertėjų 
Bagdade yra labai sunku rasti.

Atsiųstieji rusai retai išmeta 
“arbatpinigių” kirpėjams, taksi 
šoferiams ir nešikams. Bandyda
mi susidraugauti su Irako darbi
ninkais, jie dažnai laužia pusiau 
cigaretę arba, nugėrę pusę bon- 
kos, likusią “minkštųjų gėrimų" 
dalį pasiūlo irakiečiui. Pastaruo
sius, be abejo, tai įžeidžia.

Irako vadovaujantieji pareigū
nai, kuriems tenka susidurti su 
rusų atstovais, stebisi, kaip pas
tarieji ištisas valandas derasi dėl 
centų, ir susidaro įspūdį, kad ru
sai pirmoje eilėje norį "pagelbėti 
Rusijai, o ne Irakui”. Gaunamos 
prekės esančios ne tik menkos ko
kybės, bet ir nepaprastai bran
gios.

Drv. Inf.

A. ZUBRAS

TAUTA IK INDIVIDAS
TAUTINĖ ORGANIZACIJA

Pirmoje eilėje tauta, atsekant 
ją nuo giminės ir kilties laikų, 
yra socialinis o r g a n iz m a s, 
apspręstas tiesioginės giminystės 
ryšio, nors ir kažin kaip nutolu
sio. Tautą vadiname organizmu 
pagal analogiją, nes pirminė or
ganizmo prasmė yra gyva būtybė, 
besireiškianti kaip vienetas. Tas 
vienetas yra tačiau savyje užbai
gta visuma, nežiūrint jo sudėtin
gumo ir organų gausumo. Orga
nizmas yra neatsiejamas nuo gy
vojo pasaulio, nes jo yra pagim
dytas ir gimdymas yra jojo už
davinys ateičiai. Su negyvuoju 
pasauliu surištas jis yra medžia
gos apykaitos dėsnio. Organiz
mas susideda iš celių kaip neor
ganinis kūnas iš malekulių. Ka
dangi organizmas yra dinamiškai 
darni visuma, todėl organizmo 
terminas pagal analogiją panau
dojamas dvasiniams reiškiniams, 
taigi ir sociologijoje. Tauta, nors 
ir susidedanti iš paskirų psicho
fizinių būtybių, savo visumoje 
tačiau labai panaši organizmui. 
Nors ir netiesiogine prasme, bet 
visdėlto galime kalbėti apie tau
tos gimimą (tegu ir žmogiška
jam žvilgsniui neatsekamą), apie 
tautos biopsichinį reiškimąsi, apie 

tautos sunykimą, išblėsimą ar pa
galiau mirtį. Kaip organizmas sa
vo jaunystėje pasireiškia energi
jos gausumu, taip ir tautos tam 
tikrais laikais sužydi, pasireiškia 
savo kūrybinguoju genijumi, ži
noma, visa tai tik analogija, nes 
tauta, būdama kolektyvas, nėra 
pakliauta tiems patiems biologi
niams dėsniams kaip paskiras or
ganizmas.

Pabrėžėme dar, kad tautoje 
visdėlto atsekama pirminė jos 
struktūra net ir didžiausios mai
šaties patyrusioje. Abraomo pali
kuonys maišėsi su amonitais, hik- 
sais, hetitais, kananiečiais, asirie- 
čiais, bet visdėlto kamienas iš
liko, ir žydų tauta tebegyvena ir 
šiandien, nežiūrint jų įvairių ke
lionių dar pokristiniais laikais. 
Kiek šių dienų žydas tebėra tie
sioginis Abraomo giminė, tai ki
tas klausimas, bet dvasinė gimi
nystė neabejotinai yra išlikusi, 
gaivinama Mozės įstatymo ir sa
vosios tautos istorijos, užrašytos 
senajam Testamente.

Tauta yra savos rūšies orga
nizacija, nors ir nevisiškai 
sutampanti su įprastine organiza
cijos sąvoka, bent nevisais savo 
gyvenimo laikotarpiais. Organiza

cija yra sąjunga individų bendra
darbiauti kaip visumai užsibrėž
tiems tikslams. Individas šios rū
šies sąjungoje yra lyg narelis 
kombinuotoje mašinoje, tačiau iš
likdamas individas, išlikdamas as
menybė, išlikdamas sau žmogus. 
Organizacijoje visada sutinkame 
vadovybę ir tradicijos bei statuto 
nusakytą drausmę, -šia prasme or
ganizacinę formą tautose sutin
kame ryškiausiai tik ten, kur tau
ta ar tautų junginys gyvena val
stybinę gyvenimo formą. Sutinka
me tačiau organizacinę formą ir 
primityviose kiltyse, kai stebime 
jų vidaus paprotinę tvarką. Pa
vergtos tautos negyvena pilno sa
viškoje organizacinio gyvenimo, 
nes yra priverstos vykdyti pa
vergėjo valią ir tuo pačiu paklus
ti pavergusios tautos organizaci
jai. Ir pavergta bei išblaškyta 
tauta tačiau išlieka sambūrys, 
kol jos nariai tebėra sąmoningi 
savo skirtingos tautinės kilmės, 
savo pavergtos tautos likimo, kol 
gyva rezistencija pavergėjui ir 
jojo asimiliaciniams siekimams.

Turime klasinių, ūkinių, religi
nių, kultūrinių ir politinių sam
būrių bei organizacijų. Tauta yra 
tačiau skirtinga nuo mūsų čia 
suminėtų. Vienoje ir toje pačioje 
tautoje egzistuoja įvairiausių ir 
gausybė socialinių klasių, o taip 
pat ūkinių, religinių, kultūrinių 
ir politinių sambūrių ar organiza
cijų. Vienos jų telpa tautinės 
bendruomenės rėmuose, paprastai 

tautinės bendruomenės apjungtos 
ir skyriojimąsi sugebančios su
bordinuoti tautinei vertybei ar 
bent su ja suderinti. Religiniai, 
bet taip pat kaikurie kultūriniai, 
ekonominiai ir politiniai sambū
riai geba reikštis ir tarptautinė
je plotmėje, tačiau sandaroje su 
tautine bendruomene. Kartais 
jų interesai bei reiškimosi būdas 
gali ir susikirsti su tautine ben
druomene, ji gali būti net jų ko
vos tikslas, bet ir tos rūšies sam
būriai net ir kovodami kovoja 
tautų ribose. Tauta todėl 
yra apjungiantysis 
socialinis reiški
nys, a p j u n g i a nč i o- 
ji bendruomenė.

Tautinis sambūris, esame jau 
minėję, turi *n u o 1 a t i n u- 
m o požymį, kurio neturi kitos 
organizacijos bei sambūriai. Re
liginė organizacija krikštų ar ki
tu būdu priima narius į savo tar
pą, iš jos galima išstoti ar būti 
išjungtam, šiaip jau priklausomy
bės organizacijai netenkame ne
lankant susirinkimų ar nesumo
kant nario mokesčio; akcinės 
bendrovės nariu nebūnama ne- 
pirkus akcijų ar jas pardavus. 
Nėra tačiau jokio formalinio ak
to išstoti iš tautos ar į ją įstoti. 
Tėvų kilmė nusako ir vaikų tau
tybę. Kaikuriose bendruomenė
se bandoma gimimo vieta nusaky
ti tautybę. J.A.V. žydas ar italas, 
nors ir ten gimęs, visdėlto jausis 
esąs žydas ar italas, jei tėvai ir 

namų aplinka, o taip pat to kraš
to žydų ar italų bendruomenės jį 
tokiu bus užauginusios. Gimimas 
greičiau galėtų būti pilietybės po
žymis, bet pilietybe nusakoma 
priklausomybė valstybei, taigi vi
sai kitos rūšies reiškinys. Piliety
bei gauti ir suaugusiems yra lais
vas kelias beveik visose moder
niose valstybėse, jokiu būdu ne
reikalaujant išsižadėti ar atsisa
kyti negalimo dalyko — savosios 
tautybės. Pilietybės galima netek
ti, pilietybę galima atgauti ~ ar 
keisti. Paprastai krašte gimęs au
tomatiškai gauna to krašto pilie
tybę. Yra tačiau ir išimčių. Nevi- 
sos valstybės gimimą laiko pakan
kamu pagrindu pilietybei. Ir Lie
tuvoje svetimos valstybės pilie
čio gimę vaikai nebuvo automatiš
kai skaitomi Lietuvos piliečiais. 
Tik administracinio akto keliu te
buvo galima įsigyti Lietuvos pilie
tybę. Istorijoj žinome atsitikimų, 
kad nukariauto krašto ar jo da
lies gyventojams būdavo masiš
kai suteikiama nugalėtojo pilie
tybė. Taip pat turime atsitikimų, 
kad tam tikros teritorijos gyven
tojai laisva valia apsisprendė pri
sijungti prie kito krašto, papras
tai kuriuo nors atžvilgiu giminin
go. Pilietybės reikale įžvelgiame 
tat apsisprendimo momentą, ko 
nesutinkame tautybės sąvokoje.

Paskutinį tautinės bendruome
nės požymį pabrėšme jos a t- 
d a r u m ą. Būti tautos na
riu nėra jokių apibrėžimų bei su

siaurinimų . Turime organinzaci- 
jų, kurios apjungia tik vienos ly
ties narius, kitos yra profėsinės, 
t.y. priima tik tam tikrų profesi
jų žmones, feodaliniais laikais 
tautos ribose ypač ryškūs buvo 
luominiai sambūriai. Religinė or
ganizacija tėra tik tos konfesi
jos nariams. Kriminalinis nusikal
tėlis yra lygiai tos tautos narys 
kaip ir augščiausiasis krašto tei
sėjas. Tauta tat yra visuotinas, at
daras socialinis sambūris, jo narin 
pasidaroma tautoje gimstant ir 
josios dvasioje išaugant.

Iš viso mūsų paryškinimo via- 
dėlto aiškėja tautą esant pirmoje 
eilėje socialinį organizmą, o tik 
antrines žymes teturint organiza
cijos. Bet ir tai tiesa, kad kiekvie
na šių dienų sąmoninga tauta bū
tinai siekia savo pilnos ir laisvai 
besireiškiančios organizacinės eg
zistencijos formos. Kuo tautinis 
organizmas vieningesnis, tuo toji 
tauta atsparesnė kovoje dėl bū
vio, tuo jos sukurta valstybini 
organizacija morališkai stipresni. 
Socialinį tautinį organizmą silp
ninančiai veikia netolerantiški pa
saulėžiūriniai skyriojimaisi, poli
tiški kraštutiniai prešingumai, so
cialinių klasių prarajos, tautinių 
mažumų gausumas, vadovybės ne
pajėgumas bei, apskritai, sant
varkos netinkamumas. Išorinė 
grėsmė tautiniam organizmui yra 
kaimyniniai tautiniai organizmai) 
jei su jais nesurandama ar neį
manoma surasti gero ir taikaus 
kaimyninio sugyvenimo. „
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AŠ MAČIAU IŠ KUR ATSIRADO TOJI 
“LIAUDIES VALIA“ 

(GIRDBJUSIO IR MAČIUSIO LIUDIJIMAS)
III DALIS

Rajoninė stovykla
Šiomis dienomis Australijos Ra

jono Vadas išsiuntinėjo tuntinin- 
kams ir vietininkams Rajoninės 
Stovyklos reikalu aplinkraštį. Ra
joninės Stovyklos Organizacinį 
Komitetą sudaro: Pirmininkas — 
v. s. A. Krausas, vicepirmininkas 
— s.v.v.sl. A. Dudaitis, nariai — 
s. Ig. Pranulis, ps. B. Žalys, ps. 
M. Osinaitė ir ps. P. Pilka.

Vienetų vadovai kreipiasi Rajo
ninės Stovyklos reikalais tiesiogi
niai j Komiteto Vicepirmininką. 
“Aušros” Tunto tuntininką, ad
resu: Mr. A. Dudaitis, 32 Junction 
Str., Cabramatta, N.S.W.

Rajoninės Stovyklos metu įvyks 
Australijos Rajono Vadovų Suva
žiavimas. Sudaryta to suvažiavi
mo komisija šios sudėties: Seseri
jos Vadeivė — s. T. Reisgienė, 
Brolijos Vadeiva v.s. V. Neveraus- 
kas ir Rajono Vadas.

Rajono vadijos nariai, tuntinin- 
kai ir vietininkai paruošia suva
žiavimui vadovaujamų vienetų 
veiklos pranešimus. Negalį asme
niškai dalyvauti suvažiavime, ku
ris numatytas Rajoninės Stovyk
los metu “Aušros” tunto stovyk
lavietėje, atsiunčia savo veiklos 
prasešimus raštu Vadovų Suvažia
vimo Komisijos Pirmininkui iki 
š.m. gruodžio mėn. 15 dienos šiuo 
adresu:

A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic.

Tuo pat adresu siunčiami visi 
pasiūlymai suvažiavimo reikalu.

Pakėlimai ir paskyrimai
šv. Jurgio proga vyčių būrelio 

globėjas br. A. Talačka Vyriau
sio Skautininko įsakymu pakeltas

SKAMBĖKI, DAINELE!
Jau spėjo prabėgti daugiau nei 

dešimts metų, kai Australijos pa
dangėje skamba lietuviška daina. 
Per šį laikotarpį sugebėta gana 
plačiai išpopuliarinti ne tik mūsų 
gražiosios lietuviškos dainos, bet 
drauge ir lietuviškas vardas. Tu
rime visą eilę gerai dainuojančių 
solistų ir beveik kiekviename, 
skaitlingiau lietuvių apgyventame 
mieste, turime gerus savo chorus. 
Kaip vieni, taip ir kiti yra turėję 
nemaža koncertų, kuriuose dainų 
klausėsi ir mūsų tautiečiai, ir gra
žus skaičius australų bei kitatau
čių.

