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Pas nukentėjusius nuo 
potvynio lietuvius

Didžiausio N.S.W. valstybės is
torijoje potvynio padaryti nuosto
liai vertinami dešimtimis milionų 
svarų. Nukdn tėjus lems nuo pot
vynio padėti aukos vlstebeplaukia 
iš visos Australijos ir užsienių. 
Bet vistlek tai tik lašas didžio
sios nelaimės jūroje, į kurią yra 
patekęs nemažas būrys Ir lietuvių.

“Mūsų Pastogės” bendradarbis 
B. Liūgą, spec, buvo nuvykęs į 
Maitlandą, į vieną labiausiai nuo 
potvynio nukentėjusi miestą, ku
riame gyvena ir keletas lietuvių 
šeimų. Jis rašo:

"Maitlandas dar atrodo tarsi 
didžiulis šiukšlynas. Gatvėse, kie
muose baldai, čiužiniai, indai ir 
kitokios relkmenės, bei sugriautų 
namų dalys suversta krūvomis, 
guli susimaišę su dvokiančiu pur
vu. Didžioji gatvė pravalyta ir jos 
pakraščiu vyksta judėjimas. Bet 
mažesnės gatvės dar ilgai lauks 
savo eilės. Dabar žmonės jomis 
braido basi augštat atsiraitę kel
nes, mat, glitus purvas nuplėšia 
batus nuo kojų. Raudonasis Kry
žius rytais dalina maistą, nes dau
gelis žmonių Iš kitur jo negali 
gauti I Maitlandą gabenamas 
maistas iš tolimiausių vietų žmo
nėms ir pašaras gyvuliams.”

Toliau nuo miesto dviejų lietuvių 
namai dar lankymosi dieną buvę 
apsemti. Viename jų gyvena Bar- 
čluliūnas, kito pavardės nepasise
kę sužinoti. Prie jų priplaukti ne
buvę priemonių.

Toliau mūsų bendradarbis rašo:
“Kitos nuo potvynio nukentėju

sios lietuvių šeimos: 1) Bronius 
Meškauskas su žmona ir 4 vaikais: 
Henrikas 7 m., Vitas 4 m., Marija 
2 m., Rūta 1 metų. 2) Viktoras 
Prasauskas su žmona ir sūnumis: 
Liudu 13 m., Feliksu 11 m. 3) Jo
nas Barčiuliūnas, žmona Ir 4 ma
žamečiai valkai. Stasys Gansaus- 
kas su žmona ir dukromis: Irena 
10 m., Birutė 4 m.

Sengat vietovėje (Vollsend Rd.) 
nuo potvynio nukentėjo Jono Pet
raičio šeima (5 asmenys).”

Toliau Jūsų bendradarbis patei
kia tokį vaizdą: 'Tautiečiai labai 
skaudžiai nukentėję. Bevelk visos 
šeimos liko be drabužių, žuvo bal
dai, indai ir kitos namų reikmenės. 
Namai žiauriai sugadinti: sienos 
permirkusios, iširę, pamatai, išju
dinti. Daugumą reikės perstatyti. 
Permirkusių sienų ir purvo dvoki
mas toks stiprus, kad kvėpuoti 
suniki^.” i

Aplankęs Stasio Gansausko na
mą rašo: “Namas medinis, dviejų 
augštų. Tas antrasis augštas ir 
išgelbėjo šeimą. Į Jį pasisekė Ir 
truputį namų apyvokos daiktų su- 
kraustyti. Apatinis augštas buvo 
iki lubų vandens apsemtas. Van
deniui nutupėjus ant grindų pasi
liko 2-jų pėdų dvokiančio purvo 
sluogsnis, kurį išmetęs ant šali
gatvio Gansauskas su šeima susi
spaudęs miega antrame augšte. 
Bet nepakeliamas puvėsių kvapas, 
maisto paruošimui Ir gėrimui 
vartojamas nešvarus vanduo, su
daro didelį pavojų sveikatai.”

•NEWCASTLIO LIETUVIAI 
PIRMIEJI TIESIA PAGALBOS

RANKA
Iš Newcastlio “M.P.” Red. gavo 

pranešimą, kad vietos lietuviai Soc.
Globos Komiteto vardu organi
zuoja rinkliavą nukentėjusiems 
nuo potvynio tautiečiams sušelpti. 
Tikimasi surinkti apie 50 svarų ir 
juos išdalinti nelaimės ištiktiems

BULGANINAS ŽINO
KAIP TVARKYTIS
Naujasis Sovietų Sąjungos mi

nisteris pirmininkas maršalas Bul
ganinas, perėmęs valdžios vadžias 
iš Malenkovo, pradėjo atleidinėti 
“nepajėgius” ministerius ir į jų 
vietas sodinti sau ištikimus drau
gus. Iki šiol jis padarė. 19 tokių 
plakeitimų augščiausiose valdžios 
viršūnėse. Pastaroji auka — kul
tūros ministeris Georgi Alexand
rov. Jis atleistas kaip nepajėgiąs 
kultūrinius reikalus tvarkyti. Alex
androv kultūros ministerlu buvo 
paskirtas pereitų metų kovo mėn. 
Jis yra Sov. Sąjungos Mokslo Aka
demijos narys ir istorijos bei fi- 
lozofijos ekspertas. Jo vieton pa
skirtas ambasadorius Lenkijai A. 
N. Mihailov.

Bulganinas tvirtlnasi Ir kariuo
menėje. Per trumpą laiką jis 10 
generolų pakėlė į maršalus. Avia
cijos maršalas Shigarev pakeltas 
į vyr. oro pajėgų maršalo laipsnį.

Vakarų stebėtojai generolų pa
kėlimus vertina kaip politinį Bul- 
ganino ėjimą ir norą atsidėkoti ar
mijos vadams už jo grupės rėmi
mą pašalinant Malenkovą.

Neramumai Belgijoje
Jau antra savaitė Belgijoje pa

dėtis labai įtempta. Ministeris pirm. 
A van Acker pareiškė parlamen
te: “Romos katalikai Belgiją pas
tatė ant pllietinio| karo slenksčio”. 
Jo parešlkimą papildydamas už
sienių reikalų min. Paul — Henri 
Spaak pasakė: “Dabartiniai įvy
kiai Belgijoj reiškia, nei daugiau 
nei mžiau, revoliuciją”.

Nermumai ir demonstracijos 
vyksta Bruselyje, Louvaine, Moss 
ir kituose miestuose, kur katali
kiškų universitetų studentai ir 
mokyklų mokiniai suruošė masinių 
demonstracijų. į policiją svaidomi 
akmenys, kiaušiniai, bulvės, apel
sinai. Policija sklaidydama demon
strantus vartoja ašarines bombas, 
savo Izdeles. Demonstrantus sklai
do raitoji policija. Daug sužeistų. 
Mokyklų mokiniai buvo paskelbę 
vienos dienos streiką ir vaikščio
dami gatvėse šaukė prieš vyriau
sybę nukreiptus šlikius.

Augščiausios įtampos įvykiai 
pasiekė kovo'26 d., kada. Brusely
je katalikai suruošė masines de
monstracijas. “Žygiui” į Bruselį” 
Belgijos katalikai ruošėsi ilgesni 
laiką ir šitam užkirsti kelią vy
riausybė griebėsi griežtų priemo
nių. Miestas buvo apjuostas trijų 
eilių spygliuotų vielų užtvara, ap
link miestą buvo Išstatytos stip
rios kariuomenės sargybos, sutrau
kta policijos papildymų iš provin
cijos. Nežiūrint į tai, demonstra
cijos mieste įvyko, nors ir ne to
kiu plačiu mastu. Gatvėse buvo 
susidūrimų su policija ir kariuome
ne. Tūkstančiai demonstrantų areš
tuota. Daug sužeistų.

Demonstracijos prasidėjo vy
riausybei nutarus sumažinti subsi
dijas katalikų mokykloms. Iki šiol 
joms per metus subsidijų buvo 
duodama per £ 31 mliioną, dabar 
subsidijas norima sumažinti apie 
£ 4,5 milionų. Katalikų vadovybė 
pareiškė, kad toks sumažinimas 
yra pasikėsinimas prieš katalikų 
bažnyčios laisvę ir katalikišką mo
kyklą. Vyriausybe skelbia, kad 
subsidijos sumažinamos ekonomi
niais sumetimais. Už vyriausybės 
projektą parlamente balsavo 113, 
prieš 88. Vyriausybę nuo 1954 m. 
balandžio mėn. sudaro socialistų 
— liberalų koalicija. Prieš tai 
trejus metus valdžią turėjo krikš
čionys demokratai.

brolams dar prieš Velykas.

AUKAS NUO POTVYNIO NU
KENTĖJUSIEMS TAUTIEČIAMS 
PRAŠOME SIŲSTI ŠIAIS ADRE
SAIS: “Mūsų Pastogė”, Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W. (pažymint 
“nukentėjusilems nuo potvynio”)' 
ir Rev. S. Gaidelis SJ, 264 Miller 
St., North Sydney, N.S.W. Į aukų 
rinkimo talką kviečiamos įsijungti 
karitatyvinės organizacijos vieto
se ir surinktus pinigus persiųsti 
vienu iš nurodytų adresų.

Parodykime tautinį solidarumą 
ir padėkime broliams nelaimėje. 
Dar, neužmirškime: Tas, kas duo
da tuojaus — daugiausiai duoda.

' Red.

NUTARIA IR
, SUSITARIA

Maskvos radijas praneša, kad 
Sov. Sąjunga ir septynios sateli
tinės valstybės (Lenkija, Rumuni
ja, Čekoslovakija, R. Vokietija, 
Vengrija, Bulgarija ir Albanija) 
pasiekė pilno susitarimo dėl jung
tinės kariuomenės vadovybės.

Maskvos radijas nurodo, kad 
šių 8 Rytų Europos kraštų susi
tarimas buvęs būtinas, kaip at
svara prieš Paryžiaus susitarimus, 
kurie Vak. Vokietiją įtraukia į 
Vakarų gynybos organizaciją.

Pranešime nepateikiama deta
lių, bet spėjama, kad vyriausiu 
vadu būsiąs maršalas Konstantin 
Rokossovsky, dabartinis Lenkijos 
krašto apsaugos ministeris ir vy
riausias kariuomenės vadas. Roko
ssovsky karo metu vadovavo sovie
tų divizijoms ginant Maskvą ir 
Leningradą. Jis apdovanotas 
“Raudonojo herojaus” ordinais.

Vakarų politiniai stebėtojai Mas
kvos pareiškime nieko naujo nema
to. Sakoma, kad šitas nutarimas 
jau buvęs padarytas pereitų' metų 
gruodžio mėn. ir tik dabar pas
kelbtas.

JAV užsienių reikalų ministeri
jos nuomonės reiškėjas nurodo, kad 
niekam nėra paslaptis, jog komu
nistų valdomi Europos kraštai yra 
visiškoj Sovietų Sąjungos kontro
lėje ir dabar paskelbtas nutari
mas tėra tik formalus klausimo 
sutvarkymas ir pripažinimas situ
acijos, kuri jau daug metų Rytų 
Europoj egzistuoja.

Hatoyama ir coegzistenci- 
ja su Sovietais

Naujai perrinktas Japonijos mi
nisteris pirmininkas Ichiro Hatoy
ama pareiškė, kad jisai dės vi
sas pastangas siekdamas coegzis- 
tencijos su komunistiniu pasauliu. 
Jis nurodė, kad specialus pasiun
tinys vyks į JAV, kad paaiškintų 
jo vyriausybės politiką dėlnumato- 
mų ryšių su Sov. Sąjunga.

Japonijos užsienių reikalų mi
nisteris Mamoru Shigemitsu sako: 
Japonijos vyriausybės politika bus 
grindžiama bendradarbiavimu su 
JAV ir kitomis laisvojo pasaulio 
tautomis. Tačiau reikalinga eiti 
prie normalių santykių atstatymo 
su Sov. Sąjunga ir pradėti glau
desnį politini bei ekonominį ben
dradarbiavimą su kitomis Azijos 
tautomis.”

Susitiks 4 Didieji ?
Vashingtonas oficialiai praneša, 

kad 4 Didžiųjų konferencijos gali-
mybės yra rimtai svarstomos.

Konferencijos sušaukimo klau
simą viešai, iškėlė demokratų par
tijos senatorius Walec George, kar
tu reikalaudamas, kad konferenci
ja būtų sušaukta dar šiais metais.

Respublikonų senatorius Aiken, 
prltardams sen. George pareiški
mui, nurodo, kad Vakarai nieko 
nepraras atsisėdę prie vieno stalo 
su sovietais. Jis mano, kad vieną 
dieną gal bus šis tas laimėta, bet 
nieko nebus laimėta, jeigu nieko 
nebus daroma.

