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NE TUO KELIU
Socialiniame gyvenime dainai 

pasitaiko nesusipratimų, net ki
virčų, kurie, jeigu nesprendžia
mi arba nelikviduojami taikingu 
keliu savųjų tarpe, baigiasi liūd
nai ir net nuostolingai. Liūdna, 
kai oponentas, stengdamasis sa
vo priešininką sumurkdyti, eina 
tiesos jieškoti svetur, net pats 
daug kuo rizikuodamas.

Toks liūdnas atvejis pereitą 
mėnesį buvo sprendžiamas Mel
bourne australų teisme. Šioji by
la prieš bendruomenės laikraštį, 
kaip žinome, baigėsi skundėjo 
nenaudai. Nežiūrint, kas toje by
loje laimėtojas ar pralaimėtojas, 
vis tik šioji byla garbės nesuda
rė nei vienai, nei kitai pusei, 
nei pačiai liet, bendruomenei. 
Bylos eigoje buvo įtraukta visa 
eilė lietuvių, viešai kelti asmeni
niai ir visuomeniniai dalykai, ku
rie geriau teliktų mūsų pačių 
privatybėje. '

Skaudžiausia yra tai, kad lietu
vis skundė lietuvį ir net lietuviš
ką instituciją, kuo tikrai didžiuo
tis prieš kitus negalime. Kitas 
pagalvotų, kad mes nemokame 
patys savo tarpe susikalbėti ir 
patys vieni kilusių vaidų ar nesu
sipratimų išsiaiškinti. Juk, rodos, 
mūsų vietos bendruomeniniame 
gyvenime ne tik turime organi
zacinius, bet ir teisminius orga
nus, kurie lygiai kompetetingi 
spręsti ypač tokio pobūdžio by
las. Juo labiau, kad anoje byloje 
visų pirma ir buvo garbės klau
simas. Dar skaudžiau, kad ir tos 
teisminės išlaidos, kiek jų bebū
tų, eina iš lietuvių rankų advo
katams ar valdžios institucijoms. 
Neskaitant moralinio lietuvių 
pažeminimo šiuo atveju lietuviai 
nųskriaudžiami ir materialiai. 
Juk mums patiems tie pinigai, iš- 
slydę į šalį, būtų nepaprastai pra- 
vartūs: jeigu ne bendruomeniniu, 
tai kad ir privačiu požiūriu. O gi 
viso to buvo galima labai leng
vai išvengti aiškinantis nesusi
pratimą visų pirma savųjų tarpe. 
Gaila, kad patys, būdami nedi
delė saujelė, ir tai stengiamės 
vieni kitiems nerti kilpą ant kak
lo.

Tai nėra tikrasis ir pozityvus 
kelias. Rinkdamiesi tokį kelią 
mes patys kertame šaką, ant ku
rios sėdime. Vieną kartą iškly- 
dę į pasaulį turėtume būti bent 
tiek tautiniai sąmoningi, kad nors 
išorėje tinkamai atstovautume ir 
reprezentuotume savo tautą. Juk 
nesame savame krašte, bet tarp 
svetimųjų, ir jų visų akys atgręž
tos į mus. Tokios bylos, kaip 
kad neseniai vykusi Melbourne, 
kažin ar taip jau tokia tinkama 
mūsų tautai reprezentacija. Tie
sa, vardai ir pavardės greit už
mirštamos, bet kad lietuviai tam
pėsi po teismus, ilgai paliks dau
gelio atminty. Iš tikrųjų, prieš 
pradedant tokį ar panašų žingsnį 
neužtenka tik galvoti asmeniškai 
apie save, bet juo labiau pagal- 
votina ir platesniu — tautiniu 
mastu. Juk nesame tik Jonas ar 
Petras, bet taip pat ir lietuvis, 
kas kitais kartais daugiau lemia, 
negu grynas asmenvardis.

(v.k.)

Sutuoktuvių proga linkiu 
laimingo vedybinio gyvenimo 
p. MAJAI ŠNIUKŠTAITEI 

ir
p. CHARLES POTTER

A. Grinienė
j- j-j T  -----------------   _ _ L_____ j -^2"_____-_________ -____ — .

P. L. SEIMO ŽODIS LIETUVAI
GLOBALINIS LIETUVIŲ KONGRESAS SVEIKINA PAVERGTUS BROLIUS

BROLIAI IR SESjĖS 
PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

Laisvojo pasaulio lietuvių atsto
vai iš Argentinos, Australijos, 
Brazilijos, (D. Britanijos, Italijos, 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Kanados, Kolumbijos, Prancūzijos, 
Urugvajaus, Venezuelos, Vokieti
jos ir N. Zelandijos, susirinkę į 
antrąjį Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą 1963 m. rugpjūčio 
30 — rugsėjo 1 dienomis Toronte, 
Kanadoje, siunčia Jums visų lais
vųjų lietuvių broliškus sveikini
mus.

Pasiruošimai nusileidimui ant mėnulio Amerikiečiai 
improvizacinius nusileidimo bandymus atlieka žemėje.

Įvykiai pasaulyje
KANADA ŠELPIA 
BADAUJANČIUS

Esant gausiam kviečių derliui 
ir neturint pelningų rinkų, Kana
dos vyriausybė nutarė iš savo ūki
ninkų nupirkti kviečių už 40 mil. 
dolerių ir juos padovanoti maisto 
trūkstantiems kraštams.

ĮTAMPA MALAJŲ AZIJOJE
Paskutinėmis žiniomis iš federa

linės Malajų Azijos, yra iškilę kru
vinų konfliktų Sarawak krašte. 
Indonezija ne tik nutraukusi su 
šia nauja valstybe diplomatinius 
santykius, bet nutrūko paskutinė
mis dienomis ir prekybiniai santy
kiai. Sarawake vyksta kautynės 
tarp britų karių ir Sarawak suki
lėlių, kurie remiami Indonezijos. 
Galimas daiktas, kad įvykiai Ma
lajų Azijoje gali išsivystyti į rim
tą konfliktą.

Įsikūrus naujai valstybei — 
Malajų Azijai, kilo didelės demon
stracijos Indonezijoje prieš bri
tus ir Malajus. Džiakartoje (In
donezijos sostinėje) išdaužyti bri
tų ambasados langai, nuplėšta ir

----- ——.——~~~~~~——

Mes žinome ir suprantame oku
panto brutalias pastangas absor
buoti Lietuvą politiškai, ūkiškai 
ir kultūriškai į Rusijos monolitinę 
sovietinę imperiją. Mes džiaugia
mės ir didžiuojamės Jūsų atspara 
okupanto kėslams, Jūsų meile sa
vajai žemei, Jūsų ištikimybe tau
tinėms tradicijoms, Jūsų drąsa bei 
ryžtu tautinės kultūros kūrybai, 
Jūsų tikėjimu Lietuvos ateitimi.

Mes žinome ir atjaučiame jūsų 
medžiaginius nedateklius, Jums 
užkartos kolchozinės baudžiavos 
skurdą, Jūsų religinės ir kūrybi- 

sudraskyta Anglijos vėliava. Indo
nezija pareikalavo Malajų Aziją 
atšaukti savo diplomatus, po to 
nutraukė diplomatinius santykius 
su Indonezija ir Malajų Azija, 
pareikalaudami išsikraustyti ir in- 
donezų diplomatus. Nutraukti dip
lomatiniai santykiai taip pat tarp 
Malajų Azijos ir Filipinų. Susida
rė tvanki atmosfera, sukelianti 
rimtų pavojų.

KARALIŠKA ŠEIMA 
PLEČIASI

Oficialiai pranešama iš Londo
no, kad Britanijos karalienė Elž
bieta II apie naujus metus tikis 
sulaukti ketvirto kūdikio. Angli
joje ši žinia buvo priimta su en
tuziazmu.

UNO VISUMOS SESIJA
Rugsėjo 17 d. New-Yorke pra

sidėjo Jungtinių Tautų 18-ji vi
sumos sesija, šioje sesijoje tikima
si pasisekti susitarimo tarp rytų 
ir vakarų. I posėdžius atvykęs 
sovietų atstovas Gromyko pareiš
kė kad šioje sesijoje svarbiausiu 
punktu eis nusiginklavimo klausi
mas.

GENERALINIAI RINKIMAI 
AUSTRALIJOJE?

Canberroje jau atvirai kalbama, 
kad federalinio parlamento rinki
mai galimi dar šiais metais, nors 
normaliai rinkimai turėtų būti 

nės laisvės prievartavimą.
Sutikdami su mintimi, kad mūsų 

laikai bus lemiami žmonijai, mes 
neabejojame, kad jie lems ne sovie
tinę vergiją ir tautų naikinimą, 
bet demokratinę laisvę ir tautų ap
sisprendimą. Istorija liudija, kad 
kiekviena svetima tironija, kad ir 
kaip galinga bebūtų, yra praeina
mybė. Žino tai ir Lietuvos oku
pantas. Likvidavus 'vakarietiš
kojo kolonizmo liekanas Afrikoje, 
Azijoje, ateis ir sovietinio koloniz
mo eilė.

Laisvieji lietuviai, vieningai 
trokšdami priartinti ir pagreitin
ti Lietuvos išlaisvinimą, atidžiai 
stebi tarptautinę raidą, plačiai in
formuoja laisvąjį pasaulį apie tik
rąją padėtį okupuotoje Lietuvoje, 
kiekviena tinkama proga reikalau
ja Lietuvai draugiškas vyriausy
bes kelti Lietuvos bylą Jungtinėse 
Tautose ir tarptautinėse konferen
cijose, kelti sovietinio kolonizmo 
likvidavimą, kviečia, nei tiesiogi
niu, nei netiesioginiu būdu nepri
pažinti sovietinės agresijos pada
rinių teisėtumo Lietuvoje. Šiai 
veiklai greta Lietuvos diplomati
nių misijų ir Pavergtųjų Tautų

“M.P.” SPAUDOS BALIUS
Šiais metais rugpjūčio 31 d. 

Sydnėjuje įvykęs “Mūsų Pasto
gės" spaudos balius sutraukė virš 
600 svečių ir gauta £ 592.3.10. 
pelno.

Ta pačia proga dar kartą dė
kojame visiems Spaudos baliaus 
svečiams už palankumą ir daly
vavimą.

Šalia mūsų padėkoje išvardin
tų Spaudos Baliaus talkininkų ir

pravesti ateinančių metų pabaigo
je. Liberalų partija ryžtųsi šiam 
žingsniui, nes tikimasi, pagerėjus 
ekonominei padėčiai, rinkimų metu 
gauti didesnę persvarą parlamen
te. Ar bus rinkimai, nuspręs min. 
pirm-kas Sir Robert Menzies.

AUSTRALIJA NELIKS 
NEUTRALI

Ryšium su įvykiais Malajų Azi
joje Australija aiškiai stoja Ma
lajų Azijos pusėje ir konfliktui 
iškilus talkininkaus šiai naujai fe- 
deralinei valstybei tiek diploma
tija, tiek ir ginklu.

VERONIKAI PERLIBACHIENEI mirus,
A. ir M. Balsius, 
P. ir V. Gružauskus ir 
J. ir E. Perlibachus 
nuoširdžiai užjaučiame

A LB Canberros Apyl. Valdyba

Gilią užuojautą reiškiame
GRUŽAUSKAMS, BALSIAMS ir PERLIBACHAMS, 

mirus motinai ir uošvienei
Veronikai Gružauskienei

Canberros Lietuvių Namų Komitetas

Seimo turime savo specialias glo
balines ir atskirų kraštų organiza
cijas.

Laisvieji lietuviai nuolat jaučia 
gyvą tautinės vienybės ryšį su Ju
mis ir savo tautinį solidarumą 
stengiasi pareikšti Jums visais ga
limais bendravimo keliais, tačiau 
griežtai atmeta okupanto peršamą 
tariamą kultūrinį bendradhybia- 
vimą, nes po juo paslėptas Lietu
vos laisvės kovos atsižadėjimas ir 
sovietinės agresijos padarinių tei
sėtumo pripažinimas.

Laisvieji lietuviai, didžiai ver
tindami Jūsų mokslinės ir meninės 
kūrybos prasiveržimus svetimųjų 
priespaudoje, taip pat džiaugiasi 
laisvųjų lietuvių kūrėjų ir mokslo 
darbuotojų vertingais veikalais, 
kurie ne tik praturtina mūsų bend
ros tautinės kultūros lobyną, bet 
ir įneša savitą indėlį į visos žmo
nijos kūrybinius laimėjimus.

Kad lietuvis liktų lietuviu visur 
ir visada, kad savo tėvų lietuvybę 
perduotų ateities kartoms ir kad 
savo darbu, mokslu, turtu ir pasi
aukojimu padėtų Lietuvai išsilais
vinti, turime Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės organus, išlaikome

aukotojų (žiūr. M.P. Nr. 37) au
komis dar prisidėjo: A. Baužė 
£5, J.A. Jūragis £3, K. Kavaliaus
kas £2,5.0, M. Cibulskienė £2.4.0 
ir N.N. iš Melbourne £2.10.0. 
Šiems maloniems aukotojams nuo
širdi mūsų padėka. Taip pat esa
me dėkingi p. M. Petroniu! už 
auką baliaus loterijai ir Banks- 
towno Namų “Dainavos" Valdy
bai už pasinaudojimą namų sta
lais. Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.

A.L.B. Krašto Valdyba

KIJEVE SUIMTAS JAV 
PILIETIS — TURISTAS

Pagal sovietinio “Inturisto” pra- 
pranešimą Kijeve policijos buvo 
suimtas JAV pilietis Bernard Ko- 
ten. Esą, Koten buvo atvykęs } 
Sovietų Sąjungą su grupe rusų 
kalbos specialistų. Sovietinės įstai
gos pradžioje apie JAV piliečio 
suėmimą JAV ambasados Mask
voje neinformavo. (E)

AUSTRALIJOS KVIEČIAI 
RUSIJAI?

Neseniai pasirašyta sutartis su 
Rusija ir kitais komunistiniais 
kraštais kurie nupirks tarp 58 
iki 64 milijonų bušelių Australi- 

lietuviškas mokyklas, Lituanisti
kos Institutą, Pasaulio Lietuvių 
Archyvą, Bibliografijos Tarnybą, 
Čiurlionio Meno Galeriją, dešimtį 
knygų leidyklų, apie pusantro šim
to lietuvių parapijų. Tam mes 
leidžiame lietuvių enciklopediją, 
du dienraščius, dvidešimt septynis 
savaitraščius, trisdešimt vieną 
mėnraštį, keletą biuletenių. Tam 
turime septyniasdešimt septynias 
kultūrines, profesines, religines, 
jaunimo, švietimo, šalpos draugi
jas, neskaitant religinių brolijų ir 
smulkių vietos organizacijų, kurių 
būtų per tūkstantį. Tam organi
zuojame dainų ir tautinių šokių 
masines šventes, išlaikome chorus 
ir meno ansamblius, skiriame lite
ratūros, mokslo, muzikos premijas, 
organizuojame vaidinimus, koncer
tus, dailės parodas. Tam pagaliau 
susirinkome ir į šį Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės antrąjį seimą.

Broliai ir Sesės Pavergtoje Tė
vynėje! Mes žinome, kad Jumyse 
Lietuva yra ir bus gyva, ir jokios 
okupanto užmačios jos nenužudys. 
Mes norime Jus užtikrinti, kad 
Lietuva yra ir bus gyva taip pat 
ir laisvojo pasaulio lietuviuose.

Vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi!

Antrojo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo 

prezidiumas
Toronto,

1963 m. rugpjūčio 31 d.

jos kviečių. Tas sudarytų apie 
40-50 milijonų svarų (pinigais).

*
Rugsėjo 3 d. laikr. “Krasnaja 

Zviezda” pranešė, kad majoras 
pensininkas A. Borodai nuteistas 
mirti — šis buvęs gaujos vadas 
ir su bendrininkais spekuliavęs iš 
kariuomenės gautais automobiliais 
ir padangomis. Jo bendrininkai 
Odesoje nuteisti įvairiomis, dau
gelio metų kalėjimo bausmėmis.

"ARGENTINOS LIET. BALSUI" 
— 35 M.