Iki šiol visi koncertai buvo or
ganizuojami pačių solistų arba 
chorų, ir tik šie metai Australijos 
lietuvių dainoriams bus istoriniai, 
nes jų gale Sydnėjuje įvyksta pir
moji Australijos Lietuvių Dainų 
Šventė, kurioje, be solistų, daly
vaus net keturių vietovių lietu
viškieji chorai. Pasiruošimas šiai 
pirmajai dainų šventei yra jau ge
rokai įpusėjęs, tik gaila, kad vi
suomenė dar nebuvo apie tai pla
čiau painformuota.

Š.m. balandžio 23 d., laike Ade
laidės lietuvių choro viešnagės 
Melburne, įvyko Sydnėjaus, Ade
laidės ir Melburno lietuvių chorų 
dirigentų posėdis, kuriame buvo 
smulkiai aptarta minimoji Austra
lijos lietuvių dainų šventė ir bu
vo nustatyta smulki šventės pro
grama. Laimingi Sydnėjaus lietu
viai pirmą kartą Australijoje^ tu
rės progos išgirsti jungtinį Aus
tralijos lietuvių chorų koncertą 
ir, be to, visus chorus dainuojant 
atskirai. Tai tikrai bus graži ir 
efektinga Lietuvių Dainų šventė.

Kiek man žinoma, jau daugiau 
nei du mėnesiai, kai keturi Aus
tralijos lietuvių chorai išsijuosę 
dirba, besimokydami programoje 
numatytąsias dainas.

Kas savaitę man tenka užeiti į 
Melburno lietuvių choro repetici
jas ir todėl noriu visuomenei pa
pasakoti apie ,tai, kas ten vyksta. 
Iš trisdešimts galingų krūtinių 
sklinda graži sutartinė pagal vie

į paskautininkio laipsnį. “Džiu
go” tunto štabo posėdy, įvykusia
me pas Skaučių Skyriaus Vadovę 
ps. D. čižauskienę, tuntininkas 
pasveikino naująjį paskautininkį. 
Brolis Tuntininkas pabrėžė, kad 
skautininko laipsnis yra tada su
teikiamas, kai vyresnis brolis ar 
sesuo priimami į tikruosius skau
tų vadus. Tuo įsipareigojama 
dirbti skautybei visą savo gyve
nimą.

Naujuoju “Džiugo” tunto ad
jutantu paskirtas skautas, teisių 
fakulteto studentas, Antanas Fi
šeris. Joninių lauže skautai apie 
tai išgirdę, naująjį adjutantą šil
tai sutiko. Brolis Antanas yra 
drausmingas ir kruopštus vyras, 
savaitgaliams jau nuo seniai už- 
sivelkąs ir karišką uniformą. To
kio adjutanto mums reikia.

Iki šiol ėjęs ir adjutanto parei
gos tuntininko pavaduotojas tech
nikos fakulteto studentas, Algis 
Kazlauskas pasilieka tik tuntinin
ko pavaduotojo pareigose. Dabar 
jis galės daugiau atsidėti su tun- 
tininku planavimo ir organizavi
mo darbui. Jam išimtinai pavesta 
ir santykiai su australų skautų 
vadovybe. Tuntininko pavaduo
tojas ir Skaučių Skyriaus Vadovė 
palaiko santykius su Viktorijos 
egzilų skautų vadovais.

Tautos Šventės Tunto 
Sueiga

Reikšmingiausia metinė lietu
vių skautų sueiga įvyksta Tautos 
Šventės proga. “Džiugas” tokiai 
sueigai rinksis rugsėjo mėn. 10 
d. 4 vai. p.p. Lietuvių Namuose. 
Po sueigos ir laužo bus šokiai. 
Į šią sueigą skautai bei jų bi
čiuliai ir šiaip rėmėjai atveža

no žmogaus rankų mostą... Ma
tematišku tikslumu, pasiskirstę 
balsais, melburniškiai, supratę 
busimosios šventės reikšmę, su
darė gražų ir skambų vienetą. Iš 
visų Melburno priemiesčių kas 
ketvirtadienį susirenka į repeti
cijas choro dalyviai ir savojoje 
būstinėje gražiai mokosi naujųjų 
dainų. Malonu matyti choro sąs
tate ponią L. Milvydienę, kuri 
pailsėjusi vėl sugrįžo į sopranų 
eiles. Ypatingai džiugu, kad teno
rų eiles labai sutvirtino p. Domas 
Paliulis, kuris į kiekvieną repeti
ciją atvyksta su savo mašina net 
iš Geelongo (50 mylių nuo Mel
burno). Gražu taip pat matyti p. 
M. Mikliuvienę, kuri tik ką spėjo 
sugrįžti iš Amerikos. Sugrįžus p. 
Verbylai, bosų eilės vėl atgavo 
savo pajėgumą. Visa eilė naujų 
veidų jau spėjo įsijungti į ben
drą sąstatą ir visai nesijaučia, 
kad jie dar “naujokai”.

Taip pat p.p. Petravičienė, Jo- 
kubaitienė ir Vingrienė sugebėjo 
išsikovoti sau pasitikėjimą, nes 
stiprūs ir malonūs balsai gražiai 
prisijungė prie bendro skambesio. 
P. Dargis ir p. Garbenis taip pat 
spėjo apsiprasti su aplinkuma ir 
buvusiais choristais ir jaučiasi vi
sai, kaip “namie”. Lygiai ir p. 
Vingrys ir p. Vaseris jau drįsta 
atvira burna dainuoti ir jų duok
lė yra tiek pat svarbi, kaip ir bet 
kurio kito.

Negalima nepastebėti, kad Mel
burno lietuvių choro dirigentas p. 
Albertas Čelna sugebėjo gražiai 
įjungti naujuosius choro dalyvius 
ir esamąsis choro sąstatas jau spė
jo susigulėti ir paklusti choro 
dirigento reikalavimams. Atrodo, 
kad dabartinis choro sąstatas yra 
išlygintas balsų skaičiumi ir diri
gentui nesusidaro sunkumų iš
gauti harmoningą visų balsų 
skambesį. Jau išmoktosios dainos 
sukelia tikrai didelį pasigėrėji
mą, nes ne tik kad yra išmoktos 
partijos, bet kiekvienai dainai 
yra pridėta nemažai dvasinio 
jausmo su reikiama išraiška.

naujuosius kandidatus į skautų 
eiles.

Rugsėjo 11 d. skautai bei skau
tės uniformuoti ir su vėliava da
lyvauja pamaldose ir bendruome
nės suruoštame minėjime — aka
demijoje.

Dovana Dvasios Vadui
Birželio mėn. 26 dieną tunto 

Dvasios Vadovas kun. Pr. Vase- 
ris šventė savo kunigystės dvide
šimtąsias metines. Katalikių Mo
terų Draugija ta proga buvo su
ruošus! kapelionui pagerbti pobū
vį Lietuvių Parapijos Namuose. 
Tunto vardu kapelioną pasveikino 
tuntininkas s. A. Zubras su Skau
čių Skyriaus Vadove ps. D. čj- 
žauskiene. Įteikta simbolinė do
vanėlė — žemaičio Stanevičiaus 
pasakėčios. Leidinyje pasirašė 
skautai bei skautės ir jų vadai, 
bent tie, kurie buvo susirinkę į 
Lietuvių Namus Joninių laužui.

Žalgirio Mūšio minėjimas
Labai įspūdingai buvo atšvęs

ta 550 metų Žalgirio mūšio su
kakties minėjimas Čikagoje. Vi
sos organizacijos dalyvavo eise
noje, jų tarpe žygiavo trijų tun
tų skautai. Jūros skautai žygia
vo veždami ant ratų savo plaukio
jimo pastatus, žygiavo ir unifor
muoti šauliai bei Veteranų Sąjun
gos nariai. Šis žygis padarė gilų 
įspūdį į savus tautiečius ir apla
mai į Amerikos bendruomenę. 
Būtų gražu, kad ir kiekvienas 
skautų vienetas Australijoje pa
minėtų Žalgirio mūšį, kuris sukel
tų savigarbą ir didesnę meilę sa
vo Tėvynei jaunimo tarpe, nes ne 
visi žino apie Lietuvos Valstybės 
garbingą praeitį ir tą laikotarpį, 
kada Lietuvos valstybė tęsėsi nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų.

Brolijos Užsienio 
Syrians Vedėjas

s. A. Banevičius, kuris drauge 
ėjo ir Atlanto Rajono Vadeivos 
pareigas, iš abiejų pareigų nuo 
š.m. balandžio mėn. 15 d. atšauk
tas.

(.k.)

Šio mėnesio 18 d. (ketvirtadie
nį) Melb. Lietuvių Choras daly
vauja Mornington High School 
organizuojamam koncerte, kuri* 
įvyks Morningtono Teatro salėje. 
Šis koncertas bus lyg ir genera
linė repeticija išmoktojom dai
nom patikrinti. Kadangi šiame 
koncerte numatoma turėti garbin
gų svečių iš Melb. švietimo Mi
nisterijos ir Melb. Universiteto, 
tai lietuvių dalyvavimas šiame 
koncerte turės kartu nemažos ir 
tautinės propagandinės reikšmės.

Prieš Kalėdų šventes Melburno 
choras numato duoti Melburno 
lietuvių visuomenei ištisinį dainų 
koncertą, tų dainų, kurios numa
tomos dainuoti Pirmojoje Dainų 
Šventėje Sydnėjuje. Tokiu būdu 
melburniškiams bus duota progos 
išgirsti savąjį chorą su programa, 
kuri reprezentuos melbumiškius 
Sydnėjuje. Dar prieš tai choras 
yra numatęs surengti jaukų po
būvį su įvairia programa, šio po
būvio tikslas sudaryti kapitalą 
kelionės išlaidoms į Sydnėjų pa
dengti.

Kadangi Melburno lietuvių cho
ro dalyviams pirmojoje Australi
jos Lietuvių Dainų šventėje nėra 
eilinis reikalas, bet visų Melbur
no lietuvių garbės dalykas, tai 
choro dalyviai tiki, kad melbur
niškiai tautiečiai visus choro pa
rengimus parems savo atsilanky
mu, nes nuo to priklausys ir cho
ro veiklos pasisekimas.

Kaip ten nebūtų, atrodo, kad 
Melburno lietuvių Dainos Sambū
ris, reprezentuodamas melburniš- 
kius Pirmojoje Australijos Lietu
vių Dainų šventėje, Melburnu: 
gėdos nepadarys. Kas tam netikit, 
malonėkite ateiti į choro repeti
cijas arba į choro ruošiamus pa
rengimus ir įsitikinkite vietoje.

Šia proga, kaip savo, taip, ma
nau, drįstu ir visų melburniškių 
vardu išreikšti gilią ir nuoširdžią 
padėką mūsų choro dirigentui p. 
Albertui č.elnai ir be išimties vi
siems choro dalyviams už tokį di
delį pasiaukojimą mokantis • gra
žiųjų lietuviškų dainų ir repre
zentuojant mus įvairiomis progo
mis. Leonas B.

Vartome toliau su “specparei- 
gūnu”, buvusiu prieš 20 metų 
Valstybės teatre bolševikų suor
ganizuoto “liaudies seimo” vaidi
nimo užkulisiuose, žiūrinėjame 
užrašus, pastabas, ir jis pasako
ja:

— Išėjau tos pirmos pertraukos 
metu į mažąją pasivaikščiojimų 
salę, o čia štai priešais Banaitis, 
Juozas, “liaudies atstovas” ir nau
jos valdžios paskirtasis radiofono 
direktorius. Jis budinčiam radio
fono pareigūnui duoda ką tik iš 
spaustuvės atneštą naują Tiesos 
numerį ir nurodinėja, kokius 
straipsnius reikės paskelbti — 
perskaityti. Pasirodo, tai “extra 
laida”, kurioje jau išspausdintas 
... “liaudies seimo” nutarimas 
apie Lietuvos santvarkos pakeiti
mą!

Pasirodo, visi to “liaudies sei
mo” nutarimai buvo atiduoti į 
spaustuvę dar prieš tam seimui 
susirenkant. Tiesos ekstra laidos 
turėjo atsidurti gatvėje tuoj po 
atitinkamų posėdžių. Buvo many
ta, kad santvarkos klausimas bus 
prastumtas pirmajame posėdyje, 
šios pertraukos metu tas ekstra 
Tiesos numeris turėjo išeiti gat
vėn. Bet, ekstra laida jau atspaus
dinta, nutarimas paskelbtas, o 
“seimas” dar nepradėjo apie tai 
nei kalbėti. Teko ekstra laidą su
laikyti ir tik radijo pranešėjus 
laikyti pasiruošusius ją viešai 
skaityti, kai tik bus duotas ženk
las, kad “jau!”.

Iš viso iš tos ekstra laidos nie
ko neišėjo. Posėdis užsitęsė, lie
tus lijo, žmonės negalėjo gatvėj 
rodytis, laikraščių išnešiotojų ne
bebuvo galima sugaudyti, ir nu
tarimų paskelbimą laikraščiuose 
teko atidėti kitai dienai.

Pietų pertraukai pasibaigus, 
Gedvilas referuoja pirmąjį klau
simą dienotvarkėje, santvarkos 
klausimą. Tarp ko kita sako:

“Sovietų Sąjunga, stovėdama 
darbo žmonių reikalų sargyboje, 
padarė sau reikiamų išvadų, šių 
išvadų išdavas mes matome šian
dien Lietuvoje... Ar gali liaudis 
dar dvejoti?... Lietuva turi būti 
paskelbta socialistine tarybų res
publika! Tai yra mūsų politinio 
gyvenimo raidos išvada. Tegyvuo
ja Lietuvoje tarybų valdžia!”

