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TURIME KĄ 
PARODYTI

Vykstant pasaulinei pramonės 
parodai Sydnėjuje, tuo pačiu 
metu A'.d’.iy. banko vitrinoje 
įrengta ir atidaryta judriausioje 
Sydnėjaus gatvėje iš pažiūros 
stebint kukli lietuviška parodė- 
lė, kuri noromis nenoromis pa
traukia gatvės praeivių dėmesį. 
0 tų praeivių pro tą vietą per 
dieną praeina keliolika tūkstan
tių. Tuo pačiu metu dvi paro
dos, skirtingos savo apimtimi ir 
turiniu. Kai pirmoji — pramo
nes paroaa apima paskutiniojo 
meto pramonės ir technikos lai
mėjimus, antroji — lietuvių ty
liai bet iškalbingai liudija lietu
vių tautos šimtmečiais sukaup
tus kultūrinius turtus. Jeigu pir
moji reprezentuoja kraštų civi
lizacinį pažangumą neliesdama ir 
neužkliudydama tautinės kultū
ros, tai antroji — lietuviška ba
zuojasi pačios lietuvių tautos 
kultūra, ją atskleidžia savo kul
tūros nepalyginamais 'pavyz
džiais. Šitokia reprezentacinė 
tautinės kultūros parodėlė dau
gelio praeivių tarpe sukelia nuo
stabą ta tauta, kuri gali ir turi 
ko parodyti ir prieš kitus pasi
didžiuoti. Sakyčiau, tai pats iš
kalbingiausias tautinės kultūros 
liudijimas ypač tiems, kurie ši
to viso neturi ir vargu ar kada 
turės. Ir galima drąsiai teigti, 
kad jeigu Lietuva ir dalyvautų 
su savo pramonės gaminiais 
šiandie vykstančioje ‘Trade Fair 
parodoje, ji niekados nelaimėtų 
to dėmesio ir to respekto, ką ji 
laimi šia kuklia savos kultūros 
ekspozicija Jurgio gatvėje.

Ties šita vieta tektų kiek ir 
daugiau susimąstyti. Kartais mes 
išgirstame nusiskundimų, kad 
lietuviai iš viso neturį prieš ki
tus kuo pasirodyti arba ko nors 
apie save ir savo kultūrą pasa
kyti. Tačiau praktika visai ką 
kitą byloja. Šitoji lietuvių kul
tūros parodėlė Sydnėjuje sveti
miesiems bylote byloja, kokius 
kultūrinius turtus savyje turi su
kaupusi daugeliui pirmą kartą 
girdėta lietuvių tauta. Ir tai nė
ra viskas. Tai tik maža maža 
dalelė to, ką mes turime ir ga
lime iškelti ir atskleisti. Nelai
mė yra ta, kad mes patys dau
geliu atžvilgių neįvertiname sa
vo kultūrinių vertybių ir pra
randame tai, ką kiti mokėtų 
šimteriopai išnaudoti. Gal būt 
dėl to, kad mes su tuo esame 
perdaug susigyvenę ir mums tas 
pasidarė kasdieniška, o gal tuo 
pas mus atsiskleidžia menkaver
tiškumo bruožas charakteryje, 
kuris kliudo pakelti galvą prieš 
kitus. Kiti turi savo rankose ato
mines galybes, stebuklinguosius 
technikos gaminius, bet su pa
vydu žiūri į mus, kad nors mes 
to ir neturime, bet pas mus gy
va tautos dvasia, jos šimtme- 
iiais kurta kultūra, kuri yra 
drauge ir mūsų ginklas, kaip toji 
Dovydo rankoje kilpinėlė prieš 
Galijoto kardą. Iš čia matome, 
kokie mes esame turtingi! Tą'dar 
patvirtina tas faktas, kad šiai 
parodai rengti nereikėjo milži
niškos organizacijos — užteko 
tik dviejų žmonių, kurių vienas 
ėmėsi iniciatyvos, o antrasis pir
mojo surinktas gėrybes taip mo
kėjo atrinkti ir išdėstyti, kati jos 
pačios kalba be vertėjo apie Lie
tuvą ir lietuvių tautą. Kitų tau
tų žmonės, paskatinti mūsų pa
vyzdžio, taip pat įieško su mūsų

AMERIKA SU PAVERGTAISIAIS VAJUS bendruomenei
PLAČIAI PAMINĖTA PAVERGTŲJŲ SAVAITE AMERIKOJE

JAV Prezidento J. F. Kennedy 
liepos 5 d. paskelbtoji Pavergtųjų 
Tautų Savaitė liepos 14-20 dd. 
plačiai paminėta ne tik JAV-se, 
bet ir už jų ribų. Ligi liepos 16 d.
10 valstybių paskelbė PT Savaitės 
proklamacijas: Alabama, Dela
ware, Havaijai, Indiana, Iowa, 
Maryland, Montana, Nebraska, 
Pennsylvania ir Rhode Island. Iš
kilmingos apeigos, manifestacijos 
vyko ne tik Vašingtone, New Yor
ke, bet ir daugelyje kitų JAV 
miestų. New Yorke specialų ma
nifestą apie pavergtųjų tautų tei
sę į laisvę ir nepriklausomybę 
paskelbė penkios organizacijos, 
kurių tikslas kelti pavergtųjų rei
kalus — vieną iš tų organizacijų 
(vid. ir rytų amerikiečių kilmės) 
atstovavo prel. J. Balkūnas. New 
Yorke liepos 14 d. šv. Patriko ka
tedroje jvyko iškilmingos pamal
dos — jas laikė kard. F. Spel- 
mann. Katedroje buvo gausiai 
Įvairių tautybių žmonių, o mote
rys buvo pasipuošusios tautiniais 
rūbais. Pamaldos buvo ir kitose 
bažnyčiose. Tą pačią dieną ties 
PET pastatu (jis priešais Jungt. 
Tautų rūmus) įvyko vėliavų pa
kėlimo apeigos. Kalbėjo Kongreso 
atstovas iš Indianos valst. W.G. 
Bray, Chr. Emmet, PET Seimo 
pirm. G.M. Dimitrovas ir prel. 
Balkūnas. Kongresmanas Bray 
kalbėjo: “Laisvi rinkimai paverg
tųjų tautų tarpe turėtų būti prie
laida bet kokiems pasitarimams 
dėl nepuolimo sutarties tarp NA
TO valstybių ir Varšuvos pakto 
kraštų. Reikalavimas pavergtoms 
tautoms suteikti laisvę ir jų pa
čių pasirinktą vyriausybę turi bū
ti kartojamas įvairiuose pasaulio 
forumuose, J. Tautose, per spau
dą, radijus ir televiziją” — pa
brėžė Bray.

PET pirm. Dimitrovas pabrė
žė: “Mes kviečiame Pasaulio Or
ganizaciją — J. Tautas parodyti

POLITIKOS LINIJA
Sovietai drauge su Maskvoje 

buvusiais vengrais paskelbė užsie
nio politikos gaires. Pažymėta, 
kad 1. “taikingo sambūvio” (ko
egzistencijos) principas atitinka 
taikos ir visų kraštų saugumo 
interesams, 2. Europoje susidary
tų nauja padėtis, jei vak. vokie
čiai įsigytų branduolinius gink
lus ir rytų bloko kraštai būtų pri
versti griebtis naujų priėmimų, 
3. Vokietijos klausimas turįs bū
ti išspręstas pripažįstant dvi su
verenines vokiečių valstybes. Vak.

PAVERGTŲJŲ SEIMO 
DELEGACIJA VALSTYBĖS 

DEPARTAMENTE
Liepos 18 Valstybės Pasekreto- 

rius R. Dawis priėmė pvaergtųjų 
Seimo delegaciją: pirmininką G. 
Dimitrovą (Bulgarija), S. Kor- 
bonskį (Lenkija), F. Nagy (Ven
grija), V. Sidzikauską (Lietuva), 
ir Seimo gen. sekretorių B. Cos- 
tę (Rumunija), Ilgiau kaip va

žmonėmis kontakto — ir patys 
norėdami panašiai reprezentuo- 
tis. Argi tai nėra akstinas, ska
tinantis mūsų pasididžiavimą sa
va tauta ir jos kultūra? Argi tai 
nėra mūsų pergalė prieš tuo pa
čiu metu Sydnėjuje parodą, re
prezentuojančią technikos ir ci
vilizacijos pažangą? (v.k.)

tiek pat energijos svarstant žy
dinčio sovietinio kolonializmo 
klausimus, kiek toji organizacija 
yra parodžiusi kalbant apie šiuo 
metu jau beveik išnykusias vaka-
rinio tipo kolonializmo apraiškas”. 
Prisiminęs prez Kennedy Berlyne 
pasakytus žodžius apie taiką, kuri 
yra nedaloma, Dimitrovas nurodė, 
kad taikos byla pasaulyje reika
lauja aktyviai paremti pavergtą
sias tautas, joms kovojant ir sie
kiant atgauti nepriklausomybę ir 
laisvę”. New Yorke dar buvo ap
eigos ties miesto savivaldybės rū
mais (City Hali).

Atstovų Rūmų nario Flood rū
pesčiu, liepos 15 ir 16 dd. Rū
muose buvo skirtos dvi valandos 
PT Savaitei paminėti. Iš viso apie 
pavergtąsias tautas, jų rūpes
čius, reikalą atstatyti laisvę kal
bėjo 65 Atst. Rūmų nariai. Se
nate liepos 16 d. kalbėjo sena
torius Yarborough. Liepos 16d. 
Atst. Rūmų narys Morgan pasiū
lė, kad Rūmų nariams būtų su
teiktos penkios dienos — tai vie
nu balsu buvo priimta, tad PT 
Savaitės reikalu pasisakė dar dau
giau JAV parlamentarų. Visi pa
reiškimai ištisai atspausdinti Kon
greso leidinyje “Congressional Re
cord”, 106-107 nr.

RUSIJA PRIEŠ KINIEČIUS?

Kaip buvo ankčiau pranešta, In
dija susirūpinusi komunistinės Ki
nijos kariniu judėjimu Indijos — 
Kinijos pasienyje, kur kiniečiai 
stato karinius Įsitvirtinimus neut
ralioje zonoje. Neseniai Rusija 
pasiūlė Indijai ginklų jų tarpe ir 
valdomųjų raketų reikalui esant 
prieš kiniečius. Indijos karinė mi
sija, atvykusi į Maskvą, paprašė 
ne tik konvencianalių ginklų, bet 
ir įvairaus tipo raketų bei lėk
tuvų.

Berlynas turįs virsti “laisvuoju 
miestu”, 4. Vokiečių-prancūzų su
tartis sudarant pavojų Europos 
taikai, 5. Sutarus dėl branduolinių 
bandymų sustabdymo, susitarimas 
turįs būti pratęstas tuo pačiu me
tu pasirašius nepuolimo sutartį 
tarp NATO ir Varšuvos pakto 
kraštų, 6. Tarptautiniai rytų ir 
vakarų ūkio santykiai turėtų bū
ti iš naujo pasvarstyti pasaulinė
je prekybos konferencijoje, 7. Ki
nija turėtų būti priimta į Jungt. 
Tautas. (E) 

landą užtrukusiame pasikalbėji
me buvo paaiškintas galimas Mas
kvos pasitarimų ir susitarimų po
veikis sovietų pavergtųjų kraštų 
padėčiai ir JAV politikai jų at
žvilgiu, taip pat buvo aiškintasi 
galimybė į ateinančio Jungtinių 
Tautų Pilnaties Susirinkimo die
notvarkę įtraukti sovietinio kolo- 
nizmo klausimas.

Kor.

PA GRID INE DARŽOVĖ 
LIETUVOJE — KOPŪSTAI
Lietuvoje gyventojai vis silp

nai aprūpinami daržovėmis, jos 
per brangios, jų pasirinkimas per 
mažas. Lietuvoje- ypač trūksta 
ankstyvųjų daržovių ir jų kaina 
didelė.

Lietuvoje dabar auginamas pa-

Liepos 19 d. PT Savaitę mi
nint ir tolimoje Formozos saloje 
laisvosios Kiiiijos vadovas Tšiang- 
Kai Sekas priminė, kad tarp so
vietų ir kinų vykstąs konfliktas 
reiškiąs kovą dėl valdžios, kad tai 
reiškia “kinų ideologijos ir tarp
tautinio komunistinio judėjimo 
bankrotą”. 75 m. amž. preziden
tas PT Savaitės proga kalbėjo: 
Formoza turi jungtis su kitomis 
laisvomis tautomis, nes reikia pa
remti antikomunistinę revoliuciją 
Kinijos komunistų valdomame že
myne.

Spaudoje PT Savaitė buvo su
silaukusi plataus atgarsio. Kaip 
ir praėjusiais metais, ir šiemet 
komunistai puolė Savaitės paskel
bimą. “Pravda” liepos 7 d. piktai 
kritikavo JAV Prezidentą, kalti
no, kad esą JAV praktikuojančios 
“rasizmą ir fašizmą” ir kad JAV 
vyriausybė norėdama nukreipti 
dėmesį nuo rasinių neramumų 
JAV-se, bandanti organizuoti 
“prieš komunistus nukreiptą kry
žiaus žygį”. (E)

Pirmasis atomine jėga varomas prekinis laivas “Savannah” 
išplaukia į jūrą. Laivas 22.000 tony talpos ir gidės nepapildęs 
kuro plaukioti trejetą metų.

Pašau
Amerika daro suvaržymų japo

nų tektilės importui, dėl to Japo
nija labai susirūpinusi.

ATOMINES PASLAPTYS 
PRANCŪZIJAI?

Amerika pasiruošusi suteikti 
atominio ginklavimosi paslapčių 
Prancūzijai, jeigu ji dėtųsį prie 
anglosaksų — sovietų pakto, pa
gal kurį anglosaksai ir sovietai 
susilaikys nuo atominių bandymų 
atmosferoje ir vandeny. Kaip ži
nome, Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle pareiškė, kad Prancūzija 
vykdys savo atominę programą 
nepriklausomai nuo visų kitų 
kraštų arba jų susitarimų.

lyginti siauras daržovių sortimen- 
tas. Pagrindinė daržovė — kopūs
tai. Jie sudaro apie 41% visų dar
žovių pasėlių ploto. Toliau seka 
agurkai, burokėliai ir morkos, žy
miai mažiau auginama pomidorų, 
svogūnų, o ypatingai mažai ankš
tinių daržovių, kaip žirnių, pupe
lių ir kt Tad gyventojų porei
kiai nepatenkinami.

(E)

Rugpjūčio mėnuo — vajaus mėnuo, kurį paskelbą ALB 
Krašto Valdyba. Šio vajaus metu telkiamos lėšos mūsų bendruo
menės kultūriniams reikalams, o taip pat ir Lietuvos reikalų pro
pagavimo reikalams.

šiam tikslui skirta auka pagyvins lietuviškąjį gyvenimą Aus
tralijoje ir sustiprins mūsų tautinį sąmoningumą. Kiekvienas ben
druomenės nario įnašas stiprins mūsų lietuviškumo tvirtovę ir pa
sitarnaus įgyvendinimui mūsų užsibrėžtų uždavinių.

★
Tenelieka nė vieno bendruomenės nario, kuris neprisidėtų 

savo auka. Tai nėra ubagavimas, bet natūrali kiekvieno lietuvio pa
reiga visomis išgalėmis remti lietuviškus reikalus.

M
Rugpjūčio mėnesį bus kreipiamasi į kiekvieną bendruomenės 

narį asmeniškai vajaus aukų reikalais. Jeigu kas nors būtų aplenk
tas, kviečiame pačius aukotojus prisiųsti ar įmokėti savo auką vie
tos apylinkės valdybai arba jos paskirtiems aukų rinkėjams.

★
Iš surinktų aukų 30% lieka apylinkių ar seniūnijų vietos kul

tūriniams reikalams, o 70% persiunčiama ALB Krašto Valdybai, 
kuri surinktas lėšas paskirstys ir panaudos lietuviškiems bendruo
menės reikalams. Už lėšų tikslingą panaudojimą ALB Krašto Val
dyba tiesiog atsakinga Krašto Tarybai.

★
Aukų vajaus rezultatai ir pavieniai aukotojai, aukoję ne ma

žiau vieną svarą, bus pagal galimybes skelbiami Mūsų Pastogėje.

Kiekviena šiam tikslui skirta auka liudija mūsų tautinį są
moningumą ir solidarumą. Tik vieningomis pastangomis bus gali
ma atsiekti didelių darbų.

/ yje
★

Amerikos Valstybės sekretorius 
Mr. Dean Rusk išvyko į Maskvą 
pasirašyti pakto, pagal kurį su
silaikoma nuo atominių ginklų 
bandymų.

★
Temžės upės dumble Anglijoj 

atrastas senovės romėnų laivas 
daugiau kaip 2000 metų senumo. 
Anglai nori jį ištraukti nesužalotą 
kaip muziejinę retenybę.