Praėjusią vasarą Buenos Aires 
leidžiamam lietuvių laikraščiui 
“Argentinos Lietuvių Balsas" su
kako 35 metai. Anksčiau laikraš
tis ėjo “Balso” vardu — išviso iš
leista 1.271 laida. Laikraštis Ar
gentinos lietuvių gyvenime atlieka 
svarbų vaidmenį — ypač gausiai 
skelbiamos žinios apie lietuvių 
veiklą pasauly. Sukaktis paminėta 
rugpjūčio mėn. Be laikraščio, “A. 
L. Balso” leidykla kartais išleidžia 
vieną kitą lietuvišką knygą, šiais 
metais išleistas inž. J. Bukevičiaus 
parengtas lietuvių ir ispanų kal
bomis iliustruotas leidinys. (E)

“PUBLIC SERVICE” APIE 
ARMONIENĖS KNYGĄ

Pietų Australijos valstybės tar
nautojų sąjungos Adelaidėje lei
džiamo žurnalo “Public Service” 
rugsėjo mėnesio numeryje tilpo 
straipsnis, plačiai atpasakojąs ir 
palankiai įvertinąs B. Armonienės 
knygą anglų kalba “Palik savas 
ašaras Maskvoje”.

Recenzentas pažymėjo, kad drau
gijos biblioteka turinti Armonienės 
veikalą, — vieną iš trijų tos kny
gos egzempliorių, esamų Pietų 
Australijoje. Tai esanti dovana 
adelaidiškio J. Lapšio, gavusio 
knygas iš savo bičiulio J. J. Bachu- 
no, Sodus, Mich.

Knyga apibūdinama “aštriu pa- 
kaltinimu sovietiniam režimui", 
gi pati autorė skaitytojui prista
toma kaip tvirto būdo lietuvė, pa
jėgusi per 20 metų pakelti skurdą, 
kalinimą ir kančią šaltame Sibire, 
kur ji, drauge su mažamečiu sū
numi, sovietų buvo deportuota iš 
Lietuvos 1941 metais. (m)
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ST. BALTRAMIJŪNAS

IZOLIACIJA IR BENDRADARBIAVIMAS
Jau keli mėnesiai “M. Pastogėj” 

vyksta diskusijos tarp p. p. J. Ke- 
džio ir V. Kazoko uždarumo ar at
virumo klausimu.

1963.8.14 dienos “M. Pastogėj” 
redaktorius p. V. Kazokas prašo 
skaitytojų dar kartų perskaityti p.
J. Kedžio ir jo paties pasisakymus 
tuo klausimu ir pareikšti tuo rei
kalu savų nuomonių. Taip ir da
rau, pasistengdamas būti galimai 
objektyviu.

P. J. Kedys 1962 metų A. L. B. 
Krašto Tarybos suvažiavime skai
tė paskaitų apie australų ir lietu
vių bendradarbiavimo reikalų. Mi
nėtas suvažiavimas tuo reikalu 
priėmė tokių rezoliucijų: “Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavimas ta
ria, kad lietuvių santykiuose su 
australais ir Lietuvos propagavi
mui bazę sudaro p. J. Kedžio pas
kaita: “Lietuvio santykiavimas su 
australais visuomeniniu, kultūri
niu ir politiniu požiūriu”.

Čia reikia atkreipti dėmesį, kad
K. Tarybos suvažiavimas savo re
zoliucija paskaitos turiniui prita
ria tik dviem aspektais, t. y. “san
tykiuose su australais ir Lietuvos 
propagavimui”. Iš to nutarimo 
nesimato, kad minėtas suvažiavi
mas norėjo padaryti kokių esmi
nių _ pakeitimų lietuvių tautinėj, 
politinėj ir kultūrinėj veikloj; va
dinasi, p. J. Kedžio dviem aspek
tais paskaitai pritarimas dar ne
reiškia atsisakymo nuo ligšiolinės 
lietuvių tautinės — kultūrinės 
veiklos principų, o tik jų papildy
mų.

Bet 1963.1.30 dienos “M. Pasto
gės” numeryje pasirodė ir kalba
mos “paskaitos santrumpa, kuri 
buvo skaityta A. L. B. Krašto Ta
rybos suvažiavime Adelaidėje 1962 
12.29 d., pasirašyta p. J. Kedžio ir 
pavadinta “Atvirumas ar uždaru
mas? — Lietuvio santykiai su 
australu visuomeniniu, kultūriniu 
ir politiniu požiūriais”.

Pagal minėtų santrumpų esan-

Metai be Domo Paliulio

Jau 15 metų, kai lietuviai dides
niu skaičiumi įsikūrė šiame konti
nente. Per tų laikų jau daugelio 
mūsų tautiečių kūnus prislėgė ant
kapiai, ypač iš vyresniųjų. Kas
inėtai tų antkapių daugėja, ku
riuose lietuviški įrašai liudys, kas 
čia ilsisi.

Gaila kiekvieno tautiečio, bet 
ypač skaudu skirtis su kultūrinin
kais, veikėjais, menininkais, dai
nininkais, kurių perdaug neturi
me. Jie pasitraukdami palieka 
spragų, kuri ilgai neužpildoma.

Prieš metus laiko ir Geelongo 
lietuviai atsisveikino su a.a. Do
mu Paliuliu, kuris ištisų eilę metų 
praleido scenoje, o taip pat ir Gee- 
longe dirbo organizacini ir kultū
rinį darbų kartu priklausydamas 
ir Melbourne Dainos Sambūriui.

Rugsėjo 1 d. velionies testamen
to įgaliotinio p. V. Savaičio rū
pesčiu buvo atžymėtos Domo Pa
liulio mirties metinės ir pašven
tintas paminklas. Už velioni Domų 
pamaldas atlaikė kun. Dr. P. Ba
šinskas, kurių metu bažnyčioje 
giedojo virš 50 choristų — tai p.p. 
A. čelnos ir M. Kymanto vado
vaujami chorai, giedoję drauge.

Po pamaldų didelis būrys gee- 
longiškių ir apie 10 mašinų su sve
čiais iš Melbourne susirinko prie 
a.a. D. Paliulio kapo, kurį puošia 
dailus antkapis. Dr. S. Skapinskas 
Geelongo liet, choro vardu padėjo 
vainikų, o kun. P. Bašinskas atli
ko paminklo šventinimo apeigas. 
Sugiedota “Viešpaties Angelas”.

čia pat žodį tarė Geelongo apyl. 
p-kas p. V. Ivaškevičius, Melbour
ne Dainos Sambūrio vardu p. V. 
Bosikis ir testamento įgaliotinis p. 
V. Savaitis paskaitė jo šeimos laiš
kų, iš kurio noriu pacituoti:

“Brangūs draugai ir prieteliai, 
prašome mes tamstų iš širdies gel
mių... te nenuneša užuomaršos vil
tis į bedugnę... to mūsų brangaus 
kapo prisiminimo... Nors kartų į 
metus mes prašome tamstų aplan
kyti Domučio kapų ir nurauti pikt
žolę nuo jo kapo...

“Domučio sieloje nebuvo pikt
žolių... teneauga ir ant mielo tėve
lio kapo...

“Visi, kurie prisidėjote prie lai
dojimo ir atminimo, kurie lankėte 
ir globojote ligos metu a.a. mūsų 
mylimų ir brangų vyrų tėvelį Do
mų. Iš širdies gelmių dėkojame 
tamstoms visiems...

Žmona, ir dukros”

Nors sukakties diena ir buvo 
šviesi ir saulėta, bet iš kapinių 
žmonės skirstėsi nuliūdusiomis šir
dimis, apgailėdami taurų lietuvį.

J.G. 

čios “dvi egzistuojančios pažiūros
— uždarumas ir bendravimas”; 
esanti bendra vyraujanti nuomonė
— tik hermatiškoje bendruomenėje 
mes galime ilgiau išlaikyti lietu
viškumų ir geriau pasidarbuoti sa
vo tautai. Paskutiniais metais 
pasigirdo vienas kitas individualus 
balsas, kad mums reikalingas 
glaudus bendradarbiavimas su ki
tomis tautybėmis ir ypač su aust
ralais savo tautinėje veikloje, bet 
tokiems balsams niekas rimto dė
mesio nekreipęs ir bendra šiuo tar
pu veiklos linija yra hermetiško 
pobūdžio.” Iš tos citatos matyti, 
kad visuomenės opinija labiau pri
taria vadinamajai hermetiškai li
nijai, negu besųlyginiam bendra
darbiavimui. Toliau p. J. Kedys 
su pamatu teigia, kad su austra
lais bendradarbiavimas mums yra 
neišvengiamas, sykiu ir reikalin
gas.

Iš australų tautos ir lietuvių 
bendruomenės savo nariams sta
tomų moralinių krašto gynybos ir 
ekonominių reikalavimų panašu
mo, autorius daro išvadų, kad 
“kaip lietuvių, taip ir australų 
principiniai siekimai sutinka, va
dinasi, geras lietuvių bendruome
nės narys, bus geras ir Australijos 
pilietis”. Pats autorius pabrėžia, 
kad nors “principiniai siekimai su
tinka”, bet tik “jų įgyvendinimo 
teritorija skiriasi”.

čia reikia atkreipti dėmesį, kad 
visos valstybės panašius reikala
vimus stato savo piliečiams, tačiau 
tas dar nereiškia, kad jos visada 
savo tarpe būna draugiškos ir turi 
tuos pačius tikslus ir siekimus.

Man rodos, kad nevisai geras 
lietuviškosios bendruomenės narys 
gali būti geru Australijos piliečiu, 
bet kiekvienas lietuvis kaip geras 
žmogus gali būti geru jos piliečiu, 
arba, aplamai sakant, kad kiek
vienas padorus žmogus gali būti 
bet kokios valstybės geru piliečiu.

Mūsų jaunimas austr. mokyklo
se nėra auklėjamas lietuvių kultū-

Paminklas D. Paliuliui Geelongo kapinėse
Photo: — Victor’s — (V. Pranskunas) Studio — Geelong.

AMERIKOS NEGRAI
šiandie Amerika stovi prieš nau

jų revoliucijų: ilgai mygti negrai 
pagaliau pakėlė galvas ir reika
lauja sau lygių pilietinių teisių, 
kokiomis naudojasi visi baltieji. 
Kasdien vyksta demonstracijos ir 
vienur kitur kruvinos riaušės, kas 
Amerikos vyriausybei ir preziden
tui sudaro didelių rūpesčių, čia 
neišvengiamai reikės didelės drų- 
sos ir kietos rankos, kokių savu 
laiku parodė prezidentas Linkol- 
nas. Šiandie Amerikoje priskai- 
toma apie 19 milijonų negrų, kurie 
sparčiai plečiasi. Tačiau Amerika 
nėra negrų gimtinė: jie savu laiku 
buvo prievartos keliu kaip vergai 
atgabenti iš Afrikos ir čia įstatyti 
į darbus.

Pirmiausia negrai vergai buvo 
naudojami Europoje, ypač Ispani
joje ir Portugalijoje. Tačiau ne
trukus europiečiai nelabai domėjo
si juodaisiais vergais, ir vergų 
pirkliai, kurie iš to darydavo mil
žiniškas pajamas, dairėsi naujų 
rinkų. Mat, negrai praktiškai bu- 

ros dvasioje.
Yra bendras dėsnis, kad gyvena

mojo krašto ir emigrantinių arba 
tautinių grupių interesai daugiau
sia skiriasi: kraštas siekia kuo 
greitesnės imigrantų asimiliacijos, 
o imigrantai — kuo ilgiau išlaikyti 
savo tautinį charakterį.

įdomu, kad, pagal p. J. Kedžio 
paskaitų, ne kiekvienas lietuvis 
gali imti ir pradėti bendradarbiau
ti su australais, bet tik lietuvis, 
turįs tam tikrų ypatybių, būtent: 
“Esminė būtina sųlyga bendravi
me su australais pasilikti sųmo- 
ningu lietuviu”. Pirmiausia, ži
noma, sųmoningu lietuviu reikia 
tapti, paskui būti ir tokiu pasilikti. 
Kaip ir kokiomis priemonėmis tai 
atsiekti, p. J. Kedys nenagrinėja. 
Viena tik aišku, kad su australais 
bendradarbiavimo procese, tokiu 
jis negali tapti.

Einant prie apibendrinimo, rei
kia pasakyti, kad kokie ten bebūtų 
argumentai, vis tik p. J. Kedžio 
siekimas — glaudžiau bendradar
biauti su australais tikslu čia ge
riau įsitvirtinti kaip šio krašto gy
ventojams ar piliečiams ir tikslu 
lietuvių reikalų propaguoti bei 
siekti paramos kovai už mūsų kraš-

P.L. SEIMO REZOLIUCIJOS
1. PLB seimas, išklausęs PLB 

valdybos, PLB kultūros tarybos 
ir seimo išrinktos kontrolės komi
sijos pranešimus, tvirtina PLB 
valdybos padarytas išlaidas ir reiš
kia PLB valdybai ir kultūros tary
bai nuoširdžių padėkų už atliktų 
darbų.

Seimas nuoširdžiai dėkoja už 
apsilankymų ir tartų žodį Lietu
vos atstovui Vašingtone J. Rajec
kui, gen. Lietuvos konsului Toron
te dr. J. Žmuidzinui, VLIKo pirm, 
dr. A. Trimakui, taip pat visiems 
seimų sveikinusiems — organizaci
joms, institucijoms, asmenims. Sei
mas dėkoja Kanados LB krašto 
valdybai, Toronto Tėvams pranciš
konams, Šv. Jono Kr. parap. kleb.

vo pigi prekė: juos gaudydavo 
Afrikos džiunglėse arba susitarę 
su negrų giminės karaliukais iš jų 
gaudavo dešimtimis negrų už maž
možius. Netrukus po Amerikos 
atradimo atsivėrė nauja vergų rin
ka. Amerikoje imta plėsti cuk
raus švendrių, tabako bei medvil
nės auginimas, o taip pat buvo 
naudojami kasyklose. Jeigu Eu
ropoje juodieji vergai buvo skai
čiuojami tik dešimtimis tūkstan
čių, tai į Amerikų per ketvertų 
šimtmečių buvo įvežta milijonai. 
Jau vos po pirmos Kolumbo kelio
nės į Amerikų Ispanijos karalius 
paskelbė nuostatus apie negrų ver
gų įvežimų į Amerikų. Pagal is
torinius dokumentus jau praėjus 
trylikai metų nuo Amerikos atra
dimo iš Sevilijos į Naujųjį Pasaulį 
buvo nugabenta 17 negrų. Britų 
archyvai liudija, kad 1791 — 1804 
m. tarpe vien tik iš Liverpool 
uosto į Amerikų išgabenta 323.770 
negrų. Mokslininkas Kuczynski 
apskaičiuoja, kad per Atlantu 

to išlaisvinimų ypač palaikytinas 
tuo labiau, kada tam bendradarbia
vimui statoma sųlyga — tautinis 
sųmoningumas.

Kaip atsiekti to tautinio sąmo
ningumo ir jį įdiegti augančioj 
kartoj, yra kitas klausimas.

“M. Pastogė” savo 1963 m. ge
gužės 8-tos, 22-os, 29-tos ir 1963 
6.5-tos dienų numeriuose atspaus
dino p. J. Vėteikio paskaitos san
traukų, skaitytos Canberros “Švie
sos” Skyriaus susirinkime tema 
“Tautinis izoliacionizmas ir lietu
vybė”. Redaktorius p. V. Kazo
kas, tiesa, dar nebaigęs minėtos 
paskaitos santraukos spausdinti, 
bet turėdamas jos visų tekstų po 
ranka, 1963.5.29 d., “M. Pastogėj” 
parašė ta tema vedamųjį straipsnį 
ir p. J. Veteikio paskaitos mintims 
pritarė, palaikydamas izoliacioniz- 
mų tautinėj — kultūrinėj mūsų 
veikloj, kai turima tikslo prade
dančių apstingti lietuvybės dvasių 
pagyvinti.

“M. Pastogės” 1963.6.26 dienos 
numeryje tapo atspausdintas p. J. 
Kedžio straipsnis: “Izoliacioniz
mas — muziejinis eksponatas” 
skyriuje “skaitytojai pasisako”.

Jau iš straipsnio pavadinimo 

kun. P. Ažubaliui ir visiems tau
tiečiams savo darbu, menu ar kito
kia parama padėjusiems seimo 
darbams, be to, Canadian Broad
casting Corporation ir Voice of 
Amerika.

2. PLB seimas, išklausęs prane
šimų ir diskusijų išeivijos lietuvių 
švietimo ir kultūros reikalais, kon
statuoja ir kreipiasi į lietuvių iš
eivi jų:

Lituanistinis švietimas ir tauti
nė lietuvių kultūra yra ne tik LB 
organų tiesioginis uždavinys, bet 
ir kiekvieno lietuvio didysis rūpes
tis bei pareiga sudaryti moralinę 
ir materialinę atramų lietuvių 
švietimo, mokslo ir kultūros dar
bui, koordinuojamam PLB-nės kul
tūros tarybos. Pati PLB kultūros 
taryba skatinama j ieškoti konkre
čių priemonių šeimos tautiniam 
gajumui patikrinti.