Po Gedvilo kalbos, prezidiumas 
iššaukia iš salės kalbėti “atsto
vą” Ročių. Tas eina tribūnon pro 
prezidiumą. Adomauskas, pirmi
ninkas, iš sayo bylos ištraukia 
popierio lapą ir paduoda Ročiui. 
Tas, vietomis klupdamas, karš
čiuodamasis skaito, beria virtinę 
šūkių. Pabaigoje pasirodo, kad 
Adomauskas vėl bus neapsižiūrė
jęs ir padavęs Ročiui kalbą, skir
tą diskusijoms dėl antrojo klau
simo, tai yra dėl įsijungimo į So
vietų Sąjungą, o ne dėl santvar
kos pakeitimo. Nes Ročiaus “pra
kalba” baigėsi štai kokiu pareiš
kimu:

“Mūsų susijungimas su Sovie
tų Sąjunga duos mums gražų, 
kultūrinį-ekonominį gyvenimą!”

“Ne į temą” pakalbėjo ir Vai
neikienė iš Palangos. Ji irgi turė
jo raštelį, kuris greičiausia buvo 
skirtas paskaityti po Pakarklio, o 
ne po Gedvilo kalbos. Bet vis tas 
Adomauskas: iššaukė ją dabar. 
Ji ir paskaitė:

“Liaudies atstovai! Aš galiu tik 
pareikšti mus išrinkusios liaudies 
vienintelę valią — už įsijungimą 
į galingos Sovietų Sąjungos tau
tų šeimą!”

Trumpiausia ir iš esmės teisin
giausia kalba... Nes tos “liau
dies”, kuri visą tą seimą “išrin
ko” tikrai vienintelė tokia valia 
ir tebuvo, o Vaineikienė (ar bet- 
kas kitas) tik tokią valią teparei- 
kšti ir galėjo...

R. žebenka gavo raštą į temą. 
Jis apie įsijungimą neskaitė. Bet 
paskaitė:

“...kritiškiausiu momentu Rau
donoji Armija ištiesė mums pa
galbos ranką... turime persitvar
kyti į socialistinę sovietų res
publiką. .. ”

Atėjo skaityti Abdulskaitė, ir 
vėl įšoko į antrąjį punktą:

“... Taigi matome, kad išsiva
davimui kelias yra vienas. Mote
rys gali pilnai laisvomis tapti... 
tiktai per socialistinę tarybų Lie
tuvą, įsijungiant į Sovietų Sąjun
gą!”

Gedvilas apsidžiaugė, kad“ vi
si vieningai pritaria” ir perskai
tė rezoliuciją, kurios esancija bu
vo šiedu sakiniai:

“Lietuva skelbiama socialistine 
tarybų respublika... Tegyvuoja 
viso pasaulio darbo žmonių vadas 
ir mokytojas draugas Stalinas!”

Adomauskas skubiai sako: “Sta
tau balsavimui, kas už tą rezo
liuciją, prašau pakelti rankas.”

Pakyla miškas rankų, — par
tery, ložose, aukštuose. Partery 
atrodo, kad visi kelia rankas. O 
parteris pilnas, yra ir stačių. Sė
dimų vietų partery 372, su sto
vinčiais apie 400, aukštuose ma
žiausia kita tiek. Visi balsuoja. 
O juk balsuoti “išrinktų ir įga
liotų” salėje yra tik 77... Ar tų 
77-nių rankos pakeltos, niekas 
nesiteirauja, niekas netikrina. Už
tat aiškiai matau, kad unifor
muotieji raudonarmiečiai, kurie 
įsimaišę tarp sėdinčiųjų, irgi ke
lia rankas. Kažin kaip tie, kur po 
stalu? Ar juos pakeitė pertrau
kos metu? Argi nekalbėjo “liau
dies atstovai”, kad tie, kur su au
tomatais, yra tikrasis “liaudies 
valios šaltinis”? Argi nesakė pats 
Paleckis, kad be jų nieko to ne
būtų? Argi nesakė Gedvilas, kad 
ta “darbo žmonių sargyba” pa
darė sau išvadą, ir mes Lietuvoje 
dabar matom tos išvados išdavas...

Tie 77 ištiesų nebesvarbu: pa
keltų rankų daug, “ura” triukš
mingas, ir Gedvilas, nebelaukda
mas nesusigaudančio Adomausko 
paskelbimo, kad rezoliucija pri
imta, pirmąjį vaidinimo aktą “už- 
apskritina”:

“Liaudies seimo prezidiumo var
du sveikinu visus liaudjes atsto
vus su nauja politine santvarka, 
Lietuvos socialistine tarybų res
publika”.

Tuo metu iš užkulisio atneša 
Gedvilui raštelį. Tas pasišnabž
da su Adomausku ir skelbia pus
valandžio pertrauką.

O užkulisyje dabar jaudinasi 
jau visa “liaudis”. Jau atėjo lai
kas vaidinti antrąjį veiksmą, rei
kia leisti į sceną Pakarklį, o jo 
rolės teksto vis dar nėra. Iškvie
čia į užkulisį vyriausi režisorių 
Pozdniakovą. Ir tas nieko negali 
padaryti: lėktuvas iš Maskvos 
jau atskrido, o kalbąs teksto ne
atvežė. Tekstas Kremliuj. Gedvi
las siūlo pertrauką pratęsti, kad 
tuo tarpu skristų kitas lėktuvas 
ir atvežtų kalbą. Bet visgi per 
ilga laukti. Paleckis siūlo sukeis
ti vietomis dienotvarkės punktus 
ir dabar leisti scenon trečią vei
ksmą su Mickiu priešaky, apie že
mės nacionalizaciją. Bet Snieč
kus Paleckį suniekina: kaip gi 
gali nusavinti žemę, kol neįsi
jungta į Sovietų Sąjungą! (Ko
dėl jis taip manė, nežinia. Gal 
bijojo, kad Kremliaus valdžia ne
įsižeistų ir neįtartų, kad čia nori 
patys vieni viską susitvarkyti).

Pakarklis dabar jau buvo lai
mingesnis, nes pagaliau ir kiti 
susirūpino jo bėda. Susirūpino ir 
pasijuto pasimetę. Bet iš keblu
mų išvedė pats vyriausias šeimi
ninkas — Dekanazovas. Turbūt 
Pozdniakovo pakviestas, jis įėjo 
į užkulisį. Visa tenai susimetusi 
"liaudis” nutilo. Dekanazovas su 
keliais didžiūnais pasitraukė į 
vieną iš užkulisinių kambarių. 
Nusėlino ir Pakarklis.

Po kiek laiko Pakarklis grąžtą 
užkandinėn su “role”. Pirmo pus
lapio kampe trys violetiniu ra
šalu parašytos raidės: V.G.D. Tai 
Dekanązovo inicialai. Pasirodo, 
vieną “rolės” projekto nuorašą 
Dekanazovas turėjo pas save, 
Kaune. Ar telefonu su Maskva 
susisiekęs, ar pats savo atsako
mybe, jis projektą patvirtino ir 
leido Pakarkliui tą “liaudies va

lią” viešai perskaityti...
Po pertraukos jis ir skaito:
“Šiandien seimas priėmė dide

lės istorinės reikšmės deklaraci
ją... Dabar prieš mus kitas klau
simas, jaudinąs visą mūsų liaudį, 
klausimas, nuo kurio išsprendimo 
priklauso Lietuvos likimas... ”

Ir pabaigoje: "... sprendimas, 
kurį mes turime padaryti šią is
torinę valandą, yra aiškus: Lie
tuvos tarybų socialistinė respub
lika turi įeiti į lygiateisių tautų 
šeimą...”

Po Pakarklio triukšmingai 
“liaudies valią” reiškia... Petras 
Cvirka, Liūdas Gira, Berelis Frid- 
manas, Mikalina Meškauskienė ir 
daugiau už kitus vargo skaity
mo mene parodęs Tomas Tamule
vičius. Po jo, salėje iš kėdės pa
kyla apšepęs žmogelis ir iš lape
lio skaito: “Draugai, iš visų čia 
pasakytų kalbų paaiškėjo, kad 
atstovai pritaria atstovo Pakark
lio pranešimui. Tad gal reikėtų 
pasiūlyti baigti diskusijas ir duo
ti Pakarkliui baigiamąjį žodį, o 
po to eiti pine balsavimo”. Tas 
nelengvai perskaitytas bet nuo
seklus pasiūlymas visų salėje sė
dinčiųjų pakeltomis rankomis be
matant pavirsta liaudies valia. 
Scenon vėl išleidžiamas Pakark
lis, kuris vėl skaito: “Nebesant 
daugiau kalbėtojų, tenka laikyti 
klausimą esant aiškų. Kalbėtojai 
pasisakė vieningai: Lietuva turi 
tapti sovietų socialistinių, respub
likų sąjungos nariu. Todėl siū
lau priimti tokią deklaraciją...” 
Deklaracijos esmė — prašyt pri
imti. ..

Ir ši deklaracija priimama sa
lėj sėdinčios publikos, jų tarpe 
ir penkių publikoje esančių gink
luotų raudonarmiečių balsais... 
Balsų niekas nei neskaičiuoja. 
Gedvilas skelbia: “Priimta!” Jam 
staiga atsiliepia iš vietos pašokęs 
Meskupas (vienas iš kompartijos 
sekretorių): “Da zdravstvujet ve- 
likij sovietskij sojuz! Da zdrast- 
vujet russkaja semja narodov!”

Tais žodžiais prasidėjo “nauja 
era”...

Vaidinimo finale Gedvilas pa
siūlė pagerbti spektaklio rengėją 
vyriausi režisorių: Dekanozovą ir 
Pozdniakovą. Jie jau sėdi Lietu
vos prezidento ložėje. Pozdniako- 
vas atsistoja ir — irgi iš raštelio! 
— skaito “Lietuviškai”:

“Lei gy-voja Li-e-tūvos socia- 
lys-tyne respublika. Pir-myn y 
nav-jės par-galės”.

Spektaklis baigiasi publikos 
giedamu Internacionalu — tuo 
metu ir SSSR himnu. Daugumas 
gieda rusiškai arba žydiškai. Gir
dėti bandymų giedoti ir lietuviš
kai, bet net Gira dar silpnai te
moka vertimą. Taip nedrąsūs “nu
žemintieji” ir paskęsta rusiškai- 
žydiškame Internacionalo gaudi
me.

Iš prezidentinės ložės patenkin
ti eina didieji Lietuvos liaudies 
valios nustatytojai — Dekanazo
vas ir Pozdniakovas...

AR VĖL KOVĄ DĖL 
PIRMAVIMO?

Š.m. liepos 13-16 dienomis įvy
ko TS Kp ck plenumas. Tema: 
pramonės vystymo reikalai. TS 
Kp ck-te įvyko pasikeitimai: ka
dangi TS Kp ck prezidiumo na
rys Brežnevas išrinktas TS TA- 
bos prezidiumo pirmininku, jis at
leistas iš TS Kp ck sekretoriaus 
pareigų. Plenumas atleido Voro- 
šilovą (jo paties prašymu) iš TS' 
Kp ck prezidiumo nario pareigų.

Nors plenumo dienotvarkėje bu
vo numatyti tik pramonės vysty
mo reikalai, tačiau buvo palies
ta ir praėjusio mėnesio Bukareš
to konferencija, kurioj dalyvavo 
pasaulio komunistų vadai. Įdomu 
tai, kad pranešimą apie Bukareš
to konferenciją padarė ne pats 
Chruščiovas, bet F. Kozlovas, ku
ris Bukarešto konferencijoj nebu
vo dalyvavęs. Nuo š.m. gegužės 
5 d. KozloVas yra TS Kp ck sek
retorius.
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VĖL ATVYKO IS LIETUVOS
PASIKALBĖJIMAS SU P. MEŠKĖNIENE

Po karo audrų ir sunkių pergy
venimų, tačiau dabar susikūręs 
normalesnes gyvenimo sąlygas, 
mums gerai žinomas menininkas 
p. V. Meškėnas šiomis dienomis 
pergyVena su savo šeima neišpa
sakytą džiaugsmą, nes susilaukė 
iš Lietuvos atvykusios savo 68 
metų amžiaus motinos.- Jūsų ko
respondentas turėjo malonios pro
gos pasikalbėti su p. Meškėniene, 
kurios įspūdžiai čia pateikiami.

Vykdamas tikėjausi, kad atra
siu kelionės ir pergyvenimų iš
vargintą senelę ir abejojau, ar 
nevertėtų savo vizitą atidėti vė
lesniam laiku ir p. Meškėnienei 
duoti progos atsigauti iš po ke
lionės,- Nuvykęs į p.p. Meškėnų 
nuosavus namus Bankstowno prie
miestyje, nustebau, kai man du
ris atidarė gana gražios ir puikiai 
atrodančios išvaizdos pati p. Mes- 
kėnienė ir ta proga susipažinome.

Kad nesutrukdyčiau jos namų 
ruošoj, nuėjau į virtuvę, kur p. 
Meškėniene gamino pietus. Paaiš
kino, kad marti serganti ir išgu-' 
lės 6 savaites ligoninėje. Taigi ji 
jau tik atvykus privalėjusi įsi
jungti į savo sūnaus ir trijų anū
kų priežiūros darbus.

— Kada atvykote ir kaip sekėsi 
kelionėj? — pradėjau pasikalbė
jimą.

— Kelionė praėjo gana grei
tai. Su lėktuvu teužtrukau tik 
tris dienas. Sydnėjuje atsiradau 
liepos 11 d. Lėktuve ne kaip jau
čiausi, nes smarkiai bėgo kraujas 
iš nosies kelionės metu, bet da
bar jaučiuosi gana puikiai ir jau, 
kaip matot, spėjau įsijungti j 
šeimininkės pareigas.

— Gal galėtumėt papasakoti 
apie patį išvykimą truputį pla
čiau?

