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VERTA PAGALVOTI
Bendruomenės mėnuo jau 

įdgiasi. Be jokių priekaištų čia 
įk norėtųsi paklausti, ką gi esa
me per tą bendruomenės mėne- 
sj specialaus padarę ar bent pa- 
įdvoję, kad reikėtų padaryti?

Tiesa, ir be galvojmo darbų 
galybė — tiįc imk ir dirbk. Ta
linu tų darbo ir talkos rankų 
kaskart vis mažėja, o dirbantie
ji vis labiau apsunkinami. Tei
singai Dr. J. Girnius pastebi, 
kad kas bendruomenėj^ parei
gu vengia, tas kito naštą dvigu
bina. Mūsų šiandie vis dėl to dar 
tebėra daug, ir kasdieniniai dar
bai pasidarytų žymiai lengves
ni, jeigu ne visi tai bent daugu
mas stotume talkon.

Nuolat vis kartojame, kad 
vienybėje galybė, bet vis tik 
fjnogiškame gyvenime šalia žo
džio reikalingas ir veiksmas, kad 
skelbiamos idėjos būtų reali
zuojamos.

Štai stovime stambaus įvykio 
akivaizdoje — vos trys mėne
siai bepaliko ligi Krašto Tary
bos atstovų suvažiavimo. Kiek 
kartų šio laikraščio puslapiuose 
buvo raginama pagalvoti ir vie
lai kelti sugestijas bei sumany
mus, ką suvažiavime svarstysi
me, kokiems darbams angažuo- 
simės. Gaila, atsiliepimų vis te
belaukiama, tarsi mes būtume 
tiek tobuli, kad viską jau pa
siekėme.

Kalbame apie bendruomeni
nę vienybę, o gyvenimo prakti
koje mes ją lyg tyčia skaldome. 
Čia norėtųsi priminti vieną kitą 
pavyzdį.
Spauda. Bendruomenės 

vadovybė stengiasi kaip galint 
leidžiamą laikraštį išlaikyti, jį su
stiprinti, o kažkurie jos padal- 
niai šių pastangų visai net ne
įvertina ir leidžia savus lokali
nius spausdinėlius. Argi tai nė
ra jėgų skaldymas? Gal būt ,tuo 
patenkinamos lokalinės ambici
jos, kad štai, ir mes pajėgiame 
išleisti savo, bet nepagalvojama, 
kad tuo pastojama ir net paken
kiama bendram reikalui. Nori
me turėti gerą laikraštį, kuris 
pilnai atspindėtų mūsų bendruo
menės gyvenimą, o atitraukia
me ne tik darbo rankas nuo jo, 
bet net jį silpniname materialiai 
rinkdami aukas ir prenumeratą 
vietos periodiniams ar neperio
diniams laikraštėliams, kurie 
vargu ar save pateisina. Negi 
bendruomenės leidžiamas savai
traštis neatlieka ar neatliktų tų 
funkcijų, kurios patikimos rota
toriniams leidiniams, juo labiau, 
kad bendruomenės savaitraštis 
išeina reguliariai ir pasiekia 
skaitytojus normaliu laiku. Ar
gi nereikėtų ir šio klausimo pa
svarstyti Krašto Tarybos suva
žiavime?

Kaip verkiant reikia dides
niuose lietuvių centruose ben
druomeninių namų! Deja, mūsų 
pačių nesutarimas pastoja kelią 
sudaryti tokius lietuvybės židi-

ŠŪVIAI BERLYNE
Aną savaitę apsišaudė rytų ir 

vakarų Berlyno sargybiniai prie 
sienos, kai vienas rytų berlynie
tis bandė pereiti sieną ir buvo 
komunistų pašautas. Jam bai
giant prasilaužti per paskutines 
kliūtis jis buvo pastebėtas ir ap
šaudytas komunistinių sargybi
nių. Jiems bešaudant buvo pra
nešta, kad nuo jų šūvių vakarų 
Berlyne gyvename name buvo 
sužeista viena vakarų vokietė. 
Vienas amerikiečių karo polici
ninkas paleido į komunistinę pu
sę ašarinių dujų, o tuo tarpu va
karų berlyniečiai bandė išnarp
lioti iš vielų sužeistąjį, kurį vir
vės pagalba pervilko į vakarų 
pusę. Ligoninėje paaiškėjo, kad 
jo sužeidimai nėra labai pavojin
gi. Iš abiejų pusių incidento 
metu vyko gyvas susišaudymas.

★

Vakarų Berlynas susitarė su 
Rytų Vokietija, kad bus leidžia
ma vak. berlyniečiams peržengti 
sieną ir pasimatyti su savo gimi
nėmis rytų Vokietijoje. Derybos 
tuo reikalu truko apie 8 mėnesius.

*
Komunistinė Kinija dar kartą 

atmetė Kruščiovo kvietimą daly
vauti pasaulio komunistų partijų 
kongrese vienybės reikalais. 

nius: O tai vyksta tos nuolat 
akcentuojamos vienybės vardan 
— vienykimės, bet tik pagal 
mūsų statomas sąlygas! O išlei
džiama iš akių, kad namai turi 
būti mūsų tautinės atsparos ži
dinys, o ne konkurencinis arba 
varžybinis biznis. Po daugiau 
kaip penkiolikos metų tiek mel- 
burniškiai, tiek ir sydnejiškiai 
lietuviai vis dar neturi kur pri
siglausti net paprasčiausioms su
sirinkimams ar posėdžiams, ne
kalbant jau apie tai, kad mums 
reikalingos ir bibliotekos, ir kul
tūriniams reikalams patalpos. 
Sunku patikėti, kad mes šito 
prasigyvenę neįstengtume pada
ryti. Paprasčiausiai mes nesusi
kalbame. Ir tai garbės mums 
nesudaro, juo labiau nėra ir pa
trauklaus pavyzdžio ir mūsų 
vaikams.

Kaip regis, yra ko susimąs
tyti. Daugeliu atvejų užuot vie
ni kitiems priekaištavę pagalvo
kime, ar mumyse pačiuose nėra 
kaltės, kuri kliudo ir susikalbė
ti, ir susiklausyti.

Amerikos lietuvių sportinin
kų atveju mes mokėjome pasi
rodyti, kad esame ir vieningi, 
ir sąmoningi, bet čia daug lėmė 
jų pergalės, nes turėjome kuo 
didžiuotis. Gerai ir tiek, bet bū
tų daug geriau kad mes susibū
rę padarytume šį tą, kuo mes 
patys turėtume pasididžiuoti ir 
net kitus stebinti.

(v.k.)

Togliatti testamentas
Į chruščiovinės politikos ratus 

neseniai pagalį kyštelėjo didžiau
sios Vak. Europos komunistų par
tijos lyderis P. Togliatti, prieš pat 
savo mirtį parašęs reikšmingą po
litinį memorandumą. Jame žymu
sis komunistų vadas perspėja So
vietus nesiskubinti pasmerkti Ki
nijos komunistų. Numatytoji 
gruodžio 15 d. Maskvoje pasaulinė 
komunistų konferencija, kurioje 
Kinijos komunistai turėtų būti ap
šaukti atskalūnais, Togliatti nuo
mone, yra per ankstyva. Memo
randume, kuris komunistų laiko
mas Togliatti testamentu, pasisa
koma už didesnes laisves atskirų 
kraštų kompartijoms, kurios iki 
šiol turėjo aklai klausyti Maskvos 
nurodymų. Be to, buv. Italijos 
kompartijos šefas reikalauja, kad 
komunistų partijos, paėmusios į 
savo rankas valdžią, turėtų grei
tesniu tempu pravesti savo eilėse 
“nustalinimą”. Tai irgi ataka 
prieš Chruščiovą, kuris yra už nuo
saikias priemones nustalinimo vyk
sme. Pagaliau Togliatti reikalau
ja komunistinių kraštų kultūros 
darbininkams, rašytojams, meni
ninkams suteikti daugiau laisvių.

Prieš 25-rius metus Sov. Sąjunga ir Hitlerio Vokietija nulėmė Pabaltijo tautų likimą. Pa
veiksle Molotovas pasirašo aktą, pagal kurį Pabaltijo kraštai perleidžiami sovietams. Vidur 
ry stovi Stalinas, dešinėje Ribentropp’as — Hitlerio užsienių reikalų ministeris.

REFORMOS 
VLIKE

Rugpjūčio 29 d. New Yorke po
sėdžiavo Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto praplėstas 
prezidiumas. Svarstyta vad. “Bir
želio 22 d. Komisijos” suredaguo
tas apsi jungimo protokolas ir 
"Atsišaukimo lietuviams” teks
tas. Komisijos pasiūlytas protoko
las dėl apsijungusio VLIKo sudė
ties bei struktūros buvo prezidiu
mo ratifikuotas. VLIKan grįž
tančios Nepriklausomybės Tal
kos ir Lietuvių Fronto Bičiulių 
organizacijos jau anksčiau šį pro
tokolą ratifikavo; tokiu būdu 
VLIKas galės persitvarkyti. Ap
sijungusiame VLIKe bus 15 gru
pių: Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, 
Lietuvos Darbo Federacija, Lie
tuvių Krikščionių Darbininkų Są
junga, Lietuvos Laisvės Kovoto
jų Sąjunga, Lietuvių Fronto Bi
čiuliai, Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis Sąjūdis. Lietuvos Rezis
tencinė Santarvė, Rytų Lietuvos 
Rezistencinis Sąjūdis, Lietuvos 
Socialdemokratų Partija, Lietu
vių Tautinis Sąjūdis, Lietuvos 
Ūkininkų Partija, Lietuvos Ūki
ninkų Sąjunga, Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų Sąjunga, Vieny
bės Sąjūdis.

Persitvarkęs VLIKas turės tris 
organus: Seimą, į kurį kiekviena 
VLIKe dalyvaujanti grupė dele
guos po 3 atstovus, Tarybą ir 
Valdybą — vykdomąjį organą iš 
7 asmenų.

Persitvarkiusio VLIKo posėdis 
numatytas spalio 13 d. (E)

Vadinasi, vėl atsisuka prieš nese
nas chruščiovines direktyvas, kul
tūrininkus pajungiančias kompar
tijos užmačioms. Ir bažnyčia, To
gliatti nuomone, turi susilaukti 
komunistiniuose kraštuose kitokio 
— ne tokio brutalaus traktavimo 
kaip iki šiol.

Visai laisvojo pasaulio spaudai 
Togliatti memorandumą pagarsi
nus, neliko kitos išeities ir Sovie
tams. Eilinis Sov. Sąjungos pilie
tis trynė iš nuostabos savo akis, 
skaitydamas “Pravdos” raštą, ku
riame taikliai kritikuojama Chruš
čiovo diktatūra ir visas sovietinis 
režimas. Užsienio žurnalistai Sov. 
Sąjungoje mano, kad raštas nega
lės likti be įtakos sovietinio pilie
čio galvojimui. (E)

• • ♦
CHRUŠČIOVAS UŽDARINĖJA 

BAŽNYČIAS
Vokiečių spauda informuoja, kad 

Chruščiovui paėmus valdžią į savo 
rankas, Sov. Sąjungoj buvo užda
ryta 10.000 bažnyčių ir kulto na
mų. Maskvoje, kur prieš 1917 me
tus buvo 600 bažnyčių, dabar te
veikia 50. Iš 500 žydų sinagogų 
Sov. Sąjungoje buvo uždaryta 896.

(E)
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įvykiai pasaulyje
UNO PRAŠO TURKŲ 

PAGALBOS
UNOYgen. sekretorius kreipėsi į 

Turkijos vyriausybę, kad ši per
leistų pulką savo karių UNO ži
nioje palaikant tvarką ir saugu
mą Kipre. Turkai su pasiūlymu 
sutinka tik stato tam tikrų są
lygų: kad turkams leistų turėti 
savo karinę bazę ir kad “pasko
lintieji” kareiviai galėtų reikalui 
esant grįžti ir atlikti savo tauti
nes pareigas namie.

PIRMAS SAVARANKIŠKAS 
PARLAMENTAS MALTOJE 
Pereitą savaitę princas Pilypas, 

karalienės Elžbietos antrosios vy
ras Maltoje atidarė pirmą nepri
klausomos Maltos parlamentą. 
Kaip žinia, Malta išbuvo britų 
priklausomybėje netoli porą šimtų 
metų. Dabar Malta yra 19-ta Bri
tish Commonwealth valstybė.

IR RUSAI NORI DALYVAUTI
Šiuo metu vykstant NATO ka

rinių dalinių manievrams Atlante 
pastebėta, kad rusų lavai ir lėk
tuvai seka manievrus ir keletą 
kartų vakariečių buvo priversti 
pasišalinti. Manievruose dalyvauja 
apie 160 karo laivų, 170 lėktuvų 
ir apie 80.000 karių iš Belgijos, 
Danijos, Prancūzijos, Olandijos, 
Norvegijos, Anglijos ir Amerikos.

VĖL INCIDENTAS TONKIN 
ĮLANKOJE

Pereitą savaitę kilo vėl inciden
tas tarp šiaurės Vietnamo (komu
nistų) ir Amerikos patruliuojan
čių karo laivų. Incidento metu 
amerikiečiai atidarė ugnį, bet į 
ką jie šaudė ir kam pataikė, nie
ko nepranešama. Iš komunistinių 
šaltinių pranešama, kad amerikie
čiai atidarė ugnį į penkis šiaurės 
Vietnamo laivus, iš kurių tris 
paskandino. Amerikoje šie komu

nistų pranešimai priimti kaip ne
teisingi ir iš oficalių Amerikos 
sluogsnių nieko nepranešama apie 
incidentą.

“TAIKOS” KONGRESAS 
SYDNEJUJE

Pereitą savaitę vykęs Sydnejuje 
taikos kongresas, kuris liberalų 
partijos teigimu esąs komunistų 
inspiruotas, tačiau iš Darbo parti
jos užtikrinama, kad tasai kongre
sas nieko bendro neturįs su komu
nistais ir jame dalyvauja visa ei
lė žmonių, kurie jokiu būdu nesą 
komunistai.

GINKLUOJAMA INDIJA
Indijos gynybos ministeris pas

kelbė, kad vykdant penkerių metų 
gynybos planą Indijai pagelbėti 
sutiko Anglija, Amerika ir Rusija. 
Keistu sutapimu trijų galybių in
teresai Indijoje sutampa.

MOKSLININKAI 
POLITIKUOJA

Pragoję įvykęs tryliktasis inter
nacionalinis mokslininkų kongresas 
išleido rezoliucijas, kur būtų pasi
rašytas nepuolimo paktas tarp 
NATO ir Varšuvos karinės sąjun
gos, kad būtų garantuojamas da
bartinės Vokietijos sienos ir kad 
būtų vykdomas nusiginklavimas. 
Konferencijoje dalyvavo 87 moks
lininkai iš 19-kos kraštų. Aišku, 
konferencijoje dirigavo komunis-
tai.

Karo grėsmė
GRASINIMAI VIRSTA 

VEIKSMAIS
Nuo pat sudarymo Malezijos 

federacijos Indonezija buvo ne
patenkinta, kad šalia turės ne
suskilusį, bet konsoliduotą ir net 
galinti gintis kaimyną. Nuo to 
laiko Indonezijos ir buvo šūkis 
— sutriuškinti Maleziją. Tam 
tikslui buvo daryti įvairūs spau
dimai, organizuota demonstraci
jos, savanorių brigados, bet tuo 
baidymu nieko nebuvo laimėta, 
nes Malezija stipriai buvo palai
koma sąjungininkų — Anglijos, 
Australijos, net Amerikos. Vis 
tik Indonezija, sustiprinusi savo 
ryšius su Sov. Sąjunga ir net 
kom. Kinija ir užsitikrinusi gali
mą iš komunistinių sąjungininkų 
paramą, paskutiniu metu perei
na prie atvirų veiksmų. Tegu

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS 
MASKVOJE

Netrukus Maskvoje įvyksta vad. 
pasaulinis jaunimo suvažiavimas. 
Be abejo, jis yra diriguojamas ko
munistų. Iki dabar suvažiavimui 
esą užsiregistravusios 188 jaunimo 
organizacijos su 7.000 dalyvių. 
Komunistinės Kinijos jaunimas 
nekviestas. Norėdama turėti iš 
suvažiavimo dalyvių akivaizdžios 
naudos, Rusijos kompartija sugal
vojo visokių gudrybių. Pvz., bus 
suorganizuoti susitikimai su “dis
kusijomis” tarp budistinio jaunimo 
iš Azijos kraštų ir tokio pat jau
nimo iš Sov. Sąjungos. Vakarų 
Europos socialistinis jaunimas su
sitiks su Amerikos kraštų, katali
kiškasis jaunimas vėlgi turės bend
rus parengimus su krikščioniškąja 
jaunuomene iš komunistinių vals
tybių anapus geležinės uždangos...

(B)

Staigioms liūtims užėjus Korė
joje yra apie 300 žuvusių žmo
nių. Daugelis žuvo paslinkus 
žemei arba griūvant namams. 
Vien tik Seule, Pietų Korėjos 
sostinėje priskaitoma apie 80 žu
vusių ir tiek pat sužeistų.

«
Sutartinai su amerikiečiais ja

ponų mokslininkai skelbiasi taip 
pritaikę satelitus, kad su jų pa
galba pasaulis galės nekliudomai 
per televiziją stebėti už mėnesio 
Tokio mieste vykstančius olimpi
nius žaidimus, transliuojamus 
tiesioj iš žaidimo aikščių.

★
Indijos gynybos ministeris, 

viešėdamas Maskvoje, pasirašė 
sutartį, pagal kurią Indija nu
pirksianti iš Sov. Sąjungos visą 
eilę sunkių ginklų, įskaitant tan
kus ir kovos lėktuvus.

SVARBŪS RINKIMAI
Šių metų pabaigoje įvyksta 

dveji svarbūs rinkimai: Ameri
koje prezidento ir Anglijoje ge
neraliniai rinkimai. Nuo šių 
dvejų rinkimų priklauso ir neto
lima pasaulio politikos ateitis.

*
Paryžiuje pagrobta trys mokyk

linio amžiaus vaikai, už kuriuos 
reikalaujama iš tėvų apie milijoną 
frankų (£100.000). Tuo reikalu 
užaliarmuota policija.

atviro fronto su Malezija dar nė
ra, bet Indonezijos desantiniai 
daliniai permetami į Malezijos 
krašto gilumą, kur drauge su vie
tos komunistiniu elementu su
daro pavojingus taškus. Malezi
jos daliniai stengiasi šiuos desan
tininkus sulikviduoti, bet ne vi
sada tas džiunglėse pavyksta. 
Kovoje su priešo desantininkais 
įsijungę ir britų bei Australijos 
daliniai.

