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DEL TIKRŲ 
VERTYBIŲ 

NESIGINČIJAMA
Šią tiesą dar kartą patvirtina 

pereitą Šeštadienį Bankstown Dai
navos salėje įvykusi N.S.W. Dai
nų Šventė. Kaip mes bekalbėtu
me ir kaip beįrodinėtume, fak
tas lieka faktu, kad vertybės, jei
gu jos yra tikros, pripažįstamos 
visų: nuo skeptiko iki kraštuti
nio fanatiko.

Atvirai pasakius, ir pas mus 
ši tiesa tebegalioja, netgi akcen
tuojama. Iškilę tarpusaviai ginčai 
paprastai neliečia paties princi
po, nes jis yra pastovus ir galio
jantis kiekvienam, bet greičiau 
tampomasi dėl paties metodo ar
ba dažniausiai dėl tokių dalykų, 
kurie tiesiog nieko bendro neturi 
su mūsų tautos kultūrinėm ver
tybėm. Tuo tarpu tikrosios ver
tybės niekam nesukelia jokių abe
jonių ir dėl jų pačių nesitampo- 
ma: jos yra, ir kaip tokios ir pa
lieka mūsų tautos egzistencijos 
pagrindu. *

Pereitą savaitę sydnėjiškiai tik
rai išgyveno neeilinį įvykį: Dainų 
Šventė palietė jautriai kiekvieną, 
nesvarbu, ką jis išpažįsta, nes 
daina yra mūsų tautinės kultūros 
neįkainuojamas lobis, kurį pajė
gia įvertinti kiekvienas, ir kiek
vienam jis lygiai brangus. Štai, 
čia yra bazė, kuri suveda visus ir 
nieko neskiria ir neskaldo. Kultū
rinėje plotmėje nėra “mes ir jie”, 
bet tik vienas “mes”. Ir kaip tik 
Šis faktas akivaizdžiai ir primygti
nai tvirtina, kad tėra tik šis tik
rasis kelias kovoje už lietuvybę ir 
savos tautos egzistenciją. Juo la
biau veidu ir širdimi atsigręšime į 
mūsų tautos kultūrinių vertybių 
pusę, jas branginsime, puoselėsi
me ir kursime, juo mažiau liks lai
ko ir noro nukrypti į pašalinius 
dalykus, dėl jų tarpusavy erzintis. 
Daina yra daina, ir kaip nelygsta
ma vertybė visiems tokia lygiai 
vertinga, ir asmeniniai įsitikinimai 
jos nei pakelia, nei nupigina. Ir 
ne vien tik dainoje tos vertybės 
— jų rasime visame kultūriniame 
gyvenime ir net kiekvienoje nuo
širdaus kultūrinio darbo pastan
goje, atsietoje nuo asmeniškų įsi
tikinimų. Juokingas būtų tas, ku
ris bandytų įsprausti Maironį į 
siaurus ideologinius rėmus, kai 
jis kalbėjo visai tautai ir šiandie 
yra visos tautos poetu. Tas pats 
yra ir su didžiaisiais kovotojais 
už bendruosius idealus. Lietuvos 
partizanų vadas Juozas Lukša ko
vojo ir krito visų pirma už tautos 
laisvę, bet ne už savo ideologinius 
įsitikinimus, kaip kad kaikieno 
bandoma įtikinėti. Laisvė yra vie
nodai brangus idealas kiekvienam 
sąmoningam individui, kaip ir vi
sai-sąmoningai tautai. Ir kaip tik 
čia, susdūrus su nelygstama ver
tybe, vėl išnyksta toji d if ere nei ja 
"mes ir jūs”, o palieka tik “mes”.

Niekas nesiginčija, kad tauti
nės kultūros kūryboje dalyvauja 
visa tauta, vis tik negalima nu
neigti ir asmeninių bei organiza
cinių pastangų ir iniciatyvos. Ko 
vertas toks juokingai naivus tei
gimas, kad šiais metais Meno die
nas Adelaidėje “neruošia kokia 
bendruomenė ar Krašto valdyba, 
bet visi lietuviai kartu” (Mano 
pabr.). Mes išgyvenę Australijoje 
10 metų neturėjome tokio masto 
parengimų kol nebuvo Kultūros 
Tarybos. Ji ir buvo tasai akstinas

N.S.W. DAINŲ ŠVENTĖ MIRfiT GASPARAS VELIČK

Šeštadienį, rupjūčio 25 d. Dai
navos salėje įvyko tikrai įspū
dinga meno šventė — koncertas, 
kuriame dalyvavo Sydney lietuvių 
Dainos choras, vadovaujamas p. 
K. Kavaliausko ir Newcastle lie
tuvių choras, vadovaujamas p. S. 
Žuko. Šie du stambūs meno vie
netai surengė N.S.W. Dainų šven
tę, į kurią susirinko virš 400 žmo
nių — po spaudos baliaus tai vie
nintelis toks parengimas, sutrau
kęs tokį gausų būrį klausytojų.

Koncerto programoje išgirdo
me su mažom varijacijom beveik 
visas dainas, kurios bus dainuo
jamos Dainų Šventėje Adelaidėje 
šių metų pabaigoje.

Koncertas pradėtas jungtiniu 
Dainos ir Newcastle lietuvių cho
ru. Sugiedojus God Save the 
Queen toliau sudainuota: Jauni
mo giesmė (J. Naujalio), Už jū
rų marių (K.V. Banaičio), Motuš, 
motuše (M. Petrausko), Šiltas 
gražus rudenėlis (J. Gruodžio), 
Linelį raunu nė viena (J. Švedo), 
šią naktelę (S. Šimkaus), Pasisė
jau žalią rūtą (J. Neimonto) ir 
stikliukėlis (J. Karoso). Jungti
niam chorui dirigavo p. St. Žu
kas.

Kremlius, negalėdamas paslėpti 
komunistinės sistemos atšiaurios 
tikrovės, nesėkmės ir bankroto ir 
neįstengdamas sulaikyti pavergtų
jų žmonių masinio bėgimo į laisvę, 
savo vergų imperiją apstatė įelek
trintomis vielų tvoromis, aukštais 
sargybų bokštais ir tūkstančiais 
KGB karių su šunimis sienų.sau
goti. Rytų Berlynui atskirti nuo 
laisvosios miesto dalies, pernai, 
rugpjūčio 13 dieną, pastatė šiur
piąją sieną, kuri iškalbingai byloja, 
kad už jos nėra nei laisvės, nei 
gerovės, bet vien sovietinis tautij 
kalėjimas, kuriame kenčia ir mūsų 
žmonės.

Niekam ne paslaptis, kad toji 
vergų siena, elektros tvoros, sar
gybiniai su šunimis ir ištuštintos 
pasienio zonos, į kurias niekam ne
valia įžengti, nėra Mažinot siste
ma apsiginti nuo agresijos, bet te
roro mašina Sovietų pavergtiem 
žmonėm atgrasinti nuo veržimosi 
pabėgti iš komunistinio “rojaus”. 
Visos šios priemonės kalba pačios 
už save ir paneigia bet kuriuos 
Chruščiovo pasigyrimus apie ko
munistinės sistemos pranašumą, ta
riamuosius atsiekimus, pažangą ir 
gerovę.

ir autoritetas, pasukęs mūšų veik
lą kaip tik šitų kultūrinių verty
bių linkme, kur nėra “jūs ir mes“. 
Galimas daiktas, kad kaikam toks 
Kultūros Tarybos “štampukas” ir 
nepatinka, bet jis tebegalioja: 
muz. V. Šimkus kaip tik yra tos 
tarybos narys. Kad visi lietuviai 
be asmeninių skirtumų talkinin
kauja šiame darbe ir remia p. 
Šimkaus sudarytų Meno Dienoms 
ruošti komitetą ir jo darbus, tai 
tas tik patvirtina šio rašinio pra
džioje akcentuotą teigimą, kad 
tikrosios vertybės suveda į bendra 
darbų visokio plauko lietuvius. 
Ne dėl paties komiteto, bet dėl 
pačių vertybių toks vieningas dar
bas įmanomas. O šio darbo pa
grinde ir slypi tos vertybės, dėl 
kurių nesiginčijama, V.K.

Po dešimties minučių pertrau
kos scenoje vėl pasirodė atskiri 
chorai. Newcastle lietuvių choras 
padainavo Per girią giružėlę (A. 
Račiūno), Verkia mergelė (A. 
Račiūno) ir Waltzing Matilda 
(B. Paterson).

Tuoj po to sekė Sydney lietu
vių choras Daina. Jis išpildė: Nu
davė dukrelę (J. Starkos), Tylus 
buvo vakarėlis (J. Švedo) ir Bar
karolė iš operos “Hoffmanno Pa
sakos” (Offenbach).

Pabaigai vėl išsirikiuoja sceno
je abu chorai drauge, šį kartą 
diriguojami p. K. Kavaliausko, 
ir tikrai galingai užtraukia Kur 
giria žaliuoja (J. Gudavičiaus) ir 
Laisvės daina (J. Žilevičiaus).

Pasibaigus koncertui dirigentai, 
apdovanoti gėlėmis, pasakė keletą 
šiltų žodžių; Krašto Valdybos 
pirmininkas p. Daukus pasveiki
no šios šventės proga abu chorus 
palinkėdamas, kad toks gražus 
bendradarbiavimas ateityje būtų 
dar glaudesnis ir našesnis.

Koncertas baigtas Tautos Him
nu.

Šitokia siauresnio masto Dai
nų švente tikrai reikia nuošir
džiai pasidžiaugti, nes tai didelis

GEROVĖ TIK LAISVĖJE!
Laisvoji Berlyno dalis vaizdžiai 

parodo, kad gerovė galima tik lais
vėje. Aišku tad, kodėl Maskva sie
kia tąją miesto dalį pavergti, pa
naudodama sukčiausias priemones. 
Laisvasis Berlynas kliudo Sovie
tam jų kolonijalinei imperijai Ry
tų Europoje konsoliduoti. Krem
liaus valdovai puikiai žino, kad 
Lietuva ir kitos Sovietų pavergtos 
Rytų Europos tautos siekia ir sieks 
tolygių laisvių ir gyvenimo sąlygų, 
kuriomis naudojasi ir džiaugiasi 
Vakarų Berlyno gyventojai. Ry
tų Europai tai atsiekti ir pasiruoš
ti ekspansijai į Vakarus, Maskva 
sukėlė Berlyno krizę ir daro viską, 
kad Bendrajai Europos Rinkai su
trukdytų sujungti Europą, o NA
TO valstybėms sustiprinti savo 
pozicijas ir karinių jėgų persvarą. 
Nuo Vakarų laimėjimo šiose rung
tynėse daug priklausys pasaulio 
taika, o taip pat Rytų Europos ir 
Lietuvos laisvės ateitis. Berlynas 
šiandien yra laisvės simbolis ir Va
karų rezistencijos prieš kpmuniz-

ATSARGIAI SU AKIŲ LAŠAIS
Yra užregistruota eilė atsitiki

mų, kad nepakankamai sterilūs 
lašai akims privedė prie apaki
mo. Šią žinią kaip sensaciją pa
skelbė Dr. Crompton, akių gy
dytojas ir chirurgas iš Adelaidės 
savo pranešime Australijos ir N. 
Zelandijos mokslininkų suvažiavi
me Sydnėjuje. N.S.W. sveikatos 
ministeris pasiryžęs imtis visų 
priemonių, kad lašai, skirti akims, 
būtų sterilūs ir steriliuose induo
se.

INDONEZIJOS MINISTERIS
Grįžęs iš New York Indonezi

jos ministeris pirmininkas Dr. Su- 
bandrio žurnalistams užtikrino, 
kad Australijai jaudintis dėl abie
jų kraštų santykių nėra ko. Pa

kultūrinis įnašas į mūsų kasdie
nos monotoniją. Jau sprendžiant 
iš dalyvių skaičiaus, žmonės la
bai pasiilgę tikrų vertybių. Atei
tyje rengiant panašią šventę rei
kėtų iš anksto susirūpinti erdves
ne sale: pasirodo, tokio masto 
parengimams Dainava per maža.

Dainuojamas koncerte dainas 
labai kultūringai anglų kalba 
pristatė Dainos choristė p-lė Edą 
Kymantaitė. Iš tiesų, klausytojų 
tarpe dalyvavo ir keletas nelie
tuvių svečių, kurie tikrai buvo 
sužavėti tokiu gražiu mostu. 
Tekstą parengė p. K. Kavaliaus
kas. Būtų gražu, kad ateityje to
kių svečių būtų kviečiama ir dau
giau. O didžiuotis net ir prieš ki-

E. KUBBOS PARODA APLANKIUS
YRA KUO DŽIAUGTIS IR GĖRĖTIS

Prieš porą metų atvykusi iš 
Melbourne į Sydney Eva Kubbos 
per šį trumpą laikotarpį čia išau
go į pirmąsias dailininkų eiles. 
Jos kūriniai patenka ne tik į pri

mą barometras. Šiai kovai laimė
ti Vakarai turėtų laikytis kietai ir 
reikalauti laisvo apsisprendimo tei
sės ne vien pavergtajai Berlyno 
daliai ir Rytinei Vokietijai, bet vi
sai Sovietų pavergtai Rytų Euro
pai. Toji teisė priklauso visom tau
tom, tuo labiau tom, kurios buvo 
laisvos ir kenčia sovietinę pries
paudą. Kol tos tautos nebus laisvos, 
tol ir Berlyno problema nebus iš
spręsta, tol Berlyno gyventojai ne
sijaus saugūs.

Nedviprasmiškai pasisakydami 
už Berlyno ir Vokietijos laisvę ir 
pasmerkdami Sovietų kėslus pa
naudoti šią Berlyno dalį komunis
tinei ekspansijai į Vakarus, kar
tu reiškiame viltį, kad vokiečių 
tauta, kaip ir visos kitos Vaka
rų tautos, tolygiai rems Lietuvos 
laisvės bylą ir neatidėliodamos rei
kalaus jai laisvės ir nepriklauso
mybės.
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo

Komiteto Prezidiumas
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klaustas, ar jo vyriausybė pasi
rengusi sudaryti tarp Indonezijos 
ir Australijos draugiškumo pak
tą, atsakęs: “Kam? Manau, kad 
jis visai nereikalingas. Draugiš
ki santykiai galimi ir be jokių 
paktų”.

Išgirdę apie paliaubas Indone
zijos kariai, kurie kaip desanti
ninkai buvo nuleisti parašiutais į 
vakarų N. Gvinėją, išlindo iš sa
vo slėptuvių džiunglėse ir pasi
rodė artimuose miesteliuose.

NEPAVYKĘS BANDYMAS
Iš Vengrijos ateina žinių, kad 

buvęs ruošiamas sąmokslas prieš 
dabartinę Vengrijos komunistinę 
vyriausybę. Galimas daiktas šios 
žinios paleistos su tikslu prideng
ti ten pradėtus vykdyti, kaip ko

tus mes tikrai galime ne vien tik 
savo dainom ir kompozitoriais, 
bet taip pat ir pasigėrėtinu pačių 
chorų išpildymu. Tiesa, abu cho
rai skaičiumi nėra dideli, tačiau 
įgudusių rankų vadovaujami pa
sirodė deramoje augštumoje.

Po koncerto toje pačioje salėje 
vyko bendras pasilinksminimas, 
kitoje pusėje — Lenkų Namuose 
pačių choristų laukė rūpestingai 
paruošta vakarienė: priėmimas 
svečiams iš Newcastle. Šiuo pri
ėmimu rūpinosi patys Dainos 
choristai, .sunešdami savo pačių 
gaminius, kuriuos sutvarkė ir pa
ruošė vaišėms Sydney Liet. Mo
terų Soc. Globos Draugija.

P. S.

vačias meno kolekcijas, bet rado 
vietos beveik jau visose Australi
jos valstybinėse meno galerijose. 
Jos grafikos kūriniai kartu su 
nedaugeliu kitų atstovauja Aus
traliją tarptautinėse parodose — 
Londone, Tokyo, pietryčių Azijos 
kraštuose. Tai šaunūs pirmieji 
kūrėjos žingsniai, apie kuriuos te
gali tik svajoti daugelis dailinin
kų.

Trečiadienio vakare, rugpjūčio 
22 d. Paddingtone, Barry Stern 
kuklioje, bet menininkų ratelyje 
populiarioje meno galerijoje bu
vo atidaryta pirmoji Evos vienos 
kūrinių paroda su 38 darbais (li
no raižiniai, piešiniai, akvarelės, 
silkskrynai, aliejus ant popie
riaus). Parodą atidarė televizijos 
pastatymų “Four Corners” auto
rius Mr. R. Raymond pilnutėliai 
pripildytose galerijos patalpose 
lankytojų — dailininkų, meno 
mėgėjų, eilės mūsų tautiečių.

Būdama Melbourne ji kūrė fi
gūrines kompozicijas, sekdama 
vokiečių ekspresionistus. Sydnėju- 
je ji pasirinko abstrakto kelią sa
vo vidinio pasaulio išsakymams. 
Daugelis suklumpa tokiuose per- 
sirikiavimuose. Tačiau EVa Kub
bos ir naują kelią pradėjo tvir
tais žingsniais. Pirmieji jos pa
sirodymai Sydnėjuje su abstrak
čiais darbais buvo tuojau kritikų 
pastebėti ir įvertinti. Ji turi jė- 

munistams įprasta, valymus. Pa
gal skelbiamus pranešimus, yra 
eilė atleistų ir suimtų stambių 
pareigūnų ir partijos šulų.

★
Kubos vyriausybė uždraudė 

pardavinėti baruose ir kavinėse 
alų (kai yra, jo galima pirktis 
parduotuvėse).

* .
Du amerikiečių atominės ener

gies varomi povandeniniai laivai 
susitiko šiaurės ašigalyje, šitos 
povandeninių laivų operacijos tu
ri didelės karinės reikšmės. Yra 
davinių, kad panašias operacijas 
šiaurės ašigalyje atliko ir sovie
tų povandeniniai laivai.

★
Amerikoje mirė 6 moterys, ku

rios naudojo nėštumui išvengti

Rugpjūčio 7 d. Hollywoode, JAV, 
sirgęs gerklės vėžiu mirė teatro ak
torius, režisorius, dramaturgas 
Gasparas Velička. Velionis buvo 
žymiai nusipelnęs kultūros srity. 
Nuo Klaipėdos laikų laisvoje Lie
tuvoje, tremty Vokietijoje ir JAV 
(Omahoje, Los Angeles) velionis 
daug dirbo kaip aktorius, režisie
rius, be to, ir kaip meno ansam
blių organizatorius, pjesių kūrėjas.

gos, plataus užsimojimo. Visa tai 
rodo, kad šioje mergaitėje gyve
na stiprus kūrėjas, ir kad ši diena 
ir rytojus priklauso jai.

čia nenagrinėsime E. Kubbos 
kūrybos. Tik prabėgomis paminė
sime būdingesnius australų kriti
kų pasisakymus.

