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SYDNĖJUS, 1957 m. sausio 16 d.MŪSŲ 
KLAIPĖDA

Tūlas yra pasakęs, kad Vytau
tas Didysis būtų buvęs dar dides
nis, jei savo karinę ekspansijų 
vietoj Rytų būtų nukreipęs j Va
karus. Po Žalgirio laimėjimo buvo 
praleista puiki proga galutinai 
likviduoti vokiečių ordinų ir visam 
laikui išvalyti lietuviškas vakari
nes žemes nuo įsibrovėlių.

Užtat atsikūrusioji Lietuva ne
praleido neišnaudojusi nė vienos 
progos, kad sujungus visas lietu
viškas žemes į vienų valstybę.

1919.1.18 d. Paryžiuje susirinko 
taikos konferencija išspręsti teri
torinių klausimų, susijusių su Vo
kietijos kapituliacija. Jau kovo 24 
d. Lietuvos delegacija įteikė notų 
taikos konferencijai, išdėstydama 
Lietuvos teises i Mažųjų Lietuvą. 
Gi gegužės 2 d. taikos konferenci
ja gavo iš mūsų aiškiai formuluo
tų reikalavimų išimti iš Vokietijos 
suverenumo ir perleisti Lietuvai 
Klaipėdos, Pakalnės, Šilutės, Lab
guvos, Tilžės, Ragainės, Pilkalnio, 
Vėliavos, Įsručio, Gumbinės, Sta
lupėnų, Darkiemio ir Geldapės 
sritis.

Paryžiaus taikos konferencija 
pripažino lietuviškojo elemento do
minavimų šiaurinėje Mažosios Lie
tuvos dalyje ir atskyrė tų sritį 
nuo Vokietijos. Toji sritis, gavusi 
Klaipėdos Krašto vardą, buvo pa
vesta laikinai administruoti Pran
cūzijos vyriausybei. 1919.VI.28 d. 
Vokietija pasirašė Versailles tai
kos sutarti ir atsisakė visų savo 
teisių i šių teritorijų.

Senųjų istorijos įvykių pamo
kyti, lietuviai pasiryžo šį kartą 
pasikliauti savo galva ir savo rau
menų stiprumu.

Klaipėdos krašte susikūrė Vy
riausias Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo Komitetas, kuris paruošė 
Klaipėdos krašto sukilimų ir 1923 
m. sausio mėn. 9 d. paskelbė ma
nifestų į gyventojus.

Į brolių mažlietuvių šauksmų 
tuojau atsiliepė laisvosios Lietu
vos dalies gyventojai. Jauni mo
ksleiviai, palikę gimnazijos suo
lus, bėgo saviškiams padėti; jau
ni ir seni ūkininkai, palikę šiltas 
pirkias, skubėjo savo brolio lauki
ninko vaduoti iš 700 metų sveti
mo jungo — per pūgas, per pusnis 
ilgomis voromis skubėjo savano
riai įsijungti į klaipėdiškių eiles. 
1923 m. sausio mėn. 15 d. sujung
tomis jėgomis Klaipėdos kraštui 
atkovota laisvė.

Ambasadorių konferencija pri
pažino įvykusi faktą ir 1923.11.16 
d. nutarė Klaipėdos kraštų priskir
ti prie Lietuvos, suteikdama kraš
tui autonominį režimų.

Jei 1940 metų įvykių sūkury 
būtume ėję Klaipėdos krašto va
davimo keliais, gal būt nebūtume 
vėliau su kartėliu ironizavę “Vil
nius mūsų, o mes rusų”. Tačiau, 
ne vien tik iš klaidų mokomės — 
gerų pavyzdžių mes juo labiau ne
turime pamiršti.

Klaipėdos krašto prijungimo me
tines minėdami turime neišleisti iš 
akių ateities. Turime budėti ir 
ruoštis, kad reikalui ištikus visa 
Mažoji Lietuva būtų įsijungusi j 
vienų valstybinį organizmų. Tada 
neturėsime “didlietuvio” ir “maž- 
lietuvio” pavadinimų; bus tik vie
nas LIETUVIS, vienoje LIETU
VOS VALSTYBĖJE, jei ir ne isto
rinėse sienose, tai tikrose savo 
etnografinėse ribose.

LEONARDAS KARVELIS.

SMŪGIS
Australijos užsienio 

prekybai
Monopolinė laivų savininkų są

junga, kuriai priklauso 14 D. Bri- į 
tani jos ir 8 Europos laivininkys
tės bendrovės, savo konferencijoje 
nutarė pakelti laivų važmos kai
nas apie 14%. šitai reiškia, kad 
importuojamos iš užsienio, kaip 
lygiai ir Australijos eksporto pre
kės, automatiškai turės pabrang
ti 14%.