3. PLB seimas nutaria kiekvie- 
nerių metų rugsėjo mėnesį skelbti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
mėnesiu.

(Nukelta į psl. 4)

perkelta iš viso apie 15 milijonii 
negrų.

Anais vergijos įkarščio laikais 
negras buvo tik paprasta prekė, 
kurių galėjo parduoti, sunaikinti 
be jokios atskaitomybės su teisin
gumo organais, lygiai kaip kad 
šiandie elgiamasi su gyvuliais. 
Vergų darbas buvo nepaprastai 
sunkus. Vienas britas liudija, kad 
buvo vietų, kur per 10 metų dėl 
darbo ir sųlygų sunkumo ir nesis
kaitymo išnykdavo virš 50.000 neg
rų kolonijos.

Jeigu darbo sųlygos buvo tokios 
nepakeliamos, tai juo sunkesnėse 
aplinkybėse tuos vergus į Amerikų 
pristatydavo: laivuose jie būdavo 
taip sukimšti, kad vienam negrui 
laivo palubėse tekdavo vos viena 
pėda erdvės. Daugelis mirdavo iš 
troškulio ir tvankumo, o susirgu
sius dar gyvus mesdavo į jūrų.

Prieš 100 metų Amerikos prezi
dento Abraomo Linkolno iniciaty
va ir kruvinomis pastangomis 
Amerikoje vergija buvo panaikin
ta. Tai buvo padarytas didelis 
kultūrinis žingsnis, kuriuo vertai 
ir šiandie Amerika gali didžiuotis, 
nes šis žingsnis galiojo ne tik 
Amerikai, bet ir visai žmonijai. 
Su komunizmo įsigalėjimu Rusijo
je vergija buvo atgaivinta iš nau
jo. Stalino įvestos vergų stovyk
los nėra panaikintos iki šiandie. 
Ir tai ne vien tik Sibire, bet ir vi
soje Sovietų Sųjungoje kaimiečiai 
taip pavergti, kad jie turi dirbti 
be jokio atlyginimo ir laikomi pus
badžiai. Kolchozininko dieninis 
atlyginimas — kelios kapeikos ir 
pusė kilogramo grūdų už darbo 
dienų yra gyvas pasityčiojimas iš 
paties žmogaus. Nežiūrint to, yra 
ir kultūringuose vakaruose žmo
nių, kurie šių vergijos sistemų pa
teisina ir jų palaiko. S.
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aišku, kad jame izoliacionizmo idė
ja visai suniekinama. Jei p. J. 
Kedys būtų p. J. Veteikio paskai
tos santraukų geriau įsiskaitęs, tai 
būtų pastebėjęs, kad p. J. Veteikis 
absoliutaus izoliacionizmo nė ne
siūlo. Paskaitos įvade jis aiškiai 
pasisako ne už absoliutinį izolia- 
cionizmų, bet kalba "už izoliacinio 
bendradarbiavimo idėjų iš anksto 
paneigiant integracinį bendradar
biavimų kaip nusilenkiančių kapi
tuliacijų, kaip rezistencinės dva
sios galutinį palūžimų, vedantį į 
lietuviškumo nuosmukį ir neišven
giamų nutautėjimų”.

Ką reiškia integracinis bendra
darbiavimas? Tai yra bendradar
biavimas, kuris veda į visiškų su 
dauguma susiliejimų, savo tautos 
kultūros atsisakymų arba visiškų, 
besųlyginį pasidavimų asimiliaci
jai.

Toliau, p. J. Veteikis sako: “Sa
vaime suprantama, kad kultūrinė 
izoliacija, jei ji kraštutinai vykdo

Seses ELENĄ 2I2IENĘ 
RASĄ 2I2YTĘ 

. EGLĘ 2I2YTĘ 
ir brolį 

ARŪNĄ 2I2Į
netekus vyro ir tėvo nuoširdžiai užjaučia

v.y. V. Neverauskas, 
LSS Australijos Rajono 

Vadas.

Mielai D-jos narei
E. 2I2IENEI,

jos vyrui p. V. 2ižiui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

Melbourno Lietuvių Soc. Globos
Moterų Draugija

p. ELENĄ 2I2IENĘ, 

vaikus ir inž. Kabailos šeimą 

gilioj liūdesio valandoj nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime

Eskirtcd

Mielą ELENĄ 2I2IENĘ ir SEIMĄ, 

jos vyrui Inž. Vytautui 2ižiui mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

Marytė Pečiulienė ir Klevas

A. A. EDWARDUI VALEVIČIUI mi rus

Poniai Hanai Valevičienei ir sūnums Mykolui ir Geraldui
reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu I

Adolfas Srutis

Mielai mamytei mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

Balsių, 
Gružauskų, Į
Perlibachų šeimoms.

V. Žilinskienė ir

B. J. Jablonskiai

ma, aklinai užkonservuojant visas 
vertybes nuo išorinio pasaulio, nė
ra teigiamas reiškinys...” Čia jis 
siūlo užimti “bendradarbiaujančios 
izoliacijos padėtį”. Kaip matome 
iš kelių pacituotų eilučių, p. J. Ve
teikis siūlo bendradarbiaujantį 
izoliacionizmų, kaip priešingybę 
integraciniam bendravimui, kuris 
yra tolygus besųlyginei asimilia
cijai.

(Pabaiga psl. 5)

— Vasaros metu Vilniuje gas
troliavo visa eilė daugiausia ru
sų teatrų. Gastroliavo Charkovo 
rusų dramos teatras, vėliau atvy
ko tik prieš dešimtmetį įsteigtas 
Maskvos gastrolinis komedijos te
atras. To teatro vyr. režisieriaus 
nuomone Vilnius esųs teatrinis 
miestas, jame susikryžiuoja kolek
tyvų keliai. Rugpjūčio 20 d. Vil
niuje gastroliavo ir lenkų estra
dos meistrai.
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vienybė i vairume
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Nenoriu kalbėti apie praeitį, nei 
apie ateiti, bet tik trumpai žvelgti 
į dabartį, ir, būtent, į vieną faktą, 
kuris nėra ypatingai naudingas 
mūsų išeivijai, šis faktas yra vi
siems gerai žinoma paslaptis, kad 
mes lietuviai savo tarpe nesugyve
name taip gražiai, kaip galėtume 
sugyventi. Nekalbant apie asme
niškus apsižnaibymus, pas mus 
yra ir platesnių susiskaldymų, ku
rie per nesantaikas naikina ir taip 
jau negausias mūsų jėgas.

Būkime atviri ir prisipažinkime, 
kad lietuvis yra palyginti kieta
sprandis. Jis mėgsta įsikibti į vie
ną ar kitą pažiūrą ir jos aštriai 
laikytis. Puikus, žinoma, dalykas 
turėti savo nusistatymą ir nesiū
buoti kaip nendrė. Bet blogiau yra 
tada, kai į skirtingą pažiūrą pra
dedama žiūrėti su neapykanta, lyg 
kitas žmogus iš viso neturėtų tei
sės galvoti. Bendrai paėmus, at
rodo, jog mūsų tarpe politiniai ir 
pasaulėžiūriniai skirtumai per
daug imami į galvą. Juk, arčiau 
į dalyką pažvelgus pažiūrų skirtu
mas yra visai natūralūs dalykas. 
Nerasime dviejų žmonių, kuriij 
nuomonės sutaptų absoliučiai vi
sais atžvilgiais. Didesnėje bend
ruomenėje pažiūrų susiskaldymas 
bus dar komplikuotesnis. Todėl 
jei iškilus klausimui, kaip įmano
mas darnus sugyvenimas tada, kai 
žvilgsniai nesutinka, atsakymas 
gana paprastas: sugyvenimas ir 
bendras darbas galimi tada, kai 
vienas kito nuomonę gerbia, kai 
vienas kitam pripažįsta teisę tu
rėti savo pažiūrą. Iš pagarbos 
svetimai pažiūrai kyla draugišku
mas ar bent prieteliškumas, per 
kurį bus surastas kelias link 
sprendimo, kuris bent šiek tiek pa
tenkins ir vieną ir kitą pusę.

Išeivijoje atsiradusių ginčų aš
trumas yra savotiškas likutis dar 
Lietuvoje vykusių stiprių politinių 
nesantaikų. Gaila, kad pas mus 
nebuvo pakankamai įsisąmoninta, 
kad politiniai ar kitokie skirtumai 
yra neišvengiamas dalykas betko- 
kioje visuomenėje. Vienodai geras 
lietuvis gali būti ir tautininkas, ir 
krikščionis demokratas, ir social
demokratas ir valstietis liaudinin
kas.

šiandien, žinoma, anos partijos 
nustojusios savo pajėgumo, tačiau 
susigrupavimas tebėra. Del paties 
susigrupavimo nereiktų galvos 
sukti. Bet reikia susirūpinti, kad 
kova tarp grupių tebėra gana aš
tri, ir kad aktyvesnės grupės nori 
viena kitą visai nutildyti, lyg jos 
pačios būtų visiškai tobulos. Šiuo 
atveju kartais pritrūksta demo
kratinės dvasios. Netolimoje pra
eityje bėgome nuo totalitarizmų, 
ir būtų keista, jei panašius daly
kus mėgintume įsivesti savo pa
čių tarpe. Kai prieš pora šimt
mečių Europoje buvo kovojama 
dėl spaudos ii- žodžio laisvės, vaka
riečiams giliai į sąmonę įsmigo 
vieno prancūzo sakinys: “Reika
lauju žodžio laisvės sau, bet taip 
pat reikalauju žodžio laisvės ir 
savo priešui”, šitokia kilni laiky
sena, gerbianti kito pažiūrą ir iš
kelianti gerą valią, yra tikrasis 

50 metų Tarptautiniam Tribunolui Haagoje, Olandijoje. 
Nuotraukoje matome teismo rūmus.

pagrindas, ant kurio tapo sukurta 
demokratija ir spaudos bei žodžio 
laisvė, — dalykai, kuriais vakarų 
pasaulis gali visai pagrįstai di
džiuotis. Dėka sunkiai iškovotos 
demokratijos ir mes šiandien, ga
lime laisvai susirinkti, kalbėti ir 
turėti savą spaudą.

Jei mūsų netildo australai, kodėl 
mes patys turime vienas kitą til
dyti? Atrodo, jog savitarpio su
gyvenimui daug pagelbėtų nuošir
desnė demokratinė laikysena ir 
svetimo pažiūros respektas, tai
pogi žvilgsnis į patį dalyką, dėl 
kurio nesutariama, o ne į žmones, 
su kuriais ginčijamasi. Tada ir 
bendras darbas būtų vaisingesnis, 
nes akys būtų nukreiptos į tauti
nius tikslus, o ne į paskirus asme
nis.

Gyvenant svetimuose kraštuose, 
visai natūraliai rūpinamasi tautos 

išlaikymu, todėl nuolat kalbama 
apie vienybę ir solidarumą. Vie
nybės ir solidarumo galima atsiek
ti tautybės nemaišant su politika 
ar pasaulėžiūra, šitas kelias yra 
tasai, kuriuomi eina vakarų demo
kratijos; šitas kelias, atrodo, yra 
geriausias ir mums dabartinėse 
sąlygose. Todėl dabar, Tautos 
šventės proga, atrodo, reiktų 
žvelgti ne tiek į praeitį, kiek į da
bartį, ir jei įmanoma, bent vieną 
akį mesti ir į ateitį. Reikia pagal
voti, kokios vienybės ir solidaru
mo norėti iš sąvųjų. Suglaudus 
kas anksčiau pasakyta, toji vieny
bė turėtų būti ne uniforminė, bet 
verčiau vienybė, kuri savyje talpi
na įvairumą.

STEIGIAMAS FONDAS
SENELIŲ IR POILSIO NAMŲ 

FONDAS
S. L. M. Soc. Globos Draugijos 

Pirmininkė p. A. Baužienė, išstu
dijavus taisykles dėl senelių namų 
steigimo, dar kartą smulkiai išsi
teiravus Austrahj Soc. Services 
įstaigoje, D-jos Valdybos posėdyje, 
įvykusiam rugsėjo mėn. 7 d. pra
nešė:

įsigijus senelių namams sklypą, 
tame pačiame sklype galima staty
ti ir poilsio namus. Poilsio na
mams taip pat duodamos duosnios 
pašalpos.

Praeityje tautiečiams yra atsiti
kusių įvairiausių nelaimių ir ligų 
(sulaužytos kojos ar rankos), ka
da išleisti iš ligoninės dar silpnos 
sveikatos neturėjo kas juos prižiū
rėtų. Tokiais atvejais poilsio na
mai yra būtini.
Senelių ir poilsio namai, pagal 
australų valdžios reikalavimus bus 
statomi ne prieglaudos stilium 
(bendros salės daugeliui žmonių), 
bet atskirais butais ir kambariais. 
Minėtus namus valdžia leidžia 
steigti tik prie didesnių centrų ir 
patogaus susisiekimo. Sklypas bus 
išsirūpintas palankiomis sąlygo
mis.

S. L. M. Soc. Globos Draugijos 
Valdyba šį Pirmininkės pranešimą 
persvarsčius nutarė minėtų namų 
pastatymui, turimus ir būsimus 
išteklius pavadinti: Senelių ir Po
ilsio Namų Fondu, kuriam aukos 
jau plaukia.

Draugija prašo tautiečius gau
siai aukoti, kad tuo pagreitinus 
minėtų namų įsteigimą. Aukas

SKAUDI
Prie* kiek laiko Melbourne apy- 

gardiniam teisme (country court) 
buvo sprendžiama stud, teisinin
ko, buvusio lietuvių studentų Mel
bourne skyriau* pirmininko A. 
Fišerio byla prieš M.P. redakto
rių ir leidėju*. Apskųsta buvo dėl 
1961 m. pabaigoje M.P. tilpusio 
straipsnio “Kas atsitiko su Mel
bourne studentais?” Kaltintojas 
dėl tariamo jo garbės pažeidimo 
buvo iškėlęs ir £ 999 jieškinj. 
Teismas užtruko tris dienas. Pa
kaltintiesiems — redaktoriui ir 
leidėjam* — reikėjo įrodyti, kad

prašom siųsti: Box No. 8, Earl
wood. N. S. W., pažymint — Fon
dui ar Ligonių reikalams.

Valdyba

PIRMASIS AUKOTOJAS

Paskelbus D-jos atsišaukimą 
senelių ir Poilsio Namų reikalu, 
pirmieji atsiliepė p.p. T. Rotcai, 
šiam tikslui aukodami £10.

Sydney Liet. Mot. Soc. Glo
bos D-jos Valdyba p.p. Rot- 
cams reiškia ypatingą padėką.

LAS ĮSTOJO Į VLIKĄ
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Vy

riausioji Valdyba savo posėdyje 
1963 m. rugpjūčio 24 d. susipaži
nusi su Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto kvietimu j 
vieningą Lietuvos laisvinimo dar
bą, visais balsais nutarė: Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis, kaip Lietuvių 
Nacionalistų Partijos tąsa išeivi
joje, atsiliepdamas į VLIKo kvie
timą, pareiškė savo norą įsijungti 
į bendrą Lietuvos laisvinimo dar
bą, įstodamas į VLIKo sudėtį ir 
kartu deklaruodamas, kad Sąjūdis 
laikysis 1944 m. vasario 16 d. 
VLIKo deklaracijos, 1945 m. 
Wuerzburgo susitarimo ir veikian
čio VLIKo statuto dėsnių. Raštą 
VLIKui pasirašė inž. K. Oželis, 
LAS Vyr. Valdybos pirm-kas ir 
St. Kaulėnienė, Gen. Sekretorius.

PAMOKA
kas parašyta, yra teisybė:

1. Kad stud. A. Fišeris savo ei- 
gesiu užsitarnavo, kad lietuviai 
studentai jį atleido iš pirmininko 
pareigų ir pašalino iš narių;

2. Kad šmeižė savo draugus ir 
drauges;

3. Kad tuo metu elgėsi lyg dik
tatorius ir netaktiškai.

Teisme Mūsų Pastogė* gynyba 
rėmėsi faktu, kad patalpinta* 
straipsni* buvo iššaukta* “Tėviš
kė* Aiduose” tilpusių ir A. Fiše
rio pasirašytų straipsnių bei pa
reiškimų.