“The Sydney Morning Herald” 
(rugpjūčio 22 d.) meno kritikas 
rašo: “šiauniame spalvuotų pie
šinių ir atspaudų rinkinyje Eva 
Kubbos aukstyviesnie grafikos 
menas dvelkia didelėmis laisvė
mis. Ten yra formų ir kaligrafi
jos naujo žavingumo. Ritmai la
biau pabrėžti, stiprūs, patrauklūs 
ir lygiai kaip ir daugelio mūsų 
pirmaujančių moderniųjų daili
ninkų, E. Kubbos atneša ir la
biau komplikuotus piešinius tik
ros tapybos kvaliteto. “Daily Te
legraph” paskelbia dailininkės 
nuotrauką su stambia antrašte: 
“Jos abstraktai bus rodomi To
kyo”. Ir labai palankiai atsiliepia 
apie ją pačią. “Daily Mirror” pa
talpino dailininkės ir parodos 
atidarytojo (Mr. R. Raymond) 
nuotrauką. Ir “Herald” ir “Sun” 
kritikai randa E. Kubbos kūri
niuose Hessingo, Rapoteco ir 01- 
seno įtakos, bet pabrėžia, kad 
dailininkė tvirtai stovi ant savo 
pačios kojų, turi savitą veidą, o 
tuos “skolinius” suvirškina ir 
panaudoja savo darbų praturtini
mui.

Jau parodos atidarymo vakarą 
buvo nupirkta pusė išstatytų jos 
darbų. Pirkėjų tarpe pažymėtini 
parodos atidarytojas (nupirko du 
kūrinius), žymusis tapytojas Ol
sen ir eilė kitų meno mėgėjų.

Smagu pasidžiaugti E. Kubbos 
gražiu pirmosios parodos pasise
kimu. Tenka tik ją nuoširdžiai 
pasveikinti ir palinkėti dar gau
sesnių laurų.

Stebėtojas

vaistus. Enovid (Britanijoje jų 
vardas Conovid).

★
Pereitą savaitę Italijoje įvyko 

keletas stipresnių žemės drebėji
mų. Daugiausia nukentėjo Nea
polis ir apylinkės. Paskutinėmis 
žiniomis yra apie 20 žuvusių ir 
daugybė sužeistų. Vien tik Nea
polyje sugriauta ar apgadinta 
apie 3000 namų, žemės drebėjimas 
užregistruotas ir Tasmanijoje.

★
Prof. Mykolui Biržiškai, Lietu

vos nepriklausomybės akto signa
tarui, rugpjūčio 24 d. suėjo 80 
metų. Profesorius šiuo metu gy
vena Amerikoje, Los Angeles 
mieste. Iškilmingą šios sukakties 
paminėjimą ir paties profesoriaus 
pagerbimą vietos lietuviai numa
to surengti per Mykolines (rug
sėjo 29 d.). Paskutiniu metu prof. 
Biržiškos sveikata buvo gerokai 
pašlijusi, bet dabar jis pasitaisęs 
ir vėl intensyviai darbuojasi. Jo 
atsiminimų knygą "Dėl mūsų sos
tinės” neseniai išleido Nida.
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VILNIUS IR KAUNAS LENKO AKIMIS SOVIETU ŪKIS
“Tigodnik Katolicki” laikrašty

je š.m. liepos mėn. 7 d. Nr. 26, E. 
Zagiell taip aprašo Vilnių ir Kau
ną:

VILNIUJE
Lietuvos sostinė Vilnius daro 

labai blogų įspūdį; Vilnius yra 
liūdnu įrodymu patarlės "kur du 
mušasi, ten tretysis laimi”, nes 
objektas (Vilnius), dėl nuolatinių 
piktų ginčų tarp lietuvių — len
kų liko arba tapo rusišku miestu. 
Lenkų čia yra mažuma. Daugu
moje rusai; daug yra žydų (lygi
nant su kitomis Lietuvos sriti
mis), ir nemažai lietuvių, baimės 
prislėgtų. Autobuse konduktorė 
lietuvė, užkalbinta lietuviškai, at
sako rusiškai.

S. LOZORAITIS

APIE AIŠKIUS DALYKUS
Praktiški žmonės sako, kad pa

aiškinus aiškius dalykus jie darosi 
dar aiškesni. Eidamas tuo patyri
mu, manau tikslinga išdėstyti čia 
kai kuriuos pasiūlymus mūsų po
litinei terminologijai tvarkyti.

Kaip žinoma, Sovietų Sąjunga 
deda daug pastangų ne tik Lietu
vos okupacijos pripažinimui iš sve
timų valstybių išgauti, bet taip 
pat tam, kad užsienio lietuvių vi
suomenė apsiprastų su okupacijos 
faktu, kad jis būtų palaipsniui iš
dildytas iš mūsų sąmonės kaip 
smurtas ir priimtas kaip normali 
padėtis. Vykdydami tų akciją, so
vietai stengiasi pratinti užsienio 
lietuvius vartoti tam tikrus politi
nius pavadinimus, kuriuos sovietai 
vartoja okupuotoje Lietuvoje, ir 
vengti kitų pavadinimų, išryški
nančių, pabrėžiančių okupacijos 
faktų. Iš to seka, kaip mes turime 
reaguoti į kalbamas sovietų pas
tangas.

Pirmiausia, neleistini tokie pa
vadinimai kaip Lietuvos tarybinė 
socialistinė respublika, Lietuvos 
TSR, tarybinė ar sovietų Lietuva. 
Vieninteliai tikslūs terminai yra 
Lietuva arba, žiūrint aplinkybių, 
okupuotoji Lietuva. Pastarasis iš
sireiškimas ypač privalo būti varto
jamas laikraščių skyriuose, kuriuo
se pateikiamos žinios iš okupuotojo 
krašto. Taigi, tie skyriai turi bū
ti vadinami — žinios iš okupuotos 
Lietuvos, o ne — žinios iš Lietuvos.

Toliau, tiek iš rašto, tiek iš kas
dieninės kalbos turi būti pašalin
tas žodis — tarybinis, kiek jis lie
čia Sovietų Sųjungos ar jos oku
pacijos įstaigų Lietuvoje dalykus. 
Jo vieton reikia rašyti ir sakyti —

VOKIETIJOS ŽLUGIMAS
SĄMOKSLAS PRIEŠ 

HITLERĮ
Tuo pačiu metu brendo vokie

čių tarpe mintis atsikratyti Hit
leriu. J tą sąmokslą jungėsi ir kai- 
kurie augšto rango vokiečių ar
mijos generolai. Tačiau pavykęs 
alijantų išsikėlimas Normandijoje 
sąmokslininkų planus kuriam lai
kui sumaišė: ar buvo prasmės už
mušti Hitlerį, kai katastrofinė 
karo pabaiga jau čia pat? Ar jie 
nebus, pačių vokiečių pasmerkti 
už pagreitinimą Vokietijos katas
trofos? Pagaliau vienas iš vyres
niųjų karininkų sąmokslininkus 
įtikino: “Bet kokia kaina pasikė
sinimas prieš Hitlerį turįs būti 
įvykdytas. Mes turime įrodyti pa
sauliui, kad vokiečių rezistencijos 
vyrai yra kietai nusistatę savo 
valią įvykdyti net aiškiai rizikuo
dami savo gyvybėmis. Tai bus pa
tikrinimas, kad ne visa vokiečių 
tauta stovėjo už Hitlerį”.

Liepos 20 d, vienas iš sąmoksli
ninkų — grafas von Stauffenberg 
sėkmingai įnešė bombą į Hitlerio 
būstinę Rytprūsiuose konferenci
jos metu. Tuo pačiu metu kiti są
mokslininkai pradėjo sukilimą

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 
| USSR PER ŠVEDIJĄ

g NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY
S 184, BROOK STREET, COOGEE, NSW

KAUNE KITAIP
Kaunas ne tiek paliestas repa

triacijos akcijos Lenkijon (ypač 
nulenkinimo akcijos iš senų lai
kų). Dabar gatvėse daug girdisi 
lenkų kalba, daugiau negu prieš 
karą; lenkiškai šiandien kalbama 
daugiau nei Vilniuje, Lenkų mo
kyklos ir spauda buvusioje Lietu
vos teritorijoje liko visiškai su- 
likviduotos.

Panaši likvidacija ištiko lenkų 
inteligentiją ir ūkininkiją. Dalis 
pakliuvo į Sibirą, o dalis išspru
ko Lenkijon.

Kaunas yra lietuvių lenkų gra
žus, žydintis miestas, kur tačiau 
nepamatysi šypsenos gyventojų 
veiduose. Tarp kitko ten geriau, 
nei kaime. Lietuvis kaimietis, fan- 

sovietųiar sovietinis. Lygiu būdu 
atitinkamos įstaigos vadintinos nė- 
tarybomis, bet sovietais, k.a., Mas
kvos miesto sovietas, Sovietų Są
jungos aukščiausias sovietas, gi 
minint tokias okupacijos įstaigas 
Lietuvoje reikia pridėti — vadi
namasis — t.y. vadinamasis Vil
niaus miesto sovietas, okupuoto
sios Lietuvos vad. aukščiausias so
vietas, arba tie pavadininmai sta
tyti į svetimženklius. Termino — 
sovietas — vartojimo svarba yra 
tame, kad, viena, jis pabrėžia to
kios įstaigos svetimumą, o antra, 
turi blogybinę reikšmę. Aiškus da
lykas, toks išsireiškimas kaip Lie
tuvos aukščiausia taryba, kurį, 
deja, esu matęs viename laikrašty, 
yra absoliučiai neleistinas. Taisyk
linga bus pasakyti — okupuotosios 
Lietuvos vad. aukščiausias sovie
tas.

Tais pačiais sumetimais kolūkiai 
reikia vadinti kolchozais, o vals
tybiniai, tarybiniai ūkiai — sov- 
chozais. Tačiau Lietuvos ūkininkai 
visados palieka ūkininkais ir tik 
tas garbingas vardas gali būti 
jiems taikomas, vistiek kur jie be
būtų priversti dirbti, kolchozuose 
ar sovchozuose.

Sovietų valstybei pažymėti ne
dera sakyti Tarybų Sąjunga, bet 
Sovietų Sąjunga. Taip ji vadina
ma visame laisvajame pasaulyje, 
k.a., Soviet Union, Sovjetunion, 
Union Sovietiąue.

Tam tikras okupacijos įstaigas 
Lietuvoje sovietai vadina ministe- 
rių taryba ir ministerjomis, o jų 
valdininkus ministerių tarybos pir
mininkais, vicepirmininkais ir mi- 
nisteriais. Mes privalome rašyti

Berlyne. Numatytu laiku, lygiai 
12 vai. 42 min. bomba sprogo iš- 
nešdama baraką, kuriame vyko 
konferencija. Užmuštųjų kūnai su 
skeveldromis išlėkė pro langus. 
Atrodė, šito sprogimo Hitleris ne
galėjo išgyventi. Vis tik Hitleris 
nebuvo užmuštas. Jis tik buvo 
smarkiai sukrėstas, plaukai apde
gę, kojos nuplikintos, dešinioji 
ranka apdraskyta ir laikinai pa- 
raližuota, ausų būgneliai sutrūkę 
ir nugara nubrozdinta krintančio 
balkio. Vieno liudininko pasako
jimu, pakilęs iš griuvėsių Hitleris 
buvo sunkiai atpažįstamas: vei
das pajuodavęs, plaukai apsvilę, 
kelnės skudučiuose.

Vos tik jis po smūgio atsipei
kėjo, tuoj buvo pagautas pykčio 
antpuolio. Jis šokinėjo ir draskėsi 
grąsindamas, kaip išdavikams jis 
atkeršys. “Aš be jokio pasigailė
jimo nutrenksiu jų žmonas ir vai
kus į koncentracijos stovyklas!”. 
Apie šeštą valandą patyręs, kad 
Berlyne sukilimas dar nenumal
šintas, jis telefonu įsakė SS dali
niams nušauti kiekvieną įtariamą.

Vien tik dėl to, kad Hitleris 
išliko gyvas, ilgai ir rūpestingai 

tastiškai prisirišęs prie žemės, 
nenori dirbti svetimiems. Daug 
vertingų asmenų (specialistų) ne
nori eiti į kolchozus vadovauti, 
todėl kolchozai ir jų gyventojai 
neturtingi. Lygiant su šios die
nos Lenkija vargas krenta į akis.

Iš išvežtų 1941 metais lietuvių 
į Sibirą maža dalis jau grįžo. Vy
rų daugumas išmirė. Daugumoje 
išsilaikė moterys su vaikais, ku
rioms noras išlaikyti savo vaikus 
gyvus, davė joms nežmoniškos iš
tvermės. Daug galinčių grįžti pa
silieka Sibire, kadangi ten gyve
nimo sąlygos geresnės, nei Lietu
voje.

★
LATVIJA, su RYGOS uostu, 

prieinamu kadaise turistams iš 
užsienio, (Tapo sovietų vyrų ma
dų sostine), turi augštesnį pragy
venimo standartą, nei Lietuva. 
Čia rusų užplūdimas daug dides
nis.

Latvijos gi lenkai atgyveno sa
vo žydėjimą dar prie vokiečių 
okupacijos, nes tais laikais buvo 
priverstinas verbavimas vyrų į 
savanorių batalionus, kas lenkų

Prisiminė man Lazdynų Pelė
dos žodžiai praėjus trim dienom 
po seniai laukto spaudos baliaus 
Sydnėjuje. Praėjo ir praėjo — ne
begrįš, kalba man sveika nuovo
ka — galvok apie ateitį ir ruoškis 
naujam. Bet kaip gi gali viską 
staiga užmiršti, kai dar viskas 
šviežia, kvepia, šlama iškilmingos 
suknios, spengia ausyse muzika. 
Ak, dar kartą atgaivinti žvilgan
čių akių žvilgsnius, pasidžiaugti 

tuos sovietų valdininkų bei įstaigų 
pavadinimus svetimženkliuose ar 
pridedami žodį — vadinamasis, 
k.a., “sveikatos ministeris”ar vad. 
ministerių taryba. Be to, tam tik
rais atsitikimais galima iš viso iš
vengti tų pavadinimų, vieton jų 
vartojant bendrą terminą, — pav., 
sovietų okupacinės įstaigos.

Galop, tds vietovės Lietuvoje, 
kurių vardus sovietai yra pakeitę, 
vadintinos senais vardais.

Terminologija turi svarbų vaid
menį sovietų propagandoje, nes 
atitinkamų sąvokų vartojimas il
gainiui gali veikti į žmonių galvo
seną. Mano pasiūlymų mūsų politi
nei terminologijai tvarkyti tikslas 
yra tą propagandą neutralizuoti.

ruoštas Berlyne sukilimas nepavy
ko. Perdaug buvo svyruojančių 
karininkų, kurie nužudžius Hitle
rį tikrai būtų prisidėję prie są
mokslininkų, paliko palankūs sa
vo hipnotiškai patraukliam va
dui.

Apie vidurnaktį viskas buvo 
baigta. Sukilimas prieš Hitlerį, 
kuris stovėjo vokiečių Reicho 
priekyje 11 su puse metų, buvo 
likviduotas per 11 su puse valan
dos. Šioje vietoje nacių barbariš
ki metodai prieš savo tautiečius 
pasiekė zenitą. Visą Vokietiją 
perliejo areštų banga su tortūro- 
mis ir pasmerkimais. Daugeliu 
atvejų mirties sprendimai buvo 
vykdomi tikrai sadistiniu būdu. 
Remiantis patikimais šaltiniais 
pasikėsinimas prieš Hitlerį są
mokslininkams kainavo 4980 gy
vybių.

Nuo šio momento nebeliko jo
kios opozicijos nei Hitlerio kriti
kos. Visa vokiečių karinė galybė 
nuo dabar pasidarė klusnus iš
protėjusio žmogaus įrankis, žmo
gaus, kuris, kaip daugeliui buvo 
aišku, be skrupulų vedė visą kraš
tą prie katastrofos.

PASKUTINĖ VOKIEČIŲ 
OFENZYVA

Vos tik Hitleris atsipeikėjo po 
pasikėsinimo prieš jį liepos 20 d., 
jis staiga pamatė, kad jau prara
do Prancūziją ir Belgiją vaka
ruose ir milžiniškus plotus rytuo- 

nelietė. Taip pat Rygoje ir kitur, 
kas turėjo senelę bei prosenelę, 
kilusią iš Lenkijos, stengdavosi 
ir pats nuduoti lenku.

★

LIETUVOJE labai klausomasi 
radio transliacijų iš laisvosios Eu
ropos, o ūkininkas, girdėdamas, 
kad Lenkijos ūkininkas gali sė
dėti ant savo žemės, nevaromas į 
kolchozus, tik dūsauja: — “Kad 
gi mes vieton ginčų eitumėm kar
tu su Lenkija, gal būt, dabar tu
rėtume tokį pat likimą ir nebūtų 
iš mūsų atimta žemė.”

» » »

LAIVELIAIS BĖGA Į LAISVĘ 
švedų keltuvinis laivas “Karalie

nė Viktorija” Baltijos jūroje iš
gelbėjo 23 m. jaunuolį ir 18 m. 
merginą, guminiu laiveliu pabėgu
sius iš Rytų Vokietijos, ir juos at
gabeno į Travemunde. Laivas pas
tebėjo jaunuolių šviesos signalus iš 
kišeninio žibintuvo ir juos ištraukė 
iš vandens visiškai permirkusius. 
Prieš keletą dienų tas pats laivas 
išgelbėjo kitus'du Rytų Vokietijos 
jaunuolius, pabėgusius valtimi.

IR PRAŽUVO KAIP SAPNAS
(SPAUDOS BALIAUS NUOTAIKOMIS)

šoky svaigstančiom laimingom po
rom, išgerti su bičiuliu taurelę... 
ir nejučiomis įmerki plunksną į 
rašalą.

Salė augšta (jeigu ji tiek turė
tų erdvės į šalis, kaip į augštį! 
skaudama širdimi pagalvojau), 
bet viskas lyg padūmavę. Tuo lai
ku įeinant pašaliais stalai apy
tušti, bet salės vidury kamšatis. 
Skverbiuos bijodamas būti sutrin
tas ar sumindžiotas. “Atsipra
šau”, “Dovanokite, pone”, “Aš 
netyčia buvau pastumtas, atleis
kite”... Panašūs išsireiškimai bent 
pradžioje girdėjosi beveik iš kiek
vienų lūpų.

Kokie jie šiandie mandagūs, op
timistiškai pagalvojau. Tai bent 
dresiruota publika!

Muzikantams atšipinus stygas 
ir dantis visi puolėsi prie stalų. 
Neklausk, kaip malonu sutikti bi
čiulį ir dai' baliaus metu prie ne- 
seikėjamų gėrybių stalo.

— Kikili, čia pas mus!
— Kikiliuk, pritūpk! Taip se

niai nematytas — ar ne su Gaga- 
rinu buvai išskridęs?

— Kikili, saugok savo plunks
neles!

Aš strikinėju nuo stalo prie 
stalo čia trupinėlį nugriebdamas, 
čia lašelį gurktelėdamas, kaip tas 
mano prietelius nuo kelmelio ant 
kelmelio ir nesitveriu iš džiaugs
mo — tai bent balius.

se. Sąjungininkų gretos kietu dir
žu juosė visą Vokietiją. 1944 m. 
rugpjūčio pabaigoje, raudonoji ar
mija jau buvo prie Rytprūsių, iš
mušė iš ašies Suomiją ir atsidūrė 
prie Varšuvos. Pietuose užėmė 
Rumuniją ir Ploesti naftos lau
kus, atimdami iš Vokietijos pas
kutinį natūralaus skysto kuro šal
tinį. Rugpjūčio 26 d. Bulgarija 
kapituliavo, ir vokiečiai turėjo iš 
ten skubiai pasitraukti.