— Aš kelionę pradėjau Rygoje. 
Bilietas iš Maskvos į Sydnėjų kai
navo 3900 rublių ir viza 360. Visa 
kelionė su kitomis išlaidimis sie
kė maždaug 5000 rublių. Didelių 
trukdymų, kai jau turėjau leidi
mą, lyg ir nebuvo, išskyrus ap
tarnavimo nesklandumus. Mask
voje mane turėjo paimti automo
bilis ir nuvežti į aerodromą 12 
valandą. 11 valandą nuėjau pa
valgyti pietų, o kai grįžau prieš 
12, pasakė, kad automobilis buvo 
ir išvyko. Kelionės gi sąlygos yra 
tokios, kad jei nebūsi lėktuve 
prieš jam išskrendant, tai žūva 
įmokėti pinigai ir vėl prasideda 
nauji rūpesčiai. Gerai, kad vienas 
šveicaras, kuris vyko taip pat į 
aerodromą, mane pavežė, o kitaip 
dar čia šiandieną nė nebūčiau.

Iš mūsų tolimesnio pasikalbėji
mo teko patirti: keliavimas Ru
sijoje yra skirtingas nuo Vakari
nio Pasaulio. Rusijoj keleiviais 
nesirūpinama ir nėra geros tvar
kos. Pavydžiui, iš Rygos atvykus 
į Maskvą, negalėjo ji gauti vaka
rienės. Po užtrukusių ginčų ir 
kreipimosi į viešbučio tarnauto
jus, pagaliau teko išsiprašyti va
karienę. Tame pačiame viešbuty
je tuo laiku viešėjo vokiečių jau
nimo delegacija. Jų stalas buvo 
puošnus ir gausus. Maskvos vieš
butis, kuriame daugiausia apsi
stoja turėtai, palygint:, esąs ne
blogas, bet su Lond • »•? viešbučiu, 
kuriame tekę vėliau apsistoti, ne
są palyginimo nei patogumais, nei 
aptarnavimu. Išvykstant iš Mask
vos, muitinės tarnautojas, nors ir 
nepasižymėjęs mandagumu, bet 
lagaminėlio netikrinęs. Su savim 
ji atsivežusi iš brangesnių daik
tų: šliubi .į auksinį žiedą, auksi
nį laikroduką, kuris kainavo 850 
rublių, foto aparatą “Kijev” — 
1270 rublių. Muitinė tuos daiktus 
praleidusi.

Dėl pačio išvykimą Lietuvos 
milicija dariusi kaikurių sunku
mų. Tarnautojų atsakinėjimai ir 
elgesys buvę nemandagūs. Buvę 
prašoma pasirašyti ant tuščių la
pų popierio. Ir iš viso liet, tar
nautojai neprilygstą latviams. Vis 
negalėdama išvykti iš Kauno, 
kartą nuvykusi pas gimines į 
Latviją ir iš ten parašiusi skun
dą pačiam Chruščiovui. Savaitės 
laikotarpyje gavusi atsakymą. 
Nors latviai tarnautojai ir sakę, 
kad užtruksią apie metus laiko, 
kol sutvarkys išvyMmo dokumen
tus, bet tikrumoje buvę viskas 

sutvarkyta per 2 mėsesius. Rygo
je tekę gyventi 6 mėnesius. Ben
drai Pabaltijo kraštuose gyveni
mas esąs geresnis, nei pačioje 
Rusijoje. Ir atkeltieji rusų tar
nautojai nenorį grįžti į Rusiją iš 

I Lietuvos ar Latvijos. Lietuvoje 
dirbą rusų inteligentai, esą gana 
draugiški žmonės, kurie visdėlto 
skiriasi šiek tiek nuo kariuome
nės. Paskutiniu laiku esą atleidi- 
nėjama daug kareivių bei karinin- 

i kų iš tarnybos, ir daugumas jų 
bandą pasilikti Lietuvoje, jieško- 
dami darbo kolchozuose ir įmo
nėse.

Pačiame Kaune statyba vyks
tanti, bet su butais esą sunkumų. 
P. Meškėniene nustebo atvykusi 
į Sydnėjų, kur esą tiek daug na
mų, o maža žmonių. Čia ji pasi
gedo vakare gatvėse besilinksmi
nančio jaunimo, kuris ten po die
nos darbų randa gatvėse laiko pa
sišokti bei pasilinksminti. Banks
towno priemiesčio gatvės vakaro 
metu jai atrodę lyg Paryžiaus. 
•Babar Lietuvoje krautuvėse gali
ma esą gauti apsčiai pirkti, jai 
tik turima pinigo, bet eilės visdėl
to susidarą gana ilgos. Kainos 
šiuo metu esančios tokios rub
liais: balta duona — 2.20, cuk
raus 1 kg. — 8.40, sviestas (ku
ris esąs skanesnis už mūsų) — 
27 rubliai, miltų kainos nuo 2.30 
iki 4.10, mėsos kaina įvairi nuo 
14 rubl., kiauliena apie 17 rb). 
klg., pieno litras — 1.80. Galima 
esą gauti ir saldainių, kurių kai
nos priklauso nuo kokybės, klg. 
kainuojąs tarp 10-30 rublių. Dar
bo žmonių algos įvairios: prasi
deda maždaug nuo 600 rublių į 
mėnesį ir siekia (pagal profesi
jas) iki 1500 į mėnesį. Inžinieriai 
uždirbą apie 1200 rbl. Iš viso prie 
Chruščiovo gyvenimo sąlygos pa
gerėję. Užtrukę apie 2 metus po 
Stalino mirties iki dabartinių są
lygų atsiekimo. Prieš 10 metų 
antklodė kainavusi 230 rbl., gi da
bar tos pačios kokybės kaštuojan
ti 160.

Po karo p. Meškėnienei tekę 
nelengvai gyventi. Vyras buvęs 
senas ir ligotas. Žmonės buvę ra
ginami dėti pinigus į banką, kad 
įvedant reformą juos pakeistų, 
įvykdžius reformą iš banko atgal 
negavę niekas nė kapeikos. Pensi
ją pradėjusi gauti tik po 6 mėne
sių. Jos vyras miręs su sūnaus 
laišku rankose ir pažadu, kad sū
nus jos senatvėje neapleisiąs. 
Mirties patale tarti žodžiai išsi
pildę. Daugiau vaikų neturėję, 
nes vienas sūnus tragiškai žuvęs 
1934 metais tarnaudamas aviaci
joje, o kitas — motociklo katas
trofoje 1938 metais. Tesąs gyvas 
tik vienintelis, pas kurį ir atvy
kusi.

Kolchozuose gyvenimas Lietu
voje priklausąs nuo viršininko. 
Kur geresnis ir gabesnis viršinin
kas, gyvenimas esąs irgi geres
nis. Jai tekę Inkytis senelių prie
glaudoje. Ten priežiūra esanti ga
na gera. Taip pat esą neblogai 
prižiūrimi vaikai vaikų darželiuo
se, kur tėvai palieką savo vaikus, 
kai abiems tenką dirbti, už jų 
priežiūrą mokant tam tikrą pro
centą iš gaunamos algos. Taip 
pat ligoninėse priežiūra ir mais
tas esą geri. Gydymas nemoka
mas, bet už vaistus reikią mokė
ti. Vaistų galima esą gauti pirkti 
visokių, bet tik kartais reikią pa
laukti apie savaitę, kitą. Iš už
sienio gaunamų vaistų daktarai 
patarią nevartoti, nes kai kurie 
esą jiems nežinomi. Vienas lietu
vis gavęs iš Amerikos tablečių, 
paėmęs 2 tabletes iš karto ir mi
ręs. Esą labai daįinų atsitikimų, 
kad atsiunčią vaistus iš užsienio 
ir nepažymį, kaip juos vartoti. 
Užsienio vaistų galima esą gauti 
pirkt* ir pas kai kuriuos žmones.

Mokslas Lietuvoje, p. Meškė- 
nienės pasakojimu, yra neapmo
kamas taip pat, bet mokiniai atos
togų metu turi atlikti įvairius 
darbus kolchozuose ar kitur.

Amatininkų gyvenimas esąs ge
resnis, nei žmonių su aukštuoju 
išsilavinimu. Ypač geras sąlygas 
turį batsiuviai, kurie, baigę savo 
darbą artelėse, dar dirbą iki vė
lyvo laiko namuose, atlikdami 

privačius užsakymus. Todėl ne
nuostabu, kad batsiuviai šiandie
ną gyveną gana gerai. Automobi
lių esą nemažai gatvėse. Automo
bilis kainuoja apie 40.000 rbl.

Šaldytuvų, skalbiamų mašinų 
ir kt. taip pat esą krautuvėse. 
Televizijos aparatai esą palygin
ti pigūs ir daug kas juos turįs.

Miestuose esą gana daug žydų, 
ir jie gana gerai gyveną. Vasar
vietės esančios perpildytos ir į 
jas siunčiami darbininkai, kurie 
pasižymi savo darbe, nemokamai. 
Vykstant atostogoms, esą išduo
dami specialūs kelionės leidimai.

Kauno kapinės iš miesto yra iš
keliamos į Petrašiūnus. Kurie no
ri, savo giminių kaulus gali per
kelti į naujas kapines. Buvusiose 
kapinėse būsiąs įrengtas parkas.

Seneliams yra duodamos pensi
jos, kurių dydis pareinąs nuo iš
dirbto laiko ir užimtos pozicijos. 
Pensija dviems žmonėms (vyrui ir 
žmonai) būna apie 150-400 rbl. 
mėnesiui. P. Meškėniene išvykda
ma gavo pensiją avansu 2200 rub
lių. Jos mėnesinė pensija po vyro 
mirties siekusi 160 rublių mėn.

Gaunamus daiktus iš užsienio 
galima esą parduoti krautuvėse, 
kurie vėliau yra parduodami vi
suomenei padidinta kaina. Ypač 
esąs didelis pareikalavimas ang
liškų bei amerikoniškų medžiagų. 
Krautuvė už kostiumui medžiagą 
mokanti apie 1000-1300 rbl. P. 
Meškėniene pardavusi’ vilnonės 
suknelės medžiagą už 750 rbl. (3 
metrus), kurią buvo atsiuntęs jos 
sūnus.

P. Meškėniene atvyko iš Lon
dono B.O.A.C. firmos lėktuvu ir 
labai norėjo gauti nusipirkti to 
lėktuvo atvirutę, gad galėtų pa
siųsti Lietuvon, bet nemokant 
anglų kalbos negalėjo susikalbėti 
su lėktuvo palydove. Ir tik vėliau 
sužinojus, kad tokios atvirutės ga
lima gauti nemokamai — stebė
josi. Ji matė, kad kiti keleiviai 
tas atvirutes ėmė ir nedavė pini
gų, bet ji nedrįsus imti neapmo
kėdama. Taip pat jai nuostabu, 
kad čia einant į krautuves nerei
kia neštis vyniojamo popierio.

— Čia gi to popierio tiek pri- 
vynioja, kad aš net nespėju de
ginti, — juokavo p. Meškėniene.

Palyginti Australijos gyvenimą 
su Lietuva ji dar daug negalėjo, 
nes Sydnėjaus dar nespėjo pama
tyti ir net pažįstamų aplankyti 
dėl marčios ligos, kuri šiuo metu 
yra ligoninėje.

Malonu matyti žmones, atvyks
tančius iš mūsų gimtojo krašto, 
reikia tikėtis, kad jų atvyks dar 
ir daugiau. Mes linkime p. Meškė
nienei gražiai įsikurti šiame kraš
te ir sulaukti dar daug saulėtų 
Australijos vasarų. —ab—

KAIP GALI LAISVASIS 
PASAULIS TIKĖTI

“The New Zealander Herald” ry
šium su Lietuvos sovietinės oku
pacijos dvidešimtmečio minėjimu 
patalpino išsamų straipsnį, kuria
me pabrėžia, kad Rusija iki šiol 
tebelaiko pavergusi Pabaltijo tau
tas. “Kaip gali laisvasis pasaulis 
tikėti, kad Rusija yra pasikeitusi, 
jeigu neteisingumas, kurį jinai 
įvykdė prieš 20 metų, lieka iki 
šiol neatitaisytas, (šitas laikraš
tis yra didžiausias dienraštis viso
je N. Zelandijoje).

Kitas to krašto laikraštis, “Zea- 
landija”, ta pačia proga rašė: 
“Komunizmą teisingiausiai galima 
apspręsti ne pagal jo žodžius, bet 
pagal jo darbus. Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos pavergimas neturi bū
ti užmirštas, jei norime, kad lais
vasis pasaulis stovėtų veiklioje 
sargyboje prieš komunistų visuo
tinį pasaulio pavergimą”.

“JAV GRIEŽTAI TEBESILAIKO 
PRINCIPO...

“Rheinischer Merkur” ryšium su 
sovietinės okupacijos sukaktim 
pastebi: “Vašingtone “laisvės die
nos” proga oficialiai buvo užak
centuota, kad JAV griežtai tebe
silaiko principo, pagal kurį lais
vo apsisprendimo teisė priklauso 
ir Rytų bei Vid. Europos tautoms.

šitas laikraštis, be to, ir “Stutt-

ATVIRAS
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Gerbiamas p. Redaktoriau,

atsilankęs į Sydnėjaus lietu
viams kun. dr. P. Bašinsko skai
tytą paskaitą ir įsijautęs į pas
kaitos turinį bei vėliau padarytus 
pavienių asmenų pareiškimus, pa
sigedau objektyvaus sąlygų ana- 
lizo ir išvadų.

Paskaitos turinyje buvo pateik
ta pereito dešimtmečio kronika, 
konstatuojant faktą — Bendruo
menės narių pasyvumas ir atšali
mas nuo parengimų, nesidomėji- 
mas kultūrine veikla ir tautišku
mo išlaikymu. Daroma buvo su
gestija, kad Bendruomenės pasy
vumą iššaukia partijų, Vliko ir 
Diplomatinio Korpuso Šefo ko
vos dėl primato. Atseit — Ben
druomenės Apylinkių ir Krašto 
Valdybos buvo renkamos ne Ben
druomenės narių naudai, bet par
tijų savimeilei patenkinti. Kultū
ros Taryba esanti sudaryta ne
aiškiais pagrindais. Stovyklų lai
kais Vokietijoje, p vėliau persikė
lus Australijon parengimai bei 
paskaitos buvę gausiai lankomos, 
o dabar Bendruomenė pailso nuo 
partinių rietenų ir atšalo. Pas
kaita baigiama tautinės mirties 
pranašyste.