Kad būtų efektyvesnis pasi
priešinimas, britai iš Anglijos 
siunčia vis daugiau ir daugiau 
pastiprinimų tiek žmonėmis, tiek 
ir karo reikmenimis, ypač kovos 
lėktuvais.

Malezijos skundas prieš Indo
nezijos agresyvius veiksmus jau 
atsidūrė ir Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboje.

KOMUNISTŲ GINKLAI 
PARTIZANAMS

Pastaruoju metu Kuba prista
to vis didesnius ginklų kiekius 
įvairiems pietų ir vidurinės Ame
rikos kraštams. Tie ginklai ski
riami partizanams — Castro sim- 
patikams ar kairiųjų radikalų 
partizanų grupėms. Ginklai pri
statomi kraštams: Kolumbijai, 
Venecuelai, Haiti, Ekvadoru!, EI 
Salvador, Hondurui, Guatemala!, 
Britų Guayanai ir ’Domininkonų 
respublikai. Ginklų transportai 
vykdomi arba žvejų laivais arba 
lėktuvais, šie pastarieji pakyla 
iš San Julian aerodromo.

Ginklų paskirstymas atlieka
mas mažoje Pinos saloje. Ten 
įrengti net požeminiai ginklų 
sandėliai. Ginklų transportų vy
riausiu organizatorium yra Ni
kolai Daekmenko, savo metu ati
tinkamai apmokytas Sovietų Są
jungoje, Lenkijoje ir rytų Vokie
tijoje. (E)
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BENDRUOMENES KLAUSIMAIS
Lietuviu Bendruomenėv-

•Prieš trejus metus pasirodžiusioje Dr. J. Girniaus knygoje 
“Tauta ir tautinė ištikimybė” yra plačiai ir nuodugniai paliečiamas 
ir lietuvių bendruomenės klausimas. Retas kas iš lietuvių Austra
lijoje šią knygą turi. Tad būtų visai pravartu supažindinti skaity
tojus su autoriaus mintimis, kas liečia pačią lietuvių bendruome
nę. Autoriaus žvilgsnis nepaprastai gilus ir aštrus.

“Tautinė išeivių bendruomenė principiškai yra tokio pat po
būdžio santalka, kaip ir’tauta. Kaip tauta, taip ir išeivių bendruo
menė yra ne vienam kuriam apibrėžtam tikslui sukurta, o pagrįs
ta bendruoju tautinės gyvybės rūpesčiu. Tad tautinė išeivių ben
druomenė yra tasai pavidalas, kuriuo išeiviai lieka savo tautoje ir 
jai gyvena. Priklausyti tautinei bendruomenei išeivio atveju yra 
priklausyti pačiai tautai esant už tėvynės. Užtat atskiram asme
niui priklausymas savo tautinei bendruomenei yra tiesioginė pa
triotinė pareiga. Kas ryžtasi laikytis nuošaliai nuo tautinės ben
druomenės, tas nusikalsta pačiai tautai.

“Lietuvių bendruomenė telkia visus, kurie ne tik kilme yra 
lietuviai, bet ir nori lietuviai būti. Netenka už kilmę kovo
ti, nes jos negalima nė prarasti. Tačiau negalima vien kilme pasi
tenkinti, nes tautai priklausoma dvasia, ne kilme.

“Tautinę gyvybę išlaiko ne kilmė, o sąmonė. Kova už lie
tuviškąją sąmonę išeivijoj ir yra Lietuvių. Bendruomenės prasmė.

AR ORGANIZACIJOS ATSTOJA LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĘ? — klausia Dr. J. Girnius.

“Ne organizacijų stoka buvo pagrindas gimti Lietuvių Ben
druomenės idėjai. Bet kaip ne organizacijų stoka pagimdė Lietu
vių Bendruomenę, taip ir ne organizacijų gausa gali paneigti Liet. 
Bendruomenės reikalą.

“Kiekviena organizacija, remdamasi savo specifine paskirti
mi tejungia “savuosius”. Religine pasaulėžiūra pagrįsta organiza
cija savaime negali turėti narių ateistų. Lygiai ir su kitomis orga
nizacijomis. Natūralu, kad laisvi žmonės išsiskiria savo pasaulėžiū- 
romis. Tačiau tautiniu požiūriu yra pavojinga, kad tos skirtybes 
ima stelbti tautinį ryšį. Akivaizdžiai tai matome iš JAV lietuvių 
spaudos: išskyrus komunistinius leidinius visi lietuviškieji laikraš
čiai yra patriotinės dvasios, tačiau kiekvienas pirmiausia tarnau
ja savo srovei, ir tokiu būdu faktiškai neturime nė vieno laikraš
čio, kuris visų pirmiausia kovotų už tautinę gyvybę, nors jai yra 
didesni pavojai, negu kam kitam. Nėra ko stebėtis, jog taip spar
čiai vyksta nutautimas, kai skaitytojai nuteikiami labiau sielotis 
įvairiais kitais rūpesčiais, negu pagrindiniu rūpesčiu — lietuvybe. 
Visiems turint savų rūpesčių lietuvybė pasidaro antriniu rūpesčiu. 
Lietuvių bendruomenė yra įkurta visiems draugėn sutelkti lietu
viškosios vienybės pagrindu, pirmesnių už visas skirtybes. Lietu
viškasis broliškumas privalo nutiesti tiltą per visas skirtybes, ir lie
tuviškoji sąmonė privalo nušviesti, jog jokioje kovoje negalima 
užmiršti pagrindinio ryšio — lietuviškumo. Neturėdama ir negalė
dama turėti intencijos pakeisti kitas organizacijas, Lietuvių Ben
druomenė yra būtina įkūnyti lietuviškai vienybei.

“Kad lietuviškasis broliškumas neliktų paprastu sentimentu, 
reikia jį paversti vieninga veikla. Organizacijos natūraliai rūpinasi 
tais atskirais uždaviniais, kuriems jos yra skirtos. O bendriesiems 
uždaviniams reikia visų santalkos.

KAS YRA BENDRUOMENES NARIAI?

"Lietuvių Bendruomenė intencine ir moraline prasme siekia 
būti visuotinė. Kai atskira dalinė organizacija telkia tik tuos, kurie 
nori siekti jos tikslo, Lietuvių bendruomenė nori sutelkti visus lie
tuvius. Bet ne visi lietuviai nori būti lietuviais ir dar mažiau jų 
nori remti Lietuvių Bendruomenę. Esmėje bendruomenė apimda
ma visus lietuvius iš tikrųjų sutelkia tik sąmoninguosius ir akty
viuosius. Bet nors faktiškai apimdama tik sąmoningąją ir aktyviąją 
lietuvių išeivių bendruomenės dalį lietuvių bendruomenė dėl to 
nepraranda savo visuotinumo principo. Bendruomenė lieka atvira

kiekvienam lietuviui ir ji imasi atsakomybės už visus lietuvius: 
pagilinti llietuviškąją sąmonę tuose, kuriuose ji blėsta; pažadinti 
tautinėms pareigoms sąžinę abejinguose, kurie nesijaučia niekam 
įpareigoti; patraukti lietuvybėn benutaustančius, pagaliau laimin
gais atvejais sudominti paliktąja tauta ir tuos, kurie jau visiškai 
nutauto.

“Ne visi lietuvių išeiviai priklauso Lietuvių Bendruomenei, 
bet kiekvieno tautinė pareiga jai aktyviai priklausyti. Atskiromis 
oazėmis neišliksime. Niekas atskirai lietuvybės neišlaikys, nes tau
tinio atsparumo sąlyga esame visi.

“Jei visi prisidėtų, ir atskiram nebūtų sunku. Bet kada dau
guma lieka nuošaliai, tai negausiems ir visur tiems patiems našta 
pasidaro nepakeliama.

Kaip priklausyti Lietuvių Bendruomenei yra kiekvieno tau
tinė pareiga, taip likti šalia bendruomenės yra tautinis nusikalti
mas. Likti šalia Liet. B-nės, tai likti šalia kovos už tautinę gyvy
bę. Kas kovoje lieka pašaliniu žiūrovu — kartais paploti, bet daž
niausia kritikuoti, tas išduoda kovojančius. Kas atsisako savo 
naštos, tas dvigubina kito naštą.

“Be abejo, formalus Liet. B-nei priklausymas mažai reiškia. 
Bet priklausyti Liet. B-nei tai ne tik sumokėti tautinio solidaru
mo mokestį ar dalyvauti jos organų rinkimuose, o visų pirma būti 
lietuvybės kovotoju, jos dvasios skleidėju, stiprintoju.

“Tiesa, šalia Liet. B-nės yra ir tokių, kurių netenka tautiškai 
“šviesti”. Bet ne tautinis narių auklėjimas yra visų pirma Liet. 
B-nės uždavinys, o jų sutelkimas darbui. Liet. B-nės veiklai lygiai 
yra reikalingi visi. Išdidus individualizmas tautinės kovos metu 
nepateisinamas: benorint nuo “masės” užsidaryti, netruks ateiti 
laikas, kad iš viso nebeliks nuo ko užsidaryti.

“Kiti, kurių yra daugiausia, aiškinasi: nėra naudos Liet. B- 
nei priklausyti, nes ji nieko man neduoda. Tačiau nieko nęgalima 
gauti pačiam nieko nedavus. Tik tada Liet. B-nė galės kiekvienam 
duoti, kai bus pajėgi imtis didesnių uždavinių.

“Būtina nuveikti neteisingą pažiūrą, kad nėra pareigos orga
nizaciškai Liet. B-nei priklausyti, nes vistiek priklausoma lietu- 
vų bendruomenei. Reikia aiškiai visiems pasakyti: noras likti šalia 
Liet. B-nės tėra noras išvengti savo pareigų lietuvių bendruome
nei. Juo Liet. B-nė pajėgs sutelkti didesnę išeivijos dalį, juo ji 
pajėgs tautiškai gyvą išlaikyti ir visą lietuvių bendruomenę.

Todėl nors organizacine prasme Liet. B-nė apima ir apims 
tik sąmoningąją ir aktyviąją lietuviškosios išeivijos dalį, pagal 
savo bendruomeninę prigimtį Liet. B-nė privalo neatlaidžiai siek
ti, kad visi lietuviai būtų sąmoningi ir aktyvūs ir tuo būdu visi 
būtų sutelkti kovai už tautinę gyvybę.

(Bus daugiau)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
BE MUITO, licencijos ir kitų mokesčių!

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių 
esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobilius, mo
tociklus, dviračius, siuvamas mašinas, akordeonus, radijo ir 
televizijos aparatus, medžiagas, maistą, gėrimus, cigaretes 
ir tt.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą mais
tą, medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms specia
lų labai vertingą

ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P—3, 
susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems paltams la
bai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vienos atkarpos 
31 jardų extra geros angliškos medžiagos žieminiam vyriškam 
arba moteriškam kostiumui tik už

Anglų £20.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kaloriteto 

maisto 22 Ibs siuntinį M—13 susidedantį iš taukų, kakavos, 
miltų, kavos, šokolado, cukraus, arbatos ir prieskonių tik už

Anglų — £10.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėjusį 

specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntinį 
V—3, susidedantį iš trijų atkarpų po 3i jardų trims kostiu
mams — viso 101 jardų tik už

Anglų £16.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.

REIKALAUKITE PAVYZDŽIŲ IR RAŠYKITE

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London E. 2, England 
Tel. SH 0-8734

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje veikianti nuo 1938 m.

Atstovai Australijoje’-
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Q-land. 
St. Reciuga, 58 Wehl Street North, Mount Gambier. S.A.

Bendruomenė Australijoje
Per tuos netoli 15 metų Aus

tralijos Lietuvių Bendruomenė 
jau spėjo suleisti šaknis ir įsi
tvirtinti. Pradžia, kaip žinoma, 
buvo gana sunki. Juk reikėjo 
paaukoti beveik 10 metų jos 
suorganizavimui ir įsipilietini- 
mui. Buvo tuo reikalu daug 
įvairių kalbų, net prieštaravimų, 
nes tai buvo kuriamas naujas, 
mūsų tarpe niekad anksčiau ne
praktikuotas dalykas, kuris ne
galėjo nesukelti abejonių, lygiai 
kaip ir netrūko entuziastų.

Dabar, kai bendruomenė 
įžengė į kūrybinį laikotarpį: 
pradėta vykdyti tokio masto pa
rengimai, apie kuriuos anks
čiau net nesapnuota. Atrodo, 
beliktų tik į šį kūrybinį darbą

Geležinę uždangą praskleidus

visiems įsijungti, ir bendruome
ninis gyvenimas suklestėtų. Bet 
žinoma, tai būtų idealas, jeigu 
stotų į bendrą darbą visi. Aiš
ku, idealas palieka idealu, kol 
jo siekiama, ir jo bendruomenė 
niekad neatsisakys, nes jos už
davinys “stovėti lietuvybės sar
gyboje”, kitaip sakant, kovojant 
už lietuvybę drauge kovoti ir 
už kiekvieną lietuvį, kur jis be
būtų ir koks jis bebūtų. Čia ir 
yra bendruomenės visuotinumo 
bruožas apimti ne vien tik tam 
tikrus lietuvius, bet visus, net ir 
tuos, kurie patys šalinasi nuo 
lietuvybės. Čia bendruomenė ir 
skiriasi nuo eilinės organizaci
jos, kuriai rūpi tik tam tikri na
riai, sutinką su organizacijos 
ideologija, pritarią jos specifi
niams tikslams.

bendruomenėje yra konstrukty
vus ir lietuvybei teigiamas. Ta
čiau ne visi yra idealūs ben
druomenės nariai. Čia skirtinos 
kelios bendruomenės narių ka
tegorijos: aktyvieji nariai, kurie 
vysto liet, veiklą, pasyvieji, ku
rie gal aktyviai ir neprisideda 
prie visuomeninės veiklos, bet 
šiaip bendruomenės veiklą pa
laiko, joje dalyvauja, net remia, 
nesuinteresuotieji bendruome
ne, nors ir yra sąmoningi lietu
viai ir net aktyvūs atskirose or
ganizacijose, pagaliau atšalę ar
ba net nusigręžę nuo lietuvybės 
ir tuo pačiu nuo bendruomenės 
gyvenimo. Lietuviškąja prasme 
bendruomenė būdama visuoti
nė, negali išskirti nė vienos iš 
tų paminėtų narių kategorijų, 
nes jeigu jie šiandie laikosi vie
naip, rytoj gal virs neatlyžta-

mais už lietuvybę kovotojais. 
Vienintelis gal būt ženklas ir 
simbolis, apribojus neaktyviųjų 
teises, tai metinis solidarumo 
mokestis, kuris duoda teisę rei
kštis bendruomenėje su privile
gijomis dalyvauti rinkimuose ir 
būti renkamais.

Atyviųjų ir pasyviųjų narių 
turi kiekviena organizacija, ir 
aišku, aktyvieji visai organiza
cijai duoda ir toną ir gyvybę. 
Jeigu aktyvieji, kurių visados 
yra mažuma, vysto visą veild- 
Įmą, tai dar nereiškia, kad čia 
kas nors nedemokratiško. Susi
rinkimai visiems yra atviri ir 
nuo susirinkusiųjų priklauso, 
kas bendruomenei ar jos pada
liniams vadovauja. Kiti eina dar 
toliau sutapatindami vadovau
jančių asmenų pažiūras ir nusi
statymus su pačia bendruomene.

(Nukelta į psl. 3)

LIETUVIAI PASAULYJE

RYGA ŠVEICARO AKIMIS

“Neue Zūrcher Zeitung” skel
bia savo korespondento, ką tik 
aplankiusio' Rygą, reportažą apie 
Latviją sovietinėje valdžioje. 
Inicialais V.M. pasirašęs žurna
listas pirmąją aprašymo dali pra
deda Rygos senamiesčio panora
ma, kurioje dominuoja sena, kry
žiuočių ordino pilis, nepriklauso
moj Latvijoj tarnavusi reziden
cija respublikos prezidentui, 
šiandien — čia muziejus. Rygos 
senamiestis šveicarui šiek tiek 
priminė Ciuricho senamiesti, Liu
beką ar kuri kitą Hanzos mies
tą, tik jokiu būdu ne sovietini 
miestą. Toliau reporteris prisime
na Latvijos praeiti su jos baro
nais vokiečiais, ilgiau sustoda
mas prie nepriklausomos Latvijos 
laikotarpio. Pasidžiaugia trijų 
Pabaltijo valstybių ekonomine 
pažanga nepriklausomybės lai
kais, kultūrine autonomija ma
žumoms Latvijoje ir Estijoje.

Šiandieninėj Rygoj vokietybės 
nė ženklo. Net latviai turi vesti 
sunkią kovą dėl savo nacionali

nės egzistencijos. Miesto gyven
tojų skaičius, palyginus su prieš
kariniu, gerokai paaugo: nuo 
200.000 iki 650.000. (Iš tikrųjų 
nepr. metais Rygoje buvo apie 
400.000 gyventojų. — E.). Tačiau 
rusų Latvijos sostinėj šiandien 
skaičiuojama 40 — 45%. Kores- 
pendentas susidarė įspūdi, jog 
miesto gatvėse daugiau kalbama 
rusiškai nei latviškai.

Mieste rusai pristatę nemaža 
fabrikų, čia gaminama pusė Sov. 
Sąjungos telefonų aparatų, 30% 
tramvajų vagonų, radijo aparatų 
ir elektroninės medžiagos. Ir 
uostas gerokai išplėstas. Daugu
mas latvių šią ekonominę pažan
gą priima su džiaugsmo, bet ir 
su liūdesio jausmu, nes su ja 
kraštan atėjo ir masės rusų. Vie
nu metu net buvęs suvaržytas 
latvių kėlimasis Rygon, kad dau
giau vietos būtų rusams. Žurna
listas konstatuoja, kad ir dabar 
latviai saugomi nuo "tautinių 
nuokrypų”, kad ir diskretiškiau 
nei Stalino laikais. Jaunime nesą 
išnykę nepriklausomojo Latvijos 
gyvenimo prisiminimai. Dėl to,

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems savo artimiesiems ir pažįs
tamiems, mane užjautusiems liūdesio valandoje mirus mano 
motinai Lietuvoje.