Senatorius William Knowland, 
respublikonų vadas senate, pareiš
kė, kad JAV atsiduria prieš izo
liacijos pavojų, kuris gręsia iš są
jungininkų, puoselėjančių “apra

minimo” politikos idėją ir besivi
liančių kurioje nors konferencijoje 
užbaigti “šaltąjį karą”. Knowland 
priešingas bet kokiai konferencijai, 
prieš kurią sušaukiant Sov. Sąjun
ga neparodytų, jog ji j Ją ateis 
su gera valia. Jis išrulškė baimę, 
kad konferencijoj, sušauktoj grei
tu laiku, laisvojo pasaulio sąjun
gininkai nebus vieningi.
"Kai kurie mūsų sąjungininkai, 
laikydamiesi “nuglostymo” politi
kos, šitai ryškiai pademonstravo 
darydami sugestijų, kad Quemoy 

ir Matsu salos būtų perleistos Kom. 
Kinijai, kaip atlyginimas už gink
luoto konflikto sustabdymą For- 
mozoj” pasakė sen. Knowland.

Prezidentas Eisenhoweris kovo

Importo suvaržymai jau 
veikia

Senatorius N. O’Sullivan, preky
bos ir muitų ministeris, pranešė, 
kad importo suvaržymai įsigalio
ja nuo š.m. balandžio mėn. 1 d. 
Jie paliečia visą eilę prekių. Im
portuojamų prekių ateinančiais 
biudžetiniais metais numatoma j 
Australiją bus įvežta už £ 75 mi- 
lionus mažiau, negu 1954-1955 fi
nansiniais metais.
' Importo suvaržymai susirūpini

mą sukėlė ypač Anglijoj. Vien 
Lancashire tekstilės pramonė, kaip 
skelbia “Manchester Guardian” tu
rėsianti apie £ stg. 10 milionų 
nuostolių. Suvaržymus pajus ir 
automobilių pramone. Vien iš D. 
Britanijos automobilių importas 
sumažės apie 15.000 mašinų. Eks
pertai mano, kad importo suvar
žymai D. Britanijai kaštuos apie 
£ stg. 20 milionų per metus.

Lėktuvo avarijoj žuvo 
66 žmonės

Pereitą savaitę iš Honolulu skri
dęs JAV karinis lėktuvas su 66 
žmonėmis, pakliuvęs į lietaus aud
rą netikėtai atsitrenkė j kalną ir 
sudužęs užsidegė. Žuvo 9 lėktuvo 
įgulos nariai, 55 kariai, ir motina 
su dukra. Lėktuvas skrido į Cali- 
fomiją. x

Tai ketvirta tokia nelaime avia
cijos Istorijoje.

Prieš keletą dienų Convalr ke
leivinis lėktuvas su 35 keleiviais, 
nukritęs prie Springfieldo (JAV) 
į arimus sudužo, šioj avarijoj žu
vo 12 ir sužeisti 23 žmonės.

Apie 150 mylių nuo šios katas
trofos skridęs 4 motorų lėktuvas, 
kuriame sėdėjo Australijos minis
teris pirmininkas Menzies, buvo 
taip pat atsidūręs sunkumuose, 
bet pilotui pavyko laimingai pa
siekti aerodromą su 3 motorais.

23 d. spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad 4 Didžiųjų konferenci- 
ja tegalės įvykti tik Paryžiaus
sutartį, pagal kurią Vak. Vokieti
ja apginkluojama ir įjungiama i 
Vakarų gynybos sistemą, visiems 
šią sutartį pasirašiusiems kraš

tams ratifikavus.
“Aš vykčiau visur, kur tik būtų 

galima laimėti garbingą talką” — 
pasakė prezidentas. Toliau jis pri
dūrė, kad prieš konferenciją su
šaukiant, reikalinga aiškių geros 
valiok ženklų iš Sovietų Sąjungos.

Nurodoma, kad Sovietai pade
monstruodami gerą valią turėtų 
leisti laisvus rinkimus Vokietijoj, 
pasirašyti Austrijos! taikos sutartį 
ir susitarti su Vakarais dėl Korė
jos suvlenyjimo.

įtakingas dienraštis Christian 
Science Monitor rašo, kad 4 Did
žiųjų paruošiamoji konferencija 
greičiausiai įvyks JAV bir
želio mėn. Jeigu ši konferencija 
pasiseks, tai' vėliau susitiks ketu
rių valstybių vyriausybių galvos.

Iš Londono pranešama, kad D. 
Britanijos ministeris pirm. Chur
chills norėtų, kad konferencija 
įvyktų dar jam minister™ pirmi
ninku esant, nes netrukus Jis nu
mato iš min. pirm, pareigų pasi
traukti. Jį pakeistų dabartinis už
sienių reikalų min. Anthony Eden.

AUSTRALIJA IR FORMOZA
“AUSTRALIJA TURI BŪTI PASIRUOŠUSI DALYVAUTI PIE
TŲ — RYTŲ AZIJOS GYNYBOJ”— SAKO MR. MENZIES.

Australijos ministeris pirminin
kas Menzies, pereito šeštadienio 
naktį parskridęs iš JAV, spaudos 
atstovams pareiškė, kad Iš Aust
ralijos interesų taško žiūrint, Ma
lajų ir Singapūro sėkminga gyny
ba yra gyvybiškai svarbus reika
las. Gi Kom. Kinijos reikalavimas 
Formozos, Quemoy ir Matsu salų 
esąs labiausia pavojingas pasau
lio taikai dalykas.

Toliu ministeris pirmininkas nu
rodė, kad šiuo metu politinė įtam
pa Vakaruose sumažėjo ir tai tik 
todėl, kad Vakarų Europa sustip
rėjo. Bet užtat, Vakaruose padė
čiai stabilizavusis, komunistai sa
vo dėmesį nukreipė į Rytus.

Susitarimo buvo pasiekta ir tai
ka užtikrinta Vietname, bet komu
nistinė Kinija aršią akciją pradėjo 
dėl Formozos ir Pascadores salų. 
Istoriškai ir teisiškai Kom. Kini
jos reikalavimai nepagrįsti. For- 
mozoj prisiglaudė šhntai tūkstan
čių kiniečių, pabėgusių nuo komu
nistinio teroro. Strategiškai For- 
moza ir Pascadores salos šiandien 
sudaro barjlerą prieš komunistų 
agresiją, ši erdvė turi būti išsau

gota nuo komunistų kontrolės.
Australijos ministeris pirminin

kas 10. savaičių praleido D. Britą, 
nijjo, JAV ir Europos sostinėse, 
su tų kraštų vyriausybėmis nagri
nėjo politines Ir karines problemas. 
Jį kelionėje lydėjo krašto gynybos 
ir užsienių reikalų ministerijos 
augštieji pareigūnai.

Vizituodamas Graikiją, Italiją ir 
Olandiją, Menzies tarėsi su tų 
kraštų vyriausybėmis Imigracijos 
reikalais.

šią savaitę Menzies padarys pra
nešimą apie savo pasitarimus mi- 
nisterių kabinetui.

• Iš Danijos plaukia danų lai
vas su 1450 emigrantų į Australi
ją. Jų tarpe yra Frans Verdonk, 
45 m. amžiaus su žmona 42 Bi
jo šeima — 9 sūnūs ir 9 dukros.

Su šiuo “Mūsų Pastogės” nr. 
sustabdomas laikraščio siuntinėji." 
■ras tiems skaitytojams, kurie nė 
ra prenumeratos už 1954 metus 
susimokėję.

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 
smulkesnės informacijos).

į Imigracija Kanadon, Amerikon
■, Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar- 
j! bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome-
*> nės Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplo- 
!■ muotas teisininkas

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B. 
įstaigos adresas:

Prancūzija pritaria Vak.
Vokietijos dalyvavimui 

Europos gynyboj.
Iš Paryžiaus pranešama, kad 

Prancūzijos senatas patvirtino 
Paryžiaus sutartį, pagal kurią 
Vak. Vokietijai suteikiama pilna 
nepriklausomybė ir ji apsigink
lavus įsijungia į Vakarų Europos 
gynybos sistemą.

Patvirtintas ir Saaro klausimu 
susitarimas, kurį pasirašė buv. 
Prancūzijos; min. pirm. Mendes — 
France ir Vak. Vokietijos kancle
ris dr. Adenaueris.

Prancūzijos parlamentas šluos 
susitarimus jau anksčiau yra ra
tifikavęs.

Paryžiaus sutartį yra ratifika
vusi Prancūzija, D. Britanija, Ita
lija ir Vak. Vokietija.

Tikima, kad netrukus šią sutar
tį ratifikuos ir kitos trys Vakarų 
Europos Unijos valstybės:, Olandi
ja, Luxemburgas ir Belgija.

* Iš Saigono pranešama, kad 
į gener. gubern. Tran Van Lam 
Pietų Vietname buvo mesta grana
ta, bet gubernatorius nesužeistas. 
Jis su savo palydovais iš automo
bilio išlipo kalpi tik tuo metu, ka
da granata buvo įmesta j automo
bilį. Pasikėsinimas įvyko Saigono 
miesto centre, apie 200 jardų nuo 
minister™ pirm. rūmų.

1
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Namai ir pinigai
Atrodo dar ne taip senai, bet jau 

praėjo 4 mėnesiai, kaip Sydnėjaus, 
Lietuvių Namų susirinkimo išrln-' 
kta pirmoji Lietuvių Namų Tary-

kęs, jog pradžiai reikia apie £2000. 
Daugelis sau namus pirkome ar
ba statėmės, atd turėtume žinoti, 
kad “depozitas” 'visados sukasi

D. Britanijos armija 
aprūpinama naujais 

ginklais
D. Britanijos karo ministeris 

pranešė, kad D. Britanija yra pa-

NETEKOME VEIKLAUS 
BENDRUOMENĖS NARIO

SU A.A. V. ČEPLIAUSKU ATSISVEIKINANT .
ba. Kiek gi pažengta namų reali
zavimo reikale? Reikia prisipa
žinti — nedaug.

Lietuvių Namų Taryba Iš lai
kinojo S.L. Namų Komiteto per
ėmė apie £ 2000 sumai pasiža
dėjimų Ir apie £ 70 pinigais.

Dar prieš Kalėdas, pirmajame 
posėdyje, Taryba apsvarsčiusi pa
dėtį, priėjo išvados, kad turint 
Lietuvių Namų įstatus, dabar 
svarbiausias ir esminis klausimas 
yra lėšos. Pinigams rinkti, pagal 
pasižadėjimus pasirašiusiųjų sąra
šus, pasiskirstė rajonus ir Tary
bos nariai pradėjo vykdyti lėšų 
telkimo vajų. Per du mėnesius su
rinkta apie £ 600. šiandien jau 
bus klek daugiau. Reikia pripa
žinti, kad daugiausiai susipratę 

'pasirodė kabrtfmatlškiai.
Negausios Cabramatos koloni

jos tautiečiai iki šiol įmokėjo apie

apie tūkstantinę, gi sklypas ir 
tolimame priemiestyje, bet kiek 
arčiau stoties, kaštuoja apie £ 400 
— 500 svarų. O bendri lietuvių 
namai bus didesni už vienos šei
mos namus, tad Ir sklypo reikia 
mažiausiai dvigubai didesnio. Ma
nau, kad frontas turėtų būti apie 
80 pėdų ir gilumon apie 120-200 
pėdų. Sklypas negali būti toli nuo 
stoties. Toks sklypas kaštuos apie 
1000-1500 svarų.

Galima būtų svarstyti kitą ga
limybę, būtent, statyti lietuvių 
namus ant Bankstowno Apylinkės 
turimo sklypo. Bankstowno Apyl. 
Valdyba yra padariusi pasiūlymą. 
Šitas varijantas turi pliusų ir mi
nusų. Pasvarstykime.

Pliusai: 1. Sklypas jau yra ir jo 
nereiktų jieškoti. 2. Sklypas neto
li Bankstowno gelež. stoties — 
apie 7 min. 3. Gatvėj įvestas van-

siruošusi savo armiją apginkluoti 
ir apmokyti naujais ginklais, ku
rių galingumas toli prašoks iki 
šiol žinomus ginklus. Ministeris 
nurodė, kad raketiniais ir atomi
niais ginklais būsianti aprūpinta 
ir žemyno kariuomenė, bet kol kas 
nebus išimti ir iki šiol turimi 
ginklai.

Didžiausias ginklas, kurį gaus 
žemyno armija artimiausioj atei
tyj, esąs naujo tipo tankas Con
queror, L-20 lengvieji priešlėktu
viniai pabūklai (belgiški, pripažin
ti tinkamiausiais ir britų kariuo
menei) bei naujieji automatiniai 
šautuvai.