ši laivų bendrovių sąjunga, pa
gal labai senų sutartį, turi mono
polinę teisę savo laivais atgaben
ti visas importuojamas iš Europos 
ir D. Britanijos uostų prekes į ’ 
Australijos uostus ir išgabenti 
Australijos eksportuojamas gėry
bes.

Naujos kainos įsigalios nuo ko
vo 1 d. importui, o nuo vasario 1 
d. Australijos eksporto prekėms.1 
Laivininkų sąjunga savo laivais i | 
Australiją per metus atgabena iš 
Europos ir D. Britanijos uostų* 
prekių už apie £ 500 milionų.

Dėl laivų važmai kainų kėlimo 
gali efektyvų žodį tarti tik Aust
ralijos parlamentas. Manoma, kad 
šis klausimas bus patiektas parla
mento debatams ir vyriausybė pa
darys atitinkamų žygių, nes toks 
žymus kainų šoktelėjimas skau
džiai atsilieps į Australijos eks
portą ir kainas aplamai.

PERTVARKOMA
JAV ARMIJA

Vašingtone paskelbtas ameri- 
kitčių armijos pertvarkymo pla
nas. Pagal jį įvedamos atominės 
kautynių divizijos. Pagal šį planą 
divizijos karių skaičius būsiąs su
mažintas ik 11.000 (iš 17.000) vy
rų, tačiau tų divizijų pajėgumas 
nesumažėsiąs, nes jos bus geriau 
apginkluotos ir bus žymiai judres
nės.

Naujosios divizijos vadinsis 
“pentominėmis” (žodis “Penta” 
graikų kalboj reiškia penkis) — 
kiekviena jų susidės iš pei.kių ne- 
prilausomų dalinių, paruoštų ato
miniam karui.

JAV kariuomenės reorganizaci
ja, remiantis jos vadų pareiški
mais, buvusi neišvengiama dar ir 
todėl, kad ikšiol amerikiečių gink- 
lavimasis rėmėsi pasiruošimu glo
baliniam karui. Užpuolimo atveju 
JAV armija buvo paruošta žaibiš
kai akcijai plačiu mastu, pereinant 
į priešą žlugdantį priešpuolį. Gi 
įvykių raida rodo, kad visuotinio 
karo gali dar ilgai nebūti (tai 
priklauso nuo Kremliaus), bet 
taip vadinamų “mažųjų karų”, ko
kie kuvo Korėjoje, Indokinijoje 
gali Sovietai suorganizuoti kiek
vienu metu. O čia ameriikečių ik
šiolinėj karinėj organizacijoj bu
vę daug spragų.

ŽURNALISTŲ 
DEMONSTRACIJA

1956.XII.14. Paryžiuje Tarptau
tinė pavergtųjų kraštų žurnalistų 
sąjunga suruošė įspūdingas de
monstracijas prieš komunistinį im
perializmą. Joje žodį tarė prancū
zų senato vicepirmininkas E. Pe- 
zet, buv. premjeras Bidault, keli 
deputatai, visa eilė pasižymėjusių 
pilitikų. Per demonstracijas išryš
kinta vengrų sukilimo prasmė, 
taip pat pasmerkta Sovietų impe
rialistinė politika Pabaltijo kraš
tuose.

Chou En-lai vizitai
Kom Kinijos min. pirm. Chou 

En-lai pastaruoju metu pagarsėjo 
savo kelionėmis po Azijos valsty
bių sostines. Dabar jis jau nusi- 
beldė į Maskvą, kur turėjo labai 
rimtų pašnekesių su Kremliaus 
vadais. Iš Maskvos jis pažadėjo 
aplankyti Varšuvą ir Budapeštą. 
Iš Europos, kur tenumato išbūti 
keletą dienų, vėl skris į Indijos 
sostinę, kur turės dar vieną pasi
kalbėjimą su Indijos min. pirm. 
Nehru. Iš Delhlo užsuks dar į Ne- 
palį ir iš čia grįš į Pekingą.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
Chou vizitai, kaip Azijoj, taip 
Maskvoje ir Varšuvoje turi poli
tinių ir ekonominių tikslų. Spėja
ma, kad Chou mėgins Lenkijos 
vadus perkalbėti , kad jie atsisa
kytų “titoistinio” kelio ir labiau 
glaustųsi prie Maskvos, nes “tarp
tautiniam solidarumui” reikia pa
lenkti tautines ambicijas, antroj 
eilėj statant net valstykinę ne
priklausomybę.

Turima žinių, kad Lenkijos vy
riausybė yra pasiryžusi, jeigu 
Amerika atsakytų,, paprašyti 
ekonomines paramos iš kom. Ki
nijos. Lenkijos min. pirm, pa
reiškęs, kad iš kom. Kinijos Len
kija tikisi gauti 300 milionų dole
rių kreditą pramonei ir žemės 
ūkiui sustiprinti. Tačiau pirmiau 
būsią vistiek kreipiamasi į JAV- 
bes.