• Kazimieras Butkus

reporterio nuomone, rusai bando 
sutrukdyti bet kokį tiesioginį pa- 
baltiečių kontaktą su užsienie
čiais ir tik dabar teleido užsie
nio turistams lankytis Pabaltijo 
sostinėse. Iš pokalbių su rusais 
reporteris padarė išvadą, kad jie 
Latvijoje jaučiasi nepageidauja
mais įsibrovėliais ir latvių aki
vaizdoje pergyvena menkaverty- 
bės kompleksus. (E)

»
Lietuvos mokslų Akademijos 

aspirantas Juozas Jacevičius pa
sisakė už grąžinimą Lietuvai rusų 
ir lenkų pagrobtų sričių, už sąži
nės laisvę ir todėl pašalintas iš 
Akademijos. Tai po Pakarklio 
antras lietuvis, drįsęs rimtai gin
ti lietuvių tautos reikalus Lietu
voje.

«
Rugpiūčio mėn. pabaigoje į 

Lietuvą atvyko • 90 Armėnijos 
dainininkų, šokėjų ir muzikantų. 
Viešėję dvi dienas Kaune, pasi
rodę parkuose ir įmonėse, pasku
tinį koncertą jie davė Vilniuje. 
Armėnų menininkai lietuvių tar
pe turėjo didelį pasisekimą.

Valst. filharmonija Palangoje 
surengė simfoninį koncertą, ku
rio programoje buvo Dvoržako V 
simfonija, Chačaturiano koncer
tas smuikui ir Wagnerio uvertiū
ra iš operos “Meistersinger*’. 
Smuiko koncerto solistu buvo 
Jurgis Dvarionas, šiuo metu be
simokąs Maskvos konservatori
joje. Koncertui dirigavo prof. 
B, Dvarionas.

Nežiūrint to, net ir šiandie 
vis dar atsiranda įtarimų ar abe
jonių bendruomenės organiza
cine konstrukcija, net primeta
mas jai nedemokratiškumas. 
Kalbant apie demokriatiškumą, 
ši sąvoka yra daugelio labai 
piktnaudojama. Demokratiško
mis sistemomis šiandie pasiva
dinusios net tokios sistemos, ku
rios praktikoje yra pačios de
mokratijos priešingybė. Lietu
vių bendruomenė buvo kuriama 
ir grindžiama vakarietiškai su
prastos demokratijos principais 
ir jų laikomasi, Dabar pažvel
kime, ar mūsų bendruomenė 
apsilenkia su demokratija.

Konstitucinė pusė. Kas yra 
susipažinęs su mūsų bendruo
menės statutu, grįstu Pasaulio 
Lietuvių Charta, tas net įtarti 
neįtars, kad statute galima už
tikti kokių antidemokratiškumo 
pėdsakų, Tačiau to neužtenka: 
statutas dar nėra gyva organi
zacija, o tik tos organizacijos 
gairės. Viskas priklauso pir
miausia nuo pačių žmonių, ku
rie tuos statutinius principus 
praktikoje vykdo. Demokratiš
ka atrodo ir sovietinė konstitu
cija, bet jos gyvenime nėra.

Bendruomenės nariai. Orga
nizacijos atramą sudaro ne tiek 
ios statutas, kiek patys nariai. 
Pagal ALB statutą bendruome
nės nariais yra visi krašto ribo
se gyveną lietuviai. Visi turi tei
sę jungtis į bendruomeninį gy
venimą, visų įnašas laikytinas 
pozityviu, jei jų reiškimasis

SANTAROS — ŠVIESOS 
SUVAŽIAV1MASI

Kiekvienais metais Santakos 
— Šviesos Federacijos nariai su- 
sivažiuoja į tradicinį susitikimą. 
Šiemet jis įvyko rugsėjo 8-13 d. 
Tabor farmoje, Sodus, Michigan. 
Suvažiavimo programa buvo au
kšto lygio. Paskaitas ir praneši
mus skaitė visa eilė mūsų žy
miųjų kultūrininkų: dr. H. Na- 
gys, dr. K. Ostrauskas, V. Trum
pa, dr.- V. Kavolis, dr J. Valai
tis, Pr. Zunde ir kiti. Literatūros 
vakare, skirtame prisiminti nese
niai mirusiam rašytojui Juliui 
Kaupui, savo kūrnius skaitė Ma
rius Katiliškis, Algimantas Mac
kus, Czeslaw Milosz, Henrikas 
Nagys, Kostas Ostrauskas ir ki
ti. (E)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
ARGENTINOJE MINI 59 METŲ 

JUBILIEJŲ
Viena seniausių Argentinos 

lietuvių organizacijų — Susivie
nijimas Lietuvių Argentinoje 
(SLA) rugpjūčio 15 d. Avellane- 
doje šventė savo įsikūrimo auk
sinį jubiliejų, šiuo metu SLA' 
pirmininkauja inž. Pr. Aleškevi
čius, pravedęs sukakties iškilmes. 
Jose žymieji Argentinos lietuvių 
veikėjai pasakė sveikinimo kal
bas. Meninėje dalyje šv. Cecilijos 
vardo choras padainavo keletą 
lietuviškų dainų, Susivienijimo 
teatro mėgėjų grupė suvaidino 
R. Spalio komediją “Batas”. (E)

KOMPOZITORIUS JULIUS 
GAIDELIS PARAŠĖ OPERĄ 
Bostone gyvenantis modernus 

kompozitorius, Julius Gaidelis, 
parašė operą, kuriai libretą pa
ruošė poetas Stasys Santvaras.

Opera iš mūsų laikų, maždaug 
1947 metų, ir apima išeivių gy
venimo epizodus, susietus su Lie
tuvos partizanų veikla. Tai vie
nos moters, kuri likimo dėliai ta
po “Gyvanašle” (dėl ko ir ope
ra pavadinta tuo vardu), trage
dija. Opera tragiškai ir baigiasi. 
Operoje yra ir choras ir baletas.

25 METAI NUO O. V.
MILAŠIAUS MIRTIES. — 1989 
m. kovo 2 d. Fontainebleu mirė 
prancūzų kalba rašęs poetas Os
karas Vladislovas Milašius, nuo 
1925 m. iki 1939 m. buvęs Lietuvos 
pasiuntinybės tarėju Paryžiuje. 
O. V. Milašius gimė 1877 m. Gėrė
jos dvare, buvusioj Mogiliavo gu
bernijoj. Gimnaziją lankė ir stu
dijavo Paryžiuje, čia liko ir pasto
viai gyventi. Pirmojo pasaulinio 
karo metu tarnavo prancūzų užsie
nio reikalų . ministerijos spaudos 
biure ir 1917 m. pradėjo rašinėti 
apie Lietuvą į prancūzų spaudą 
O. V. Milašius dalyvavo kaip Lie
tuvos delegacijos narys Versalio 
taikos konferencijoje ir nuo 1920 
m. iki 1925 m. buvo pirmuoju Lie
tuvos atstovu Prancūzijai. Pran
cūzų spaudoje O. V. Milašius rašė 
apie Vilnių ir lietuvių tautos kil
mę, vertė į prancūzų k. lietuvių 
dainas ir paruošė du rinkinius 
laisvai išverstų lietuviškų pasakų
— “Contes et Fabliaux de la Vie- 
ille Lithuania”, “Contes lithua- 
mens de ma Mere 1’Oye”.

DR. JULIAUS KAUPO raštai 
bus išleisti dviem tomais. Pirma
me bus jo “Dr. Kripštukas praga
re” ir novelių rinkinys, antrame
— kritikos raštai, apybraižos, kai- 
kurie literatūriniai vertingi laiškai 
ir biografinės žinios.
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ALFREDS BERZINS AUSTRALIJOJE
AUGŠTAS SVEČIAS PAS AUSTRALIJOS LATVIUS

Neseniai i Australiją atvyko iš 
Amerikos ir svečiuojasi pas vietos 
latvius didelis nepriklausomos Lat
vijos politikas ir dabar plačiai ži
nomas veikėjas Alfreds Berzins. 
Jis lanko latvių kolonijas Austra
lijoje ir aptaria su vietos latvių 
visuomeinininkais, politikais bei 
kultūrininkais įvarius latvius lie
piančius reikalus. Pats A. Berzins 
yra labai plačiai žinomas Ameri
kos politiniuose sluogsniuose ir su 
juo skaitomasi kaip su rytų Euro
pos reikalų ekspertu, ypač kas 
liečia Sov. Sąjungą ir Pabaltijo 
kraštus.

Alfreds Berzins gimė 1899 m. 
Latvijoje ir jaunystėje dalyvavo 
Latvijos nepriklausomybės kovose. 
Viliau jis nepriklausomoje Latvi
joje plačiai pasireiškė politikoje:

Bendruo
(Atkelta

IŠ tikrųjų, bendruomenė nėra 
politinių ar pasaulėžiūrų kovos 
arena: į bendruomenės vadovy
bę ateiną žmonės palieka ar 
turi palikti savo politinius bei 
pasaulėžiūrinius įsitikinimus už 
durų ir dirbti viena kryptimi — 
už tautos egzistenciją ir jos kul
tūrą. Gaila, kad pas mus dar vis 
tebėra įtarimas, kad kuo žmo
gus yra privačiai, tuo jis neiš
vengiamai turįs būti ir bendruo
menės vadovybėje.

Rinkiminiai reikalai. Įtaria
ma, kad rinkimai nėra demo
kratiniai, nes juose dalyvauja 
tik mažas procentas narių. Ne
žiūrint to jie yra visapusiškai 
teisėti, nes tie, kurie nedalyvau
ja bendruomenės sprendi
muose, jie arba sutinka su ak
tyviųjų sprendimu arba iš viso 
nesijaučia tų nuosprendžių sais
tomi. Palyginamai ir tai pas 
mus aktyviųjų procentas yra 
gana augštaš. Jeigu skaitysime 
10.000. lietuvių Australijoje, iš 
kurių geriausiu atveju bendruo
menės aktyviame gyvenime rei
škiasi 500 asmenų, tai tas su
daro 5% visų bendruomenės na
rių. Tuo tarpu Amerikos Jung
tinėse Valstybėse skaitoma apie 

1931 m. jis išrenkamas į latvių na
cionalini parlamentą (seimą) kaip 
ūkininkų Sąjungos atstovas. Vė
liau jis paskiriamas Vidaus reikalų 
ministerio pavaduotoju, o 1936 m. 
pakviečiamas ministeriu sociali
niams krašto reikalams. 1939-1940 
m. jis reprezentavo Latviją tarp
tautinėje darbo konferencijoje Ge- 
nevoje.

Kaip paskutinės latvių vyriau
sybės ministeris A. Berzins daly
vavo aktyviai įvykių eigoje ligi 
Latviją okupuojant bolševikams 
(1940 m.). Užėjus bolševikams jis 
pasitraukia į pogrindį ir vėliau 
pabėga į Švediją. 1941 m. pakelyje 
iš Švedijos į Šveicariją jis su
čiumpamas vokiečių Gestapo ir 
išlaikomas 34 mėnesius Sachenhau-

menė...
iš psl. 2)

milijoną lietuvių. Imkime, kad 
ten atvirų lietuvių yra pusė tiek 
— 500.000. Pereiti neseniai 
pravesti rinkimai parodė, kad 
juose dalyvavo apie 8.000 bal
suotojų, kas nesudaro nė 2% 
aktyvo. Ir niekas nekelia klau
simo, kad Amerikoje pravesti 
rinkimai nebuvo demokratiški. 
Nedemokratiška būtų, jeigu kas 
nors į susirinkimų salę ateinan
čius kontroliuotų arba kvestijo- 
nuotų tam tikrais atžvilgiais ren
kamo kandidato tinkamumą. 
Bet šito nėra. Visi yra laukia
mi ir kiekvienas gali būti ren
kamas, o jo tinkamumą spren
džia patys rinkikai slaptai bal
suodami.

Pavojus iŠ atskirų organizaci
jų pusės. Savo struktūra ben
druomenė yra virš visų organi
zacijų: ji nėra šalia organizaci
jų, bet organizacijos yra joje, 
kurios veikia nesaistomos ir ne
kontroliuojamos. Įtariama, kad 
kaikurios stiprios organizacijos 
galinčios visu svoriu įeiti į ben
druomenę ir ją perimti. Bet ši
tokia prielaida yra utopija, nes 
kokia bebūtų organizacija ji tu
ri savo specifinius rėmus ir ne
gali sutalpinti visų lietuvių. Tad 

seno koncentracijos stovykloje. Jis 
griežtai atsisakė nacių siūlomos 
kooperacijos.

Po karo jis persikėlė į Ameri
kos Jungtines Valstybes, kur New 
Yorke dirba Laisvosios Europos 
Komitete. Tai yra amerikietiška 
organizacija, besidominti europė- 
jiniais reikalais, į kurią įeina to
kie svarbūsA Amerikos asmenys 
kaip gen. L.D. Clay, H. Luce, R.D. 
Murphy, W.D. Shepardon, C.P. 
Taft ir kt. Drauge A. Berzins yra 
už taiką ir demokratiją tarybos 
pirmininkas (iš tos tarybos narių 
pažymėtini: U.S.A, reprezentan

MENO PASAULY
DAIL. H. ŠALKAUSKO ' 

PARODA
Dail. Henriko Šalkausko indi

vidualinė kūrinių paroda atida
roma 29 rugsėjo ir truks iki 12 
spalio Melbourne South Yarra 
Galerijoje 10 William Str., South 
Yarra. Dailininkas parodoje iš
stato 27 kūrinius, iš kurių 5 mai
šyta technika, 16 akvarelių ir 6 
grafikos darbai. Galerijos lanky
mo valandos darbo dienomis nuo 
10 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Vietos lietuviai melbourniečiai 
kviečiami kuo gausiau parodos 
atidaryme dalyvauti ir lankyti 
parodą stengiantis susipažinti su 
vieno iš mūsų iškiliausių ir stip
riausių dailininkų — Henriko 
Šalkausko kūryba. .

organizacija, kuri šiam žings
niui ryžtųsi, pati niekad nevirs
tų bendruomene, o tik ją griau
tų. Gautųsi situacija, kad lietu
viais laikytini arba tik tam tik
ros pasaulėžiūros pasekėjai, ar
ba tik tam tikro politinio nusi
statymo. Betgi lietuvybė nėra 
nei pasaulėžiūra, nei politika, o 
visų pirma savaiminga kultūra, 
kurioje telpa ir pažiūros ir po
litika. Tokiu būdu, bendruome
nės negali atstoti jokia atskila 
organizacija, nors ji bendruo
menėje sudarytų ir daugumą 
bendruomenės narių. Dėl to ir 
pavojus iš šitos pusės nėra rea
lus.

L.S. 

tai W.B. Windall, F.J. Becker, P. 
Grelinhuysen, R.T. Ashmore ir 
kt), Amerikos Latvių Sąjungos 
ir Pasaulio Latvių Federacijos vi
cepirmininkas.

A. Berzins būdamas Amerikoje 
ir išleido dvi svarbias knygas: 1) 
“I Saw Wishinsky Bolshevize Lat
via” ir 2) “The Unpunished Cri
me”. Apie šią paskutinę (išleista 
1963 m.) Amerikos senatorius 
Thomas J. Dodd pareiškė: “Ber
zins knyga yra istorijos iškarpa, 
kaip komunistai užgrobė Pabaltijo 
kraštus. Iš tos studijos galima pa
sidaryti visą eilę išvadų. “Nenu
baustas nusikaltimas” akivaizdžiai 
atskleidžia, kad tarp laisvojo pa
saulio ir komunizmo nėra jokių 
uždarų atvejų: kiekviena krizė ati
tinka generaliniam planui išdirb
tam komunistinio sąmokslo”.

Maždaug prieš mėnesį laiko 
Henrikas Šalkauskas turėjo savo 
kūrinių parodą Adelaidėje, kuri 
praėjo su dideliu pasisekimu ir 
palankiausiais vietos kritikų at
siliepimais.

HENRIKAS ŠALKAUSKAS 
ROBIN HOOD LAUREATAS

Neseniai vykusioje Sydnejuje 
konkursinėje Robin Hood dailės 
parodoje dail. Henrikas Šalkaus
kas laimėjo augščiausią premiją 
(100 gn.) už akvarelinį kūrinį 
“Painting” ir jo darbas buvo pri
pažintas geriausiu visoje paro
doje. Premiją skyrė Pan-Am 
Air Line kompanija.

Ši paroda yra kilnojama ir bus 
rodoma visuose didesniuose Aus
tralijos miestuose. Be H. Šalkaus
ko šioje parodoje dar iš lietuvių- 
dalyvauja Eva Kubbos su akva- 
reliniais darbais.

PREMIJA
DAIL. LEONUI URBONUI
Rugsėjo pradžioje Sutherland 

Shire’s Arts and Krafts Society 
surengė dailės parodą — meno 
festivalį, kur buvo išstatyta apie 
300 darbų, čia buvo skiriamos 
ir premijos. Parodoje dalyvau
jančiam dailininkui Leonui Ur
bonui už jo aliejinį darbą buvo 
pripažinta “Highly commended”, 
o už akvarelinį kūrinį jam buvo 
paskirta premija. Neseniai dail. 
L. Urbono kūriniai buvo' augštai 
įvertinti ir net premijuoti Armi- 
dale ir Tarree miestų parodose.

LATVIJA DABAR
ŠVEICARO ŽURNALISTO ĮSPŪDŽIAI

Antrojoj savo įspūdžių daly iš 
sovietinės Latvijos “Neue Zfiri- 
cher Zeitung” korespondentas 
peržvelgia krašto ekonominius 
reikalus. Jis pakalbinęs Rygos 
kolchozininkų turguj ūkininkes. 
Šios žemės ūkio kolektyvavimą 
laikė vagyste ir atvirai reiškė 
nepasitenkinimą sovietine san
tvarka, nes jos žinančios, kaip 
buvo seniau ir kaip galėtų būti.

Rygoj žurnalistas matė naujų 
namų, kurie bent savo išo
rine išvaizda nedarytų gėdos 
Kopenhagai ar Stokholmui. Gerą 
įspūdį palikusi ir neseniai pas
tatyta vakarietiško stiliaus gele
žinkelio stotis. Latviškosios teks
tilės kokybė daug aukštesnė už 
sovietinę, todėl latviai yra, paly
ginti, gerai apsirengę, šiaip jau 
visur švara ir tvarka. Tat su
prantama, kodėl rusai, važiuoją 
iš Rusijos gilumos Pabaltijin, pa
prastai sako vykstą į Vakarus. 
Maskvos viršūnės baldus perka 
Estijoj, o iš Rygos užsisako gė
les, Vilniuje giria vieną kavinę, 
įrengtą pagal lenkišką skonį. 
(Žurnalistas, tur būt, turi galvoj 
“Neringos” kavinę, kuri yra 
įrengta lietuvių liaudies archi
tektūros stiliumi. — E.). Žiūrint 
iš Maskvos, Pabaltijo valstybės 
dar ir dabar be jokios abejonės 
yra “Europa”.