“Mes esame apsisprendę tobulin
ti ir plėsti karinę organizaciją, 
apginklavimą ir apmokymą savo 
armijos, kad būtume pasiruošę ir 
galėtume sutikti karo grūsmę, tuo 
pačiu metu turime būti tiek pajė-

Visuomenei jau buvo žinoma, 
kad buvęs ALB Adelaidės apylin
kės pirmininkas ir nuolatinis val
dybų narys, žinomas visuomenės 
veikėjas a.a. Vincas čepliauskas 
apie 9 mėn. sirgo plaučių vėžiu.

Nors savo ligos metu velionis ir 
daug kentėjo, bet nenustojo vilties 
gyventi. Visada domėjosi lietuviš
kais reikalais ir del jų labai sie
lojosi. Velionis buvo labai aktyvus 
bendruomenės darbininkas ir rašė 
"Mūsų Pastogei”, “Australijos 
Lietuviui” ir ‘Draugui” (Ameri-

policiją, kad tuo būdu padėtų lie
tuviškam pogrindžiui. Antrą kar
tą okupavus Lietuvą raudonie
siems, Vincas, kaip ir daugelis ki
tų, pasitraukė j Vokietiją. Nacių 
Vokietijai sugriuvus, Vincas vėl 
įtempia savo jėgas naujam lietu
viškam darbui. Buvo Salzburgo, 
Fuldos ir Kasselio komitetų nariu 
iki atvykstant į Australiją.

1 Sydnėjaus uostą Vincas atvy
ko 1948 m. lapkričio 19 d. Bathurs- 
to stovykloje jis vedė Aldoną Va
nagaitę, su kuria dar tais pačiais

£ 200, o dažnas pareiškė, kad pra- 1 
dėjus statybą dar pridės. Jų re-1 
tas klausia, kur lietuvių namai' 
bus. Priešingai, daug apie namus1 
šneką Bankstowno lietuviai — ma-' 
žiauslai įnašu yra įmokėję. Jų pa- * 
slaiškinimai paprastai esti tokie: 
"Deduos! tik prie namų, kurie 
bus Bankstowne statomi”. Kiti 
paklausinėja: kada tie namai bus,' 
kas jais galės naudotis, kur jie 
bus Ir pan. Ir dar sutiksi tokių,' 
kurie aiškins išsijuosę, kad jeigu 
lietuvių namai bus Bankstowne —'

duo, elektra, dujos — reiktų tik 
prijungti. 4. Bankstowne veikia 
savaitgalio mokykla, taut, šokių 
ir vaikų teatro studija. Jiems rei
kalingos patalpos Ir jie pirmiau
siai namais pasinaudotų. 5. Ban
kstowno rajone gyvena bene di
džiausia grupė lietuvių.

Minusai: 1. Sklypas apie 50 pė
dų fronte prie gatvės, Ilgis apie 
200 pėdų. Frontas persiauras, nes 
reikia iš vienos pusės palikti 4 
pėdas nuo kaimyno, o iš kitos 
pusės 10 pėdų pravažiavimui. Na,

gūs, kad galėtume pilnai pasireikš
ti ir šaltajame kare”, — pabrėžė 
ministeris.

D. Britanijos armijos pajėgumas 
šių metų pradžioje siekė 440.784 
gerai paruoštų ir apginkluotų vy
rų.

po, kuris bus parinktas dar neži
nia kurioj vietoj, ar Bankstowne 
(mano asmeniška nuomonė — rei
ktų bazuotis Bankstownu) ant esą. 
mo sklypo, pinigai visur reika
lingi.

jam jų nereikia; arba — jeigu 
bus ne Bankstowne, o kur kitur —' 
tai kitam jų nereikia. O jeigu ne
reikia, žinoma, jis nieko Ir neduo
da. Ir pastaiko, kad "išspaviedo- 
tas” Tarybos narys nieko nepešęs, 
kartais dar ir Išbartas, eina to
liau.

Nemažai tautiečių pareiškė, kad 
pingų duosią tada, kai bus pradė
ta statyba. Kiti dar prie tokio pa. 
reiškimo prideda pastabėlę: "Jei-

iš bėdos galima' būtų statyti siau
rą salę. 2. Sklypas labai nuoša
lioje gatvėje (akligatvis) ir dar 
jos gale. 3. Sklypas labai^žemas 
ir vienas jo galas duobė, kur pa
lijus žliūgso vanduo. Reiktų iš
pilti ir tai kaštuotų gal koks 150 
svarų. Gal ir mažiau. Nusausini
mui reikalingas drenažas. Jis pra
vesti galima, nes šalia yra vande
niui nutekėti griovys. Bet vistiek 
kaštuos pinigo. 4. Pastačius na-

Žinoklme, kad Lietuvių Namų 
Tarybai sklypo ar statybinės me- 1 
džiagos niekas neparduos už pa
sižadėjimus. Reikalingi realūs 
australiški svarai. Ir jie reikalin-į 
gi jau dabar, kad būtų galima na
mų statybą pradėti..

Kad būtų galima pradėti konkre
tų darbą — Sydnėjaus Lietuvių 
Namų statybą — kviečiu visus 
tautelčius, apsilankius Tarybos 
nariui, duoti pasižadėtą įnašą ar

metais persikėlė gyventi 
į Adelaidę. 1949 m. sausio 
mėn. 2 d. Adelaidėje įsi
steigė Australuos Lietu
vių D-jos skyrius. Vincas 
išrenkamas skyriaus val
dybom Su Mockūnu, šliu
žu, Giniočiu ir žurausku 
velioniui teko laužti pir
muosius lietuviškos orga
nizacijos ledus Pietų Aus. 
tralijojm 1951 m., persior
ganizuojant į Pasaulio 
Lietuvių B-nę, Vincas 
čepliauskas, buvo organi
zaciniame Australijos Lie
tuvių B-nės aktyve.

Velionis Vincas buvo 
taip pat labai jautrus lie
tuviškai jaunuomenei, tei
singai suprasdamas, jog 
jaunimas yra Lietuvos 
ateitis. Jis dirbo Ir lietu
viškoje šeštadienio moky
kloje. Buvo nuolatiniame 
kontakte su lietuvišku 
sportuojančiu jaunimu.

gos nukankintas, Vincas užgęso 
amžinai...

Atsiskyręs su šiuo pasauliu Jis 
paliko šį laišką:

“šiandien vasario 16 d. — Lie
tuvos Nepriklausomybės šventė. 
Mano viltys į gyvenimą tiesiog 
blėsta valandomis. (Seka žmonai 
laiškas).,.. Sudiev ir Jums broliai 
lietuviai, draugai. Mylėkite Lietu
vą, nes Ji daugiausiai kenčia dėl 
savo troškimo gyventi laisva.”

Vincentas.

Sudiev amžinai.
Velionis, palydėtas gražaus bū

rio lietuvių, palaidotas Adelaidė
je, Cheltenhamo kapinėse. Prie jo 
karsto, skendinčio gėlėse, atsisvei
kinimo žodžius tarė: ALB Ade
laidės Apylinkes V-bos vardu V. 
Dumčius, senosios v-bos vardu J. 
Lapšys, sportinlinkų vardu J. Jau
nutis ir ALB-nės kūrėjų vardu J. 
Kalvaitis.

Ilsėkis ramybėje brangus lietuvi, 
lai būna lengva Tau Australijos

žemė...
J.

gu man vieta patiks."
Prisiklausius visokių nuomonių 

peršasi išvada: 15 Tarybos narių 
turėtų sudėti pinigus, nupirkti 
sklypą, nupirkti statybos pradžiai 
medžaigos, pradėti pamatus mū
ryti ir, atitrūkę nuo šio darbo, 
tik tada turėtų pradėti jieškoti, 
kas prie namų savo įnašais prisi
dėtų.

Darbo pradžiai jau reikia pini
go. Su dviem šimtais nieko nepra
dėsi. Manau, kad neperdėsiu pasa-

mus šitame sklype jais naudosimės 
tik mes patys, nes vargu kas no
rės nuomoti — labai nuošali vie
ta. Na, manykime, kad namo iš
laikymo išlaidos nebus didelės ir 
gal kaip nors išsiverstume. 5. 
Bankstowno sklypas dar neišmokė
tas.

Tai ir yra svarbiausi "už” ir 
"prieš”, žiūrint į Bankstowno 
sklypą.

Visvien, ar mes bendruosius 
lietuvių namus statysime ant skly-

jo dalį, o tuos, kurie pasižadė
jimo nėra pasirašę, neatsisakyti 
savo įnašu prisidėti prie bendrų
jų lietuviškų namų įsigijimo. Lie
tuvių namai — visų namai, tad 
visi jų įsigijimą ir remkime.

Jeigu visi dirbantieji Sydnėjaus 
lietuviai duosime po £ 5, tai už 
metų jau turėsime ’ savo namus, 
lietuvių namus Sydnėjuje.

V. ŠLIOGERIS 
Sydnėjaus Lietuvių Namų 

Tarybos Pirmininkas.

koje).
Vincas čepliauskas gimė 1908 

m. rugpjūčio mėn. 26 d. Rimšiš- 
kių kaime, Viduklės vai. Raseinių 
apskr. vidutinio ūkininko šeimoje. 
Velionio tėvas Rapolas, būdamas 
pažangus, savo sūnų Vincą leido 
mokslan. Velionis Lietuvoj buvo 
pradžios mokyklos mokytoju.

Pašauktas Lietuvos kariuome- 
«ėn, tarnavo Priešlėktuviinės ap
saugos rinktinėje. 1941 m. liepos 
mėn. 15 d., su labai geromis ates
tacijomis išėjęs iš kariuomenės, 
toliau budėjo Lietuvos sargyboje 
Šaulių S-gos gretose.

Lietuvą okupavus vokiečiams, 
Vincas matydamas Lietuvos adm. 
negalavimą ir vokiečių grobuoniš
kumą, perėjo dirbti į lietuvišką

Būdamas ALB Adelaidės apylin
kės pirmininku, dėjo visas pas
tangas tampriau sujungti lietu
vius ir dėl to nesigailėjo nei laiko 
nei materialinių nuostolių.

Savo ligos metu, nors ir silp
nas būdamas, bet Tėvynės meilės 
vedinas, pasiramsčiuodamas lazde
le, apsilankydavo lietuvių susibū
rimuose ir bažnyčioje. Bet kai to 
nebegalėjo padaryti, labai tai sun
kiai išgyveno. Nežiūrint savo sun
kios ligos, velionis Vincas visada 
buvo gyvesnis, kai išgirsdavo apie 
lietuvių pasisekimus ir silpnesnis 
pasijusdavo, kai teko išgyventi 
nepasisekimus.

Visada tikėjo į grįžimą Tėvynėn. 
Bet to nesulaukęs š.m. kovo mėn. 
11 d. 12 vai. 15 min., sunkios li

AUKA PROF.
MYKOLUI BIRŽIŠKAI

Profesorius Mykolas Biržiška, 
veina ryškiausių Lietuvos kultūri
nio gyvenimo bei mokslo asmeny
bių: publicistas, kelią laikraščių 

ir- Lietuviškosios enciklopedijos re
daktorius, kelių žymių mokslinių 
veikalų autorius, Vilniui Vaduoti 
Sąjungos organizatorius ir pirmi
ninkas, Kauno ir Vilniaus univer
sitetų rektorius. Vasario 16-tosios 
akto signataras, okupantams už
plūdus mūsų kraštą pasirinko 
tremtį, šiuo metu gyvena Los An
geles, Amerikoje. 'Dėl senyvo am
žiaus (72 m.) negali gauti apmo
kamo darbo, todėl prisiglaudęs 
prie gausios žento šeimos, kiek 
sveikata leidžia, tvarko savo raš
tus — vertingą kultūrinį paliki
mą tautai.

Los Angeles lietuviai, nežiūrint 
politinių tir pasaulėžiūrinių skir
tingumų, suorganizavo Profeso
riui Mykolui Biržiškai sušelpti 
komitetą, kuris kreipėsi į visus 
šiapus "geležinės uždangos’' esan
čius lietuvius savo įnašu paleng
vinti sunkią šio didžiojo kultūri
ninko — tremtinio dalią.

I šį kvietimą Australijoje at
siliepė Sydnėjaus lietuviai vilnie
čiai. Jie pasiuntė savo auką ir 
Profesoriui Mykolui Biržiškai su
šelpti komiteto iždinnkas kun. A. 
Kučingis pakvituodamas gautus 
pinigus rašo: “Komiteto ir paties 
profesoriaus vardu nuoširdžiausiai

Felix Timmermans

* KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ *
----  ------------ĮVERTĖ VINCAS KAZOKAS -_____ ~________ __
(Ištrauka iš to paties
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Vienas vaikas lopšy, o kitas kar
ste. Iš ryto išvykstu su kaimynų 
vaikais į kapus palaidoti savo kū
dikio, gi po pietų keliauju su pri
ėmėja į bažnyčią kito pakrikštyti.