Gynyba pakaltintąjį straipsnį 
parėmė dokumentai* ir liūdinin- 
kų parodymai*. Prisiekusieji pri
pažino, kad pakaltintieji savo tei
gimu* apgynė. Tokiu būdu A. Fi
šeris bylą pralaimėjo ir jokio jieš- 
kinio negavo, o tuo pačiu ir viso* 
išlaidos abiejų pusių buvo priskir
ta jam sumokėti. Jaunam žmogui, 
bet ir už j; garantavusiam tėvui 
tai skaudi pamoka. Išlaidų arti 
tūkstantie* svarų.

Gaila, kad tokį kelią rinkosi A. 
Fišeris ir jo patarėjai.

A. Fišerio advokatas —■ Mc 
Mennemin N Co., gynėja* — J. 
Coleman; M.P. redaktoriau* ir lei
dėjų advokatas Orame* N Dow
ning, gynėja* — R. Brooking.

Stebėtoja*.

VLIKo pirmininkas dr. A. Tri
makas rugp. 28 d. laišku pasveiki
no LAS pirm. inž. K. Oželį už jo 
vadovaujamos organizacijos įsi
jungimą bendron kovon dėl Lietu
vos laisvės. (E)

SUNKIAI SUŽEISTAS 
LIETUVIS

Rugsėjo 18 d. darbe paslydęs ir 
iš aukštai nukritęs Bankstowno 
lietuvis Jonas Laurinaitis. Nelai
mingasis sunkiai susižeidė krisda
mas nugarkaulį ir paguldytas St. 
Leonards ligoninėje, kur numato
ma operacija. Jonas Laurinaitis 
po sunkesnės kojų operacijos vos 
prieš kelias dienas buvo sugrįžęs 
į darbą.

ROBERT RAID

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

“Bet kas paskutiniais mėnesiais vyksta Estijoje
— tai joks komunizmas, Raidai! Ne už tokį komu
nizmą mes kovojome! Žinau, ką galvoji, Raidai! ir 
ką jauti. Iš tavo taško žiūrint — viskas tvarkoj”.

"Ir — nežiūrint to, vistiek eini į mirtį, Roogai?” 
“Taip, einu”.
“Kodėl gi nepasuki kitu keliu?”
“Manai į miškus?” Jis tik nusišypso. “Pas 

miško brolius? Ne, Raidai. Tu gali eiti į miškus
— ne aš! Juk aš komunistas! Aš negaliu dėtis su 
miško broliais, nes jie su vokiečiais prieš komunizmą 
kovoja. Aš gi nekenčiu nacių ir fašistų. Aš ne
galiu vokiečių pusėje kautis”.

“Mes neturime jokio pasirinkimo, Roogai. Mes 
kovojame už Estiją!”

Jis vėl šypteli. “Ir tu tiki tuo, Raidai? Gal 
būt ir tu vieną dieną vokiečių pusėje kovosi už Es
tiją. Bet kai tokia diena ateis, tu prisimink, kad 
ir aš kadaise už Estiją kovojau... Ispanijoje.

Gi iš tikrųjų tai buvo kovota už Rusiją! Ir tu 
įsitikinsi, kad ne už Estiją, bet iš tiesų už Vokieti
ją kovosi!”

“Ne!”
“Taip, Raidai! Šitai suprasi, Raidai, vėliau, 

daug daug vėliau tu įsitikinsi — tokia bus tavo lai
mė! Jis man ištiesia ranką. “Sudie, Raidai! Aš 
išeinu!”

“I kur?”
“Apmokėti savo sąskaitos!” Kietais ir sku

biais žingsniais jis einfc. prie durų ir čia dar at
sisuka: “Saugokis Hoffo, Raidai! Labanakt!”

Palikęs sėdžiu Roogo kambary ir žiūriu į tuš
tumą.

★

Vis arčiau ir arčiau slenka vokiečių kariuome
nės daliniai, vis tampriau apjuosiamas Tallinnas.

Liepos 24 d. išlaisvinamas Tueri miestas. Lie
pos 25 d. rusai išmušami iš Emajoegi linijos ir 
turi trauktis iš Tartu. Vokiečių reguliarūs daliniai 
ir estų laisvės kovotojų vienetai lipa jiems ant kul
nų. Liepos 25 d. vokiečiai pasiekia Peipuso ežerą. 
Liepos 31 d. prie Kaapa upės mūšio katile galutinai 
atkertama apie 10.000 rusų.

Rugpjūčio 2 — 7 d. d. vokiečiai užima visą eilę 
naujų vietovių. Estų daliniai paima svarbų gele
žinkelio mazgą Tapa.

Blogai ginkluotų laisvės kovotojų nuostoliai 
milžiniški, bet šių vyrų niekas nesulaiko! Iš visų 
pusių atvyksta vis daugiau estų vyrų ir savanoriš
kai stoja į vokiečių armiją. Jie žino, kad tik su 
vokiečiais ir vokiečių ginklais bus galima atsikratyti 
rusų priespaudos. Net ir vokiečių uniformose šie 
vyrai kovoja už Estiją.

★

Ant šaligatvio pakraščio matau stovinčią ap
valią žmogystą. Juk tai Jaša Rubanovičius, įtrau
kęs pečius stebi pražygiuojančią raudonosios ar
mijos koloną. Aš suimu jį už alkūnės. “Kodėl tu 
dar čia, Tallinne, Jaša? Ko lauki?”

Jaša nustebintas pasižiūri ir nuleidžia galvą. 
“O kur gi aš turiu būti, Robertai? Tu irgi juk čia!” 

“Kodėl nebėgi?”
Jaša sugriebia mane už rankos. “Einam su 

manim į krautuvę, Robertai. Ten galėsime netruk
domi kalbėtis”.

Pereinu su juo gatvę ir įeinu į buvusią Jašos 
krautuvę. Užpakaly mažas kabinetėlis. Jaša užsi
rūko.

“Ko iš manęs norėjai, Robertai?”
“Aš tik norėjau patirti, po velnių, kodėl tu čia 

dar slampinėji! Vokiečiai vis artėja, o žydai neša 
savo skudurius luksusiniais vagonais į Rusiją. O 
tu gi stovi sunėręs rankas ant pilvo priešais savo 
krautuvę ir lauki”.

Jaša pasižiūri į mane savo liūdnomis akimis. 
“O ko man Rusijoje, Robertai? Ką tenai esu pa
metęs? Čia mano gimtinė, Robertai! Estijoje esu 
gimęs, kuri yra mano, kaip ir tavo, tėvynė!”

“Aišku, čia tavo gimtinė, Jaša, bet — juk tu esi 
žydas!

“Taip? Dabar jau aš žydas! Taip staiga! O 
anksčiau aš buvau Estijos pilietis!”

“Žinoma, Jaša! Bet žiūrėk — suprask gi paga
liau — ”

“Ką gi čia suprasti? Aš turiu vykti į Rusiją, 
nes esu žydas! Aš joks komunistas. Aš palieku sa

vo tėvynėje! Argi tau dar tas neaišku, Robertai? 
“Suprantu, suprantu, bet gi nepamiršk, kad at

eina vokiečiai!”
Jaša tik sutraukia antakius ir nervingai suvil

go lūpas. “Na, ir kas?
“Jaša, mes vis dėl to esame draugai!”
“Taip, Robertai, draugai!”
“Klausyk — pažįstu tave ir tavo nusistatymą. 

Ne vien tik aš — visas Tallinnas pažįsta ir tave 
gerbia. Tu esi garbingas žmogus, pardavinėjai ge
ras medžiagas pigesnėmis kainomis, visi tave laiko 
doru — ”

“Tai ko gi tu nori?”
“Suprask mane iki galo, Jaša! Čia tavo gimti

nė ir pats esi garbingas ir doras, bet gal būt vo
kiečiai į tave nepasižiūrės, kaip į garbingą, o tavy 
matys tik žydą”.

“Čia juk Estija, ne Vokietija!"
“Jaša, mes ir patys nežinome, ką darys vokie

čiai. Aš pats esu tikras, kad joks estas tavęs ne
palies, nežiūrint, kad esi žydas!”

“Estai nėra antisemitai, Robertai!”
“Visai teisingai, Jaša. Estai ir niekad nebuvo 

antisemitai! Bet jūsiškiai vaikigaliai laksto naiki
namųjų batalionų uniformose, žudo, degina, kankina 
ir prievartauja mūsų tautą! Kas jus verčia? NKVD 
knibžda pilnutėlė jūsų sūnų ir dukterų! Visose įs
taigose susėdę žydai. Juk tą gerai žinai, Jaša! Tu 
gi taip pat žinai, kad, sakysim, Gutkinas, tavo kai
myno sūnus, pirmasis nuplėšė estų vėliavą nuo aug- 
štojo Hermano (augštasis Hermanas — bokštas 
Tallinne, kur nuolat plevėsavo nepriklausomybės 
laikais estų vėliava. Tai tos pačios istorinės reikš
mės bokštas Talline, kaip kad Gedimino bokštas 
Vilniuje, Vert.)!

Jaša tik pakelia rankas, “žinau, žinau!”
“Taigi, per keletą mėnesių žydai patys privedė 

tautą prie neapykantos žydams. Jūsų žmonės su 
baldais liuksusiniuose vagonuose gabenami į Rusiją, 
gi net pačių estų komunistų šeimoms nėra priemo
nių iševakuoti! Suprask — net estai komunistai 
griežia dantį prieš jus!” Jaša sėdi tylus, tik jo 
augštoje kaktoje išsivertusi gysla tvinkčioja. 
"Viską, viską mes galėtume jums atleisti — juk 
ir jums kailis brangus!' Bet kad jūsų sūnūs ir duk
terys — stojo naikinamųjų batalionų priekyje kaip 
vadai ir niekindami žudo mūsų tautą — šito mes 
niekad neatleisime! Juk prie to niekas jūsų never
tė — nė rusai! Ir dėl Dievo, netgi mes patys ne
same to iš jūsų užsitarnavę!”

Jaša tik pasižiūri į mane giliu žvilgsniu. “Tai 
ko gi tu iš tikrųjų iš manęs nori, Robertai?”

“Aš tik norėjau pasakyti, kad skaudu matant, 
ką žydai yra įvykdę šiais paskutiniais mėnesiais! 
Tau, kaip draugui, noriu pasakyti, kad mes tavęs 
nepaliesime, bet klausimas, ar mes taip pat įsteng
sime ir tave išsaugoti! Atmink — juk ir tarp estų 
yra visokių. Gal būt atsiras ir iš mūsiškių tokių, 
kurie tavyje tik žydą matys — ”

Jo viršutinė lūpa suvirpa. Ašaros pasirodo 
akyse. “Tu teisus, Robertai! Deja, žydai neteko 
proto. Jie pergerai turėjo. Ir Dievas juos aklu
mu nubaudė. Dievo bausmė, Robertai! Kruvino
mis rankomis laksto šie snargloti suskiai, žudo ir 
niekina! Žydės pačios gula į rusų lovas — užmiršti 
papročiai, dora ir Dievas! Jūsų kraujas kris ant 
mūsų, Robertai! Mūsų kraujas tekės už jūsų 
kraują, kurį mes praliejome. Dievo bausmė visus 
palies — kaltus ir nekaltuosius! Ir kaip tik dėl to 
ir palieku! Aš nekenčiu komunizmo, aš nekenčiu 
rusų! Aš nekenčiu ir mūsų žydų, išdavusių savo 
gimtinę ir tikėjimą! Bet aš pats niekuo nenusikal- 
tau, Robertai! Dėl to ir neturiu ko bijoti. Jūs 
estai manęs nepaliesit — tą gerai žinau!”

Staiga jis pašoka. “Vokiečiai? Aš nebijau ir 
vokiečių! Nesu nusikaltęs ir nebijau teismo! Bet 
jeigu mano vienų vienintėlė kaltė, kad esu žydas — 
tada vargas ir vokiečiams! Jokia gėda būti žydu, 
ir taip pat jokia ypatinga garbė, žydas, estas, ar 
vokietis — viskas priklauso, koks jis žmogus! Jei
gu vokiečiai mane ar kitus nekaltus žydus žudys, 
tada mūsų kraujas kris ant vokiečių — ant kaltų . 
ir nekaltų! Bet jeigu man reikės mirti, tai prieš 
mane mirs visi šitie žmogžudžiai, išdavikai, nusikal
tėliai! Norėčiau savo akimis pamatyti pakartus 
tokius kaip Aisenštadtas, Pasternakas ar šlyfštei- 
nienė! Mes žydai, Robertai, mokame nekęsti, ir aš 
nekenčiu šios prakeiktos veislės, kuri mane dažnai 
vertė gėdytis, kad esu žydas! Ir dėl to kaip tik 
noriu matyti juos mirštančius! Tada ir aš galėsiu 
ramiai mirti. Jie užtraukė gėdą visai mūsų tautai. 
Bet teisingasis Dievas nubaus juos! Ir Dievo baus
mė bus baisi!”

★ 1
1941 m. rugpjūčio 12 d. Po ilgesnio laiko aš 

vėl pas Elfi. Padėjęs galvą ant Elfi kelių žiūriu 
pro atvirą langą į juodą dangų. Iš tolumos pasie
kia mus duslūs dundėjimai. Ar tai vokiečių arti
lerija, ar artėjantis griaustinis?

Elfi savo švelnia ranka glosto mano kaktą. 
“Tu šiandie toks neramus, manasis vilke”.

Aš tik dar labiau prispaudžiu savo galvą prie 
jos kūno. “Artėja trylktoji, mažyte! Tu žinai, kad 
esu prietaringas.” /

(Bus daugiau)
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P.L SEIMO...
(Žiūr. pradžią psl. 2)

4. PLB seimas didžiai vertina 
JAV ir Kanados LB pastangas 
organizuojant bendruomenės fon
dus ir skatina visų kraštų LB va
dovybes susirūpinti finansinio fon
do organizavimu pas save, PLB* 
nė Fondo sudarymu taip pat ska
tina visus laisvuosius lietuvius 
duosniai remti jau veikiančius 
JAV ir Kanadoj LF.

5. PLB seimas, turėdamas gal
voje, kaikuriuose kraštuose sena
jai lietuvių išeivijai susidariusius 
tam tikrus, psichologinius sunku
mus tiesiogiai dalyvauti LB orga
nuose, kreipia atitinkamų kraštų 
LB vadovybių dėmesį, kad pajieš- 
kotų būdų ir formų senosios išei
vijos aktyviam dalyvavimui LB or
ganuose užtikrinti.

6. PLB seimas sveikina ir remia 
Lietuvių Enciklopedijos leidėjo ir 
J. Bačiūno pastangas išleisti 6 — 
8 tomų lituanistinę enciklopediją 
angliškai.

7. PLB seimas ragina PLB val
dybą ir visų kraštų LB vadovybes 
remti Vasario 16 gimnaziją lėšo
mis, mokytojais bei mokiniais.

8. Tautiniam solidarumui plėsti 
ir ugdyti PLB seimas skatina PLB 
valdybą ir atskirų kraštų LB va
dovybes informuoti ir instruktuoti 
lietuvius turistus, kad jie savo ke
lionėse susirištų su lankomų kraš
tų LB organais.

9. PLB seimas konstatuoja P. 
Amerikos lietuvių sunkesnes gy
venimo ir veikimo sąlygas ir ran
da reikalinga pastebėti, kad PLB 
valdyba atkreiptų reikiamą dėmesį 
į to kontinento lietuviškųjų bend
ruomenių stiprinimą moraline ir 
visokeriopa parama, kad ypač ska
tintų jaunimo lietuvinimo būdus: 
pasikeitimą meniniais ansambliais, 
sportininkais, žymesnių visuome
nininkų apsilankymais ir t. t.

10. Antrasis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas, išklausęs 
pranešimo apie peticijos Jungtinė
ms Tautoms organizavimą, su
manymui pritaria ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybai pa
veda dėl jos organizavimo ir vyk
dymo susitarti su atitinkamais lat
vių ir estų organais, diplomatais, 
VLIKu, Lietuvos Laisvės Komite
tu ir kitais laisvinimo veiksniais.

11. PLB seimas, turėdamas gal
voje, kad kiekvienas laisvasis lie
tuvis turi tautinę pareigą kovoti 
už Lietuvos laisvę ir kad atskirų
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 26 1768
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY).

JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir nei 
pilnai garantuojame Jūsų siuntini iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. Tel.: 685-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
5 Kitchener Pde. Tel.: .UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

. 557 Hunter St. Tel.: B 8596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES,

93 Northumberland St„ Wickham, teL: 61-5180. 
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

kraštų LB organai šioje kovoje 
dalyvauja, tik neturi bendro ko
ordinuojančio organo, paveda PL 
B-nės valdybai sudaryti savo ati
tinkamą centrinį organą, kuris ko
ordinuotų atskirų kraštų LB dir
bamą Lietuvos laisvinimo darbą, 
palaikytų glaudžius santykius su 
Lietuvos pasiuntinybėmis ir kon
sulatais, bendradarbiautų su Lie
tuvos laisvinimo veiksniais ir kitų 
Rusijos pavergtų tautų atitinka
momis organizacijomis.

12. PLB seimas, turėdamas gal
voje, kad dabartinis nevieningu
mas laisvinimo organizacijoje ne 
tik neigiamai atsiliepia pačiai Lie
tuvos laisvės kovai, bet ir įneša ne
dermę ir kliudo tautiniam solida
rumui pačioje Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje, užgiria PLB val
dybos iniciatyvą vienybės atstaty
mo reikalu ir paveda jai ir toliau 
aktyviai rūpintis bendros ir vie
ningos Lietuvos laisvinimo vado
vybės sudarymu ir spręsti PLB 
dalyvavimo būdą joje.

13. PLB seimas, turėdamas gal
voje, kad lietuvos laisvinimo byloje 
didelės reikšmės turi Lietuvos sie
nų klausimas, atkreipia į tai Lie
tuvos laisvinimo veiksnių dėmesį.

DRAUSTI AR NE ?
VIEŠAS PAGARSINIMAS MATUI GAILIUI

M.P. Nr. 35 Matas Gailius pa
skelbė viešą laišką dėl ALB Syd
ney apylinkės rezoliucijos, kuri 
buvo pasiųsta federalinei Austra
lijos vyriausybei reikalaujant da
ryti žygių uždaryti Australijos 
komunistų partiją. Matas Gailius 
savo laiške priešingas šiai rezo
liucijai motyvuodamas 1) kad da
bartinė vyriausybė kartą jau ban
dė uždrausti komunistų partiją 
bet nesėkmingai, 2) kad komunis
tų partijos veikla laisva visuose 
demokratiniuose kraštuose, kaip 
JAV, Anglijoj, Prancūzijoj, Ita
lijoj ir kitur ir 3) kad “dėl demo
kratinių principų žmonija ilgai 
kovojo ir kovos”.

Šis Mato Gailiaus laiškas pra
silenkia su tiesa, visiškai priešta
rauja lietuvių tautos ir pabėgusių 
iš Lietuvos lietuvių tautinei poli
tikai ir neišlaiko jokios nei politi
nės, nei moralinės kritikos.

Matai, sakai, kad australų tau
ta nubalsavo komunistų partijos 
neuždaryti, šis pasakymas reika
lingas pataisymo. Balsuojant 49 
proc. pasisakė už uždarymą ir apie

M

14. PLB seimas, išklausęs pra
nešimą “Jaunoji karta ir lietuvy
bės išlaikymas”, pritaria jo išva
doms, kad kultūros kongresuose 
būtų sudarytos sąlygos jauniesiems 
mokslininkams ir kūrėjams pasi
reikšti ir savo profesiniais reika
lais pasitarti ir kad lietuviškoji 
spauda daugiau stengtųsi įtraukti 
juos bendradarbiais; kad mūsų 
gydytojai, inžinieriai, prekybinin
kai ir kt. profesinės organizacijos 
sudarytų savo tam tikrą globą be
siruošiantiems mokyklose savo 
profesijos aspirantams; kad jau
nimo organizacijos daugiau pa
brėžtų tautinį solidarumą; kad lie
tuviškos mokyklos, šokių ir dainų 
ansambliai, vaikų darželiai būtų 
organizuojami dar su didesniu at
sidėjimu; kad sportas būtų grą
žintas į pirmąsias jaunimo auklė
jimo eiles ir kad pati Lietuva bū
tų pristatyta jaunimui rimtos stu
dijos pavidalu ir pačios jaunosios 
kartos lūpomis.

15. Seimas sveikina jaunimo sto
vyklaviečių organizatorius ir ska
tina jaunimą kuo gausiau organi
zuoti savo bendravimą stovyklose. 
Šiuo metu stovyklaujančiam atei
tininkų, neolituanų, santariečių — 
šviesiečių ir skautų jaunimui siun
čia savo nuoširdžiausius sveikini
mus.

16. The Second Lithuanian 
World Congress

51 proc, prieš. Vadinasi, reikalą 
nusvėrė tik du procentai. Laikui 
bėgant tų 2 proc. nuomonė gali pa
kitėti ir sekantis referendumas ga
li parodyti visai priešingus rezul
tatus. Mano nuomone, Matai, 
mums visiems, laimingai kailius 
išnešus iš bolševikinio teroro rei
kėtų darbuotis ir tuos 2 proc. rei
kėtų privesti prie vyriausybės siū
lyto uždarymo, o ne agituoti skel
biant bolševikams laisves.
Toliau, Matai, siūlai laikytis Ang
lijos, Prancūzijos, Italijos ir kitų 
valstybių politikos, kurios teikia 
visas laisves komunistų partijai. 
Argi tu, Matai, esi taip susižavė
jęs anų valstybių politinės linijos 
rezultatais, kad ją be jokių patai
sų siūlai nukopijuoti kaip lietuvių 
tautinę politiku? Argi tave taip 
žavi anos linijos rezultatai, kad 
bolševikų raketos per kelias dienas 
atsirado prie Floridos? Argi pats 
gali statyti Italiją ar Prancūziją 
pavyzdžiu lietuviams, kur tų kraš
tų didžiausiomis partijomis yra 
komunistai? Argi pats skaitai, kad 
yra pavyzdinga tvarka valstybėj, 
kai komunistų agentai, įsifiltravę 
į valdžios ir kariuomenės orga
nus, viešai pamfleto formoj pa
skelbia krašto svarbias saugumo 
paslaptis ir vyriausybė net neturi 
priemonių jų sudrausti, kaip kad 
įvyko Anglijoj? Ne tik aš asme
niškai, bet ir patys anie kraštai 
jau prisipažinę, kad tokia tvarka 
komunistų atžvilgiu yra pragaiš
tinga ir tie kraštai jau patys pra
deda komunizmą varžyti.

Visai klaidingai skelbi, Matai, 
kad šiuo metu komunistai JAV 
yra visai laisvi. Jie turi registruo
tis, registruoti savo turtą ir įvesti 
kiti suvaržymai. Panašia krypti
mi eina ir de Gaulle Prancūzijoje 
— ir ten komunistų būstinės die
na iš dienos kratomos. Taigi, kai 
tie kraštai pradeda jau atsibusti, 
pamato savo pragaištingą politi
ką, tai tu, Matai, nieko daugiau 
neišgalvojai, kaip tik nykstančios 
tvarkos kopiją. Jeigu jau kopi
juoti, tai kodėl gi nesiūlai Aden
auerio sistemos? Juk jis irgi viso 
pasaulio pripažintas kaip demok
ratas, bet pas jį nėra nei komunis
tų partijos, ir jo režimas negriū
va, o priešingai — komunistai tiek 
jo bijo, kad net užsitvėrė kinų sie
na. Esu giliai įsitikinęs, kad jei
gu tavo pavyzdžiu statomos sis
temos, kaip prancūzų ar italų, bū
tų Vokietijos vietoje ir turėtų ben
dras sienas su Sov. Sąjunga, tai 
jos jau greičiausiai seniai būtų 
buvusios Maskvos satelitais, o gal 
net eilinės respublikos, kaip kad 
dabar tarybinė Lietuva.

Bet ko čia mums, Matai, lan
džioti po svetimas žemes j ieškant 
lietuvių tautinės politikos. Meski
me žvilgsnį į savo lietuvišką žemę 
ir iš ten pinkime tautinės lietuvių 
politikos pynę. Ar prisimeni, Ma
tai, kai 1941 m. birželio mėn. bol
ševikai bėgo iš Lietuvos ir buvo 
atidengti gyvieji lietuvių tautos 
kalvarijų paminklai su Pravieniš
kėm, Rainiais, Panevėžiu, Zara
sais ir dešimtimis kitų? Prisipa
žink atvirai, ar pats ir tada gal
vojai, kad komunistų partijai rei
kalinga laisvė visuose kraštuose, 
žinoma, įskaitant ir būsimą Lietu
vą? O jeigu suspėjai pamiršti, ką 
anom dienom patsai ir visa tauta 
galvojo, tai gal turi palikęs tėvy
nėje kokį giminaiti, ir kartais gal 
ir laišką parašai. Nagi, imk kada 
nors netiesiogine prasme ir už
klausk, ką jie ten Lietuvoje gal
voja apie tavo siūlomas laisves 
komunistu partijai.

Savo laiške, Matai, parodai ne-

MELBOURNAS TEBEPERKA NAMUS
šiuo metu M. L. Klubo nariai ir 
šiaip lietuviai yra įsitikinę, kad 
turimi Thornbury namai nepaten
kina klubo, o tuo labiau visos lie
tuvių kolonijos reikalavimų. Vie
ninga nuomonė — reikia kitų na
mų. Bet kokių? Čia nuomonės iš
siskiria. Vieni nori patalpų su 
didžiule sale, kurioje galėtų vykti 
ir didžiausi lietuvių susibūrimai, 
net patys gausieji kolonijos baliai. 
Tai salininkų grupė. 
Tokie objektai šiuo metu yra par
duodamos kinų salės. Viena tokių 
salių buvo Caulfielde už £16.500,

CONSIDERING that radio 
broadcasts constitute one of the 
best ways in keeping alive the 
hope of Soviet captive people for 
a free future;

NOTING with satisfaction that 
the Voice of America performs a 
very useful task, but that its 
broadcasts are necessarily limited 
by its governmental character;

RECALLING that programs of 
greater flexibility, scope and 
force exist now in the Bulgarian, 
Czechoslovak, Hungarian, Polish 
Romanian languages under the 
aegis of Radio Free Europe;

FINDING that Baltic broad
casts would constitute the best 
solution of the problem of disse
mination of free information to 
the Baltic States;

RESOLVES to appeal to John 
F. Kennedy, President of the Uni
ted States, to lend his support to 
the requests of the Baltic exiles 
for extension of Radio Free Eu
rope facilities to Estonian, Lat
vian and Lithuanian language 
broadcasts.

Seimo pavesta
I-oji PLB valdyba

PAAUGLIŲ “ŽYGIAI”’ 
“Komj”. Tiesa” (160 nr. rugp. 

16 d.) su nerimu aprašė paaug
lių kriminalinio pobūdžio išdaigas 
Vilniuje. Trys tų paauglių, kurių 
vyriausiam 15 m. amžiaus — A. 
Radčenka, B. Chaniutkinas ir G. 
Romancevas įsilaužę į maisto par
duotuvę ir kelis kartus vogė svai
galus, kol juos pagaliau sučiupo. 
Chaniutkino bute jie rengdavo iš
gertuves ir... jose dalyvavo ir šio 
tėvas. Tokių atsitikimų Vilniuje 
esą nereta.

Kitas atvejis: paaugliai broliai 
Sopčikas ir Anfrejevas vidurdie
nį nuavė savo vienmečiui batus, 
kojines ir atėmė pinigus. Pasiro
dė, kad Sopčiko motina gyvenusi 
palaidai, o sūnūs, palikti be prie
žiūros metė mokyklą. Paauglių iš
dykavimas sudrausti daug dėme
sio skiriąs namų valdybos tėvų 
komitetas, tačiau jau šaukiamasi 
ir milicijos ir. pačios visuomenės 
pagalbos. Ne bereikalo apie tai 
laikraščiui parašė milicijos sk. 
įgaliotinis I. Vasiljevas. (E)

“LAPIŲ MEDŽIOKLĖS” 
PIRMENYBĖS

Vilniuje rugp. 24-26 dd. įvyko 
trečios “lapių medžioklės” Euro
pos pirmenybės. Tikrumoje tai ne 
lapių medžioklė, bet rungtyniavi
mas sportininkų, “apsiginklavu- 

paprasto taurumo sakydamas: 
“Dauguma valdo, bet kartu toji 
dauguma niekad nesikėsina už
gniaužti mažumos balso.” Šis dės
nis taikintinas tik tuo atveju, kai 
tau esant daugumoj tavo oponen
tas, būdamas mažumoj, pasižada 
tau teikti visas laisves tau pakliu
vus į mažumą. Bet juk su komu
nizmu yra visai kita istorija: ko
munistų partija įžūliai skelbia nuo 
pat jos kūrėjo Markso laikų, kad 
komunistų tikslas įvesti proleta
riato diktatūrą. Jeigu, Matai, tu 
dar nepatikėtum Markso teorija, 
tai juk labai lengva pasitikrinti 
SSSR 1946 m. gyvenimo praktikoj, 
kur yra ir apie 3 milijonai lietu
vių. Taigi, kilniaširdiškumas bol
ševikinei mažumai visiškai nerei
kalingas.

šiame laiške paminėtus reika
lus mudu, Matai, galėjome kada 
nors padiskutuoti susitikę prie au
strališkos sunkos stiklo, ir to būtų 
pakakę, bet kai tu griebeisi viešo 
žodžio, o be to, aš turiu davinių, 
kad be tavęs yra dar ir daugiau 
tautiečių, labai panašiai mintijan
čių, tai ir prireikė man šį pagar
sinimą paskelbti.

J J*. Kedys, Parramatta

bet už ją reikalavo grynais per mė
nesį laiko. Ji parduota jau. Kita 
salė buvo surasta Northcote, už 
kurią prašė £27.000, bet dabar ati
duoda už £22.500. Jai buvo duota 
ir simbolinė suma rankpinigių, tuo 
sulaikant pardavimą kam kitam, 
įvykęs nepaprastas klubo narių 
susirinkimas vieningo sprendimo 
nepasiekė, bet didžiuma pirkimui 
pritarė, tik nustatė £20.000 maksi
mumą. Susirinkime dalyvavo per 
150 narių. Šiuo metu dėl šios sa
lės tebesideriama.

Ši salė yra didelė, bet norint tu
rėti ir kitas — klubui reikalingas 
patalpas, tenka dar geroka pinigų 
suma išleisti. Pačios salės paver
timas komerciniu objektu taip pat 
reikalingas kelių tūkstančių svarų. 
Kita dalis M. L. Klubo narių yra 
kitokios nuomonės. Tai realistai, 
kurie tvirtina, kad didelis objektas 
šusiskaldžiusiems melburniškiams 
neįkandamas. Bridimas į milži
niškas skolas būtų pražūtis klubui. 
Reikią dairytis objekto iki 14.000 
— 15.000 svarų vertės. Pirmoj ei
lėj esą svarbu patalpų jaukumas 
ir patogi vieta, o didžiulė salė 
esanti antraeilis reikalas. Tokios 
salės melburniškiams tereikią per 
metus vos kelis kartus, todėl tom 
progom geriau pasisamdyti. Kad 
ir kaip didelė lietuvių patalpa nie
kad neprilygsianti pirmaeilėms sa
lėms, todėl komerciniams tikslams 
duosis sunkiai pelningai panaudo
jama. Tą būtų galima pasiekti tik 
paskyrus didžiulę pinigų sumą 
perstatymui bei remontui. Tų pi
nigų nėra, o skola ir nuošimčiai 
papjausią.

Atsargieji realistai pavyzdžiui 
yra suradę objektą Middle Park, 
Armstrong gatvėje. Tai senoviš
kas pastatas dviejų augštų, su

Geležinę uždangą praskleidus
šių” portatyviniu radijo imtuvu su 
antena, kompasu. Tenka skubiai 
sumontuoti visą radijo aparatūrą, 
miške paslepiami keli radijo siųs
tuvai ir jie atlieka “lapių” vaid
menį, Sportininkui tenka skubiai 
rasti visas “lapes”, atseit, jis tu
ri gerai žinoti radijo techniką. 
Pirmos tokios pirmenybės buvo su
rengtos 1961 m. Švedijoje, Stok
holme, antrosios — 1962 m. Ju
goslavijoje. Laimėtojais buvo so
vietų radijo specialistai — spor
tininkai. — Vilniuje įvykusiose 
pirmenybėse vyr. teisėju buvo pa
vergtos Lietuvos ryšių ministras 
N. Bielianinas. Aukso medalius ir 
vėl laimėjo sov. sportininkai. Pir
menybėse dalyvavo, be sovietų, dar 
Austrijos, Bulgarijos, Jugoslavi
jos, Lenkijos, Švedijos ir kt. kraš
tų rinktinės. Buvo duota teisė 
startuoti Lietuvos, Kazachijos ir 
Ukrainos respublikų komandoms.