Lenkija nedalyvavo
Budapešte buvo susirinkę Ru

munijos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos ir Vengrijos kom. partijų va
dai. Posėdžiui prmininkavo Chruš- 
čevas. Lenkijos atstovai šiame pa
sitarime nedalyvavo.
Jugoslavijos kam. vadams ši kon
ferencija buvusi didelė staigme
na — jie įžiūri naujo kominfor- 
mo, nukreipto prieš Jugoslaviją, 
steigimą. Jugoslavija yra priešin
ga šitokiam kolektyviniam komu
nistų partijų vadovavimui ir įta
ria, kad Maskva ir toliau nori bū
ti pasaulio komunistų partijų 
“bosu”. Jugoslavijos kom. parti
jos vadovybė yra nuomonės, kad 
paskirų valst. kom. prtljos turi 
palaikyti ryšius ir bendradarbiauti 
tiesioginiai, ket nepripažįsta Mas
kvos vyresniškumo. Belgrade nau
jojo kominformo organizavime 
matoma Chruščevo linkimas tarp
ti didesniu diktatorium, negu buvo 
Stalinas.

“Pradėkime iš naujo”
Vengrijos marionetinė vyriausy

bė, besilaikanti raudonarmiečių 
durtuvais, niekaip negali rasti 
bendros kalbos su gyventojais: 
nieko nepadeda nei grąsinimai, 
nei trėmimai, nei areštai, nei šau
dymai — visas kraštas priešiškai 
nusistatęs prieš Maskvos pastaty
tąją ir jos diriguojamą vyriausy
bę bei komunistus aplamai. Kraš
to ūkis stovi prie visiško bankro
to prarajos. Kadar vyriausybe to
dėl nutarė išmėginti viliojimo ke
lią: paskelbtas atsišaukimas į gy
ventojus, kuriame skelbiama, kad 
vyriausybė kviečia bendradarbiau
ti ir nekomunistus ir pasiryžusi 
sudaryti naują ministerių kabine
tą, į kurį bus kvečiami nekomu
nistinių partijų atstovai. Nuro
doma tačiau, kad koalicinė vyriau
sybė bus vadovaujama komunistų 
partijos. Atsišaukime skelbiama,

RAUDONŲJŲ PASITARIMAI EGIPTO 
REIKALAVIMAI

kad Vengrijoj ir toliau pasiliks so
vietinės įgulos, kad “apsaugotų 
Vengriją nuo imperialistų užpuo
limo”.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
Vengrijos komunistams būsią sun
ku sudaryti krašto pasitikėjimą 
turinčią vyriausybę, nes komunis
tų darbai nuo jų nusigręžti pri
vertę buvusius jų simpatikus.

Iš Strasburgo pranešama, kad 
čia įvyko vengrų politinių pabėgė
lių kongresas, kur buvo sudaryta 
Vengrijos Revoliucinė Taryba, ku
ri prašys Jungtinių Tautų pripa
žinimo atstovauti Vengrijos reika
lus Jungtinėse Tautose ir kitur, 
kol vengrų tauta išsirinks legalią 
ir teisėtą vyriausybę.

• Kūčių dieną sovietinis pre
kybos laivas “Stanislavsky” turė
jo pasikrauti Liverpoolio (Angli
joj) kaučuko ir plaukti į Lening
radą, bet uosto darbininkai, pro
testuodami prieš sovietų barbariš
ką elgesį Vengrijoje, atsisakė pa
krauti laivą. Tas pats atsitiko ir 
kitiems dviems sovietiniams lai
vams — jie visi iš Lverpoolo į 
Leningradą išplaukė tušti.

Pirmoji linksmesnė pošventinė 
žinia — Egiptas teikėsi įsileisti 
Jungtinių Tautų talkos lavyną, 
tame skaičiuje D. Britanijos ir 
Prancūzijos laivus, Sueso kanalui 
nuo nuskandintų egiptėnų laivų 
išvalyti. Amerikiečių gen. Whee
ler, kuriam JT pavedė vadovauti 
valymo darbams, tuoj pradėjo or
ganizuoti reikalingas priemones 
paskandintiems laivams iškelti. 
Jis užverbavo britų, prancūzų, vo
kiečių spec, laivus, taip pat tal- 
kauti pažadėjo danai, švedai, olan
dai ir kt. Kanalo valymo darbams 
trukdo egiptėnų paskandintos mi
nos. Numatoma, kad kanalas lai
vininkystei bus atidarytas kovo 
mėnesį.