Ryte paspaudžia man' klebonas 
ranką.

— Drąsos, šakny, — sako jis. 
Po pietų jis vėl man ištiesia ran
ką: — Sveikinu, šakny, sveikinu! 
Dievas baudžia, Dievas ir laimina.

Su tuo juk turi žmogus ir su
tikti, nes juk klebonas tai sako. 
Ir aš sutinku., Betgi visos šitos 
Dievo baudos ir palaimos taip su- 
siralzgo ir taip sumaišo žmogų, 
kad turi ačiū sakyti net ir antausi 
gaudamas.

Galop neiškenti nepasakęs aug- 
štybių Viešpačiui:

— Elkis, kaip pačiam patinka, 
bet tu už viską ir atsakysi!

Savo gyvenime aš daug keikiausi, 
net ir dabar, bet niekados neprie
kaištavau Dievui. Taip, neretai į 
jį ir šnairomis pasižiūrėdavau, 
dažnai net užmiršdavau, bet nie
kados nepakėliau prieš jį kumščio. 
Savo krikščioniškas pareigas aš 
atlieku kiek pajėgdamas. Kada 
reikia, aš žegnojiuosi, sekmadie
niais išklausau mišių, tvarkingai 
atlieku velykinę, o per atlaidus da
lyvauju procesijose draugę su Jau-

vardo romano)

čiaragiu nešdamas šventojo Anta
no paveikslą. Jūs tik pamatytu
mėt: baltom pirštinėm, akis kuk
liai nuleidęs ir širdį kartas nuo 
karto pakeldamas Ugi Dievo. Juk 
pasitaiko, kad ir iškilmingiausiom 
akimirkom žmogus pagalvoji apie 
kvailiausius dalykus.

Mūsų klebonas žino, koks yra 
žmogus trapus; jis mus išlaisvina 
iš visokių tikėjimo abejonių.

— Tau nereikia visą dieną mels
tis, — sako jis. — Užtenka, kad 
rytą pavedi savo darbus Dievui. 
Ir tada tavo darbas yra malda.

Jeigu tai teisybė, tai mano gy
venimas yra viena ištisa malda! 
Kasmet šitoji malda prasideda per 
Grabnyčias. Tada sutlžta sniegas, 
Dievas praplečia dangų ir dienos 
prailgėja. Ir mes ariame laukus, 
tą gražią, juodą, riebią dirvą. Mes 
ją maitiname tikru tvartų mėšlu, 
kad ji pasidarytų smagi, gaivi ir 
pajėgi. Ir vėl ją ariame antrą kar
tą, nes kiekviena žemės sauja turi 
pasisotinti. Dievas pašlaksto ją iš 
savo buteliuko, paskleidžia ant jos 
pirmuosius saulės spindulius, ir 
štai dabar dirva išbrinkus, sultin
ga Ir pasiruošusi priimti sėklą ar
ba daigus. Tarpais — nes nuo da
bar jau nebeturime laisvos valan
dėlės— mes kapstomės apie dar
žus, sukasam lysves, taisom taku
čius.

Deginami šiukšlynai, karpomos 
žallatvorės, kapojami žilvičiai, bi
čių aviliai: pabarstomi kalkėmis ir 
karvės mėšlu. Ir sekant mėnulio 
atmainas sėjama ir sodinama: svo
gūnai, laiškiniai svogūnėliai, ridi
kėliai, kopūstai.

žyduolius kopūstus sodini, kada 
mėnulis jaunas, morkas sėji tykią 
dieną per patį kovo pilnatį, gi pet- 
ruškas būtinai antradienį.

O, mėnulis yra pilnas paslapčių, 
kaip katinas. Jis vaikštinėja nak
timis ir žeria į žemę savo kerus, 
kurie vieniems yra vaistai, kitiems 
nuodai. Aš pats stengiuosi sugy
venti su mėnuliu geruoju. Reikia 
mokėti jį pažinti. Net šunes jį pa
žįsta. Aš vengiu perilgai žiopsoti 
į jo paslaptingą veidą. O kad mū
sų Aneliukė gimė akla, tai irgi 
mėnulio kaltė. Tuo laiku, kai Fina 
dar tebenešiojo kūdikį po savo šir
dim, įvyko mėnulio užtemimas. Vi
si kaimynai sustoję žiūrėjo. Juo
da dėmė ant pilnaties. Vieni spėjo 
taip, kiti aiškino kitaip: esą, bus 
blogas derlius, suges sviestas. Belą 
Salamandra bėgo pro šalį.

— Ar tu iš galvos išsikraustei? 
— užsipuolė ji Finą. — Ar nori 
kad tavo vaikas gimtų su galva 
kaip puodyne?

Fina užsidengė rankomis akis 
ir smuko į namus. Mūsų Aneliukė 
gimė akla. Žmonos niekaip nebuvo 
galima įtikinti, kad čia mėnulio 
kaltė.

— Dievas taip norėjo, — tvirti
no ji savo.

Mes maldavome Dievo iš dangaus 
skliaustų, kad jis suteiktų valkui 
bent kibirkštėlę šviesos. Juo dau
giau uždegdavome žvakių, juo jai 
darėsi tamsiau. Mes viską Išban
dėme: ir stebuklingas vietas, ir

visokius vaistus. Net aš pats ly
giai kaip Tobijas — tai aš užtikau 
skaitydamas Šventąjį Raštą — jos 
akis ištryniau žuvies tulžimi..

Ak ne, apie Šaknį nieko nebus 
parašyta šventose knygose. "Mergai
tė pasiliko akla.

Iš pradžių mes laukėme stebu
klo, kaip kad katė laukia pelės,, 
bet ilgainiui susitaikėme su likimu. 
Vaikas taip pat. Ji žaidžia ir dai
nuoja. žmogus apsipranti su vis
kuo, vienok kai išgirsti ją sakant 
— o, kad nors kartą pamatyčiau 
tėtę ir mamą, — vėl iš naujo pake
li augštyn maldaujančias rankas.

Aš pasižvalgau į mėnulį net ir 
bulves sodindamas. Tai būna pa
prastai apie Velykas. Žemė jau 
paruošta, bet bulvės būtinai reika
lauja srutų. Naktimis mes ištuš
tiname miesto išmatų duobes, Ir 
tada kiekviena bulvė gauna po 
šaukštą srutų, kita net po samtį. 
Tas jas sustiprina. Žmonėms mes 
atiduodame gražiausius vaisius, o 
atsiimame trąšas, kad vėl išaugin
tume šviežių vaisių. Ir tas mane 
žavi.

Savo ūkyje aš niekad nevartoju 
dirbtinių trąšų. Aš nenoriu prie
šintis Dievo duotai tvarkai. Jis 

duoda savo lietų, rasą ir žmogaus 
bei gyvulio trąšas. Viskas natūralu 
ir nieko dirbtino! Nesvarbu, kad 
mano bulvės kiek ir smulkesnės už 
Jaučiaragio, bet aš kasu jas iš že
mės garbingai, be jokių suktybių 
ir be nuodų. Tai irgi malonumas, 
nes juk žinai, kad jos yra geres
nės, sveikesnės ir širdžiai mieles
nės. Aš tiesiog juokiuos iš jų dir
btinių trąšų.

Dienos skaidrėja ir tįsta, saulė 
tiesiog čiulpte čiulpia visokius dai
gus iš žemės, net ir piktus. Ir da

bar prasideda fteatlyžtama kova su 
piktžolėm: ravėjimas ir kaupimas. 
Mes susmaigstome karteles žir
niams, išariame naujas vagas, so
diname ir persodiname ir vis ne
kantriai lūkčlojame pirmųjų špar- 
agų. Nė viena minutė neprabėga 
dykai tiek darže, tiek ir laukuose. 
Mano Fina, nežiūrint jos nuolati
nio galvos skausmo, su naujagimiu 
prie krūtinės Ir akląja Aneliuke, 
prisikibusia prie sijono, melžia, 
muša sviestą, verda Ir rūpinasi 
žmonlmis ir gyvuliais. Gyvuliai 
gauna žalio pašaro, dobilai žydi 
ir vištos deda, kad net smagu.

Pakaitom mūsų širdis nuolat pil
na džiaugsmų ir sopulių. Pievoje 
žolė išaugusi vešli ir sodri, bet 
pilna sraigių. Braškės jau pradeda 
šypsotis. Bet štai iškyla tamsus 
debesys iš anapus Nathės, ir kru
ša sumala vaisius į košę. Jauno 
mėnulio ragai spindi kaip krista
las. Dideliam ūkininko ir augalų 
džiaugsmui Dievas beria rasą ant 
laukų rieškučiom. Javai auga tie- 
sįog pastebimai. Bet antai pasi
rodo ketriasdešimt kankintlnių, 

kurie valosi savo kojas mūsų džiau
gsmu ir nušaldo jaunus daigus. 
Jokių žvakių neaukojame tokiems 
niekadėjams! Kryžiaus procesijos 
traukia per laukus, ir aš drauge. 
Pagaliau dangus nusimeta rūsty
bės skkraistę ir visiškai atšyla. 
Mes iškeliame į dienos šviesą švie
žias bulves, raškome braškes ir 
žirnius ir rauname jaunas morkas. 
Du kartus per savaitę aš trauklu 
dar pro tamsą į turgų, tačiau kai
nos kasmet vis krinta ir krinta. 
Kiekvienas skuba į turgų, gi pirkė
jai susitaria tarp savęs duoti kuo 
žemesnę .kainą. Mes esame priver
sti atiduoti savo gėrybes už niekus.

dėkojame Sydney mieste Vilniaus 
krašto lietuviams, kurie savo au
komis parėmė prof. M. Biržiškos 
fondą. Gauta per Kanados banką 
49.84 dol.”

Iš viso prof. M. Biržiškai aukų 
surinkta 4.717.63 dol. Atskaičius 
išlaidas, 1955 m. vasario 13 d., 
minint Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, prof. M. Biržiškai įteikta 
per 4.500 dolerių, kaip viso pasau
lio lietuvių dovana.

Lietuviškas spausdintas 
žodis laisvajame 

pasaulyje
šiuo metu laisvajame pasaulyje 

išeina 95 periodiniai leidiniai, pra
dedant dienraščiais Ir baigiant žur
nalais. Daugiausia lietuviškų lai
kraščių išeina JAV-se, iš viso 55. 
Po Amerikos rikiuojasi kiti kraš
tai — Australija, Argentina, Ang
lija, Brazilija, Vokietija, Venecu- 
ela, N. Zelandija, baigiant tolimą
ja Indija, kurioje tfeip pat pasi
rodo jokių cenzūrų nevaržomas 
spausdintas lietuviškas žodis. Ple
čiamas ir tobulinamas prof. J. 
Kaminsko redaguojamas “Darbo” 
žurnalas. “Dirvos” 40 m. sukaktis 
numatyta minėti š.m. spalio 9 d. 
Sukaktį tinkamai atžymėti rūpi
nasi spec, komitetas.

Jeigu kam pavyksta ūkininką ap
sukti, tai šitai atlieka su pasigar
džiavimu ir dar prie to išjuokia. 
Bet ir aš pirkėjus stengiuosi kaip 
įmanydamas apsukti, išdėdamas 
gražiausius vaisius bei stambiau
sius kiaušinius ant viršaus.

(Bus daugiau)
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| Gyvenimo
Iškarpos

Kiekvienas didelis darbas rei
kalingas gerai paruošto plano. Bet 
esti Ir taip, kad paskelbiami di
deli planai, gi jų vykdymas pra
dedamas pavėluotai — visai ne 
pagal planą.

Štai naujoji Sydnėjaus Apylin
kės Valdyba paskelbė savo plačius 
užsimojimus — visų metų darbo 
planą. Pirmuoju punktu skelbia
ma drabužių ir pinigų rinkliava 
Vokietijoje pasilikusiems tautie
čiams sušelpti. Puiku. Rinkliava, 
kaip buvo skelbta, pradedama ko
vo 6 d. Kuri ir kurio mėnesio die
na šiandien.?

Nebūkite priekabūs — dar tik 
nepilnas mėnesis tepraėjo — val
dyba dar tebeplanuoja kur, ku
riomis dienomis ir kas tuos daik
tus bei pinigus rinks, priiminės, 
sąrašus aukotojų sudarinės ir t.t.

Darbų plane pasakyta, kad val
dyba talkon kvies garbės teismo, 
kontrolės komisijos narius ir kan
didatus. šitie nariai ir kandida
tai man rašo, kad Jie labai ne
kantriai laukia, kada bus pakvies
ti talkon. O ne nariai ir ne kandi
datai laukiai pranešimo, kad galė
tų Vokietijoje pasilikusiems tau
tiečiams skirtus daiktus ir pini
gus greičiau perduoti planuoto
jams.