(E)

MIRTIES NUOSPRENDŽIAI 
SOVIETIJOJE

“Sovietskaja Rossija” paskelbė, 
kad Piatigorske įvykusioje byloje 
teismas nuteisė mirties bausme 
tris piliečius (tarp jų vieną rabi
ną — B. Gavrilovą). Jie visi buvo 
kaltinami varę prekybą auksu ir 
brangakmenimis, dirbdinęsi dantų 
protezus ir krikštui naudojamus 
kryžius. Ryšium su mirties nuos
prendžiu rugsėjo 3 d. griežtą pro
testą pareiškė Jeruzalės rabinas 
Y. Nissim, nurodęs, kad tai naujas 
sovietinės laikysenos žydų atžvil
giu ženklas. Esą žydams Sovieti- 
joje sistematiškai pažeidžiamos 
pilietinės ir religinės teisės. Pia
tigorske nuteistieji, pagal rabiną, 
nukentėję dėl neteisingų skundų. 
Jeruzalės rabinas šaukėsi viso pa
saulio religinių vadovų ir kvietė 
protestuoti.

NAUJI SĄJUNGININKAI IR 
PILKASIS SOVIETŲ PILIETIS

Chruščiovo Jugoslavijoje viešė
jimo dienomis Sovietijos spauda 
gyventojams nuolat kalė į sąmonę 
— draugystė ir solidarumas su 
Belgradu esą nesugriaunami. Da
bar Vakarų stebėtojai domisi, kaip 
gi sovietinis pilietis reaguoja į vie
no sąjungininko (Kinijos) neteki
mą ir kito įsigijimą? Sovietijos 
žmonės dar atsimena raš. Eren- 
burgo žodžius apie tai, kad ame

greta pristatyta sale: dvi krautu
vės, kambarys ir 210 — 250 vie
tų salė su gera scena; antram 
augšte salė su scena 50 žmonių, 
kita salė 120 žmonių ir dar vienas 
kambarys. Pastatas yra prekybi
nėje gatvėje, pora mylių nuo cent
ro, prie gelžkelio ir tramvajaus, 
vos penkios minutės nuo jūros. Už 
tai prašoma £14.000, bet tikimasi, 
kad atiduotų už 12.000. Pridėjus 
dar £2.000, patalpas galima sumo
derninti ir suremontuoti, o taip 
pat pripirkti reikiamus baldus.

Patalpos tikrai atitiktų klubo 
reikalams, ir jose būtų jauku. Jau
kumas ir geras vidaus įrengimas 
esanti pirmoji sąlyga klubui išpo
puliarėti. Tik tokios patalpos virs
tų savais lietuvių namais ir mūsų 
janajai kartai, kurią improvizaci
ja ir laikinumas atstumiąs.

Dabartinė M.L. Klubo Taryba 
yra energinga ir, reikia tikėtis, 
greitu laiku, vienokio ar kitokio 
sprendimo pasiekusi, melburniš- 
kius įvesdins į naujus namus. 
Rimto svarstymo reikia, bet taip 
pat nepamirština, kad visuomeni
niuose reikaluose tenka pasitikėti 
rinktos vadovybės nutarimu bei 
daugumos valia. Kitokio kelio nė
ra. Vieningos nuomonės niekad 
nepasiekiama, kai reikalą taria 
daugelis. Net šeima nenupirktų 
namų, jei paskutiniojo žodžio ne
turėtų šeimos galva.

Nemo.

UŽTENKA ILGAM LAIKUI
Pradedam dainininkė savo bal

su pasirodo pažįsamų tarpe. Bai
gusi dainuoti, klausia pažįstamą 
kritiką:

— O kaip tamstai patiko?
— Jūsų dainavimas veikia į 

mane kaip geriausi prancūzų 
kvepalai, — aiškina kritikas.

— Iš tikrųjų? — nusišypsoda
ma taria dainininkė.

— Taip, mažos dalelės užten
ka ilgam laikui.

rikiečiai savo metu netekę Kinijos, 
bet įsigiję kitą sąjungininką — 
perbėgėlį. Dabar nenuostabu, kad 
Maskva nuolat piliečiams aiškina 
apie geltonąjį pavojų ir apeliuoja 
į masių panslavistinius jausmus. 
Pvž. žinomasis sovietų laikrašti
ninkas Boris Leontjev aiškino apie 
Jugoslavijoje tariamai kylančias 
prosovietines simpatijas. Priminta 
apie tai, kad jugoslavų miesto Du
brovnik gyventojai miestą laiko 
“slaviškais Atėnais” ar kad Jugos
lavijoje rūpestingai saugomi doku
mentai su Petro Didžiojo ar Kat
rės antrosios parašais. (E)

— Vilniuje Valst. grožinės li
teratūros leidykla nutarė išleisti 
JAV rašytojo Theodore Dreyserio 
kūrinius. Leidžiami ir seniau į lie
tuvių k. išversti kūriniai, kaip 
“Amerikoniškoji tragedija” ir ki
ti. Visų Dreyserio raštų rinkinys 
sudarysiąs 10 tomų. Vienas iš pir
mųjų kūrinių “Genijus”, K. Vai- 
ro-Račkausko verstas, pasirodė 
jau seniau. (E)

PADĖKA
Apylinkės Valdyba nuoširdžiai 

dėkoja Tautos šventės minėjimo 
programos dalyviams:

Kun. klebonui A. Kazlauskui už 
pritaikintas tai dienai pamaldas ir 
pamokslą.

Organizacijoms, dalyvavusioms 
su savo vėliavomis šventoriuje ir 
pamaldose.

“Lithuania” Chorui ir jo vado
vui muzikui p. V. Šimkui.

Tautinių šokių grupei ir jos va
dovei p. B. Lapšienei.

Solistei M. Pečiulienei ir jai 
okomponavusiai.

Deklamatorėms: J. Vitkūnaitei 
ir M. Neverauskaitei.

Skautams ir jų vadui Australi
joje p. V. Neverauskui.

Ramovėnams ir jų pirmin; Č. 
Zamoiskiui.

Rašytojui — lauretui P. Andriu- 
šiui už parašymą scenos montažo 
“Vainikavimo Išvakarėse”, kurio 
dėl susidariusių aplinkybių nega
lima buvo parodyti.

P. A. Petrikui už programai 
klišės paruošimą ir popierių.

Taip pat dar tiems, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie Tautos Šventės paruošimo: P. 
K. Vanagienei, p. V. Mikeliūnaitei, 
p. J. Arminui, p. V. Vosyliui, p. J. 
Pyragiui, p. A. Vitkūnui, p. J. 
Lanšiui, p. P. Launikaičiui, p. J. 
Gyliui, p. A. Kudirkai ir p. I. Tau- 
niui.

širdingas ačiū ir visiems Adelai- 
diškiams, taip skaitlingai atsilan
kiusiems i minėjimą.

Adelaidės Apylinkės Valdyba
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SPORTAS SYDNEJUJE
Prasidėjus antram žiemos tur

nyro krepšinio ratui, kovietės su
sitiko pirmose rungtynėse su viena 
iš stipriausių Sydnėjaus australių 
komandų — Satelites ir po įtemp
tų ir gražių rungtynių jas pralai
mėjo 26:23. Žaidime kovietės visą 
laiką kovojo ir laikėsi stipriai tik 
greičiausia dėl menko patyrimo 
aikštėje ir būdamos gerokai susi
jaudinusios turėjo nusileisti prie
šininkėms.

SUSTIPRĖJO KOMANDA
Prieš kelias savaites iš Adelai

dės atgal į Sydney grįžo buv. vie
na iš geriausių koviečių krepšinin
kių — centro puolėja L. čelkytė. 
įgijusi dar daugiau žaidimo prak
tikos Adelaidėje, kur ji žaidė pir
mojoje Vyties mergaičių komando
je, ji atnešė daug paramos sydnė- 
jiškėms, ir reikia tikėtis, kad atei
tyje kovietės dar geriau pasiro
dys prieš australes ir taip pat bu
simoje sporto šventėje Melbourne.

KOVAS — GIANTS 23 — 32
Šios rungtynės kovietėms buvo 

tikrai nelaimingos ir iš turėto lai
mėjimo jos pabaigoje pralaimėjo 
net 9 taškais. Vesdamos visas 
rungtynes kone iki antrojo puslan
kio galo, susižeidus L. čelkytei ir 
jai apleidus aikštę, kovietės mora
liai pasimetė, kas įgalino prie
šininkes taškų santykį išlyginti ir

pabaigoje net ir rungtynes laimėti. 
Ateity komanda turėtų daugiau 
pasitikėti savimi ir nesikarščiuo- 
jant šaltai pastovų žaidimą išlai
kyti iki galo. Tikėkimės, kad 
gražiai žaidžiančios merginos pa
jėgs ištaisyti visas pasitaikančias 
klaidas, kas joms žaidime daug 
padės.

TINKLINIS
Turbūt pati tyliausia Kovo sek

cija yra tinklinio. Šie jauni vy
rai, vadovaujami seno sporto ve
terano J. Eismonto, kiekvieną šeš
tadienio popietę renkasi į Home
bush. gimnazijos salę ir ten ati
džiai dirba ruošdamiesi neseniai 
prasidėjusioms N. S. W. tinklinio 
pirmenybėms ir būsimajai lietuvių 
sporto šventei. Šiuo metu-pagrin- 
dinę Kovo tinklinio komandą su
daro: Krapauskas, kuris savo ma
šina daugumoje atveža ir išveža 
žaidėjus į treniruotes ir rungty
nes; jo sportinė dvasia ir draugiš
kumas tikrai pasigėrėtinas ir ga
lėtų būti daug kam statomas pa
vyzdžiu; toliau įeina Mauragis, 
Kišonas, Pauka, Vasaris ir Eis- 
montas.

Norintieji pradėti ir žaisti tink
linį kviečiami atvažiuoti šeštadie
niais į Hombush gimnazijos salę 
nuo 5.30 vai. vak.

Pirmose N. S. W. rungtynėse 
Kovas susitiko su Sydney estų ko

manda, kurie yra vieni iš geriau
sių šioje valstijoje ir po gražios 
kovos, turėdami mažesnį patyri
mą, jie pralaimėjo, nors tas jiems 
tik suteikė dar daugiau pasiryžimo 
ir noro ištaisius savas klaidas, ko
mandiniai sustiprėti.

KOVO BALIUS
Spalio 5 d. (šeštadienį) Kovo 

Valdyba ruošia didelį balių Aubur- 
ne toje pačioje salėje, kur buvo ir 
paskutinis spaudos balius, šiame 
baliuje valdyba yra numačiusi pa
tiekti daug netikėtumų, iš kurių 
pats naujausias bus “žaliosios gi
relės” kokteilio baras, aptarnau
jamas tam specialiai parinktų 
“baro mergaičių”. Programoje 
numatoma “Rožytės" ir “Links
mieji broliai”, kurie ir šį kartą 
dainose numato patiekti pačias 
paskutiniąsias Sydnėjaus naujie
nas.

Baliaus dėmesio centre bus gro
žio karalaitės rinkimai, taip kad 
merginos, nebūtinai aktyviosios 
sportininkės jau šiandien gali pra
dėti ruoštis savo grožio demons
tracijai. Balius bus įdomus ne 
tik jauniems, bet ir vyresniems. 
Tad iki pasimatymo baliuje.

LATVIAI PAS MUS
Spalio 5 d. (galutinai dar nėra 

laikas ir vieta nustatyta ir tas bus 
paskelbta vėliau) numatoma krep
šinio ir tinklinio rungtynėms pasi
kviesti latvių Spars klubo sporti
ninkus, su kuriais koviečiai palai
ko labai gerus santykius. L.

Iš FUTBOLO PASAULIO
1963 metų Europos kraštų meis

terių nugalėtojas tapo Milano AC 
(Italijos). Baigminėse rungtynė
se Milano AC vienuolikė įveikė 
buvusį Europos meisterį Portu
galijos Benficą 2:1. Abu įvarčius 
Italijai pelnė brazilų kilmės žai
dėjas Altafini.

IZOLIACIJA IR
Vadinasi, kaip p. J. Kedys kalba 

apie izoliaciją, tai jis turi omeny 
abstrakčią jos sąvoką, kad ne tos 
rūšies izoliacija, apie kuria kalba 
p. J. Veteikis ir V. Kazokas. Lo
giškai imant, jei žmogus neigia 
minėtos sampratos izoliaciją, tai 
tuo pačiu teigia asimiliaciją.

Anot p. J. Kedžio, tautinė izolia
cinė politika dar ir dėl to mums 
nepriimtina, nes politinės izoliaci
jos atsisakė J. A. Valstybės, So
vietų Sąjunga ir Katalikų Bažny 
čia. J. A. V-bes atsisakė izoliaci
nės politikos tik dėl to, kad jas tai 
padaryti privertė plika realybė, 
susidariusi naujų ginklų įtakoj, o 
ne dėl to, kad “praregėjo jiems 
akys.” Ar Sovietų Sąjunga ir Ka
talikų Bažnyčia atsisakė izoliaci
nės politikos, tai dar klausimas; 
visai tikras reikalas, kad jų išau
gimui daug pądėjo izoliacinė jų 
politika.

Sutikime, kad visos trys čia mi
nėtos institucijos, supratusios rei
kalą, ir atsisakė izoliacinės politi
kos, bet ką tas bendro turi su mū
sų tautine — kultūrine izoliacijos 
politika? čia nėra galimas joks 
lyginimas. Teigimas, kad izoliaci-
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(Žiūr pradžią psl, 2)

onizmas kaip tautinė politika yra 
atgyvenusi savo dienas ir pasilieka 
kaip muziejinis eksponatas, gal ir 
teisingas, jei jį suprasti taip, kaip 
p. J. Kedys supranta, bet ne taip, 
kaip p. J. Veteikis ir p. V. Kazo
kas supranta. Tuo pačiu izoliaci- 
onizmo klausimu dar buvo p. V. 
Kazoko straipsnis “M. Pastogės” 
1963.7.17 dienos numeryje, kur ji
sai stengėsi surasti su p. J. Kė
džių kompromisą dėl p. J. Veteikio 
paskaitoj išdėstytų ir jo paties 
minčių. P. V. Kazokas teigia, kad 
norint kovoti už Lietuvos laisvę, 
pirmiausia reikia tapti ir būti ge
rais lietuviais, taip pat reikia 
įžiebti lietuviškumą jaunose karto
se; tuo tikslu esančios reikalingos 
specialios organizacijos, namai, 
klubai, meno dienos, spauda ir 1.1. 
1963.8.14 dienos “M. Pastogės” nu
meryje, p. J. Kedys, vėl rašo 
straipsnį: “Sąmoningumas vietoj 
izoliacijos”, ten pat jam atsako p. 
V. Kazokas straipsniu: “Izoliacija 
— sąmoningumo išdava.”

P.J. Kedys vietoj izoliacioniz- 
mo siūlo sąmoningumą ir “protinę 
gimnastiką,” nes, esą, tik tatai 
sustiprins lietuviškumą, “tautiš-
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MES GARANTUOJAME:
1. Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus arba ne

mokamai pasiunčiame kitą tokį pat siuntinį.

£8S

1000 KALĖDINIU SIUNTINIU BE UŽDARBIO
< (

Turėdami galvoje tą didžiulę paramą, kuria mes naudojomės praeitais metais, DAR KARTĄ (jau septinti metai) 
visiems lietuviams kaip dovaną atiduodame savo uždarbį nuo 1000 (tiktai) SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.

Kadangi mums prekybiniai metai buvo sėkmingi, tai esame pajėgūs pasiūlyti šių metų KALĖDINIAMS SIUNTI
NIAMS BE UŽDARBIO NAUJAS GEROS RŪSIES EKSPORTINES ANGLIŠKAS MEDŽIAGAS, specialiai mums 
gamintas, ŽYMIAI GERESNĖS RŪSIES, patrauklesnes ir

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro: 

jardai sunkiojo rajono 1 moteriškam kostiumui ar 
suknelei ir švarkučiui, žaliai balto, rausvai balto ar 
rudai balto 
jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai 
mėlyno ar juodo 
jardai poplino, balto 
pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių 
KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį 
Nr. 1 yra tiktai
£ 9.19.6 svarais sterlingų, įskaitant visus mokesčius.

jardai paltinės medžiagos 1 vyriškam ar moteriškam 
žieminiam paltui, gelsvos, žalios, mėlynos, tamsiai 
mėlynos ar juodos
jardai sunkiojo rajono 1 moteriškam kostiumui ar 1 
suknelei ir švarkučiui, žaliai balto, rausvai balto ar 
rudai balto
jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai 
mėlyno ar juodo
pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių

KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį 
Nr. 3 yra tiktai

£ 10.10.0 svarais sterlingų, įskaitant visus mokesčius.
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REKORDAI
REKORDŲ NAUJIENOS

Kaip žinoma, JAV užima pirmą 
vietą pasaulyje savo rekordais.