Pati kronika gana tiksli, tik at
šalimo priežastys aiškinamos, at
rodo, remiantis grynai asmeniška 
nuomone ir jausmais. Ne nuosta
bu todėl, kad po paskaitos seku
sios diskusijos buvo irgi persunk
tos privačiom asmeniškom nuo
monėm. Pareiškimų lygis priklau
sė nuo kalbėtojų intelektualinio 
pasiruošimo, mąstymo ir tempe
ramento — nuo sveikų minčių iki 
lunatiškų pareiškimų bei replikų.

Atšalimo priežasčių išsiaiškinti 
niekas nebandė, jau nekalbant 
apie patarimus, kaip vėl visus 
išjudinti į glaudesnį ir aktyvesnį 
lietuvišką tremties gyvenimą. Ne
bent tik baigmės žodžiu kun. P. 
Butkus pareiškė, kad praeityje 
tikrai didelės tragedijos nebuvo, 
o tik turėjome keletą asmenų, 
kurie visą reikalą maišė ir atei
tyje turėtumėm hūti apdairesni 
ir tokių į valdomuosius organus 
nerinkti, tuomet grįš ir darnumas 
bei sugyvenimas.

Kokie gi tie praeities faktai? 
Partinės rietenos, atkeliavusios iš 
svetur, teįstengė išjudinti vos ke
lias dešimtis partinėm iliuzijom 
gyvenančių tautiečių, ir tai tik 
didesnėse Bendruomenėse. Mažes
ni vienetai to visai nepergyveno. 
Pažvelgę į Brisbanę, Hobartą, 
Perthą bei kitas vietoves, pama
tysime, kad ir ten žmonės Valdy
bų ruošiamom paskaitom ir mi
nėjimais mažai domisi. Valdomų
jų organų išrinkimas pasidarė tik
ra problema, visi tik džiaugtųsi, 
kad tik atsirastų vadinamieji 
“partiniai”, norintieji sales šluoti 
ir mažai ką dominančius paren
gimus ruošti. Kronikos žinių sky
rius “Mūsų Pastogėje” apie tai 
paliudys. Iš to peršasi išvada, kad 
ne partijų rietenose šuo yra pa
kastas. Na, o kaip yra su orga
nizuotais pasilinksminimais, ba
liais bei nugėrimais? Atrodo, kad 
dėl negausaus lankančiųjų skai
čiaus dar nusiskundimų nebuvo, 
įdomu?

Ekonominio gerbūvio pakili
mas, gyvenamosios struktūros so
cialinė niveliacija bei bendrų in
teresų stoka daugiau visus iš
blaškė. Gyvenant stovyklose bei 
ką tik atvykus naujan kraštan, 
nuosavų samų ir daržų neturėjo
me ir nebuvo apie ką triūstis. Iš
trūkti iš niūrios gyvenamos ap
linkos, atsilankant į paskaitas ir 
parengimus buyo vienintelis ma
lonumas. Automobiliais nešvydra- 
vome, nebuvo kas daryt ir kur 
kitur laikas praleisti, tad ir būrė- 

garter Nachrichten” bei kiti laik
raščiai minėjo ir parengimus Bon- 
noje bei Stuttgarte ryšium su Pa
baltijo okupacijos sukaktim, pa
brėždami pabaltiečių laisvės troš
kimą.

Stuttgarto radijas ta pačia pro
ga davė ilgoką reportažą, sugre
tindamas Pabaltijo okupaciją su 
panašiomis sovietų pastangomis 
kitose Europos dalyse.

LAIŠKAS
REDAKTORIUI

mės krūvon, kaip iš urvų išlindę 
triušiai. Per dešimtį metų daug 
kas pakito, daugiausia kiekvieno 
asmeniškai naudai tautinio ben
dravimo sąskaiton. Šiandien jau 
esame tiek finansiniai stiprūs, kad 
net nesibijom įsigyti ne tik vie- 
nerių, bet net ir keleto namų sa
viems reikalams. Ar bendrų lėšų 
išsklaidymas yra naudingas ar 
nenaudingas reiškinys, tai yra 
jau kitas klausimas, bet faktas 
lieka faktu, kad nebijome atei
ties perspektyvų ir su dideliu pa
sitikėjimu savo ištverme esame 
užsimoję dideliems darbams ir iš
laidom.

Pagarba savo kultūrininkams ir
gi žymiai sumažėjo, nes, girdi, 
ką gero jis man gali papasakoti 
Bendruomenės susirinkime sek
madienį, kai ištisą savaitę suka- 
liojame tuos pačius šriubus drau
ge tam pačiam fabrike. Be to, 
dar aš esu už jį mandresnis, nes, 
būdamas fiziniai stipresnis, suge
bu daugiau už jį susukinėti ir di
desnius bonusus parsinešu namo. 
Ruošiantis emigracijai, paskaitos 
apie svetimus kraštus ir gyvena
mos vietos sąlygas buvo nepap
rastai įdomios, nė vienas tuomet 
neklausė, kaip mes tautiniai išsi- 
laikysim, persikėlę į ten, bet la
bai mums rūpėjo sužinoti, kiek 
ten bus galima uždirbti ir kiek 
kaštuos pragyvenimas. Atvykus į 
šią šalį ir dar kalbos neišmokus, 
norėjosi sužinoti, kur darbas su 
dideliu atlyginimu ir antvalan- 
džiais galima gauti. Tatai tik ir 
gali sužinoti, jei sueisi draugėn 
su. kitais ar prieš, po ir per pa
maldas, paskaitas ir parengimus. 
“Kur dirbi ir kiek uždirbi?” — 
žodžiai neapleisdavo lūpų. Buvo 
bendri interesai, kurie daugumai 
jau išnyko. Jaučiamės daugiau 
savystovūs ir pajėgiam apseiti be 
kitų patarimo.

Apsižvalgę vis dėlto rasime, 
kad nemaža tautiečių draugauja 
ir bendrauja mažesnėmis grupė
mis naujų interesų rišami: inži
nieriai, studentai, sportininkai, 
žuvininkai, šachmatų, kortų ir 
šnapso mėgėjai, kultūrininkai, vi
suomenininkai ir kiti. Tad kol 
toks bendravimas vyksta, kad ir 
daug Šiauresniuose rateliuose, 
apie tautinę mirtį dar kiek per 
anksti kalbėti. Antra vertus, nors 
ir gyvename atominiam amžiuje, 
dar naujos mašinos niekas neišra
do, kuri sugebėtų nutautinti tuos, 
kurie gimė ir užaugo svetimam 
krašte.

Jaunosios kartos išlaikymas 
tautiniai susipratusiais yra didelė 
problema, svarbi ir jai išspręsti 
yra sunkiai ieškoma recepto. 
Metodas, tinkąs senimui, gali tik
ti ir jaunimui — bendrų interesų 
suradimas. Šiuo metu matome ga
na gražų ir sveiką būrį savo jau
nimo skautų, ateitininkų, studen
tų if sportininkų eilėse. Per šias 
organizacijas mūsų jaunimas ben
drauja, lavinasi ir išlieka sąmo
ningais tautos atstovais ateičiai. 
Be didelės propagandos, jaunimas 
pats ieško ir susiranda tokius 
sambūrius. Savaitgalio mokyklos 
reikšmė yra labai svarbi, tačiau 
su jos lankymu kartais yra sieja
mas prievartos elementas, todėl 
tos mokyklos nėra labai populia
rios, mūsų mažųjų tarpe. Kaltina
mi tėvai, kad nepriverčia savo vai
kų tokias mokyklas lankyti. Dėl 
nerangumo, laiko neturėjimo ar 
kitų priežasčių ne visi tėvai su
geba savo vaikus įpareigoti, ta
čiau negirdėti, kad kuris nors 
draustų. Neparagindami ir nepri- 
versdami jie neatlieka savo tauti
nės pareigos, bet ar gali būti tei
giami rezultatai iš prievarta ki
šamos tėvų kalbos ii- krašto mei
lės. Daugelyje vietų mūsų peda
gogai ne tik kad suprato naujų 
metodų reikalingumą, bet net gi 
jau senokai juos pritaikė. Rezul
tate vaikas pats domisi ir nori 
dalyvauti. Problema dar tuo nėra 
išspręsta, nes mes jaučiamės, kad 
savaitgalio mokyklas lankančių 
skaičius nėra toks, koks jis turė
tų būti. Tačiau nėra padėties be 
išeities. Reikia tikėtis, kad turint 
tik šį vieną ir svarbų uždavinį, 
sprendimą rasime bandymų keliu.

Su pagarba —
P. Dirkis

OKUPUOTO!
LIETUVOJ

IŠSIUNTĖ DAUGIAU KAIP 
5.000 LIETUVOS JAUNUOLIŲ

“Komjaunimo Tiesa”, minėda
ma komjaunimo organizacijos le
galizavimo Lietuvoje 20 metų su
kaktį, oficialiai pažymėjo, kad:

“Lietuvos komjaunimas pasiun
tė: įsisavinti dirvonų ir plėšinių 
— daugiau kaip 2000 jaunuolių, 
statyti Pavlodaro aliumininio kom
binato — 800, tiesti geležinkelių 
Kazachstane — 800, statyti Don- 
baso šachtų — apie 1,500”.

Tai iš viso daugiau kaip (arba 
“apie”) 5,100. Tiek jaunų vyrų ir 
merginų komjaunimo organizacija 
prisipažįsta išsiuntusi iš Lietuvos 
į tolimus sovietinės imperijos 
kraštus. I tuos darbus siunčiama 
ne ribotam laikui, ne pauždarbiau- 
ti, bet visiškai tenai apsigyventi. 
Kitaip sakant, komjaunimas iš
siunčia jaunimą iš Lietuvos ne- 
grįžtinai. Tenai nėra lietuviškų 
mokyklų, nėra lietuviškų kultū
ros klubų, nėra lietuviškos spau
dos (galima pasisiųsdinti iš Vil
niaus lietuviškais žodžiais spaus
dintų laikraščių).

Tiesa, ne visi tie išsiunčiamieji 
jaunuoliai yra lietuviai. Būna jų 
tarpe ir rusų jaunuolių iš Lietu
vos kolonizatorių šeimų. Iš kitos 
pusės, tie komjaunimo organizaci
jos išsiunčiamieji jaunuoliai toli 
gražu nėra vieninteliai šių laikų 
emigrantai iš Lietuvos. Yra dar 
kitos įstaigos, kurios nuolat orga
nizuoja gyventojų perkeldinimą. 
Be to, dar yra kariuomenė, kurio
je privalomą tarnybą tolimuose 
kraštuose atlikę vyrai įvirtomis 
priemonėmis spaudžiami apsigy
venti “ten, kuri partija šaukia", 
tai yra, dažniausia anapus Uralo.

JAUNI KOMPOZITORIAI
Ryšium su šaukiamu kompozi

torių suvažiavimu, visuomenė Lie
tuvoje supažindama su jauniau
siais bet jau prasisiekusiais kom
pozitoriais, baigusiais konservato
riją 1956-59 metais. Tie nauji var
dai muzikų tarpe yra: Vytautas 
Laurušas, Vytautas Paketūras, Vy
tautas Kairiūkštis ir Antanas Re
kašius. Nors jie visi yra sukom
ponavę kūrinių orkestrui ar pas
kiriems instrumentams (Laurušas 
jau užsimojęs ir operą), visi jie 
buvo per radiją “parodyti” jų 
komponuotomis dainomis.

Ta proga pastebima, kad maža 
lietuvių kompozitorių dabar su
komponuotų dainų prigyja. Vie
nas iš pusjaunių kompozitorių, Vy
tautas Klova (“Pilėnų” operos 
autorius, dabar jau beruošiąs lie
pos mėnesiui naują operą, “Duk
terį”) atskleidžia sąlygas, dėl ku
rių kompozitoriams susidaro daug 
keblumų su dainomis, nėra gerų 
tekstų. Anot Klovos, negana, kad 
teksto žodžiai būtų skambūs (dai
ningi), kad tekstas būtų neilgas, 
kad mintis būtų kondensuote, bet 
dar reikia ir “kad tekstas būtų 
patogus, tai yra, kad jame būtų 
minties vystymas ir tarybiniai ele
mentai”.. .

Dainos- be “tarybinių elementų” 
sunkiai išvysta dienos šviesą, nes 
nepageidaujamos- planuotojams ir 
kontroliuotojams. Tokių, jei ir 
sukomponuoja, kompozitoriai ne
siryžta rodyti. O su “tarybiniais 
elementais” dainos nuobodžios ir 
muzikams ir klausytojams.