Broliai, truputį kantrybės — 
valdyba pagal planą kovo 20 d- 
“pradėjo” Tautos Fondo, "Stop 
genocide” ženkliukų platinimo ir 
solidarumo mokesčio rinkimo va
jų.

Ach, jūs sakote, kad nieko ne
girdėjote ir apie šitą vajaus vyk
dymą? Nieko, išgirsite — viskas 
pagal planą.

•
Skaičiau laikraščiuose, kad ALB 

Krašto Tarybos suvažiavimas įpa
reigojo Krašto Valdybą rūpintis 
spaustuvės įsigijimu. Suvažiavi
mas įvyko pereitų metų gale. Pas
kui skaičiau, kad Krašto Valdyba 
viename posėdyje šį reikalą svars
tė ir pavedė reikalą ištirti komi
sijai. Dar girdėjau, kad komisija

| KNYGOS BARE
Lietuvos pasiuntinybės Urugva

juje išleista brošiūra "Lituania” 
vaizduoja Lietuvos senovę ir duoda 
dabartines aktualijas. Turinio ant
raštės: Įžangos žodis, Lietuvių 
tauta, jos kilmė ir praeitis, Isto
rinės Lietuvos nelaimės, Neprik
lausomybės keliais, Lietuvos liki
mas Berlyno-Maskvos replėse, Kū
jo ženkle, Kovos ir viltys. Urug
vajaus spaudoje jau pasirodė apie 
šį leidinį labai palankių atsiliepi
mų. Leidiniu duotas sintetinis su 
visais naujaisiais papildymais 
vaizdais apie mūsų pavergtąją Tė
vynę. Lietuvos pasiuntinybės Uru
gvajuje spaudos attache K. Čibi
ras ruošia ispaniškai naują leidi

nėlį Lietuvos pavergimo 15-čiui pa
minėti. Turi suradęs jau ir leidėją 
— Kolumbijoje. “Terra” šiemet 
yra numačiusi Išleisti J. Aisčio ir 
A. Miškinio poezijos rinktines, B. 
Sruogos “Apyaušro Dalią”, A. Škė
mos “Čelestą”, M. Katiliškio “Nuo
bodžiu krantu”, J. Jankaus "Nuo
stabus krepšys”, I. Simonaitytės 
“Pavasarių audroj”, Ign. Šlapelio 
"Leonardo da Vincl” ir kt. kūrinių. 
Dr. M. Margerio knyga “Saulės 
rūstybė" išleista Čikagoje. Jai vir
šelį paruošė dali. M. Šileikis. Lei
dinys turi 312 pusi.

Lietuvos Teatro Alemanche ben
dradarbiauja api 200 asmenų. Vei
kalas, plačiausias iš visų apie lie
tuvių teatrus, turės apie 300 pusi, 
lietuvių scenos viekalų Iliustracijų. 
A. Baronas išleido 134 pusi, nove
lių rinkinį “Antrasis krantas”. 
Turi didelį pasisekimą Pulgio An- 
driušio romanas “Tipelis”. "Lietu
vių Dienų” leidėjo A. Sklrlaus 
leidžiami ats. gen. St. Raštikio at
siminimai bus 2 tomų.

Knygų leidimas: 1954 M. Liet. 
Blbliog. Tarnyba surašė 178 kny
gas ir brošiūras, iš jų 118 išleis
ta JAV-se, po 10 Vokietijoje ir 
Kanadoje, 9 Australijoje, po 7 
Anglijoje ir Argentinoje ir t.t. 
Daugiausia Išleista literatūros vei
kalų — 43, visuomen. mokslų rei
kalams skirtos 39 knygos Ir knyge
lės, bendrybėms 28, religinių kny
gų 27, meno 16, kitų skyrių ma
žiau. Paskutinių 5 metų laikotar
pyje išleista: 1950-141, 1951-164, 
1952-190, 1954-178 neperiod. leidi
niai.

Importo apribojimai 1
AUSTRALIJOS EKONOMINIAI RŪPESČIAI

, nomistų bei ekspertų teoretikų 
rankas, kurie Išvedžloja, Jog inf- i

' 1:..—: : o nata „f-i { — ilrlr,,, —.mm '

posėdžiavo Ir savo “ištyrimus bei 
patyrimus” referavo Krašto Val
dybos posėdyje. Valdyba nutarė, 
kad.reikalas skubus ir pavedė ko. 
misijai paruošti planą. Dabar ko
misija planuoja.

Mano kaime sakydavo: "Ilgą 
jlešmą bedrožiant šuo kepsnį nu
neša”. Na, čia spausutvė — ne 
kepsnys — nenuneš. Juo labiau, 
kad dar jos nėra. Taigi, galima 
ramiai planuoti, taip sakant, Il
giausi jlešmą drožti.

Visai slaptai (nesakyti komisi
jai) — savoj spaustuvėj spausdin
ti “Mūsų Pastogę” kaštuotų apie 
500 svarų per metus pigiau...

•
Aną dieną tautietis man rašo: 

Patark ką daryti! Pamilau mer
giną šito krašto. Norėčiau sukurti 
šeimos židinį. Bet Ji nemoka ma

no kalbos, o toli nuo manęs ir man 
rašo laiškus. Aš, žinai, silpnas 
ant angliško liežuvio. Ypač su ry- 
šymu prastai einasi. Tai ir pra
šau patarti, ką aš turiu daryti, 
nes vienam gyventi visą amželį 
— durnas reikalas. Mūsiškę, ži
nai pats, sunkiau pagauti, kaip 
lydeka ežere plikom rankom. O su 
šita nauja kalba iki amžiaus galo 
vargsiu, bet apie meilę tinkamai 
pašnekėti neišmoksiu. O gal pats 
man pervertėju pabūtum?” Laišką 
užbaigia dėkojimais iš kalno ir, 
sakoji, lauksiąs atsakymo.

Br^ll, su šita nauja kalba ir 
man ne kaip sekasi. Bet kaip 
nors... O kiek jai metų? Ar gra
ži? Ar prie pinigo? Taigi, bičiuli, 
suteikęs man šias žinias, draugiš
kai patariu, pasiskelbk lietuviška
me laikraštyje, tik neužmiršk pa
rašyti ką turi, gudriai nutylėk ko 
neturi — gal išdegs. Kai kam, 
girdėjau, labai padėjo.

JURGIS DAUBA.

LIETUVIŲ NAMAI — BUSIMO
JI MŪSŲ TAUTINĖS KULTŪ
ROS TVIRTOVĖ. TAD PASKU- 
BĖKIME^UDĖTI PINIGUS SA
VIEMS NAMAMS ĮSIGYTI.

KĄ STATO BOLŠEVIKINIAI 
TEATRAI

Sovietų Sąjungos žurnalas “Li
teratūra ir menas” Nr. 1. šil
tai atsiliepia apie bolševikinius pa
statymus. okup. Lietuvos teatruose. 
T. Chrenikovo operą “Audroje” re
žisavo J. Grybauskas, jai dirigavo 
I A'ltermanas, dailininkas — J. 
Jankus. Naujųjų Metų išvakarėse 
teatras atnaujino L. Delibo baletą 
"Copelia”, kur kaip baletmeisteris 
debiutavo G. Sabaliauskaitė. Dra
mos teatras davė B. Romašovo 
pjesės “Ugnies tiltas” premjerą. 
Ją režisavo J. Rudzinskas, dekora
cijos — J. Surkevičiaus. Naują 
premjerą — pjesę liaudies pasakų 
motyvais “Kupriukas muzlkaintas” 
režisavo S. Nosevičiūtė. Vilniaus 
rusų dramos teatras davė premjerą 
pagal J. Paukštelio premjerą “Au
dra ateina”. Režisavo Glevis, de
koracijos — Stepankos. Vilniaus 
radijo pranešimu, sovietinės Lietu
vos 15-kos metų sukaktį atžy
mint, operos ir baleto teatro sce
noje "žiūrovai pamatys kompozi
toriaus Klovos operą “Pilėnai ir 
Indros baletą “Audronę”, bus taip 
pat pastatyta Bilazaro tarybinė 
operetė “Auksinės marios”, Pakai, 
nlo baletas “Sužadėtinė” ir A. 
Griciaus pjesė "Karšta vasara”. 
Dramos teatro kolektyvas numato 
pastatyti Vienuolio “Paskanduolę”, 
kurią inscenizavo Liuobytė. Šiau
lių dramos teatras ruošia scenai 
Juraitės pjesę “Genina”, vaizduo
jančią T. Lietuvos gyvenimą poka
rio metais. Taip pat numatyta pa
statyti Čaikovskio operą “Jolantą”, 
L. Tolstojaus veikalą “Švietimo vai
siai”, valstybinis dramos teatras 

duos Šilerio "Plėšikus” ir Klaipėdos 
dramos teatro kolektyvas — jo 
“Don Carlos”. Pažymint TS liau
dies artisto K. Petrausko 70 metų 
gimimo ir 50 metų sceninio darbo 
sukaktį, operos ir baleto teatre bus 
naujai pastatyta Verdi opera “Ote
lio”, kurią statys pats jubillantas, 
sakoma Vilniaus radijo pranešime.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Pastarosiomis dienomis vis gar- , nomistų
siau pradedama kalbėti apie ats- • ...... —4_, .....
lankančius ūkinius sunkumus. To- liaeiją sustabdyti ir ūkinę gerovę 
kių pasisakymų gausu australiš-1 galima išsaugoti itk įvedus tokius 
koj spaudoj, žodžiai infliacija,1 ar kitokius suvaržymus. Ir šitie 
depresija dažnai girdimi gatvėje ir teoretikai, sako Ir. Douglas, no- 
namuose.

Kas tai yra infliacija? Bendrą- ria tiksliausia būsiant suvaržyti 
ja prasme šitai reškia: per daug | kredtus, užsienio importą, sustab- 
pinigų — per mažai prekių.

Infliacijos ryškiausiu pavyzd
žiu galėtų būti Vokietija po Pir
mojo Pasaulinio karo, kada pini
gams spausdinti mašinos kasdien 
išmesdavo kalnus beverčių bank
notų. Juk daugis dar atsimename, 
kad duonos kepaliukai nusipirkti I sustoJ”[ pramon6i . 
reikėdavo į krautuvę neštis maišą sUtybos; kada vyriausybė 
markių.

Infliacijos įkurys palydovas — 
nedarbas.

Kaip yra Australijoj?
šiandien, kada vėl kalbama apie 

artėjančią infliaciją, kurį, teigia
ma, rimtai grąso krašto ūkiui ir 
jau trinasi aplink ekonominio gy
venimo kampus, reiktų objekty
viai vertinti padėtį.

Žinomas publicistas Irvine Doug
las sako, kad Australija niekada 
savo istorijoje nėra turėjusi tokio 
mažo skaičiaus bedarbių, niekada 
kraštas nesidžiaugė tokiu ūkiniu 
gerbūviu, kaip dabar.

Eksportas smarkiai padidėjęs.
Vilnos parduodama tiek, kiek anks- 1 
tesnlų metų pajamols už vilnas1 
palyginus tėra “kišenpinigiai”. | 

Prlpažjstjama, kad yra trūku
mų. Pirmiausiai trūksta statybinių 
medžiagų, bet šių medžiagų šian-1 
dien patiekiama trigubai daugiau, 
negu tuoj po II Pasaulinio karo, 
ar net keletą metų atgaus

Australija, esą, niekada neturėjo' 
tiek daug automobilių, skalbiamų 
mašinų, radijo aparatų, šaldytu
vų ir kitokių moderniškų reikme
nių, kaip šiandien.

Be natūralaus gyventojų prie
auglio, Australijos gyventojų skai
čius kasmet padidėja apie 100.000 
imigrantų, kurie įsijungia į gamy
bą.

Amerikos ir D. Britanijos kapi
talas investuojamas milionais sva. 
rų į šio krašto pramonę. Kiekvie
nas užsienio pramoninkas, pastu
dijavęs Australijos ekonomines ga
limybes, pripažįsta, kad čia inves
ticijos turi geriausias perspekty
vas.

— Ar tai yra infliacija? — 
klausia Irvine Douglas.