Vakaruose Prancūzija buvo grei
tai išlaisvinta. To paties mėnesio 
pabaigoje vokiečiai vakarų fron
te prarado apie 500.000 vyrų su 
artilerija, tankais ir transportu. 
Menki likučiai stojo ginti tėvy
nės. Vėliau maršalas von Rund- 
stdtdt sąjungininkams aiškino: 
“Mano nuomone, karas jau buvo 
baigtas rugsėjo mėnesį”.

Kitaip galvojo Hitleris. Jis pla
navo naują ofenzyvą per Ardė
nus, kur prasidėjo didysis prasi
laužimas 1940 m. ir kur vokiečių 
špionažo žiniomis tebuvo silpnai 
ginama sąjungininkų vieta.

Iš tikrųjų, tai buvo pasiutęs 
planas. Hitleris tikėjo, kad jis ne-
tikėtai užklups sąjungininkus ir 
jie neturės laiko atsigauti. Bet 
juk tai nebuvo 1940-ji metai, ka
da vokiečių kariai tiek ginklais, 
tiek morale buvo pranašesni. 
Prieš tą planą vykdant vokiečių 
generolai skubėjo Hitlerį įtikin-

Tarptautinių ūkio žinovų nuo
mone Sovietų Sąjungos ūkis po 
pirmosios septynmečio plano pu
sės yra išėjęs iš lygsvaros ypatin
gai dėl to, kad visomis išgalėmis 
buvo puoselėjamas pramonės ga
mybos didinimas, o tuo pačiu lai
ku buvo apleisti žemės ūkio rei
kalai. Harry Schwartz, žinomas 
amerikiečių ekspertas sovietinio 
ūkio reikalams, “NYT” paskelbė 
kai kuriuos savo samprotavimus. 
Jo nuomone, sovietinio ūkio lyg
svara šiuo metu esanti visiškai su
žlugdyta.

Nuo septynmečio pradžios — 
1959 m. — pramoninė gamyba 
žymiai pakilo, o žemės ūkio ga
myba, tikrai ėmus, nepažengė to
lyn. Kai kurių žemės ūkio pro
duktų kainų pakėlimas buvo tik 
vienas iš daugelio simptomų, kad 
su žemės ūkio gamyba yra kažkas 
netvarkoje. Septynmečio pabaigo
je (1965 m.) pramonės gamyba 
pagal planą turėtų būti pakilusi 
80%, skaitant išeities tašku 1958 
metus, šita gal ir bus įvykdyta, 
sako Schwartz.

Bet žemės ūkio gamyba yra ne
viltingai įstrigusi ir 1965 metais

Kažkas timpt man už sparnelio 
— priešais stovi mergužėlė kaip 
saulė nukaltus (palyginęs ją su 
Birute pagalvojau — šitokios ne 
tik Kęstutį, bet ir patį Cezarį nu
trauktų nuo arklio!) ir paslap
tingai klausia:

— Sakyk, čia būtinai turi būti 
Kuka. Ar negalėtumei su juo su
pažindinti?

Prisipažinau, girdėjęs tokį, bet 
niekad nematęs. Paskui nudūlinau 
sau kraščiukais stebėdamas, kaip 
lietuviai linksminasi. Pamojavo 
man ranka daktaras iš Newcas- 
tle’o, kuris tą vakarą jautėsi kaip 
savo vestuvių puotoje, žiūrėjo į 
šokančius Koženiauskas, kaip į 
šachmatų figūras, linksmieji bro
liai scenoje trynė rankas iš džiau
gsmo — užteks aktualijų dainoms 
visems metams, šalo studentai at
viroje fojė, kartas, nuo karto 
šturmu įsiverždami į salę pasišil
dyti. Tada salė susiūbuodavo kaip 
kankinama jūra (M. Gailiūnas iš 
Wollongong net nusiskundė :— 
man ir čia girdisi jūra. įkyrėjo, 
turbūt, jam vandenys begyvenant 
ten Bulli ant marių krantelio). 
Pasisveikinau su Kėdžių, kurio 
pirmieji žodžiai buvo apie dalykų 
esmę. Prezidentas Daukus gany
tojišku žvilgsniu ir šypsena glostė 
šokių spūstyje besikankinančius, 
dirigentas Kavaliauskas mintyse 
atsirinko tinkamiausius chorui 
(kad bent dešimtadalis stotų dai
nuoti — tai bent turėčiau chorą!'), 
patriarchas Baužė griaužėsi, ko
dėl jo laikais nebuvo tiek lietu
vių— šiandie spaudos balius reng
tume parlamento rūmuose. Bet

EUROPOS SOLIDARUMO DIENA
Pereitų metų rudenį Europos 

Patariamosios Asamblėjos Stras- 
burge komisija nutarė pasiū
lyti Asamblėjai įsteigti Europos 
solidarumo dieną, kuri būtų kas
met minima visuose laisvuose Eu
ropos kraštuose suvienijimo idėjai 
ugdyti. Deja, nutarime nebuvo pa
minėta apie solidarumų su sovietų

ti, kad dabar priešas visais atž
vilgiais parnašesnis. Bergždžios 
pastangos įtikinti Hitlerį. Gruo
džio 12 d. susirinkusiems gene
rolams Hitleris atskaitė kietų pa
mokslą: “Svarbiausia išmušti
priešui tikėjimų, kad jų pergalė 
užtikrinta. Negalima nė akimirkai 
prileisti, kad mes kapituliuosime. 
Niekad! Niekad!”

Generolai išsiskirstė nė vienas 
netikėdami, kad Ardėnų operaci
ja pavyktų ar duotų kų nors le
miamo, tačiau duotų uždavinį 
stengėsi įvykdyti kap galima sėk
mingiau Ir tą jie atliko.

Bus daugiau 

tikriausia nebus pakilusi 70%, 
kaip plane buvo numatyta. Grū
dų gamyba per pirmuosius 3i me
tų net neišsilaikė 1958 metų ly
gyje (141,2 mil. tonų). Jau dabar 
aišku, kad septynmečio plane nu
matytas 164-180 mil. tonų der
liaus per šį septynmetį nebus pa
siektas, nors pasėlių plotai, 
Chruščiovo įsakymu, žymiai iš
plėsti.

Mėsos gamyboje padėtis ypač 
neviltinga. Septynmečio plano pa
baigoje (1965) mėsos produkcija 
turėtų būti pasiekusi 9 milijonus 
tonų. Bet gamyba ne kyla, o 
smunka: 1958 m. pagaminta 7 mi
lijonai tonų mėsos, 1961 metais 
tik 6 milijonai!'

Vakarų ekspertų nuomone, lyg
svara tarp pramoninės ir žemės 
ūkio gamybos galėtų būti šiek 
tiek sunormalizuota, jei žemės 
ūkis gautų daugiau darbo jėgų ir 
kapitalų Bet tuomet reiktų siau
rinti ginklavimąsi. Tačiau pats 
Chruščiovas neseniai pareiškė, 
kad tai esą neįmanoma dėl kari
nės grėsmės iš Vakarų. Pagrindi
niai svarbi kliūtis žemės ūkio ga
mybai kilti tai įvykdyta privers
tinė žemės ūkio kolektyvizacija 
ir sudarymas ūkininkui-gaminto- 
jui baudžiavinių sąlygų. (E) 

kur gi visus išvardysi, visų min
tis atspėsi — juk visi susirinko į 
balių: vieni palikę rūpesčius na
muose, kiti gėrėdamiesi tautiečių 
gausa negalėjo atsikratyti prisi
minimais.

Nusižiūrėjęs vieną svarbią po
nią norėjau ją pašokdinti. O ji iš 
tolo:

— Eik, eik, nieko iš manęs ne
sužinosi!

Nepažindama palaikė ji mane 
tuo biesu Ku-ka. Kol išsiaiškinau, 
jau muzika liovėsi. Kalbinu kitą 
pataikaudamas:

— Jūs tokia nuostabi, kaskart 
vis jaunyn ir jaunyn.

— Max Factor, Kikiliuk, tai 
geriausias visų moterų draugas!

Jieškojau akmis to geriausio 
draugo, o ji vėju nusisuko gar
siai kvatodama.

Balius linksta į pabaigą. Kas 
turi laikrodžius, nori juos sudau
žyti, kad laikas sustotų (Wollon- 
gonge pas Černiauską visada gau
si garantuotų, baliams pritaikin
tų!). Bufete išnyko pyragai, deš
relės ir sumuštiniai, tik Zinkus 
stiprino besiskirstančius "ant lai
mingo kelio”. O tas kelias dauge
liui buvo labai vingiuotas ir il
gas. Apie pasekmės paprastai po
licijos departamentas praneša 
mandagiu laišku kiekvienam as
meniškai. Tačiau šie reikalai jau 
už baliaus ribų.

Ir pražuvo kaip sapnas... Pra
sideda realybė. Susitikus baliaus 
dalyvius išgirsti visokių nuomo
nių: vieni skundžiasi, kad ankšta 
buvo, scena skylėta, kiti džiau
giasi linksmai padalyvavę, seniai 
nematytus sutikę. Aš kiekvienam 
pritariu — su liūdinčiu liūdėk, su 
laimingu džiaukis.

V. Kikilis

pavergtais Europos kraštais. Lie
tuvos Diplomatijos šefui S. Lozo
raičiui atkreipus komisijos dėmesį 
į šį didelį trūkumų, komisija pa
pildė savo pirmykštį nutarimų pos
mu, liečiančiu pavergtuosius kraš
tus. Komisijos nutarimas turi būti 
pateiktas Europos Tarybos minis- 
terių komitetui, kuris nustatys so
lidarumo dienos datų.

* * •

Vokietijoje ir užsieny buvo pla
tinama Vokietijoje išleista brošiū
ra su žemėlapiu, kuriame Lietuvos 
teritorija buvo pažymėta kaip Sov. 
Sąjungos dalis. Min. S. Lozoraitis 
kreipėsi dėl to į Vokietijos įstaigas, 
nurodydamas, kad, kaip žinoma, 
Lietuva nėra Sov. Sąjungos dalis, 
bet tėra sovietų neteisėtai laikoma 
karinėj okupacijoje, ir prašydamas 
atitaisyti klaidingų pažymėjimų. 
Kalbamos Vokietijos įstaigos priė
mė dėmesin šių argumentacijų ir 
pažadėjo, kad naujose laidose že
mėlapis bus atitinkamai pataisy
tas.
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BIRŽELIO REZOLIUCIJOS ATGARSIAI KAUNE GYVENTI ANKŠTA

Viktorijos Baltų Taryba drauge 
su kitomis organizacijomis š.m. 
birželio 14 d. Melbourne buvo su
rengusi viešą minėjimą — susi
rinkimą ir koncertą — Sovietų 
Rusijos 1941 metais įvykdytoms 
deportacijoms iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos priminti bei kartu 
iškelti komunistinio režimo vyki
namą tautų naikinimo politiką.

Tame viešame minėjime buvo 
priimta rezoliucija, kuria kreip
tasi į Australijos federalinę vy
riausybę prašant imtis žygių, kad 
Jungtinių Tautų Pilnaties Susi
rinkimo darbotvarkėn būtų įra- 
šydintas tautų apsisprendimo 
klausimas, kad Jungtinės Tautos 
imtųsi užtikrinti žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių gerbimą, 
kad, svarstant kolonializmo klau
simą, visur ir visais atvejais bū
tų taikomas vienas ir tas pats 
matas taip pat ir toms tautoms, 
kurios dabar yra sovietinėje ir 
komunistinių kiniečių koloniali- 
nėje priespaudoje.

Viktorijos Baltų Taryba, kaip 
vyriausioji minėjimo organizato
rė, rezoliucijos tekstą buvo pa
siuntusi visiems Australijos fede
ralinės vyriausybės nariams, opo
zicijos lyderiui ir kitiems įtakin
giems asmenims

Kai kurie laiškai, atėję iš re
zoliucijos gavėjų, be patvirtini
mo apie rezoliucijos gavimą, rodo 
susidomėjimą rezoliucijoj kelia
mais klausimais, kaip matyti iš 
kelių patiekiamų ištraukų.

Tiekimo minister!* Hon. A. 
Fairhall, M.P., rašo: “Esu gavęs 
jūsų birželio 19 d. laišką ir su 
susidomėjimu bei prielankumu 
priimu dėmesin susirinkimo pri
imtąją rezoliuciją, kurioje sovie
tinio ir komunistinių kiniečių ko
lonializmo aukų vardu prašoma 
vyriausybės imtis atitinkamų žy
gių. Aš mielai pasiųsiu rezoliu
cijos nuorašą mano kolegai Vals
tybės Gynėjui ir pranešiu jam 
mano bendrąjį pritarimą jūsų pa
stangoms iškelti viešumon komu
nistinės agresijos aukų padėtį*'.

Finansų ministeris Rt. Hon. 11.
E. Holt, M.P.:

"... Su .susidomėjimu perskai
čiau rezoliuciją ir perdaviau ją 
mano kolegai Užsienių reikalų 
ministeriui, kurio darbo sritis yra 
arčiau susijusi su klausimais, ke

liamais rezoliucijoje. Aš mielai 
pranešiu jums komentarus, ku
riuos Sir Garfield padarys rezo
liucijos reikalu”.

Imigracijos ministerio pavaduo
tojas, Mr. L.H.E. Bury, M.P.:

"... Aš apsvarstysiu rezoliucijos 
klausimus su mano kolega Užsie
nių reikalų ministeriu ir netru
kus jums parašysiu”.

Sekretoriaus pavaduotojas Už
sienių reikalų departamente Mr 
J.R. Rowland:

"... Suprantu, kad panašaus tu
rinio laiškai yra jūsų pasiųsti Rt. 
Hon. J. McEwen ir Rt. Hon. H.E. 
Holt. Kadangi Užsienių reikalų 
ministeris šiuo metu yra išvykęs 
į užjūrius, man yra pavesta jums 
atsakyti. Rezoliucijoje iškelti 
klausimai yra priimti dėmesin, ir 
aš noriu jus užtikrinti, kad Aus
tralijoj vyriausybė .supranta ir 
žino susirūpinimą, kurį jaučia jū
sų organizacijos dėl keliamų da
lykų. Aš nė kiek neabejoju, kad 
jums yra žinoma, ką Ministeris 
pirmininkas Rt. Hon. R.G. Men
zies yra kalbėjęs dėl tų reikalų 
Jungtinių Tautų Pilnaties Susirin
kime 1960 m. spalių 5 dieną. Jūsų 
laiškas bus patiektas Užsienių 
reikalų ministeriui, jam grįžus iš 
užjūrių.”

NAUJA M. KATALIŠKIO KNYGA
nių Magdė” baigiama spausdinti 
ir dar šią vasarą pasieks skaity
tojus. Knyga skirsis nuo ankstes
nių leidimų ir savo formatu, ir 
išvaizda, ir gerokai išlyginta kal
ba bei rašyba. Šiuo veikalu lei
dykla Terra nori ne tik prisidėti 
prie Maironių Metų atžymėjimo, 
bet ir duoti įdomios ir reikalingos 
lektūros mūsų lituanistinėms mo
kykloms ir jaunimui, ypač reika
lingam susipažinti su veikalo idė
ja ir tematika.

★

Paskirtos Pulitzerio premijos už 
1962 metus už išskirtinus žurna
listikos (7), literatūros (5) ir 
muzikos (1) laimėjimus. Premijos 
įstegtos Joseph Pulitzer (mirė 
1911 m.) amerikiečių žurnalisto 
ir spaudos magnato mintimi ir 
pinigais. Pirmosios permijos bu-

vo įteiktos 1917 m. Jų dydis tik 
500 dolerių. Tačiau premiją lai
mėjusi knyga autoriui atneša, be 
moralinio prestižo, ir apsčiai pa
pildomo pinigo, nes knyga tampa 
populiaria, po premijavimo lei
džiama naujomis laidomis. Premi
jas skiria Columbijos Universite
to, N.Y., prezidentas, talkinamas 
ir kito šios mokslo įstaigos per
sonalo. Premijų skyrimo tikslas 
įstatuos apibrėžtas šitaip: “Rem
ti ir skatinti tarnybą bendruome
nei, viešąją moralę, amerikiečių 
literatūrą ir auklėjimo pažangą”.

Tarp kitų šiemet už beletristi
ka premija paskirta Erdwin 
O’Connor už knygą “The Edge of 
Sadness”. Poezijos laurai atiteko 
newyorkieciui Alan Dugan (39 
m.). Premijuotas jo rinkinys “Po
ems”. Muzikos premija teko Ro-

Mariaus Katiliškio novelių kny
ga "Šventadienis už miesto” ati
duota rinkti ir spausdinti M. Mor
kūno spaustuvei. Knyga iš spau
dos išeis rugsėjo pradžioje. Rin
kinyje yra 17 novelių, sudaran
čių apie 450 psl. tomą. Novelės 
priklauso autoriaus kūrybos po
kario laikotarpiui. Knyga bus di
desnio formato, gerame popieriu
je, liuksusiniame išleidime. Kny
gos apipavidalinimo ir iliustravi
mo darbai atiduoti dailininkui Al
girdui Kurauskui, parūpinančiam 
ne tik viršelį ir aplanką, bet ir 
puslapines iliustracijas bei vinje
tes visoms novelėms. Šiuo leidi
niu knygų leidykla TERRA nu
mačiusi gražiai atžymėti leidyk
los darbo dešimtmečio sukaktį.

★

Maironio pasaka poema "Rasei-

Šioje vietoje gal būtų pravar
tu prisiminti ministerio pirminin
ko žodžius, pasakytus 1960 m. 
replikuojant Chruščiovui dėl So
vietų Rusijos užimtos pozicijos 
kolonializmo klausimu, tuo metu 
svarstysiu Jungtinėse Tautose. Jis, 
tarp kita, pasakė:

"... Savo pradedamoje kalboje 
p. Chruščiovas suvaidino savo 
įprastinę didelę rolę apie “kolo
nializmą”. Kaip jau Mr MacMil
lan yra priminęs mums, atsaky
mas į p. Chruščiovo pasakojimus 
randamas čia pat, šiuose posė
džiuose, kur dalyvauja daug nau
jųjų valstybių, kitados buvusių 
kolonijomis, o šiandieną esančios 
nepriklausomos. P. Chruščiovas 
pasakė, tarp kitų dalykų, kad 
“Tautos, kurios naudoja priespau
dą kitoms tautoms, negali būti 
laisvos. Kiekviena laisva tauta 
turi padėti kitoms prispaustoms 
tautoms atgauti savo laisvę ir ne
priklausomybę”. Tai, viena pras
me, gana padrąsinantis pastebėji
mas, Jis verčia mane tikėtis, kad, 
gal mes būsime beišvystą naujos 
gadynės pradžią, kur Europos 
tautos, buvusios nepriklausomos, 
o dabar esančios Sovietų komu
nistinėje kontrolėje, atgaus lais
vės ir nepriklausomybės palaimą. 