VĖL ATSKLEIDŽIA DUOMENŲ 
APIE REZISTENCINES KOVAS

“Valstiečių laikraštis” spausdi
na pasakojimą apie vieno iš lietu
vių partizanų vadų — “Vanago” 
— Adolfo Ramanausko veiklą. 
Nurodoma, kad A. Ramanauskas 
buvo gimęs 1918 metais, Jungtinė
se Valstybėse, New Britalne 
(Conn.), buvo mokytojas Alytuj, 
turėjęs jaun. leitenanto laipsnį. 
Pasakojimas remiamas citatomis 
iš A. Ramanausko parodymo, duo
to 1956 metų lapkričio mėnesį. Pa
sakojime partizanų veikla palie
čiama labai plačiai, minima daug 
slapyvardžių ir tikrų pavardžių. 
Nors pasakojimas ir saviškai su
redaguotas, bet vaizdžiai patvirti
na, kokių aršių būta Lietuvoje 
kovų prieš okupacinę valdžią ir 
jos bendradarbius. LNA
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KREPŠINIS OLIMPIADOSE
Krepšinis buvo pradėtas žaisti 

19-to šimtmečio pabaigoje Ame
rikoje. Iš Amerikos po kitus pa
saulio kraštus krepšinio žaidimas 
iš pradžių plito gana lėtokai. 1932 
m. buvo įsteigta Tarptautinė 
Krepšinio Federacija (F.I.B.A.). 
Šiuo metu federacijai priklauso 
per 60 valstybių. 1935 m. prasi
dėjo Europos vyrų krepšinio pir
menybių varžybos. 1936 m., krep
šinis buvo įtrauktas į olimpiadų 
varžybas. 1937 m. pradėta žaisti 
moterų Europos krepšinio 
pirmenybės. 1950 m. pradėtos 
pasaulio vyrų ir 1953 m. moterų 
pirmenybės. Prieš įjungiant krep
šinį į olimpiadų programų, 1904 
ir 1924 m. olimpiadose buvo žais
tos parodomosios krepšinio varžy
bos. Ligi šiol įvyko keturi olim
piniai krepšinio turnyrai Berly
no, Londono, Helsinkio ir Melbur
no olimpiadose. Visus šiuos tur
nyrus laimėjo amerikiečiai. Mote
rų krepšinio varžybos dar nėra 
įtrauktos į olimpinius žaidimus. 
Anksčiau niekas nepajėgė parodyti 
rimtesnio pasipriešinimo ameri
kiečių komandoms. Dabartiniu 
metu, krepšiniui labai išopuliarė- 
jus, ima rastis rimtesnių varžovų 
ir konkurentų šio žaidimo čem- 
pijonams. Vieni iš rimtų konku
rentų yra T.S.R.S., nors amerikie
čiai, atrodo, dar ilgai nenusileis 
šioje sporto šakoje.

1936 m. Berlyno olimpiadoje 
krepšinyje dalyvavo 23 koman
dos. Nugalėtoju tapo J.A.V., fi
nale nugalėjusi Kanadą 18:8 (15 
■4). III-čią vietą užėmė Meksika 
nugulėjusi Lenkiją 26:12. Tarp ki
tų kraštų šioje olimpiadoje krep
šinio varžybose dalyvavo Estija ir 
Latvija, to meto Europos čempio
nas. Japonai buvo įnešę pasiūly
mą, kad krepšinis būtų suskirsty
tas į dvi klases pagal žaidėjų ūgį 
— iki 180 cm. ir kita klasė — be 
ūgio ribos, šis pasiūlymas buvo 
atmestas, nors ir vėliau dar bū
davo išgirstama panašių pasiūly
mų dėl ūgio apribojimo. Tuo lai
ku krepšinio žaidimas skyrėsi sa
vo taisyklėmis nuo šių dienų žai
dimo. Po kiekvieno įmetimo, žai
dimas būdavo pradedamas nuo 
centro, keičiami tik du žaidėjai 
ir kita.

1948 m. Londono olimpiadoje, 
kaip ir Berlyne, dalyvavo 23 krep
šinio komandos. Dabar jau ir Eu
ropos komandos pradėjo stipriau 
reikštis ir Prancūzija pateko net 
į finalus. Amerikiečiai ir šį sykį 
neturėjo rimtesnio pasipriešinimo 
ir finale lengvai sudorojo Pran
cūziją 65-47.

1952 m. Helsinkyje buvo vėl 
tas pats komandų (23) skaičius. 
Šį sykį pirmą kartą dalyvavo ir 
S.S.R.S. rinktinė, kuri buvo lai
mėjusi keletą kartų Europos pir
menybes. Už T.S.R.S. rinktinę 
žaidė keturi lietuviai: S. Butau
tas, J. Lagūnavičius, K. Petkevi
čius ir S. Stonkus. Treneriais bu
vo V. Kulakauskas ir S. Spanda- 
rianas.

J.A.V. finale susitiko su T.S. 
R.S. ir, po kietos kovos, laimėjo 
36-25 (17-15) S. Butautas T.S.R.S. 
rinktinėj surinko 85 taškus. III- 
čią vietą užėmė Urugvajus, lai
mėjęs prieš Argentiną 68-59.

1956 m. Melburno olimpiadoje 
tedalyvavo tik 15 krepšinio ko
mandų. Dėl didelių nuotolių ir 
išlaidų daug pajėgių komandų 
negalėjo dalyvauti. Per šią olim
piadą J.A.V. pirmą kartą atsiun
tė olimpinę rinktinę. Ankstyves
nėse olimpiadose J.A.V. atstovau
davo kuri nors pajėgesnė (laimė
jusi J.A.V. pirmenybes) koman
da. Visų dalyvaujančių komandų 
sudėtyse buvo matyti perėjimas 
prie aukštaūgių žaidėjų. Už T.S. 
R.S. rinktinę pagrindiniame pen
ketuke žaidė trys lietuviai: K.

Petkevičius, S. Stonkus ir A. Lau- 
ritėnas. S. Stonkus pelnė dau
giausia taškų savo rinktinei (80). 
J.A.V. rinktinė, kaip savo žaidė
jų ūgiu, taip ir žaidimo techni
ka buvo daug pranašesnė už vi
sas kitas komandas ir lengvai fi
nale nugalėjo T.S.R.S. 89-55. 
Urugvajus, nugalėjęs Prancūziją 
71-62, užėmė III-čią vietą. Ame
rikiečiai yra puikiai paruošti kon- 
diciniai bei vispusiškai puikūs žai
dėjai, toli prašoką savo žaidimo 
technika visus kitus. Azijos kraš
tų žaidėjai, būdami mažo ūkio, 
žaidimą bazuoja sparta. Europos 
kraštų komandos naudoja ameri
kiečių, Azijos ir savo žaidimo 
mišrų stilių. Pietų Amerikos ko
mandos seka amerikiečių stiliumi.

Romos olimpiadai visos daly
vaujančių kraštų komandos kraš
tai ruošėsi, bet laimėtojus galima 
drąsiai pranašauti šio žaidimo 
įkūrėjus — amerikiečius. Visdėlto 
dabartiniu metu Europoje yra ga
na gerų komandų ir jos, žaisda- 
mos savam kontingente, gali pa
rodyti gerą pasipriešinimą.

Australijos olimpinė krepšinio 
rinktinė iš Adelaidės į Romą iš
vyko liepos mėn. 30 d. Pakeliuj 
žaidė Alice — Springs ir Darwine. 
Rugpjūčio 4-5 dienomis sužaidė 
su Filipinų olimpine rinktine Ma
niloje, pralaimint 75:93 ir 69:72. 
Italijoje, prieš pradėdami elimi- 
nacines varžybas Bolognoje, dar 
sužais su Italijos olimpine rink
tine. Eliminacinėse varžybose žais 
20 komandų ir iš jų tik keturios 
pateks į Romos olimpines krep
šinio varžybas. Australijos olim
pinės rinktinės treneris latvis Er
kins ir vadovas Harrison yra tik
ri, jog Australijos rinktinė galin
ti patekti į ketvertuką, visdėlto 
atrodo, kad labai duag tikimasi 
ir, turbūt, teks pasitenkinti kuk
lesne vieta, nežiūrint, kad buvo 
padaryta didelė pažanga krepši
nio žaidime. Krepšininkai yra pir
mi pajudėję į Romą iš Australijos 
olimpinio sportininkų kontingen
to. Tai yra pirma Australijos 
krepšininkų kelionė į užjūrį ir, 
reikia galvoti, jog, nežiūrint ku
ri vieta bus užimta Olimpiadoj, 
ši išvyka atneš naudos krepšinio 
žaidimui Australijoje.

B.N.

PAKVIESTA J P. AUSTRALIJOS 
RINKTINĘ

Į Pietų Australijos treniruočių 
rinktinę, be M. Kelertaitės, dar 
yra pakviesta jauna žaidėja R. 
Andriušytė. Šiais metais į treni
ruočių rinktinę pakviesta gana 
daug žaidėjų, norint sudaryti ga
limybę pažangioms žaidėjoms pa
sitreniruoti kartu su patyrusioms 
rinktinės žaidėjoms. Aišku, jeigu 
jaunosios žaidėjos pasirodys ge
riau kaip veteranės, jos bus pa
kviestos žaist ūž rinktinę.

Melburne
VARPAS — TELETECHS 52-47

Pirmąjį puslaikį Varpas sužai
dė silpnai ir tik antrame išlygi
no rezultatus ir laimėjo. Taškai: 
V. Soha 22, S. Urbonas 10, A. 
Vaišutis 10, A. Plečkauskas 8, ir 
Baltrušaitis 2.

VARPAS (mot.) — CML 43-11
Varpo merginos po kiekvienų 

rungtynių vis daugiau įgauna pa
tyrimo ir žaidimas gerėja, šiose 
rungtynėse priešininkės pasirodė 
labai blogai ir mūsiškės laimi 
perdaug lengvai. Taškai: G. Kal
vaitytė 26, E. Jomantienė 8, D.

Urbonaitė 8, A. Kalvaitytė 1, A. 
šilvaitė ir D. Grigaitytė 0.

VARPAS II — BRENNANS 38-12
Jauniai lengvai laimi, neš'Bren

nans komanda labai silpna. Taš
kai: V. Kuncaitis 14, J. Valiuke
vičius 10, L. Vaišutis 6, G. žvina- 
kis 4, R. Vaišutis 2 ir G. Gudei- 
ka 2.

V.B.

PADĖKA
M.L.S. Klubas Varpas dėkoja 

p.p. Kuncaičiams už padovanotą 
antį, kuri baliaus metu buvo iš
leista loterijon.

M.L.S.K. VARPAS

★ Greičiausia* Lietuvii, Ruti
nas iš Vilniaus. Jis 100 m. bėga 
per 10.5 sek., kai Peras 200 m. 
per 22 sek. Visus vidutinius nuo
tolius greičiausiai bėga mums 
matytas Pipynė. Jau bandoma 
bėgti ir Maratonas, kurio laikas 
yra 2 vai. 27 m. 38.2 sek. Geriau
sias ėjikas yra Mikėnas, kuris 
Melbourne Olimpiadoje laimėjo 
sidabro medalį, žinomas ilgųjų 
nuotolių bėgikas A. Vietrinas šiuo 
metu treniruoja Kauno jaunius.

Pirkite tik pas

Webber9
66 JOHN STR., CABRAMATTA,

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ SPECIALISTĄ.

Puikus pasirinkimas įvairiausių drabužių,

FIRMOS PEAKARDS RINKTINIAI PUSBAČIAI.

Geras vyrų ir moterų KONTINENTALINIO STILIAUS siuvėjas

B. Maksimovic,
6 John Str., (II-as augštas) Cabramatta, tel. UB 3877 

siūlo geriausių medžiagų kostiumus pigiomis kainomis.
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.; Parduodamas sklypas Cabramattoj tik už £1.200 su £120 

\ depozito, tik 5 min. nuo stoties pas

L J. Hooker Limited
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Cabramatta
198 CABRAMATTA RD., TEL. UB 3234 — UB 3256.

Po darbo valandų: YB 3649, LB 7710 ir UB 6898.
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v įeiną IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCŪZIŠKŲ BRANDY

M. PETRONIS

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

S

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 
Tel. UJ 5727

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai 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. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir Išsimokėjtmui. Mes kalbame vokiškai.
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t DOVANINIUS SIUNTINIUS t
— PAČIŲ PORUOTUS, AR STANDARTINIUS — ”

; SIŲSKITE J (fSSR PER FIRMĄ -j

NYMAN & SCHULTZ* *
;» ši firma veikia jau 100 metų Stockholme, Švedijoj ir dabar * j 

atidarė savo skyrių Sydnėjuje, N.S.W. «’
į ‘ Siuntiniai yra pilnai apdrausti ir už juos gavėjas nieko ne- • • 
- • primoka. į į
” MES ESAME LICENZIJUOTI INTURISTO AGENTAI ir ..

Jūs galite siųsti pačių pokuotus siuntinius iki 44 sv. svorio per
’■ Švediją arba užsakyti standartinius iš Švedijos.
” Informacijų prašoma kreiptis adresu: T

NYMAN & SCHULTZ, 56 Cooper St., Surry Hill*, N.S.W. t

$ MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS $ 
£ JŪSŲ BENDRUUOMENĖS NARIAMS!

E. PAGES
| MONUMENTAL MASON,
:g 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — gi 

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- :•:• 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

X

X

YI 

X
Adelaidėje

VYTIS I — BUDAPEST 
45-59 (13-23)

Žaista buvo labai blogai, blogi 
mėtymai ir niekam tikęs gynimas. 
Antrame puslaikyje buvo dėtos 
pastangos, bet pervėlai. Taškai: 
Ignatavičius 12, Gumbys 9, Pet- 
kūnas 8, Visockis 6, Urmonas 5, 
Alkevičius 3 ir Lapšys 2.

VYTIS III — STURT 
33-29 (14-19)

Pradžioje rungtynių žaidimas 
nebuvo komandinio pobūdžio ir 
blogai ginta. Prieš pabaigą gero
kai pasispausta ir pajėgta lai
mėti. Taškai: Kapočiūnas 14, R. 
Stankevičius 12, Rudzenskas 4, 
V. Stankevičius 2 ir Bakaitis 1.