Ryšium su numatoma navigacija 
Sueso kanalu, Kairo radijas pa
skelbė, kad Egiptas nperaleis per 
Suesą britų ir prancūzų laivų, kol 
Izraelis nepasitrauks iš Gazos iš
kyšulio (Sinajaus dykumos). Ang
lija šitą pareiškimą vadina aki
plėšišku. Egipto vyriausybė Kairo 
radijo pranešimo nei patvirtino 
nei paneigė. Manoma, kad jis bu
vo padarytas su Nasserio žinia.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
GRĮŽUSIEJI PASAKOJA

Paskiausiu metu atvykusieji iš 
Lietuvos patvirtina faktus, Jog 
Kaunas ir kiti miestai atrodo nu
skurę, apšepę. Kiek gražesnis Vil
nius — matyti, į jį leis turistus, 
žmonės visame krašte skursta 
medžiagiškai ir turi vilkti baisiau
sią bolševikinę prespaudą.

Nors bolševikai mėgina įrodinė
ti kitaip, bet faktiškai Bažnyčia 
laisvės neturi. Paleistieji š Sibiro 
dvasininkai toli gražu negali grįž
ti į savo eitąsias anksčiau parei
gas ir negauna vietos. Vysk. Ma
tulionis tebesilsi Birštone. Vysk. 
Ramanauskas prisilaiko Švėkšnoj. 
Kaune klierikų iš viso esą 69. 
Kandidatų šiemet buvo 52, bet vi- 
sų nepriėmė — aiškinta, kad “ne
są vietos”...

Kai kur tikintieji atgauna anks
čiau uždarytąsias bažnyčias, nors 
ir turėdami mokėti už jas didelius 
mokesčius. Pvz. Dūkšto miestelio 
katalikų bažnyčia išbuvo uždary
ta 12 metų. Tik šiemet rugpjū
čio mėn. antrojoj pusėj vėl buvo 
grąžinta tikintiesiems. 1956.VIII. 
19-20 d.d. vysk. J. Steponavičius, 
asistuojamas kun. Č. Krivaičio ir 
kun. M. Stonio bei kitų dvasinin
kų, šią bažnyčią pašventino ir 
3.000 katalikų suteikė Sutvirtini
mo sakramentą. Tai buvo tikrai 
įspūdinga šventė. Iškilmėse daly
vavo tūkstantinės minios žmonių 
iš apylinkės ir iš tolimesnių vie
tovių, net iš Latvijos ir iš Gudijos. 
Tačau, iš kitos pusės, komunistai 
antireliginę akciją Lietuvoje vis 
stiprina.

Okup. Lietuvoje intelektualinis 
lygmuo yra žymiai smukęs. švie
timo darbe dabar pirmumas ati

duodamas amatininkiškam paruoši
mui, kur svarbiausia ne kokybė, 
bet kiekybė ir normų atlikimas. Vi
sos augštosios mokyklos administ
ruojamos iš Maskvos.

Keletas grįžusiųjų Iš Lietuvos 
žmonių praneša, kad siuntiniai iš 
įvairių kraštų Lietuvą pasiekia. 
Tačiau, bent šiuo metu, jų gavi
mas suteikia nepalankią gavėjams 
atestaciją. Visi, kurie gauna siun
tinius, yra registruojami. Taip 

pat žinomi visi išbėgusieji iš Lie
tuvos, vedami jų sąrašai ir žiūri
ma, ar jie palaiko kokius nors ry
šius kad ir su tolimesniais giminė
mis. Kadangi paskutiniu metu 
siuntinių kiek padaugėjo, todėl 
vietoje žmonės mano, kad komu
nistams bus juos sunku apkaltin
ti juridiškai, juo labiau, jog ir 
riša eilė komunistų tokius siunti
nėlius gauna. Bet žmogus, gaunąs 
siuntinėlius iš užsienio, jau tikrai 
negali pats patekti į patikimųjų 
tarpą. Laiškų ir siuntinių garimas 
taip pat laikomas kliūtimi paaukš
tinimui, ekskursijoms etc.
Vienas vokietis, neseniai grįžęs iš 

Lietuvos, pasakoja, jog Lietuvos 
kaimas gyvena tiesiog tragiška
me skurde. Kolchozai administruo
jami ne ūkio žinovų, bet pirmoj 
eilėj komunistams patikimų as
menų. Ir tai dažniausiai jau ant
ros rūšies komunistėlių, kurie tik 
kelia visokius “baliukus” ir ... 
skęsta degtinėje. Jiems rūpi ne 
žemės ūkį pakelti, bet skleisti ko
munistinę dvasią ir stiprinti reži
mą.

Svarbiausia — visame krašte 
vyksta kova prieš rusifikaciją, už 
lietuvybės išlaikymą. Lietuvių są
moningumas ir vieningumas yra 
nepaprastai dideli. Bet rusai yra 
užsėdę visas geriausias vietas ir 
visur stengiasi iškišti tik savuo
sius. Ypač jaunimas siekia savos 
valstybės, kovoja už senąsias tra
dicijas ir lietuvybės išlaikymą, 
kur lietuviai būtų tikrieji savo 
krašto šeimininkai. Dabartinės są
lygos tik dar daugiau didina kraš
te neapykantą okupantams.