KATASTROFALI PADĖTIS

Šveicaras buvo girdėjęs, kad 
nepriklausoma Latvija buvo au
kšto lygio žemės ūkio kraštas. 
Jis nustebo, dar iš lėktuvo pama
tęs apleistus, kažin ar kada nors 
trąšų sulaukiančius, dirvonuo
jančius laukus. Kai buvo progos 
aplankyti vieną netoli Rygos 
esantį kolchozą, tuo įsitikino iš 
arti, šis kolchozas žurnalistui 
ryškiai parodė sovietinio ūkio iš
krypimus. Jis matė jame visą ei
lę plastikinių namukų, kuriuose 
auginami pamidorai, melonai, vy
nuogės. Kodėl šie vaisiai ir dar
žovės negali būti atvežami iš Pie
tų Rusijos? Kodėl juos reikia au
ginti šiltadaržiuos šiaurėj? Be 
abejo todėl, kad Sov. Sąjungoj 
blogai funkcionuoja paskirstymo 
aparatas, teisingai atsako švei
caru žurnalistas.

Kolchozuose niekas rimtai iam 

pavesto darbo nedirbąs. Lanky
tame kolchoze, turinčiame 1500 
gyventojų, tedirba 340 žmonių. 
Kiekviena šeima paprastai dele
guoja į darbus kolchoze vieną 
savo narį (kad neatimtų gaba
lėlio privačios žemės). Kiek jis 
uždirba — nesvarbu, nes vistiek 
niekas iš uždarbio kolchoze ne
galįs pragyventi. Likusieji šei
mos nariai uoliai triūsia savo pu
sėj hektaro, kuris sudaro pagrin
dą pragyventi. Viena ūkininkė 
šveicarui atvirai pasakiusi: “Jau 
beveik 20 metų mes primitvviai 
pragyvename iš vienos karvės, 
vienos kiaulės, kelių avių ir višu 
tų, ir šiek tiek prasiaugindnmi 
daržovių. Pavalgyti užtenka, ta
čiau mes neturime jokios vilties 
ko nors pasiekti daugiau”.

Šitokio ūkininkavimo rezulta
tus buvę galima pastebėti Rygos 
turguje ir suvalstybintose kran- 
tuvėse. štai stovi eilėj visiškai 
tušioj mėsos halėj apie 50 mote
rų prie krūvos avių galvų, kurios 
parduodamos maždaug po 30 ka
peikų už kg. Geresnės mėsos nė
ra, tik dvi ūkininkės turi par
duoti šiek tiek veršienos. Veršiu
ką jos turėjo paplauti, nes kol
choziniai potvarkiai, draudžia 
veršiukus auginti. Rytą dar bu
vę galima kai kuriose krautuvė
se užtikti pieno, bet jo nebuvo 
kolchozininkų turguje. Vasarą 
kolchozininkai iš viso jo neveža 
miestan parduoti, nes nepatogu 
jį traukiniu ar autobusu gabenti. 
Kadaise labai _ žinomo latviško 
sviesto tebuvę matyti keli dube
nėliai ir tai tik turguje. Latvių 
sviestas, atrodo, bus iš viso pra
nykęs... Maskvoj sviesto galima

(Nukelta į psl. 4)

DĖKINGI UŽ 
KNYGAS

A.LB Krašto Valdyba ga/vo iš 
p. J J. Bačiūno lituanistinėms mo
kykloms vadovėlio “Gintaro” 8 
egz. Knygos perduotos ALB Kraš
to Kult. Tarybos Lituanistinės 
Sekcijos seniūno p. A .Krauso ši- 
niai.

Mielam p. J J. Bašiūnui uš pri
siųstas knygas reiškiame gilią pa
dėka

ALB Krašto Valdyba

KATRYNA
VERTĖ M. MIKALIŪNASI

ŠIAURĖJE
Katryna buvo Suomijos tolimos šiaurės ūki

ninko duktė. Ji buvo vyriausia, gražiausia ir 
išdidžiausia jo trijų dukterų. Jos jaunas, liek
nas kūnas buvo tvirtas, ir darbas virte virė jos 
rankose, ką tik ji darydavo: ar kirsdavo mal
kas miške, ar akėdavo ir ardavo dirvas, ar verp
davo ir ausdavo, namie. Malonu buvo matyti 
Katryną, kai ji žiemos pavakariais, saulei lei
džiantis sniego nuklotose lygumose, grįždavo iš 
miško su malkų vežimu. Ji ramiai ir išdidžiai 
sėdėdavo ant vežimo; jos rankos, apmautos šil
tomis vilnonėmis pirštinėmis, tvirtai laikydavo 
vadžias, o gražios kojos būdavo apautos storais 
batais, kurių kulnimis mušdama ji pritardavo 
savo skambiai dainai. Storo naminio audeklo 
sijonas ir žiponėlis gerai saugodavo ją nuo ašt
raus šalčio. Iš po skepetaitės buvo matyti apva
lūs ir raudoni, it spanguolės, skruostai. Žydros 
akys spindėjo gyvumu.

Miestelyje nebeliko nė vieno vaikino, kuris 
nebūtų bandęs savo laimės pas Katryną. Koks 
puikus draugas darbe, kokia gera žmona ir mo
tina būtų Katryna! Bet Katryna dar buvo jau
na ir linksma, ir jos širdies dar nevaržė meilė.

Vieną pavasario vakarą ji sutiko jauną jū
rininką, kurs kartu su savo draugais buvo išsi
kėlęs krantan. Svetimi jūrininkai vakarais 
linksmai leido laiką su miestelio jaunimu. Ir 
Katryna susitiko su savo likimu.

Gražią ir šviesią pavasario naktį Katryna ir 
jaunas jūrininkas vaikščiojo laukais vingiuo
jančiu takeliu. Vaikinas, vardu Johanas, ėjo 
greta Katrynos jūrininkiška eisena, krypuoda
mas į šonus; iš po garbanotų šviesių plaukų 
spindėjo didelės mėlynos akys; jis kalbėjo grei
tai, skubėdamas, svetimu akcentu tardamas žo
džius.

— Argi tu nesi niekur kitur buvusi? — klau
sė jis. ■— Tau reikėtų išvažiuoti, pasižvalgyti po 
pasaulį. Tu turėtum nuvykti į Ahvenanmaa*). 
Ten visai kas kita, nei šiose nuobodžiose tund-

*) Alandų salos (tarp Suomijos ir Švedijos).

SALLY SALMINEN

rose. Argi tu dar nenuvargai nuo viso to?
— Ne-e-e, — dvejodama atsakė Katryna. •
— Aš nepajėgčiau visą savo gyvenimą būti 

vienoje vietoje. Man norisi pamatyti pasaulį, aš 
trokštu nuotykių, — supranti? Vien tik todėl 
mes plaukiojam. Nemanyk, jog Ahvenanmaa 
nėra žemės. O, ne, ten yra nemažai gražių, di
delių ūkių! Aš pats turiu didelį puikų namą, 
tikrą rūmą: baltai dažytas, dviejų aukštų ir su 
balkonais. Tokių sukrypusių, žemų lūšnelių, 
kaip kad jūsiškės, pas mus nėra. Mūsų namai 
daugiau panašūs į miestiečių vasarines. Taip, 
man nereikėtų plaukioti, bet aš noriu nuolat ke
liauti, štai ir viskas.

—■ Bet kas gi prižiūri ūkį?
— Ūkį prižiūri samdiniai. Be to, ir žemė 

veik pati savimi rūpinasi: viskas auga, kaip žo
lė. Ahvenanmaa visai kitoks, nei čia, klimatas. 
Pas jus, tikriausiai, žiema biauri ir būna daug 
sniego?

— Kai kada būna. Net mus užpusto, betgi 
man rodosi, jog čia nėra jau taip šalta.

— Užpusto! Argi jūs nesušalat? Pas mus, 
Ahvenanmaa, visai kas kita. Sniego veik visai 
nėra. Todėl tenai viskas taip gerai dera ir auga.

— Ir čia gerai dera. Mums visai pakanka 
rugių ir bulvių.

— Rugių ir bulvių, cha, cha! Tik rugių ir 
bulvių? Ne, visai kas kita yra kviečiai, gražūs 
auksiniai kviečiai; daržovės, vaisiai, obuoliai...

— Obuoliai?
Žinoma, kiek tiktai nori!
— Argi iš tikro Ahvenanmaa auga obuo

liai? — Katryna negalėjo taip lengvai tuo pati
kėti.

— Taip, tenai auga obuoliai. Aš pats turiu 
didelį vaisinį sodą. Gali kas rytas rasota žole 
eiti sodan ir rinktis obuolių, kiek tik nori, rau
donų, žalių, geltonų, mėlynų.

— Mėlynų obuolių? — stebėjosi Katryna, 
bet ji jau buvo taip nuteikta, kada viskuo ti
kima.

— Taip, taip, mėlynų obuolių, įvairių atspal

vių, įvairių rūšių! — tvirtino jaunuolis, bepa
sakodamas įsikarščiavęs ir nebemokėdamas su
sivaldyti.

Keistas nerimas apėmė Katryną. Vieta, kur 
ji nerūpestingai pragyveno visus savo amžiaus 
dvidešimt trejus metus, dabar jai atrodė var
ginga ir nuobodi. Vienodas lygumų vaizdas bu
vo jai jau nebemalonus. Platūs banguojantieji 
rugių laukai, žalios bulvių lysvės nebedžiugino 
jos akių. Jai jau vaidenosi auksinės kviečių ban
gos, kvapūs vaisiai, o svarbiausia — obuoliai, 
aūgantieji tose žemės dausose — Ahvenanmaa 
saloje. Ji pradėjo niekinti savo miestelio lėtus, 
nekalbius vyrus, peikti savo ir draugių rūbus. 
Anksčiau ji nematė, kaip negražūs ir neskonin
gi yra jos, naminės medžiagos, parėdai. Ahve
nanmaa viskas esą kitaip. Visi tenykščiai vy
rai, išsitrankę po pasaulį, elgiasi kaip ponai, o 
moterys vilkinčios fabrikų darbo medžiagomis. 
Tenai nesą taip šalta, kad joms tektų rengtis 
it baidyklėms.

Tėvai, netikėtai, nesipriešino jos vedyboms 
su Johanu. Tėvas jau anksčiau buvo girdėjęs 
apie turtingus Ahvenanmaa saliečius. Ir tai bu
vo tiesa, jog ten, pietuose, augo visa tai, kas 
čia, šiaurėje, negalėjo augti. Motina pasakojo 
apie vieną savo draugę, kuri ištekėjusi už jūri
ninko iš Ahvenanmaa ilgainiui tapo tikra po
nia. Ta draugė buvo kartą atlankiusi savo šiau
rės tėviškę, ir stačiai neįmanoma apsakyti, kiek 
ji turėjo gražių parėdų. Jai teko daug keliauti 
drauge su vyru — kapitonu, ir ji matė Londo
ną, Paryžių.

Katrynos seserys neslėpė, jog pavydi vyres
niajai jos laimės. Visos trys moterys ruošė Kat
ryną, rengdamos jai kraitį. Bet apie jį Katryna 
nei girdėti nenorėjo. Johanas tvirtino, kad jis 
esąs nereikalingas — Ahvenanmaa moterys vil
kinčios visai kitokiais rūbais, dėvinčios visai ki
tokiais baltiniais bei kitaip puošiančiosis. O 
naujiems audiniams austi jau nebėra laiko. Lai
vas, kuriame tarnavo busimasis Katrynos vy
ras, plaukia į pietus po kelių dienų, ir ji turi 
vykti drauge. Motina buvo nepatenkinta, kad 
negali papuošti savo pirmojo kūdikio vestu
vėms. Nepatenkintas ir tėvas: ką sakys kaimy
nai, kad jo duktė vieną šeštadienio vakarą nu
ėjo pas pastorių ir be jokių ceremonijų susituo
kė? Tai baisiai negarbinga. Tarytum, ji kokio 
skurdžiaus samdinio merga, kurią reikalas ver
čia būtinai ištekėti. Bet dabar Katryna klausė 
jau vien Johano.

KUR OBUOLIAI AUGA
Plaukiant į pietus, visą laiką pūtė palankus 

vėjas, ir mažasis burlaivis kelionėje išbuvo ne
pilną savaitę. Kapitono ir kitų jūrininkų žo
džiais, buvo labai malonu turėti bendrakelionius 
jaunavedžius. Jie atidavė Johanui atskirą ka
jutę ir stengėsi teikti jiedviem visus laive įma
nomus patogumus. Johanas veikiai paaiškino 
Katrynai, jog jis laive esąs “geriausias”. Ir jo 
jaunoji žmona, niekuomet anksčiau nebuvusi 
jūroje, tikėjo kiekvienu jo žodžiu.

Bet idilija greit pasibaigė.
Johanas buvo kilęs iš vidutinio dydžio salos, 

rytinėje Ahvenanmaa dalyje. Tuo vardu vadi
nama didoka salų ir Šerų grupė, sudaranti iš
tisą salyną, ši sala, Torso, turi keturkampės 
žvaigždės formą, ir kiekviename keturių ragų 
yra nedidoki kaimai, kurių bendras gyventojų 
skaičius gal siekia 500 žmonių, žvaigždės vidu
ryje stovėjo bažnyčia, o ilgainiui atsirado ir mo
kykla.

Vieną gražų vasaros rytą burlaivis išmetė 
inkarą prie salos, ir, kol jūrininkai rūpinosi 
maisto atsargos papildymu, Johanas gavo lei
dimą nuvesti jaunąją žmoną į namus. Drauge 
su kapitonu ir keliais jūrininkais jaunavedžiai 
yrėsi maža valtele į prieplauką, kuri, prie uolos 
pririšta, plūduriavo vandenyje. Johanas ir Kat
ryna atsiskyrė nuo jūreivių ir nuėjo salos gi
lumom

Pradžioje kelias ėjo siaura žemės juosta, 
tarp jūros ir kopų, bet paskui, staiga pasukda
mas salos vidurin, atidengė naują vaizdą, visai 
priešingą tam, kokio tikėtasi artėjant į salą 
laivu. Dešinėje kelio pusėje buvę kalneliai stai
ga išnyko ir, iki tol matytos, kreivos pušaitės 
pasikeitė dideliais ir gražiais vešliais medžiais; 
tai buvo tikras eglių miškas. Kairėje kelio pu
sėje iš ežero jūron tekėjo žole apaugusiais kran
tais tylus ir negilus upelis. Upokšnio pakraščiais 
telkšnojo liūnai, apaugę lengvo vasaros vėjelio 
siūbuojamais meldais ir nendrėmis. Toliau buvo 
matyti prieplauka ir laivai, o taip pat ir pilki, šiau
dais dengti namai. Kitoje ežero pusėje, atokiau 
nuo kranto, augo kitas, it mūro siena, tamsus miš
kas. Kalnelio atšlaitėje, tamsiame miško fone, 
stovėjo didelis, gražus raudonai dažytas namas, 
baltais langais. Abu miškai ėjo salos gilumon, o 
tarp jų driekėsi pievos ir dirvos. Tarpmiškės toly
je galima buvo įžiūrėti nedidoką kaimą; už kaimo 
stypsojo vėjo malūnas, į žydrą dangų iškėlęs savo 
juodas rankas. (Bus daugiau)
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Dievo rankos pasijo žolę 
Ant mano motinos kapo. 
(Dievas nieko nedaro blogai) 
Žolelės daigai, žolelės daigai... 
Glosto juos mano ranka, 
Ir ašarų druska 
Motulės veido jau nesiekia — 
Skausmas ištirpsta žemėje.

K. Bradūnas

Rugpjūčio 26 d. Sibiro kankinės 
Idos Stanaitytės gyvybė išgęso. 
Paskutines šešias savaites ji pik
tybinio vidurių vėžio kankinama 
gulėjo Ringwoode, “Eldon” Nur
sing ligoninėje, vėliau Box Hill li
goninėje, kur ir mirė. Ir taip daug 
skausmų ir kančių patyrusi per 
II metų Sibire, čion atvykusi su 
atsivežta vėžio liga nebeatlaikė, 
ji užbaigė dideliuose skausmuose 
savo gyvenimo kelionę.

Rugpjūčio 27 d. įvyko laidotuvės. 
Velionė buvo pašarvota Le Pine 
laidojimo koplyčioje Box Hill. 
Gražias pamaldas ir įspūdingų 
atsisveikinimo pamokslų pasakė 
pastorius B. Helbig. Nors ir dar
bo diena, bet į laidotuves suvažia
vo apie 60 asmenų. Po pamaldų 
koplyčioj gražus būrelis tautiečių 
ir svetimtaučių palydėjo į Box Hill 
kapines. Prie kapo duobės evan
gelikų pastorius B. Helbig atliko 
religines laidojimo apeigas. Lietu
vių Bendruomenės vardu atsisvei
kinimo žodį prie kapo tarė A. 
Krausas nušviesdamas velionės 
dygliuotų gyvenimo kelių, nura
mindamas velionės sūnų Algiuku 
išreiškiant jam ir artimiesiems 
užuojautų bei padėkų pastoriui B. 
Helbigiui, Algiuko globėjams Vin
cui ir Lydi j ai Petruševičiams, So
cialinės Moterų Globos Dr-jai bei 
kitiems tautiečiams, palengvinu
siems velionės nelengvas paskuti
nes dienas.

Graudu buvo žiūrėti prie kapo, 
kai nuleistų karstų į duobę žemės 
grumstai pradėjo apdengti. Velio
nės sūnus, kaip liaunas medelis 
audros užkluptas, visas drebėjo 
gilaus skausmo plėšomas. Gera 
tik, kad tame Algiuko sielvarte 
neliko jis vienišas, bet jį glaudė 
raminantis naujos motinos V.