PRANCŪZIAJA PASIRUOŠUSI 
PASIŽVALGYTI PO ERDVES

Maždaug metų laikotarpyje Pran
cūzija numato išleisti savo gamy
bos satelitą į erdves, kuris bus 
daugiau ar mažiau surištas su 
kariniais tikslais. Kiti tvirtina tu
rį patikimų žinių, kad prancūzų 
satelitas galės vairuoti povande
ninius laivus.

AUSTRALIJA BAIGIA
SUSITARTI SU JAPONAIS
Dar pernai australų pradėtos 

derybos su japonais prekybiniais 
reikalais vedamos prie galo. Pa
gal naują sutartį australai galės 

į Japoniją eksportuoti vilnas, cuk
rų, kviečius ir kitus žemės ūkio 
produktus, o iš japonų pirks pra
monės gaminius. Drauge prisibi- 
joma, kad nuo to gali nukentėti 
vietinė australų pramonė.

★

Rusai įsipareigojo Egiptui pris
tatyti ginklų už 50.000.000 dole
rių.

★
Kuboje paskubomis statomos 

sovietinės atominių laivų bazės. 
Statybos darbams vadovauja so
vietiniai ekspertai ir čia talkinin
kauja Castro sudarytos darbo bri
gados. Povandeninių laivų bazės 
pagal amerikiečių žvalgybą ketu
riose vietose., šiuo metu Kuboje 
priskaičiuojama apie 40.000 so-
vietų karių.

IR BŪDAMAS NEGYVAS 
MIRTINAI ĮSPYRĖ

Japonijoje prasilenkiant dviem 
traukiniam vienas 24 m. vyras iš
krito iš traukinio ir užsimušė. Jo 
nupjauta koja kažkaip įlėkė į kitą 
vagoną pro langą ir taip atsitren
kė į vieną vyrą, kad jis mirė ligo
ninėje.

NEGRAI REMIA LIETUVOS 
REIKALUS

Amerikoje vienos baptistų pa
rapijos kunigas pasikvietė VLI- 
K’o pirmininką Dr. A. Trimaką, 
kad jis toje bažnyčioje pakalbėtų 
apie religinę padėtį Lietuvoje ir 
bendrai apie gyvenimą bolševikų 
pavergtuose kraštuose. Po jo kal
bos bažnyčioje buvo pravesta rin
kliava ir surinkta gerokai aukų 
Lietuvos laisvinimo reikalams. Pa
rapijiečiai buvo beveik išimtinai 
negrai.

“VIRŠŪNIŲ” KONFERENCIJA

Malajų Azijos klausimu konfe
rencija, išgyvenusi sunkią krizę, 
įėjo į normalias vėžes. Aštriai 
priešinęsis Malajų Azijos valsty
bių federacijos įkūrimui, Indone
zijos prezidentas pagaliau nusi
leido. Malajų Azijos valstybių fe
deracijos įkūrimą kaip tik iššaukė 
Indonezijos agresyvi laikysena 
kaimynų atžvilgiu.

Plačiau apie tai vėliau.
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AUSTRALŲ SPAUDA

APIE DARIAUS IR GIRĖNO SKRIDIMĄ 
t

Daugelis atsimena, kaip rašė 
lietuvių spauda 1933 metais, č. 
y. prieš 30 metų apie Dariaus 
ir Girėno skridimų iš Amerikos 
j Lietuvą, {domu, ką rašė apie 
mūsų lakūnus anuomet austra
liškoji spauda. PanelėAntuan*- 
tė Baužaitė, kuri šiuo metu 
dirba kaip Sydney Morning He
rald vyr. redaktoriaus pirmoji 
sekretorė, paprašyta maloniai 
sutiko surasti ir patiekti Mūsų 
Pastogei ištraukas, ką anomis 
dienomis apie Dariaus ir Girė
no skridimų rašė Sydney Mor
ning Herald. Mūsų skaityto
jams čia jas ir paduodame. 
M.P. Red.

The Sydney Morning Herald, 
July 17, 1933.
“SKRIDIMAS PER ATLANTĄ

Steponas Darius ir Stasys Gi
rėnas Amerikos lietuviai iš Čika
gos pakilo iš Floyd Bennet aero
dromo šį rytų skridimui į Lietu- 
vų.

Jie turėjo trukdymų iš Vašing
tono įstaigų, kad gautų reikalin
gus leidimus skristi per kitus 
kraštus tarp Jungtinių Amerikos 

Valstybių ir Lietuvos, bet pakilo 
skristi jų nesulaukę. Vienas pa
reigūnas iš Vašingtono pareiškė: 
“Jeigu jie būtų pakeliui priversti 
nusileisti svetimam krašte, jie pa
statytų į nepatogių padėtį ne tik 
Amerikos vyriausybę, bet ir patys 
tame krašte turėtų nemalonumų”.

The Sydney Morning Herald, 
Tue.day, July 18, 1933.

Skridimas per Atlantą baigėsi 
tragiškai. Sudužo pušyne.

London, July 17. Pranešama iš 
Berlyno, kad Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno, kurie pakilo iš New 
Yorko skristi į Lietuvą, kū
nai buvo atrasti tarp jų sudužu
sio lėktuvo liekanų pušyne netoli 
Kuhdamm (Pomeranijoje) 380 
mylių nuo Kauno (Lietuvos). 
Taip pat rastas ir trečias lavo
nas, kaip spėjama, buvęs su jais 
drauge. Ant kišenėje atrasto vo
ko buvo Viktoro Vekslaito var
das.

Policija spėja, kad lakūnai pu
šyną palaikę pieva ir pritrūkę 
benzino bandė nusileisti. Anksti 
rytą vienas ūkininkas išgirdo kri
timą. Ištisą naktį oras buvęs la
bai blogas.

The Sydney Morning Herald, 
Wednesday, July 19, 1933.

Skridimas per Atlantą. Trage
dijos priežastys — benzino trū
kumas.

London, July 18. Jau nustaty
ta, kad lėktuvas, kuriuo Ameri
kos lietuviai Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas skrido iš New 
Yorko į Kauną, sudužo dėl to, 
kad buvo pritrūkęs benzino ir 
priverstas nusileisti. Abu lakūnai 
užsimušė. Vieta, kur lėktuvas 
sudužo, yra 380 mylių nuo Kau
no. Vienas benzino tankas buvo 
tuščias, o antras beveik tuščias.

Lakūnų kūnai taip baisiai su
žaloti, kad iš pradžios buvo ma
nyta, jog lėktuve buvęs trečias 
asmuo. Bet policija konstatavo, 
kad lėktuve tebuvo tik Darius ir 
Girėnas.

Dar nežinodami, kad lėktuvas 
sudužęs, didžiulė minia, įskaitant 
ir ministerį pirmininką (p. Tū- 
belį), pereitą naktį laukė Kau
no aerodrome atskrendančių la
kūnų.

Visa tauta liūdi žuvusių lakū
nų, kurie bus palaidoti Lietuvo
je.” Taip rašė prieš 30 metų Syd
ney Morning Herald.

DARIUS IR GIRĖNAS 
PAMINĖTAS IR LIETUVOJE 
Dariaus ir Girėno skridimo 30 

metinės paminėtos ir pavergtoje 
Lietuvoje. Liepos 16 d. Istorijos 
muziejuje Kaune, gausiai susirin
kus visuomenei įvyko minėjimas. 
Dalyvavo Stp. Dariaus duktė Kau
no Medicinos inst. asistantė Nijo
lė Maštarienė. Muziejuje saugo
mas sudužęs lėktuvas, asmeniniai 
daiktais buvo papildyti naujais 
eksponatais. Minėjime kalbėjo 
dim. gen. A. Urbšas, ta proga 
dėl lakūnų mirties puolęs ne tik 
hitlerininkus, bet ir Lietuvos ’’bur
žuaziją” bei JAV lietuvius biz
nierius — jie pilnai neparėmę la
kūnų, nepaskyrę lėšų navigacijos 
priemonėms ir pan. Brolių kapuo
se A. Šančiuose ties paminklu bu
vo sudėta daug kauniečių gėlių.

Apie Dariaus-Girėno skridimą 
“Tiesoje” (166 nr. liepos 17) pas
kelbtas J. Dovydaičio straipsnis. 
Pateikęs biografinių žinių apie la
kūnus, atpasakojęs jų skridimą, 
nurodęs į jų nuostabią drąsą ir 
begalinę savitvardą, Dovydaitis, 
beieškodamas nelaimės priežasčių 
rado vienintelį kaltininkų — tai 
esanti... buržuazinė santvarka, 
kuri nei materialiai, nei moraliai 
neparėmusi drąsuolių. O jei šian
dien, teigė Dovydaitis, skraido 
kosminiai laivai, didžiuliais grei
čiais oro “laineriai”, tai šitai pa
siekta žmogaus protu, drąsa, hero
jišku pasiryžimu, narsiausių gy
vybėmis. (E)

1963 m. Rugpjūtis
1 K Broliai Makabėjai, Sūduvis, Galvė
2 P Alfonsas, Tugaudas, Guoda
3 Š Steponas, Lengvenė, Mangirdas
4 S Domininkas, Smilgė, Gerimantas

5 p Snieginė. Rimantas, Sniegutė
6 A Atsimainymas. Alaušas, Minas
7 T Kajetonas, Drasutis, Prūtenė
8 K Filomena, Uogintas, Daina
9 P Romanas, Pilėnas, Gražutė

10 § Laurynas, Laima, Nerimantas
S Zuzana, Pūtis, Parajus

12 P Klara, Erimas, Laimutė
13 A Hipolitas, Irvis, Irma
14 T Euzebijus, Eimontas, Pajauta
15 K Žolinė. Utenis, Kalnius
16 P Jokimas, Rugelis, Romas
17 S Rokas, Saulėms, Sigutė
18 S Agapitas, Daiva, Mintautas

19 p Liudvikas, Šviesuolė, Patrimpas
20 A Bernardas, Svajūnas, Neringa
21 T Joana, Bukantas, Pranutė
22 K Ipolitas, Karijotas, įminė
23 P Pilypas, Baumilas, Ringą
24 Š Baltramiejus, Jogaudas, Rasa
25 S Liudvikas, Liuda, Gilius

26 p Zeferinas, Gailutis, Salvė
27 A Juozapas, Aušrinė, Vakarė
28 T Augustinas, Liūtas, Mintė
29 K Jono Nukirtimas. Linas, Ladmė
30 P Rožė, Bytautas, Aguona
31 š Raimondas, Labutė, Jorvis

Iš ADELAIDĖS

NAUJI BANDYMAI
L.V. Sąjungos “Ramovės” Ade

laidės skyrius, kuriam jau ilges
nį laiką vadovauja Č. Zamoiskis, 
iijomis dienomis sėkmingai prave
dė pirmuosius bandymus įtrauk
ti jaunimą į visuomeninius pa
rengimus. Savo apimtimi tai bu
vo visai nauji bandymai pavesti 
visą meninę programą išimtinai 
jaunimo organizacijoms. Ramo- 
vėnai, atrodo, turėjo du tikslus: 
įjungti jaunimą į viešus pasirody
mus ir... padidinti žiūrovų eiles. 
Jaunimas nuotaikingai pasirodė 
pilnutėlei Lietuvių Namų salei. 
Šis bandymas įvyko minint Da
riaus ir Girėno žygio 30-tąsias 
sukaktuves. Tą sukaktuvių orga
nizatorius — L.S.S. “Ramovės” 
primininkas č. Zamoiskis, pra
džioje dirstelėjo į minėjimo es
mę ir į du taurius lietuvius, ku
rių didvyriško žygio tauta nieka
dos neužmirš. Toliau jo vietą už
ėmė apylinkės pirmininkas V. Per
kūnas, pateikdamas žiupsnelį pri
siminimų apie Stepono Dariaus 
gyvenimo dienas Lietuvos Karo SPAUDA IR DAILĖ - IŠ VIEN! DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO

PRENUMERATORIAMS ••- - . . - -
’’ Visi australiečiai “Dabartinės lietuvių kalbos žodyno” " 
•; prenumeratoriai, prieš daug metų užsiprenumeravę šį žodyną >«
• ■ ir iki šiol jo negavę, prašome mums (Terra, 3237 West 63rd -►
į į Street, Chicago 29, Ill., U.S.A.) pranešti savo adresus ir nu- į į 
; “ rodyti, per ką žędyną esate užsiprenumeravę. ;;

Žodynas jau išėjęs iš spaudos ir bus tuojau pat pasiųstas - ■ 
« ■ prenumeratoriams, kai tik sužinosime jų tikrą adresą. ’
-- Knygų Leidykla TERRA ”
♦ ♦♦♦♦♦♦•♦■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦M ♦♦♦♦♦♦♦♦■*

PO KONFERENCIJOS

(Spaudos baliaus temomis)

Mūsų Pastogės Spaudos Balius Sydnėjuje yra tokia metinė at
rakcija, kad tie baliai kasmet darosi vis populiaresni ir gausesni. 
Beveik kiekvienais metais mūsų dailininkai spaudos baliui aktyviai 
talkininkauja, šiais metais baliaus salę originaliai dekoruos mums 
visiems gerai pažįstamas Algis Plūkas, gi mūsų internacionalinės 
gersenybės — Eva Kubboa, V. Rata* ir H. Šalkau»ka* gal būt net 
daugiau negu kas kitas mūsų spaudų palaiko: jie «paudo* baliui pa
dovanojo po paveikslą! Bet prie ko čia spaudos baliui paveikslai — 
kitas paklaus? Juk jie nei geriami, nei valgomi?

Visiems žinoma, kad spaudos baliuje kiekvieną kartą vyksta lo
terija, kurioje būdavo leidžiama “spaudos antis”, gėrimo butelis ir 
kita. Mūsų minėtieji dailininkai šio spaudos baliaus loterijai ir sky
rė po paveikslą. Trys mūsų tarptautiniu mastu žinomų dailininkų 
darbai! Tai yra vertybės, pinigais neįkainuojamos!1 Ir jas turės gali
mybės laimėti kiekvienas spaudos baliaus dalyvis, nusipirkęs baliuje 
loterijos bilietą! Nekalbant apie visus kitus baliaus malonumu^ ir 
staigmenas, jau vien tik dėl to verta atvykti į balių ir dalyvauti pir
mą kartą tokioje vertingoje loterijoje.

O kas bus tame baliuje daugiau? — ne vienas teirausis. Ba
lius yra balius — su muzika, kurios metu šokiams pasikeisdami dai
nuos dainininkai, visų rūšių gėrimai pasirinktinai hotelių kainomis, 
geriausi patiekalai pigiausiomis kainomis (atsiminkite — ponia Stat
kuvienė yra baliaus vyriausia šeimininkė, o ji savo darbą tikrai ži
no!). Baliaus programoje grakščios šokėjos žavės dalyvius egzoti
niais šokiais — jos bus žavios ir padorios! Pagaliau nesuskaičiuoja
mas būrys draugų, bičiulių, pažįstamų — kas ir svarbiausia grandi
oziniam spaudos baliui.

Daug kas turi karčių atsiminimų iš pernai metų baliaus kamša
ties. Šiais metais to nebus — salė erdvi ir talpi. Stalai įvairaus di
dumo: nuo 22 vietų prie stalo iki 8. Baliauninkams ir baliauninkėms 
apsirengimas nevaržomas. Vis tik tikimasi, kad dalyviai bus apsiren
gę kaip galima puošniau — juk tai ne savaitglio vakaruška, o meti
nis Mūsų Pastogės Spaudos Balius!

Pakvietimai tik po 22 šilingus. Juos patartina iš anksto užsisakyti 
pas platintojus, kad būtų užtikrinta vieta prie stalų ir kad nereikėtų 
gaišti laiko prie įėjimo. Pati salė yra beveik kvadratinės formos, tad 
visos vietos yra lygiai geros! Dalyvaukime visi — iš arti ir toli šioje 
spausdinto lietuviško žodžio puotoje?

Mokykloje, į kurią jaunasis Da
rius atvyko Amerikos kareivio 
uniformoje. V. Petkūnas yra vie
nas iš nedaugelio tų, kuriam dar 
1920 m. teko kartu su Darium 
lankyti Karo Mokyklą. Iš Petkū- 
no prisiminimų paaiškėjo, kad 
Darius pradžioje svajojo apie 
aviaciją. Vakarų fronte ameriko
nų uniformoje jis buvo artileris
tu ir norėjęs Lietuvoje tapti ar
tilerijos karininku, nes buvo įsi
tikinęs, kad gerais artileristas 
gali būti reikšmingas kovose už 
Lietuvos laisvę. Jis atvyko kovo
ti už jos laisvę ir į kovą veržėsi. 
Tik mokyklų bebaigiant jis pa
krypo j aviaciją, o ten nenorėjo 
būti niekas kitas, kaip tik lakū
nas.

V. Petkūno prisiminimuose 
klausytojas turėjo progos dirste
lėti į jauno Dariaus gilų norų kuo 
nors reikšmingu pasitarnauti Lie
tuvai. Skraidant dar primityviais 
ano meto lėktuvais jaunojo Da
riaus galvoje susiformavo mintis 
panaudoti savo žinias ir aviacijos 

laimėjimus Lietuvos garbei. Ir 
kai jis pasitraukė iš aviacijos, jo 
pasiryžimas perskristi Atlantą bu
vo jau aiškiai susiformavęs.