Ir čia jis atsako, kad tokios 
“infliacijos” norėtų kiekvienas 
kraštas. Bet jis pripažįsta, kad 
esama reiškinių, kurie verčia susi
rūpinti. O taip esą todėl, kad po
kario Australijos ekonominio gy
venimo tvarkymas pakliuvo į eko-

Vy-

Vak. Vokietijos 
pilietybės reikalu

Federalinės Vak. Vokietijos
riausybės Žiniose, vad. “Bundes- 
gesetzblatt”, Nr. 6 (1955 vasario 
25 d.) paskelbtas naujasis Vokie
čių pilietybei tvarkyti įstatymas. 
JamČ pirmojo paragrafo pirmojo 
straipsnio b pastraipoje pažymė
ta, kad, remiantis 1939 m. liepos 
8 d. sudarytąja tarp Vokietijos 
Reicho ir Lietuvos Respublikos 
sutartimi Klaipėdos krašto gyven
tojų pilietybės reikalu (Reichsge- 
setzblatt II S. 999), vokiečių tau
tybės Klaipėdoje krašto gyvento
jai, kurie tuo įstatymu automatiš
kai pasidarė Vokietijos piliečiai 
ir dabar gyvena Vokietijoje, lai
komi Vokietijos piliečiais, nebent 
būtų anksčiau jos atsisakę arba 
per metus laiko nuo šio įstatymo 
paskelbimo įsakmiai jos atsisaky
tų. Įstatymu galutinai sutvarko
mi pilietybės reikalai tų vokiečių 
tautybės asmenų, kurie buvo 1938 
-1945 m. laikotarpy automatiškai 
įpilietinami. Įstatymo nuostatais 
gali pasinaudoti net ir emigravu
sieji iš Vokietijos. Įstatymas pasi
rašytas š.m. vasario 22 d. Vak. 
Vokietijos prezidento T. Heusso, 
federalinio kanclerio Adenauerio, 
fed. vidaus reikalų ministerio Dr.’ 
Schroederio, fed. finansų ministe
rio Schaeferio ir fed. ministerio 
pabėgėlių, tremtinių ir nukentėju
sių nuo karo reikalams Dr. Ober- 
laenderio.

rėdami infliacijos išvengti, ta-

ir namų 
tariant,

buvo ir

i kybos deficitas pastaraisiais mė
nesiais pasiekė per 40 milionų 
svarų.

Importo suvaržymas jau buvo 
įvestas 1951-1952 finansiniais me
tais ir buvo truputį sušvelnintas 

I pereitais metais .Dabar suvaržy- 
I mal yra gana griežti. ir pa
lies visą eilę prekių. Dėl importo 
suvaržymų labiausiai sielojasi pra
monininkai, nes bijoma pritrūks 
žaliavų ir vėl prisieis sumažinti 
darbus. Bet prekybos ministeris 

skelbia, kad reikalingų žaliavų pra
monei būsią parūpinta pakanka
mai.

Ministeris prekybos ir muitų 
reikalams nurodo, kad importas 
1954 — 1955 finansiniais metais 
pasieks 751 milioną svarų — apie 
71 milioną svarų daugiau nei per
eitais metais.

Norint išlyginti užsienio preky
bos balansą, būtina padidinti eks
portą. Tam pagrindinė sąlyga — 
išlaikyti konkurenciją pasaulio rin
koje. Gi tiesa yra tai, kad Austra
lijos gaminiai, net ir žemės ūkio, 

| kainų atžvilgiu sunkiai gali kon- 
i kuruoti su kitų kraštų tokiomis

Malenkovas Trockio

dyti viešuosius darbus 
statybą, kitais žodžiais 
smaugti krašto ūkį.

Šitokia ūkinė politika 
anais depresijos metais (prasidė-
jusi 1932), kada kraštas turėjo 

| dešimtis tūkstančių bedarbių, bu-l 
i pramonė, prekyba, | 

. -5 buvo 
atsidūrus ant bankroto briaunos. |

štai kas Ir kelia susirūpinimo,1 į' 
nes įvairūs suvaržymai turtais per- j 
tekusiame krašte, koks yra Austra
lija, faktiškai nėra reikalingi. Su- 
varžymų įvedimas jau savaime iš-!
šaukia nerimą, nepasitikėjimą Ir ^"prekėmis.’’Toda’’ek^ta“fc 
beatodairišką kapitalo i™ 
rinkon, stengiantis įsigyti tai, kas1 
nėra būtina, bet ko gali neužilgo 
stigti.

Australijos vyriausybės importo 
suvaržymas, kuris pradeda veikti 

nuo balandžio 1 d., iškilo ryšium su 
tuo, kad Australijos užsienio pre-1

metimą | jr nesitikima greitu laiku defici
tą išlyginti ir tam panaudojamos 
ktos priemonės.

Kada ir kokiu mastu šitai atsi
lieps į Australijos ūkį, šiandien 
dar sunku pasakyti, bet rezultatai 
bus jaučiami.

J. Starkus.

ALB Sydnėjaus Apyl. V-ba. Iš kairės: VI. Šablevičius — ižd., VI. 
Miniota — pirm., C. Protienė — vicepirm., L. Valeckas — pirm, 
kand., Al. Ničajus — sekr. Trūksta kult, vadovo M. šuto.

Nuotrauka Sakalausko.ALKK D-JOS SUSIRINKIMAS
Australijos Lietuvių Katalikų 

Kultūros Draugijos metinis susi
rinkimas įvyko š.m. kovo 13 d. 
Cooperation Hall, Yagoonoje. 
Draugijos pirmininkas Al. Mau
ragis trumpu žodių atidaręs su
sirinkimą pakviečia dienos pirmi
ninku J. Ramanauską ir sekreto
rium — L. žygaitį.

Draugijos pirm. ALKKD-jos vei
klos apyskaitoje už 28.2.54 — 12. 
3. 55 priminė, kad draugija, pagal 
savo charakterį, turi du tikslu: 
lavintis ir šviestis savo narių tar
pe, ir eiti į plačiąją visuomenę su 
talka ir pagalba, ruošiant viešas 
paskaitas, minėjimus, ekskursijas 
ir t.t.

Pirmajam tikslui siekti ir įgy
vendinti draugijos nariai yra su- 
susispietę į filosofų — literatų 
būrelį, kuris suruošė 3 diskusines 
paskaitas.

Antrojo tikslo siekiant, draugi
ja, glaudžiai bendradarbiaudama 
su parapijos kapelionu kun. P. 
Butkum, yra suruošus: 2 šv. Kazi
miero minėjimus, viešą paskaitą 
“Politinis Lietuvos gyvenimas iki 
nepriklausomybės netekimo (prele- 
gentass Mauragis), Motinos Dienos 
minėjimą, viešą vakarą su meni
ne dalimi, ekskursiją į Mėlynuo
sius kalnus, “Draugo” red. kun. 
dr. Prunskio sutikimą. 19.11.54 
valdyba nutarė įsteigti Australijos 
lietuvių spaudos archyvą, gruod
žio 27-29 dienomis dalyvauta ka
talikų veikėjų suvažiavime Mel
bourne, kur draugiją atstovavo 
kun. P. Butkus ir Alg. Dudaitis 
su ponia. Kovo 2-3 d.d. įvykusiai 
tarptautinei katalikų spaudos pa
rodai draugija per kun. P. Butkų 
pateikė nemažą pluoštą 
katalikų spaudos.

Draugijos valdyba 
kas mėnesį turėjo savo
kuriuose, be bėgamųjų reikalų 
svarstyta ir lietuviško gyvenimo 
aktualijos Australijoje.

Finansinės veiklos apyskaitą pa-

lietuvlškos

reguliariai 
posėdžius,

darė iždinijikas J. Bernatavičius. 
Revizijos komisijos pirm. Sčitnic- 
kas, padaręs pranešimą, užgyrė 
v-bos darbą.

Susirinkimas vienbalsiai nutarė 
palikti senąją valdybą ir revizijos 
komisiją. Draugijos valdybai suti
kus, sudėtis lieka vėl ta pati: 
Dvasios vadas — kun. P. Butkus, 
pirm. Al. Mauragis, vicepirm. — 
B. Žalys, kult, parengimų vado
vas — B. Genys, ižd. — J. Ber
natavičius, sekr. — K. Griškevi
čius. Revizijos komisija: pirm. 
Sčitnickas, nariai ponia Sirgedlenė 
ir Ankudavičlus.

Pranešimą iš katalikų veikėjų 
suvažiavimo Melbourne ] ' * 

kum P. Butkus. Suvažiavimas nu
taręs sudaryti kat. organizacijų 
centrą, pavadinant jį ALK-kų Fe
deracija. Katalikų organizacijos 
anksčiau veikusios, veikia ir toliau. 
Melbourne suvažiavime buvę užsi
minta Ir AL Bendruomenės gyve
nimo kai kurie nesklandumai (Mel
bourne), ir prieita išvados, kad jų 
bus išvengta, patiems jame akty
viau dalyvaujant. Katalikų Fede
racija yra pasiryžusi išleisti savo 
ktalikišką laikraštį. Diskusijose 
šiame susirinkime dėl katalikiško 
laikraščio išleidimo dauguma buvo 
tos nuomonės, kad jis reiktų leis
ti kaip kultūrinis mėnesinis žur
nalas.

VI. Miniotui iškėlus savaitgalio 
mokyklų steigimo klausimą, dis
kusijose prieita išvados, kad tokios 
mokyklos stelgtinos ne tik cent
re, bet ir tolimesnėse kolonijose, 
kur yra daugiau lietuvių vaikų.

Baigiant susirinkimą draugijos 
pirm. Al. Mauragis kvietė narius 
gausiau dalyvauti minėjimuose, pa
skaitose, susirinkimuose ir t.t. Kun. 
P. Butkus kvietė “palikti daržus, 
garažus, balius” ir rasti laiko atei
ti j lietuviškąjį kultūrinį gyveni
mą.

Meninėje dalyje pasirodė jaunu
tė balerina (10 m.) Angelė Ro

pėdomis
Nušalintajam Kremliaus galiū

nui Malenkovui yra pavesta elekt
ros- Jėgainių, kaip sovietinės ži
nia skelbia ir atominės energijos 
įrengimų, vyriausia kontrolė. So
vietų Sąjungos gyvenimo stebėto
jai mano, ka<j šitas paskyrimas 
reiškia Malenkovo. politinės kar
jeros galą, nes nugrūstas admi
nistracinio darbo dirbti, jis užsl- 
kas popieriais ir bus žmonių už
mirštas, atėjus laikui gaus kitą 
paskyrimą...

Reikšminga, kad savo laiku, Le
ninui mirus, elektros jėgainių prie
žiūra buvo pavesta Trocklai, ku- 
rid vėliau buvo ištremtas ir paga
liau nužudytas Meksikoj. Bet bet 
dabar iš Sovietų Sąjungos užsie
nin niekas nebetremiamas, todėl 
ir Malenkovas tegali tikėtis naujo 
paskyrimo tik Sibiro priverčiamų
jų darbų stovykloje.

APLINK
APSIDAIRIUS

• Per pastaruosius 10 metų ci
garečių gamyba pasaulyje padidė- ■ 
Jo dvigubai, alaus gamyba per

^ešerius metus pakilo 12%, o žmo
nių skaičius per 10 metųpadidėjo 
50milionų. 1953 metais pasaulyje 
žmonių buvo apie 2550 milionų, gi 
šių metų pradžioj statistika skel
bia 2600 milionų.

• Britanija turi 40.000 kelei
vinių ir prekinių traukinių. Gele
žinkeliu kasdien pravažiuoja apie 
3.000.000 žmonių. 1945 metais ke
leivinių traukinių greitis buvo 60 
mylių per valandą, o dabar va
žiuojama 90 mylių normaliai, gi

pavėlavimo atveju leidžiama "spau
sti” iki 100 mylių per vai.

• .Daugiausia vyno pasaulyje 
išgeria prancūzai. Ten kiekvienas 
gyventojas, įskaitant ir vaikus, Iš
geria po 137 litrus vyno. Antra 
vieta tenka Italams — 84 litrai 
vienai burnai.

Iš 40 milionų prancūzijos gyven
tojų 2.200.000 pelnosi pragyveni
mą gamindami arba pardavinėda
mi alkoholinius gėrymus.

Prancūzijoj nuo besaikiško sval. 
galų vartojimo kasmet miršta dau
giau žmonių, negu “nuo džiovos.

1954 metais Australijoj dau
giausia parduota naujų automobi
lių firmos Holden — 39.492, ant
rą vietą užėmė. Fordas — 28.640, 
trečią Standard — 12.429. 1954 
metais Australijoj parduota re
kordinis skaičius 
192.733.
• Didžiausias 

pokario pastatas
Commonwealth banko naujieji rū
mai (George ir Market gatvių 
kampas). J id atidaryti pereitą sa
vaitę. Pastato augštls nuo pama
tų iki viršaus 260 pėdų. Tai mo- 
dernšlkiauslai įrengtas namas' 
mieste.