VYTIS I MERGAIČIŲ — 
TORRENS 31-49 (17-28)

Prieš antrą vietą turinčią ko
mandą vytietės sukovojo labai ge
rai. Priešo aukšto ūgio centro 
puolėja sudarė daugiausia mūsų 
merginoms rūpesčio ir nulėmė 
rungtynes mūsų nenaudai. Viena 
silpna mūsiškių vieta — blogas 
baudų mėtymas. Taškai: M. Ke- 
lertaitė 9, Pečiulytė 8, D. Radze
vičiūtė su R. Andriušyte po 5 ir 
šiukšterytė su O. Kelertaitė po 
2. Gerai žaidė -ir Kitienė su L. 
Radzevičiūte, nors taškų ir nepel
nė.
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CABRAMATTA HOTEL 
Tel. UB 1619 

moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilto. 
Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- X 
sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — X 
gera muzika. £

ž

PAGEIDAUJAMI DRAUDIMO AGENTAI į 
visoms draudimo rūšinis, būtent: X

Namų, biznių, ligos, nelaimingų atsitikimų, autęmobilių £ 
ir gyvybės draudimui. _ . X

Sąskaitybininkai, buhalteriai, taksavimo mokesčių patarė
jai bei nekilnojamojo turto agentai mielai kviečiami.'

šiuo reikalu prašoma kreiptis pas p. T. Endrey, departa
mento viršininką,

X
i Underwriting & Insurance Company Ply. Ud.

364, LONSDALE STREET, CITY, MELBOURNE, Tel. MU 7847 ?

CA56-55

S

i

DRAUGIŠKAI JUMS APTARNAUS

GEORGE ALLOTTA

CALTEX
Slor Service Station

i
1
SII

Kampas Cabramatta Rd. & Hume Highway, •.* 
CABRAMATTA, tel. UB 2173

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swaniton St 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231
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I STOCK |
| GARSŪS VISAME PASAULY, X

f BRANDY, |

I
¥ VERMOUTH - LIKERIAI |

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ. f

Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronį Y 
152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite X 

ir Stock gaminius. X
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THE IMPERIAL
74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS

Tel: Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.

Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre,

Tarifas

Del

Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei.
Vaikams nuolaida.

smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1960 m. rugpjūčio 12 d.

N<ISV PASTOGĖ
PERTHAS

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Gegužio mėnesį įvyko P.L.B. 

Pertho Apylinkės šauktas visuo
tinis susirinkimas naujai apylin
kės Valdybai išrinkti. Kelios sa
vaites prieš tai iš sakyklos buvo 
pranešta susirinkimo laikas ir 
vieta, taigi niekas negalėtų aiš
kintis nežinojimu. O vis dėlto su
sirinkimas nebuvo pakankamai 
skaitlingas, kas sudarė sunkumų 
naujiems rinkimams. Kviestasis 
prezidiumo pirmininkas A. Ka- 
mineckas susirinkimą pradėjo, ne
atsižvelgdamas į kvorumo neesi- 
mą, kas pas mus vyksta jau ke
linti metai.

Kadangi buvo pasakyta, jog nie
kas valdybon nebus renkamas 
priverstinai, tai dar daugiau pa
sunkėjo jieškant rinkimų kandi
datų. Keletą kartų prašant staty
ti kandidatus ir jų neatsiradus, 
prez. pirmininkas buvo besiren
giąs susirinkimą baigti ir užskai 
tyti neįvykusiu, tačiau tuo pat 
metu viena jauna moteris pareiš
kė savo sutikimą būti renkama 
Valdybon ir ją pasekė eilė kitų. 
Balsų dauguma 5 asmenų Valdy
ba tapo išrinkta, kuri pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: G. Vyš
niauskienė — pirmininkė, J. Mi
liauskas — vicepirmininkas, Vla
das Kazokas — sekretorius, Pr. 
Grinevičius — iždininkas ir Vin
cas Kazokas — Kultūros bei Soc. 
reikalų vedėjas.

Gal ir netenka daug stebėtis, 
kad Valdybos pirm, yra moteris, 
nes Ceilone ne taip jau senai mi
nistrų pirmininko vietą užėmė ir
gi moteris, kuri buvo paskelbta 
kaip pirmoji visame pasauly mo
teris šiose pareigose.

Tuoj pat po išrinkimo naujoji 
Valdyba ėmėsi energingos veik
los. Drauge su estais ir latviais 
buvo suruoštas birželio 14-15 d. 
išvežimų Sibiran minėjimas, ku
riame dalyvavo gana didelis žmo
nių skaičius, nes buvo pateikta 
įdomi, tai dienai pritaikyta, pro
grama.

Po to pradėta ruoštis lietuviš
kam subuvimui — šokių vakarui, 
kuris įvyko liepos 30 d. Vic. Par
ko gražioje kat. bažn. salėje. Ka
dangi Perth’e jau ilgoką laikų 
lietuviškų pobūvių nebuvo, tai šis 
šokių vakaras turėjo itin gerų pa
sisekimą. Dalyvavo arti 200 asme
nų. Buvo nemažas skaičius sve
čių ne lietuvių. Grojant gerai mu
zikai ir dėka susineštų ~x“ 
mų bei užkandžių 
nuotaika buvo 
buvo gražiai 
lietuviškai padainuota, 
pobūvyje išimtinai tedalyvavo tik 
vyresnieji, todėl buvo pasigesta 
Perth’o lietuvių jaunuolių krepši
nio žaidėjų bei tautinių šokių šo
kėjų, kurių teatsilankė tik 3.

Visi dalyvavusieji reiškė pasi
tenkinimą pobūviu,, o rengėjai 
džiaugėsi, nes gautos kuklios pa
jamos padės naujai Valdybai to
liau tęsti Pertho lietuvišką veik
lą-

Linkėtina kantrybės ir ištver
mės naujam Valdybos sąstatui, o 
ypač poniai Genovaitei Vyšniaus
kienei, taip rūpestingai dirbančiai 
lietuvišką darbą mūsų, išsibarsčiu
sių po visas Perth’o apylinkes, 
lietuvių gerovei. A.K.

BRISBANE
LANKĖSI RETI SVEČIAI

Geelongo lietuvių Kapelionas 
kun. dr. P. Bačinskas ir Sydnė
jaus lietuvių Kapelionas kun. P. 
Butkus, beatostogaudami aplankė 
ir tolimąją Brisbanės lietuvių ko
loniją.

Šio atsilankymo proga garbin
gieji svečiai liepos 24 d. šv. Ma
rijos bažnyčioje — South Brisba
ne — laikė lietuviškas pamaldas 
jų pasiilgusiai Brisbanės lietuvių 
Bendruomenei, šv. Mišias atlaikė 
kun. P. Butkus, o pamokslų pasakė 
kun. dr. P. Bačinskas. Tautiečiai 
į šias pamaldas iš artimųjų ir to
limųjų Brisbanės priemiesčių gau
siai susirinko.

Po pamaldų parapijos salėje 
kun. dr. P. Bačinskas į čia persi
kėlusiai Bendruomenei skaitė lie
tuvybės išlaikymo temomis turi
ningą paskaitą. O po paskaitos vėl 
kraustėmės jau į trečią patalpą 
— parapijos svetainę, kur retųjų 
svečių garbei turėjome bendrų po
būvį — kavutę. Darbščiųjų šeimi
ninkių paruošti čia jau laukė gau
sūs valgiais stalai. Po pirmųjų 
pasistiprinimų turėjome ir trum
pą programėlę — pagerbimą kun. 
dr. P. Bačinsko jo sidabrinio ju- 
bilėjaus proga, o taip pat pareiš
kėme padėką abiems mūsų gerbia
miems Svečiams už malonų apsi
lankymą bei ta proga suteiktą šią 
mielą šventę.

Sveikinimuose kalbėjo: bažny
tinio komiteto vardu — K. Stan
kūnas, Bendruomenės Apyl. Val
dybos vardu — A. Murauskas, 
studentų vardu — N. Mališaus-

kaitė ir skautų vardu — A. Kvie- 
cinskaitė. Iš svečių pirmasis kal
bėjo kun. P. Butkus. Ilgesnėje 
kalboje kapelionas sakėsi nenusi- 
vylęs, kad atvyko į Brisbanę, dė
kojo už vaišingumų ir bendrai ne
pašykštėjo gražių, komplimentų 
vietos lietuviams, o pabaigoje pa
kvietė visus sugiedoti jubilijatui
— kun. dr. P. Bačinskui — ilgiau
sių metų. Galiausiai kalbėjo pat
sai Jubilijatas. Gana ilgame žody
je dar kartų mums pateikė gilių 
minčių, patarė, pamokė, pagyrė, 
kartu prisipažino, kad prieš kurį 
laikų buvo skiriamas į Brisbanę 
kapelionu, bet dėl susidėjusių ap
linkybių paskyrimo negalėjęs pri
imti, tad sakėsi esąs patenkintas, 
kad bent šia proga galįs su bris- 
baniečiais susitikti. Baigdamas 
linkėjo ir ateityje laikytis šio ak
tyvumo letuviškuose reikaluose 
bei darnaus sugyvenimo.

Sveikinimų pabaigoje mūsų jau
nosios skautės — N. Kviecinskai- 
tė ir V. Stankūnaitė — visų Brisf- 
banės lietuvių vardu gerb. Jubili
jatui įteikė prisiminimų — su 
atatinkamais įrašais sidabrinę 
lėkštę. Po paminėtos programėlės, 
pobūvis tęsėsi iki vėlyvo vakaro 
ir svečiai jį vis paįvairino: kun. 
Dr. Bačinskas, parodydamas spal
votų filmų iš Australijos bei N. 
Zelandijos lietuvių gyvenimo, o 
kun. Butkus — dainos mylėtojas
— gražiomis savo dainelėmis 
džiugindamas mus.

Oficialusis mūsų Svečių, kurie 
kurie pabuvojo Brisbanėje vos 
apie savaitę laiko, globėjas buvo 
bažnytinis komitetas, bet praktiš
kai į svečių užėmimų, pasikvieti- 
mus, priėmimus ir kita buvo įsi
jungusi veik visa aktyvioji mūsų 
Bendruomenės dalis. Liepos 27-tų 
d. savo tiesioginių pareigų ir dar
bų šaukiami, mūsų mieli ir nepa
mirštami svečiai, palikę Brisbanę, 
leidosi kelionėn savo nuolatinių 
buveinių linkui.

Šia proga norėtųsi dar kartų 
svečiams padėkoti už malonų ap
silankymų ir palinkėti geriausios 
sėkmės ir ateityje nepamirštant 
šios tolimos ir vienišos, tačiau, 
lietuviškos širdies visada išsiilgu
sios,

ir Visockienė 12 (2).
Valdyba iš anksto atsiprašo vi

sų tų, kurių pavardės per klaidų 
būtų praleistos ar atliktas dar
bas netiksliai atžymėtas, prašyda
ma 
tų

apie tai jai pranešti, kad galė- 
klaidas atitaisyti.

A.L.S-got Valdyba

SYDNEJUS

Brisbanės lietuvių kolonijos.
Klimelit

ADELAIDE

gen- 
visiems 

pakili, todėl 
pašokta ir 

Šiame

KRAŠTO TARYBOS 
ATSTOVŲ RINKIMAS

Atstovams į Krašto Tarybos 
suvažiavimų Sydnėjuje rinkti 
Adelaidės Apylinkės Valdyba š. 
m. rugsėjo mėn. 4 d. 3-30 vai. 
p.p. Lietuvių Namuose šaukia 
Adelaidės Bendruomenės visuoti
nį susirinkimų, patiekiant sekan
čių dienotvarkę:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Susirinkimo pirmininko rinkimai, 
3. Mandatų komisijos rinkimai, 4. 
Atstovų į Krašto Tarybos suva
žiavimų rinkimai ir 5. Susirinki
mo uždarymas.

Adelaidės Apylinkės Valdyba

ADELAIDĖS LIET. SĄJUNGOS
PRANEŠIMAS

Adelaidės Lietuvių S-gos Valdy
ba nuoširdžiai dėkoja visiems, 
talkininkėms ir talkininkams, pri- 
sidėjusiems savo darbu prie Lie
tuvių Namų pristatymo, remonto 
ir tvarkymo laikotarpy — 1960 
m. kovo — liepos mėn., čia pa
teikiant darbo valandų ir skliaus
teliuose darbo dienų skaičių:

Alvikas A. 7 (1), Bernaitis V. 
17 (2), Birbilas J. 16 (2), čėsna 
B. 22 (3), Daugalis A. 8 (1), 
Dumčius V. 20 (3), Garbaliaus- 
kas L. 41 (6), Girdauskas V. 16 
(2), Gudaitis J. 25 (3), Gliau- 
bertas R. 8 (1), Janulis V. 2 (1), 
Jasiūnas J. 45 (6), Jaunutis J. 
33 (4), Jurgelionis B. 17 (3), Ke
lertas A. 23 (4), Krivickas A. 8 
(2), Lapšys Jonas 54 (10), Lau
rinaitis V. 13 (2), Martinkus L. 
38 (5), Merūnas A. 100 (16), Mi- 
keliūnas A. 36 (5), Miliauskas J. 
9 (1), Morkūnas A. 16 (2), Ne- 
liubšis S . 26 (3), Norkūnas J. 
64 (12), Ostrauskas C. 16 (2), 
Plekys J. 13 (2), Požėra K. 4 
(1), Raginis V. 52 (9), Rapševi- 
čius J. 13 (2), Reisonas K. 66 
(9), Reivytis S. 43 (5), Riauba 
J. 8 (1), Rudzenskas M. 51 (7), 
Sasinas A. 9 (1), Savenis P. 9 
(1), Stašaitis P. 16 (2), Staugas 
E. 8 (1), Straukas B. 8 (1), Šat- 
kus P. 8 (1), šerelis A. 36 (6), 
šiukšteris V. 16 (2), Taparas K. 
32 (4), Taparauskas E. 22 (3), 
Urbonas M. 56 (8), Vaitekėnas A. 
72 (9), Valinčius K. 21 (3), Vasi
liauskas V. 18 (2), Vilčinskas V. 
15 (2), Vokietaitis 8 (1) ir Vo
sylius V. 12 (2).