Akademinę dalį užbaigė Lietu
vos aviacijos lakūnas Jonas Py
ragius, labai suglaustai paliesda
mas aviacijos pažangą per pasku
tinius trisdešimt metų nurodyda
mas, kokiais patobulinimais galė
tų jie šiandie pasinaudoti pana
šiame skridime. Tada jie skrido 
be radijo, su neįtraukiama va
žiuokle, skirtingu propeleriu ir 
t.t. Dabar skridimas per Atlantą 
jau jokia problema. Pyragiaus ti
kinimu dabar per Atlantą kasdien 
perskrenda vidutiniškai 40 lėktu
vų. Bet prieš 30 metų vaizdas 
buvo visai kitoks. Tada Atlanto 
perskridimas buvo pasaulinio 
masto žygis.

★
Pradedant meninę minėjimo da

lį “Vyties” sporto klubo atsto
vai Donėla ir Baltutis perskaitė 
Dariaus ir Girėno testamentą. Po 
to trys bendruomenės savaitga
lio mokyklos mokiniai (Algis 
Dunda, Giedrė Straukaitė ir Jū
ratė Litkūnaitė) deklamavo eilė
raščius. šv. Kazimiero savaitga
lio mokykla pateikė trumpą spe
cialų vaizdelį atliktą skaitant ir 
papildytą akustiniais efektais. Di

728 MIL. KOMUNISTŲ PRIEŠ

309 MIL. KOMUNISTŲ

Iširus Maskvoje kinų-sovietų 
pasitarimams, pasaulis stebi ir 
skaičiuoja: ar susidarys du prie
šingi komunistų blokai, kiek ku
ris jų turės narių, kuris bus pa
jėgesnis? Kinai reikalauja, kad 
Maskva pakeistų statutus ir kad 
naujas kom. partijų suvažiavi
mas žiūrėtų mandatų pagal komu
nistų — partijos narių skaičių. 
Pekinas čia pirmauja, nes esant 
700 mil. gyventojų, partijos na
rių skaičius siekia 17 mil.. Tuo 
tarpu Sovietų S-gos komunistų 
— partijos bilieto savininkų tėra 
10 mil. (bendras gyventojų skai
čius — 222 mil.)

Pagal sovietų liepos 14 d. pas
kelbtą Atvirą laišką, šiuo metu 
pasauly yra 14 “socialistiniai val
domų" (suprask, komunistų) 
kraštų. Tas skaičius tikras, tik 

džiausią naštą šiame vaizdelyje 
nešė mokinė Bardauskaitė.

Įspūdingai pasirodė skautai su 
Dariaus — Girėno paminklu, prie 
kurio skautai stovėjo sargyboje, 
buvo padedamos gėlės ir dekla
muojama (dekla'matorės: J. Vit- 
kūriaitė ir Jūratė Juciutė).

Jaunieji ateitininkai išėjo su 
bendra daina apie Dariaus ir Gi
rėno skridimą, o Kubiliūtė dar 
padeklamavo “Prie tėviškės vei
do”.

Studentus atstovavo Klevas 
Rudzinskas, .paskambindamas pia
ninu.

Jaunųjų pasirodymus užbaigė 
abi savaitgalio mokyklos, kurių 
bendroms dainoms (Atskrend sa
kalėlis, teka saulelė ir kt) diriga
vo Grigonis.

Visą įvairiaspalvę programą 
spalvingai krūvon jungė pranešė
ja E. Varnienė.

★
Gausus adelaidiškių būrys nuo

širdžiai džiaugėsi lietuvišku prie
augliu ir jo reikšmingu pasiro
dymu. Tenka sveikinti ramovė- 
nus, o ypač jų pirmininką už vy
kusį eksperimentą. Visos jauni
mo organizacijos parodė tikrai 
gražius norus ir lietuviško reika
lo gilų supratimą.

V.R.

jau kitas klausimas, ar jie visi 
sudaro “monolitinį bloką”, visu
mą. Į pirmąją grupę tenka pris
kirti kraštus: 1.) Sovietų Sąjun
gą (222 mil. gyvent.), 2) Lenkiją 
(30 mil.). 3.) Rytų Vokietiją (17 
mik), 4.) Čekoslovakiją (14 mil.), 
5.) Vengriją (10 mil.), 6.) Bul
gariją (8 mil.), 7.) Kubą (7 mil.) 
ir 8. Mongoliją (1 mil. gyv.). 
Šie 8 kraštai iš viso turi 309 mil. 
gyventojų, jų centras — Mas
kva, o Sovietų Sąjunga pati stip
riausia ūkiniu ir kariniu atžvil
giais valstybė.

Priešingoji kraštų grupė Pekino 
vadovaujama turtinga gyventojų 
skaičiumi, tačiau ūkiniai mažai 
išsivysčiusi. Dar šį rudenį lau
kiama (Kinijoje) pirmosios ato
minės bombos išsprogdinimo. Toji 
grupė pgl. gyventojų skaičių at
rodo taip:
1.) Liaudies Kinijos Respublika 
(700 mil. gyv.), 2.) Albanija (1.5 
mil.), 3.) Šiaurės Vietnamas (16

k

MINĖTINOS DATOS:
1922.8.1 paskelbta Lietuvos Konstitucija.
1874.8.10 gimė Lietuvos pirmasis ir paskutinis prezidentas 

Antanas Ametona.
1882.8.24 gimė prof. Mykolas Biržiška, lygiai prieš metus 

miręs Amerikoje. ,
1920.8.26 lietuviai nepriklausomybės kovose užėmė Vilnių.
1924.8.23 įvyko pirmoji Dainų Šventė Kaune.

Aukos spaudai
PRIMOKĖJO UŽ 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTĮ

Kaip žinome, Australijos Liet. 
Metraščio išleidimo kaina yra 
kiek skirtinga, negu buvo nusta
tyta pradinė kaina projektuojant 
metraščio leidimą ir renkant jo 
prenumeratas. Pradžioje apsimo
kėję prenumeratas ir dabar gavę 
Metraštį kainos skirtumą (kas 
nėra prenumeratoriams privalo
ma) primokėjo šie prenumerato
riai, kiti pridėdami vienu kitu ši
lingu daugiau:

S. Čėsna £1, B. Leitonas £ 1, 
Mockevičius £ 1, Vinevičius £ 1, 
V. Dambrauskas 10/-, J. Sirutis 
10/-, Bartašius £ 1, A. Klaimaitis 
£2, S. Drungilas 10/-, J. Vana
gas £1, J. Mikužis 10/-, J. Mi
liauskas 10/-, J. Morkūnas 10/-, 
K. Mackus £1.

Gerb. prenumeratoriams už 
primokėtas sumas ir aukas išly
ginant Metraščio išleidimo kaš
tus nuoširdžiai dėkojame.

ALB Krašto Valdyba
Auitralijoi Lietuvių Metraščio

Leidėja*

AUKOS MŪSŲ PASTOGEI
Lietuviškoji spauda išeivijos są

lygose reikalinga nuolatinių au
kų, kad ji išsilaikytų ir stiprėtų. 
Be anksčiau skelbtų aukotojų čia 
skelbiame antrą aukotojų sąrašą, 
kurie šalia prenumeratos dar 
jaučia moralinės pareigos pagal 
savo išgales Mūsų Pastogę parem
ti. Mūsų Pastogei aukojo (ant
ras sąrašas):

B. Kasparas 10/-, E. Ramonis 
£1, S. Radzevičius £1, F. Tamo
šaitis £1, A. Grikepelis 10/, J. 
Kiveris 10/, V. Paragys £1, Syd- 
nėjaus Filisterių Būrelis £1.10.0, 
Č. Liutikas £1, Newcastle Apylin- 

mil.), 4.) šiaur. Korėja (11 mil.), 
Tad šie keturi kraštai iš viso tu
ri 728,5 mil. gyventojų. Tarp šių 
dviejų grupių tenka įsprausti dar 
du kraštus — Balkanų valstybes, 
daugiau ar mažiau svyruojančias 
tai vienos, tai kitos grupės kryp
timi. Tai Jugoslavija su 19 mil. 
gyv. ir Rumunija su 20 mil. gyv.

(E) 

Rytinėje Vokietijoje imamos į 
liaudies armiją ir mergaitės. Jų 
karinė tarnyba truks trejus mc- 

| tus.

kės Valdyba £20, Adelaidės Apy
linkės Valdyba £10, V. Balsys 
£4.5.0, K. Petravičius 10/-, V. 
Inkratas 10/-, F. Maleckas £1, 
B. Urbšys £1, L. Bučelis £1, E. 
Migevičius £1, Sydney Apylinkės 
Valdyba £25.12.6, A. čeičys £2, 
V. Povilaitis £1, S. Reutas £1, 
A. Barzdys £1, V. Mikalauskas 
£1, J. Šimaitis £1, S. Pačėsa 10/-, 
Jablonskiai £1, V. Danta 10/-, J. 
Statkus £1, A. Giliauskas £5, P. 
Ropė £1, V. Koženiauskas £2, J. 
Šuopys £1.10.5, J. Meižys £2, V.A. 
£2, J. Sadauskas £1, iš pobūvio 
Melbourne (per V. Pumputį) 
£10.15.6i, A. Marašinskas 10/-, ' 
A.S. (pobūvyje surinkta) £2, P. 
Lukošiūnas £1, L. Garbaliauskas 
£1, M. Gailiūnas £1, V. Bukevi- 
čius £1, A. Munčelis £1, per Oni- 
nes p.p. Karpavičių namuose su
rinkta £4.

Aukščiau paminėtiems asme
nims ir institucijoms už sudėtas 
aukas Mūsų Pastogei reiškiame 
gilią padėką.

Mū«ų Pa*togė» Leidėja* 
ir Administracija

JIEMS RUPI LIET. SPAUDA!
Pobūvyje p.p. Valodkų namuo

se (Geelonge) jų sūnaus Petro 
pirmo gimtadienio proga svečiai 
savo pokalbiuose užkliudė ir lie
tuvišką spaudą, šeimininkui suti
kus buvo pravesta rinkliava Mūsų 
Pastogės ir Tėviškės Aidų reika
lams.

Aukotojai:
S. česikas M.P. ir T.A. 10/-,
L. Bungarda M.P. ir T.A. £ 1,
K. šimkevičius M.P. ir T.A. £ 1,
Cimermonienė M.P. • . 10/-,
C. Valodka M.P. ir T.A. £ 1,
L. Valodka M.P. ir T.A. 10/-,
Karpalavičienė T.A. 10/-.

Iš surinktos sumos Mūsų Pas
togei skirtus pinigus — £ 2.10.0 
gavome ir mieliems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

M.P. Administracija

TEISYBĘ PASAKĖ

Žmogutis mėgdavo nugerti, o 
jo žmonelė — papriekaištauti 
jam dėl to.

Kartą jiedu užkopė į kalną. 
Tada žmogutis ir pasiskundė:

— Taip aukštai, kad man net 
galva apsvaigo.

— Matai, kaip galima svaigin
tis ir be alkoholio — tarė žmo
nelė.

2
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KŪRYBOS KERTELĖ

KAIMAS BE GARBĖS
(IS NAUJOS KNYGOS “PURIENOS PO VANDENIU”)

Ne tik kad žmogus žmogui, bet 
ir kaimas kaimui nelygu: vienas 
garbingas, o kitas negarbingas. 
Visai nesunku nustatyti priežastį, 
kodėl paskiras asmuo netenka šlo
vės. Be to, jisai visuomet turi pro
gų atpirkti savo gerą vardą dorais 
darbais ir vėl įsigyti žmonių pa
garbą. Bet kai visas kaimas nus
toja šlovės, tai jau nėra daktaro. 
0, kas pikčiausia, ..tos negarbės 
priežastys visiškai neišaiškinamos, 
taip sakant, metafizinės.

Štai B erčiai. Nedidelis kaimelis 
ant kalniuko ir daugiau nieko. Bet 
kiekviena apylinkės kokinė ■ jau
tiesi didžiai pagerbta, jeigu Ber
ilų jaunimas atsilanko visu būriu 
pasilinksmint subatvakarj, pakir- 
kint mergas, parodyt juokus.

— Taigi buvo taigi buvo, bro, — 
pasakojasi po to kelias savaites, 
— net berčiškiad atėjo pakokinėt!

0 apie Narčių kaimą niekas ne
kalbėdavo, nors jis beveik du kar
tus buvo didesnis už Berčius. Ir 
tai ne koks suskių, bet pasiturin- 
tių ūkininkų kaimas! Ateis jų 
kuogiai, niekas jų nepasveikina, 
neveda kamarėlėm pavaišint švie
žiai pravirta naminėle, sakytum, 
jų iš viso nebūtų, nors ir jų niekas 
nevarydavo namo, nes Aukštaiti
joje kuogis nėra nei kviečiamas 
gūžynėn, nei iš jos metamas. Pas
lankiojo pasieniais, vienas kitas 
prisiprašo nuliekamą mergą šokt, 
o po to jie visi vėl dingsta neatsi
sveikini savo raistuose. Per atlai
dus jaunimui susiėjus, niekas nė 
puse burnos nešvelpters, kad jų 
kaime buvo narčiškiai, nenorint 
pažemint kokinės orumo.

Va, gražus šventavakaris Ber
iluose, jaunimėlis, nenusirišęs gal- 
stukų, puikuojas ulytkely, uosto 
orą, iš kurios pusės sužvygaus ar
monika, sudundės bubnas, ar kur 
ant piliakalnėlio pliūpters laužo 
liepsnos, pasipils skardžiais daina, 
iitžpasakoja, kas ką girdėjęs po 
visam bažnytkaimy, ir nutaria, 
kad aplinkui niekur nieko nebus šį 
vakarą.

— Nu, Pagrundoj vestuvės, ga
lėtum pabrist per žimienas, nusia
vė burlečiokus... — svarsto Berčių 
bernai.

— Dabar tu čia penkius varstus 
tenai, paskui paryčiais vėl krėsk 
rasą atgal, paskui tom pačiom 
akim...

Iš patvoriais pulkuojančio jau
nimo vis atkrenta po kelius, besi
klausant tokių neryžtingų kalbų, 
tai daugiausiai tie, kurie savo kai
me turi įsižiūrėję merginas, pasi
lieka tik vieni karštapėdžiai. ....

— Nu tai tada Naršiuos, jeigu 
niekur kitur pašonėj nėra!

— Tegul bus Narčiai, kur mūsų 
neprapuola!

Narčiai, galima sakyti, Ber
iliams tebuvo “už durelių’’, nerei
kėjo eiti nė visos valandos. Ir dar 
pasakytina, kad suaugę bernai, ei
dami kuogiais Narčiuos, nedraus-

PULGIS ANDRIUŠIS

yra kupina paradoksų asmenybė. 
Iš to paties dalyko jis juokiasi ir 
kitus prajuokina, o čia pat apsi
sukęs tuo pačiu dalyku taip ža
visi net kitus įtikindamas, kad 
nieko nėra gražesnio ir branges
nio pasaulyje! Net i lietuvių lite
ratūrą jis įėjo skirtingai, negu 
visi kiti jo kolegos: jei kiti augo

davo sekti iš paskos mums, kaimo 
inemenėliams. Bandytum tai pa
daryti jiems einant į gerus kai
mus! Nuplaktų nuogas blauzdas 
dagiais, pavaišintų diržais arba, 
numovę kelniotes, paslėgtų jas po 
šlapiais akmenimis!

Bet šį tykų šventavaka/rį bernai, 
dainuodami patyčių dainas, išsi
leidžia Narčiuos, kiti dar apsijuo- 
šia kulraišomis, išsiverčia kepures, 
virvutėmis pasiriša kelnių atarai- 
tas. To ženklo mes tik ir laukiam, 
pynėmės suaugusiems po kojomis, 
tai užbėgdami jiems už akių, tai 
duodami platų lanką per pievas, 
spring darni laisve kaip medžiokli
niai skalikai. Tiktai pasiekus Nar
čių ulytkelį, atsilikom uodegoje, iš 
baimės duodami pirmenybę ber
nams įeit kieman, kur grojo muzi
ka ir vyko darbas, o tik paskui už- 
valdėm patvorius, prieklėčius ir 
vėliau — priemenę bei pirkią, ži
noma, tiktai prie pečiaus, kur sus
tatytos pušinės ir blynakepiai.