VID. RYTAI
Pastarosiomis, dienomis sukurtas 

naujas neramumų židinys Vid. Ry
tuose — kivirčas prasidėjo tarp 
Yameno ir anglų kontroliuojamo 
Adeno protektoriato.

Kautynės tarp Yameno ir britų 
pajėgų kasdien ris aštrėja. Varnė
nas kaltina anglus, gi šie Yameną.

Amerikos užsienių reikalų mi- 
nisteris F. Dulles pareiškė, kad 
pavojus taikai didėja labai smar
kiu tempu.

Susirašinėjimo aukos
Turima žinių, kad kai kurie 

okup. Lietuvos žmonės jau yra 
nukentėję dėl susirašinėjimo su 
užsieniuose essančiais artimai
siais: vienų šeimos išskirtos, kiti 
atlesti iš darbo, arba jo negali 
gauti. Ikšiol oficialiai nevesta su
sirašinėjimų registracija, dabar 
jau veik viešas dalykas. Bijomasi, 
kad susirašinėjantieji yra įtraukti 
į “liaudies priešų” nepatikimųjų 
sąrašus ir tuo pačiu į sąrašus 
kandidatų Sibiran. Gal tikslinga 
būtų laikinai bent suretinti susi
žinojimą laiškais su giminėmis ir 
pažįstamais.

PASIKALBĖJIMAS SU
B. BILEVIČIOTE

Europos Tarybos Patar. Seimo 
Specialiosios Komisijos pirminin
kas švedas K. Wistrand turėjo 
ilgą pasikalbėjimą su pasirinkusia 
laisvę lietuve dėstytoja B. Bilevi- 
čiūte, kuri suteikė reikalingų in
formacijų apie Lietuvos padėtį. 
Su ja pasitarti į Švediją buvo nu
vykusi Vliko Vykd. Tarybos pir
mininkė A. Devenienė. LRD pradė
jo rinkti laisvėje išleistas lietu
viškas knygas, kurias įteiks B. 
Bilcvičiūtei Amerikoje.

• I Japoniją grįžę karo belais
viai pasakoja, kad šiaurės — ry
tų Sibire, prie Kolymos sąsiaurio, 
jie ištisus 10 metų dirbo vergų 
stovykloje, kur kas vasarą atga
benama 8-10.000 naujų kalinių. 
Visi turį dirbti kasdien po 10 ir 
daugiau valandų kasyklose. Kas
diena mirštą dešimtys žmonių, iš
sisėmusių dėl sunkaus darbo, ba
do ir nuovargio. Kolymos kasyk
lose iškasamas uranas, auksas, 
chromas ir manganas.

• Iš Bonnos pranešama, kad 
1957 m. pirmoji prancūzų, 7-ji

amerikiečių Ir britų Reino armijos 
pereina vokiečių karinės vadovy
bės žinion, kaip yra numatyta 
Šiaurės Atlanto Sąjungos susita
rime. Sąjunginės kariuomenės va
du bus arba generolas Speidel, 
buv. maršalo Romelio artimas 
bendradarbis, arba gen. Hesin- 
ger, vadovavęs operacijoms prieš 
Sovietus.

• Iš R. Berlyno pasiekusios 
žinios kalba apie studentų plati
namas proklamacijas, kur kviečia
mas vokiečių jaunimas stoti į kari
nio paruošimo kursus. Proklamaci
jose pažymima, kad vengrų stu
dentų pavyzdys rodąs, jog kartais 
labai naudinga mokėti kautis..*

• Vengrijos prezidentas į N. 
M. sutikimo vaišes buvo pakvietęs 
užsienių diplomatus. Vakarų ats
tovai kvietimo nepriėmė.

Vengrų patriotai N. Metų išva
karėse kreipėsi į Budapešto gy
ventojus, kviesdami N. Metus su
tikti ne su šokiais ir muzika, bet 
susikaupimu pagerbti žuvusius. 
Laisvės kovose kritusiųjų atmini
mui veik visuose Budapešto namų 
languose ta proga buvo uždegtos 
žvakutės. *

• Sov. Sąjungos centrinis kom. 
partijos komitetas nutarė vėl grą
žinti politrukų sistemą raudonojoj 
armijoj. “Nustalinimo” periodu 
politrukų institucija raud. armijoj 
bent teoretiškai buvo panaikinta.

• Rumunijoj komunistinė 
vyriausybe, remiama raudonarmie
čių, užslopino sukilimą, šimtai 
Rumunijos studentų ir jaunų dar
bininkų areštuota, daug jų Išvežta 
i Sibirą.