Talkininkės Ponios, gaminusios 
pietus: Andriušienė 8 (1), Garba- 
liauskienė 73 (10), Jonavičienė 
17 (3), Jurgelionienė 6 (1), Lau
rinaitienė 33 (5), Navakienė 30 
(4), Rudzenskienė 14 (2), Vabo- 

lienė 8 (1), Varnauskienė 75 (10)

DĖL BEATNIKŲ SĄSKRYDŽIO
“Mūsų Pastogės” 31 numeryje 

RŪTA parašė reportažų iš Bohe
mijos — beatnikų pobūvio, su
ruošto Sydnėjaus studentų ir 
“Šviesos” š.m. liepos 16 d. Did
žiųjų reportažo dalį sudaro cita
tos iš “The Sydney Morning Her
ald” ir trumpai aprašomas pats 
pobūvis 
forma.

Rūta 
puikiai žino, kad nei Bohemijos 
— beatnikų pobūvio rengėjai, nei 
jo dalyviai nėra ir nesiruošia bū
ti beatnikais. Pats vakaro pava
dinimas dar neduoda pagrindo 
sujuodinti visų pobūvį ir sugre
tinti mūsų jaunimų su tikraisiais 
beatnikais, aprašytais “The Syd
ney Morning Heraldo”. Pobūvio 
proga išleista “Beatnikų Pastogė” 
kaip tik humoristiškai pašiepia 
beatnikų idėjas ir tuo pačiu at- 
grųso mūsų jaunimų įsijungti j 
tikrųjų beatnikų eiles. Visas Rū
tos reportažas dvelkia sarkazmu 
ir pagieža, o tos savybės kaip tik 
charakteringos tikrajam beatni- 
kui.

Minėtas Bohemijos — beatnikų 
pobūvis buvo panašus į kitus jau
nimo ruošiamus vakarus, tik ap
sirengimas buvo paprastesnis. Mu
zika buvo iš gražių ir švelnių 
plokštelių montažo. Laisvos kū
rybos programa buvo tikrai įdomi 
ir atlikta gerai, kiek leido ar
tistiniai vaidintojų gabumai. Gau
siai susirinkęs jaunimas jautėsi 
laisvas ir patenkintas. Nebuvo nė 
tos didelės prieblandos, nei dūmų, 
per kuriuos Rūtai taip neigiamai 
viskas atrodė. Pobūvis buvo tikrai 
padorus ir jaukus. Jame dalyvavo 
nemaža ir tėvų, kuriems jaunimo 
moralė rūpi nemažiau negu Rū
tai. Jeigu jaunimas per metus vie
nų kartų suruošia mažiau forma
lų pobūvį, tai už tai smerkti ir 
pajuokti nedera. Pagrindinis daly
kas ne pobūvio pavadinime, bet 
esmėje. Taip, kaip mes nesiste
bime kaukių baliais, havajiečių 
pobūviu etc., tas pats yra ir ųu 
Bohemijos — beatnikų vakaru, 
kuris buvo kiek skirtingesnis nuo 
kitų šabloninių pobūvių.

Nedidelis mūsų akademinio jau
nimo būrelis yra visų sekamas tik 
kritišku žvilgsniu. Kiekvienas 
jaučiasi turįs teisę ir pareigų da
ryti pastabas ir užmetimus, no
rėdamas tų jaunimų padaryti “ant
žmogiu”. Tačiau prisiminę jų ruo
šiamų rimtų paskaitų ciklų, stu
dijų vakarus, Initium Semestri ir 
t.t.į pripažinsime, kad retkarčiais 
jie gali ir kitaip pasilinksminti, 
neprasilenkiant su krikščioniškos 
moralės dėsniais.

Mūsų jaunimas yra padorus ir 
juo mes galime tik didžiuotis. O 
jaunimo kritikams būtų patarti
na pirmiausia pasižiūrėti į save ir 
prisiminti savo jaunystę.

Tikėkimės, kad ateinančiais me
tais Rūta, rašydama reportažų iš 
Bohemijos — beatnikų pobūvio, 
nusiims savo juodus akinius ir 
pasistengs būti objektyvesnė.

Dalyvis iš senimo
SKAUTŲ ATLETIKOS ŠVENTĖ

Šio mėn. 27 d. (šeštadienį) 
įvyks Egzilų Skautų Atletikos 
(sporto) šventė Huxton Agri
culture College sporto aikštėje, 
Glenfielde (prie pačios Glenfiel- 
do stoties), NSW.

Pradžia 9 vai. ryto.
Šventėje skaitlingai 

lietuviai skautai. Be to, kviečiama 
atsilankyti ir lietuviškoji visuo
menė.

Traukiniai iš Liverpoolio sto
ties į Glenfieldų tų dienų išeis 
9,21 ir 9,57 valandomis.

Inf.

neigiama ir tendencinga

yra ne iš mėnulio ir ji

dalyvaus

PADĖKA
Vasario 16 Gimnazijai aukų rin

kimo vajaus metu mūsų tautietis 
A. Prašmutas parodė gražų pa
vyzdį, paaukojęs £ 5 ir pagal są- 
rašų surinkęs papildomai £22.7.0.

P-nui A. Prašmutui ir visiems 
pagal jo surašą aukojusiems šir
dingas ačiū.
A.L.B. Sydnėjaus Apyl. Valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad įvykusiame š.m. 

rugpjūčio 7 d. posėdyje, dalyvau
jant Sydnėjaus, Bankstowno ir 
Cabramattos apylinkių pirminin
kams, nutarta Tautos šventės mi
nėjimą daryti bendrai Sydnėjuje.

Minėjimas įvyks š.m. rugsėjo 
11 d. St. Benedict’s salėje, Broad
way, po mišių. Programa bus pa
skelbta vėliau.

A.D.B. Sydnėjaus Valdyba

Nauja
FRANK'S Moterų Kirpykla

(Sav. Pranas Sakalauskas)

PABANDYKITE IR TIKRAI NESIGAILĖSITE!

atidaryta prie Bankstowno stoties (priešais policiją), 
3 Fetherstone Street, II aukštas, tel. 70-8023

TAI MODERNIAUSIAS PONIŲ 
SALIONAS VISOJE APYLINKĖ
JE, ĮRENGTAS SU NAUJAUSIA 
PLAUKŲ ŠUKUOSENOS TECH
NIKA, PRIŽIŪRIMAS PAČIO 
SAVININKO.

FRANK’S MOTERŲ KIRPYKLOJE i
JUMS PADARYS MODERNIAUSIĄ ŠUKUOSENĄ PRI- 
TYRĘ UŽJŪRIO SPECIALISTAI IR JI BUS GRAŽIAU- j 
ŠIA IR PATVARIAUSIA. KAINOS TIKRAI PRIEINA
MOS. KIRPYKLOJE VEIKIANTI ORO REGULIAVIMO 
SISTEMA (AIR CONDITIONING) TEIKIA KIEKVIE
NAI APSILANKIUSIAI TIKRĄ MALONUMĄ.

Veikia ir senoji FRANK’S MOTERŲ KIRPYKLA 
— 380 South Terrace (II-me aukšte) Bankstowne.

Tel. 70-6644

SPAUSTUVĖ “MINTIS” 
JAU SAVOSE PATALPOSE
P.p. E. ir Pr. Nagių spaustuvė 

“Mintis”, sumaniai vadovaujama, 
įstengė ne tik pasistatyti nuosa
vas patalpas gražiame Sydnėjaus 
priemiestyje Belmorėje, bet grei
tu laiku žada įsigyti ir papildo
mas modernias spausdinimo prie
mones — automatinę spausdina
mųjų mašinų bei kitų linotipų.

“Mūsų Pastogės” redakcija, 
drauge džiaugdamosi dėl lietuviš
ko biznio pažangos, nuoširdžiai 
linki “Minties” savininkams sėk
mės ir ateityje.

Naujasis “Minties” spaustuvės 
adresas kas savaitę talpinamas 
“Mūsų Pastogės” paskutiniojo 
puslapio paraštėje.

“M.P." redakcija

JAU GAUNAMI KVIETIMAI 
Į “PABAIGTUVES”

Jau anksčiau buvo rašyta, kad 
Bankstowno Apyl. Kultūros Tary
ba rengia P. Pilkos “Pabaigtuvių” 
pastatymų. Veikalų režisuoja S. 
Skorulis. Dabar skelbiama, kad 
“Pabaigtuvės” bus statomos š.m. 
rugsėjo 10 d. 7 v.v. Bankstowno 
Liet. Namų “Dainavos” salėje. Po 
vaidinimo bus, šokiai. Veiks bu
fetas ir t.t.

Norintieji gauti kvietimų į 
“Pabaigtuves”, kreipiasi pas Algį 
Bučinskų telefonu UU 9174, o 
darbo metu — B 0961, extention 
— F 7496.

Bilietų kainos pagal vietas po 
12, 10 ir 8 šil.

M.P.I.

PADĖKA
Sydnėjaus Centrinių Lietuvių

Namų Taryba širdingai dėkoja p.
A. ŠIMKŪNUI

už jo dovanotų Lietuvių Namams 
Lietuvos žemėlapį.

Taryba

BANKSTOWNAS
RENGIA VAKARĄ

A.L.K. Kultūros Draugija šiais 
metais rugpjūčio 27 d. Dainavos 
salėje, Bankstowne, ruošia dainų 
ir šokių vakarų.

Vakaro programų išpildyti pa
kviesta visa eilė naujų daininin
kų — mėgėjų, kurių dalis jau pui
kiai pasirodė praeitame Banks- 
towno lietuvių savaitgalio mokyk
los suruoštame vakare, o kiti dar 
tebėra nežinomi mūsų visuomenei.

Šiuo vakaru norima parodyti 
meilę lietuviškai dainai ir pajus
ti jos gilų grožį.

MELBURNAS
PRANEŠIMAS

Kultūros Fondas, siekdamas, 
kad maloniau ir naudingiau pra
leistume savaitgalius, skelbia Mel
burno visuomenės žiniai, kad Lie
tuvių Namuose (12 Francis Gr., 
Thornbury) bus skaitomos šios 
paskaitos:

1. Š.m. rugpjūčio 20 d. p. Davis 
Bitė skaitys paskaitų tema: “Da
bartinis architektas ir architek
tūra”;

2. Rugsėjo 17 d. dr. Iz. Kau
nas skaitys tema: “Iš šių dienų 
higienos”;

3. Spalio 1 d. p. Steponas Oer- 
telis savo paskaitoje gvildens 
“Laiko mativimų erdvėje ir že
mės gelmėse”;

4. Spalio 29 d. p. Elena žižie- 
nė pateiks paskaitą šia aktualia 
tema: “Lietuviai Australijoj ant
rame dešimtmetyje.”

Visų nurodytomis datomis pa
skaitų pradžia 5 v.v. Po paskaitų 
bus parengta arbatėlė, pasikal
bant pranešimų tema ir dienos ak
tualijomis.

Kviečiame paskaitų datas atsi
žymėti kalendoriuose ir gausiai 
jose dalyvauti ir jaunimų, ir se
nimų.

Lietuvių Kultūris Fondas

“KARYS” išleido dvi vertingas 
istorines knygas: Prof. Vadovo 
Biržiškos — “PRAEITIES PABI
ROS” — 352 pusi., iliustruota, 
kietais viršeliais, kaina £ 3.0.0. 31 
skyriuje smulkiai tyrinėjama Lie
tuvos istorija ir yra senai laukia- 
ma kultūringo skaitytojo. Knyga 
tinkanti dovanoms kiekviena pro
ga-

PAMINĖTINI 
LEIDINIAI

“KARYS” — didelio formato 
mėnesinis žurnalas, 1960 m. birže
lis — Nr. 6 — 40 pusi., skirtas 
ŽALGIRIO MŪŠIO 550 metinėms 
paminėti.

Dr. K.R. Jurgėlos straipsnis 
“1410 METŲ EGLIJOS MŪŠIS” 
su 54 iliustracijomis ir trimis že
mėlapiais. Nuotraukos iš Tannen- 
bergo — Grunvaldo mūšio lauko 
ir įvairiuose muzėjuose esamų 
mūšį primenančių paveikslų.

Pasigėrėtinas leidinys. Gauna
mas Lietuviškos Knygos kioske.

Pulk. O. Urbono — “1410 ME
TŲ KARAS IR ŽALGIRIO MŪ
ŠIS”. Iliustruota, kaina £ 1.7.6. 
Skaitydamas šių knygų, matai gy
vų paveikslų, kaip Vytautas Di
dysis su nauja karo mūšio strate
gija triuškina Kryžiuočių Ordiną, 
apsivainikuodamas pergale.

Šioms knygoms “Money Order" 
sumoje £ 4.7.0 (“KARIO” prenu
meratoriams £ 3.13.0) siunčiama:

“KARYS”, 916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N.Y., U.S.A.

ŽALGIRIO MŪŠIO vaizdumui 
paryškinti, jį gyvai pačiam visu 
sielos jausmu pergyventi, neabe
jotinai pravartu kiekvienam, ypač 
jaunimui, įsigyti ir perskaityti tri
juose tomuose “KARIO” leidinį 
— Henriko Sienkevičiaua romaną 
“KRYŽIUOČIAI”, 1116 pust, 
kaina £ 4.16.0.

I
t.t

Si

I

GEELONG’O APYL. VALDYBA

ruošia iškilmingą

DEŠIMTMEČIO BALIU

KURIS ĮVYKS Š.M. RUGPJŪČIO 20 D. 7 V. VAK.

LIETUVIŲ NAMUOSE.

BUFETAS: Alkanus papenės ir trokštančius pagirdys.

MUZIKANTAI: Ne tik jaunimų, bet ir senimų išjudins.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.

A.L.B. Geelong’o Apyl. Valdyba

NUOSAVUS NAMUS, . 

įmokėjus mažą depozitą, į 

GREITAI, TVARKINGAI;
IR GRAŽIAI ♦ j 

PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAL i 

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

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
. Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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