• Azijoj (be Sov. Sąjungos) 
gyvena daugiau pusės pasaulio 
gyventojų, čia yra ir didžiausias 
gimimų procentas, gi gyventojai 
yra suvalgę (teoretiškai) jų kraš-

padarė tuose pagaminamą maistą už 25 
metus pirmyn. Azijoj ir Afrikoj 
didžiausias ir beraščių skaičius — 
92% gyventojų (virš 10 metų am
žiaus) nemoka nė skaityti nė ra
šyti. Tokiu būdu pusė pasaulio 

gyventojų yra beraščiai.
• Amerikos kongrese padary

tas pasiūlymas apdovanoti garbės 
ordenu balandį, kuris II Pasau
linio karo metu, sutrikus radijo 
tarnybai, buvo panaudotas ryšio 
palaikymui ir sąjungininkų štabui 
žinias laiku nunešė, dėl ko Colvi 
Vecchla (Italijoj) buvo numatytu 
laiku paimtas ir išgelbėta 1000 
britų karių gyvybių.

automašinų —

ir augšč Įaustas 
Sydnėjuje yra

paitė, pašokusi “Raudonojo sijo
nėlio baletą”, “Kareivėlio polką”, 
“Akrobatą”. Algis Plukas akorde
onu išpildė savo kūrinį “Jada”, p. 
St. Šurkienė padeklamavo V. Jo
niko ’’Kelionėj vienu du” ir akor
deonu pagrojo Irena Ropaitė.

Vėliau, prie alučio ir ponių Mau- 
ragienės bei Belkienės pagamintų 
“ponėkų”, sekė bendros dainos.

D-Jos parengimų vadovas B. Ge
nys pravedė knygų loteriją.

Susirinkimas, nors nepasižymė
jo gausumu, buvo darbingas ir pa
darė daug sveikų nutarimų.

Vyt. šiaurys.
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i MŪSŲ PASTOGĖ 1955 m. kovo 30 d.

HUSU PASTOGE
AMERIKON

IŠVYKSTA MUZ.
ZDANAVIČIUS

J. š. m. kovo mėn. 11 d. 12 vai. Royal Adelaidės ligoninėje po 
sunkios ir ilgos ligos, mirė mano vyras, mūsų švogeris ir mūsų 
dėdė

Sydnėjus
ATIDAROMA NAUJA 

SAVAITGALIO MOKYKLA 
Balandžio 3 d. atidaroma Rydes 

lietuvių savaitgalio mokykla. Lai
kinai ji įsikuria p.p. Savickų na
muose — 76 Church St., Ryde. Mo
kyklos vedėja sutiko būti p. Sa
vickienė.

Pradžiai jau užregistruota 8 lie
tuviukai (4 berniukai ir 4 mergai
tės) nuo 7 iki 11 metų amžiaus.

šia proga prašomi visi lietuviai 
tėvai, gyvenų šioje apylinkėje ir 
turį mokyklinio amžiaus vaikų, at
vykti su jais į mokyklos atida

rymo iškilmes. Tie tėvai, kurie dar 
neužregistravo savo vaikų, bet no
rėtų juos mokyklon leisti, malonė
kite tučtuojaus pranešti laišku ar 
žodžiu ALB Sydnėjaus Apyl. Val
dybos pirm. VI. Miniotui šiuo adre
su: 18 Brussels -St., Homebush, 
N.S.W. ir be atskiro kvietimo su 
vaikučiais atvykti į mokyklos ffti- 
darymų. Esant didesniam mokinių 
skaičiui numatoma gauti patalpas 
Holly Cross College, Ryde, Victo
ria Rd.

Šia proga prašomi atsiliepti 
gerb. mokytojai, kurie sutiktų dir
bti šioje mokykloje.

Pamokos vyks sekmadieniais iš 
ryto arba po pietų. Turintieji at
sineša vadovėlių. Be to, vaikučiai 
atsineša bent po vienų sųsiuvinį 
ir pieštukų.

VI. Miniotas
Sydn. Apyl. V-bos Pirmininkas.

PO GARVEŽIO RATAIS
Sydnėjiškis Tallat-Kelpša prieš 

keletu dienų turėjo tikrai šiurpų 
išgyvenimų. Būdamas ant geležin
kelio bėgių atsidūrė prieš važiuo
jantį garvežį. Matydamas nespė- 
siųs pasitraukti, krito tarp bėgių 
Ir pakilo garvežiui per jį perva- 
žiavuSA Skubiai nugabentas į ligo
ninę Tallat-Kelpša iš jos išėjo po 
keletas valandų dar tebebūdamas 
smarkiai sukrėstas šiurpaus -šigy- 
venlmo ir be vieno piršto, kuris 
buvo smarkiai nelaimės metu suža
lotas ir ligoninėj jį amputavo.

NAUJAS ADRESAS
K. GUMENIUKIENĖ, dantų gy

dytoja, praneša savo pažįstamiems, 
kad iš 12 Aixon St., Bankstown, 
persikėlė į 124 Any St., Regents 
Park, Sydney, N.S.W.

SURUOŠ LITERATŪROS IR 
DAINOS VAKARĄ

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubas savo sueigoj kovo 26 d. 
nutarė suruošti Sydnėjuje plataus 
masto literatūros ir dainos vakarų.

— Iš Adelaidės pereitų savaitę 
į Sydnėjų persikėlė gyventi Viz
baras, energingai reiškęsis Ade
laidės kolonijos visuomeniniame 
darbe.

— Kovo 28 d. iš Mascot aerod
romo (Sydnėjus) į JAV išskrido 
Adelaidėje gyv. muz. J. Zdanavi
čius. i

Religinė informacija
Rekolekcijos Sydnėjaus lietu

viams St. Joseph’s bažnyčioje 
Camperdown (prie Missenden Rd.) 
Verbų šeštadienį (nuo 6 vai. vak.) 
ir sekmadienį (nuo 8 vai. ryto) 
bal. mėn. 2 ir 3 d.d., kurias pra
ves kun. dr. P. Bašinskas.

IŠPAŽINTYS. Wollongong© lie
tuviams- kovo 31 d. (ketvirtadienį) 
nuo 6.30 vai. vak. Wolongongo 
Katedroje.

St. Mary’s lietuviams balandžio
1 d. (penktadienį) nuo 7 vai. vak. 
St. Mary’s parapijos bažnyčioje.

Mokykliniam jaunimui balandžio
2 d. (šeštadienio rytų) 8.15-9.45 
vai. Bankstowne SJ. Felix bažny
čioje — ant kalno, kur buvo mo
kykla, ('Čia gali atvykti ir tie, 
kurie dėl svarbių priežasčių nega
lėtų dalyvauti rekolekcijose Cam- 
perdowne.)

Visose šiose vietose Išpažinčių 
klausys svečias kun. dr. P. Ba
šinskas (ir kun. P. Butkus), o 
gausiau dalyvaujant pasakys ir 
konferencijų.

Šv. Komunijų prašoma priimti 
visus kartu Verbų sekmadienį, per 
lietuviškas pamaldas Camperdow- 
ne 12 vai. Vaikučiai ir silpnesnieji 
gali atsigerti, pieno, kavos ar ar
batos (ne vėliau kaip 1 vai. prieš 
Komunijų), o vandenį gerti gali 
visi ir bet kada, tik nieko neval
gyti nuo 12 vai. nakties.

Bendra šv. Komunija ir Banks
towne St. Brendans bažnyčioje 
Verbų sekmadienį per lietuviškas 
pamaldas 10,30 v^l. (Išpažinčių 

bus klausoma nuo 9 vai. vaikų dar
želio salėje).

Dr kartų maloniai prašoma šio
mis progomis pasinaudojant atlikti 
Velykinę Sakramentų praktikų ir 

Dievo malone papuošti sielas džiau
gsmingam Prisikėlimui.

Adelaidė
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Metiniame ALB Apylinkes susi
rinkime dalyvavo apie 80 tautie
čių. Susirinkimų atidarė Apylin
kes Valdybos pirmininkas kun. dr. 
Jatulis. Tylos minute pagerbus mi
rusį buv. valdybos pirmininkų Vin
cų Cepliauskų, buvo išrinktas pre
zidiumas: pirm. Jonas Zdanavičius, 
sekr. Jonas Vizbaras.

Valdybos spyskaitinį pranešimų 
padarė V-bos pirmininkas. Valdy
ba turėjusi 16 posėdžių , suruošus! 
visų tautinių švenčių minėjimus, 

suruošta vasaros stovykla vaikams. 
Pirmininkas savo pranešime iškėlė 
muz. Jono Zdanavičiaus nuopelnus 
ir apgailestavo jo išvykimų į JAV.

Garbės Teismo pirmininkas Sta. 
siškis pranešė, kad bylų nebuvę.

Valdybos iždininko Dumčiaus 
pranešimu, pereitais metais Ade
laidėje Tautos Fondui buvo surin
kta per 57 svarus, kasoje šiuo me
tu yra apie 150 svarų.

Revizijos Komisijos pirm. J. 
Vasiliauskas prašė valdybos veiklų 
ir apyskaitas tvirtinti. Susirinki
mas karštais plojimais padėkojo 
valdybai už darbų ir apyskaitas 
patvirtino.

Naujon valdybon Išrinkti ir pa. 
reigomia pasiskirstė: L. Martinkus
— pirm., V. Dumčius — vlceplrm., 
S. Povylaitis — sekr., B. Lukavi- 
člus — kult, vadovas, B. Dičiūnas
— iždininkas. Kandidatai: Sirutis 
ir Speičys. Revizijos Komisija: 
Marmukonis, kun. dr. P. Jatulis, 
L. Garbaliauskas. Garbės Teismas: 
V. Stasiškis, L. Garbaliauskas, A. 
Maželis, K. Reisonlenė, A. Rukš
lelė.

NAMŲ REIKALAI NEJUDA

K.P.B.

PRANEŠIMAS

SYDNĖJAUS LIETUVIAMS

Iš Apylinkės susirinkime Išklau
syto Adelaidės Lietuvių Namų Įsi
gijimo Komisijos pirmininko V. 
Požėlos pranešimo paaiškėjo, kad 
namų įsigijimo klausimas vis te
bėra sunkiai išjudinamas. Dabar
tinė komisija nesanti pakankamai 
darbinga, todėl numatoma sušauk
ti spec, namų reikalams svarstyti 
susirinkimų Ir jieškotl priemonių 
darbų pastūmėti pirmyn.

Iki šiol namų statybai yra 
rinkta per 75 svarai pinigų Ir 
svarams pasižadėjimų.

su-
220

GRAŽIAI PASIRODĖ MŪSŲ 
SKAUTAI

Kovo 27 d. ukrainiečių žemėje 
prie ’Liverpulio įvykusiame tarp
tautiniame skautų lauže, kuriame 
dalyvavo estai, ukrainiečiai, rusai, 
čekai ir lietuviai skautai, mūsiškiai 
pasirodė su geriausiai paruošta 

programa. Gražiai savo dainas dai
navo kitų tautybių skautai, bet 
mūsų “Sutems tamsi naktužėlė” 
ir kitas liaudies dainos geriausiai 
skambėjo. “Kubilas”, "Oželis” ir 
kiti mūsų liaudies šokiai bei tau
tiniai šokėjų drabužiai, atkreipė 
skautų ir svečių dėmesį, šokiams 
grojo ir dainas palydėjo akordeonu 
Alg. Plūkas. Tautinius šokius pa
ruošė Marina Oslnaitė ir Alg. 
Plūkas.

Ukrainiečius, gavusius skauto 
vyčio ženklus, pasveikino Skautų 
Vyčių Būrelio vadovas Vyt. Dei- 
kus ir pav. Alg. Plūkas.

Aplink laužų buvo susispietę 
per 100 skautų ir gausus būrys 
jų bičiulių. Ypač daug šį kartų da
lyvavo lietuvių.

— Iš Sydnėjaus uosta laivu 
Orion kovo 25 d. atostogų' į Ame- 
rikų išvyko hobartietis Kučiaus- 
kas. Jis Amerikoje aplankys tėvus 
ir pažįstamus. Po devynių mėne
sių vėl grįš Australijon. Kųčiaus- 
kas gyvendamas Hobarte aktyviai 
dalyvavo bendruomenės gyvenime. 
Pažadėjo svo įspūdžių iš Amerikos 
“Mūsų Pastogės” skaitytojams.

VEIKLI MOTERŲ SEKCIJA

Kekvienų 
daiktus ir 
prie Cam-

ALB Sydnėjaus Apylinkės Val
dybos skelbtasis drabužių, avaly
nės ir pinigų vajus Vokietijoje pa
sitikusiems tautiečiams sušelpti, 
pradedamas vykdyti, 
sekmadienį aukojamus 
pinigus galima atiduoti 
perdowno bažnyčios.

Vajus bus vykdomas iki š.m. 
gegužės mėn. 8 d., bet prašome 
nelaukti paskutinio sekmadienio — 
kų esate paskyrę perduokite gali
mai greičiau.

Nepamirškime senelių ir ligonių 
Vokietijoje. Mūsų auka jiems tik
rai reikalinga.

Iš kalno mes širdingai dėkojame 
Jų vardu ir laukiame nuoširdžios 
paramos.

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

Melbourniškiai, dėmesio!
Š.m. balandžio mėn. 1 d. Melb. 