1
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STUDENTŲ SĄSKRYDIS
Australijos Lietuvių Studentų 

Sąjungos pirmasis suvažiavimas, 
gruodžio 28-30 dienomis įvyko Syd
nėjuje, Milsons Pt. salėje. Suva
žiavimą atidarė Sydnėjaus sky
riaus pirm. Zigmas Budrikis, žod
žiu sveikino Adelaidės pirm. R. 
Urmonas ir Melbourne pirm. A. 
Staugaitis, taip pat organizacijos 
bei pas iri asmenys. Suvažiavimo 
garbės svečiu buvo kviestas rašy
tojas Pulgis Andriušis, kuris, de
ja, dėl susidėjusių aplinkybių ne
galėjo atvykti. Jo asmeniškus 
sveikinimus ir suvažiavimui pa
ruoštą pranešimą perskaitė kol. J. 
Arminas iš Adelaidės.

Gruodžio 29 d. buvo suruošta iš
kyla į Cazulą, o vakare aplankyta 
skautų stovykla.

Sekmadienį, gruodžio 30 d., įvy
kusioje konferencijoje buvo kelia
mi įvairūs klausimai bei sprend
žiamos aktualios problemos, lie
čiančios vidinę veiklą ir reiškimąsi 
lietuviškoje tarptautinėje plotmėje. 
Per konferenciją prieita šių nuta
rimų: Pagyvinti studentiškai veik
lai nutarta kasmet ruošti studen
tų suvažiavimus, tuo duodant pra
gos artimesnis m susipažinimui ir 
bendravimui; palaikymui ryšių su 
užsienio lietuviais studentais ir 
tarp skyrių, vienas ALSS-gos sky
rius eina centrinės valdybos parei
gas, kurios perduoda.mos rotacine 
tvarka. Centrinė valdyba ruošia 
suvažiavimus. 1957-siais metais 

šias pareigas eis Melboumo sky
riaus valdyba.

I konferenciją atsilankęs Mel
bourne Lituanistinių Kursų vedė- 
jass A. Zubras, kvietė studentus 
aktyviai įsijungti į šių kursų dar
bą. Kursų verte lietuviui akade
mikui neginčytina ir todėl pasiū
lymas buvo vienbalsiai priimtas. 
Studentams bus siuntinėjamas li
tuanistiniams reikalams skirtas 
“Lituanicum”, kuris įgalins paal-

ruošti lituanistikos kurso egzami
nams.

Toliau priimtas kol. R. Stakaus- 
ko (Syd.) pasiūlytos rezoliucijos. 
Nutarta palaikyti artimus ryšius 
ir bendravimą su kitomis lietuviš
komis organizacijomis, įsijungti į 
jaunųjų tautinio ugdymo darbą, 
padedant savaitgalio mokyklose, 
tėvynės pažinimo kursuose ir pa
našiuose reikaluose.

Kol. Z. Budrikis iškėlė diskusi
nį Australijos pilietybės priėmimo 
klausimą. Suvažiavimas pasisakė, 
kad pilietybės priėmimas nereiš
kia nutautėjimo.

Nebuvo užmiršta ir tarptautinė 
padėtis. Nutarta pasiųsti tclegra-' 
mą Right. Hon. R.G. Menzies, I 
protestuojant pnes Sovietų agre- TėvyDė
siją Vengrijoje ir primenant Lie
tuvos ir aplamai Pabaltijo kraštų , 
padėtį. Užuojautos laiškas bus pa- į 
siųstas vyr. vengrų komitetui! 
Australijoje.

Sugiedojus Guudeainus, suvažia
vimas buvo oficialiai uždarytas.

Skyrių valdybų nariai turėjo' 
atskirą posėdį kuriame aptarė vei- ’ 
klos gaires. Adelaidės valdybą su- ' 
daro R. Urmonas, pirm., Elvyra1 
Petrikaitė, sekr. A. Jankauskas, 
ižd.; Melboumo — A. Staugai
tis, pirm., Rasa Jakutytė, sekr., 
T. Žilinskas, ižd.; Sydnėjaus — 
Z. Budrikis, pirm., R. Daukus, 
sekr., R. Stakauskas, ižd.

Visuose parengimuose dalyvavo 
apie 50 studentų. Iš Mdbourno 
kuvo atvažiavę 15, iš Adelaidės 12, 
iš Canberros — 4, iš Nevrcastlio 
— 1, iš Pertho — 1. Atrodo, kad 
nei vienas nesigailėjo atvykęs ir 
naujos pažintys nebus greit už
mirštos. Padėka priklauso Sydnė
jaus skyriaus valdybai už tikrai 
gražiai ir turiningai pravestą su
važiavimą.

Iki pasimatymo Melbourne!
P.D.

KALŽDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ 
METŲ PROGA VLIKO 
VYKDOMOJI TARYBA

sveikina seses ir brolius, išsklai
dytus po platųjį pasauli už Tėvy
nės ribų.