LAIŠKAS IŠ PERTH

DAUGIAU DĖMESIO SPORTUI
AR LIKOME SPORTINĖJE 

DVASIOJE?
Ilgai buvo laukta, daug kalbė

ta, skirta daug laiko pasiruoši
mams ir sutiktuvėms brangių 
svečių — Amerikos lietuvių krep
šininkų. Gal būt niekada istori
joj lietuvio vardas nebuvo tiek 
tankiai kartojamas spaudoje, per 
radijo bei teilevizijų, kiek per 
tas kelias savaites, kada mūsų 
broliai — Amerikos lietuviai sėk
mingai gastroliavo nugalėdami 
stipriausias Australijos krepšinio 
komandas.

Mes, Perth’o lietuviai laukėme 
jų ilgiau už kitas Australijos lie
tuvių kolonijas. Sulaukę sveiki
nome juos, apipylėme įvairiau
siais klausimais, stebėjomės jų 
ūgiu ir džiaugėmės jų laimėji
mais. Galų gale su širdgėla juos 
išlydėjom...

šiandien visas tas džiaugsmas 
likosi jau praeityje, tik prisimin
dami dar pasididžiuojame jais, 
pakalbame ir vėl sugrįžtame į 
kasdieniškų gyvenimų.

Jie išvažiavo. Spaudoje skaitė
me, kad jie dar ir Amerikos že
myne nugalėjo rinktines krepši
nio komandas. Tai girdint džiau
gsmas perlieja krūtinę. Jie gyve
na sportinėje dvasioje! Ir staiga 
kyla klausimas —

Ar mumyse likosi ta įžiebta 
sportinė dvasia?

Su mumis likosi mūsų krepši
ninkų penketukas, kurie drųsiai 
išbėgę į aikštę stojo prieš tuo 
metu stipriausių komandų. Nors 
jie ir žinojo, kad neturi nė vie
no žaidėjo pamainai, bet tas jų 
nebaugino, nes jiems buvo aiš
ku, kad žiūrovų tarpe esame
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SUDIEV
Jakštienės glėbys.

30 gėlių vainikų papuošė Sibiro 
kankinės kapų. Ji su priderama 
pagarba ir užuojauta palydėta į 
amžinų kelionę. Velionės Idos Sta
naitytės erškėčiuotas gyvenimas 
yra mūsų visos tautos skaudaus 
likimo gyvenimas.

Gėlių vainikais pagerbė velionę 
šie mūsų tautiečiai bei kitataučiai: 
V. ir L. Petruševičiai, V. ir A. 
Jakštai, Socialinės Globos Moterų 
dr-ja, Matukevičiai, A. Krausas, 
B. Mašanauskienė, M. Šaženienė, 
Staugaitienė, žalkauskienė, Vanda, 
Irena, Daknys, Navickas, M. 
Bučkis, P. Šileris, E. ir J. Gurs- 
kiai, Šrederis, Liponienė, Tama
šauskai, Robertson, Faltemeyer, 
Daymont, Nunawadingo liuteronų 
sekmadienio mokykla, St. Povilo 
liuteronų parapija, Lewczenko, L. 
A. Midra, Baker, Fraser, A. Hau
ser. Patį karstų papuošė Algiuko 
gėlių vainikas, paskirtas Motulei, 
jį išnešiojusiai per kalėjimus, iš
gelbėjusiai.

Velionė Ida Stanaitytė gimė 
1915 m. lapkričio 29 d. Gaisrių kai
me, Kazlų Rūdos valsčiuje. Lie
tuvos mokyklose išsimokslinusi bu
vo vokiečių kalbos gimnazijos mo
kytoja. Paskutiniuoju metu mo
kytojavo Pilviškių gimnazijoje. 
Melbourne yra jos buvusių mokinių 
(pav. p. Staugaitytė — žalkaus
kienė). Nemaža jos pažįstamų 
gyvena Geelonge ir jie gausiai da
lyvavo laidotuvėse. 1945 m. ba
landžio mėn. 29 d. jai atvykus į 
tėviškę atostogų, jų ir jos motinų 
sovietų pareigūnai suėmė kaip Lie
tuvos vokietę ir ištrėmė į Pietų 
Sibiru, į Tadžikijų. Sesuo persi
rengusi elgetos rūbais iš tėviškės 
paspruko ir išvengė suėmimo. Lie
tuvių tremtinių ešalonas, suside- 
dųs iš 8000 tautiečių, per du mėne
sius pasiekė Tadžikijų. Maisto iš 
karto jokio nedavė, patalpino kol
chozuose ir varė dirbti į vatos 
plantacijas. Blogos gyvenimo sų- 

mes; žinojo, kad už kiekvienų 
įmetamų taškų mes šauksime 
jiems valio, plosime ir įvertinsi
me juos. Mes juos įvertinome, ir 
jie mūsų neapvylė.

Bet mes plojom jiems ir šau
kėm valio tik tų vienų vakarų, 
kada jie buvo mums reikalingi. 
Nei anksčiau, nei dabar mes jų 
nematome žaidžiant. Mes palie
kame juos vienus kovoti prieš 
vietines australų krepšinio ko
mandas nei moraliai, nei mate
rialiai jų neparemdami. Vėl kyla 
klausimas: reikalui atėjus ir mes 
ir vėl juos prisišauksime?

Atvažiavę svečiai juos įvertino 
neblogiau kaip kad kitas lietuvių 
krepšinio komandas, o mes žino
me, kad jie galėtų būti dar ge
resni, jeigu jų užnugaryje stotu
me mes sudarydami krepšininkų 
klubų, duodami sųlygas susitikti 
su kitų lietuvių kolonijų krepši
ninkais ir nors kartas nuo karto 
apsilankytume į jų žaidžiamas 
rungtynes.

šitai įgyvendinus mes galėtu
me drųsiai sakyti, kad Amerikos 
lietuvių krepšininkų įžiebta tau
tinė sportinė dvasia prigijo mūsų 
širdyse.

Bet kokiu būdu paremti dar li
kusius sportininkus, įsteigti lie
tuviškų sporto klubų šiandien 
mes turime dar galimybių: yra 
asmenų, kurie galėtų vadovauti, 
yra stiprus L.V. Ramovės sky
rius, kuris visapusiškai paremtų. 
Be to, p.p. Klimaičiai tikrai su
tiktų leisti naudotis prie jų sa
lės esančia sporto aikšte.

Tad, sukruskime, pertiškiai, o 
rezultatai net mus pačius nuste

bins. ' Pertiikis

SIBIRO KANKINEI
lygos, nepaprastai didelis sausas 
karštis, retas oras, kanalų purvi
nas vanduo ir badas tuoj pakirto 
visus atvykusius, kaip pasakojo 
velionė. Žmonės ėmė sirgti malia
rija, dezinterija ir kitomis ligomis. 
Daktaro jokio nebuvo. Tik pri
žiūrėtojų kančiaus smūgiai ir 
biaurūs keiksmai lydėjo kiekvienų 
tautietį, kol gyvybė išgesdavo. 
Tokiose nežmoniškose sųlygose gy
venant per metus išmirė beveik 
visi 8000 tautiečių. Velionė išsi
gelbėjo nuo mirties tik dėka sesers 
siuntinių, atsiųstų iš Lietuvos.

Jai teko tose vatos plantacijose 
išdirbti 5 metus. Stalinui mirus 
tremtiniai gavo pasus ir galėjo 
darbo ieškotis mieste. Išskyrus 
darbus prie namų statybos, kitų 
darbų nebuvo. Tad ir velionė ėjo 
dirbti plytų, minkė kojomis molį ir 
plytas nešė rankomis aukštyn mū
rininkams. Pusiau alkana, mažai 
uždirbdama, nusilpusį pasijuto ji 
labai blogai, jėgos išsekė. Velionė 
nutarė gelbėti savo gyvybę ir iš
tekėjo už prižiūrėtojo ruso. Porų 
metų pasilsėjo nuo sunkių darbų. 
Bet ta šeimos laimė neilgam. Vė
liau kalėjimas ir skaudžios jame 
valandos belaukiant kūdikio... Vos 
gyva ji išėjo iš kalėjimo, visai iš
sekusi. Vėl sunkus gyvenimas ir 
didelės kančios lydėjo motinų su 
kūdikiu. Tadžikijoje ištekėjusios 
moterys pagal įstatymų palaiko 
savo mergautines pavardes. Todėl 
ir čion atvykusi velionė vadinosi 
savo mergautine pavarde.

1956 m. pasisekė velionei gauti 
leidimą grįžti į savo išsvajotų 
brangių tėvynę. Bet jai teko 
skaudžiai nusivilti. Pamatę jos 
pasų, darbo nedavė sakydami: 
“Liaudies priešams darbo nėra”. 
Ir tėviškėje neberadusi šeimyninės 
šilumos nei gimtyjų namų, susirgo 
ir turėjo operuotis. Iš gydytojo 
Geoffrey Sinclair susirašinėjimo 
su Lietuvos gydytoju, dariusiu jai

Svečiuose
SYDNĖJAUS SKAUTAI 

LENKŲ ŠVENTĖJE
Prieš 25 metus, vokiečių ka

riuomenei pradėjus žygį į Lenki- 
jų, prasidėjo ir II-rasis Pasauli
nis karas. To pasėkoje, Lenkija 
buvo pirmoji netekusi savo kraš
to nepriklausomybės, šiai liūdnai 
sukakčiai paminėti, prie Banks- 
towno lenkų apylinkės sudarytas 
specialus komitetas, rugsėjo 20 
d., suruošė minėjimų, į kurį pa
kvietė Sydnėjaus skautų “Auš
ros” tuntų.

Pamaldos St. Felix bažnyčioje 
Bankstowne, kuriose su savo vė
liavomis dalyvauja lietuviai ir 
lenkai skautai, šv. mišios — gie
dotinės. Gieda tvirtas žmonėmis 
ir balsais lenkų choras.

Oficialus minėjimas įvyko 3.30 
vai. (pusvalandžiu pavėluotai) 
Bankstowno lenkų namų kieme 
(kitoj pusėje gatvės mūsų “Dai
navos”), kurs mūsų skautai su
tinkami ir vadovai pasodinami į 
garbės svečių eilę.

Pradžioje minėjimui rengti k- 
to pirm. p. Z. Franke pasveikino 
visus lenkų garbės svečius ir mū
sų skautus. Apie 10 min. truku
sioje paskaitoje, lenkų laikraščio 
redaktorius, priminęs pirmąsias 
karo dienas, davė palyginimus, 
kiek kurio vakarų Europos kraš
to kariuomenė išlaikė vokiečių 
spaudimų. Paskaitininkas .pabrė
žė, kad lenkai išsilaikė ilgiau
siai.

Meninę minėjimo programą 
pradėjo tik prieš 6 mėnesius Ban
kstowne sudarytas lenkų orkes
tras, kuris tikrai gražiai užsire
komendavo. Sekė Bankstowno 
lenkų savaitgalio mokyklos pasi
rodymai: dainos, deklamacijos ir 
piano solo. Gražiai tris lenkų 
taut, šokius pašoko Cabramattos 
lenkų taut, šokių grupė, kuri jau 
kelis kartus rodėsi televizijoje.

Mūsų skautai-tės, akordeonu 
palydint Kęstučiui Narbutui, pa
šoko "Žiogelį”, kuris publikos 
buvo labai šiltai sutiktas. Visa 
meninė programa truko virš 2 
vai., kuri, pradėjus lyti, buvo 
perkelta į Bankstowno lietuvių 
namus — “Dainavą”.

Sutemus, tuoj po minėjimo už
baigimo, buvo rodomas doku-

operaciją, paaiškėjo, kad jau iš 
Sibiro atsivežta vėžio ligos užuo
mazga Lietuvoje ryškiai pasireiš
kė ir ji skrandyje ėmė vystytis. 
1961 m. Velionė su sūnum Algiu 
po didelių pastangų atvyko Aust
ralijon. Čia padirbėjusi nepilnus 
metus turėjo nutraukti įtemptų 
darbą dėl ligos. Skrandžio vėžys 
pradėjo griauti jos kūno sveikatą. 
Velionė norėjo savo sūnų išsiųsti 
į Ameriką pas seserį, bet konsulas 
nedavė tam leidimo. Mat vien
gungė sesuo ir dar vyresnio am
žiaus neturi teisės vaikų adopta- 
vimui. Pastorius B. Helbig prašė 
per Lietuvių Socialinės Globos 
Dr-ją mūsų tautietei pagalbos, nes 
jo parapija maža ir taip jau ilgą 
laikų globojusi sergančią. Tad p. 
A. Matukevičienė, Dr-jos pirmi
ninkė ir aš paskelbėme Sibiro kan
kinei aukų vajų, į kurį jautriai 
mūsų tautiečiai iš visos Australijos 
atsiliepė. Motinai nepasisekus dar 
prieš mirtį išsiųsti sūnaus Ameri
kon, ji puoselėjo mintį surasti jos 
širdžiai mielą lietuviškų evangeli-

BANKSTOWN APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Remiantis Krašto Valdybos ben- 
draraščiu Nr. 5 iš š.m. liepos 29 d. 
A.L.B. Bankstown Apylinkės na
rių visuotinis susirinkimas šaukia
mas 1964 m. spalio 18 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Bankstown lietu
vių salėje “Dainavoje” (East Ter
race Bankstown). Laiku nesusi
rinkus reikalaujamam narių skai
čiui, susirinkimas įvyks už pusės 
valandos ir bus skaitomas teisėtu 
nežiūrint dalyvių skaičiaus.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKE
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo rinkimas.
3. Mandatų komisijos sudary

mas.

pas Lenkus
mentinis lenkų kalba filmas, tru
kęs 50 min. Filmoje pavaizduo
tos pirmosios lenkų — vokiečių 
karo dienos ir vėliau, lenkų di
vizijos dalyvavimas invazijoj.

Abiejų tautybių skautai (ir 
tėveliai) dar likosi laužui, kuris 
vyko “Dainavoje”. Ilgai trukusi 
minėjimo programa išvargino di
delius ir mažus, bet prie “laužo” 
suskambėjusios dainos, šokiai ir 
pasirodymai vėl visus atgaivino 
ir jei ne skubančios laikrodžio 
rodyklės, abi pusės buvo pasi
ruošusios dar ilgai laikytis. Prie 
laužo mūsų skautams vadovavo 
tunto laužavedys ps. A. Alčiaus- 
kas (jis ėjo ir t. adjutanto parei
gas tą dieną) padedamas s.v.v.sl. 
M. Rudžio.

Lėtai skirstėsi įsismaginę skau
tai, o vyresnieji vis ragino pas
kubėti namo, nes tėveliai gal per 
daug nerimauja jų belaukdami.

šventėje nepastebėjęs kitų 
lenkų jaunimo organizacijų, už
klausiau, ar be skautų jų dau
giau ir nėra? Man buvo atsaky
ta, kad tik per savaitgalio mo
kyklą ir skautus lenkai mato tau

AMERIKOS PREZIDENTO RINKIMAI Paruošė Verus

Laimėtojas — Suskaičiavus 
dadgumų balsų ir įsitikinus, koks 
kandidatas laimi, pralaimėtojas 
kapituliuoja ir pasveikina išrink
tų prezidentų. Išrinktasis padė
koja jį palaikusiems ir būna pri
siekdinamas sausio mėn.

(Pabaiga) 

kų šeimų. Kunigas jau buvo nu
matęs jos sūnui vienų evangelikų 
australų šeimų Brisbanėje. Patį 
paskutinį momentų man pasisekė 
susirišti su mielu bičiuliu, broliu 
skautininku Aleksandru Jakštu 
Sydnėjuje, kuris su Ponia atvyko 
netrukus Melbournan ir su velione 
pasirašė atatinkamų dokumentų 
Algiuko įsūnijimui. Motina labai 
nusiramino ir džiaugėsi suradus 
savo širdžiai mielus savo sūnui tė
vus. Jos sūnus Algis po jos mir
ties tuoj išvyko Sydnėjun į savo 
naujus namus pas jį įsūnijusius 
V. ir A. Jakštus. Motinos ligos 
metu, apie šešias savaites, jį glo
bojo nuoširdūs mūsų tautiečiai 
Vincas ir Lydija Petruševičiai iš 
Nunawadingo, Melbourne prie
miesčio.

Gimnazijos mokytoja Ida Sta
naitytė, išgyvenusi 48 metus, pa
tyrusi daug vargo ir kančių, išsi
vadavo iš šio pasaulio varžtų. Ji 
mirė su viltimi, kad jos sūnus Al
gis išaugs geru ir šviesiu žmogumi, 
sąmoningu lietuviu. Tikėkime, kad 
jis nenuvils velionės Motinos lū
kesčių ir vilčių! Tebūnie jam V. 
ir A. Jakštų namai, tikrai surasti 
GIMTIEJI NAMAI!

A. Krausas....

4. šešių atstovų į Krašto Tary
bą rinkimas.

5. Klausimai ir sumanymai.
6. Susirinkimo uždarymas.
Pagal A.L.B. Statutą, siūlyti 

kandidatus ir rinkti atstovus gali 
kiekvienas Bendruomenės narys, 
ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus 
ir sumokėjęs nario mokestį už 1964 
m. Renkamais gali būti Bendruo
menės nariai ne jaunesni kaip 21 
metų amžiaus ir turį teisę balsuoti. 
Jei pats kandidatas susirinkime 
nedalyvauja, susirinkimo prezi
diumui turi būti patiektas kandi
dato raštiškas sutikimas būti ren
kamu. Renkant atstovus balsuo
jama slaptai. Kandidatai, gavę 
daugiausia balsų, skaitomi išrink
tais. Jei kandidatai gautų po ly
giai balsų, išrinktu laikomas vy
resnis amžiumi.

Maloniai kviečiame kuo skait- 
lingiau dalyvauti.

Bankstown Apylinkės 
Valdyba

REIKALINGA 
SKUBIAI

moteris prie portfelių gamybos 
(patyrimas nebūtinas) ir siuvė
ja su patyrimu.

Kreiptis: Lizard & Co.,
104 Regent St., Redfern. 

Tel. MX 2664.

tinį jaunimo išlaikymą, todėl tik 
jie ir yra lenkų visuomenės glo
boje. Kai kur veikia futbolo ko
mandos ar kitos mažos specifinės 
grupės, kuriomis rūpinasi tuo 
besidomintieji arba atskiri klu
bai.