Vienas mūsų bernas, — pasaky
siu ir vardą, — Tartiliokas, armo- 
nijai ir smuikui uždilijus valsą, 
peržvelgė pasieniais sutūpusias 
Narčių mergas, matyti nerado sau 
patinkamos ir išėjo priemenėn, 
kur ant išneštų lovų sėdėjo susi
glaudę bernai ir mergos. Tartilio- 

ir brendo mūsų literatūroje, tai 
P. Andriušis į ją įėjo kaip pilnai 
suaugęs ir subrendęs rašytojas. 
Pirmoji jo knyga “Anoj pusėj 
ežero” (ne balabaikos, kurių jis 
buvo prirašęs galybę) supurtė mū
sų literatūros viršūnes, ir P. An
driušis atsistojo priekyje. Aus
tralijoje begyvendamas P. An
driušis išleido visą eilę knygų, 
kurios jam kaskart vis daugiau 
suteikia svorio ir autoriteto, ne
skaitant laimėtųjų premijų. Po jo 
literatūrinės įžangos (“Anoj pu
sėj ežero”) jo priešpaskutinė pa
sirodžiusi knyga (“Rojau* var
tai”) laikytina brandžiausiu An- 
driušio pasisakymu. iŠ tai dabar 
jis paruošė naują apysakų rinki
nį “Purienos po vandeniu”, kurį 
užsimojo išleisti Nidos Knygų 
Klubas Londone. Nors dar kny
ga ir spaudoje, vis tik maloniu 
autoriaus sutikimu spausdipame 
vieną iš šios knygos apsakymėlių, 
tikėdamiesi, kad pasirodžius jo 
knygai mes dar daugiau galėsime 
Andriušio kūryba gėrėtis ir juo 
pačiu didžiuotis.

kasį įsižiebęs degtuką, apžiūrėjo 
visas poras ir priėjęs prie vienos, 
išsitraukė už rankos mergą.

Tuo pačiu metu nuo lovos krašto 
pašoko narčiškis bernas ir jau ma
nėm, kad dabar bus gražu. Bet ji
sai, mūsų nusiminimui, tiktai pa
sakė Tartiliokui:

— Bro, jagu atajimi mergū, tai 
nars duok susisukt tabokos! 
Tartiliokas davė jam iš kapšelio 
pasisemt tabokos, po to apsikabino 
mergą ir nusivedė pirkion.

DOVANA SPAUDOS BALIUI
Mūsų tarptautinio garso dai

lininkai — Eva Kubbos, Vaclovas 
Ratas ir Henrika* Šalkauskas Mū
sų Pastogės Spaudos Baliaus lo
terijai padovanojo po paveikslą. 
Tai yra tikrai vertinga dovana, 
kuri praturtins nepalyginamai pa
čią loterija, duos daug džiaugs
mo baliaus dalyviams ir tiems 
laimingiesiems, kurie juos laimės. 
Labiausiai džiaugiamės tuo daili
ninkų respektu Mūsų Pastogei 
taip reikšmingai ir stipriai ją pa
rėmus!

LIETUVIS IŠRADĖJAS
Adelaidėje tyliai gyvena ir dir

ba lietuvis, kuris gali netrukus 
išeiti į viešumą ir plačiai pagar
sėti. Tai adelaidiškiams gerai pa
žįstamas Vladas Morkys, kuris 
pastaruoju metu koncentruojasi 
išradimų srity, štai neseniai Ade
laidės dienraštis “The News” (lie
pos 23 d.) paskelbė ilgesnį raši
nį apie Adelaidės išradėjus arba 
dirbančius išradimų srity, kurių 
tarpe minimas ir p. Vladas Mor
kys, kurio nuotrauka taip pat ta
me laikraštyje drauge buvo pa
skelbta. Ir čia sužinome, kad Ade
laidės išradėjai turi savo sąjun
gą, kurios nariu yra ir Vladas 
Morkys. Apie jį tame laikrašty 
rašoma: “Vieną iš didesnių išra
dimų modely pademonstruoja klu
bo narys Vladas Morkys iš Devon 
Park. Automatiškas krovimo prie
taisas, kuriuo lengvai galima kil
noti kelių tonų svorio vamzdžius 
ir plieno balkius”, aiškino p. 
Morkys. Toliau buvo aprašomas 
pademonstruotas p. Morkio mode
lis. šiuo metu p. Morkys dirbąs 
mašinų operatorium prie plieno 
vamzdžių ir balkių kilnojimo ir 
tikima, kad jo išradimas galįs pa
daryti didelių permainų plieno 
pakrovime.

Šis jo naujas išradimas provi
zorinėj specifikacijoj pavadintas 
“Automatic Storage Rack” ir jau 
Australijoje vieneriems metams 
užpatentuotas. Dabar jis projek
tuoja dar vieną naują dalyką ir 
jį paruošęs bandys abu parduoti 
Amerikoje.

Gal būt net ir adelaidiškiai lie
tuviai ne visi su p. Morkų bus su
sipažinę. Čia norėtume M.P. skai
tytojus su mūsų išradėju kiek su
pažindinti. Vladas Morkys gimęs 
1908 m. Lietuvoje ir 1943 m. Kau
ne pradėjęs studijuoti mediciną, 
bet turėjo pasitraukti į Vokieti
ją ir Muenchene lankė psichinių 
tyrinėjimų ir psichoterapijos ins
titutą. 1955 m. Melbourne baigė 
scientologijos kursą H.P.A. pažy
mėjimu. šias žinias jis taip pat 
gilino ir Adelaidės universitete.

Dar būdamas Lietuvoje ir dirb
damas Šančių ginklų dirbtuvėse 
Vladas Morkys parodė didelių ga
bumų išradimų srity bandydamas 
kaikuriuos technikinius darbo pro
cesus patobulinti. Vėliau būda
mas Medžio apdirbimo Direkcijo
je Lietuvoje vyr. technikos ins
pektoriaus pareigose padarė dide

lių patobulinimų garo katilų kū
ryklose, kurios pagal p. Morkio 
projektą buvo įvestos faneros 
fabrike Vilniuje ir Kauno lent
pjūvėje — malūne “Miškas”. 
Inžinierių biuras buvo taip pat 
labai susidomėjęs šiuo jo greičiau 
išradimu, ne patobulinimu.

Adelaidėje VI. Morkys keletą 
metų vertėsi scientologijos prak
tika. Dabar jis šioje srityje nebe
praktikuoja. Adelaidėje vamzdžių 
fabrike jo pasiūlytieji mašinų, 
darbo proceso ir metodų pageri
nimai buvo priimti ir Tobulinimo 
Komiteto net premijuoti.

Vykdamas į Australiją Vladas 
Morkys laive susipažino su laivų 
siūbavimo vyksmu ir pradėjo gal
voti apie tobulesnę laivų siūba
vimo stabilizaciją. Paruošęs ori
ginalų projektą su pagelbiniais 
varikliais, kurį pasiuntė Ameri
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PREMIJA DAILININKUI

H. ŠALKAUSKUI

Rockdale miesto savivaldybės 
surengtoje metinėje dailės paro
doje dalyvavo ir mūsų dailinin

K. GRIGAITYTĖ

TIKTAI SESELIS

Aš niekad nebuvau
Nei gulbė, nei lakštingala. 
Buvau tiktai šešėlis, 
Kuris praeina ir negrįžta — 
Šešėlis, kuris bučiuoja žiedus, 
Nubraukia rasą; 
Tebūna man atleista, 
Jei sužeidžiau ką nors 
Bučiuodama...

kos karo laivyno vadovybei, ta
čiau šiuo jo išradimu susidomėji
mo neparodyta, nors jis savo me
todą pritaikė ir išbandė pats jū
roje išbūdamas 11 valandų.

Be to, Vladas Morkys aktyviai 
bendradarbiauja ir lietuvių spau
doje rašinėdamas psichologiniais 
ir psichoterapiniais klausimais.

Linkime mūsų išradėjui daug 
sėkmės, kad savo darbais nuste
bintų pasaulį.

V. K-Ii.

kai: Vaclovas Ratas (akvarelė), 
Henrikas Šalkauskas (akvarelė) 
ir Urbonas (tapyba). Jury komi
sija dail. H. Šalkauskui paskyrė 
50 gvinėjų premiją už jo akva
relę.

ROBERT RAID

ESTAI RUSŲ PRIESPAUDOJE
(IŠTRAUKA IŠ KNYGOS “WENN DIE RUSSEN KOMMEN”)

Kas apie tai žino? Kas šitai matot? Ar girdi 
kas nors? Ne! Vakarų politikai nekovoja prieš 
Stalino kruviną režimą ir jo žudikų komandas! 
Priešingai! Jie ne tik kad remia Staliną, bet jų 
valstybių vyrai kuo nuolankiausiai jam pataikauja. 
Tai ne tik liūdna ir kvaila, tai — gėda!

★
1941 m. liepos 5 d. rusų karinių dalinių Esti

joje vyriausias vadas išleido įsakymą, kurio trečias 
paragrafas taip skamba:

“Dezertyrų ir banditų, kurie sugauti arba nu
kauti, šeimos turi tuojau būti suimamos ir sumeta
mos j kalėjimus. Jų turtas nusavinamas”.

Tai nauja prievartavimo banga ritasi per vi
są kraujuje paplūdusį kraštą. Vėl pasipila sunkve
žimiai gatvėmis, vėl žmonės plėšiami iš namų ir mc - 
tami į kalėjimus. Šį kartą aukos tėra tik moterys, 
vaikai ir seneliai. Aiškinama, kad jie paimami tik 
įkaitais.

Iš miškų sugrįžta vyrai ir prisistato sovietinėm 
įstaigom. Jie tikisi tuo išgelbėsią žmonas, vaikus 
ir tėvus. Vienok NKVD rūsiuose tie vyrai dalinai 
nukankinami, dalinai nudobiami šūviu į pakaušį. 
0 suimtieji — moterys, vaikai ir seneliai grūdami 
į gyvulinius vagonus ir tremiami į Sibirą, jeigu 
anksčiau jie dar nebuvo išprievartauti, nukankinti 
arba nužudyti. Ir ši estų vyrų auka eina perniek!

★
Liepos 6 d. estų laisvės kovotojai sueina j sąlytį 

su vokiečių daliniais Estijos pietiniame pasieny. 
Liepos 7 d. vokiečiai peržengia Estijos sieną ir ver
žiasi pirmyn. Ypatingai žiauriai siautėja iš Latvi
jos ir pietų Estijos bėgą rusų naikinamieji daliniai. 
Pietinėje Estijoje pagyvėja estų laisvės kovotojai 
ir aršiose kautynėse užima vietovę po vietovės. 
Daugiausia vokiečiams tenka tik įžygiuoti į išlais
vintus miestus. Liepos 9 d. beveik visa pietinė Es
tija nuo rusų išvalyta.

★

Herbertas pašaipiai sako man: “Galime vienas 
kitą pasveikinti, Robertai — grįžęs Varės su savo 
gauja!”

“Tikrai? Tad reikia tikėtis, kad arba vokiečiai 
nutvers jį, arba mes jį paklosime. Vokiečiams iš
laisvinus pietinę Estiją jis su visa savo valdžia įr 
partijos tūzais pabėgo į Narvą. Galvojau, kad jie 
visi ners į Rusiją”.

“Argi tau šitai būtų nemalonu, Robertai? Tu
riu prisipažinti, kad man malonu buvo nesutikti 
ir apie juos negirdėti. Gaila, kad šis malonumas tru
ko gana trumpai. Jau liepos 10 d. rusai išvijo Varės 
ir visą jo vyriausybę iš Narvos atgal į Tallinną”.

‘Aišku, juk jie ne žydai. Tu žinai, kad žydai 
su Vitais kraustuliais spruko iš Estijos”.

“Ir Hoffo š.u.ma pakeliui į Rusiją — žinoma, 
ii i. gyvuišnuiose agonuoss. bet, kaip ir visi žy
dai, prabangi.u<-s>> rgonuose. Zycai gali pasiimti 
ne; ?r savo b a dus. Tačiau estų komunistai neturi 
teisės bėgti! Pagaliau net ir jų šeimoms, atrodo, 
traukiniuose nepaliko vietos!”

“Nėra ko tuo stebėtis, Robertai. Nereikia už
miršti didžiųjų žydų nuopelnu kuriant ir statant 
sovietinio režimo tvirtovę, o ypač, kad jie aktyviai 
prisidėjo naikinant, žudant ir niekinant pačią estų 
tautą. Visa tai reikia kaip nors atlyginti, net pa
gerbti”.

Aš nusišypsau. “Ar tik nepasidarei antisemi
tas, Herbertai?”

“Kam tokios nesąmonės, Robertai’ Kalbu tik 
vadovaudamasis faktais, faktais, kurie kiekvienu 
atveju patiekiami ir įrodomi! Man pačiam gaila, 
kad jie neatšaukiamai teisingi! Bet dar liūdniau, 
jeigu nuslepiami nusikalstami faktai specialiai vien 
tik dėl to, kad tai žydų darbas! Jeigu aš šiandie 
nekomunistų tarpe tvirtinčiau, kad NKVD arba NB, 
būdami rusų ar ėstų kilmės, žudo, kankina ir prie
vartauja, būtų viskas tvarkoj. Bet jeigu aš drįsčiau 
teigti, kad tuos pačius nusikaltimus vykdo ir žydai 

— tada aš esu antisemitas! Kodėl, po velnių, būti
na nutylėti visas tas kiaulystes, kurias vykdo patys 
žydai? Kodėl šito negalima atvirai pasakyti? Ši 
nesąmonė siekia tiek toli, kad gali ramiausiai kal
bėti, kad Stalinas yra kaukazietis, Beria — kauka
zietis, ždanovas — rusas, Višinskis — lenkas, Mi- 
kojanas — armėnas? Bet jeigu tu paminėsi Kaga- 
novičių pridėdamas, kad jis yra žydas, tada tu da
raisi nacis, antisemitas, eretikas! Ir velnias žino, 
kuo dar gali būti apšauktas! Aš nesu nei antise
mitas, nei nacis, bet aš noriu atvirai kalbėti faktais, 
nes jeigu yra nusikaltimas, jis yra nusikaltimas ir 
nesivaržau pripažinti, kas tą nusikaltimą įvykdė — 
žydas ar ne žydas!”

Atsiveria durys ir įeina Valentinas. Jo kom- 
binzonas visai purvinas, o nešukuoti plaukai išduo
da baimę ir nerimą. Skubiais žingsniais jis perei
na kabinetą, sėdasi ant stalo kampo visai nepaduo
damas mums rankos. Jo patinusios akys nukreip
tos į mus, bet esu tikras, kad jis mūsų nemato.

“štai, aš vėl čia. Ką tik sugrįžome. Nenorėjau 
grįžti tiesiog į namus. .Dėl to atėjau čia, į komisa- 
rijatą — pas jus”.

Valentinas čiumpa Herberto cigaretes, nervin
gai užsirūko. Jo balsas kimus, kažkaip girgždantis. 
“Aš, aš vis tik sugrįžau”.

Aš pasiduodu į priekį: “šiandie — taip, bet ne
trukus tu vėl turėsi eiti, Valentinai!”

Jis primerkia akis, pirštai susigniaužia: “Taip! 
Eisiu. Aš turiu eiti, bet — ”

Valandėlė sunkios tylos.
“Tai kaip ten buvo, Valentinai? Pasakok!”
Jis perbraukia rankas ant kelių, tarsi jas šluos

tydamasis — “Kaip ten buvo? Sunkiai kovėmės ir 
labai nukentėjome! Pasiutę miško broliai yra vel
niškai gudrūs ir nieko nebijo! Daug krito mūsiš
kių! Gerai, kad kautynės!' Arba mes juos, arba jie 
mus! Bet visa kita, Robertai, bet visa kita!”

“Kas gi? Sakyk, kas tau ant širdies?
Pamažu jis pakelia galvą ir žiūri pro šalį į ker

tę. “Visa kita? Gerai! Jeigu taip tu nori, Rober
tai! įvyksta dalykų, kurių aš pats nesuprantu! O 
gal jūs man galite paaiškinti? Jūs — juk jūs esate 
mokyti !•”

“Tam juk tu ir esi komunistas, Valentinai — 
komunistas!”

Valentinas pasuka galva į Herbertą. “Ką riša 

tai turi su komunizmu, Herbertai? Mes komunis
tai kovojame su vokiškuoju fašizmu — tas man vi
sai aišku! Mes kovojame prieš miško brolius — 
laisvės kovotojus, mes juos gaudome ir žudome — 
visa tai aišku ir šventa! Bet visa kita — ”

“Bet kas gi, Valentinai?”
“Na, sakysim, vien tik tai, ką esu šiomis dieno

mis matęs ir išgyvenęs! Mes išvykome į mišką pa
sitikti banditų. Kelias ėjo pro vieno ūkininko so
dybą... Mūsų vadas, žydas Goldmanas — ”

“Ar tas pats dažų fabrikantas iš įmonės “Rau
donasis saulėtekis”, Valentinai?”

“Tas pats. Klausykite — Goldmanas įsakė 
mums sustoti ir apsupti sodybą. Mes įsiveržėme į 
vidų. Viduje radome tik tris žmones — porą senu
kų ir jauną mergaitę, jų anūkę. Mergytė buvo gal 
15 — 16 metų amžiaus. Goldmanas puolė prie mer
gaitės ir ją išprievartavo, po jo dar du rusai — mū
sų politrukai. Tada politrukai įsakė ir mums iš
prievartauti mergaitę ir senutę!”

“Na?!
“Mūsų tarpe atsirado tik trys rusai nuo Pešio

tos ežero, kurie pakluso. Vėliau senukai ir mergai
tė buvo apipilta žibalu ir uždegta!”