Praėjo dar vieneri skaudūs ir 
sunkūs metai. Daug kraujo, ašarų 
ir skausmo išlieta mūsų Tėvynėje! 
Rytojus mums nežinomas, tačiau 
jam reikia pasiruošti. Laisvėje vi
si turime jungtis i vieningą didžiu
lę lietuvišką šeimą, kurios svar
biausias tikslas — rūpintis sa

vo tėvų šalies išlaisvinimu. Ugdy
kime meilę savajam kraštui, rū
pinkimės badą ir skurdą kenčian
čiais Tėvynėje ar Sibiro ištrėmi
me, mylėkime ir ugdykime savuo- 

i sius papročius ir kultūrą, gerbki- 
| mc ir branginkime tai, ką mums

vn-JI SPORTO ŠVENTE SYDNEJUJE
SUSIPAŽINIMO PIETŪS IR ŠVENTĖS 

ATIDARYMAS
KREPŠINIS

VH-Ji Australijos lietuvių spor
to šventė j vyko Sydnėjuje. Lietu
viškojo jaunimo sportinės varžy
bos prasidėjo 1956 m. gruodžio 2* 
d Dalyvavo Adelaidės, Canberra, 
Geelong**, Melbourne ir Sydnėjaus 
lietuviai sportininkai.

I Sydnėjų sportininkai pradėjo 
rinktis antrąją Kalėdų dieną. 
Gruodžio 28 d. visi sportininkai ir 
kviestiniai svečiai susitiko susipa
žinimo pietuose, kuriuos paruošė 
Sydnėjaus “Kovo” merginos, tai
kau j ant sportininkams prijaučian-

Melbourne “Varpo” pirm. V. 
tutis, Geelongo “Vyties” atst 
tanavičras ir Canberros lietuvių 
sporto klubo vardu Gružas.

Pietų metu sportininkams bara 
paskelbtos sporto šventės taisyk
lės, žaidynių tvarka ir bendrai 
nusifotograf uotą.

šios šventės oficialus atidary
mas įvyko gruodžio 28 d. krepši
nio ir tinklinio žaidynių salėjo, 
Newtowno policijos klubo patalpo
se. Stebint gausiam būriui žiūro
vų, į aikštę išbėgo Adelaides, Gee-

Bal-
Bra-

Ksujani. ipvruuuuwu pnjaucwi- | tu, j aiasię įsoego vrtrv-
' čioms vyresnėms ponioms šeimi- longo, Melbourne, Canberros ir 
ninkėms. Pirmąjį alkį numalšinus Sydnėjaus lietuviškųjų sporto klu- 

I skaniai pagamintais valgiais, svei- Į bų vyrai ir merginos. Įspūdingai 
I kinimo žodį tarė ALFAS Valdybos nuaidėjus Lietuvos himno garsams, 
l ir “Kovo” sporto klubo pirmininJ oficialiai VII-ją sporto šventę ati- 
Į kas VI. Daudaras, palinkėdamas daryti buvo pakviestas ALB Kraš- 
I visiems sportininkams geros sek-! to Tarybos Suvažiavimo prezidiu
mas varžybose. Sportininkus svei- mo pirmininkas inž. B. Daukus,

j Laisvė — didelis turtas jos sve
timieji mums nepadovanos, tik mū- 

' sų pasiryžimas, pasiaukojimas Ir 
nepaliaujama kova atneš mums Iš- 
laisvinimą ir tik tada laisvasis pa- visiems sportininKams geros sek- j 
saulis mums padės. Jauskime sa-jnies varžybose. Sportininkus svei- .... r________ ____ ___ ..

| v<», kaip laisvų žmonių, galią ir | kino jų bičiulis, Sydnėjaus liet kuris savo trumpoje kalboje pri- 
atsakingumą, nesiskaldykime, o kat. kapelionas kun. P. Butkus? minė sportininkams šitokių šven-

: junki mes į vieną bendrą darbą —! MLBDr-Jos pirmininkė S. Marrin-' čių reikšmę lietuviškajam gyveni- 
ir ateis mūsų Tėvynei laisvės die- •-• - -—-----------------kienė. Kūrėjų — Savanorių S-g»»s j me aplamai, ir ypač tremties die-

Į atstovas J. Kapočius, Adelaidės nose. Po oficialaus atidarymo bu- 
VYKDOMOJI TARYBA.; “Vyties” vardu SL Urnevičius, I vo pradėtos sportinės varžybos.