Lietuvių skautų reprezentavi- 
mas buvo gerai suorganizuotas, 
tvarkingas, punktualus ir pasise
kęs. Reikalui esant, mokame bū
ti drausmingi ir vieningi, čia 
man prisimena Dr. Gaškos žo
džiai, pasakyti atsisveikinant 
Bankstowne:

“Mes nesame gausūs skaičiu-

Istorija — Nuo 1789 m., kai 
pirmuoju prezidentu buvo išrink
tas George Washington, ligi 1964 
m. 36 asmenys buvo Amerikos 
prezidentu. Washington išbuvo 
prezidentu dvi kadencijas, o F.D. 
Roosevelt buvo išrinktas iš eilės 
net ketvirtai kadencijai.

Latvija...
(Atkelta iš psl. 3)

gauti dar sunkiau nei Rygoj. Jį 
tačiau galima pamatyti niekad 
sostinėj nesibaigiančiose žemės 
ūkio produktų parodose...

Šveicaras turėjo progos pasi
kalbėti dėl tokios katastrofalios 
žemės ūkio padėties su latvių 
komunistais. Jie neprieštaravę 
jo nuomonei, kad Latvijos ūkis 
vėl žydėtų kaip anksčiau, jei 
ūkininkams būtų leista turėti 
nuosavos žemės bent 2 ha ir su
daryta rinka privatiems produk
tams parduoti. Tik buvo jaučia
ma, kad žurnalisto pakalbinti ko
munistai netiki, jog šitai Mask
va kada nors leistų.

Kremlius galėtų, mano žųrna- 
listas, Pabaltijo respublikas pa
versti ekonomiškai klestinčiais 
kraštais, kurie, eksportuodami 
javus, jo kasą pripildytų taip 
trokštamais milijonais svetimos 
valiutos. Užuot to siekęs, jis pri
metė latviams ūkinę sistemų, ku
ri iš esmės priešinga jų mentalu 
tetui ir kuri juos padarė fatalis- 
tiniais minimalistais, darbe tero- 
dančiais pastangų tiek, kiek jų 
reikia, kad pramistum. Tas pat 
tinka ir pramonės bei amatų sek
toriui.

SAVARANKUMO VILTYS
Esą daugybė latvių komunistų 

būtų už šitokią išimtinę ūkio pa
dėtį savo krašte. Nuo 1957 m., 
sudarius Latvijos liaudies ūkio 
tarybą, latviai pasistengę ūkinį 
potencialą labiau išnaudoti savo 
reikalams. Bandyta ūkinį plana
vimą taip pakreipti, kad nebūtų 
reikalo įsigabenti darbo jėgos iš 
Sov. Sąjungos. Tokiu būdu laiki
nai buvęs užkirstas kelias rusi
nimui.

žurnalistas susidarė įspūdį, kad 
Pabaltijo respublikos daug labiau 
saugojamos nuo “nacionalistinių 
nuokrypų” nei, pvz., Gruzija. Vis 
dėlto tarp latvių komunistų pa
stebima grupė, kuri tikisi, kad il
gainiui Maskva įžvelgsianti, jog 
Pabaltijy neįmanoma taip ūki
ninkauti, kaip iki šiol. Gal būt, 
vienų kartų bus prieita prie to, 
kad sovietai grynai dėl ekonomi
nių priežasčių Pabaltijo respubli
koms sudarys išimtinę padėtį; ji 
būtų naudinga abiem pusėm. Be 
abejo, tam šiuo tarpu nematyti 
jokių ženklų — konstatuoja švei
carų žurnalistas, — bet ateity 
ūkiniai reikalavimai galį nugalėti 
sovietines dogmas. (E) 

mi, todėl turim būti vieningi...”
Ponia R. Saudargienė per pus

valandį — greitomis paruošė 
“žiogelį” pasirodymui. Skautų 
tėveliai priėmė pietums toliau 
nuo Bankstowno gyvenančius 
skautus, nes tarp pamaldų ir mi
nėjimo buvo labai mažai laiko, 
o suspėti reikėjo. P. Kęstutis 
Narbutas, su skautams gerai pa
žįstamu “kalėjimu” padėjo iš
spręsti transporto klausimą, kur
suodamas tarp Bankstowno ir 
Bass Hill lietuvių kolonijos.

Už gražių lietuvių reprezenta
cijų pas lenkus, mūsų skautams 
ir jiems padėjusioms priklauso 
mūsų tautinio pasididžiavimo pa
dėka.

M. A-nė

Pareigos — Amerikos (prezi
dentas yra tautos ir krašto tar
nyboje. Ir nors jis yra krašto 
ginkluotų pajėgų viršininkas, jis 
nėra diktatorius. Jis valdo su se
nato pritarimu. Jo prezidentavi
mas dabar apribotas dviem ka
dencijom po ketverus metus.
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A.L.F.A.S DARBAI >; 1. Išsiųskite laiku kalėdinius siuntinius: vietoje sudaro- X

“VARPO” JUBILIEJUS
Penkiolikos metų jubiliejaus 

minėjimas įvyko rugsėjo 6 d. Pa
maldose klubas dalyvavo su savo 
vėliava. Turininga ir sportinin
kams pritaikintą pamokslą pasa
kė kun. P. Vaseris. Tuoj po pa
maldų įvyko ir minėjimas, kuria
me klubo pirmininkas p. A. Blad- 
jevičius į garbės prezidiumą pa
kvietė dabartinę Sp. Klubo val
dybą, K. Mieldažį — steigiamojo 
susirinkimo organizatorių, Apy
linkės Valdybos Pirmininką J. 
Pelenauską, parapijos kleboną 
kun. P. Vaserį, visus buvusius 
klubo Valdybų pirmininkus, ku
rie tebegyvena Melbourne ir vi
sus sportininkų trenerius. Atida
rymo kalboje klubo pirmininkas 
priminė visus reikšmingesnius 
įvykius ir asmenis 15 metų lai
kotarpyje ir kartu išreiškė džiau
gsmą, kad klubas nuolat didėja 
narių skaičiumi ir talkininkais. 
Klubui mielai talkininkauja vi
sos Melbourne veikiančios 
viškos organizacijos.

Minėjimo metu buvo 
šiaurės Amerikos Lietuvių
šinio Rinktinės vizitui prisimin
ti ženkliukai, kurie jų nebuvo 
dar gavę viešint amerikiečiams.

Sukakties proga “Varpą” svei
kino raštu: Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Val
dyba ir Australijos Lietuvių Stu
dentų S-ga. žodžiu sveikino: Mel
bourne Apyl. V-bos vardu J. Pe- 
lenauskas, Kun. P. Vaseris, Skau
tų Tunto “Džiugo” vardu tunt. 
Makulis, Moksleivių Ateitininkų 
vardu — Petraitytė, Melb. Liet, 
Moterų Soc. G-bos D-jos vardu 
— Matukevičienė, Melb. Liet.

lietu-

įteikti 
Krep-

Katalikių D-jos vardu — E. Mar- 
konienė, Dainos Sambūrio vardu 
— L. Balčiūnienė, Parapijos 
Choro vardu — K. Mieldažys, 
Kat. Federacijos ir “Tėviškės Ai
dų” vardu — Petraitis, Karių 
“Ramovės” Melb. Sk. vardu 7. 
Šalkūnas ir Melb. Klubo Tarybos 
vardu p. Petrašiūnas.

Visiems sveikintojams už 
reikštus linkėjimus padėkojo 
bo pirm. A. Bladzevičius.

Neapsieita ir be meninės da
lies. Skambiai ir galingai nu
skambėjo solo dainos, padainuo
tos solistų P. Rūtenio ir P. Mor
kūno. Pabaigai pasirodė ir 
tas — L. Balčiūnienė ir P. 
tenis.

Minėjime dalyvavo apie
žmonių. Tegyvuoja “Varpas”!1

(va)

pa- 
klu-

due- 
Rū-
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PADĖKA
Melbourne Lietuvių

Klubo “Varpo” Valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems už sveikini
mus ir linkėjimus, pareikštus 
raštu ar žodžiu. Solistams P. Rū
teniui, P. Morkūnui ir L. Balčiū
nienei už išpildymą meninės da
lies ir visiems už skaitlingą atsi
lankymą. ,

Melb. Liet. Sp. Klubo 
"Varpo” Valdyba

Sporto

“Varpo” valdybos, dėl as-13 
meniškų reikalų, išdirbęs klube
14 metų, pasitraukė “TĖVAS" 
(J. červinskas). Nedaug Austra
lijoj mes turime žmonių, kurie 
per tiek metų aukojo laiką, pini
gą ir sveikatą mūsų jaunuome
nės labui. Garbė Tau, “Tėve”!

Australijos krepšinio olimpinė 
komanda, dabar viešinti Formo- 
zoje, žaidė trejas krepšinio run
gtynes prieš išskrendant į Japo
niją. Pirmose rungtynėse austra
lai Susitikę su “All Stars For
mosan” krepšinio komanda pra
laimėjo 80:78 (46:39). Šioje ki
niečių komandoje žaidė šeši tau
tinės Kinijos olimpinės koman
dos žaidėjai. Antrąsias rungty
nes australų olimpinė gana įti
kinančiai laimėjo 87:76. Paskuti
nės rungtynės Formozoje taip 
pat pasibaigė australų pergale 
prieš taut. Kinijos olimpinę ko
mandą 74:50. Australijos krepši
nio sąjungos sekretorius Mr. 
A,M. Ramsay pareiškė, kad aus
tralai krepšininkai turi labai 
daug vilčių pakliūti į olimpines 
varžybas, ypatingai kai Vokieti
ja ir Čekoslovakija pasitraukė iš 
varžovų.

Tokio olimpijada prasideda 
spalio 10 d. ir baigsis spalio 24 d. 
Atidarymo metu, stadione pakils 
visos valstybinės vėliavos, cen
trinėje ložėje savo vietą užims 
Japonijos imperatorius. Sugro
jus Japonijos himną prasidės vi
są dalyvių paradas, kuris tęsis

PŪKINĖS KALDROS

Šių metų pabaigoje įvykstan
čiose Australijos Lietuvių Meno 
Dienose Melbourne, kur tuo 
pačiu metu vyks ir Sporto šven
tė, numatoma išleisti specialus 
leidnys, kuriame maždaug po 
du puslapius skiriama ir paski
riems sporto klubams. Visa me
džiaga su nuotraukomis turi bū
ti pasiųsta Meno Dienoms Ren
gti Melbourne Komiteto pirmi
ninkei p. E. Žižienei 14 Leo
nard Str., Northcote, Vic.

Šiais metais klubų pirminin
kų ar įgaliotinių metiniame su
sirinkime visi apyskaitiniai pra
nešimai visų klubų valdybų turi 
būti padaryti raštu, kurio vie
nas nuorašas padarius praneši
mą turės būti atiduotas suvažia
vimo* prezidiumui.

ALFAS Valdyba yra nusipir
kusi už £120.0.0 garsinį filmą 
iš Adelaidės ABC televizijos, 
kur rodoma Amerikos lietuvių 
krepšinnkų prieš Pietų Austra
lijos rinktinę rungtynės, šis fil
mas buvo specialiai pagamintas 
pagal ALFAS Valdybos užsaky
mą. Prieš išsiunčiant į Ameriką 
jis bus duotas klubams ir komi
tetams, kurie panorės jį pama
tyti ar parodyti vietose.

šiais metais Sporto šventėje 
bus griežtai laikomasi nustaty
tos jaunių amžiaus ribos, ir vi
si jauniai žaidėjai bus patikrin
ti pagal turimas ALFAS Valdy
bos kartotekas.

ALFAS Valdyba nuo šių 
metų griežtai stebės, kad šven
tėse atidarymo ir uždarymo iš
kilmių metu dalyvautų visi uni
formuoti šventės dalyviai. Prieš 
atidarymo ir uždarymo iškilmes 
vienas iš ALFAS Valdybos na
rių patikrins pagal registracijos 
sąrašus visų Įdubų žaidėjus. 
Šios tvarkos nesilaikančius klu
bus ALFAS Valdyba remdama
si šventės statuto 10-ju para
grafu baus pinigine bauda iki 
£10.0.0. Taip pat ALFAS Val
dyba imsis griežtų priemonių ir 
prieš netvarkingus, nedrausmin
gus bei nemandagius žaidėjus, 
kurių elgesys nesiderinąs su ge
ru sportininko vardu, bus nepa
teisinamas ir baudžiamas.

Dabartinė ALFAS Valdyba 
yra padariusi naują Australijos 
lietuvių sporto veiklos statutą, 
kuris jau išsiųstas susipažinimui 
visiems sporto klubams ir spor
to šventės metu atstovų suvažia
vime bus pasiūlytas priimti.

s

miems siuntiniams rekomenduojame vilnones skareles, kos
tiumines medžiagas, odines, kurtkes ir t.t. gaunamas pas mus 
urmo kainomis.

2. Lietuvoje artinantis žiemai siūlome Europoje suda
rytus maisto siuntinius:

COSMOS Kalėdinis £13.5.0 
4 sv. miltų, 3 sv. sviesto, 
2 sv. taukų, 2 sv. ryžių, 2 
sv. cukraus, 1 sv. pupelių 
kavos, U sv. ovomaltino, 1 
sv. saldainių, 1 sv. gluko- 
zės, lį sv. razinkų, i sv. pi
pirų, i sv. laurų lapų. 
COSMOS 8 ...... £10.18.0
40 sv. kvietinių miltų.

Kainos australiška valiuta įskaitant viską. Produktai 
daniški, šveicariški; pristatomi per 6 savaites Lietuvon. No
rintiems siunčiamas pilnas katalogas.

COSMOS TRADING CO.
(Sav. A. Vaitiekūnas)

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. 379-2325

COSMOS 2 £ 15.3.0
10 sv. taukų, 10 sv. cukraus, 
10 sv. ryžių, 10 sv. kvietinių 
miltų.
COSMOS 4..............£ 16.6.0
20 sv. taukų, 10 sv. cukraus, 
10 sv. ryžių arba miltų.
COSMOS 1 ...... £18.15.0
10 sv. taukų, 10 sv. sviesto, 
10 sv. cukraus, .10 sv. ryžių.

v9
H

8I

v

8
....S

Vienas iš svarbiausių statuto 
punktų yra pasiūlymas dabarti
nį ALFAS Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Valdybos vardą sutrumpinti ir 
pakeisti 
Sporto 
A.L.S., 
ninkas, 
kas.

į Australijos Lietuvių 
Sąjungą sutrumpintai 
kurią sudarytų pirmi- 

sekretorius ir iždinin-

Neteisingi priekaištai
šiaurės Amerikos lietuvių 

krepšininkų išvyka jau praeity
je. Mūsų visų lūkesčiai ir viltys 
išsipildė. Gal kas ir tikėjosi 
daugiau, bet šimtai mūsų tautie
čių kone visose Australijos lie
tuvių kolonijose, buvo nustebin
ti ir su pasigėrėjimu stebėjo 
rungtynes.

Organizuojant šią išvyką Aus
tralijos lietuvių visuomenė bu
vo gana abejinga, tai parodo 
aukotojų skaičius ir surinktų 
pinigų suma: 970 svarų, net ne
pilnas tūkstantis. Manau, kad

45 minutes. Po tarptautinio ir 
Japonijos olimpinių komitetų 
prezidentų kalbų Japonijos im
peratorius paskelbs XVHI-ją 
olimpijadą atidarytą ir skambant 
olimpiniam himnui, kurį atliks 
jungtinis choras, aštuoni japonų 
sportininkai įneš olimpinę vėlia
vą. Tuo pačiu laiku pro priešin
gus vartus į stadioną įeis Romos 
atstovai ir įteiks Tokio guberna
toriui praėjusios Romos olimpi- 
jados vėliavą. Pasibaigus šioms 
iškilmėms bus uždegtas olimpinis 
aukuras su iš Graikijos sportinin
kų atnešta olimpine ugnimi. Per
skaičius olimpinę priesaiką lėk
tuvai ore virš stadijono išrašys 
olimpinį ženklą — penkis milži
niškus susipynusius olimpinius 
žiedus.

mandos paliks olimpinį Tokio 
stadioną ir tuo ši olimpijada bus 
baigta.

Japonijos olimpiniams vado
vams daug rūpesčių sukelia da
lyvaujančių šalių himnai, dau
giau ne dėl politinių, bet dėl 
techniškų priežasčių, ries pavz., 
Kanada turi net tris himnus, 
Burma vieną, kuris atliekamas 
įvairiomis meliodijomis atskirai 
prezidentui, atskirai tautiniam 
susirinkimui ir atskirai sportinėms 
varžyboms. Ir himnų laikas yra 
problema. Taip Anglijos himnas 
trunka 6 minutes, o Ispanijos 
vos 28 sekundes!

Uždarymo iškilmės įvyks spa
lio 24 d. Po dalyvių parado virš 
stadiono bus pakelta tautinės 
Graikijos, Japonijos bei Meksikos 
(kur įvyks sekanti olimpijada) 
vėliavos ir nuskambės tų šalių 
himnai. Vėliau chorui giedant 
olimpinį himną nusileis olimpinė 
vėliava ir bus užgesinta olimpinė 
ugnis. Šviečiant 200 fakelų ko-

Blackpool baseino didvyre ang
lų laikraščiai vadina 17-kametę 
olandę A. Cock, kuri neseniai pa
siekė naują delfino stilium pa
saulio plaukimo rekordą 110 jar
dų nuplaukusi per 1:05,1. Žurna
listų paklausta, kiek mylių ji 
kasdien besitreniruodama nu
plaukia, ji atsakė, kad tiksliai 
neapskaičiavusi, bet, atrodo, kad 
visas kartu sudėjus ji lengvai iš 
Olandijos pasiektų Tokio olimpi- 
jadą. Jos manymu visa Olandijos 
plaukimo komanda yra labai ge
rai pasiruošusi.

dauguma aukojo tik todėl, kad 
buvo renkama, bet savos' ini
ciatyvos neparodė.

Pasitaikė nesklandumų, ku
rių šios išvykos organizatoriai 
negalėjo išvengti, ne dėl neap
dairumo ar nesugebėjimo, bet 
vientiktai, kad tai ne nuo jų 
priklausė. Čia didelį ir spren
džiamąjį balsą turėjo šio kraš
to šeimininkai ir Australijos! 
krepšinio sąjunga, be kurios pa
geltos ir sutikimo ši išvyka bū
tų neįvykusi.

Mūsų spaudoje pasirodę strai
psniai iškėlė šios išvykos vertę 
mūsų jaunimui ir mums, bei pri
tarimą ateityje panašiam žygiui. 
Žinoma, kaip ir visuomet, atsi
rado tokių kurie panūdo knistis 
po atlikto darbo pamatais, ieš
kodami neigiamybių, kurių ieš
kant visada randama.