Tūlas Peteris Eno, eidamas at
bulas, nuėjo 45 kilometrus. Re
kordo dar niekas nepagerino..

O štai Ernestui Hauerui nepa
sisekė. Jis norėjo pasiekti nau
ją... padų kutenimo rekordą. 
Mums nežinoma, kokį laiką parodė 
pirmasis rekordo savininkas, bet 
Haueras šią kankynę ištvėrė, jis 
nė karto nemirktelėjo: toks buvo 
būtinas konkurso reikalavimas.

Ir vis dėlto “rekordo” neužskai
tė. Haueras pažeidė kitą sąlygą: 
jis užmigo!

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4 (dvigubas 
siuntinys Nr. 3), kurį sudaro:

61 jardų gabardino ar vilnono 2 kostiumams, pilko, ru
do ar tamsiai mėlyno
jardai paltinės medžiagos 2 vyriškiems ar moteriš
kiems žieminiams paltams, gelsvos, žalios, mėlynos, 
tamsiai mėlynos ar juodos
jardai sunkiojo rajono 2 moteriškiems kostiumams 
ar 2 suknelėms ir 2 švarkučiams, žaliai balto, rausvai 
balto ar rudai balto
jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai 
mėlyno ar juodo

2 poros žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių
KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį 
Nr. 4 yra tiktai

£ 31.10.0 svarais sterlingų, skaitant visus mokesčius.

SVARBIAUSIA — LAUŽYTI
Tarp vadinamųjų “rekordų”, 

plačiai reklamuojamų Vakaruose, 
atsirado dar vienas — “pianinų 
laužymo rekordas”. Kad pasieki
mas būtų fiksuojamas, muzikos 
instrumentą būtinai reikia sulau
žyti į gabalus ne didesnius kaip 
20 cm skersmens. Veiano universi
teto (JAV) komandai pavyko tai 
padaryti per 4 minutes 51 sekun
dę. Tačiau jų “rezultatą” žymiai 
viršijo vienos anglų baldų firmos 
komanda. Anglai pianiną sutriuš
kino per 1 minutę 50 sekundžių.

'Dabar Vakaruose vėl suka gal
vas, ką čia dar sulaužius rekordi
niu laiku.

REKORDŲ JUBILIEJUS
Šiemet lengvaatlečiai pažymės 

savotišką jubiliejų. Lygiai prieš

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas
siuntinys Nr. 1), kurį sudaro:

jardai sunkiojo rajono 2 moteriškiems kostiumams
ar 2 suknelėms ir 2 švarkučiams, žaliai balto, raus
vai balto ar rudai balto
jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai
mėlyno ar juodo
jardai poplino, balto
poros žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių

KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį
Nr. 2 yra tiktai

£ 15.15.0 svarais sterlingų, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro:
3i jardų gabardino ar vilnono 1 kostiumui, pilko, ru

do ar tamsiai mėlyno

Paprašiusiems pasiųsime ORO PAŠTU nemokamai visų medžiagų pavyzdžius į bet kurį pasaulio kraštą. NAUJIEMS 
KLIJENTAMS, jeigu jie paprašys, pasiųsime taip pat savo VISĄ ILIUSTRUOTĄ katalogą ir standartinių ir maisto 
siuntinių kainoraščius.

Mūsiškius KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDAR-BIO gali užsisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtu 
mūsų klijentas, ar kurios nors kitos firmos. TAČIAU MES, NORĖDAMI prieš visus IŠLAIKYTI BEŠALIŠKUMĄ" 
ESAME NUSTATĘ, KAD IŠ KARTO VIENAS ASMUO GALI UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP PO VIENĄ 
KIEKVIENO TŲ SIUNTINIŲ. Priiminėsime po £ 1.0.0 užstato iš tų, kurie norės užsitikrinti bet kiurį mūsiškį kalėdinį 
siuntinį be uždarbio, ir lauksime galutinio užsakymo iki 8 savaičių.

Esame įsitikinę, kad jums aišku, jog bet kurioje kitoje fi rmoje už tokius kaip šie mūsų siuntiniai jūs mokėtumėte bent 
dvigubai tiek. Dėl to nedelsdami tuojau siųskite užsakymus,kad mes galėtume siuntinius pristatyti gavėjams Kalėdoms.

Kadangi daugelis mūsų klijentų užsakinėja mūsų kalėd inius siuntinius be uždarbio tuojau pat, kai tik pasirodo mūsų 
skelbimai, tai norime pasakyti, kad visiems savo klijentams (net ir tiems, kurie neprašo)-pasiunčiame visų medžiagų pa
vyzdžius, kai tik išleidžiame siuntinius.

3j Sumokame visus mokesčus, dėl to gavėjams Lietu
voje, sulaukusiems siuntinių, nieko jau nebereikia 
mokėti.

4. Siunčiame visas medžiagas tik pagal pavyzdžius.

LITHUANIAN TRADING. COMPANY
| 341, LADBROKE GROVE LONDON, W. 10. ENGLAND

kūmas yra dvasinis apslsprendi- 
mas,” todėl pastangos ta krypti
mi svarbesnės, negu savo kiemai, 
namai ir klubai, žinoma, reikia 
sutikti, kad klausimo esmė ir glūdi 
tautiškame sąmoningume, o visa 
kita (spauda, knygos, namai, klu
bai, organizacijos ir t. t.) yra tik 
priemonės tikslui pasiekti;, gi tų 
minėtų priemonių tikslui pasiekti 
suorganizavimas, sukūrimas ir jų 
funkcijonavimas jau yra specialūs 
žygiai ir kaip tokie jau priklauso 
izoliacijos sferai, kadangi tai da
roma be krašto visuomenės. P. J. 
Kedys rašo: “Taigi pasakyčiau, 
kad tik vienas p. J. Veteikis pade
dant p. V. Kazokui, pradėjo šiauš
tis prieš suvažiavimo opiniją". Po
nas J. Kedys mano, kad jei jo po
zicija buvo akceptuota A. L. B. 
Tarybos suvažiavime, tai jis jau 
tvirčiau laikosi, negu jo oponentai. 
Deja, bet p. V. Kazoko pozicija 
A. L. B. Tarybos suvažiavime yra 
ne silpnesnė, negu p. J. Kedžio, 
būtent, A. L. B. Krašto Tarybos 
Suvažiavimas “taria, kad tautinės 
kultūros srityje bendruomenė va
dovaujasi taig principais, kurie 
buvo išdėstyti Krašto Kultūros 
Tarybos nario p. V. Kazoko pas
kaitoje: “šios dienos rūpesčiai ir 
rytojaus uždaviniai”. Jo praneši
mas daugiau lietė lietuviškos kul
tūrinės veiklos “izoliacinę” pusę. 
Paskaitos dvasiai pailiustruoti čia 
patiekiu trumpą iš pranešimo iš
trauką: "Tokiu būdu rūpestis iš
laikyti lietuvybę ir už ją kovoti, 
reiškia tuo pačiu rūpintis, kaip ga
lima daugiau suaktyvinti mūsų 
kultūrinius poreiškius, visų pirma 
savųjų tarpe, kas mus visus pa
trauks ir suartins, ir drauge rū
pintis, savo originaliąsias kultūri
nes apraiškas parodytume ki
tiems...”

Vadinasi, jei A. L. B. Krašto Ta
rybos suvažiavimas akceptuoja p. 
V. Kazoko tezę, tai ji tuo pačiu 
akceptuoja ir p. J. Veteikio, nes 
skirtumas neesminis.

Į p. J. Kedžio konstatavimą, kad 
“Sąmoningumas vietoj izoliacijos” 
p. V. Kazokas tvirtina, kad "izo
liacija yra sąmoningumo išdava”.

Išrodo, esminis dalykas tai yra 
tautinis, kultūrinis sąmoningu
mas, o jam padeda izoliacija.

Einant prie pabaigos, norėtųsi 
suglausti, jrėmuoti tai, kas čia bu
vo svarstyta, būtent:

1. Esminis dalykas yra aplamai 
žmogiškas ir specialiai tautinis — 
kultūrinis sąmoningumas,

2. Izoliacinė toj srityj veikla yra 
būtina tautiniam — kultūriniam 
sąmoningumui ugdyti, pasinaudo
jant visomis galimomis priemonė
mis.

3. Bendradarbiauti su išore, ta
tai mus riša socialiniai, ekonomi- 
ekonominiai ir politiniai bei kiek 
tai reikalinga mūsų tautos labui.

50 metų tarptautinė lengvosios at
letikos federacija nutarė įvesti 
oficialią rekordų lentelę. Per pusę 
šimtmečio ši lentelė patyrė tūks
tančius pakeitimų. Įdomu pažymė
ti labiausiai įsimintinas jos isto
rijos gaires, štai garsusis sprinte
ris Džesis Ouensas 1935-jų metų 
pavasarį maždaug per 100 minu
čių laikotarpi pagerino 6 pasau
lio rekordus. Septyneriems me
tams praslinkus švedų bėgikas 
Gunderas Hegas per du mėnesius 
pasiekė 12 pasaulio rekordų. “Re
kordininku tarp rekordininkų” tei
sėtai laikomas Emilis Zatopekas, 
Jis 18 kartų pasiekė pasaulio re
kordus.

; > EUBOPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 S wan* to a SU 
Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)

Tel. 62-2231

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NJ3.W.

Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flemings Comer Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išshnoUjlmui. Mes kalbamo vokiškai.
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KOSI! PASTOGĖ
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

SALE <
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Tautos šventę paminėjome rug

sėjo 7 d. p.p. Eskirtų ūkyje. Daug 
lietuvių čia nėra, tad buvo seniū
no p. Drungilos sukviesti apylin
kės lietuviai, kas sudarė gana gra
žų būrelį; taip pat atvyko Latrobe 
Valley lietuviai su seniūnu p .So- 
daičiu, keletas pribuvo iš Morwell 
— Moe ir Yalourno, o taip pat 
keli net ir iš Melbourne drauge su 
apylinkės p-ku p. Pelenausku.

Minėjimų pradėjo Salės seniū
nas p. Drungila trumpai nusaky
damas šventės prasmę, paskui ta
rė žodį Melboumo apyl. p-kas p. 
Pelenauskas, padėkojo už pakvie
timų ir kartu džiaugės, kad taip 
gausiai dalyvauja minėjime visi 
tautiečiai. Tai yra pavyzdys ki
tiems, kalbėjo p. Pelenauskas sy
kiu pakviesdamas visus atvykti į 
Melbournų, kada tik bus koks su
buvimas. Atitinkamų šventei kal
bų pasakė Latrobe Valley seniū
nas p. Sodaitis, o po to sekė mo
kyklinio amžiaus vaikučių pasiro
dymas: Vytautas Eskirtas pagrojo 
akordeonu, o jam žodžiais pritarė 
Petras Eskirtas; Albinas Lenar
tas dailiai pagrojo smuiku, o Bro
nius Drungila padeklamavo eilė
raštį. Tada buvo sugiedotas Tau
tos Himnas, ir oficialioji dalis 
baigės.

Ten pat buvo paruošti stalai su 
užkandžiais, atsirado ir alučio. Be- 
sivaišinant pasišokta, padainuota, 
pasišnekučiuota.

Ponia Eskirtienė ir Žemaitis 
pravedė rinkliavų lietuviškai spau
dai — Mūsų Pastogei ir Tėviškės 
Aidams paremti: suaukota
£17.14.6, ir pinigai bus padalinti 
abiem laikraščiams lygiomis.

Šališkis

ATSIKRATYKIME 
RŪPESČIŲ

Rūpestis yra kasdieninis žmo
gaus palydovas, kuris be paliovos 
primena mums, kad tas ar anas 
reikalas dar neatliktas, kad eilė 
mūsų kasdieniško gyvenimo kely
je pasitaikančių sprendimų dar 
nepadaryta. Gi su kiekviena užgi
musia nauja diena pasikartojo ar 
atsiranda kiti rūpesčiai. Ir taip 
kasdien: rūpesčiai, rūpesčiai...

Kasdieniškų Rūpesčių nuolat ka
muojamas žmogus pradeda ieško
ti išsiblaškymo, nors neilgai va
landėlei atsikratyti jų. Ieško pro
gos susitikti su kitais tautiečiais 
ir bendrai sukartoje nuotaikoje 
pailsėti. Tokių progų pasitaiko, 
tačiau geriausiai ir labiausiai mel- 
burniškių mėgiama tam tikslui 
proga yra Lietuvių Namų Balius. 
Visados puiki programa tai nuo-

KONCERTAS NAŠLAIČIAMS
Visoje Australijoje plačiai ži

noma LEGACY organizacija. Ji 
rūpinasi žuvusių australų karių 
šeimomis: našlaičiais vaikais ir 
našlėmis. Šių organizacijų gau
siai remia valdžia, visuomenė ir 
įvairios kitos draugijos bei fir
mos. Pavasario atostogų proga iš 
visos Pietų Australijos apie 500 
šios organizacijos narių, moteęų 
ir vaikų 2 savaites praleido prie 
Adelaidės Largs Bay pajūryje 
specialioje stovykloje.

Rugsėjo 7 d. mūsų Tautos šven

X Rugsėjo 28 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro £
| GEELONGO LIETUVIŲ NAMUOSE ĮVYKS 1 | 

| MELBOURNO LIETUVIŲ JAUNIMO DVIEJŲ VEIKSMŲ | 

•j» operetinio pobūdžio scenos vaizdelis *,•

| AKIVARO*
I “BABBEKIU” |
I I
X “B A RB E K I U” — tai apie dvi valandas užtrunkantis $ 

dviejų veiksmų scenos vaizdelis iš šiandieninio mūsų gyveni- f 
$ mo. Čia satyrine forma paviršutiniškai paliečiami kai kurie £ 
X labiau išsikišę mūsų gyvenimo nelygumai, kaip tai: senosios X 
❖ kartos santykiai su jaunimu, luomų formavimasis ir panašios į 
-į- aktualijos. '&
X Po programos šokiai iki 12 valandai. X
t Veiks turtingas bufetas su įvairiais užkandžiais, stipriais | 
X ir silpnais gėrimais. X
£ . Įėjimas 8 šilingai. Moksleiviams 4 šilingai. ? 
| Organizatoriai: APYLINKES VALDYBA I

NEWCASTLE
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Newcastle lietuviai Tautos šven

tę (8.9.64) pirmiausiai paminėjo 
iškilmingomis pamaldomis Broad
meadow katalikų bažnyčioje, kur 
kun. S. Gaidelis, S.J.., pasakė 
šventei pritaikintų pamokslų, pas
kui minėjimas buvo tęsiamas pa
rapijos salėje, šventiškas kalbas 
pasakė kun. S. Gaidelis ir Dr. M. 
šeškus. Minėjimui vadovavo apy
linkės p-kas p. P. Brūzga.

CHORO GASTROLĖS
Rugpjūčio 15 d. mūsų choras 

dainavo australų labdarybės orga
nizacijų suruoštame koncerte Ty
reli House. Buvo sudainuota ketu
rios dainos ir gausi publika jas 
šiltai priėmė.

| SPALIO 11 D. (penktadienį) RUOŠIAMAS BRUNSWICK TOWN HALL, SYDNEY RD.,£ 
i BRUNSWICK, METINIS MELBOURNO LIETUVIŲ |

j N AM U BALI US I
g ? ■£“ - ' W \ < • _ M

Pradžia 7.30 vai. vakare. Pabaiga 2 vai. ryto. ;♦!$ B
Geras bufetas, žinomas kontinentalinis orkestras, puiki programa, visų mėgiamiausia 
susitikimo vieta.