Koks šaunus kelias atsivertų lais
vei tokia politiką panaudojus! 
Kiek tai padėtų sušvelninti esa
mai įtampai, ir kiek būtų prisidė
ta prie taikos!*

Aš drįstu pasakyti, kad tai yra 
visiškos hipokrizijos aktas iš ko
munistų vado pusės smerkti kolo
nializmą, lyg jis būtų Vakarų 
valstybėms būdingas blogis, tuo 
tarpu kai faktai kalba apie tai, 
kad didžiausia šiandieną egzis
tuojanti kolonialinė valstybė yra 
pati Sovietų Sąjunga...”

Susidomėjimą birželio 15 d. re
zoliucija parodo Parlamento Už
sienių komisijos pirmininko Mr 
E.D. Mackinnon, M.P., pasisaky
mas laiške: "... Kitame Užsienių 
reikalų komisijos posėdyje aš nu
matau pasiūlyti jūsų rezoliuciją 
apsvarstymui”.

Sekretoriaus pavaduotojas Mi
nisterio pirmininko departamen
te Mr. J.F. Nimmo rašo:

“Aš e»u paprašytas atsakyti į 
jūsų birželio 16 d. laišką Ministe. 
riui Pirmininkui, su kuriuo per
siunčiate birželio 15 d. susirinki
mo Melbourne priimtąją rezoliu
ciją del išlaisvinimo tautų, esan
čių kinų-sovietų kontrolėje. Tu
riu pranešti, kad rezoliucijos ko

Rugpjūčio 1 d. suėjo 18 metų 
nuo antrojo bolševikinės rusų ar
mijos įsiveržimo į Kauną. Komu
nistų partijos spauda atžymėjo tą 
sukaktį daugiausia įvairiais sta
tistikos duomenimis, turinčiais 
pavaizduoti, ką Kaunas laimėjo 
per kaip jie sako, “aštuonioliką 
laisvės metų”. Tarp ko kita, pa
brėžiama, kad per tą laiką Kau
no miesto gyvenamasis plotas pa
didėjęs 152,820 kvadratinių met
rų.

liami klausimai yra priimti dėme
sin”.

Prasidėjus Federalinio Parla
mento dabartinei sesijai, š.m. rug
pjūčio 10 d. Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo Delegatūros nariai 
lankėsi pas Parlamento užsienių 
komisijos pirmininką Mr E.D. 
Mackinnon, M.P.

Pasikalbėjimo metu buvo pa
liesti rezoliucijos dalykai, ypač 
tautų apsisprendimo klausimas ir 
de-kolonizacijos “dvigubo mato” 
praktika, kurią Jungtinių Tautų 
“17 Komisija” imasi » taikinti 
priešingai Jungtinių Tautų nuta
rimui — vieną matą tautoms, ku
rios tebėra Vakarų valstybių ko
lonijomis, ir kitą matą tautoms, 
kurios buvo Sovietų paglemžtos 
ir dabar yra kolonialinėje prie
spaudoje.

Mr E.D. Mackinnon, M.P., pati
kino, kad rezoliucija bus Užsie
nių komisijos apsvarstyta ir bū
sią padaryti kai kurie siūlymai šio 
krašto vadovaujantiems organams, 
juo labiau, kad artėja Jungtinių 
Tautų Pilnaties Susirinkimo se
sija.

A.A

bertui Ward (44 m.) už triveiks- 
mę operą “The Crucible”. Žur
nalistinė premija paskirta čika- 
giečiui, vienam iš “The Chicago 
Tribune” redaktorių George Bliss.

★

Čikagos lietuvių literatūros 
draugija išleido M. Zoščenko sa
tyrines noveles, verstas mokytojo 
Jono Valaičio. 200 psl. 59 nove
lės. Tiražas 500 egz. Kaina £2. 
Spaudos darbą atliko Naujienos 
(čia knyga ir gaunama, 1739 So. 
Halsted St. Chicago 8, Ill.).

Ką tas didžiulis šešiaženklis 
kvadratinių metrų skaičius reiš
kia, išryškina šis apskaičiavimas. 
Normalaus buto gyvenamasis plo
tas yra apie 50 kvadratinių met
rų. Proletarinė” valdžia tokius 
butus, tačiau, laiko perdaug erd
viais ir stato žymiai mažesnius 
butus: geras ir erdvus butas da
bar laikomas trijų dešimčių kvad
ratinių metrų gyvenamo ploto bu
tas. Taigi, per 18 metų Kaune 
pastatyta 3,056 normalūs butai, 
arba vidutiniškai po 170 butų 
kasmet. Skaičiuojant bolševikinio 
idealo butais, išeina 5,094 butu
kai, arba vidutiniškai po 283 bu
tukus kasmet.

Bet tik pastaruoju laiku sten
giamasi statydinti namus, kuriuo
se įrengiami individualūs butai 
šeimoms. Anksčiau, Rusijos pa
vyzdžiu, statė vadinamus “komu
nalinius butus”, kur šeimai reikia 
tenkintis, geriausiu atveju, vienu 
kambariu (kitais atvejais ir dvi 
šeimos turi gyventi viename kam
baryje, padalinusios jį užuolaida), 
o virtuvė ir kiti įrengimai bendri 
kelioms šeimoms.

Kaunas ir nepriklausomybės lai
kais neturėjo progos džiaugtis 
butų perteklium, greičiau kentė 
dėl jų stokos. Bet normalus gy
venamasis plotas vienam asmeniui 
buvo laikomas apie 12 kvadrati
nių metrų. Bolševikinė valdžia 
nustatė, kad vienam asmeniui tu
ri būti gana devynių kvadratinių 
metrų. Taigi, pagal tą normą, 
per 18 metų Kaune esą parūpinta 
naujo gyvenamojo ploto (152,820: 
9) 16,980-tims žmonių, arba, ap
skritu skaičium tariant, 17-kai 
tūkstančių.

Bet gyventojų Kauno mieste 
dabar ne 17, o 80 tūkstančių dau
giau, negu buvo prieš prasidedant 
tai didžiajai socialistinei butų 
statybai. Kad butų statyba pasi
vytų tą sąmoningai pagreitintą 
miesto gyventojų skaičiaus didė
jimą, ji turėjo būti bent penke
riopai greitesnė, ir gyvenamasis 
plotas turėjo būti padidintas ne 
150, o 750 tūkstančių kvadratinių 
metrų, neskaitant sunykstančių 
butų atitaisymo. (LNA)

Priešbolševikiniame Kaune gy
veno 152 tūkstančiai žmonių, da
bar oficialiai skaičiuojama esą 232 
tūkstančiai.

GISELA DOHRN

Tai buvo MASKVA
Vertė J. Pr. Palukaitis

— Nuo galvos iki kojų esu paskendęs šifravi
me, tai visas mano pasaulis — daugiau nieko, — 
garsiai, be jokių respektų užgiedojo Russell. An
glų pasiuntinys rūsčiai žvilgterėjo į jį. Jis paėmė 
telegramą ir išėjo.

— Taigi poryt baigiame, — vėl prabilo Seeds 
ir atsikvėpdamas atsisėdo kėdėn. Juodai aprengtas, 
baltomis pirštinėmis tarnas padavė sidabriniame 
padėkle keletą vhisky taurių.

— Taip, — tarė Firerbrace, — tai mane džiu
gina.

— Jūs, atrodo, abejojate?
— Oh, — mąstė Colonel.
— Dabar?
— Jūs, pone pasiuntiny, žinote mano abejo

nes. Mano abejojimai kyla grynai iš karinės pusės. 
Sovietai nėra pasiruošę, ir dėl to, nors jie patys 
ir kitaip norėtų, yra silpnas sąjungininkas — vo
kiečių armija sunaikintų juos.

— Ar jūs, Colonel, tikrai tikite tuo? — ironiš
kai šypsodamasis paklausė Seeds.

■— Visada, — atsakė Firebrace. — Jau seniai 
pažįstu Sovietų Sąjungą ir metai iš metų studi
juoju bolševikų armijos kapacitetą. Todėl tenorė
čiau, nors tai ne mano sritis, padaryti politinę pa
stabą: sovietai teturi vieną tikslą, būtent, paskan
dinti vakarų valstybes tarpusaviu karų kraujuje, 
o po to ateiti į kovos lauką ir turėti puikią dirvą 
pasaulinei revoliucijai. Ar jūs norite ir Angliją 
įvelti į tą pavojų?

— Reikėtų bolševikams nurodyti aiškias ribas.
— Kaip? Jūs norite, kad bolševikai įžygiuotų 

į Europą?
— Galima būtų juos supančioti sutartimis.
— Atleiskite, kad aš juokiuosi,— tarė anglų 

karininkas. — Juk jūs iš tikro netikite, kad bol
ševikai laikytųsi sutarčių.

Ir Firebrace abejonės turėjo išsisklaidyti, kai, 
po begalinių derybų su Strangu, pagaliau sėkmin
gai pabaigai atvyko anglų — prancūzų karinė mi
sija. Paradinėmis uniformomis, pasipuošę žėrin
čiais ordinais, vieną saulėtą rytą išlipo jie iš so
vietiško traukinio. O 1939 m. rugpjūčio 24 d.., per
sirengę civiliškai, jau sutemus jie tyliai ir be triukš
mo išvyko atgal.

Tuo metu užsimojo Vokiečių Reichas. Rugpjū
čio 23 d. su sovietais pasirašytas nepuolimo pak
tas ir sugniuždytas Reicho apsupimas. Šiuo žygiu 
buvo laimėtas pirmasis mūšis prieš Angliją ir su
stabdytas pavojingas žaidimas.

LENINO MAUZOLIEJUS
Po 1939 metų vasaros politiškai įtemptų savai

čių vieną dieną mes nutarėme atsikvėpti ir pada
ryti garlaiviu mažutę kelionę Volgos kanalu. Tai 
buvo vienas tų nedaugelio ruožų, kuriais būdavo 
leidžiama keliauti ir užsieniečiams.

Mūsų mašina palengva slinko per Maskvą. I 
akis krito nežmoniškas naikinimas, kuriuo buvo 
nužymėta visa sostinė. Vos tik pasisukdavai nuo 
propagandinių pastatų, kurie, Potiomkino kaimų 
pavyzdžiu, teturėjo vien fasadą, — visur matyda
vai apleistus žemus namelius ir sugriautus be lan
gų namus.

Keletas žingsnių iš magistralinės gatvės, žvil
gsnis į grubų gretimą skersgatvį — pakako susi
daryti tinkamam sovietiškos buities įspūdžiui. Na
mai iki paskutinio rūsio buvo prikimšti žmonių. 
Kambaryje viena šalia kitos stovėjo nuo aštuonių 
iki dešimt lovų, tarytum naktinės prieglaudos na
muose. Vienoje kertėje knarkė nusigėrę vyrai, o 
kitoje verkiančios moterys prie žibalinio virdulio 
ruošė skurdų valgį. Krito į akis tai, kad daugelis 
langų neturėjo jokių užuolaidų, o kai kuriuose 

užuolaidų vietose kabojo gabalas laikraščio.
Kai kartą tokį sovietinio rojaus vaizdą norė

jau užfiksuoti Leicoje, tuoj pat šalia manęs išdygo 
civilis GPU agentas ir vos neišmušė iš rankų apa
rato.

— Jei jūs dar kartą pabandysite fotografuoti, 
— suniurnėjo, — būsite areštuota.

“Socialistinės laisvės” krašte fotografuoti bu
vo griežtai draudžiama. Užsienin neturėjo patekti 
nė vienas sovietinės tikrovės fotografinis doku- 
tnentas.

Mes sustojome Raudonojoje Aikštėje. Kiek
vieną dieną žiūrovas čia galėjo pamatyti retą vaiz
dą. Prie tribūnų grūdosi milžiniška žmonių eilė. 
Lėtai ir atkakliai slinko prie įėjimo į didžiulį mar- 
moro paminklą, kuriame rusiškomis raidėmis buvo 
įrašta “Leninas”. Dauguma jų buvo tarnybiškai, 
“komandirovka” sostinėn atvykę provincijos parei
gūnai, tačiau netrūko ir darbininkų, azijatų, kurie 
čia tikėdavosi sensacijos.

— Ar jūs tikite, kad čia pats Leninas? — pa
klausė jauna mergaitė.

Žmonės aplinkui tylėjo, it negirdėję.
— O kas gi, drauge? — sumurmėjo sportine 

kepure vyrukas, gal būt, pareigūnas.
— žmonės kalba, kad tai esanti lėlė, — drą

siai atsakė mergaitė.
Sena moteris išgąstingai apsidairė ir prie lūpų 

pridėjo pirštą. Pareigūnas atidžiai piktu žvilgsniu 
pažiūrėjo į mergaitę.

— Nesąmonė, — ramindamas įsikišo jaunasis 
žmogus. — Aš pats Leniną esu matęs. Jis tikras.

Eilė buvo ilga. Ji tęsėsi iki Kremliaus Išgany
tojo vartų. Užpakaly, pietiniame aikštės gale, sto
vėjo šventojo Basiliaus katedra, kurios orientališ- 
kas įvairumas traukė visų akis, šią bažnyčią pa
statė Jonas Žiaurusis. Ją pabaigus, jis liepė išba
dyti akis architektams, kad jie nekad negalėtų pa
statyti kito tokio puikaus pastato. Tai buvo šešio
liktame amžiuje. Nuo to laiko praslinko ketvertas 
šimtų metų, šios tautos valdovų žiaurumas ne
daug tepasikeitė. Tik GPU metodai buvo šiurpes
ni.

Paminklas pastatytas iš keturkampių poliruo
to marmoro gabalų ir požeminiu praėjimu sujung
tas su Kremliumi.. Juo naudodavosi Stalinas, vyk
damas ant mauzoliejaus priimti paradų ir demon
stracijų Bolševikų valdovas niekad nėra pasirodęs 

žmonių sambūry, niekad nėra važiavęs atvira maši
na. Jei nueidavo į teatrą, tai sėdėdavo salės gale, 
dengtoje ložėje. Niekad žiūrovai jo nėra matę. 
Teatre jį būdavo galima pastebėti tik apsuptą su
stiprintos GPU sargybos.

Pamažu minia slinko į prieangį. Vyrai turėjo 
net kepures nusiimti. Lenino karstas buvo, gal 
būt, vienintelė vieta, kur šį reginį galima buvo pa
matyti. šiaip bolševikas, įeidamas į kambarį, kepu
rės nenusiima. Tai priklauso jo, pasaulėžiūrai.

Mauzoliejaus vidus, sienos ir laiptai, išklotas 
juodu marmoru. Daugybė pakopų veda gilyn. Tik
riausia, kad šiandien bolševikų bonzoms jis yra 
puikiausia slėptuvė, kaip ir stotys požeminio trau
kinio, kuriuo naudodavosi tik maža gyventojų da
lelė, įrengtos žemėje 40-50 metrų gylio. Ant kiek
vienos pakopos stovėjo GPU kareivis. Pagaliau pa
siekiama tamsi halė. Viduryje — augštu smailiu 
stikliniu stogu sarkofagas, šviesa krinta ant lavo
no. Jis guli ant raudono patiesalo, iki krūtinės ap
dengtas. Apie stiklini karstą yra siauras takelis, 
kuriuo reikia greitai praeiti. Niekas negali sustoti. 
Atrodė, kad ant vaškinio veido dar želia rusva 
barzda. Raukšlėtos rankos suglaustos — jos rudos 
spalvos.

— O gal tikrai lėlė? — klausėme patys save 
netyčiomis. Gydytojų nuomonės skyrėsi. Bet kopi
jos galimybė remiasi sovietų palinkimu į imitaci
jas ir šlamštą.

KANČIOS KANALAS
Tai truputį apsidairę, nesustodami važiavome 

toliau į Chimki, Maskvos — Volgos kanalo uostą, 
kuriame galėjome įlipti garlaivin.

Prieplaukos salėje apstatyta iš abiejų pusių 
palmėmis stovėjo milžiniška Stalino statula, kokių 
visur buvo pilna. Abi vandenin atgręžto namo 
portalo pusės buvo papuoštos neskoningomis ap
valiomis, į lėkštes panašiomis, mozaikomis. Jų vaiz
dai žadino mums skanų juoką. Sovietų ateitis! Ten 
buvo puikių tankų, galingų oro laivų ir sovietų rū
mų su Lenino statulomis, o tai iš tikro egzistavo 
tik paveiksluose. Nereikia ir sakyti, kad prieplau
ka iš vidaus buvo panaši į griuvėsius, o ne į naujai 
statytą namą.

—Tovarišč, stotį fotografuoti griežtai drau
džiama

(Nukelta į psl. 4)
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Irena Tamošaitienė su savo 
vyru Vytautu liepos 3 d. iš Mel
bourne laivu išvyko į Ameriką, 
šiuo metu ji jau svečiuojasi 
dėdės Šamo šalyje.
Hong Kong reiškia kvepianti 

uostą. Tuo vardu anksčiau vadi
nosi maža įlankėlė su žvejų kai
mu pietiniame salos krante neto
li nuo dabartinio Aberdeen, kur 
atplaukdavo anglų prekybiniai 
laivai Opiumo karo metais (1840- 
1858). Anglai Hong Kong užėmė
1841 sausio mėn., tačiau sala ga
lutinai į anglų rankas pateko
1842 m. Nankingo sutartimi.

Kowloon (Septynių Kalnų) 
miestas anglams perleistas 1861 
m. Anglai tą mažą pusiasalį gavo 
99 metams, ir jeigu sutartis nebus 
atnaujinta, tai Kinija tą terito
riją atsiims po 35-rių metų.

Mūsų laivas “Arcadia” turėjo

BLAIVININKU VEIKLOS SRITIS
i

Pirmiausia susitarkime dėl są
vokos, kas yra blaivininkas. Ang
lų kalboje blaivininkas vadina
mas temperance, kas reiškia save 
kon trolio j antį žmogų kalboje, ap
siėjime ir ypatingai gėrime, taip 
pat reiškia ir visai negeriantį 
svaigalų. Tokia ęrasme ir mes su
praskime blaivininką, tik dar pri
dėkime, kad blaivininkas menkai 
rūko ir savo rūkymu nekenkia ki
tiems, arba ir visai nerūko. Rū
kymas be ko kito yra ir plaučių 
vėžio priežastis, Rūkytojas (sa
vęs nekontroluojąs) yra daugiau 
nesocialus, kaip girtuoklis, nes 
jis rūko ne tik karčiamose, bet 
ir kitose patalpose, kur yra ir ne
rūkančių, ir tuo būdu priverčia 
ir nerūkančius alsuoti tabako dū
mais. Tad neabejotina, kad ir 
naujos laidos žodynuose blaivi
ninko sąvoką bus praplėsta.