“Ar jie dar buvo gyvi?”
“Taip, Robertai — jie dar buvo gyvi!”
“Kalbėk toliau, Valentinai!1”
“Miške susidūrėme su miško broliais, čia pa

kliuvo į mūsų rankas vienas sužeistas laisvės kovo
tojas. Aš pats jį būčiau paprasčiausiai nušovęs, 
bet ne leidžiama! Mes jį surišome spygliuota viela 
ir perpjovėme pilvą. Rusai nupjovė jam lyties or
ganus — tu negali įsivaizduoti, kaip jis bliovė! Ta
da — bet po gana ilgo laiko — rusai naganais sus
kaldė jam galvą. Visa tai įvyko labai iš lėto — 
jiems netgi buvo juokinga, kad jo kaukuolė tokia 
deformuota. Pagaliau jis mirė — ”

Aš pajutau dūrį širdin — Juk tai galėjo būti 
Raimas!

Bet Valentinas kalba toliau: “Mes praėjome 
keletą vienkiemių, ir ris tas pats įsakymas — prie
vartauti! Visą laiką! Prievartauti moteris, mer
gaites — net vaikus! O paskui kankynės — krū
čių nupjaustymas, žudymas. Tas pats su vyrais — 
spygliuota viela pančiojimas, ausų ir lyties organų 
nupjaustymas, pilvo ir krūtinės išdraskymas, paga-

(Nukelta į 4 psl.)
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BŪDINGI FAKTAI IS LIETUVOS
Vilniuje {vykusiame Liet. kom. 

partijos CK-to plenume liepos 9 
d. A. Sniečkaus pranešimas apie 
ideologinio darbo uždavinius at
skleidžia įdomių fdktų iš Lietu
vos gyvenimo.

Iškėlęs kai kuriuos pasiekimus 
pramonės ir kt. srityse, Sniečkus 
jau savo pranešimo pradžioje lie
tuviškajai emigracijai prikišo, 
kad ji uoliai padedanti amerikie
čių imperializmui. Komunistai 
aiškiai nepatenkinti užsienio lie
tuvių veikla tiek laisvinimo, tiek 
privačių ryšių srityse. Tai liudy- 
ja kartus Sniečkaus nusiskundi
mas, kad “jie stengiasi mums 
prakišti savo literatūrą, savo tik
slams privatų susirašinėjimą ir 
siuntinius, specialias radijo lai
das, liaupsina vakarų kultūrą ir 
kapitalistinį gyvenimo būdą”. Jo 
pyktis dėl radijo laidų aiškiai liu
dija apie tų radijo programų po
veikį, įtaką bei reikalingumą. Bū
dingi ir priekaištai dėl siuntinių 
ir literatūros — taigi, ir ji pasie
kia pavergtuosius.

Sniečkaus nuomone, Lietuvoje 
dar esama sąmoningų ar nesąmo
ningų socializmui priešiškų pap
ročių skleidėjų. Tad, visi tie 
skleidėjai — gyveną Lietuvoje esą 
(be tų užsienio įtakų) kalti, kad 
vis dar laikosi tos komunizmą 
tiek erzinančios “praeities atgy
venos”.

PROGA APLANKYTI GIMINES IR PAŽĮSTAMUS 
J. A. V., KANADOJ 

GRUPE LIETUVIŲ IŠVYKS 
LAIVU "CANBERRA" 46.000 tonų 

IS MELBOURNO 29 d. balandžio 1964, 
IS SYDNEY 3 d. gegužės 1964.

Traukiniu per Kanadą ar per J.A.V. į Toronto, Čikagą. 
Proga taip pat aplankyti pasaulinę parodą Niujorke.

KELIONE Į TEN IR ATGAL NUO £ 336.0.0 
Informacijas teikia ALG. ŽILINSKAS,

HISPANO - AMERICAN TRAVEL BUREAU
24 Hardware St., Melbourne, C. 1., Vic.
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i sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais —
’ gera muzika.

Komunistai vis dar nesugeba 
įtraukti plačių gyventojų sluoga- 
nių į vad. komunistinį darbą. Tai 
matyti iš Sniečkaus žodžių, kai 
jis pripažino, kad “dalis kaimo 
gyventojų dar aktyviai nedaly
vauja visuomeninėje gamyboje". 
Jis puolė ir valstybinių lėšų švai
stymą, neūkiškumą ir čia įrody
mas: įmonėse šių metų pradžioje 
gulėję, be naudos įrengimai 20 
mil. rublių sumai. Esą jei Lietu
voje paplitę spekuliantai, plačiai 
veikia turto grobstytojai ir jie 
baudžiami, tai dėl to “šėlsta lie
tuviškieji buržuaziniai naciona
listai”.

Buržuazinė ideologija skver
biasi ir į Lietuvą — tai kitas 
Sniečkaus teiginys. Jis kalba apie 
“ideologinės diversijas” ir, ma
tyti, jos ne taip jau silpnos, nes 
Sniečkus šaukiasi stiprinti kont- 
rapropaganda ir demaskuoti “re
akcinės emigracijos kėslus”. Lie
tuviškieji komunistai jieško atra
mos vad. tautų draugystėje, jie 
laukia paramos iš vad. broliškų
jų respublikų, siekiama, kad dar 
labiau suartėtų tos “socialistinės 
nacijos”, bet... jau daromas prie
kaištas lietuvių mokslininkams, 
rašytojams ir žurnalistams, kad 
šie “dar labai mažai analizuoja to 
suartėjimo procesus”. O kad tas 
artėjimas augtų, tai skatinami 
jau nuo seniau praktikuojami

:«i 

įvairūs susitikimai; kultūros sa
vaitės su “broliškųjų” tautų ats
tovais.

Ateistinis darbas — jis platus, 
bet nesėkmingas. Sniečkus šį kar
tą susirūpino vad. svyruojančiais, 
kurie esą retai lanko bažnyčias, 
bet neturi tvirtų materialistinių 
pažiūrų. Jaunimas, esą, “neturi 
pagrindo; buržuazinių rašeivų 
prasimanymai apie tariamą kon
fliktą tarp senosios ir jaunosios 
kartos, o komjaunimui prikiša, 
kad šis jaunimą ne visuomet pa
traukia, mažai rodo iniciatyvos 
ieškant naujų, įdomių darbo for
mų.

Komunistinės priemonės “per-

LAIŠKAS IŠ ČIKAGOS
šių metų kovo mėnesį Mūsų 

Pastogės bendradarbis Genius 
Procuta persikėlė iš N. Zelandijos 
į Čikagą Amerikoje, štai jo pa
ties patirti įspūdžiai iš “aukso ša
lies”.

“Mes abu su žmona Čikaga esa
me nepatenkinti. Tai didelis, ga
na nuobodus, dažnai purvinas 
miestas. Miesto nuobodumas gy
venamuose rajonuose beveik nuos
tabus — mylių mylios lygių, tokių 
pačių gatvių, prigrūstų tai viena- 
augščių, tai dviaugščių namų. Nor
malus gyvenamo sklypo plotis 30 
— 35 pėdos! Tai ant tokių siaurų 
rankovių žmonės stengiasi kuo ge
riau įsikurti. Žinoma, užmiesti
niuose ir turtingųjų rajonuose są
lygos yra kitokios, bet juose gy
vena tik labai mažas skaičius lie
tuvių.

Jeigu ne lietuviškas gyvenimas, 
tai mes jau būtume sugrįžę atgal. 
Tai yra vienintelis faktorius, dėl 
kurio galima ryžtis gyventi Ame
rikoje. Žinoma, gal jų yra ir dau
giau, bet mudu su žmona jų dar 
nepatyrėme.

Ir lietuviškame gyvenime ne
trūksta debesėlių arba lėkštumų,

PALENGVĖJUSI NAŠTA

Daktaras saki ligoniui alkoho
likui:

— Tavo nelaimės kaltininkas 
yra alkoholis.

— Tai, ačiū Dievui, — apsi
džiaugė ligonis, — nors vienas 
žmogus surado tikrą kaltininką! 
O iki šiol man visi sakydavo, kad 
aš pats kaltas. 

auklėti” gyventojus nevyku
sios: spaudoje spausdinama pa
viršutiniška medžiaga, masinė li
teratūra parašyta ne visiems su
prantamai, tai esą “pilki leidi
niai”, nepakankamai išleidžiama 
literatūros vaikams ir jaunimui.

Kaip lietuviškieji komunistai 
seka užsienio lietuvių veiklą, kiek 
juos veikia tos užsieninės įtakos, 
liųdyja dar Sniečkaus į meno kū
rėjus nukreiptas teiginys: žinoki
te — “bet kokias idėjines klaidas 
ir svyravimus nedelsiant pasi
čiumpa mūsų pikčiausi priešai — 
buržuaziniai nacionalistai”. Toji 
baimė prieš tuos užsienio lietu
vius, prieš ideologinių pozicijų 
“atidavimą priešui”, prieš nusiri- 
timą į buržuazines pozicijas, tai 
buvo raudonoji gija, nusidriekusi 
per ilgąsias Sniečkaus pranešimo 
Vilniaus plenume pastraipas. (E) 

bet gi esame žmonės ir daug ką 
reikia pateisinti. Pavyzdžiui, kad 
ir tragiškojo birželio minėjimas. 
Čikagoje jų buvo net trys (?): 
vieną rengė ALTas, kitą pabaltie- 
čių teisininkų draugija, o trečiąjį 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
Čikagos Valdyba (tiesa, gal lat
viai ir estai irgi ką panašaus tu
rėjo). Iš jų nė vienas nebuvo gau
singas nei įspūdingas. Amerikiečių 
išskyrus tą, kur rengė pabaltie- 
čiai, minėjime beveik nebuvo. Kal
bėtojai irgi buvo mūsiškiai. Ki
taip sakant, buvo rengta tik sau, 
o iš to jokios politinės naudos pa
vergtai Lietuvai. Spaudoje šie 
parengimai buvo vos paminėti. 
Bet jeigu būtų rengę vieną jungti
nį minėjimą, kur nors didesnėje 
miesto salėje, be abejo tas būtų 
daug plačiau nuskambėjęs. Šiuo 
atveju lietuviai Amerikoje turėtų 
pasimokyti iš Australijos, Kana
dos lietuvių ir net iš N. Zelandijos, 
kur minėjimai rengiami jungtinė
mis pabaltiečių jėgomis ir skiria
mas didelis dėmesys vietiniams 
žmonėms.

Įspūdingiausias dalykas, kurį 
teko matyti, tai antroji Amerikos 
ir Kanados lietuvių tautinių šokių 
šventė. Stebint septyniems tūks
tančiams lietuvių ir svečių apie 
1000 lietuvių šokėjų — tas masinis 
šokimas buvo stebėtinai tikslingai 
pravestas visą laiką išlaikant ge
ometrines proporcijas ir tai buvo 
padaryta turėjus tik vieną gene
ralinę repeticiją! Šokėjų grupės 
atvyko iš toli: Los Angeles, Mont- 
realio, New Yorko, Philadelphijos 
ir kt. Per visą šventę vyravo lie
tuviška dvasia perdaug nesilanks- 
tant amerikiečiams. Dalyvavo ne-

Gyvenimas smulkmenose
Kalbant apie lietuvišką spaudą 

Australijos lietuvių tarpe, galima 
susidaryti išvadą, kad mes — 
kultūringiausia bendruomenė pa
saulyje: nepilnas desėtkas tūks
tančių dūšių skaito ir išlaiko net 
penkis periodinius spaudinius 1 
Jeigu tokio augšto kultūrinio ly
gio būtume buvę Lietuvoje, tai 
kiekvienas valsčius proporcingai 
turėjo leisti ir išlaikyti daugiau 
negu po penkis periodinius leidi
nius!

★

Nuomonės apie spaudos balius. 
Yra idealistų, kurie siūlo, kad se
kant Geelong ir Latrobe Valley 
kolonijomis reikėtų rengti visur 
tokius balius, kurių gautas pelnas 
būtų paskirtas visai Australijos 
lietuvių spaudai. Sakyčiau tai ide
alus dalykas, kilęs idealaus skai
tytojo sąmonėje. Tačiau ir Gee- 
longe ir Latrobe Valley tokie ba
liai buvo rengiami ne laikraščių 
leidėjų, o tik pačių lietuviškos 
spaudos skaitytojų. Jų valia, ir 
reikia tik džiaugtis, kad mūsų 
skaitytojai yra tokie sąmoningi 
lietuviai, kad jie tokiu keliu remia 
mūsų spaudą nesidairydami nei j 
kairę, nei į dešinę. Kas liečia ats
kirų laikraščių leidėjus, tai toks 
pasiūlymas prilygsta anam čigo
no pasiūlymui — girdi, valgykime 
pirma tavo, o paskui kas savo!

★

Korespondentas iš Adelaidės 
džiaugiasi jaunųjų pasirodymais, 
kurie atliko programą Dariaus ir 
Girėno tragiškos sukakties minėji
me. Kada jie turėjo po ranka E. 
Rūkštelienę, P. Rūtenį, G. Vasi
liauskienę neskaitant tų garseny
bių, kurias jie tebeturi savo tarpe 
ir kurios per ilgesnį laiką galėjo 

mažai ir diplomatų su savo šeimo
mis. Televizija ir spauda tuoj per
davė šokių aprašymus ir ištrau
kas. Studentai ta proga Lituanus 
žurnalui surinko apie 700 dolerių, 
nors tikėtasi daugiau...'

Jaunimo tarpe jaučiasi tarpgru
pinis susiskaldymas. Žinoma, tai 
nėra oficialu, bet kai išgirsti, ką 
vienos grupės atstovai galvoja 
apie kitus, tai pasidaro liūdna. 
Anglų kalba bent jaunesniųjų stu
dentų tarpe labiau įsigalėjus, ne
gu Australijoje. Tai irgi ne kokie 
reikalai”. 

NEUŽTENKA TIKTAI LAIKRAŠTI SKAITYTI, REIKIA IR UŽ JI 
ATSILYGINTI. AR KARTAIS NESI SKOLINGAS UŽ 

“MŪSŲ PASTOGĘ?”

kiek ir įkyrėti (kaip ponų dva
ruose kasdien valgomas pyragas), 
tai adelaidiškiai sugalvojo kuo 
kitu pasidžiaugti. Kiek man žino
ma, sydnejiškiai lietuviai seniai 
praktikuoja tą, ką dabar atrado 
adelaidiškiai ir nekantriai laukia, 
kol iš vaikų išaugs tokios pa
jėgos, kuriomis persisotinę adelai
diškiai. Kaip neproporcingai surė
dytas gyvenimas.

★
Mūsų visuomenės tarpe atsira

do tokių, kurie tituluoja save ide
alistais, tarsi tai būtų koks nore 
oficialiai pripažintas laipsnis ar 
profesija. Jeigu šitaip galima, tai 
netrukus reikėtų tikėtis gyvųjų 
tarpe ir šventųjų!

Buvo blogai, kai neturėjome 
bendruoiheninių namų, dabar gi 
vėl blogai, kai tų namų nesugeba
me demokratiškai tvarkyti. Princi
pe reikėtų vieną kartą išsiaiškin
ti, kas gi pagaliau toji demokrati
ja. Kai vienas susirinkime kalba 
prieš visus naudodamasis demok
ratiška žodžio laisve, tai jo kalba 
daugumos akimis nėra demokra
tiška, bet kai toji dauguma laisvu 
demokratišku keliu nubalsuoja jį 
nutildyti arba net pašalinti, tai 
ano akimis daugumos elgesys irgi 
nedemokratiškas. Atrodo, tokia de
mokratijos samprata ir gimdo ide
alistus proesionalus!

★
Sako, lietuviai kartais nugeria 

neatsižvelgdami, ar tai būtų eilinė 
vakaruška, ar gedulingas minėji
mas. Moralistai tokį reiškinį labai 
smerkia palaikydami jį nepatrio
tišku žingsniu. Žmoniškomis aki
mis žiūrint nereikia reikalauti, 
kad žmogus būtų tobulybė. Net ir 
šventieji į dieną septynis kartus 
nusidėdavo! Aš sakyčiau, kad tie, 
kurie ir geria, bet geria pas savuo
sius ar savųjų tarpe, jie geria pa
triotiškai!

Rugpjūčio 14 d. australų teis
me Melbourne prasideda byla 
prieš. Mūsų Pastogę, ALB Kraš
to Valdybą ir lietuvių įmonę — 
spaustuvę Mintį. Bylą kelia irgi 
lietuvis Antanas Fišeris iš Mel
bourne. Byla dėl gaidžio ir verta 
Liudo Dovydėno plunksnos! Būtų 
gerai, kad bent vietos lietuvių kuo 
daugiau joje dalyvautų pasiklau
syti, kaip ginama lietuvio garbė!

Justus

ESTAI...
(Atkelta iš psl. 3)

liau pribaigimas. “Valentino veidas išprakaituoja: 
“Bet kam gi tas, Robertai? Kodėl tik paprastai 
nenužudoma? Ir kodėl vaikai skerdžiami, Herber
tai? Juk ir aš — ir aš turiu kūdikį." Kam po vel
nių visa tai? Pasakykite man!”