'^STALUS UŽSISAKYTI PAS: $
K. Baltokas — tel. JU 5674, A. Ramanauskas — tel. 47 7561, darb. tel. 36 7780, R. Pum-

g putienė — 73 Finlayson st., Rosanna, darb. tel. 68 7361, J. Petrašiūnas — 65 Jacqueline J 
’♦į Rd., Mt. Waverley, Pr. Dranginis — tel. WM 7050, J. Dudėnas — tel. LA 5450, J. Cer- 
$ vinskas — 47 Gordon st., Alphington.

melbourno liet, klubo taryba i 
v A

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
taikai sukurti, geras patarnavi
mas puotos stalui paruošti, nepa
mainoma šokių kapela lydinti be
sisukančius šokių verpetuose ir 
erdvi, jauki Brunswick miesto sa
vivaldybės (Town Hall) salė su
teikia tų retų progų tokiam išsi
blaškymui.

Tad kiekvienas lietuvis, iš arti 
ar toli, yra laukiamas ir prašomas 
šiame baliuje atsilankyti, pasilin
ksminti ir išsiblaškyti, o iš kitos 
pusės paremti dabar daromus kon
krečius žygius tuos Lietuvių Na
mus išugdyti iki tokio dydžio, kad 
lietuviams Melbourne nereikėtų 
ateityje būti kampininkais pas ki
tus, bet dirbti, kurti ir linksmin
tis savuose namuose, savoje aplin
koje. Tad kiekvienas į metinį Mel
bourne Lietuvių Namų Balių!

Penas

tės išvakarėse, jie pakvietė Ade
laidės lietuvius koncertui. Di
džiulė skarda apkalta salė, maža 
siūbuojanti scena, krūvos sukrau
tų palapinių nebuvo palankūs ge
rai koncerto nuotaikai, bet gausi 
auditorija ir nuoširdus priėmimas 
pakėlė koncertan atvykusių ūpų.

Adelaidės mišrių balsų choras 
Lituania vadovaujamas muz. V. 
Šimkaus koncertų pradėjo' per 
vakarų sudainuodamas 9 lietuvių 
dainas. Reikia pažymėti kad cho
ras padidėjo skaičiumi daugiau

Rugsėjo 5 d. vietos lietuviai su 
tautine vėliava dalyvavo Mattar- 
ra’os (Newcastle miesto meno, 
muzikos ir sporto festivalio tarp 
5.9.63 ir 15.9.63) atidaryme.

Rugsėjo 14 d. vakare Newcastle 
Civic Park vyko Mattarros festi
valyje dalyvaujančių tautinių gru
pių kultūrinis paradas. Lietuvius 
atstovavo mūsų choras su penkio
mis dainomis. Tautybių kultūrinį 
paradų stebėjo kelių tūkstančių 
australų minia.

ADELAIDE
LEIS “MŪSŲ PASTOGĘ”

Visiems Adelaidės Apylinkės Lie
tuvių Bendruomenės laisvųjų pro
fesijų tautiečiams: statybų rango
vams, dažytojams, mūrininkams,

Adelaidiškė Miss Dorothy Old
ham išvyko į JAV rugsėjo 16 die
nų iš Adelaidės aerodromo. Ji vy
ksta, kaip žinome, koncertuoti su 
soliste Vasiliauskiene, kuri šiuo 
metu yra JAV-bėse.

*
Jonas Neverauskas staiga su

sirgo ir guli ligoninėje. Dėl ligos 
negalėjo pastatyti Tautos Šventės 
proga numatyto vaidinimo “Vai
nikavimo išvakarės”. Linkime 
greitai pasveikti.

*
Patyrėme, kad artimiausieji 

Adelaidės “Lituania” choro paren
gimai įvyks: spalio 27 d. Religinės 
muzikos koncertas Šv. Kazimiero 
Koplyčioje; lapkričio 9 d. metinis 
choro koncertas Lietuvių Namuo
se.

įsijungus jaunimo ir papildęs sa
vo repertuarų naujomis dainomis. 
Ypač puikiai nuskambėjo šios 
dainos: Nudavė dukrelę (J. štar- 
kos), Šių naktelę (St. Šimkaus) 
ir “Po aukštus kalnus” (K.V. Ba
naičio). Muz. V. Šimkus daug 
darbo ir energijos padeda ruoš
damas chorų įvairiems pasirody
mams ir koncertams.

Tautinių šokių grupė, kuriai 
priklauso jaunesnieji šokėjai, va
dovaujami p-lės V. Vasiliauskai
tės pašoko 6 šokius, kurie publi
kos buvo šiltai priimti. Puikų įs
pūdį paliko gražūs, spalvingi mū
sų tautiniai rūbai, kuriuos vilkė
jo tiek šokėjai tiek choro daini
ninkės. Daugelis žiūrovų pirmų 
kartų matė mūsų tautinius rūbus 
ir neslėpdami rodė savo susiža
vėjimų. Mažoka e ir neperstipri 
scena neleido niūsų jauniesiems 
šokėjams laisviau pasireikšti.

Jaunos Adelaidės akordeonis
tės, seserys J. ir R. Germanaitės 
pagrojo po kelis dalykėlius solo 
ir akomponavo tautiniams šo
kiams. Reikia tikėti kad iš jų iš
augs geros savo pasirinkto in
strumento menininkės.

Kaip staigmena mūsų pasirody
muose australiškai publikai, tu
rėjome puikių pranešėjų ponių J. 
Vabolienę. Jos gera angliška tar
sena, gražus, neperkrautas kiek
vieno dalyko apibūdinimas, puiki 
laikysena scenoje visų koncerte 
dalyvavusių buvo priimta su ma
lonumu. Nors salėje buvo daug 
jaunimo ir vaikų, bet p. J. Vabo- 
lienei kalbant salėje viešpatavo 
visiška tyla.

Koncertų baigus Legacy Club 
of Adelaide vice-pirmininkas Mr. 
L. Wiggins sužavėtas mūsų šokių, 
dainų ir gražių rūbų bei muzikos, 
nuoširdžiais žodžiais padėkojo lie
tuviams davusiems šį koncertų. 
Tikėkime kad ir šis pasirodymas 
Adelaidės lietuvių choristų ir šo-

" SPALIO 5 D. (šeštadienį) A U B U R N E, FATHER J. O’REILLY MEMORIAL t
X AUDITORIUM SALĖJE, PARK ROAD (prie MARY STREET SANKRYŽOS) X
X SIDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS "KOVAS” RENGIA ;;

LINKSMA — VAKARA
:: ' ' ::
X Programoje: gražuolės — karalienės 1963 m. rinkimai, kuriuose dalyvauja visos pane- ;; 
X lės lietuvaitės, kad ir ne sporto Įdubo narės, skaitant nuo 16 metų amžiaus. “Rožytės” su ;• 
” dainomis, vadovaujami p. A. Pluko, Linksmieji Broliai; veiks bufetas ir gros gera kapela. X 
• • Be to, bus koktailio baras “Žalioji Girelė”, kuris but p. A. Pluko originaliai dekoruotas ir I! 
X svečiams teiks puikią nuotaiką. ;;
X KVIEČIAME VISUS IR VISAS KUOSKAITLINGIAUSIAI DALYVAUTI. X
-- ‘ Pradžia 7 vai. vak. X
X SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SP. KLUBO X
X "KOVO" VALDYBA
<, i X
elektrikams, gydytojams, krautu
vių savininkams ir t.t.

Adelaidės Apylinkės Valdyba 
yra nutarusi išleisti “Mūsų Pas
togės” Adelaidės numerį, kuris 
bus išsiuntinėtas visiems tautie
čiams gaunantiems “A.L. žinias” 
ir visiems “Mūsų Pastogės” pre
numeratoriams. šiam numeriui iš
leisti reikalinga pinigų, todėl Apy
linkės Valdyba kreipiasi į jus, lai
svųjų profesijų tautiečius, prašy
dama kiek galima didesnės pini
ginės paramos duodant skelbimus 
į šį “M.P.” numerį. Jei kas prie

*
Pereitų šeštadienį Sydney švie

sa surengė viešų dail. A. Šimkū
no paskaitų, kur prelegentas epi- 
diaskopo pagalba rodydamas meno 
kūrinius iš įvairių epochų ir kul
tūrų, drauge teikė trumpus bet 
charakteringus komentarus.

*
Skautų tėvų ir rėmėjų komite

tas Bankstown Dainavoje pereitų 
šeštadienį suruošė jaukų pavasa
rio šokių vakarų. Salė buvo išpuoš
ta kų tik išsprogusiais karklais ir 
žilvičiais, dalyvių buvo gana gau
siai, ypač jaunimo. Vakaro pro
gramų pravedė akt. Stasys Pau
lauskas. Duetu padainavo ponios 
M. Apinienė ir V. Antanaitienė, 
akomp. p. B. Kiveris. Vėliau kup- 
letiškų dainelių padainavo pats 
programos vadovas p. Paulauskas.

*
Artėjant vasarai Bankstownb 

Savaitgalio mokykloje darbas pra
dedamas kiekvienų sekmadienį 9 
vai. ryto ir baigiamas 12 vai.

*
Ateinantį sekmadienį Banks

town savaitgalio mokykloje bus 
tik tautinių šokių pamokos. Ilgojo 
savaitgalio metu pamokų mokyklo
je nebus. Tuo laiku skautai numa
to stovyklauti ir į stovyklų iš
vyks apie du trečdaliai mokyklos 
mokinių.

*
Rašytojai Elzei Ratienei — Ra- 

taiskienei neseniai Sydnėjuje buvo 
padaryta ausų operacija ir grų-

AUKOS SOC. GLOBOS
DRAUGIJAI

Senelių ir Poilsio Namų Fon
dui aukojo:

A. Baužė £10; A. Žilys £5; N. 
žygienė £20; Jonas Vaškevičius 
£10.

Ligonių reikalams aukojo:
S. Kemėšis £1, p. Lukoševičie

nė £1, p. Pransek £5, p. Ona 
Jarmalavičienė £1, p. Bartkaitie- 
nė £1, p. Zobarskis 10 šil.

Mieliems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū.

Sydney Lietuvių Moterų
Socialinė* Globo* D-jo» Valdyba

kėjų, prisidėjo prie geros atesta
cijos australų visuomenėje ir Lie
tuvos vardo iškėlimo nors ir ma
žoje bet taip pat dėl karo, kaip 
ir mes, nukentėjusiose australiš
koje visuomenės dalyje.

J.M. 

skelbimo pageidautų įdėti fotogra
fijų, jų taip pat būtų galima įdė
ti. Tas kainuotų kiek brangiau. — 
Tuo reikalu pas jus greitu laiku 
atsilankys Apylinkės Valdybos na
riai ar jų įgalioti asmenys. Dėko
jame iš anksto.

Jūsų Apylinkės Valdyba

METINIS BALIUS
Adelaidės Lietuvių Bendruome

nės Savaitgalio Mokyklos metinis 
balius įvyks š.m. spalio 5 d. 7 vai. 
vak. Lietuvių Namuose. Baliaus 
metu linksmų ir nematytų progra
mų “Lietuviai Adelaidėje 2001 me
tais.” išpildys Adelaidės Lietuvių 
Teatras.

SPORTO
PRANEŠIMAS

Melbourno Lietuvių Sporto Klu
bo “Varpas” V-ba praneša visoms- 
-iems Melbourno stalo teniso mė
gėjams, kad šiais metais Melb. 
apylinkės stalo teniso pirmenybės 
bus pravedamos spalio 20 d. (sek
madienį) Albert Park stalo teniso 
halėje. Žaidimų pradžia 2 vai. p. 
p. Žaidžiama dviejų minusų sis
tema. Registracijos mokestis 5 
šilingai. Registruojamasi pas A. 
Bladzevičių (tel. 37-31-92) ir pas 
sekc. vad. J. Ablonskį (tel. 
86-70-50)

Praeitais metais dalyvavo 37 
žaidėjai -os. Tikimės, Jcad šiais 
metais žaidėjų skaičius dar padi
dės, nes XIV Sporto Šventė įvyks 
“savoj žemėj” — Melbourne. Tad 
patikrinkime jėgas savųjų tarpe 
prieš sutikdami žaidimuose atva
žiuojančius brolius iš kitur, {pa
tingai kviečiame dalyvauti mer
gaites, nes praeitais metais apy
linkės pirmenybėse mergaičių da
lyvavo gana mažai.

Melb. Liet. Sp. Kl. "Varpas”
Valdyba

žintas normalus girdėjimas. Išėju
si iš tylos pasaulio dabar Elzė jau
čiasi kaip stebuklų pasaulyje.

*
Sydney lietuviams katalikams 

nuo šiol pastoviai bus laikomos 
pamaldos kiekvienų sekmadienį 
11.30 vai. St. Joachim bažnyčioje 
John Str., Lidcombe.

Spalio 20 d. įvyks metinė Ade
laidės jaunimo (visų grupių) tau
tinių šokių šventė Lietuvių Na
muose. Šventei prisiunčiama iš 
JAV-bių originali Rūtos Kilmony- 
tėš kalba, kurių ji lietuviškai ir 
angliškai pasakė II-sios Tautinių 
Šokių Šventės proga liepos mėne
sį Čikagoje.

Nuoširdžiai užjaučiame mielus

BALSIUS, PERLIBACHUS ir GRUŽAUSKUS, 

mirus motinai ir uošvienei Veronikai Gružauskienei
Staugirdai ir Vėteikiai

Poniai V. PERLIBACHIENEI mirus, 

p.p. Perlibachų, Balsių ir Gružų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą ,

G. ir S. Kovalskiai

Gerbiamai poniai

V. PERLIBACHIENEI Cąnberroje mirus, 
dukras Mariją Balsienę, Valę Gružauskienę ir sūnų Juozą 

Perlibachą gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiu 
drauge liūdėdamas

Jonas Sadauskas

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney, 
tel. 75 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

PAJIEŠKOJIMAS
Iš Amerikos Vytautas Česlovas 

Januškevičius, Petro sūnus, gyve
nus 2346 S. Marshal Blvd., Chi
cago 23, Illinois, U.S.A, pajieško 
savo pusbrolių, Antano sūnų, Jono 
Januškevičiaus ir Stanislovo Ja
nuškevičiaus kilusių iš Krekana- 
vos apylinkės, Panevėžio apskr. 
ir išemigravusių į Australijų la
bai seniai. Turi žinių, kad vienas 
jo pusbrolis yra miręs, tiktai ne
žino kuris, o antrasis dar tebegy
vena Australijoje.

Gyvasis Januškevičius prašomas 
atsiliepti savo pusbroliui, o tau
tiečiai, kurie kų nors žino apie 
minimų brolių Januškevičių liki
mų, prašomi parašyti viršuje nu
rodytu adresu.

ŽINIOS
ŠACHMATAI

PIETŲ AUSTRALIJOJ
18.9.63 Vyties A kl. šachm. ko

manda sulošė su Caissa 2š:2i. Už 
Vytį lošęs antroje lenktoje S.A. 
steito čempionas L. Horton pralo
šė šių metų kandidatui į S.A. čem
pionus Warwick. Zorich — buvęs 
Adelaidės City čempionas pralošė 
į'aunam žaidėjui jo nedavertinęs.

’ažymėtina, kad praeitais metais 
Vytis nugalėjo Caissa rezultatu 
4:1. Zorich nugalėjo D. Rudd, buv. 
Australijos jun. čempionų, V. 
Opulskis nugalėjo Warwick; P. 
Lukošiūnas išlošė iš buv. S.A. stei
to čempiono L. Cohen; A. Marke
vičius irgi sutvarkė priešų, tik 
vienas M. Šertvytis pralošė prieš 
V. Kazanski. A kl. stovi pirmoj 
vietoj.

B kl. sulošė 2i:2i su Philips. 
Pažymėtina, kad už Philips lošė 
lietuvis Domeika, kuris pakviestas 
į Vyties klubų. B kl. irgi yra tarp 
pirmaujančių.
C kl. nugalėjo Blackwood 5:0, ne
žiūrint, kad R. Urmonas buvo per
keltas lošti į B kl. čia jis lengvai 
sudorojo priešų.

C kl. yra antroje vietoje, surin
kusi 45 taškus ir atsilikusi nuo 
pirmos vietos tik vienu tašku. Se
kančios rungtynės jau laimėtos 
5:0, nes priešo komanda pasitrau
kė iš lošimo, tuo tarpu kitoms ko
mandoms teks lošti, čempiono 
vardų nulems paskutinis susitiki
mas su Victoria.

Kanadiškė “Nepr. Lietuva” Nr. 
28 persispausdino ištisai “M.P.” 
Nr. 18 paskelbtų įžanginį straips
nį “Pristigome kvapo?”, kuris 
Australijos lietuvių tarpe sukėlė 
ginčų. “Nepr. Lietuvos” redakci
ja padarė išvadų: argi nėra pana
šiai ir Kanadoje? Ku-ka
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