Ir štai “Mūsų Pastogės” 36 
numeryje, sporto skyriuje tilpo 
R. Sidabro straipsnis, klaidinąs 
ir taip jau nuo sporto nutolusią 
mūsų visuomenę. Rašo, kad 
nrieš išvyką ir jos metu pasige
do propagandos australiškoje 
spaudoje. Siūlo daugiau inicia
tyvos ir pasimokyti iš broliu lat
viu. Atrodo, kad šio straipsnio 
autorius mažai ar visai neskaitė 
australu spaudos. Išvykos metu, 
kiekviename dienos numeryje 
buvo rašoma anie Amerikos lie
tuvius krepšininkus: ar tai nuo
trauka ar šiaip komentarai anie 
vakarykščias rungtynes, pažy
mint rungtynių vietą ir laika. 
Mažesnėse vietovėise tai buvo 
dienos jvykis ir aprašymai tilpo 
nirmuose puslapiuose. Kada ir 
kur buvo rašoma daugiau anie 
latviu snorto jvvkius australiš- 
koie snaudoie? Aš. manau, kad 
broliai latviai galėtų pasimokyti 
iš mūsų!

Sunku sunrasti ka strainsnio 
autorius nori nacakvti dėl bilie
tu kainu. šeši šilingai nėr ma
žai. dešimt nėr daug! Verkšlena, 
kad Perfb’e kainos nėr žemos, 
o vaikams dar nunimntos! Kito
je skilfvie deiuoia: kodėl vaikai 
nebuvo leidžiami veltui. Čia ir

kodėl 
turėjo 

Adelaidės

Salamonas nesuprastų, 
Pertho lietuvių vaikai 
mokėti daugiau, o 
privalėjo būti leidžiami veltui.

ALFAS v-ba paliko bilietų 
kainas nustatyti kiekvienai vie
tovei savo nuožiūra, kas ir buvo 
padaryta. Kad vienoje ar kito
je vietovėje keletas tautiečių dėl 
“aukštos” bilietų kainos ar “ne- 
pasiturėjįmo” negalėjo pamatyti 
rungtynių; nuostolis labai ma
žas, net neminėtinas mūsų spau
doje. Bet gi teko matyti ir to
kių, kurie 10 — 15 metų buvo 
“apsikasę” ir iki sekančios išvy
kos vėliai jų nematysime. Taigi 
kas norėjo pamatyti, tam pro
pagandos užteko netik lietuviš
koje, bet ir australiškoje spau
doje ir bilietų kainos neaukš
tos.

Rungtynių programas sudarė 
ALFAS V-ba pagal tos vietovės 
komiteto ar klubo pageidavi
mus. Žaistos 25 rungtynės, iš 
kurių tiktai keturios pareikala
vo atiduoti “viską”, kad laimė
jus. Tad kalbėti apie rungtynių 
orogramos perkrovimą ir “su
kąstus dantis” yra Amerikos lie
tuviu krepšininkų neįvertinimas 
ir įžeidimas. Gal reikėjo suma
žinti rungtynių skaičių ir pada
ryti daugiau “partijų”?!

Skyrelyje apie ALFAS v-bos 
ženkliuką, vargšelis pasimeta 
ženkliuko ir medalio sąvokose. 
ALFAS v-ba Siaurės Amerikos 
lietuviu krenšininkų vizitui at
žymėti išleido tiktai žen
kliukus: aukso, sidabro ir bron
zos, kurie pasai klubų ir sve
čiu priėmimo komitetų sąrašus 
buvo oaskirstvti. o ne išda
linti. Auksinis nėr V. Adam- 
kavičiu buvo įteiktas Pasaulio 
lietuviu Bendruomenės pirmi
ninkui J. Bačiūnui. o sidabri
niai V. Adamkavičiui. V. Gry
bauskui ir J. Jonavičiui. Tei 
snorto klubai nasinlvs ir ras rei- 
Valinaa įteikti aukso ar sidabro 
ženkliukus, soortinėie veikloie 
nusinelnhisiems asmenims, ne
manau. kad ALFAS v-ba nesu
tiktu ir nepatvirtintų. Tad tam

KOMUNISTAI APIE 
AMERIKOS LIET.
KREPŠININKUS

Lietuvos okupantui sovietinei 
Rusijai ir jos tarnams lietuviš
kiems komunistams labai pikta, 
jei tarptautinėj plotmėj pasiro
do lietuviai tremtiniai ar emi
grantai ir tuo primena pasauliui, 
jog Lietuva yra Sovietų oku
puota. šitai dar kartą paliudijo 
kažkoks Vytautas Kazakevičius, 
“Tiesoj” (rugs. 10 d. 212 nr.) pa
rašęs piktą straipsnį apie lietu
vių krepšininkų išvyką Australi
jon. Rašeiva dūksta, kad laisvo
jo pasaulio lietuvių spauda krep
šininkų išvyką laikė ne tik spor
tiniu, bet ir tautiniu įvykiu, gar
sinančiu lietuvių vardą. Jis ban
do Amerikos lietuvių krepšinin
kų rinktinę nuvertinti ir sporti
niu požiūriu, nes, girdi, ir pati 
išeivių spauda rašiusi, kad tai 
tik "vidutinio lygio amerikiečių 
kolegijų komanda”. Dar blogiau 
esą su rinktinės žaidėjų lietuviš
kumu: iš 11 tik 4-5 tekalbą lie
tuviškai. Jie nutautę todėl, kad 
“buržuaziniai nacionalistai viską 
daro, kad jaunimui būtų atkirsti 
keliai į bendradarbiavimą su Ta
rybų Lietuva”... Tikrieji Lietu
vos vardo garsintojai esą tik so
vietinės Lietuvos sportininkai.

(E)

reikalingas šis ' išsireiškimas; 
“Davė, kam pakliuvo”, šis prie
kaištas yra noras užgauti AL
FAS v-bą ar pasijuokimas iš jos 
darbų?!

Pabaigoje rašoma: ...“ar ne
reikėjo mūsų sporto vadovybei 
oasikviesti į talka pagelbinį ko
mitetą, kuris būtų palengvinęs 
valdybos darbą šiam istoriniam 
išeivijos lietuvių sportininkų 
žveiui tinkamiau atlikti.” Stip
riai sugestijonuoiama, kad AL
FAS v-ba ši istorinį lietuvių 
sportininkų žygį atliko netinka
mai, nors buvo pasikvietusi 
kiekvienoje vietovėle po pagel
binį, prie sporto klubo, o kur 
io nebuvo, toks komitetas veikė 
su apylinės valdybos pagelba. 
Pats ano straipsnio autorius bu
vo pakviestas j toki komitetą; 
*okiu būdu irsi prisidėjo prie 
“netinkamo” žygio pravedimo.

Stebėtina, kad snorto vetera
nas iš kurio mažiausiai tikėtasi, 
atsilienia šitokiu strainsniu apie 
"nikiai navvkusia šiaurės Ame
rikos lietuviu krenšininku išvy
ką Australiioie. Taip nat nesu
prantamas šitokio strainsnio ti
kslas: Priekaištai ar noras kitų 
atliktus darbus nuvertinti.

V. Baltutis

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220
Rockdale stotis.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamos ir išsimokė jimui. Mes kalbame vokiškai.

EUROPIETIS SPECiT AUSTAS _------ .
OPTIKAS / A

! Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių -jL , _ J
: akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., f F**/
• šeštad. 9-13 vai. J

8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 1 I
' Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall) \ «

Tel. 63-2231
► ' ■ •

♦-*

Jauni prancūzai iš Lyon mies
to, šachmatininkas J. Golach ir 
šaltkalvis A. Garijeans, negalėda
mi apsimokėti savo kelionės, su
manė į olimpijadą važiuoti dvira
čiais. Jų kelias per Prancūziją, 
Graikiją, Turkiją, Iraną, Afga
nistaną, Pakistaną, Kiniją ir Ja
poniją. Kelionėje kiekvieną die
ną numato važiuoti po 130 mylių 
ir laiku atvykti atidaryme. Atgal 
tikisi grįžti laivu, nes savo tuš
čias kišenes jie tikisi papldyti 
uždarbiais Japonijoje.

• « •
šioje olimpiadoje pirmą kar

tą dalyvaus ir tinklinio žaidėjų 
komandos. Moterų varžybose da
lyvaus Japonija, Sov. S-ga, Len
kija, Rumunija, JAV, Korėja. 
Turėjusi dalyvauti ir Brazilija,

bet dėl finansinių sunkumų atsi
sakė. 

* • *
Visi parengiamieji olimpijados 

darbai bus baigti rugpjūčio 31 
d. Jau dabar atlikta apie 99% vi
sų darbų. Pagrindinis rengėjų 
rūpestis buvo naujų kelių prave- 
dimas: olimpinį stadioną su ae
rodromu, miesto centru ir uostu 
jungs 23 nauji platūs greitkeliai.

« • •
Pagrindines viltis laimėti auk

so medalių Italija deda į savo 
tradicinį sportą — dviračių lenk
tynes, kurias jie užpildo1 visose 
varžybose ir gimnastikoje, kur 
dalyvaus septyni gimnastai.

* • •
Naujosios Zelandijos bėgikas

P. Snell tikisi olimpijadoje lai
mėti du aukso medalius: jo turi
mame pasaulio rekorde 800 met
rų ir 1500 metrų, nes, pagal jo 
trenerį, šiuo metu pasaulyje nie
kas nepasiekia tokio gero laiko, 
kaip šis naujazelandietis. 

♦ ♦ •
Rimtas ginčas Japonijoje buvo 

iškilęs dėl moterų tinklinio ko
mandos sudarymo, nes japonių 
ir pasaulio čempionių komandos 
“Nichibo Kaizuka” treneris buvo 
atsisakęs į olimpinę komandą 
įsileisti kitas japones žaidėjas. 
Galų gale buvo rastas kompro
misas, kai treneris sutiko įsileis
ti ir kitas 6 žaidėjas su sąlyga, 
kad jas panaudos tik stovint tvir
tai jo komandai. L.

KAČIUKAI KOMUNISTAI
Mokyklą pažadėjo aplankyti in

spektorius. Mokytojas paruošė 
mokinius, ką kiekvienas galės pa
rodyti. Mažasis Ivanas parašė sa
vo istoriją: "Mes turime juodą 
kate. Ji turi tris mažus kačiukus. 
Visi kačiukai yra komunistai”. 
Mokytojas pagyrė ir, kai atvyko 
inspektorius, liepė mažajam Iva
nui savo istoriją paskaityti. Iva
nas skaitė: “Mes turime juodą 
katę. Ji turi tris mažus kačiukus. 
Du kačiukai yra komunistai”. 
Mokytojas nustebo ir paklausė:

— Kodėl tik du?
Ivanas paaiškino:
— Buvo trys. Bet šį rytą vie

nas atvėrė akutes ir pradėjo ma
tyti, tai liko tik du..,

5



MŪSŲ PASTOGĖ 1964 m. rugsėjo 28 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

AT-KŲ SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 20 d. p.p. česnavičių 
namuose įvyko Sydney Studentų 
Ateitininkų Būrelio susirinkimas.

Duosnių šeimininkų gražiai pa
vaišinti būrelio nariai pradėjo ofi
cialią susirinkimo dalį, kurią dau
giausia užėmė einamieji klausimai, 
ypač artėjanti ateitininkų stovyk
la 1965 m. sausio mėn. prie Mel
bourne.

Vėliau laikinai įrengtame ekra
ne susirinkusieji stebėjo dalį dva
sios vado kun. P. Martuzo gausių 
spalvuotų nuotraukų iš ' Romos, 
Šveicarijos ir kitų vietovių, o taip 
pat ir iš Sydney lietuvių jauni
mo parengimų. Be to, teko pama
tyti kol. inž. R. Zakarevičiaus ir 
kol. V. Vaičiurgio padarytų nuo
traukų iš neseniai įvykusios būre
lio išvykos.

Seimininkų dar kartą pavaišinti 
kavute ir įvairiais skanumynais 
būrelio nariai išsikirstė namo.

TAUTOS ŠVENTĖ 
MELBOURNE

Rugsėjo 8-sios — Tautos šventės 
minėjimas Melbourne įvyko rugsė
jo 13 d.

Šventė pradėta iškilmingomis 
pamaldomis, kurias atlaikė kun. P. 
Vaseris.

Lietuvių Parapijos choras, vad. 
p. P. Morkūno, įspūdingai pagie
dojo šv. Cecilijos mišias, o p. M. 
Aukštikalnienė solo pagiedojo 
“Avė, Maria” (Šuberto).

Taip pat pamaldų metu bažny
čioje prieš altorių išsirikiavo ir 
vėliavos su palydovais: tautinė, 
karių veteranų “Ramovės”, Kata
likių Moterų Draugijos, Sporto 
Klubo “Varpo”, ateitininkų ir 
skautų. Kun. P. Vaseris tai dienai 
pasakė jautrų pamokslą.

Po pamaldų tikrai gausus tau
tiečių būrys suplaukė į jaukią Co- 
pin Masonic salę Punt Rd. Prah- 
ram, kur įvyko Melbourno apyl. 
valdybos ruoštas Tautos šventės 
minėjimas.

Pagerbus įneštas tautinę, sporto 
klubo ir skautų vėliavas minėjimą 
pradėjo apyl. p-kas p. J. Pelenaus- 
kas ir pakvietė svečią iš Yallourn 
poetą Juozą Mikštą — Šilainį skai
tyti paskaitos.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Bankstowno Liet Savaitgalio Mo

kykla intensyviai rengia vaikų 
vaidinimą “Pagrobtasis karalai
tis”, kurį stato ir režisuoja ponia 
R. Saudargienė. Veikalėlis nu
matomas pastatyti lapkričio 21 d. 
Tai rytietiško stiliaus dramatizuo
ta pasaka.

Pastatymą globoja Bankstown 
apylinkės Kultūros Taryba, admi
nistruoja p. Mindaugas Šumskas.

*
B-nės Savaitgalio mokykloje 

Adelaidėje juostų audimo pamokos 
tęsiamos ir toliau: mirus mokyto
jai A. Jurgelionienei jos vietoje 
stojo mokytoja p. J. Maželienė.

*
Spalio 31 d. Soc. Globos Moterų 

Draugija Sydnejuje rengia jaukų 
šeimyninį vakarą. Programoje 
numatoma nematytų staigmenų.. ♦

Spalio 2 — 8 d. d., Canberroje 
(Bible House, Garema Place, Civic 
Centre) įvyksta Kazio Kemežio ir 
Jurgio Janavičiaus dailės darbų 
paroda.

*
Moterų Sekcija Adelaidėje pasi

žymi savo aktjrvumu. Po neseniai 
įvykusių Sekcijos paregimų nu-

PATAISA

matoma: lapkričio 8 d. Madų pa
radas, kuriam vadovaus p.p. J. Va- 
bolienė ir G. Paškevičienė.

Kartūno balius lapkričio 2 d.
Bendros Kūčios gruodžio 24 d. 

Visi parengimai Adelaidės Liet, 
Namuose.

*
Estedfod (Adelaidėje) deklama

vimo, vaidybos ir kalbėjimo vy
resniųjų sekcijoje, varžybose daly
vavo ir lietuvaitė’ Dalia Viliūnaitė 
laimėdama visus 10 skirtų prizų 
ir dar priedo vienuoliktą už laimė
jimą viso dešimtuko.

*
Adelaidės viešoji biblioteka (De

ference Library skyrius) inž. J. 
Riaubai tarpininkaujant nupirko 
10 lietuviškų knygų. Bibliotekoje 
numatomas ir specialus liet, kny
gų skyrius “Lithuania”.

*
Adelaidiškis Jonas Vosylius, po

rą metų išbuvęs kelionėje po pa
saulį, rugsėjo 9 d. sugrįžo vėl į 
Adelaidę.

*
Canberiškis Petras Pilka, kuris 

keliauja aplink pasaulį, neseniai 
viešnagėj© pas J. J. Račiūną Ta
bor Farmoje.

*
šiandien lietuvių turistų pasau

lyje yra gana gausu, štai nese
niai grįžo iš kelionės po pasaulį 
melbureiškis prekybininkas V.

Prelegentas remdamasis istorikų 
Dlugošo Šapokos ir Ivinskio raš
tais atskleidė ano meto Lietuvos 
galybės kūrėjo Vytauto Didžiojo 
asmenį ir pasiūlymą jį karūnuoti 
Lietuvos karaliumi, o taip pat mū
sų kaimynų lenkų, ypač to meto jų 
augštosios dvašiškijos priešiškumą 
ir klastingą karūnacijos sutrukdy
mą. Paskaitą J. Mikštas — Šilai- 
nis baigė Himno žodžiais — var
dan tos Lietuvos vienybė težydi.

Meninę minėjimo dalį pradėjo 
jaunutė Birutė Prašmutaitė, pade
klamuodama Leonardo Žitkevičiaus 
eilėraštį “Lietuvos laukai”.

Toliau solistas Paulius Rūtenis, 
palydimas p-lės D. Jokubauskaitės 
pianinu, padainavo kelias liaudies 
dainas, o pianistas Klevas Ru- 
dzenskas paskambino porą Cho- 
pin’o kūrinių. Po to vėl išgirdo
me p. P. Rūtenį kaip dailiojo skai
tymo menininką, kuris paskaitė iš
traukas iš Putino — Mykolaičio 
veikalo “Prikaltas Prometėjus”.

Minėjimo pabaigai mielas Mel
bourno Dainorių Sambūris, diri
guojamas p. A. celnos, gražiai pa
dainavo keletą skambių lietuviškų 
dainų. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. IGA

LATROBE VALLEY
Rugsėjo 18 d. įvykusiame Latro

be Valley lietuvių Tautos Šventės 
minėjime tarė žodį vietos seniūni
jos seniūnas p. F. Sodaitis ir pas
kaitą skaitė J. Mikštas.

Malonu buvo minėjime matyti 
svečius melbourniškius: ALB Mel
bourno apylinkės pirmininką (ta
rusį svarų žodį) su ponia, Melbour
no Moterų Soc. Globos pirmininkę 
p. A. Matukevičienę su vyru ir gra
žų būrelį Sales seniūnijos lietuvių 
su savo seniūnu p. Drungyla prie
šaky.

Sekančią dieną p. p. Sodaičių na
muose, Morwelly, įvykusiame po
būvy, šeimininkui pasiūlus, p. A. 
Matukevičienė pravedė “Mūsų Pas
togei” paremti mezliavą.