Soc. Globos Moterų D-ja pradeda 
D-jos ruošiamos Loterijos bilietų 
platinimų. Loterijoj turėsite gali
mybės laimėti:

1. Elektrinę skutimosi mašinėlę.
2. Bufetui laikrodį. 3. Elektrinį 
kavos virdulį. 4. Albumų (odos 
viršeliai tautiniais motyvais). 5. 
Austų raštuotų pagalvėlę.

Bilietai gaunami pas Soc. Glo
bos Moterų D-jos nares arba bib- 

■ liotekos salėje. Bilietų kaina 1 šil. 
Loterijos traukimas numatomas 
š.m. liepos mėn. 3 d.

Melb. Soc. Globos Moterų D-ja.

Prie Apylinkės Valdybos veikian
ti Moterų Sekcija ir pereitais me
tais atliko pasigėrėtinų darbų. Mo
terų Sekcijos pirm. S. Stasiškienės 
pranešimu, sekcijos narės lankė 
18 tautiečių ligoninėse ir 2 namuo
se. Moterų Sekcija rūpinasi ne tik 
karitatyviniu darbu. Ypač daug 
dėmesio skirta jaunimui ir vai
kams. Pav. valkų stovyklai skirta 
per 7 svarus, Kalėdų dovanoms 
£ 6, našlaičių šelpimui £ 19, Ka
lėdų eglutei ruošti £ 42, dovanoms 
studentams £ 19, Ligonių lanky
mui £ 40. Lietuvių namų statybai 
— £ 20. Pereitais metais Moterų 
Sekcija paruošė lietuviškų Kalėdų 
eglutę tarptautiniam eglučių fes
tivaliui Adelaidėje. Lietuviškoji 
eglutė buvo pripažinta originaliau
sia.

Moterų Sekcija numato įteikti 
lietuviškų margučių australių mo
terų šalpos komitetui, kuris ba
landžio 1 d. ruošia Velykų festiva
lį Adelaidės miesto rotušėje. (1)

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE

Muz. Jonas Zdanavičius Austra- 
I lijon atvykęs apsigyveno Adelai
dėje. Darbo sutartį atliko Hoideno 
automobilių fabrike.

Nors ir sunkaus darbo vargina
mas jis nenuleido rankų — litl.u- 
viškų dainų ir muzikų populiarino 
australų tarpe. Taip pat ragino 
tautiečius nepamiršti lietuviškos 
liaudies dainos.

Adelaidėje jo suorganizuotas 
dvigubas mišrus kvartetas buvo 
visų mėgiamas ir dažnai pasirody
davo viešuose parengimuose, mi
nėjimuose. Buvo pakviestas į vals
tybinį radiofonų Ir po kelių įdai- 
navimų gavo pasiūlymų 
niam bendradarbiavimui, 
jusios aplinkybės privertė 
to pasiūlymo atsisakyti.

Prieš pusantrų metų, 
konkursinius agzaminus ir nugaiš, 
jęs konkurentus, J. Zdanavičius 
buvo priimtas muzikinio darbo dir
bti į valstybinį radijofonų. Čia 
dirbdamas, kun. dr. P. Jatulio pa
prašytas, paruošė ir drauge su 
kun. dr. Jatuliu išleido “Mūsų 
giesmynų”, kuriame tilpo 60 lie
tuviškų ir lotyniškų giesmių su 
gaidomis ir Zdanavičiaus parašy
tu pritarimu vargonams. Darbas 
didelis ir labai naudingas. Kurį 
laikų J. Zdanavičius dirbo Kultū
ros Fondo Adelaidės sk. valdyboj 
ir fondo veiklų gerokai išjudino. 
J. Zdanavičius (Kult. Fondo var
du) Išleido lietuviškų Maudies žai
dimų sųsiuvinį su gaidomis ir 
tekstais. (Suk į ratų), kūrė ir 
charmonizavo lietuviškas dainas, 
kurias spausdinti siųsdavo į Ame. 
rikų. Rinko lietuviškas, dabar jau 
nebedįunuojamas, liaudies dainas 
Ypač daug dainų senobinių užrašė 
iš Marijos Radziulienčs (80 metų 
amžiaus, jau mirusios). Dalis šių 
dainų numatoma atspausti Ameri
koje, gi kits harmonizavo Adelai
dės radijofono direktorius dr. Per- 
kens ir dėka Zdanavičiaus jas ga
vo lietuviai su visomis leidėjo tei
sėmis.

Dirbdamas radljofone J. Zdana
vičius susipažino su P. Australijos 
muzikais, kurių dėka lietuviškos 
dainoj buvo dainuojamos pagarsė
jusio Pietų Australijoje “Adelaide 
Singers” choro, diriguojamo kom
pozitoriaus Chinerio. čia Zdanavi. 
čius kitus prašydavo, arba pats 
versdavo dainas į anglų kalbų, ki
tas charmonizuodavo. 
Singers” mūsų dainas 
labai puikiai, su giliu 
Jų išpildytas “Oželis” 
kieno buvo geriau padainuotas ir 
Lietuvoje. Mūsų dainos patiko 
australams ir Adelaidės valst. ra- 
dijofonas pavedė komp. Chinerlui 
visų pusvalandį litliuviškų dainų 
transliacijai.

Išvykstančiam į JAV J. Zdana
vičiui senoji Apylinkės Valdyba 
viešame susirinkime atsisveikinant 
įteikė dovanėlę, tuo pagerbdama 
ir atsidėkodama uoliam bendruo
menės darbininkui už jo darbų 
tremties lietuviams ir Lietuvai.

Mes linkime jam laimės tolimes. 
nėję tremties kelionėje. Gero vėjo.

J. Kalvaitis.

A.A. Vincas ŪEPLIAUSKAS
Aldona čepliauskienė-Vanagaitė, 
Vytautas ir Jonas Vanagai su šeimomis.

/POPULI

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

134 King St., Sydney.
. Telef.: BW 8597 ir BW 1186

Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais iš Aus
tralijos ir į Australljų. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

nuola'j-
Susidė- 
nuo ši-

išlaikęs

“Adelaide 
Išpildydavo 
įsijautimu, 
vargiai ar

DĖMESIO SYDNĖJAUS 
FUTBOLININKAMS!

Futbolo komandos treniruotes / , 1 taskus, vyksta kiekvienų šeštadieni 2 vai. | 
po pietų šalia Bankstowno Ovai 
esančioje futbolo aikštėje.

Kovo futbolo komanda jau įsigijo 
naujas uniformas.

Kovo futbolo komanda yra re
gistruota į australų pirmenybes, 
kurios prasideda balandžio 2 d.

— 0 —

salėje.
Kovo komanda išsikovojo sau 

vietų A. Lygoje ir, pagal surinktus 
skaitoma 2-3-ja komanda

N.S.W.

ADELAIDĖ

— North Adelaide 57:64
17 d. baigminėse vasaros 
krepšinio rungtynėse aus-

Kovo mėn. 18 d. Kovo krepšinio 
komanda turėjo vienas iš svar
biausių šį sezonų rungtynių. Buvo 
žaidžiama prieš amerikiečių Mor
mons komandų, ši amerikiečių ko
manda yra skaitoma viena iš stip
riausių N.S.W. Kovas parodė tik
rai puikų susižaidmių ir po sun
kios ir atkaklios kovos laimėjo 
26:23 (8:6).

Rungtynės nuo pat pirmos žai
dimo minutės buvo visų laikų la
bai įtemptos ir abi komandos ko
vojo už kiekvienų taškų. Amerikie
čiai parodė labai puikų susižaidi- 
mų, nepaprastų sviedinio valdymų 
bet atsimušė į labai gerų Kovo 
dengimų ir tas neleido jiems pa
siekti daugiau taškų. Kovo puo
limas visų žaidimo laikų naudo
jo didelį greitį ir gražiais praėji
mais darė puikius metimus.

Taškus pelnė: Vasaris 9, šutas 
5, Genys 4, Kriaucevičlus 4, Kože- 
niauskas 3, Bernotas 1.

— 0 —

Po Kovo 18 d. rungtynių N.S.W. 
Krepšinio S-gos buvo sudaryta 
N.S.W. Augštoji Krepšinio Lyga. 
Iš 17-kos žaidusių komandų, skai
tant daugiausiai surinktus taškus, 
buvo išrinkta 10 Sydnėjaus mies
to Ir 2 N.S.W. krašto komandų, 
kurios sudarys 1955 m. A. Lyga. 
A. Lygos pirmenybės bus praves
tas taškų sistema ir neužilgo pra
sidės Newtowno Policijos Klubo

• Amerika per šiuos metus 
atomo tyrinėjimo ir atominių “rei-' 
kmenų” gamybai išleis £ 446 mili- 
onus.

Visuomenininkui
Vincui Čepliauskui 

mirus, gilios užuojautos rei
škiame
p. A. čepliauskienei, p.p. Va
nagams su šeimomis.

Kalvaičiai.

NAUJAS ADRESAS

Tauras
Kovo 

turnyro 
tralų North Adelaidė komanda nu
galėjo Taurų. Rungtynių pradžio
je mūsiškiai turėjo 7 taškų persva
rų, bet australai kietai kovodami 
santykį greitai išlygino. Vėliau vi
sų laikų vedė kelių metimų per
svara.

A. Ignatavičius pelne daugiau 
pusės taškų savo komandai — 33, 
K. Jačiunskis 12, V. Gurskis 6, 
R. Pctkūnas 3, Alkevlčius ?, A. 
Kitas 1.

A. Ignatavičius naujas “Vyties” 
kapitonas. Jis, kartu su sekcijos 
valdyba, sudarys krepšinio koman
dos sudėtį.

Tauras taip pat žais žiemos 
turnyre, kuris. prasideda balandžio 
21 d.

Moterys. Vytis — Marion 24:8
Adelaidės mergaičių krepšinio 

komanda lengvai įveikė Marion 
pusbaigminėse varžybose. Taškus 
pelnė: O. Kelertaitė 7, T. Gumby
tė 5, Damasevičlūtė, S. Kelertai
tė, M. Kelertaitė, Užubalytė ir A. 
S. — visos po 2. (A.S. žaidėja 
žymima dviem raidėmis, kadangi 
jai tėvai neleidžia žaisti, tai pa- ■ 
varde neskelbiama)

Vytis — North Adelaide 11:17

Antrame pusbaigminiame susi
tikime mūsų moterys pralaimėjo. 
Taškus pelnė: Gumbytės po 3, O. 
Kelertaitė 2, Užubalytė 2 ir M. 
Kelertaitė 1. Edas.

★ Šveicarijoj prieš savaitę 
mirė Nepalo karalius Tribhuven. 
Jis paliko dvi liūdinčias našles: 
vyresniųjų ir jauniasniųjų kara
lienes. Miręs karalius jas vedė bė

gdamas 13 metų amžiaus. Juodvl 
yra, tikros seserys.

Nepalo karaliaus sostų užėmė jo 
sūnus Mehęndra VIr Vlkram, 34 
metų karūnos princas.

NAUJAS ADRESAS

M. BUKAUSKAS
56 Yarrara Rd., Pennant Hills (Sydney) N.S.W. 

Trys minutės nuo gelež. stoties).
Telefonas WJ 1034 (kiekvienų rytų iki 9 vai.).

Philips ir kitų firmų radijo aparatai, baldai, šaldytuvai, staty
bos medžiagos ir kitokios namų reikmenės.

Naujai besikuriantiems 12% nuolaida.

SPORTO KLUBAS KOVAS š. M. BALANDŽIO 11 D.
2-JĄ VELYKŲ DIENĄ, RENGIA ĮSPŪDINGĄ IR PUIKŲ

MARGUČIŲ VAKARĄ
kuris įvyks Masonic Hall; Newtown, Station St.

..Gera kapela, premijuotas šokis su margučiais, turtinga loterija., 
suteiks tikrų velykinę nuotaikų atsilankiusiems.

Pradžia 7 vai. vak.

SPORTO KLUBAS KOVAS

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 
Centr. 1819

(Priešais Melbourne Town Hall.)

Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

čsasčSčsasaszsčSčSBsasaszsBHi 
AUDROS IR POTVYNIAI

QUEENSLANDE
Kovo. 27 d. naktį Queenslanda 

nusiaubė audros. Ciklonas palietė 
apie 200 mylių plotų. Sugriauta 
daug namų. Gręsla potvynio pavo
jai. Kariuomenė išsiuntė savo da
linius telkti pagalbų gyventojams.

• Sydnėjuje teismas sprendė 
dviejų draugių bylų: IVĮrs. Cons
tance Ottaway bylinėjosi su Mrs. 
Betty CranweL Už “šlovės nuplė
šimų” Betty turėjo sumokėti savo 
draugei Constance £ 20. Teismo iš
laidos prašoko £ 500.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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