Herbertas užsidega naują cigaretę. “Tu pats 
turi visa tai žinoti, Valentinai! Juk mes drauge 
nedalyvaujame! Turėtumei gi savo draugus pažin
ti!”

Aš atsistoju: “Kas įsako, Valentinai?”
“Kas — tik rusai! Mūsų politrukai ir... Gold- 

manas!”
“Dabar tau turėtų būti aišku, Valentinai, ką?” 
Jis žiūri į mane išplėstomis akimis. “Kaip? — 

Aš nesuprantu!”
Jau stovėdamas prie durų atsakau: “Tik pa

galvok, kas įsako žudyti ir prievartauti! Tada tau 
viskas paaiškės!”

★
Vienas po kito tarnautojai išeina iš tarnybos. 

Aš tebesėdžiu Roogo kambaryje ir peržiūriu raštus, 
kurie atėjo vakariniu paštu. Kažkas atsargiai bel
džias į duris. Įeina Linda.

“Tu dar čia, Linda? Taip vėlai?”
“Norėjau nekliudoma su tavim pakalbėti, Ro

bertai. Dėl to ir laukiau, kol visi išeis”.
“Niekas mūsų neseka?”
“Robertai, aš noriu atsisveikinti”.
“Kaip, Linda? O Albertas?”
“Su Albertu visa tai jau apkalbėjome. Mūsų 

vieta ne čia, bet miškuose. Miškuose kovoja estų 
vyrai — kovoja ir miršta. Albertas sako, kad vie
toje sužeistų rusų — mūsų priešų jis galįs pasirū
pinti estų sužeistaisiais. Jo kaip gydytojo vieta 
negali būti rusų ligoninėj, bet laisvės kovotojų tar
pe miškuose... Aš pati eisiu su juo. Juk aš galiu 
darbuotis kaip gailestingoji sesuo, o jeigu reikės, 
aš galėsiu ir šaudyti! Mes, estės moterys galime 
taip pat kovotiI Mes išvykstame, Robertai!”

Jai paduodu ranką. “Gerai, Linda, šiandie 
sprendžiamas estų tautos likimas, šiandie kiekvie
nas turi kovoti — vyras ar moteris!”

“O kaip tu, Robertai? Argi tavo vieta nėra 

miškuose drauge su miško broliais?”
“Ne Linda! Mano vieta čia! Vis dar čia! Tad 

— sėkmės, Linda! Sveikink visus!”
“Iki pasimatymo, Robertai!”
“Sudie, Linda, ir — daug sėkmės!”
Jos akys išsiplečia. Blakstienos užkrinta. “Su

prantu tave, Robertai. Sudie!”
★

Atviromis akimis guliu tėvo kambary ir sten
giuosi kontroliuoti savo mintis. Šalia manęs sėdi 
Elfi — aš jaučiu jos kūno šilumą. Vienintėlė šilu
ma, kuri dar mane pasiekia. Visur kitur aplinkui 
šaltis.

Net ir dabar kartas nuo karto mane užgula 
keistas nuovargis. Ne, tai nėra baimė ar neviltis. 
Esu tik pavargęs ir tetrokštu poilsio. Anksčiau 
aš bijojau, bet šiandie visa tai labai ir labai toli 
nuo manęs, žinau, kad neišsigelbėsiu, ir vien tas 
suteikia jėgų ir pasitikėjimo. Lygiai taip pat žinau, 
kad turiu ištverti savo pozicijoje, ir vėl tas priduoda 
jėgų. Bet kartais ateina pagunda — kad tik grei
čiau galas!

Elfi atsistoja ir prieina prie lango. “Ateina 
Herbertas su dviem vyrais”.

“Kas jie?” '
“Nežinau — lauke jau tamsu. Spėju — Julius 

ir Kareelis”.
Jie įeina vidun, aš pasikeliu ir graibausi ciga

retės. “Tikrai staigmena šiandie jus pamatyti! Tu 
net iš Rusijos spėjai sugrįžti, Juliau!”

Jis tik linkteli galva. Aš pasuku galvą į Kare- 
elį. “Malonu tave vėl matyti, Kareeli. Bet iš tavo 
pusės taip labai neatsargu! Juk esu paženklintas 
žmogus, nuolat sekamas, ir jeigu paaiškės, kad tu 
pas mane lankaisi — ”

Jis šypteli. Ir tas jo šypsnys išduoda nuovargį, 
net kaltę. “Nesišaipyk, Robertai. Aš gi negaliu 
kitaip! Aš gyvenu vien tik dėl savo šeimos. Turė
tumei šitai suprasti. Gerai tau, kai tu vienas”.

Mudu su Elfi pasižiūrim vienas į kitą. Ji nu
leidžia akis.

“Suprantama — aš neturiu šejimos, Kareeli, 
išskyrus motiną ir — Elfi”.

“Tai visai kas kita, Robertai. Bet tu neturi 
vaikų!”

“Teisingai, bet šiandie esu įsitikinęs, kad šian
die visi estai sudaro vieną didžiulę šauną”.

(Bus daugiau)

JIE REMIA PAVERGTUOSIUS
PAGERBTI PAVERGTŲJŲ 

TAUTŲ LAISVĖS ŽYMŪNAI
Pavergtųjų Tautų Savaitės pro

ga liepos 17 Washingtone Paverg
tųjų Tautų Seimas suorganizavo 
pavergtųjų tautų bylos iškilie
siems gynėjams: senatoriui K.B. 
Keating, kongresmanui J.S. Mo- 
nagan, žurnalistui R. Drummond, 
rašytojui E.A. Wowrer ir India
nos valstybei garbės žymenų iš
kilmingą įteikimą. Iškilmes pra
dėjo msgr. J. Balkūnas malda ir 
Pavergtųjų Seimo pirmininkas 
įvedamuoju žodžiu, kuris išsklai
dė vadinamos sovietinės liberali- 
zacijos dūmus, kurie Vakaruose 
daug kam kliudo matyti sovietų 
pavergtųjų tautų tikrovę. Paverg
tųjų Seimo pirmininkas pabrėžė 
du dalykus: pirma, laisvasis pa
saulis turi akivaizdžiai parodyti 
sovietams, kad yra galingas, vie
ningas ir ryžtingas ginti laisvės 
vertybes; antra, turi parodyti so
vietų pavergtosioms tautoms sa
vo politine ir diplomatine veikla, 
kad pavergtųjų tautų nepriklau
somybė ir laisvė yra laisvojo pa
saulio, pirmiausia Amerikos, po
litikos vienas iš objektų, o ne 
vien tik priemonė savo kalboms 
sovietinės politikos pavyzdžiais 
pailiustruoti.

Iškilmėse dalyvavo per 200 sve
čių, daugiausia JAV senatorių ir 
kongresmanų, per 50. Dalyvavo 
taip pat būrys Washingtone rezi
duojančio diplomatinio korpo na
rių. Būdinga, kad Valstybės De
partamento pareigūnų nebuvo. 
Tai Maskvos pasitarimų šešėlis.

SENATORIAUS T.J. DODD 
PENKI PUNKTAI

Garbės žymenų įteikimo laisvės 
žymūnams iškilmėms vadovavęs, 
senatorius T.J. Dodd savo bai
giamajame žody tarp kitko pa
reiškė atmetąs tą defetistinę filo
sofiją, kuri išpažįsta, kad tau
toms iš sovietinės vergijos kelio 
į laisvę nėra, ir tokiam keliui pa
statyti senatorius pateikė šias 
penkias sąlygas:

1. Laisvasis pasaulis privalo 
pavergtųjų tautų bylą kelti kiek
vienoj diplomatinėj konferenci
joj, kiekvienoj JT sesijoj ir kiek
viena kita proga.

2. Laisvasis pasaulis turi pa
naudoti komunistinio pasaulio 
silpnybes ir skizmas laisvės rei
kalui, o ne savo patogumui ir nie
ko neveikimo politikai.

3. JAV užsieninė pagalba turi 
tapti laisvės ginklu.'

4. Taip pat laisvojo pasaulio už
sieninė prekyba turi būti parama 

’laisvės diplomatijai.
5. Pagaliau Kubos išlaisvinimas, 

anot senatoriaus Dodd, ne tik iš

plautų komunizmo vėžį pietinėj 
Amerikoj, bet ir turėtų neaprė
piamų padarinių Europoje ir Azi
joje.

SENATORIUS K.B. KEATING 
PERSERGSTI

Priimdamas laisvės žymūno 
garbės žymenį, senatorius K.B. 
Keating savo žodyje persergėjo, 
kad Kremliaus peršama Rytų- 
Vakarų nepuolimo paktas reikš
tų status quo užantspaudavimą 
pavergtojoj Europoj. Anot sena
toriaus, toks paktas tegali būt 
pavergtosios Europos tautų lais
vo apsisprendimo padarinys, bet 
ne jų vergijos antspaudas. Jis 
taip pat perspėjo dėl JAV poli
tikos naujų terminų semantikos: 
“accomodation” vietoj “appease
ment”, “safe for diversity” vie
toj “coexistence” ir vietoj ^So
viet’ imperialism” — “Soviet deep 
interest in a just and genuine 
peace.” “Man pagaugais nueina 
tik pagalvojus apie tai, kokias 
reakcijas šiokios politikos pareiš
kimai turi sukelti komunistinės 
priespaudos aukoms anapus gele
žinės uždangos”, pareiškė sena
torius Keating.

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

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

Rockdale atotia.
SKYRIUS: Fleminga Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prokėa duodamo# ir iaaimokėjimui. M®» kalbame vokiška*. 
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KAIP GERIAUSIAI IŠNAUDOTI 
MŪSŲ SUTAUPĄS?

Adelaidės kronika
VYTIS — WEST TORRENS 

48:62 (16:26)
Priešas varžybų lentelėje užima 

šeštą vietą. Paskutiniu laiku vy
tiečių parodytas žaidimas davė 
daug vilčių, tad tikėtasi perga
lės. Kitaip sakant, reikėjo laimė
ti, norint išsikrapštyti iš pasku
tinės vietos. Kitu atveju repre
zentacinė Vyties komanda ateity
je startuos žemesnėje klasėje. A. 
Ignatavičiui atvykti j rungtynes 
sukliudė šeimos reikalai. Tas, ži
noma, labai atsiliepė, tačiau žiū
rovus blogiausiai nuteikė J. Gum- 
bio žaidimas: netaikliai mėtė ir 
prarado daug kamuolių. Nuo di
desnio pralaimėjimo vytiečius iš
gelbėjo Rimas Daugalis. Rimas 
žaidė kovingai, veržliai ir sėk
mingai medžiojo taškus. Jei ank
sčiau dar buvo abejojama, kurio
je pozicijoje R. Daugalis naudin
giausias komandai, tai dabar aiš
ku — tik puolime. Taškai: R. 
Daugalis 22, J. Gumbys 16, S. 
Visockis 4. Kiti komandos drau
gai pelnė tik po du taškus. Ben-

sumažėjo galimybės patekti j ket
vertuką, nes priešas dabar užima 
ketvirtą vietą lentelėje. Taškai: 
R. Andriušytė 14, L. Čelkytė 6.

VYTIS — PANTHERS 25:20
Jaunosios vytietės atsirevan

šavo už pirmo rato pralaimėjimą. 
Lietuvaitės žaidė kovingai ir dar
niai. Taškai: N. Vyšniauskaitė 
10, A. Krivickaitė 8. 

t

STALO TENISAS
Pirmoji vyrų komanda įveikė 

University 7:2. A. Gudaitis 3," P. 
Snarskis 2, P. Urbašius 2.

Antroji pralaimėjo prieš Jayn- 
tee 2:7. A. Stepanas 1 ir V. Ma
želis 1.

Pralaimėjo ir pirmoji mergai
čių komanda. Vytis — Norman 
Memorial 3:6. I. Gudaitytė 3.

Vytis — South 9:0. Priešui 
nesudarius komandos jaunosioms 
vytietėms laimėjimas užskaiytas 
be kovos. R.S.

ADELAIDĖS 
ŠACHMATININKAI

Adelaidės lietuvių šachmatinin
kų komanda “A” klasės varžy
bose po pirmo rato užėmė pirmą 
vietą iš septynių komandų, su
rinkusi 21 iš 30 galimų taškų ir 
trimis taškais pralenkdama ant-

>; Norite atsikviesti sužadėti- J 
nę, šeimą ar draugą iŠ Len- A

* lajos? J
Kreipkitės tuo reikalu j J

POLTUR TRAVEL | 
>: v
£ 362 SOUTH TERRACE, >♦<

BANKSTOWN, N.S.W. A 
>■ Atdara kasdien 11 — 5.30 

p.p., šeštadieniais 9.15 — £
J 12.30. ;♦<

Tel. UY 6882,
A po darbo LM 6603. £
£ Sutvarkomi visi formalumai £ 
£ kelionei £
*< LAIVU ir LĖKTUVU A

Kreipkitės raštu ar asmenis- 
kai. £

♦: v

ros vietos komandą.
“B” klasėje po septynių loši

mų užima ketvirtą vietą iš try
likos komandų surinkdama 20š 
taško.

“C” klasėje po aštuonių loši
mų iškovojo penktą vietą su 28 
taškais iš 13 komandų.

Čia paduodame žaidėjus ir jų 
laimėtas partijas. Skliausteliuose 
paduota skaitlinė nusako loštų 
partijų skaičių:

Opulskis 1 (6), Sevenis senj. 
2 (5), Lukošiūnas (vadovas) 0 
(3), Markevičius 5 (6), Šertvy- 
tis 4 (7), Baranauskas 1 (1), M. 
Pocius 0 (1), S. Reivytis 5 (6), 
R. Umeris 6 (8), Kinčinas 1 (2), 
Vilčinskas 2 (4), Ciemenis 3 (3), 
Ruzą (Ruzinskas) ( (4), Sevenis 
jun. 1 (2), čižauskas 4 (4), Dum
čius 1 (3).

SĄLYGOS, KURIAS SIŪLO

Baltic Stores Ltd. į
TINKA KIEKVIENAM INVESTUOTOJUI

Investavimai, nesvarbu kokio dydžio, priimami kiekvienu 
metu.
Atsiimti, galima, kada investuotojas pageidauja.
Nuošimtis mokamas 8%.

BALTIC STORES INVESTMENTS CO.
yra tikra lietuviška bendrovė.

£ Dėl informacijų rašyti:
£ Z. Juras, 11, London Lane, Bromley, Kent, England.
B TAIP PAT SUTVARKOME PALIKIMO REIKALUS.
K

★

drai, vytiečiai netiksliai mėtė ne 
tik žaidimo metu, bet ir prametė 
daug baudų. Vien tik paskutinė
se minutėse iš 6 baudų realizuoti 
tik 2 taškai.

VYTIS (rezervas) —ALABARDA 
34:56

Vytiečių dengimas šlubavo, ir 
italai lengvai laimėjo. Taškai: E. 
Gudelis 10, E. Pocius 8, G. Ra
kauskas 6.

VYTIS (jauniai) BUDAPEST 
23:26 (20:12)

Pradžioje jauniai dailiai žaidė 
prieš vengrus ir pirmavo 8 taškų 
skirtumu. V. Levickui susižeidus 
sužlugo vytiečių puolimas ir ant
ram kėliny pelnė vos tris taškus. 
Sėkmingai taškus medžiojo A. 
Vasiliauskas — 12. V. Levickis 6, 
G. Šimkus 4.

FIMŲ FESTIVALIS 
MASKVOJE

Liepos 21 d. Maskvoje pasibai
gęs trečiasis tarpt, filmų festiva
lis buvo būdingas filmų tematika. 
Didelė filmų dauguma — iš sate
litinių, komunistinių kraštų ir iš 
Vakaruose pagamintų, lietė karo 
temasį partizanų kovas, nacių 
laikmečio koncentracijos stovyk
las, aplamai nacių bei jų okupaci
jų laikotarpi. Sovietų spauda, kri
tika filmuose daugiau ieškojo pa
saulėžiūrinių, kaip meninių bruo
žų. Nusivylus sovietų ir kt. rytų 
bloko atstovams ir jury komisijos 
nariams — pagr. festivalio premi
ja paskirta žinomojo italų reži
sieriaus Federico Fellini filmui 
“Aštouni su puse”. Modernus, ne 
be abstrakčių Fellini filmas kaip 
tik nieko bendra neturi nei su so
vietuose skatinamu socialistiniu 
realizmu, nei su kitais neseniai 
Chruščiovo ar Iljičiovo iškeltais 
pageidavimais meno srityje. (E)

VYTIS (jaunučiai) — C.Y. 
56:9

Puikiai pasirodė jaunučių puo
lėjai. Taškai: P. Kanas 22, A. Jo- 
navičius 16, J. Jaunutis 14.