Aukojo: V. Mikalauskas £ 5.4.0, 
J. Žvingėla £ 5.0.0, R. Norke 
£ 2.0.0. ir po £ 1 — J. Tutlys, J. 
Leknius, K. Matukevičius, F. So
daitis ir J. Mikštas.

Yalloumo Dulkė

Aniulis, kelionėje išbuvęs apie 7 
savaites. Savo turistinę kelionę 
jis derino ir su biznio reikalais.

*
Po paskutinės operacijos susi

komplikavus padėčiai canberiškis 
p. S. Kovalskis, buvęs ALB Kraš
to Valdybos p-kas, neseniai Syd
nejuje buvo operuotas antrą kartą. 
Tikimės, kad ši operacija bus pa
vykusi. *

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pirmininkas p. J. J. Ba
čiūnus asmeniškai paaukojo Mūsų 
Pastogei 100 dol. už specialaus nu
merio išleidimą Amerikos lietuvių 
krepšininkų gastrolėms Australi
joje atžymėti. KuAca

Pranešimai
MOTERŲ SUSIRINKIMAS 

MELBOURNE
Melb. Liet. Moterų Soc. Globos 

D-ja spalio mėn. 4 dieną, sekma
dienį 1.30 vai. p.p. 297 Hoddle St., 
Collingwood (Dainos Sambūrio 
būstinėje) šaukia savo METINĮ 
SUSIRINKIMĄ. Be normalios su
sirinkimo eigos, bus dar aptaria
ma įvairūs parengimai Meno Die
nų metu ir tolimesnė D-jos veik
la.

Visos D-jos narės ir rėmėjos 
prašomos dalyvauti kuo skaitlin
giausiai ir pasikviesti daugiau 
draugų ir pažįstamų.

Po susirinkimo vaišės — kavu
tė.

MLMSG D-jos Pirm.

MELBOURNE APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Remiantis Krašto Valdybos ben- 
draraščiu No.5 iš liepos 29 dienos 
1964 m. Melbourne bus renkami 
atstovai į Krašto Tarybą.

Tam tikslui spalio 18 dieną 1.30 
vai. p.p. M.U. salėje 168 Hoddle 
St., Collingwood šaukiamas visuo
tinis ALB Melbourno Apylinkės 
narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Krašto Tarybos atstovų rin

kimai.
2. Einamieji reikalai.
Savos bendruomenės reikalai vi

siems turi būti svarbūs — ateiki
me visi.

Melbourne Apyl. V-ba.

MIRUSIEJI
Rugsėjo 13 d. Sydnejuje mirė 

Ona Sabulienė, sulaukusi 78 m. 
Kilusi nuo Rokiškio.

Rugpjūčio 30 d. Brisbanėje mi
rė Stasys Butvydas, 63 m. Palai
dotas rugsėjo 2 d. palydėtas gau
saus būrio lietuvių.

PRANEŠIMAS
Spalio 3-5 d. Sydnėjaus skautų 

“Aušros” tuntas ruošia 3-jų die
nų iškylą į Ingleburną. Skautai- 
ės suvažiuoja į stovyklavietę 
spalio 3 d. iki 10 vai. ryto.

Neturintieji savo transporto 
priemonių renkasi prie Banks
towno lietuvių -namų, spalio 3 d. 
prieš 7 vai. ryto, iš kur su p. Nar
buto “kalėjimu” (dengta prekių 
išvežiojimo mašina) bus nuvežti 
į stovyklavietę. Iškylautojo mo
kestis 15 šil.

Į iškylą priimami tik skautai 
arba jaunuoliai-ės, norintieji sto
ti į skautus. Iškylos uždarymas, 
spalio 5 d. 12 vai.

“Aušros” Tunto Vadija.

“TĖVIŠKĖS AIDŲ" 
VAKARAS

Spalio 17 d., šeštadienį, ruo
šiamas Tėviškės Aidams paremti 
balius :— vakaras. Numatyta įdo
mi meninė programa, kuriai iš
pildyti pakviesta solistė p. M. 
Bernotienė, Algis Plūkas su Bi
jūnėlių ir Rožyčių ansambliu, 
baletas ir kt. Vakaras žada būti 
šumnus.

am.

PRANEŠIMAS
Rugpjūčio 28 dienos visuotinia

me susirinkime išrinktoji Cabra- 
matta apylinkės valdyba pasis
kirstė pareigomis: pirmininkas V. 
Jaras (adresas: 10 Thomas St, 
Merrylands, N.S.W., tel 637 4618), 
iždin. K. Butkus ir sek. I. Dūdai- 
tienė.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Gal yra besidominčių lietuviš

komis radijo valandėlėmis? “Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto Va
landėlė”, kasdien perduodama per 
Madrido radiją 4.35 vai. rytų 
Australijos laiku (Eastern Stan
dard Time) rytais 31 metro ban
ga ir ji kartojama 49 metrų banga 
5.40 vai. p.p. rytų Australijos lai
ku. Transliacijos vyksta kiekvieną 
dieną ir programa trunka 20 mi
nučių.

I r • i ’
AUKOS MŪSŲ PASTOGEI
J.J. Bačiūnas (U.S.A.) prisiun

tė “M.P-gei” 100 dol (£44.14.9) 
auką..

Per Latrobe Valley seniūną p. 
Sodaitį Mūsų Pastogei prisiųsta 
£17.4.0 aukų, surinktų privačiame 
pobūvyje. Aukas sudėjo: V. Mika
lauskas £5.4.0, J. žvingėla £5, R. 
Norke £2, J. Tuflys £1, J. Leknius 
£1, K. Matukevičiūtė £1, F. Sodai
tis £1 ir J. Mikštas £1.

Mieliems Mūsų Pastogės rėmė
jams reiškiame nuoširdžią padėką.

ALB Krašto Valdyba

Laisvė brangiau
TARPTAUTINIO KOMITETO KRIKŠČIONIŠKAI KULTŪRAI 

GINTI KONGRESAS VIENOJE

Pereitame M.P. Nr. paskelbtoje 
Sydney Liet. Mot Soc. Globos 
Draugijos padėkoje pastebėta ne
tikslumų. Padėkoje nebuvo paminė
tas prekybininkas p. A. Narbutas, 
aukojęs Spaudos Baliuje Draugijos 
laikomam bufetui maisto produk
tų; taip pat prisidėjo p. P. Dau- 
kienė, o p. Rušienė paaukojo gra
žų tortą.

Atsiprašydamos už įvykusius 
netikslumus čia pat reiškiame su
minėtiems asmenims gilią padėką.

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijos Valdyba

TOKIO OUMPIJADA
“Jeigu Tokio išliko pergyvenęs 

1923-jų metų žemės drebėjimą ir 
karo meto bombardavimus, tik
riausiai jis išliks ir po olimpija- 
dos”, taip prasitarė vienas To
kio taksistas.

18-sios olimpijados metu, kuri 
įvyks spalio 10-24 d.d. Tokio ti
kisi sulaukti apie 7000 spojrti- 
ninkų iš 90 kraštų.

ImportersHansa Trading Co. „ ,Exporters
195-197 Flemington Rd., North Melbourne, N.I 

Tel. 30-3347
Didžiausia ir labiausiai patikima siuntinių firma, su sa

vo skyriais visose Australijos valstijose, su pilnais V/O 
Vneshposyltorg įgaliojimais siųsti jūsų pačių, paruoštus siun- 

>; tinius, o taip pat priima įvairių dovaninių siuntinių užsaky- 
£ mus persiųsti jūsų artimiesiems į Sov. Sąjungą. Žemiausios 
J aptarnavimo ir persiuntimo kainos. Greitas ir rūpestingas ap- 
K tarnavimas. Norį smulkesnių informacijų prašomi kreiptis į 

įstaigą Melbourne arba asmeniškai teirautis kiekviename šių 
skyrių:
BRISBANE: 12 Pine St., Bulimba, Qld, tel. 

" 10 Vale St., Red Hill, Qld.
SYDNEY: 590 George St. (Crystal Palace 

tel. 61 3265.
CANBERRA: Flat 3, 14 Hayley St., Ainslie, ACT. 
MELBOURNE: 197 Flemington Rd., North Melbourne, 

tel. 30 3347.
306 The Causeway, City, Tel. MF 6673. 

LAUNCESTON: 41 William St., Launceston, Tas. 
GEELONG: 79 Ryrie St., Geelong, Vic., tel. 3216. 
ADELAIDE: 18 Torrens Ave., Fullarton, tel. 7 3626.

39 Chesser St., City, tel. W 2684.
41 Tapleys Hill Rd., Hendon, tel. 4 2879. 

PERTH: 58 Alma Rd., Mt. Lawley, tel. 28 3046.

Reikalaukite katalogų ir kainoraščių, ir įsitikinsite,

£

S

B i £ I

95 5086.

Arcade), City,

Reikalaukite katalogų ir kainoraščių, ir įsitikinsite, kad >*< 
>♦{ mūsų firma yra pigiausia siuntinių persiuntimo institucija 
>♦< Australijoje. J

Paskutinio karo pabaigoje To
kio, Japonijos sostinė tebuvo tik 
griuvėsių krūva, šiandie Tokio 
turi 10 su puse milijono gyven
tojų ir skaitomas pats didžiausias 
metropolis visame pasaulyje. 
Pats miestas perkimštas .gatvės 
siauros, o judėjimas toks didelis, 
kad kamšatyje jaučiais galėtu
mei pro Tokio greičiau prava
žiuoti, negu automobiliu. Di
džiausias galvosūkis ir buvo, kaip 
išspręsti olimpijados metu susi
siekimo klausimą. Paskubomis 
buvo nutiesti greitkeliai nuo ae
rodromo ir miesto centro į olim
pinį stadioną. Stadione pastaty
tos naujos halės pagal naujausią 
architektūrą ir aišku japoniška
me stiliuje. Tačiau ir pats sta
dionas nėra vienoje vietoje. Yra 
įrengta 21 olimpinis stadionas ir 
33 atskirų žaidynių vietovės, tarp 
kurių susisiekimas sunkiai iš- 
spendžiąmas. Tam tikslui praves
ti 22 vadinami olimpiniai keliai. 
Pagrindinių Tokio gatvių vardai 
išrašomi ir lotyniškomis raidė
mis, nors šiaip miesto gatvelės 
be vardų ir namai neturi nume
rių.

Antras didelis galvosūkis tai 
svečių apgyvendinimo klausimas. 
Be pačių japonų, kurių tikimasi 
iš viso krašto apie keletą mili
jonų, dar tikimasi apie 30.000 
svečių iš užsienio.

Olimpijados sportininkai nu
matoma apgyvendinti buvusiose 
kareivinėse, kurias po karo buvo 
užėmę amerikiečiai ir tik nese
niai jas perdavė japonams. Čia 
apie 600 patogiai įrengtų namų, 
kuriuos dabar aprūpino baldais 
ir taip čia susidarys olimpinis 
miestelis atletams.

Registruoti atletų rekordines

pasekmes japonai įrengė pačius 
moderniausius elektroninius prie
taisus, galinčius užregistruoti 
vieną tūkstantąją sekundės.

Olimpinis fakelas, kuris bus 
uždegtas Olimpo kalne Graikijo
je saulės spinduliais, pasieksi 
Tokijo stadioną pačiu egzotiš
kiausiu keliu. Specialus tam ja
ponų lėktuvas su atitinkamomis 
ceremonijomis neš olimpinį de
gantį fakelą per Istambulą, New 
Delhi, Rangooną, Bangkoką, Kua
la Lumpur, Manilą, Taipei, Na
ha, Okinava. Per Japoniją 7000 
mylių fakelą neš estafetiniai bė
gikai. Ir taip olimpijada įžengs 
ir į Azijos žemyną.

Olimpijadoje be oficialių atle
tų iš pavergtos Lietuvos, kurie 
eis tik Sov. Sąjungos vardu, ga
li būti lietuvių ir iš kitur, o taip 
pat ir vienas kitas turistas, ta
čiau apie tai sunku ką spėlioti. 
Jeigu tai būtų kitokie olimpiniai 
nuostatai, mūsų Amerikos lietu
vių krepšinio rinktinė, kurią ne
seniai globojome Australijoje, 
tikriausiai dalyvautų žaidynėse 
ir gal būt net užimtų vieną iš 
pirmųjų vietų. Gaila, kad spor
te lemiamą žodį taria politika ir 
pavergtieji kraštai negali būti 
reprezentuojami.
V^JV^V^WuV.yw.’.WMV,

JUOKAIS
YRA KO GAILĖTIS...

Toli gyvenęs nuo miesto ir 
spauda nesidomėjęs kaimietis 
kartą pateko į miestą ir su
sižavėjo jo prašmatnybėmis. 
Ypač jį nustebino liftas, ku
rį jis stebėjo atsidėjęs. Stebėda
mas jis pamatė, kad į liftą įėjo 
sena moteris, o kai liftas nusi
leido, iš jo išėjo jauna graži mer
gaitė.

— Kaip kvailai padariau, kad 
neatvažiavau su žmona, — apgai
lestavo kaimietis...

SALAMONIŠKAS 
SPRENDIMAS

Karo metu anglams bendradar
biaujant su amerikiečiais, vis 
dėlto buvo kai kurių nesklandu
mų. Vieni ir kiti besinaudodami 
bendromis valgyklomis, turėjo 
papročių nesutarimų: vieni išger
ti mėgdavo prieš valgymą, kiti 
po valgymo. Karo vadas tačiau 
rado išeitį.

— Vyrai, nesiginčykime: pa
gerbdami amerikiečių paprotį, 
gerkime prieš valgant, o pagerb
dami britų paprotį, gerkime pa
valgę...

Žinomoji tarptautinė organiza
cija, Komitetas Krikščioniškajai 
Kultūrai Ginti, rugsėjo 7 — 9 die
nomis Vienoje turėjo savo Kongre
są, kuriame dalyvavo 23 tautų at
stovai ir trijų tautų stebėtojai. 
Prie Komiteto Pabaltijo valstybės, 
Lietuva, Latvija ir Estija, turi sa
vo Sekciją, kuriai eilė metų pirmi
ninkauja dr. P. Karvelis.

Kongresas ir šiais metais, kaip 
ir praeityje, buvO įspūdinga mani
festacija komunizmo užmačioms 
atskleisti ir pasidalinti patyrimu, 
kaip prieš šią didžiąją mūsų laikų 
nelaimę kovoti. -Diskutuojant lais
vojo pasaulio šiandienines parei
gas, dr. Karvelis ilgesnėje kalboje 
nagrinėjo Sovietų įtaigas, prisi
dengiant tariamu taikingumu ir 
atoslūgio siekimu, palenkti laisvąjį 
pasaulį pripažinti Sovietų užgrobi
mus ir susitaikyti su milijonų pa
vergimu. Ypač didelio pritarimo 
susilaukė kalbėtojo teigimas, kad 
Chruščiovo svaičiojimai, esą Sov. 
Sąjunga, sukurdama Pabaltijo 
valstybėse pramonę, šiems kraš
tams atnešė gerovę, yra grynas 
melas. Pramonė ok. Lietuvoje ir 
kituose Pabaltijo kraštuose yra ne 
kas kita kaip kolonializmo apraiš
ka, išnaudojant jų gyventojų dar
bo jėgą. Apie jokią gerovę oku
puotose Pabaltijo valstybėse ne
tenka kalbėti. Jokio palyginimo 
su jų gerove nepriklausomybės lai
kais negali būti, nes padėtis šių 
kraštų kolchozuose ir sovehozuose 
yra lygi baudžiavos laikams. Pra
monės darbininkas toli gražu ne
gali už savo uždarbį nusipirkti to, 
ką jis galėjo nesunkiai įsigyti lais
voje rinkoje prieš Sovietų agresiją. 
Tikrai akiplėša yra Chruščiovas 
— pabrėžė toliau kalbėtojas, — kai 
jis drįsta viešai teigti, esą mes už 
sovietinių lęšių lėkštę būtume linkę 
savo laisvės atsisakyti. Jeigu ir 
auksiniai būtų sovietinės vergovės 
pančiai — laisvės jie mums neat
stos.

Kongreso metu dr. Karvelis tu
rėjo progos padidinti Lietuvos 
draugų eiles. Jis buvo kartu su

kitais delegacijų pirmininkais pri
imtas Austrijos kanclerio dr. Klau
so. Jam teko susipažinti su vienu 
ukrainiečiu, kuris ilgus metus da
linosi sunkią kalinio dalią su vysk. 
Ramanausku.

Spaudos konferencijos metu dr. 
Karvelis iškėlė, kad Sov. Sąjunga, 
užgrobusi taikingas Pabaltijo val
stybes ir sulaužiusi visas draugiš
kumo sutartis, yra karo nusikal
tėlis pilna to žodžio prasme. Lais
vasis pasaulis didžiai nusidėtų, jei 
jis pripažintų dabartinį status 
quo Europoje ir tuo būdu įteisintų 
Sovietų užgrobimus. Sovietų pa
vergtos tautos laukia, kad laisva
sis pasaulis vieningai Sovietus 
prispirs visoms jų imperializmo 
aukoms suteikti laisvo apsispren- 
dmo teisę; be jos taikos ir gero 
tautų sugyvenimo nebus.

Kai kurių Vakarų valstybių vy
rai Kongreso metu pažadėjo, kad 
mokyklų vadovėliuose ir žemėla
piuose bus stengiamasi atitaisyti 
klaidą, Pabaltijo valstybes žymint 
kaip Sovietų teritoriją, o ne kaip 
Sovietų Sąjungos okupuotus kraš
tus. (E)

GRYBŲ PARODA VILNIUJE

Rugsėjo 5 d. Vilniuje atidary
ta pirmoji Lietuvos grybų paro
da, kurioj išstatyta 116 grybų 
rūšių, augančių mūsų miškuose. 
Jų tarpe yra net 76 valgomųjų 
grybų rūšių. Parodos šeiminin
kai — Botanikos instituto dar
buotojai, patys surinkę ekspona
tus parodai. (E)

*
Lietuvoje minėta poeto Leono 

Skabeikos 60 m. gimimo sukaktis. 
Jis mirė 1939 m. Jo poezijos rin
kinys “Po juodojo angelo spar
nais” buvo išleistas dar jam 
esant gyvam, tad laisvoje Lietu
voje. Tik dabar “Vaga” išleido 
L. Skabeikos poezijos rinkinį 
“Vidurnakčių aikštėse”. Knygoje 
sudėti laiškai, atsiminimai, pa
aiškinimai ir poeto testamentas.
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