Kalbinant įsijungti j blaivinin
kų gretas kiti atsikalbinėja saky
dami, kad nesą prasmės, nes jie 
ir taip negeria, kiti geria labai 
saikiai, ir jiems jokia blaivininkų 
pagalba nereikalinga. Toks sam
protavimas yra ir savanaudiškas, 
ir neteisingas. Blaivininkai turi 
galvoti ne tik apie save, bet ir 
apie kiekvieną artimą (krikščio
niška prasme), ypač apie jaunimą, 
ir dar labiau apie savo tautiečius, 
alkoholio ir nikotino vergus. Pa
galiau blaivininkai ir savanaudiš
kai galvodami neturi pagrindo ne
remti blaivininkų organizuotos 
veiklos ir į ją nesijungti, nes mes 
šiais laikais esame labai tampriais 
ryšiais rišami — atsiskyrėlio gy
venimas ne šiems laikams.

Jei bendruomenėje, kurioje vei
kiame, ir valstybėje, kurioje gy

_________ ___ *'*_*_*

Tai buvo MASKVA
(Atkelta iš psl. 3)

Ramiausiai fotografuoju toliau, visiškai negal
vodama, kad tai liečia mane. Į tuos, kurie dėvi už
sienietiškus darbužius, “draugo" žodžiu nesikrei
piama. Laivo karininkas pajudino mano petį:

— Drauge, jau sakiau: fotografuoti draudžia
ma.

Nusigandusi norėjau skubiai uždaryti aparatą, 
bet staiga išdygo augalotas milicininkas ir sušuko:

— Kaip tai uždrausta? Ar stotis negražiai at
rodo? Prašau, piliete, fotografuokite toliau

Per visą mano darbo laiką Maskvoje tai buvo 
vienintelis kartas, kada galėjau netrukdoma foto
grafuoti.

Apie mane rinkosi smalsuoliai. Raudonomis ar 
baltomis skaromis moterys beveik visos dėvėjo tam
sius dėmėtus sijonus, nublukusias sukneles, vyrai — 
baltus medvilninius marškinius, baltas kelnes ir 
baltus sporto batelius. Visa tai atrodė it uniforma. 
Visi vienodai apsirengę. Vargas privertė. Net pirk
ti nieko nebuvo galima gaifti. Milicininkas bandė 
išvaikyti žmones.

— Prašau, — tarė atsigręžęs. —Padarysiu jums 
vietos. Fotografuokite!

Nustebusi pažiūrėjau į jį. Kas atsitiko, kad jis 
mane verčia fotografuoti? Žvilgterėjau į stoties pas
tatą ir pamačiau, kad jis naujai dažytas — nepap
rastas reginys! Nieko daugiau, tik baltai dažytas 
fasadas. Štai kas uždegė bolševiką, jis norėjo pasi
tarnauti ir propagandai.

Daugiau nuotraukų nebedariau, nes dusliai su
kaukė laivas. Prie įlipamojo laiptelio tuojau susi
darė “očered” — ilga eilė. Daugumas jų buvo mažų 
įmonėlių pareigūnai, kurie turėdavo keliauti kartu. 
Keletas pavienių asmenų. Mačiau jauną moterį. Ran
koje milžiniškas ryšulys, ant rankos žindomas kū
dikis, į švarką buvo įsikabinęs kitas mažas liesas 
maždaug trejų metų vaikas. Išblyškusiame veide 
tamsios didelės akys. Pečiai palinkę. Ar ji, šitaip 
apsikrovusi, taip pat išsiruošė į pramoginę kelionę 
Volgos kanalu? Naktį laive pamačiau ją vėl. Ji ne
turėjo kajutės. Tarp daugybės kitų ji sėdėjo ant kie
to medinio suolo šalia mašinų skyriaus. Tikra trem
tinė. Abu vaikai miegojo sterblėje, kietai prispausti

prie įdubusios krūtinės. Tačiau jos akys buvo bud
rios. Ji išsėdėjo ten devyniolika valandų, šalia sa
vęs pasidėjusi ryšulėlį su visa manta. Kančios ir 
rūpesčių paveikslas.

Prieš pat laivui išplaukiant atbėgo vienas jau
nuolis, rankoje nešdamasis didelius susukto popie
riaus ritulius. Už pusvalandžio mes sužinojome, ką 
tie popieriai reiškia. Tai buvo kanalo planavimo ir 
statybos diagramos ir statistika. Maždaug devynio
likos metų jauniklis laivo valgomajame skaitė pro
pagandos paskaitą. Įmonių žmonės turėjo rinktis 
būreliais. Jau Petras Didysis planavęs Maskvos upe
lį sujungti su Volga. Tačiau šią susisiekimo gyslą 
pastatyti pavyko tik sovietų valdžiai. Maskvos — 
Volgos kanalas taip pat tarnauja geriamajam van
deniui tiekti Maskvai ir elektros gamybai. Esą, 
nuostabus panaudojimas. Statant Panamos kanalą 
mirė 54.002 darbininkų, o čia viskas praėję sklan
džiai. Taip, dešimtys tūkstančių darbininkų gavę 
ordenų ir medalių, premijų ir pinigų.

— Tegyvuoja Sovietų Sąjunga! Tegyvuoja di
dysis draugas Stalinas! — baigė bolševikas iš anksto 
parašytą kalbą. Publika, žinoma organizuotai plojo.

Išėjau ant denio pakvėpuoti grynu oru. Kran
tuose buvo matyti mažos tipiškos rusų sodybos, 
skurdūs sulinkę mediniai nameliai, už jų žalsvai 
margos ganyklos. Horizonte ištisais kiolmetrais tę
sėsi tankūs rusiški miškai.

Krantai susiaurėjo. Pasiekėme pirmąjį slenkstį. 
Laivas, prieš plaukdamas, devynis metrus nugrimzdo.

Nuo kanalo atidarymo praslinko lygiai dveji 
metai. Kai 1939 m., baigiant Baltosios jūros kana
lą, buvo suplanuotas Maskvos — Volgos kanalas, 
tuoj pat turėjo prasidėti ir darbas, suprantama, su 
GPU pagalba. Kaip ir Baltosios jūros kanalo sta
tyboje, taip pat ir čia vadovauti patikėtas GPU ko
misaro pavaduotojas Beįmanąs. Jis parūpino darbo 
jėgą. Politinių kalinių netrūko. Beveik pusė milijono 
bolševikinio teroro aukų dirbo ketveris metus. Kiek 
jų mirė? Tiksliai nežino niekas. Tačiau skaičiai sie
kia simtus tūkstančių. Kiekvienas atsimena tas mil
žiniškas kapines, kurias kadaise būdavo galima pa
matyti šalia kiekvienos priverčiamojo darbo stovyk
los. Kapų eilės atrodė begalinės. Nelaimingieji bu
vo laidojami prie pat vienas kito. Bet dabar šių 
šiurpių brutalumo liudininkų jau nėra — visa su
lyginta su žeme.

(Bus daugiau) £ y

Irena. Tamošaitienė

PAKELIUI I AMERIKĄ
(ĮSPŪDŽIAI IŠ HONG KONG)

sustoti Kowloon mieste. Į įlanką 
įplaukėme labai anksti iš ryto, bet 
prie krantinės buvo pastatytas 
tik apie 8 vai. Vos saulei patekė
jus stovėjom ant denio ir gėrėjo
mės vaizdais ir judėjimu uoste. 
Aplinkui matėsi įlankos su augš- 
tais moderniškais pastatais, o to
liau kilo augšti kalnai. Oras buvo 
labai drėgnas ir karštas. Aplink 
mus uoste virė gyvenimas. Dideli 
laivai slinko palengva į uostą, ki
ti iš jo. Kaikurie stovėjo ir buvo 
iškraunami arba pakraunami net 
nepristačius jų prie krantinės. 
Tarp jų tingiai slankiojo dideli 
buriniai laivai, vadinami “junks”, 
įlankos skersai ir išilgai puškėjo 
garlaiviai įvairaus dydžio, ku
riems pro nosį nardė motorinės 
valtys, šitame judėjime dar mai
šėsi mažytės valtelės su moteri
mis ir vaikais. Jų visas būrys ap

vename, nėra blaivios atmosferos, 
tai ta neblaivi atmosfera slegia 
ir blaivininkus, o be to dar blai
vininkai tada nėra tikri dėl savo 
vaikų, kad juos pajėgs išauklėti 
blaivininkais. Auklėja ne tik šei
ma, bet mokykla, bažnyčia, spau
da, radio, televizija, teatrai, ki
nai, draugai, bendradarbiai ir or
ganizacijos.

Blaivininkai gali pavieniui veik
ti ir veikia parodydami gerą pa
vyzdį, patardami bei pamokyda
mi, kaip sveikiau gyventi, atsi
eit, valgyti ir gerti sveiką mais
tą, nerūkyti, tramdyti piktus 
jausmus ir ugdyti gerus, ir visur 
ir visada padoriai elgtis Tačiau 
organizuotų veikla ir pavienių 
veikimo srityje visada yra sėk
mingesnė. Organizuotų pavyzdys 
ryškiau matomas ir labiau seka
mas; organizacija yra labiau pa
jėgesnė už pavieniai veikiančius 
asmenis mokyti, ir jos mokymu 
daugiau pasitikima.

Beto yra sričių, kur tik orga
nizuotų veikla tegali duoti gerų 
vaisių; tose srityse ir reikėtų la
biau pasireikšti blaivininkų sek
cijoms, įsisteigusioms prie lietu
vių bendruomenių apylinkių.

Darbovietėse, susirinkimuose 
bei pobūviuose dažnai esame tarp 
rūkančiųjų ir tuo būdu priversti 
alsuoti prirūkytose patalpose. Al
savimas tabako dūmais persotintu 
oru yra kaip ir rūkymas. Ameri
konų blaivybės judėjime neseniai 
tam išgalvotas ir atitinkamas pa
vadinimas — rūkymas iš antrų 
rankų rūkytojas (second hand 
smoker). Iš antrų rankų rūkymas 
nieko nekainuoja ir yra mažiau 
žalingas sveikatai. Jo žala ten di

spito mūsų laivą ir moterys bal
siai šaukė “money’ more money 
laikydamos tinklelius. Jeigu kar
tais metamas pinigas įkrisdavo į 
jūrą, tai vaikai kaip varliai ner
davo ir dažniausia pasigriebdavo.

Kowloon mieste krautuvių mi
lijonai, ir kiekvienoje vis skirtin
gos kainos už tą patį daiktą. 
Hong Konge derybos visai natū
ralūs dalykas. Derybos kartais už
trunka valandomis — rytiečiai su 
laiku nesiskaito. Kowloon nauja
miestyje daug didelių, moderniš
kų viešbučių, puikių krautuvių ir 
dailių, tiesių gatvių, čia pilna tu
ristų, nes kaip tik čia sustoja visi 
didieji laivai.

Vakare išvažiavom traukiniuku 
į kalną. Važiuojant augštyn atsi
veria nepaprastas reginys — vi
sas Hong Kong po mūsų kojomis 
su daugybe įvairiaspalvių šviesų 
švieselių, gyvas uostas su gražiai 
iliuminuotais plaukiojančiais res
toranais. Sekančią dieną garlaiviu 
nuplaukėm į patį Hong Kong — 
salą. Pačiame mieste didžiuliai, 

desnė, kur mažos ir menkai vėdi
namos patalpos ir daug rūkančių. 
Būna, kad antrų rankų rūkytojai 
nemažiau dūmų per savo plau
čius perleidžia, kaip tie, kurie rū
kalus perka. Tas antrų rankų rū
kymas yra priverstinis, ir žmo
nės išlaisvinti iš tokio rūkymo te
gali tik organizuotai veikdami 
blaivininkai.

Vaišėse pas lietuvius yra pri
mityvus paprotys raginti gerti 
svaigalus. Organizuoti blaivinin
kai gali tą, pasakyčiau, laukinį 
paprotį siaurinti ir su laiku visai 
iš lietuvių gyvenimo pašalinti. 
Nebūtų raginama gerti, būtų žy
miai mažesnis girtuoklių prieaug
lis.

Skaitytoju Nuomonės
LAISVOJI SKAITYTOJŲ TRIBŪNA. UŽ JOS TURINĮ REDAKCIJA NEATSAKINGA.

BENDRUOJU KELIU
Jau labai daug pasisakyta spau

doje lietuviškųjų Namų reikalu 
Sydnėjuje, tačiau tie pasisakymai 
iki šiol nedavė reikiamų rezulta
tų: dar vis neturime patalpų, ku
riose tilptų visas centralizuotas 
Sydnėjaus lietuvių gyvenimas. 
Pirktieji namai ir statyta salė ne
patenkino mūsų reikalavimų, ir, 
vos trumpam laikui prabėgus, jau 
persiorganizuojama. Gerai, kad 
neliekama vietoj, bet žengiama 
pirmyn. Galima sakyti, entuzias- 

moderniški pastatai, bet vos nu
klydus trupučiuką į šalį praside
da siauros kreivos gatvelės, lūš
nos, krautuvėlės ir karabelninkai. 
Žmonių čia knibždėte knibžda, 
jų tarpe valandomis vaikščioda
mas nesutiksi baltojo žmogaus. 
Vietos čia labai klaidžios, ir to
dėl ant kiekvieno žingsnio sutiksi 
besisiūlančius vadovus, žinoma, 
vis už pinigą.

Popietę praleidome “Tiger Balm 
Gardens” — tai savotiškas sodas 
parkas kalno atšlaitėje, kur pri
statyta galybės savotiškų skulp
tūrų, pagodų, namelių ir Budos 
atvaizdų. Šis sodas ir pati vila pa
statyta kiniečio Aw Boon How, 
kuris išrado vaistus, vadinamus 
“Tiger Balm”. Pati vila, kurioje 
gyvena to kiniečio našlė, šiandie 
yra tikras muziejus. Daugybė va
zų skulptūrų, paveikslų iš įvairių 
šimtmečių ir epochų kiniečių ir 
japonų meisterių.

Hong Konge teišbuvom vos pus
antros dienos, ir mūsų manymu 
tai neužtenka laiko, kad apžiūrė
tume bent įdomiausias vietas. 
Čia ypač pigūs rankų išdirbiniai, 
nes yra perteklius darbo jėgos. 
Iš viso Hong Kongas yra perpil
dytas žmonėmis, nes į čia plūsta 
pabėgėliai iš raudonosios Kinijos 
jieškodami geresnio gyvenimo, 
nors ir vietinių tarpe yra daug

Vestuvių, krikštynų, vardinių, 
tautinių ir religinių švenčių ir or
ganizacijų balių bei pobūvių vai
šių stalai būna su degtinės, vyno 
ir alaus butelių miškais. Organi
zuotai veikdami blaivininkai gali 
daryti įtakos, kad mūsų vaišėse 
svaigalų butelių miškai vis retėtų 
ir retėtų ir pagaliau visai išnyk
tų.

Blaivininkai, t.y. blaivių jaus
mų, minčių ir darbų — toliaran- 
tingi ir artimą mylį, ir tuo labiau 
savo tautietį, gali niūrią atmos
ferą naikinti ir skleisti saulėta. 
Blaivininkai savo veikla gali ir 
suskilusių lietuvių bendruomenę 
Australijoje jungti, ir aš tikiu, 
kad sujungs.

tiškai Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
nariai pasirinko naują vardą “Li
thuanian Club Limited” ir naujus 
įstatus, kurie lygiagretūs kitiems 
šiame krašte veikiantiems klu
bams ir yra šio krašto įstatymų 
ribose.

Bankstowno Namų Valdyba šiuo 
metu stato klausimus savo na
riams visuotiniame susirinkime 
—persiorganizuoti į klubą ar pri
statyti dar prie esamos salės ke
letą kambarių paliekant tose pa
čiose sąlygose. Kiekviena veikla 
yra sveikintina; žmonės, dirbą tą 
darbą, verti visų pagarbos. O sie
kiant nepadaryti klaidų, tiksliau 
sakant, daugiau pasitarnauti lie
tuvybės išlaikymui ir didesnei 
mūsų visų čia gyvenančių naudai, 
stenkimės svarstyti galimybes 
žvelgiant tolyn į priekį, kad lie
tuviški sukurti židiniai turėtų 
naudos visokeriopais atvejais.

Praktika rodo, kad mums reikia 
turėti viską, kas gyvenantiems 
svetimame krašte yra būtina. Ne
reikia vengti ir “karčiamos”, tik 
ja mokėkime naudotis. Iškilus 
klausimui ar reikalinga steigti 
klubą Bankstowne, man kyla min
tis, kad čia būtų daroma klaida. 
Kai jau Sydnėjuje turėsime vie
ną klubą, tai, manau, jo ir už
tektų visiems Sydnėjaus lietu
viams. Bankstowno turimą skly
pą ir patalpą reiktų išnaudoti 
tinkamiau. Galimybių tam yra. 
Būtinas reikalas Sydnėjaus lietu
viams įsigyti didelę salę, kuri tal
pintų mažiausia 500 žmonių ren
giamų balių metu. O jaunimas 
tikrai su džiaugsmu sutiktų ir pa
dėką reikštų savo vyresniajai kar
tai, jei jie pastatytų tinkamą sa
lę krepšiniui, tinkliniui ir kt. 
sportams. Kiekvienas pasakys, 
kad tai įgyvendinti yra sunku, 
tuo labiau, kad prašymai aukų 
labai apsunkina ne tik pinigų rin
kėjus, bet ir aukotojus. Tai at
siekti įmanoma tik dirbant ben
drai, sutelkus visas jėgas ir iš
teklius į vieną centrą.

AŠ siūlau: Bankstowno Namų 
nariams jungtis su visais ištek
liais į Lithuanian Club Ltd., iš
rinkti bendrą vadovybę, kuri va
dovautų bendram sudėtiniam klu
bui Sydnėjuje turint vieną admi
nistraciją ir vieną iždą. Statyti 
klubą ten, kur leidžia galimybės, 
o Bankstowne statyti didelę salę, 
kur būtų galima turėti visus svar
besnius ir didesnius minėjimus, 
koncertus ir balius ir būtų gali
ma pilnai naudoti sporto reika
lams.

Viena vadovybė abiems objek
tams galėtų tinkamai skirstyti 
patalpas jų reikalingiems. Tuo at
veju būtų stiprus klubas savo na
riais ir, žinoma, pajėgus išlaikyti 
ir labai reikalingą salę. Jau nei
nant iš kiemo į kiemą su aukų 
lapais, mes visi būtume po vienu 
stogu stipresni negu dabar ne tik 
finansiniai, bet ir dvasioje. Taigi, 
jeigu Jūs žvelgsite realiai j mū
siškąjį lietuvybės išlaikymą, tai,

ANAPUS UŽDANGOS
PROTESTUOJA PRIEŠ 

VIENUOLYNO UŽDARYMĄ 
LENKIJOJE

Rugpjūčio 12 d. Lenkijos bažny
čiose perskaitytame ganytojiška
me laiške Varšuvos arkivyskupas, 
kard. S. Višinskis protestavo prieš 
Varšuvos režimo žygius, nukreip
tus prieš katalikų vienuolynus. Iš 
kelių vienuolynų buvusios pašalin
tos vienuolės ir jų globojami vai
kai. Kardinolas dar pasisakė ir 
prieš vad. “kunigus-patriotus”, 
bendradarbiaujančius su vyriausy
be.

beturčių. Vakarais tenka daug 
kur matyti žmones miegančius 
ant šaligatvių arba prisiglaudu
sius prie namų.
Išplaukę iš Hong Kongo visą pus
dienį plaukėme raudonosios Kini
jos pakraščiais — matėsi tik-nuo
gi krantai ir virtinės augštų kal
nų tolumoje. Net žvejų laivelių 
nesimatė.