VYTIS (mergaitės) — 
ADELAIDE 28:38

Pirmoji mergaičių komanda 
pralaimėjo prieš Adelaidę ir tuo

LIETUVIŲ IRKLUOTOJAI 
VILNIEČIAI DALYVAUS 

KOPENHAGOS RUNGTYNĖSE
Rugpjūčio viduryje Kopenhago

je įvyks antrosios pasaulinės irk
luotojų rungtynės. Be aštuonvie- 
tės jose žada dalyvauti ir lietuvių 
keturvietė valtis su vairininku, 
neseniai laimėjusi Sovietų Sąjun
gos pirmenybes. Keturvietėje da-
lyvauja: C. Jucys, P. Liutkaitis, 
broliai E. ir R. Levickai ir vai
rininkas G. Morkus.

TURI SUSTOTI
— Kiekvieną kartą, kai tik iš

geriu keletą stiklelių dagtinės, 
esu nebetinkamas darbui. Turė
siu būtinai sustoti.

— Gėręs degtinę?
— Ne, dirbęs.

MERGAITĖS KUKLUMAS
Atėjusi telegrafo įstaigon, mer

gaitė parašė telegramos tekstą 
— tik vieną žodį “taip” ir įteike 
tarnautojui. Pastarasis aiškina:

— Neskaitant adreso, už tą pa
čią kainą galite įrašyti dar 6 žo
džius.

— Aš žinau, — atsakė mer
gaitė. — Bet ar nemanote, kad 
atrodys įžūliai, jeigu žodį “taip” 
parašysiu 7 kartus?

LAFITTE
J REIKALAUKITE >!

VIENO IŠ GERIAUSIŲ PRANCŪZIŠKŲ |
BRANDY |

Kaina visur 24/- >*
j Kiekvienu metu Jūs, patarnavimams |

M. PETRONIS SS
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. $

i Tel. UJ 5727 v9 >:

Požemio karalystėje; stalaktitai urvuose

SKAITYTOJAI PASISAKO
PRIEGLAUDOS — POILSIO 

NAMŲ REIKALU
Birželio 19 d. “M.P.” pasirodė 

straipsnis, “Laikas pagalvoti da
bar”. Straipsnio autorius “V.K.”. 
čia ir aš noriu savo nuomonę pa
reikšti. Prieglaudos-Poilsio namų 
klausimas buvo keliamas ir anks
čiau, bet viešai per spaudą pasi
rodė tik dabar. Labai puiku kad 
“V.K.” tą prinokusį reikalą pa
judino.

Kokia organizacija tą sunkų 
darbą pradės, ir kieno vardu na
mai bus, tas ne taip svarbu, bet 
svarbu, kad mes juosius turėtu
me. Būtų gerai, kad toji organi
zacija pradėtų prieglaudos-polisio 
namų organizavimą-statymo dar
bą, kuri tam reikalui turi geres
nes sąlygas ir paslankumą, o vi- 
soumenė ir kitos organizacijos tu
rėtų vieningai remti. Būtų labai 
žailnga, jeigu dvi organizacijos 
pradėtų organizuoti tos pačios rū
šies namus, ir vienai kitai konku
ruoti.

Aš manau, tokie prieglaudos- 
poilsio namai galėtų būti, Sydney, 
Melbourne, ir Adelaide, kur dau
giausiai yra apsigyvenę mūsų tau
tiečiai. “V.K.” rekamenduoja vie
nus namus visoj Australijoj. Man 
atrodo būtų nepraktiška. Prie
glaudoje esančių ligonių-poilsi- 
ninkų giminės, draugai, pažįstami 
norės juosius aplankyti, o tolimas 
kelio atstumas neleis jiems to pa
daryti. Ligoniai jaučia ilgesį ir 
bus vieniši, dėl to prieglaudos na
mai nustos savo daug gerų pusių. 
Jei prieglaudos-poilsio namai bus 
netoli čia mano minėtų miestų, jie 
bus dažnai savų lankomi kaip tai 
savaitgaliais kiekvienas iš mūsų 
norės aplankyti sergančius ar 
šiaip nustojus sveikatos mūsų tau
tiečius. Lietuviai kunigai laikas

nuo laiko atlankys ir suteiks re
ligijos patarnavimą, taipat lietu
viai gydytojai (garbės — hono
rary) aplankys, patikrins jų svei
katą, ir duos sveikatos atžvilgiu 
reikalingus patarimus — nurody
mus.

Kur statysime prieglaudos-poil
sio namus? Čia aš kalbu apie Syd
ney, N.S.W.! Arti Sydney sklypai 
yra brangūs ir tokiam reikalui 
permaži. Aš manau reikia paeiti 
toliau nuo Sydney, kur yra “green 
belt”, ten pigiau ir galima gauti 
didesnį plotą, manau kad plotas 
nebūtų mažesnis kaip 5 akrai. Čia 
aš skaitytojams maždaug noriu 
patiekti susipažinimui apie žemę 
žinių, ir prašau apsvarstyti.

YRA KO SUS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
ir jos ribose veikiančios lietuviš
kos organizacijos visomis jėgomis 
sukruto suaktyvinti lietuviškąją 
veiklą ir Lietuvos vadavimo dar
bą pastūmėti į priekį, prisitai
kinti prie dabartinių gyvenimo ir 
politinių sąlygų bei aplinkybių. 
Susirūpinta jaunosios kartos išlai
kymu Lietuvai.

Ką lietuviškumui ir tėvynės la
bui daro Pertho lietuvių bendruo-
menė? Ar tokia organizacija prak
tiškai egzistuoja? Ar Pertho vi
sos lietuvių apylinkės valdybos vei
kė pagal Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Konstituciją ir Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
Statutą? Ne! Jei ne, tai kokios 
priežastys?

Liepos 14 d. įvykusiame meti
niame susirinkime naujai valdybai 
rinkti kai kuriems tautiečiams 
pasiūlius vėl veikti vadovaujantis 
bendruomenės statutu, būti tik
rais bendruomenės nariais ir mo-

Man žinoma šiose vietovėse — 
Blacktown, St. Marys, Penrith ir 
pan. £300 — £400 už akrą — lygu
ma. Springwood 60 akrų už 
£2000, kalnuota ir miškinga. Oras 
labai puikus, visi prie didelio ke
lio ir susisiekimo. Manau ant šios 
linijos lietuviams geriausia tiktų.

Turint didesnį plotą galima už
vesti poilsio parkelius, jeigu ' at
sirastų mėgėjų sodelf ir daržovių 
daržą. Reikiant daugiau patalpų, 
esant vietoj galima lengvai pris
tatyti.

Tas darbas yra didelis ir labai 
reikalingas, bet artimo meilės ir 
vienybės keliu eidami tą užsibrėž
tą tikslą pasieksime.

Antanas Bauiė, Sydney

kėti nario mokestį, buvo nubalsuo
ta mokesčio nemokėti. Tai liūdnas 
faktas! Nepatriotiškas reiškinys 
ir nesolidarumas kitiems pasaulio 
lietuviams.

Argi išleidžiant nemažas sumas 
pinigų svaigalams, arklių lenkty
nėms, puošmenoms ir pan., pri
trūkome (o gal gaila?) 10 šilin
gų metiniam mokesčiui ir dejuoti, 
kad dalis to mokesčio nueis į

BUS DRAUDŽIAMA MUŠTI 
ŽMONAS

Nuo spalio 1 d. Egipte įsiga
lios įstatymas, pagal kurį santuo
ka nebus teisėta, jeigu tarp vy
ro ir žmonos bus didesnis am
žiaus skirtumas, kaip 15 metų. 
(Daug turtingų egiptiečių išsi
skiria su pasenusiom žmonom ir 
veda jaunas mergaites). Pagal 
naują įstatymą vyras jau negalės 
savo žmonos paprasčiausiai iš
mesti, bet skyrybos vyks teismo 
keliu ir žmona turės gauti iš vyro 
išlaikymą. Vyras tegalės tik dvi 
žmonas turėti. Jeigu vyras kolio- 
ja žmoną, tai jau rimtas pagrin
das užvesti skyrybų bylai. Žmo
nos mušimas bus teismo baudžia
mas.

Krašto Valdybos iždą ir ne viskas 
liks vietiniams reikalams?

Ar mes jau pamiršome, kiek 
metų patys naudojomės kitų kraš
tų ir tautų aukomis? Kai aplei
dę tėvynę buvom šelpiami maistu, 
rūbais ir pastoge? Šiandieną už
miršome, kad svetimų žmonių pa
galba ir aukomis likome gyvi. Tuo 
tarpu patys savo tėvynės vadavi
mo reikalui ir ten pasilikusiems 
gelbėti nematome reikalo padėti. 
Kas būtų šiandieną iš mūsų likę, 
kokia būtų mūsų sveikatą, jei mus 
šelpusieji svetimieji būtų galvoję 
taip, kaip mes šiandieną galvoja
me apie savuosius?

Tie svetimieji buvo apdėti mo
kesčiais ir patys aukojo, bet jie 
nedejavo, kad tie pinigai, maistas, 
rūbai buvo siunčiami kažkur ki
tur, o nesunaudojami vietiniams 
reikalams. Už kieno pinigus mes 
atvykome į čia? Ar visa tai jau 
pamiršome? Tuomet lietuvišką 
ženkliuką nešiojome ir didžiavo- 
mės lietuviais esą! Po karo lietu
vis lietuvį pamatęs džiaugėsi ir 
lietuviškai kalbėjo, o šiandien? 
Jau yra tokių, kurie gėdinasi ne 
tik viešai lietuviškai kalbėti, bet
ir namie nekalba gimtąja kalba 
su mažamečiais vaikais teisinda
miesi, kad lietuvių kalba kenkian-
ti vaikų angliškam akcentui, Įdo-
mu, kas labiau kenkia vaiko ak
centui — ar- kalbėjimas su vaiku 
lietuviškai, ar kalbant su juo lau
žyta anglų kalba?

Norėdami pasitarnauti lietuvių 
tautai ir prisidėti prie nepriklau
somos Lietuvos atstatymo, daly
vauti šių dienų kovoje su žmo
nijos priešu — internacionaliniu 
komunizmu, pirmiausiai ir svar
biausiai turime išlaikyti lietuvy
bę, jos tradicijas ir papročius jau? 
nojoje kartoje kad po mūsų būtų 
kas kovoja ir toliau ir tinkamam 
momentui atėjus būtų ir užsieny
je susipratusių jaunų lietuvių, rei
kalaujančių Lietuvai padarytų 
skriaudų atitaisymo ir kovojančių 
dėl nepriklausomybės. O tam pa
siekti mums geriausiai padėtų, 
kaip teisingai p. J. Vėteikis savo 
straipsnyje “Tautinis izoliacioniz- 
mas ir lietuvybė” mini, kad tik 
izoliacionizmas padės lietuvybę iš
laikyti ir tik tuo būdu pasitar
nausime tėvynei. O tai atlikti ga
lime tik bendromis jėgomis.

Naujai išrinktoji Pertho apy
linkės valdyba turėtų pradėti rink
ti nario mokestį ar bent sudaryti 
sąlygas užsimokėti mokestį tiems 
tautiečiams, kurie to nori. O to
kių tikrai yra!

A. Statkus, Perth,

‘ (EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

’ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
■ ■ akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 Tai., 
:: šešta d. 9-13 vai.
■ ■ 8th Floor, Capitol Homo, 109 Swan* ton St, 
'' Melb, C.I. (Priejaia Melbourne Town Hall)

Tel, 62-2231

5



e MŪSŲ PASTOGĖ 1963 m. rugpjūčio 7 d.

MUSU PASTOGE
PADĖKOS

LIETUVOS KAMPELIS JURGIO GATVĖJE
Pereitų antradienį, liepos 30 d. 

N.S.W. banko vitrinoje George 
Str., Sydney, prie Wynyard sto
ties atidaryta graži lietuviška pa
rodėlė, kurių per dvi savaites 
matys apie 100.000 žmonių. Tai 
yra tikras lietuviškas kampelis 
su savo audiniais, gintaro rank
darbiais ir vaizdais. Praeivio dė
mesį patraukia nekasdieniška nuo
taika ir niekur kitur nematyti iš
dirbiniai. Parodėlės gilumoje jis 
mato įrėmintų Lietuvos žemėlapį, 
kuris jau pats kalba, iš kur šitie 
darbai ir kokia tauta turi tokių 
turtų. Ant stalelio vidury išdės
tyti gintaro išdirbiniai pradedant 
įvairių spalvų karoliais, auska
rais, sagom ir baigiant retais pa
puošimais, padarytais iš vieno 
gintaro gabalo. Iš abiejų Lietu
vos žemėlapio pusių stalelio ga
luose stovi drožiniai — koplytė
lė ir kryžius. Kertėse pastatyti 
du manekenai — lietuvaitės tau
tiniuose rūbuose, o prieky pluoš
tas dailiausių juostų, audinių, po
ra knygų su atverstais lietuviš
kais vaizdais, šoninėse sienelėse 
išdėstyti lietuviškais raštais au
diniai — staltiesės, rankšluosčiai, 
o kairėje pusėje net lentelė, ant 
kurios prisegta vienas kitas Lie
tuvos gamtovaizdis, išdirbtas iš 
gintaro. Tokia patraukli parodėlė 
atkreipia praeivio dėmesį ir jis 
mielai sustoja pasigrožėti. Netru
kus šalia jo atsiranda antras, tre
čias, ir taip būrelis vienas po ki
to pasikeisdami užtrunka ištisų 
dienų. Vakare, kai vitrina apšvie
sta, gal būt tas langas atrodo dar 
gražiau. Tai yra Lietuvos rekla
ma, kultūringa ir prasminga, gal 
net daugeliu atvejų iškalbinges
nė, negu sieksniniai straipsniai 
spaudoje.

Šio Lietuvos kampelio įrengi

mo Jurgio gatvėje iniciatorius ir 
tikrasis organizatorius yra Jonas 
Abromas, kuris ne tik išrūpino 
vietų bet ir pats surinko iš eilės 
lietuvių visus toje parodėlėje iš
statytuosius dalykus. Žinoma, jam 
reikėjo talkininkų, kad kas padė
tų gražiai ir estetiškai visus tuos 
dalykus išrikiuoti, kad gautųsi ir 
darnus vaizdas, ir šios parodos 
prasmė ir tinkamas meninis išdės
tymas. Čia mielai talkininkavo 
mūsų gerai žinomas dailininkas 
Vaclovas Ratas, kuriam panašūs 
darbai nėra naujiena ir kuris šio
je srityje turi didelio patyrimo.

Taip šių dviejų asmenų pastan
gomis ir atsirado Lietuvos kam
pelis Jurgio katvėje. Jis yra iš
kalbus, turtingas ir reikšmingas. 
Tiesa, šiame darbe talkininkavo ir 
visa eilė kitų lietuvių, kurie iš
statymui paskolino savo gėrybes, 
šių turtų savininkams ir orga
nizatoriams Jonui Arbomui ir 
Vaclovui Ratui tenka garbė ir gi
li padėka, kad taip gražiai ir kul
tūringai pasidarbuota Lietuvos 
priminimui milijoniniame mieste. 
Tikrai yra kuo ir patiems pasi
džiaugti ir prieš kitus pasididžiuo
ti. (n.n.)

JAUNIMO POBŪVIS
Socialinės Globos Moterų Drau

gija Melbourne rugpjūčio 17 die
nų ruošia Jaunimui pobūvį — bar
becue Lietuvių Namuose, 12 Fran
cis Grove, Thornbury. šokiams 
gros kapela. Visas lietuviškas jau
nimas kviečiamas dalyvauti. Pra
džia 6 vai. vakare. Įėjimas — ne
mokamas.

Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne

PAMALDOS
Rugpjūčio 11 d. lietuviams 

talikams pamaldos Sydnejuje 
įvyks tik Camperdown bažnyčioje 
12 vai.

ka-

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Sydney lietuviams evangelikams 
pamaldos bus laikomos gimtąja 
kalba rugpjūčio 11 d. 12.30 vai. 
Sydney evangelikų bažnyčioje 90 
Goulburn Str., City. Po pamaldų 
parapijos salėje įvyks svarbus 
susirinkimas.

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Liepos 27 d. Adelaidėje įvyko 
vestuvės, kurių jose dalyvavę il
gai neužmirš. P-lė Dana Jasutytė 
ištekėjo už karo aviacijos leite
nanto Antano Karpio. Ji — vie
na iš veikliausių jaunuolių Ade
laidės lietuvių tarpe, jis — kietu 
darbu ir pasiryžimu įgyvendino 
savo svajonę: tapo aviacijos kari
ninku. Jungtuvių apeigos įvyko 
šv. Kazimiero koplyčioje, kurias 
atliko kun. A. Kazlauskas ta pa
čia proga atlaikydamas šv. Mišias. 
Jaunąja pora visi buvo tiesiog 
sužavėti.

Vestuvių vaišės įvyko p.p. M.B. 
Jasučių namuose prie karališkai 
apkrautų stalų. Po kalbų ir sveiki
nimų buvo iki soties pasišokta. 
Sveikinmų tarpe buvo ir telegra
ma iš Lietuvos. Linksmybių įkarš
tyje vienas iš svečių pasiūlė šauk
tis policijos ir jaunajam už “va
gystę” surašyti kaltinamąjį ak
tą, nes jis “pavogęs” vieną iš ge
riausių ir gražiausių deimančiukų 
iš Adelaidės lietuviškojo jaunimo 
tarpo.

NAUJA WOLLONGONG 
APYLINKĖS VALDYBA

Liepos 23 dienos visuotiniame 
susirinkime buvo išrinkta nauja 
Wollongong apylinkės valdyba: 
pirmininkas A. Paplauskas, J.P. 
71 Redall Pde, Lake Illawarra, 
South N.S.W., tel. 91631; sekreto
rius J. Dočkus, 117 Shellharbour 
Rd., Port Kembla, N.S.W.; kasi
ninkas A. Branka, 129 Wentworth 
Str., Port Kembla, N.S.W.. ypa
tingiems reikalams narys A. Bal- 
tramonaitis 108 Purr. Purr Ave, 
Lake Illawarra, South N.S.W.

ŠVIESOS SUSIRINKIMAS
Rugpjūčio 18 d. 3.30 vai. p.p. 

Redfern Liet. Namuose šaukiamas 
visuotinis metinis Sambūrio švie
sa Sydney skyriaus susirinkimas. 
Nariai kviečiami kuo skaitlingiau 
tame susirinkime dalyvauti, nes 
čia bus aptarta ateinančių metų 
skyriaus veikla.

Iš Spaudo* Baliau* Geelong* 
gauto pelno Mūsų Pastogei pa
skirta ir prisiųsta £ 30-4-0. Ui 
ši* aukų nuoširdžiai dėkojam* 
baliau* iniciatoriam* — Č. Va- 
lodkai, M. Davalgai, V. Bindokui, 
J. Gailiui, o taip pat ir visiem* 
baliau* dalyviams, kurie atsilan
kė Geelongo spaudo* baliuje ir 
tuo parėmė lietuvių spaudų Aus
tralijoje.

Ši* gražu* mostas iš skaityto
jų pusė* nuoširdžiai sveikintinas 
ir yra kilni paskata kitom* lie
tuvių kolonijom*.

M.P. Red. ir Adm.

A.L.B. SYDNEY APYLINKĖS VALDYBA rugpjūčio 17 d.
LIETUVIŲ NAMUOSE REDFERN, RENGIA
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« - . . . ... . . . s| šeimynini pasilinksminimą |
Vakaro metu veiks bufetas ir numatoma programėlė.

Gautas pelnas skiriamas Vasario 16-sios gimnazijai Vokietijoje.
Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti. Pradžia 7 vai. vakaro.
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Sydnėjiškis Vaclovas Narbutas, 

namų pirkimo — pardavimo agen
tas pardavė ir savo namus New- 
town’e ir įsigijo naujus rūmus 
Ashfielde (73 Holden Str.). Tiki
masi šaunių įkurtuvių!

Sukruto rūpintis savo bendruo
meniniais namais ir melbourniš- 
kiai. Teko nugirsti, kad paskuti
niame Melbourne Lietuvių klubo 
narių susirinkime nutarta jieškoti 
tinkamesnių patalpų. Akys nu
krypo į vienų kino salę, kurių nori
ma nupirkti ir joje įrengti klubo 
patalpas.

Adelaidiškiai p.p. Gusčiai pado
vanojo J. Bačiūno vardo bibliote
kai Adelaidės Liet. Namuose 32 
knygas. Prie minimos bibliotekos 
savaitgaliais veikia ir skaitykla.

Kaip skelbia “Adelaidės Lietu
vių Žinios”, Adelaidėje išleista 
II-sios Dainų šventės jungtinio 
choro įdainuotos plokštelės. Su už
sakymais kreiptis į p. V. Šimkų 
33 Rose Terrace, Wayville, S.A. 
Plokštelės kaina — 35 šil.

Gautomis žiniomis iš Melbourno 
sunkiai serga inž. žižys. Jo svei
katos padėtis kelia daug rūpesčių 
jo šeimai ir visai Melbourno liet, 
bendruomenei, kurios jis buvo vi
sų laikų aktyvus narys. Linkime 
greitai pasveikti.

Linkime poniai Danai visų gy
venimų išlikti lietuvišku tdeimantu, 
o ponui Antanui linkime tų dei
mantų rūpestingai saugoti ir 
branginti! Ilgo ir laimingo gyve
nimo. Nedelskite ir su lietuvišku 
prieaugliu! *

R. G.

MUSU

Rugpjūčio 21 d. Blaxland gale
rijoje (Farmers patalpose) atida
roma Sydney Printmakers — gra
fikų paroda, kurioje su savo kū
riniais dalyvaus ir mūsų grafikai: 
E. Kubbos, V. Ratas, H. Šalkaus
kas ir A. Šimkūnas.

PLUNKSNOS KLUBO 
NARIAMS

Sydney Lietuvių Plunksnos 
klubas praneša nariams ir jų bi
čiuliams, kad numatytoji klubo 
šventė — dešimtmečio minėji
mas rugpjūčio 10 d. atšau
kiamas. Sekančiame po
sėdyje bus tuo reikalu plačiau 
paaiškinta.

Papildomai pranešame, kad ruo
šiamoje Australijos grafikų pa
rodoje, kurių globos Australijos 
vyriausybė ir kuri užtruks beveik 
ištisus metus išstatant kiekvieno
je valstybinėje meno galerijoje, 
pakviesta dalyvauti ir mūsų dai
lininkė Eva Kubbos. Šiuo laiku 
žinomi trys lietuviai dailininkai, 
pakviesti dalyvauti šioje parodo
je: Eva Kubbos, Vaclovas Ratas 
ir Henrikas Šalkauskas.

P.K. p-kas

Sydney Lietuvių choras “Daina” 
pereitų penktadienį savo metinia
me susirinkime apsvarstė choro 
reikalus ir išsirinko naujų choro 
valdybų. Jų sudaro: E. Lašaitis, 
J. Maksvytis ir P. Ropė.

Rugpjūčio 18 d., sekmadienį 
Sydney skautai rengia išvykų į 
skautų žemę Ingleburn. Skautai 
turės pasiruošimus egzilų skautų 
olimpijadai, o tėveliai prašomi tai
kanti stovyklavietės tvarkymo 
darbuose.

★
Skautų tėvų ir rėmėjų komite

tas rengia įdomu pavasario šokių 
vakarų rugsėjo 21 d. Bankstowne.

Du australai, prancūzų gamy
bos automobiliu nuvažiavę iš Syd
ney į Paryžių, buvo apdovanoti 
Paryžiaus miesto aukso medaliu.

Ku-ka

BENDRA REPETICIJA
Bendra Švyturio ansamblio re

peticija, kuris ruošiasi statyti G. 
Veličkos veikalų “Žydintis lankų 
vėjas” įvyks ateinantį sekmadienį, 
rugpjūčio 11 d. 3 vai. p.p. Banks- 
towno Liet. Namuose. Kad darbas 
sklandžiau eitų, visus kviečiame 
laiku susirinkti.

PRANEŠIMAS
Sydney Lietuvių Klubo nariai, 

dar neatsiėmę paskolos lakštų, 
gali juos atsiimti kiekvienų sek
madienį Sydney Liet. Namuose 
2-4 vai. p.p. Ten pat priimami pa
reiškimai įstoti į naująjį Lietuvių 
Klubų. Laikinoji Klubo Valdyba

PADĖKA
Man vykstant į Australijos 

Liet. B-nės Krašto Tarybos su
važiavimų Adelaidėje pakeliui eis
mo nelaimėje buvau sunkiai su
žeistas ir nuvežtas į Melbourne 
Royal Hospital.

Čia noriu išreikšti nuoširdžią 
padėkų visiems Melbourno lietu
viams ir organizacijų atstovams, 
mane lankiusiems ligoninėje, mo
raliai stiprinusiems ir visokerio
pai padėjusiems. Ypač dėkoju kun. 
P. Butkui, atlaikiusiam mano 
sveikatos intencija šv. Mišias ir 
maldoje prisiminusiam.

Drauge dėkoju ir visiems mie
liems sydnejiškiams, lankiusiems 
mane Sydney ligoninėje ir namie, 
užjautusiems ir pagelbėjusiems 
nelaimės metu mano žmonai. Ma
loniai priimkite mano nuoširdų 
ačiū, ačiū, ačiū.
Jūsų Pranas Sakalauskas-Sakat

LITHUANIAN CLUB LTD. SKELBIA
1962 m. liepos 29 d. visuotinis 

nepaprastas narių susirinkimas, 
susipažinęs ir apsvarstęs Klubo 
Tarybos pateiktų naujų Klubo 
Statutų nutarė persiorganizuoti į 
registruotų juridinę organizacijų 
Lithuanian Club Ltd. Tas pats 
susirinkimas išrinko laikinųjų val
dybų, kuriai pavedė statutų už
registruoti ir organizacijų pada
ryti juridiniai legalių. Ten pat bu
vo nustatytas nario ir įstojimą
sis mokestis. — įstojamojo mokes
čio £ 5, o nario metinis mokes
tis £ 2. Atskiru nutarimu tas pats 
susirinkimas pavedė ir įgaliojo 
Klubo Tarybų ir patikėtinius par
duoti kilnojamųjį ir nekilnojamą
jį turtų perimant visus aktyvus 
ir pasyvus už išleistus Lithuanian

KELIONĖMS Į J.A.V., KANADĄ, 
EUROPĄ ir t.t.

Patarnauja Al g. Žilinskas,
24 Hardware Street, Melbourne, C. 1.

• ATSTOVAS DIDŽIŲJŲ LAIVŲ BENDROVIŲ
• UŽSAKAU VIETAS LAIVUOSE IR LĖKTUVUOSE
• PARŪPINU VISUS IŠVYKIMO DOKUMENTUS 

(PASUS. VIZAS)
• PATARIU DEL SKIEPŲ, BAGAŽO, ETC.

VISAS PATARNAVIMAS VELTUI, 
JEI PER MANE UŽSAKOMA KELIONĖ.

DAUG TAUTIEČIŲ JAU IŠVYKO PATENKINTI 
PATARNAVIMU.

PRAŠAU KREIPTIS ASMENIŠKAI ARBA RASTU. 
TEL. 67-3888

ALG. ŽILINSKAS

HISPANO - AMERICAN TRAVEL BUREAU
24 Hardware Street, Melbourne, C. 1. 
ATDARA KASDIEN ir SĖST. RYTĄ.

PAVYZDINGAS ATSAKYMAS

SPAUDOS BALIUS
FATHER J. O’REILLY 
šio baliaus tautiečiams 

kasmet vis daugiau ir daugiau 
mai8. Baliaus metu įdomi

Apspito žurnalistai šimtametį 
senukų ir klausinėja:

— Kaip tamsta sulaukei tokio 
ilgo amžiaus?

— Labai paprastas dalykas, — 
atsakė senukas. — Kai aš gimiau, 
tai dar nebuvo surasta tiek daug 
bacilų, kaip šiandien.

Club Ltd. paskolos lakštus ben
drai Sydney Lietuvių Klubo “Lie
tuvių Namai” narių įnašų vertei.

išie nutarimai įvykdyti. Lithu
anian Club Ltd. išleido vadinamus 
paskolos lakštus kiekvienų £ 1 
vertės, ir kiekvienas narys, kiek 
yra įnešęs pinigų, tai sumai gaus 
paskolos lakštų. Pagal anksčiau 
minėtų nutarimų šie lakštai gali 
būti panaudoti kaip mokėjimo 
priemonė įstojantiems į Lithua
nian Club Ltd. Paskolos lakštai, 
kurie nebus panaudoti kaip mokė
jimo priemonė įstojant nariais į 
naujų organizacijų, bus išperkami 
laikantis šių taisyklių:

1. Paskolos lakštai galioja kaip 
mokėjimo priemonė įstojant į nau
jų klubų nariais;

2. Paskola bus pradedama iš
pirkti po dviejų metų nuo klubo 
licencijuotų patalpų atidarymo 
dienos. Paskola bus išperkama da
limis penkerių metų laikotarpy
je: pirmais metais 10% paskolos, 
antrais 15%, trečiais metais 20%, 
ketvirtais 25%, penktais metais 
30%.

3. Paskolos išpirkimo pirmumo 
eilė nustatoma burtų tvarka.

Kas nėra atsiėmęs paskolos 
lakštų, juos gali atsiimti kiekvie
nų sekmadieni nuo 2 iki 4 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose Redferne. Ten 
pat asmenys, norį įstoti į klubą 
nariais, gali gauti įstojimo pareiš
kimus ir sumokėti įstojamąjį ir 
nario mokestį.

Laikinoji Klubo Taryba nuta- 
riusi įsigyti Croydone numatytą 
prie pat stoties pastatų, kuriame 
bus įrengtas licencijuotas klubas 
tik klubo nariams ir jų svečiams 
ir atskiros patalpos Liet. Ben
druomenės organizacijoms. Numa
toma ir salė 500 asmenų talpos 
ir antra salė 200 asmenų talpos.

Vadovaujantis nauju statutu 
greitu laiku bus sušauktas narių 
susirinkimas ir jame bus išrink
ta nauja valdyba.

Užsibrėžtas darbas yra didelis 
ir komplikuotas. Jis vykdomas vi
sos lietuvių bendruomenės labui, 
ir kada jis bus užbaigtas, galės 
daug pasitarnauti mūsų kultūri
niams ir tautiniams reikalams.

Tuo pačiu Taryba prašo jūsų 
visų moralinės paramos ir kviečia 
kuo skaitlingiausiai stoti į klubą 
nariais.

Laikinoji Lithuanian Club Ltd.
Taryba

Vyras yra pats nelogiškiausias 
sutvėrimas, nes jis visuomet jieš- 
ko namų atmosferos viešbuty, ir 
viešbučio aptarnavimo namuose.

ŠIAIS METAIS ĮVYKSTA RUGPJŪČIO 31 D., ŠEŠTADIENĮ, 
MEMORIAL AUDITORIUM SALĖJE, PARK RD., AUBURN, (prie Mary Str., .ankryžo*). 
atskirai nereikia pristatyti: tai pats didžiausias ir įspūdingiausias metinis parengimas, kuris 
tautiečių lankomas. Vienintelė vieta padalyvauti ir pasimatyti su savo bičiuliais ir pažįsta- 
ir nematyta programa. Salę deko ruo* šioje srityje nepamainomasis ALGIS PLŪKAS.

BALIAUS PRADŽIA 7 VAL. VAK., PABAIGA 1 VAL. RYTO. ĮĖJIMAS TIK 22 ŠILINGAI.
JAU ŠIANDIE LAIKAS PASIRŪPINTI PAKVIETIMAIS, KAD NETEKTŲ GAIŠTI LAIKO PRIE DURŲ. 

Į BALIŲ PAKVIETIMUS PLATINA:
I. Jonaiti* — 70 Leyland Pde., Belmore, tel. 75 6453.
B. Staiioni* — Berala Str., Berala, tel. 649 9062.
J. P. Kedys — Baltia Pty. Ltd., 93a Argyle Str., Parramatta,

tel. 635 9787.
S. Zablockienė — Spaudos kioskas, Camperdown bažn. 
M. Petronis —- 152 Liverpool Rd., Enfield., tel. 74 5727. 
P. Protą* — 71 Morgan Str., Beverly Hills, tel. 50 4462.

PARDUODAMAS “GUEST HOUSE’

P. Nagys — 417 Burwood Rd., Belmore, tel. 75 7094.
D. Labutytė — 15 Beaconsfield Pde., Lindfield, tel. 46 5680.
J. Maksvyti* — Fleming Str., Carlingford, tel. 86 6269.
H. Keraiti* — 4 Condon Str., Panania, tel. 77 4823.
M. Zakara* — 10 Onslow Str., Canterburry, 78 5072.
V. Kazoka* — 13 Percy Str., Bankstown, tel. 70 8395.
M. Gailiūna* — 5 Fowler Str., Bulli.
A. Andriušis* — 10 Scott Str., Narrabundah, A.C.T.
P. Pilka, 29 Westgarth St., O'Connor, A.C.T.

Stalus ir vietas skirsto V. Kazokas. Užsakytos bet neapmokėtos vietos bus laikomos rezerve ligi rugpjūčio 15 d. 
Vėliau, jei neišpirktos, bus laikomos laisvomis ir skirstomos bendra tvarka.

Salė erdvi ir vietų nepritruks, bet vietas skirstant bus laikomasi pirmumo principo.

Dėl pablogėjusios sveikatos esame priversti parduoti 
“GUEST HOUSE” — 2 aukštų mūras su pilnu įrengimu 24 
žmonėms. Salia jo gyvenamas namas, naujas mūrinis. Pasta
tai miesto centre prie gražios žuvingos upės, netoli pajūris, 
ežerai ir t.t. Biznis geras šeimai arba našlei. Norėtumėm, kad 
įsigytų lietuviai. Depozitas £ 5000. — likusius išsimokėjimui. 
Apžiūrėti galima kiekvienu metu. Rašyti: V. & V. Čižauskai, 
118 MacLeod St., Bairusdale, Vict.
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