Žinodami, kad organizuoti blai
vininkai, energingai veikdami, ga
li tiek pavienius asmenis, tiek ir 
mūsų bendruomenę padaryti lai
mingesnę ir naudingesnę savai 
tautai ir valstybei, kurioje gyve
name ir visai žmonijai, nebūkime 
abejingi, bet įsijunkime į jų eiles. 
Organizuotai veikdami ir sueida
mi į kontaktą su kitų ateivių ir 
senųjų australų blaivybės draugi
jomis galėsime ne tik savo, bet ir 
visos Australijos gyvenimą sukti 
į blaivesnes vėžes. Sukime ir pa
dėkime suktis savo tautiečiams ir 
visiems šio krašto gyventojams į 
ta laimingesnę ir naudingesnę 
pusę — BLAIVLBĘ..

Jonas Normantas

manau, dabar dar yra progos 
jungtis į bendrą vieną klubą, kur 
vyktų visa kultūrinė mūsų veikla 
ir nereiktų nuomuoti salės ba
liams bei sporto žaidynėms kitur, 
o jas galėtume matyti čia pat, 
moderniškoje ir didelėje lietuvių 
salėje Bankstowne.

Pr. Nagys, Belmore

DAR DĖL DAINAVOS NAMŲ
Paprastai yra daug lengviau 

parašyti vienu ii- kitu namų sta
tybos reikalu, jų sutvarkymu ir 
planavimu, bet realybėje kas ki
ta. Be teoretiško pasiruošimo ir 
apskaičiavimo reikia pirmiausia 
nuodugniai išstudijuoti vietos są
lygas kiekvienai prekybos įmonei 
įsteigti, ištirti gyventojų mate
rialinį stovį, skaičių, gėrybių pa
reikalavimą ir sunaudojimą, vie
tos žmonių skaičių, kurie nudosis 
nauja prekybos įmone, konkuren
ciją iš šalies, tos įmonės aprūpi
nimo ir patarnavimo taktiką, me
todą, psichologiją iy papročius. 
Nustatyti žmonių — klijentų po
linkius ir nusistatymą minimą 
įmonę lankyti ir remti. Turėdami 
visus šiuos davinius einame prie 
paruošto plano vykdymo.

To tikslo siekia Redfernas, ri
zikuodamas skolinti 30.000 svarų 
ir turėti lietuvių klubą, vadovau
damasis vietos Australų įstaty
mais. Skola yra labai didelė ir 
žygis rizikingas. Prieš minimo 
klubo akis ateina dideli juodi de
besys — Amerikos kapitalas daro 
žygius ir pastangas įsteigti Syd- 
ney-juje ir jo didesniuose prie
miesčiuose restoranus Europos ir 
Amerikos pavyzdžiais, kurie veik
tų visas septynias dienas iki 12 
vai. nakties. Be to, Australų bra
vorai ir visų viešbučių (Hotel) 
savininkai daro žygių gauti leidi
mą atidaryti barus sekmadieniais 
3-4 valandoms. Vadinasi, prie to 
einama, daroma ir norima viską 
tai pertvarkyti vėliau ar anks
čiau. Jei tas bus atsiekta daugu
ma klubų su mažesniais skaičiais 
narių turės užsidaryti.

Atsidarius naujiems amerikonų 
restoranams ir australų barams 
sekmadieniais Sydney-jaus prie
miesčiuose visi klubai pateks į 
sunkumus ir klubų klijentūra su
mažės. O ką bekalbėti apie mūsų 
lietuvių du (Redfernas ir Banks- 
town) klubus? Tada, kas eis į 
mūsų klubus? Kas sudės pinigus 
mūsų klubų skolai grąžinti ir mo
kesčiams apmokėti? Ar pokei- ma
šinos, kurias žadama išmesti iš 
viešojo gyvenimo? Gal būt klu
bai iki šiol ir turėjo aukso kal
nus, bet dabar, panaikinus suvar
žymus barams ir restoranams, ku
rių rankose milžiniškas kapitalas, 
klubams tikrai bus juodos dienos.

Mes negalėsime konkuruoti su 
įstaigomis, kurios turi milijonus 
ir gali duoti savo salonuose žmo
nių miniai gražias ir įdomias pro
gramas ir kitus meniškus pasiro-

RUMUNIJOJE DUONA, JAVAI 
— TIK SU KORTELĖMIS

Diplomatiniai sluogsniai iš Vie
nos patvirtino žinias, kad kai ku
riose Rumunijos srityse duona, ja
vai pradėti pardavinėti tik su 
maisto kortelėmis. Esą, maisto 
trūkumą sukėlė menkas javų der
lius. Transilvanijos provincijoje 
vienam asmeniui teišduodama po 
300 gramų duonos, be to kiekvie
nai šeimai leidžiama kas mėnuo 
įsigyti 20 kg. javų. Mėsa parduo
dama tik kartą savaitėje, 

HELSINKYJE PAGROBTASIS
JAU MASKVOJE

Vatikane gautomis žiniomis, Hel
sinkyje festivalio metu paslaptin
gai dingęs rusų kilmės belgas kat. 
kunigas Jean Kornievski šiuo metu 
laikomas Maskvoje.

Tėvas Kornievski yra gimęs Si
bire, 51 m. amž., antrojo pasauli-
nio karo metu buvo patekęs ne
laisvėn ir nuo 1957 m. kaip kuni
gas dirbo prie Foyer Oriental. Jis 
buvo nuvykęs Suomijon aplankyti 
senąjį Vallamo vienuolyną. Buvo 
pagrobtas Helsinkyje rugpjūčio 3 
d.

• * *

APSVAIGINTAS ESTAS
SOVIETŲ “GRUZIJOS" LAIVE

Liepos 30 d. vienam iš laisvųjų 
estų atsidūrus Helsinkyje stovin
čiame sovietų “Gruzijos” laive, jis 
ten buvo vaišinamas, bet paraga
vęs sovietinio limonado jau buvo 
apsvaigęs laive, o grįžęs namo su
krito be sąmonės, vėliau nebeatsi
minė kas su juo įvykę per kelias 
valandas. Estas turėjo būti gydy
tojų priežiūroje. įvykis su estu so
vietų delegacijos laive sukėlė įvai
rių spėjimų bei įtarimų.

dymus, kaip dauguma jau daro.
Mes eidami prie dviejų klubų 

galime neturėti nei jų, nei namų 
bei salių, bet liks tik nevertingi 
paskolos lakštai, išduoti Redfer- 
no arba Bankstown klubų Tary
bų.

P. A. Bučinskai, kiek kartų 
Tamsta ateitumėt į Bankstown 
klubą pasivaišinti? Kiek Tamsta 
žinai tokių žmonių, kurie nuolat 
lankytų Bankstown lietuvių klubą 
ir paliktų savo sunkiai uždirbtą 
pinigą Bankstown Klubo kasoje 
ai' poker mašinoje? Tamsta ži
nai, kad Bankstown apylinkėje 
gyvena tik šeimos su savo vaiku
čiais ir pinigas išleidžiamas šei
mos išlaikymo reikalams, bet ne 
poker mašinoms. Minimiems vai
kams auklėti reikalingos savait
galio mokyklos ir kultūrinis gy
venimas, pagrįstas gražiomis lie
tuviškomis tradicijomis. Ne veltui 
šiandieną Bankstown Savaitgalio 
Mokykla turi 48 mokinius, ku
riems namai reikalingi tik jiems 
šviesti ir auklėti.

Todėl bankstowniskiai nori 
baigti statyti savo namus juos su
tvarkant taip, kad jie būtų šva
rūs, žmoniški ir galėtų iš nuomos 
šiokios ar tokios save išlaikyti. 
Taip pat jie savo išore ir išvaiz
da šiltai pasveikins savo svečią 
ir į jį sienos prabils savo Tėvy
nės istorija. Nebūtinai svečią vai
šinti tik degtine ir alumi! (Mano 
pabraukta).

Antrasis mano oponentas p. P. 
Pilka yra tikras fantastas ir, at
rodo, visai nepažįsta Sydney gy
venimo, apraydamas jaunimo šiu
pinį Dainavos salėje. Jis rašo: 
... tikėjausi pašokti su seniai ma
tytais bičiuliais, bet sydnėjiškiai, 
gerai žinodami sąlygas, atėjo kai
liniuoti, ir veltiniuoti, o aš susti
ręs priėjau prie oficiozo ir pa
prašiau, kad uždarytų langus ir 
duris, nes bijojau plaučių gaisro. 
Pastarasis mandagiai paaiškino 
kad tai neįmanoma, nes po pen
kiolikos minučių čia bus visi už
dusę lavonai...”

Aš buvau tame vakare ir ne
mačiau kailiniuotų ir velti
niuotų žmonių. Niekas niekados 
čia neužduso ir lavonų neturėjo
me. ■

Be to, Bankstown apylinkė 
žmonių atžvilgiu nemažėja, bet 
atvirkščiai, didėja. Žmonės iš 
miesto senų kvartalų kraustosi į 
naujus kvartalus — priemiesčius, 
ir Bankstown lietuvių kolonija au
ga. Neužilgo ji bus didžiausia lie
tuvių kolonija.

Užuojauta, kad Dainava buvo 
šalta Tamstai. Bet ji yra labai 
šilta bankstowniškiams. Apie jos 
šilimą p. A. švedas asmeniškai 
gali Tamstą painformuoti Can- 
berroje, nes jis yra vienas iš pir
mųjų, kuris pats savo prakaitu 
aplaistė Dainavos pamatus ir pi
nigais prisidėjo prie jos statybos.

M. Zakaras, Bankstown
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SPORTAS ADELAIDĖJE
TINKLINIS

VYTIS I — CUMING STREET 
16-14; 9-15; 8-15

Ilgai laukiamos garbės rungty
nės tarp Vyties ir Cuming st. įvy
ko. Vytį atstovavo žinomi tinkli- 
ninkai, Visockis, Petkūnas, Gum- 
bys, Jaciunskis ir dėl visako paė
mė dar jauną Pocių. Cuming st. 
sudarė jos gyventojai: Juozas Do- 
nela, B. Nemeika, V. Simanaus- 
kas, C. Pečiukaitis ir svečiai Jo
nas Morkūnas ir R. Daugalis. Visi 
tikėjosi Vyties pergalės, bet mė
gėjai “šachmatininkai” įrodė, kad 
jiems ir orinis dar nėra “atša
lęs” ir po kietos kovos, po pralai
mėjimo pirmo seto, ryžtingai bu
vo sukovota vėliau ir lemiami se
tai laimėti sausai.

Rungtynėms teisėjavo Pietų 
Australijos tinklinio teisėjas A. 
Merūnas, o taškus skaičiavo p-lės 
E. šiukšterytė ir L. Andriušytė.

Greitu laiku laukiamas revan
šas, kuris bus tikrai įdomus, nes 
laimėtojai, pretenduos atstovauti 
Adelaidę XIII-oje Sporto šventė
je tinklinyje.

VYTIS JAUNUČIAI — C.Y.
18-23

Jaunučių pralaimėjimas nebu
vo priimtas su pasipiktinimu, nes 
jiems krepšinis yra dar prieš akis, 
ir jeigu bus noro, kaip ligi šiol 
gali išaugti krepšinio gyvenime 
pavardės, kaip A. Ignatavičiaus, 
kuris buvo garbinamas ligi šiol 
netik mūsų bet ir australų spau
doje.

Už jaunučius žaidė ir taškus 
pelnė: Jaunutis I 12, Jaunutis II 
0, Jonavičius I 2, Jonavičius II 0, 
Kanas 2, Brazauskas 2 ir meistro 
šachmatininko sūnus Arlauskas 0.

VYTIS JAUNIAI — A.S.K.

(latviai) 31-21
ir Vytis Jauniai — S.A. under 

16 team 34-32
Abejos žaidynės buvo labai įdo

mios, ir mūsų jauniai jose tikrai 
puikiai sukovojo. Už Vytį žai
dė: Levickis, Šimkus, V. Stanke
vičius, Pocius, Mikužis, Bernaitis, 
Kirsha, Radzevičius.

E. HEMINGWAY IR BOKSAS
Žinomasis Amerikos Rašytojas 

Ernestas Hemingvėjus, kuris tra
giškai žuvo praėjusių metų lie
pos mėn., buvo didelis bokso en
tuziastas. Jis aktyviai boksavosi 
net jau būdamas vyresnio am
žiaus.

Po pirmojo pasaulinio karo He
mingvėjus keletą metų gyveno 
Europoje, daugiausiai Prancūzi
joje. Jis buvo žurnalistas ir tuo 
metu mėgino savo jėgas, kaip 
bokso profesionalų menedžeris. 
Apie tai kadaise prisiminė Na
tas Fleišeris savo žurnale “Rin
gas”. Geriausiu Hemingvėjaus 
boksininku buvo tuomet jaunas 
Kanados negras Laris Geinsas, 
kuris 1925 m. antru raundu no
kautavo Maksą Smėlingą, o po 
kelerių metų buvo iškovojęs Bri
tų imperijos sunkaus svorio čem
piono vardą,

Hemingvajaus — menedžerio 
karjera tęsėsi neilgai. Ji pasibai
gė po žinomo skandalo Paryžiaus 
cirke 1924 m. pabaigoje. Jis ne
sėkmingai užangažavo vieną savo 
pirmaujančių boksininkų Jungą 
Travetą kovai su Prancūzijos čem-
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Fleming! Corner Shop, 181 Queen St., St. Maryi, N.S.W.

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

VYTIS II — POSTAL INST. 
39-59

Nekaip pasirodė rezervo koman
da — ji vis pritrūksta žaidėjų, 
šiuo metu P. Andrejaitis padėtį 
išgelbėjo savo žaidimu, kuris bu
vo penktas žaidėjas,šalia Rakaus
ko, brolių Stankevičių ir Gudelio.

VYTIS II — WEST TORRENS 
24-55

Ir vėl pralaimėjimas, bet žai
dėjų jau netrūko, nes jauniai — 
Pocius ir Radzevičius atėjo į pa- 
gelbą, be to žaidė broliai Stanke
vičiai, G. Statnickas, Zablovskis, 
Gudelis, Rakauskas ir Morkūnas.

VYTIS I — SOUTH ADELAIDE 
54-66

Netik reikia mokėti laimėti, bet 
ir pralaimėti ir šį kartą vytieciai 
gražiai pralaimėjo ištvermingai 
kovodami ligi pat galo žaidynių, 
kurios buvo malonu stebėti, nors 
ir pralaimėtos.

Taškus pelnė: Gumbys 19; Pet
kūnas 18, Daugalis 8; Lapšys 6; 
Visockis 3; Gudelis 0; Urmonas 
0; V. Stankevičius 0.

MERGAITĖS

VYTIS I — NORTH ADELAIDE 
18-49

Labai nevienodai žaidžia mūsų 
merginos ir sunku jomis pasiti
kėti, nes jeigu jaučia stipresnį 
priešą, dingsta visos pastangos 
laimėti.

Šiuo metu žaidė su pirmaujan
čia komanda, bet nieko neparodė, 
pačios būdamos ketvirtukėje, nes 
Vytietės yra skaitoma ir nebloga 
komanda, prieš likusias.

Taškus pelnė: M. Kelertaitė 8, 
O. Kelertaitė 0, D. Radzevičiūtė 
6, R. Andriušytė 2, šiukšterytė 2,
K. Baškutė 0.

VYTIS II — FORBES 19-32
Nors mergaitės progresuoja, bet 

dar nėra užtenkamai pajėgios lai
mėti. Taškus pelnė ir žaidė: Po
ciūtė 13, Šulcaitė 4, Vyšniauskai
tė 2, Mainelytė 0, Kuncaitytė 0,
L. Andriušytė 0, Matiukaitė 0.

Edas

pionu Fransisu šarliu. Travetas 
buvo labai geras pusvidutinio svo
rio boksininkas, kai tuo tarpu 
Šarlis viršijo vidutinio svorio ri
bą, pasiekdamas 74 kg. Menedže
ris ir jo auklėtinis kažkodėl ne
įvertino ' didelio svorio skirtumo, 
tikėdamiesi šarlio pralaimėjimo.

1924 m. spalio 24 d. Paryžiaus 
cirke greitas ir aštrus Travetas 
keletą pirmųjų rundų pirmavo 
prieš savo varžovą. Tačiau X 
runde Hemingvėjaus boksinin
kas “pakibo”. Ėmė ryškėti svo
rio ir fizinių jėgų skirtumas. 
Šarlis mėtė varžovą po ringą ir 
sunkiai jį bombardavo. Vienuo
liktam runde Travetas smarkiai 
nuvargo, jo pralaimėjimas buvo 
neišvengdamas, jis pakibo ant vir
vių. Ringo teisėjas nesikišo.

Tačiau tuo metu įsikišo įtūžęs 
Hemingvėjus. Jis įlipo į ringą il
su rankoje buvusiu buteliu su 
vandeniu atakavo Šarlj. Kilo di
delis skandalas, o šarliui buvo 
pripažinta pergalė nokautu.

Jungas Travetas niekad negalė
jo atsigauti po šio smūgio, o He
mingvėjus neteko noro toliau rei

ŠACHMATININKAS
V. MIKĖNAS RUNGTYNIAVO

SOFIJOJ

Rugpjūčio . pradžioj Sofijoj 
(Bulgarijoj) buvo “satelitinių” 
kraštų šachmatininkų varžybos. 
Dalyvavo 12 šachmatininkų, jų 
tarpe didmeisteris Lilientalis. V. 
Mikėnas surinko 6 taškus iš 11 
galimų. Po tiek pat taškų surinko 
ir vokietis Lehmanas, o taip pat 
ir didmeisteris Lilientalis. Vi
siems jiems teko pasidalinti penk
tų, šeštą ir septintą vietą. Pirmą
sias dvi vietas pasidalino bulgaras 
ir rumunas, surinkę pusaštunto 
taško, o trečią ir ketvirtą vietą 
pasidalino serbas ir bulgaras, su
rinkę po septynis taškus. Po var
žybų, Mikėnas ir Lilietalis žaidė 
simultanus su Sofijos šachmati
ninkais. (LNA)
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ĮVAIRENYBES
KORTŲ ISTORIJA

Nėra žemėj tokio kampo, kur 
neloštų kortomis. Vieni lošia, no
rėdami maloniai praleisti laiką, 
kiti — kad išloštų pinigų, nes 
lošdamas nė vienas nemano pra
lošti...

Kas ir kada kortas sugalvojo, 
tikrai nežinoma, bet neabejoja
ma, kad jos atėjo iš Azijos. Yra 
kai kurių duomenų, kad jos su
galvotos Kinijoj 1120 metais.

Senovėje jos buvo piešiamos 
rankomis geriausiame pergamen
te, todėl buvo labai branginamos, 
ir jomis žaisti tegalėjo tiktai tur
tingieji. Tik penkioliktajame am
žiuje sugalvojus graviūrą medy
je, jas pradėjo gaminti fabriki
niu būdu.

Su metais viskas keičiasi, kei
tėsi ir kortos — jų dydis, forma, 

kštis menedžeriu Prancūzijos bok
se.

Tačiau rašytojo meilė boksui 
niekad neužgeso. Kaip jau minė
jome, iki 57 metų amžiaus (gimė 
1899 m.) jis mėgo užsimauti pirš
tines ir išmėginti savo jėgas spa- 
ringo kovose. Hemingvėjus taip 
pat labai domėjosi žinomomis ko
vomis ir labai aukštai vertino Rė
jų Robinsoną, ilgametį vidutinio 
svorio pasaulio čempioną.

Gerai žinodamas praktišką bok
są ir pažindamas boksininkų gy
venimą, Hemingvėjus visą gyve
nimą ruošėsi parašyti apie tai 
apysaką, bet taip ir mirė, neįvyk
dęs šio savo sumanymo.

Savo turtingame literatūrinia
me palikime Hemingvėjus paliko 
apsakymą bokso tema “Ketvirtis 
milijono”.

RAŠYTOJAS IR REDAKTORIUS
Rašytojas Jack London pavėla

vo nusiųsti apysaką, kurią buvo 
pažadėjęs vienam Niujorko žur
nalui. Redaktorius, po pakartoti
nų mėginimų gauti apysaką, pa
galiau atvyko pas Jack Londoną 
į viešbutį ir, jo neradęs, paliko 
tokio turinio raštelį:

“Brangus Jack: jeigu per dvi
dešimt keturias valandas negau
siu apysakos, atvyksiu vėl į vieš
butį ir nuspirsiu Tave nuo laip
tų. Aš visuomet ištesiu savo pa
sižadėjimą”.

Jack London atviruku jam at
sakė :

“Brangus Diek: jeigu visą savo 
darbą galėčiau atlikti kojomis, 
aš taipogi tesėčiau savo paža
dus...”

Vienas amerikietis berniukas, 
prisiklausęs apie visokia? pelnų 
sistemas, kuo grindžiamas visas 
amerikiečių gyvenimas, ėmė ir 
parašė savo seneliui laišką klaus
damas: “Išaiškink man, kas yra 
pelnas ir kaip galima pasipelnyti 
neskriaudžiant kitų?” Jo senelis 
buvo Fred I. Kent, LL. D., Coun
cil of New York University pir
mininkas ir buvęs Valstybės iždo 
rezervo komiteto direktorius. 
Dr-o Kent atsakymas savo vai
kaičiui:

Mano brangus sūnau,

bandysiu atsakyti į tavo klau
simą kaip galima paprasčiau. Pra
monės pelnas gaunamas dirbant 
kitiems ir pačiam pramonininkui. 
Kad gautųsi aiškesnis vaizdas, aš 
čia paduodu pavyzdį primityvios, 
necivilizuotos bendruomenės, ku
ri dirba ištisą dieną, kad galėtų 
išsilaikyti. Sakykim, kad tą ben
druomenę sudaro 100 asmenų. Ko
kios gal būti jų pelno operacijos?

Mūsų įsivaizduotoji bendruome
nė gyvena kalno papėdėje, o ge
rokai palipėjus į kalną yra šalti
nis, iš kurio ji semiasi vandens. 
Tos bendruomenės nariai kasdien 
sugaišta po valandą, pristatyda
mi sau vandens. Ir taip gyveni
mas vyksta diena po dienos, kol 
vienas iš jų pastebi, kad šaltinio 
vanduo sruvena kaip tik jų gy
venamos vietos kryptimi. Jis pra
deda kasti griovį, kai tuo tarpu 
kiti 99 tos bendruomenės nariai 
jo darbu visai nesidomi.

Pagaliau tasai šimtasis žmogus 
šaltinio vandenį atsiveda iki sn- 

spalva, piešiniai. Jų kaladės se
novėje turėjo 86 kortas.

Lietuvoje 18-tame amžiuje bu
vo kortų fabrikas Varėnoje.

Nepriklausomoj Lietuvoj kor
tas gamino tik valdžia. Ji skelb
davo kortų piešinių konkursus, 
kuriuos yra laimėję dailininkai B. 
Didžiokienė, M. Dobužinskis.

★
Aukščiausia moteris, lig šiol 

žinoma, yra Dolores Pullard, Lo- 
uisianoj, 8 pėdų ir 2 colių. Ma
žiausias vyras Goeffrey Hudson, 
kuris 1949 m. būdamas 30 metų 
amžiaus, turėjo 18 colių aukščio. 
Sunkiausias žmogus Robert E. 
Hughes, Illinois, jis 1958 m. svė
rė 1,069 svarus. Lengviausias vy
ras buvo Hopkin Hopkins, Wales, 
jis išgyveno iki 17 metų ir mir
damas svėrė 12 svarų.

★
Didžiausias gyvulys yra vadi

namas mėlynasis banginis, sveria 
131 toną, 108 pėdų ilgio. Greičiau
sias gyvulys Azijos bei Afrikos 
kačių veislės gyvulys, didumo su
lig leopardu, o greitis 84 mylios 
per valandą. Ilgiausias keliones 
atlieka jūrų paukštis albatrosas, 
kuris iš Filipinų nuskernda į Mid
way salas nenusileisdamas 4,120 
mylių. Greičiausia žuvis yra kard- 
žuvė — 39 mylios valandai.

★
Baisusis žemės drebėjimas bu

vo Japonijoje 1923 m. rugsėjo 1 
ten žuvo 142,807. Žiauriausias ug- 
niakalnio išsiveržimas buvo Kra- 
katoa, Indonezijoje, 1883 rugpjū
čio 27. Uolos buvo išmestos į vir
šų iki 34 mylių aukščio, ir garsas 
buvo girdėti už 3000 mylių.

Žemė sveria 5,887,613,230,000, 
000,000,000 tonų. Kiekvieną dieną 
ji susilaukia po 11,500 tonų kos
minių kritulių.

★
Stipriausia banga buvo paste

bėta Pacifike 1933 vasario 6 — 
buvo 112 pėdų aukščio. Žemėje 
aukščiausias kalnas nėra Everes
tas. Aukščiausias esąs Havajų sa
lų kalnas Mauna Key — 32,024 
pėdų aukščio, bet jo didžioji dalis 
po vandeniu. Didžiausias žemės 
kalnagūbris yra po vandeniu At
lante — jis yra 7,000 mylių ilgio 
ir 500 mylių pločio, žemiausia 
vieta žemėje yra Negyvoji jūra 
— 1,286 pėdos žemiau jūros ly
gio. Vandeningiausia upė yra 
Amazonė — ji įlieja į Atlantą po 
3,5 mil. kubinių pėdų vandens per 
sekundę.

Kas yra pelnas?
vo gyvenamosios vietos. Tada jis 
pasiūlo kitiems 99 žmonėms, ku
rie sugaišta kasdien po valandą 
laiko benešdami vandenį, kad jis 
sutinka jiems duoti vandens iš sa
vo šulinio, jeigu jie jam atidirbs 
už tai 10 minučių kasdien kiek
vienas. Tuo būdu jis gauna 990 
minučių kitų darbo jėgos jo kas
dieniniams reikalams, kas sudaro 
16 valandų į dieną. Tai yra labai 
didelis pelnas, bet tuo pačiu kiti 
devynisdešimt devyni bendruo
menės nariai sutaupo po 50 minu
čių j diena saviems rekalams.

Dabar pramonininkas, turėda
mas 16 valandų laisvo laiko, sa
vaime aišku, nenustoja planavęs 
ir bando išgalvoti ką nors kita. 
Dalį laiko jis praleidžia stebėda
mas tekantį vandenį jo iškastu 
grioviu. Jis mato, kad tekėdamas 
vanduo ridena akmenis ir paga
lius. Tada jis pagamina ratą ir iš
naudoja vandens jėgą, kuri gali 
sukti girnas ir malti grūdus. Ta
sai šimtasis žmogus prieina išva
dos, kad ne tik jam vienam, bet 
ir kitiems 99 bendruomenės na
riams yra įmanoma naudotis jo 
girnomis. Tada jis ir pasiūlo 
jiems: aš jums leisiu naudotis 
savo malūnu, jeigu jūs man skir
site vieną dešimtadalį savo laiko, 
kurį praleidžiate bemaldami sa
vo grūdus. Jie sutinka, ir tuo pa
čiu pramonininkas papildo savo 
pelną. Šį laimėtą laiką arba pel
ną jis išnaudoja savo gerbūviui: 
pasistato, geresnius namus, pato
giau įsirengia. Ir taip tam šimta- 
jam žmogui sekasi ir toliau, kas
kart vis daugiau jam išgalvojant 
būdų ir priemonių, kurias jis iš
naudoja pagelbėdamas kitiems li
kusiems 99 bendruomenės nariams 
ir gaudamas iš jų dešimtadalį jų 
sutaupyto laiko.

Pagaliau tam šimtajam susida
ro tokios patogios gyvenimo są
lygos, kad jam pačiam nereikia 
rūpintis kasdieniškais reikalais, ir 
jo visas laikas yra laisvas: jį ga
li išnaudoti, kaip patinka. Jeigu 
jis nori, gali ir nedirbti — jo 
maistas, pastogė ir apranga ga
minama kitų. Tačiau jo protas 
veikia visą laiką, ir "rezultate kiti 
99 laimi daugiau laiko ir naudoja
si didesniais patogumais. Pavyz
džiui, tasai šimtasis pastebi, kad 
vienas iš 99 geriau pasigamina 
batus, negu kiti. Jis patvarko 
taip, kad tasai užsiima vien tik 
batų gamyba ir iš to gautu pelnu 
apsirūpina pastoge ir pragyveni
mu. Kiti 98 nesirūpina batų ga
myba ir už tai skiria dešimtadalį 
savo sutaupyto laiko pramoninin
kui. Tasai devyniasdešimt devin
tasis irgi dirba trumpesnes va
landas, nes mokamas laikas de
vyniasdešimt aštuonių žmonių da
linai irgi jam duodamas to šhn- 
tojo.

Ilgainiui šimtasis pastebi, kad 
vienas iš likusių 98-nių siuva daug 
geriau rūbus, negu kiti, h- jis taip 
sutvarko, kad tasai siuvėjas vers
tųsi vien tik savo specialybe, 
ir t.t.

Vien tik to šimtojo bendruome
nės nario pramatymais ir inicia
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tyva susidaro koordinuotos darbo 
jėgos, bendruomenėje kyla žmo
nių gerbūvis. Kiekvienas turi via 
daugiau ir daugiau laisvo laiko. 
Kiekvienas ima pats įdomautis 
savo dirbamu darbu, kaskart vis 
{nešdamas pagerinimų ir patobu
linimų. Išvadoje, kiekvienas as
muo randa sau tinkamą vietą pa
žangioje bendruomenėje.

Tačiau prileiskim, kad tasai 
šimtasis, atsivedęs vandenį iš 
kalno prie savo gyvenamosios 
vietos ir pasakęs kitiems: jeigu 
jūs man duosite kasdien 10 minu
čių savo sugaišto laiko ir darbo 
jėgos, kurią išeikvojate benešda
mi vandenį, aš jums leisiu nau
dotis vandeniu iš savo šulinio, 
jie būtų jam atsakę: mes esame 
99, o tu tik vienas. Mes naudosi
mės vandeniu tavęs nesiklausę, 
ir už tai nieko tau neduosime 
Kas tokiu atveju atsitiktų? Jo vi
sa iniciatyva ir įsteigtoji pramo
nė būtų buvus atimta. Jis įsiti
kintų, kad nieko negali laimėti 
spręsdamas problemas, nes vis- 
tiek turėtų dirbti ištisą dieną no
rėdamas išsilaikyti. Gyvenimas 
būtų palikęs toks pats be jokios 
pažangos ne tiek jam, bet ir ki
tiems.

Bet sakykim, kad tie devynias
dešimt devyni nepastojo kelio 
anam šimtajam galvoti ir pla
nuoti, ir tuo pačiu bendruomenė 
turtėjo. Prileiskim, kad neužilgo 
atsirado dar šimtas šeimų. Vai
kams augant įsitikinta, kad jie 
turi būti išmokinti gyventi. Ta
da produkcija jau bųtų pasiekusi 
tokio lygio, kad jau įmanoma ati
traukti darbininkus nuo darbo, 
mokėti jiems, kad mokytų jau
nuosius.

Besivystant protui pradėtos 
vertinti ir gamtos grožybės, žmo
nės pradėjo piešti — užgimė me
nas, išsivystė muzka. Ir taip at
sirado galimybių tiems, kurie bu
vo linkę menui, skirti tam dau
giau laiko ir parduoti savo kūri
nius kitiems. Taip besivystant pa
žangai kiekvienas bendruomenės 
narys, prisidėdamas savo laimėji
mais prie bendruomenės gerovės, 
palengva darėsi ir pats vis labiau 
ir labiau priklausomas nuo kitų 
bendruomenės narių. Ir nebent 
pagieža ar pavydas bei neteisingi 
įstatymai galėjo tokiai pažangai 
pastoti kelią.

Ar dar reikia daugiau įrody
mų, kad pramonės pelnas nieko 
neskriaudžia, o kaip tik palengvi
na gyvenimą kitiems?

Šie principai yra vykdomi di
delėje valstybėje, tokioje kaip 
Amerika, lygiai kaip ir mūsų 
augščiau įsivaizduotoj bendruo
menėj. Įstatymai, žudą iniciatyvą 
ir žaloją teisingą pramonę, stab
do pažangą. Gryno pelno nereikia 
bijoti nes jis kelia bendrą gero
vę.

Mes turime patys statyti ir ge
rinti, ką kiti pastatė. Mes turi
me būti teisingi kitiems žmonėms, 
kitaip pasaulis bus prieš mus.

Tavo Senelis
Sulietuvino A. Bukas
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Lietuviai Australijoje

ADELAIDĖS APYL. VISUOTINIS SUSIRINKIMASMELBOURNE
. PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Rugpjūčio 12 d. įvykusiame Mel
bourne Lietuvių Klubo naujos Ta
rybos posėdyje pasiskirstyta pa
reigomis: Jonas Valys — pirminin
kas, gyv. 7 Osborne Str., South 
Yarra, Jonas Antanaitis — vice
pirmininkas, gyv. 93 Madeline Str., 
Clayton, Vytautas žižys — sekreto
rius, gyv. 14 Leonard Str., North- 
cote, tel. 48 3589, Bronius Vanagas 
— iždininkas, gyv. 332 Tooronga 
Rd., Tooronga, tel. 20 46185, Leo
nas Vacbergas — narys parengimų 
reikalams, gyv. 36 Walpole Str., 
Kew, tel. 86 6032, Klemensas Bal
tokas — narys ūkio reikalams, gyv. 
142 Cramer Str., W. Preston, tel. 
47 5675 ir Juozas červinskas, gyv. 
12 Francis Grove, Thornbury, tel. 
44 3691.

Malonu matyti Taryboje keletą 
naujų veidų. Tikėkime, kad Klubo 
Taryba su nauja energija stiprins 
Lietuvių namus visos Melbourne 
lietuvių bendruomenės labui. Mes 
gi eiliniai nariai ir visi Melbourno 
lietuviai eikime j talkų Tarybai 
vykdant jos užsimotus darbus.

DIDYSIS LIETUVIŲ 
NAMŲ BALIUS

Jau savo pirmame posėdyje nau
joji Taryba aptarė metinio Lietu
vių Namų baliaus reikalus. Ba
lius numatytas spalio 12 d. Naujo
jo parengimų vadovo p. L. Vac- 
bergo pareiškimu baliuje būsianti 
tikrai nuotaikinga programa ir vi
sa kita svečių malonumui.

PRANEŠIMAS
ALB Melbourne apylinkės val

dyba praneša, kad Tautos šven
tės minėjimas įvyks rugsėjo 9 d. 
(sekmadienį) 2 vai. p.p. Colling
wood policijos salėje, Stanton 
St., su platesne programa. Orga
nizacijos prašomos dalyvauti or
ganizuotai, su vėliavomis.

Po minėjimo socialinė moterų 
globos draugija pavaišins gar
džiais užkandžiais. Vakare, saulei 
leidžiantis, Lietuvių Klubo na
muose vėliavos nuleidimas.

Apylinkės Valdyba

: EUROPIETIS SPECIALISTAS ___ ::
OPTIKAS f ::

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., C' 
šeštad. 9-13 vai. J
8th Floor, Capitol House, 109 S wans ton St., Į
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall) V »

Tel. 62-2231

LINKSMAS
Prie mirštančio

Prie merdinčio vyro susirinkus 
visa šeimyna.

— Nepamiršk, kad Kiaulėnas 
man liko skolingas šimtų litų, — 
šnabžda mirštantis.

— Kokia jo šviesi sąmonė ir 
mirštant, — pro verksmus sako 
žmona.

— Ir nepamiršk, kad aš pats lie
ku skolingas Jurėnui du šimtus 
litų, — prideda ligonis.

— Viešpatie, jis ir vėl kliedi, 
— nusiminė žmona.

BLOGAS VALYTUVAS

Valytuvų pardavėjas demonst
ruoja valytuvą būriui moterų. Jis 
paberia ant kilimo smėlio ir gra
žiai jį valytuvu vėl išvalo.

— Na, puikus aparatas, — sako 
•pardavėjas. — Niekas nenorit

+

" NAUJA KRAUTUVĖ
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ALB Adelaidė* Apylinkės vi
suotinis susirinkimas šaukiamas 
1962 m. rugsėjo 30 d. 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose, Eastry str., 
Norwood. Laiku nesusirinkus rei
kalaujamam narių skaičiui, susi
rinkimas įvyks už pusės valandos 
ir bus laikomas teisėtu nežiūrint 
dalyvių skaičiaus.
Susirinkimo dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas. 
...2. Susirinkimo prezidiumo su
darymas.

3. Mandatų K-jos rinkimas.
4. Atstovų į suvažiavimą rinki

mas.
5. Meno dienoms ir spotro šven

tei ruošti Komitetų pranešimai.
6. Klausimai ir sumanymai ir
7. Susirinkimo uždarymas.
Apylinkės Valdyba, prisilaiky

dama ALB statuto, šiam susirin
kimui pravesti numato šias tai
sykles:

1. Siūlyti kandidatus, balsuoti 
sprendžiant bendruomenės reika
lus ir rinkti atstovus turi teisę 
kiekvienas bendruomenės narys 
18 metų amžiaus ir sumokėjęs 
lietuvio mokestį už 1962 m., arba 
pareiškęs, kad jis nedirba.

2. Pirmam punkte nurodytas są
lygas atitinkančiam bendruome
nė* nariui Apylinkės Valdyba iš
duoda paruoštas balsavimo ir rin
kimo korteles, kurias gaudami,

ATRASTI SENOVĖS 
KORINIAI

Šiaurinėje Italijoje užtkti uo
lose piešiniai, kurie laikomi apie 
4.000 metų senumo. Esą atrasta 
apie 25.000 gerai išsilaikiusių fi
gūrų, vaizduojančių ano meto 
žmonių papročius, kasdieniško gy
venimo detales.

KAMPELIS
pirkti?

— Ne, — taria viena moteris, 
— nenorime, nes jis mums netin
ka, mes nė viena neberiame smė
lio ant kilimo...

5 KERTAMOSIOS IR 95 
RANKINIAI DALGIAI

Lietuvos sovietinėje propagan
doje vis šnekama apie kombainų 
gausumą ir jų nuolatinį daugėjimą. 
Bet štai Vilniaus radijas liepos 31 
d. pranešė iš Lazdijų rajono, Kirs
nos kolchozo, kad ten tą dieną ru- 
giapiūties laukuose dirbę 5 kerta
mosios ir 95 rankiniai dalgiai. Apie 
kombainus nė neprisiminta.

Kai kurie kolchozai, norėdami 
darbininkus geriau paskatinti daly
vauti derliaus nuėmime, duoda 
jiems nemokamus pietus (pvz., 
Varnių raj. Medvėgalio kolchoze). 

jie pasirašo sąraše. Mokesčio pri
ėmimas ir kortelių išdavimas pra
dedamas 2 vai. 30 min. ir užbai
giamas .susirinkimui prasidėjus.

3. Kandidatai siūlomi raštu 
Apyl. Valdybos paruoštuose for
muliaruose, kurie gaunami pas 
valdybos narius.

4. Renkamais gali būti bendruo
menės nariai nejaunesni 21 m. 
amžiaus ir turį teisę balsuoti. 
Kandidatų sutikimas būti renka
mais turi būti patiektas raštu.

5. Apylinkės Vaidybos iždinin
kas arba jį pavaduojąs valdybos 
narys savo parašu patvirtina, kad 
siūlytojas ir kandidatas yra su
mokėję lietuvio mokestį už 1962 
m arba pareiškę, kad nedirba.

6. Renkant atstovus balsuoja
ma slaptai. Išrinktais laikomi pa
gal eilę daugiausia ’balsų gavę 
kandidatai. Jei kandidatai gautų 
po lygiai balsų, išrinktu laikomas 
vyresnis amžiumi.

7. Balsuojant į 'rinkimo lapelį 
įrašoma tik tiek kandidatų, kiek 
reikalinga išrinkti. Rinkimų lape
liai, kuriuose bus įrašyta daugiau 
kandidatų, negu bus reikalinga 
išrinkti, skaitomi negaliojančiais.

Pakeitimus statuto reikalu pra
šome siųsti Adelaidės Apylinkės 
Valdybai Box 1296 L G.P.O., Ade
laide.

Adelaidės Apylinkės Valdyba

KIEK AŠ SUŽINOJAU! PAMALDOS

Manau, kad sydnėjiškiams tik
rai bus įdomu pasiklausyti p.p. 
J.P. Kedžio ir V. Šliogerio (Senj.) 
Šviesos parengime, kuris įvyks 
ateinantį šeštadienį, rugsėjo 1 d. 
7.30 vakare Redfern Lietuvių na
muose. Dainų šventės koncerto 
metu p. V. Šliogeris trynė ran
kas iš pasitenkinimo: esą, daly
vauja koncerte visų Sydney lie
tuvių Draugijų ir organizacijų 
pirmininkai (Mano špionažas tiks
lesnis: tą vakarą vieno pirminin
ko tikrai trūko, užtat dalyvavo to 
vieneto visi nariai Ij.

★

Vienas Mūsų Pastogės skaity
tojas iš Pietų Australijos prašo 
patikslint, kad paskutiniu metu 
sovietų paleisti erdvėse skraidė 
visai ne rusai, kaip kad buvo šia
me laikraštyje rašyta, o vienas 
ukrainietis ir kitas čiuvasas. Ga
limas daiktas, kad šitoji pastaba 
visai vietoje.

★

Bankstowniškė S. Ramanaus
kienė darbe neseniai susilaužė 
ranką, šiuo metu prisilaiko na
muose.

★

Ponia šimborienė iš Greenacre 
pereitą savaitę po sėkmingos ope
racijos grįžo iš ligoninės ir svei
ksta namuose. Nors dar ne visai 
sustiprėjus vis tik dalyvavo pe-

BŪDINGAS ŽYDŲ RŪPESTIS
Melbourno The HERALD (Late 

City Extra) š.m. rugpjūčio mėn. 
18 d. laidoje tilpo straipsnis tokiu 
pavadinimu: — Jewish plan to 
“Australianise” new settlers here 
— (Žydų planas suaustralinti čia 
naujuosius ateivius).

Minėtame straipsnyje rašoma, 
kad planą suaustralinti čia nau
juosius ateivius pavaizdavo Mel
bourne besilankydamas Jungtinių 
Amerikos Valstybių žydų sociali
nės tarnybos lyderis Saul Jaftes.

Saul Jaftes yra Tarptautinės 
Tarybos, didžiausios pasaulyje žy
dų reikalams organizacijos, vadi
namos B’nai B’rith, sekretorius. 
Jis pareiškė, kad Australija ne
galinti leisti turėti mažų svetimų 
tautinių bendruomenių. Amerika 
vykdydama savo emigracijos pro
gramą įsitikinusi, kad naujiesiems 
ateiviams esąs lemiamas dalykas 
išmokti naujo gyvenamojo krašto 
kalbos. Jie šiame darbe taip pat 
privalą turėti tokią nuovoką, kad 
ateivių sekanti generacija aiškiai

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Po Sydnėjaus Spaudos Baliaus, 
Latvių salėje Strathfield, yra ras
tas moteriškas balinis rankinu
kas, deimantinė sagtis, deimanti
nė apyrankė ir 1 auskaras.

Pametusieji šiuos dalykus pra
šomi kreiptis į R. Venclovą 9 
Lemnos street ..Homebush, ..tel. 
UM 6208.

“AUŠROS” TUNTO 
PRANEŠIMAI

š.m. rugsėjo, mėn. 2 d. 3 vai. 
p.p. “Dainavos” lietuvių namuose 
Bankstown’e įvyks “Aušros" tun
to sueiga. Sueigoje vienetų da
lyvavimas būtinas.

• • *
Tą pat dieną (1962.IX.2) po 

sueigos ten pat tuntas ruošia ar
batėlę skautų tėvams ir rėmė
jams. Visi suinteresuotieji skautų 
veikla malonei kvje'čjami šiojd 
sueigoje ir arbatėlėje dalyvauti 
ir moraliai paremti tunto skau
tus ir jų vadovus.

• • •
Dar kartą primenama, kad tė

vai, norintieji leisti savo vaikus 
— skautus į jubiliejinę skautų 
stovyklą Adelaidėje, turi regis
truoti juos pas kontingento vadą, 
s.v.v.sl. T.J. Rotcą, 69 Belmore 
Street, Fairfield, ne vėliau š.m. 
rugsėjo 2 dienos. Stovykla įvyks 
1963 metais sausio 2 .— 11 d.d. 
Kontingentas į stovyklą vyks 
traukiniu. Turį kitas susisiekimo 
priemones bei galimybes ir norį 
stovykloje dalyvauti turi taip pat 
be išimties registruotis.

s.v.v.sl. T.J. Rotcas, 
Aušros” Tunto adjutantas 

★

Rugsėjo 9 d. ALB Cabramat- 
ta, Bankstown ir Sydney Apylin
kių Valdybos ruošia rugsėjo 8-tos 
Tautos Šventės minėjimą “Dai
navos” salėje Bankstown.

★
ALB Bankstown Apylinkės Val

dyba rugsėjo mėn. 15 d. rengia 
šokių vakarą su įvairia programa 
“Dainavos”. salėje Bankstown.

įeitą šeštadieni įvykusiame kon
certe.

★

Vyriausias iš penkių Dryžų bro
lių (Giedrius) neišlaikė ir krito: 
ateinantį šeštadienį įvyksta jo 
vestuvės. Jau iš anksto linkime 
jam gražaus gyvenimo ir šeimy
ninės laimės.

★

Hamiltone (Kanadoje) lietu
viai pradėjo statyti savo namus. 
Nupirktas sklypas už 40.000 do
lerių, o pats pastatas kainuosiąs 
apie 260.000 dolerių. Lėšos ren
kamos platinant šėrus po 100 dol. 
vertės.

★

N.S.W. Dainų Šventėje dalyva
vo ir keletas mūsų tautiečių, ku
rie sėdi apkerpėję bušuose ir nie
kur nesirodo. Vienas iš jų po kon
certo stebėjosi-: po tokių grožy
bių negaliu žado atgauti. O aš 
vis buvau įsitikinęs, kad lietuviai 
temoka tik vyžas pinti. Pasirodo, 
jis tiek jau pažangus, kad buvo 
atvykęs naujausiu Falkono mode
liu.

★

Viename iš Australijoje leidžia
mų lietuvių savaitraščių antraštė
se visi žodžiai pradedami didžią
ja raide. Nauja lietuvių rašybos 
era, su šiuo laikraščiu pradėta ir 

būtų verta pripažinti gyvenamo
jo krašto piliečiais. B’nai B’rith 
organizacija ir imsis šio darbo 
Australijoje

Saul Joftes pareiškė, kad Syd
ney tuojaus bus įsteigta B’nai 
B’rith organizacijos Didžioji Dis- 
trikto Loža. {steigtoji Loža su
teiksianti 1500 šios organizacijos 
narių šiame krašte įgaliojimus, 
pagal kuriuos jie daug lokalinio 
pobūdžio dalykų tvarkys sayysto- 
viai, nelaukdami iš pasaulinio or
ganizacijos centro, esančio Wa
shington, USA, patvirtinimų.

Organizacijos veikla būsianti 
koncentruojama pirmiausiai žydų 
ateivių į šį kraštą reikalams; ta
čiau, eventualiai jie tikisi darbą 
išplėsti ir ne žydų tautybės vie
tos ateivių reikalams.

Straipsnio mintys būdingos tuo, 
kad Australijos ateivių “suaustra- 
linimo” reikalais pasišovė rūpin
tis žydų organizacija, kurio 
centras yra už Australijos ribų.

Vrz.

RUGSĖJO 8 IR MAIRONIO 
MINĖJIMAS

Prieš kiek laiko Ateitininkai 
sendraugiai Katal. Centre buvo 
surengę tautos dainiaus Maironio 
minėjimą, kuriame dalyvavo da
lis pamaldosna atsilankiusių lie
tuvių.

Antrą Maironio minėjimą, su
jungtą su Tautos Švente, rengia 
Adelaidės Apylinkės Valdyba Lie
tuvių Namuose rugsėjo 9 dieną.

Minėjimo tvarka:
10 vai. vėliavos pakėlimas Lie

tuvių Namų sodelyje.
11 vai. pamaldos Šv. Kazimiero 

koplyčioje.
3 vai. popiet minėjimas su me

nine dalimi Lietuvių Namuose.
Po minėjimo — vėliavos nulei

dimas.
Idėjos, kurias lietuvių tautoje 

sėjo atgimimo dainius Maironis, 
yra didžiai svarbios ir' tremtyje 
gyvenantiems lietuviams. Jeigu 
senimui jos nėra labai svetimos, 
tai jaunimas tų idėjų nelabai jau
čia, nes tremtyje gimusiems jau
niams nebuvo progos arčiau su 
jom susigyventi nei mokyklose, 
nei gyvenime. Pravartu būtų pa
čioms jaunimo organizacijoms 
kiek aktyviau platinti Maironio 
siekimus savo narių tarpe. (ALŽ)

PADĖKA
Bankstown apylinkės Kultūros 

Taryba reiškia nuoširdžią padėką 
asmenims ir meno grupėms, pri- 
sidėjusiems prie sėkmingo Mairo
nio minėjimo parengimo, rugpjū
čio 12 d. Dainavos salėje: p.p. S. 
Skoruliui, kun. P. Butkui, J.A. 
Jūragiui, A. Plūkui, K. Kavaliaus
kui ir “Dainos” chorui, deklama
toriams — pp. K. Dauguvietytei 
— šniukštienei, M. Osinaitei — 
Cox, D. Labutytei, A. Gasiūnui, 
Bijūnėliams ir Rožytėms, P. Bel- 
kui, Sankauskui, Makarui, K. Ste- 
poniukui, R. Ramanauskui, B. Ža
liui, Mikutavičiūtei ir R. Adomė- 
naitei. Taip pat dėkojame ateiti
ninkams ir skautams, organizuo
tai dalyvavusiems pamaldose, ly
giai ir visiems svečiams, gausiu 
dalyvavimu pagerbusiems mūsų 
didį poetą Maironį. Ačiū.

Bankstown Apylinkės 
Kultūros Taryba

KATALIKAMS

Rugsėjo 2 d. pamaldos Banks
town lietuviams 10 vai. 45 min. ir 
Camperdown 12 vai.

greičiausia su juo ir baigsis, šiaip 
tiek lietuvių, tiek ir kitų tautų 
laikraščiuose vartojama bendrinė 
rašyba,

★

Į dainų šventę iš Newcastle 
atvyko drauge su kitais ir Dr. M. 
šeškus. Sydnėjiškiai vos tik už
uodę tuoj šokosi lipdyti Medžio
tojų Draugiją. Jau sekančią die
ną (rugpjūčio 26) įvyko steigia
masis susirinkimas, kuriame daly
vavo trylika entuziastų. Sudary
ta paskubomis laikinoji valdyba iš
H. Keraičio, J. Bistricko ir O. 
Motuzo. Besigraibant apie muš
kietas svečias vėl pasitraukė at
gal į Newcastle.

★

Dirigentas S. Žukas teigia, kad 
Newcastle lietuvių tarpe siaučia

BANKSTOWNISKIU RŪPESČIAI

MIELI TAUTIEČIAI
Rugsėjo 1 d. 5 vai. v. įvyks 

Bankstowno Lietuvių Namų vi
suotinis narių susirinkimas. Šis 
nepaprastas susirinkimas turi iš
spręsti gana svarbų Bankstowno 
Lietuvių Namų priestato klausi
mą. Valdyba patieks to reikalu 
provizorinį priestato planą ir kaš
tus. Kaip visados realiai ir apgal
votai turėsime juos apsvarstyti.

Matome, kad Bankstowno Lie
tuvių Namai pamažu tampa viso 
Sydnėjaus lietuvių namais. Šian
dieną mes čia randame ir chorą, 
ir teatrą, ir tautinių šokių grupę 
repetuojančius ir dirbančius, mo
kyklą, sportininkus, skautus, at
eitininkus, Soc. Moterų Globos 
d-ją ir daug kitų ruošančius susi
rinkimus, minėjimus, pobūvius ir 
t.t. Nenuostabu, kad mums vi
siems kaip ir ankštą pasidarė. 
Todėl iškilo reikalas pašalinti 
kliūtis. Vietos statybai turime 
daug, reikia tik visų pritarimo ir 
prsidėjimo, ir nepajusime, kaip 
turėsime gražius ir patogius na
mus.

Svarbius reikalus spręskime vi
si. Todėl kiekvieno nario su šei
ma dalyvavimas būtinas. Po susi
rinkimo pasilinksminimas.
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ALB KRAŠTO 
VALDYBA DĖKOJA

ALB Krašto Valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems SPAUDOS 
BALIAUS, įvykusio š.m. 8-18 d. 
Latvių salėje Strathfield, rėmė
jams bei talkininkams, o ypač:

1. Apylinkių pirmininkams p.p.
H. Stošiui, M. Zakarui ir E. Mi- 
gevičiui, kurie suorganizavo ir 
pristatė maistą į balių.

2. Bufeto vadovei p. T. Sim- 
niškienei ir jos talkininkėms: p.p. 
Narbutienei, A. Montvydienei, 
Bielienei, G. čujes, B. Kutkienei,
I. Venclovienei, L. Čelkytei ir I. 
Čepulytei.

3. Loterijos vadovui p. M. Za
karui, fanto aukotojai p. L. Le- 
lešienei ir visiems bilietų platin
tojams.

4. Salės paruošimo, tvarkos pa
laikymo ir kitų darbų talkinin
kams: p.p. V. Dantai, K. Belkui,
J. Kurlinskui, E. Mensonui, A. 
Makarui, A. Montvydui, VI. Pata
šiui, S. Pašėsai, V. Šablevičiui ir
S. šiškai.

5. Maisto aukotojams: p.p. Ado- 
mėnienei, A. Andrėjūnui, Baltia 
Pty. Ltd., Bankstowno apylinkės 
Valdybai, Belkienei, Bitinienei, A. 
Blažinskui, Boreikienei, Bukevi- 
čienei, čujes, Daudarienei, Dau- 
kienei, Deikienei, Dudaitienei, J. 
Grybui, P, Grosui, Jablonskienei, 
Jarembauskienei, Kutkienei, Lc- 
lešienei, Migevičienei, P. Mika
lauskui, Narbutienei, Petniūnie- 
nei, Protienei, Rama.na,usk£ėhei, 
G. Reisgytei, Rušienei, P. Saka
lauskui, Simniškienei, Statkienei, 
Šapronienei, Venclovienei, Virgi- 
ninkienei, K. Vincūnui, Zakarie- 
nei ir Žygienei.

6. Visiems mieliems svečiams, 
kurie savo gausiu atsilankymu 
pagerbė tradicinį Sydnėjaus Spau
dos Balių ir materialiniai parėmė 
bendruomenės laikraštį “Mūsų 
Pastogę”.

Krašto Valdyba

EVANGELIKAMS

Pranešama, kad sekančios pa
maldos Sydney lietuviams evan
gelikams gimtąja kalba įvyks š.m. 
rugsėjo 2 d. 12.30 vai. Sydney 
evangelikų bažnyčioje, 90 Goul- 
burn Street, City.

Tautiečiai kviečiami kuo gau
siau atsilankyti ir išklausyti Die
vo žodžio savąja kalba.

Parapijos Tarybos sekretorius

pavojinga pasipinigavimo liga. Ir 
dalis jo choristų šios karštligės 
gniaužomi negalėo atvykti į Dai
nų Šventę.

★
Dailininkė Eva Kubbos, kurios 

dailės kūrinių paroda dar tebe
vyksta Barry Stern galerijoje 
(Paddington), staiga pralobo. To 
pasėkoje pereitą savaitę Sydney 
priemiestyje Glebe užpirko namą.

Sydnėjiškiai p.p. Klygiai nuvy
kę į Canberra pateko į moterų 
vienuolyną. Ku-ka

Bankstown Liet. Namų visuo
tinio narių susirinkimo, įvykstan
čio rugsėjo 1 d. 5 vai. p.p. Dai
navoje

darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo ir mandatų ko

misijos sudarymas.
3. Namų Valdybos pranešimas.
3. Revizijos Komisijos praneši

mas.
5. Diskusijos dėl pranešimų ir 

revizijos komisijos protokolo tvir
tinimas.

6. Namų padidinimo klausimas.
7. Klausimai ir sumanymai.
8. Užkandžiai ir pasilinksmini

mas griežiant plokštelių muzikai.
Kvorumui nesusirinkus paskir

tu laiku po valandos šaukiamas 
antras susirinkimas ir bus teisėtas 
nežiūrint susirinkusiųjų skaičiaus.

Kviečiame visus narius su šei
momis susirinkime dalyvauti. Į 
susirinkimą gali atvykti ir tie lie
tuviai, kurie dar iki šiol nebuvo 
nariai, bet prie įėjimo sumokėję 
£5 tampa pilnateisiais nariais.

Bankstowno Lietuvių^ Namų
Valdyba
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