PULGIS ANDRIUŠIS.BRANGUS KOMILITONA1,
Jeigu vaikas nori tapti batsiu

viu, tai tėvas jį siunčia pas meist
rą. Per tiek ir tiek metų vaikas 
išmoksta kaip įsmaluot dratą, kaip 
su yla pradurt skylę antrapadyje, 
kaip prisiūt lopą ant bato smai
galio, kurį praplėšė įsisenejęs ant 
kojos piršto vištakis. Per tiek ir 
tiek metų padauža vaikas pasidaro 
geru batsiuvystes meistru, veda 
žmoną, užkala ant durų iškabą ir

pradeda daryt pinigą. Po to jis 
pradeda gerti ir mušti savo žmo-

“JIESKOM JAUNO IR RIMTO“
Norėčiau perspėti, kad diskusi-. 

jų objektas yra jaunuolis arba 
jaunuolė, studijuojami rimtumo 
atžvilgiu diskutuojančiųjų sam
pratos rėmuose.

Gyvenimui šuoliuojant, pastebė
jau, kad žodis “RIMTAS” turi 
įdomią ir labai skirtingą interpre
taciją. Nesu šios sąvokos aiškinę- 
sis anksčiau, nors visada šitas žo
dis man skambėjo keistai, plaukė 
it miglose.

Pagaliau vieną vakarą, prie 
žvakės šviesos (buvo blakautas) 
pergalvojau buvusius įvykius, tu
rinčius kairio nors ryšio su rim
tumu, ir atsimušiau j šių dienų 
kasdienybes, kur žodžiai “rimtas 
— nerimtas” yra labai dažnai, ma
no supratimu, tariami ne vietoje.

Pradėsiu nuo vaikystės. Pirmi 
šio žodžio prisiminimai, sakyčiau 
šaknys, veda į ne taip jau tolimą 
praeitį: kada dar Lietuvoj su tė
vais eidavau į svečius, šie visada 
man prigrąsindavo eilgtis rimtai, 
idant nepadaryčiau jiems “sarma
tos”. Tai reiškė, kad atėjęs man
dagiai pasisveikinčiau su šeimi
ninkais, rimtai jiems pasiklonio- 
čiau, visiems ir visada rimtai at
sakinėčiau į visus klausimus (nors 
ir pačius nerimčiausius); kad prie 
stalo neeibadyčlau alkūnėmis ir 
negriebčiau per stalą maisto ar 
giras (tada alkoholio dar nepaži
nojau), bet rimtai paprašyčiau 
paduoti pyrago riekę, arba pasiū
lyčiau kaimynui druskos ir pipi
rų — žodžiu, kad nepadaryčiau 
Jokios kiaulystės, kuri galėtų mes
ti man nerimtumo šešėlį, arba su
darytų įspūdį, kad tėvai mane ne
pakankamai rimtai auklėja.

Nepersenai su šiuo žodžiu susi
dūriau visai kitokiose aplinkybėse. 
Manyčiau, kad ir šio žodžio “ne
rimtas” prasmė buvo visai kita, 
nei anais gerais vaikystės metais. 
Ir atsitiko tai Sydnėjuje. Kalbė
jausi sau patylučiais su viena ko
lege ir stengiausi ją sudominti. 
0 jinai, žinote, pasakė, kad jau 
laikas būtų man surimtėti. Aš tru
putį nustebau ir čia pat paklau
siau, kaip ji supranta rimtumą. 
Ir, aplamai, ką ji tuo bus norėjusi 
pasakyti. O jinai, šita kalegė, ir
aiškina:

— Matai, kolega, kad tu visad 
toks nerimtas, vis šneki nerimtai, 
lyg juokus kreti, o rimtomis te
momis taip ir nenori pasikalbėti...

įsidėjęs šiuos židžius į širdį, 
nors nesuprasdamas kodėl kolegė 
moka pinigus eidama j kiną pasi
žiūrėti Bob Hope, jeigu humoro 
nemėgsta, pradėjau kalbėti šito
kiom temom.

Pirmiausiai griebiau už apykak
lės Nasserą — pradėjau savo ko
legę vedžioti po Sinajaus dyku
mas, Sues<> pakrantes, nuvedžiau 
j Port Saidą, iš čia šuolį dariau 
j Kipru salą, paskui į pietryčių 
Aziją, supažindinau su raudonou- 
ju vietnamiečiu Minchu; persikė
liau j Ameriką ir pradėjau lukš
tenti negrų problemą; vėl grįžau 
į Australiją ir ilgėliau apsistojau 
aboridženų rezervato, kalbėdamas 
apie šios rasės padėtį ir ateities 
perspektyvas. Kolegė aiškiai nuo
bodžiavo — nei nemėgino pareikš
ti savo nuomones. Pagalvojau, kad 
gal pasirinkau nepakankamai rim
tas temas, tad pradėjau kalbą apie 
naujausius geologinius kasinėji

mus Lietuvoje. Ir vėl nepataikiau. 
Mečiausi į atomo sritį: užkliuvau 
už atomizuotų debesų po bombų 
sprogdinimo Bikini saloje ir Aus
tralijos pakrantėse bei “netikru
mo” principą atominėj fizikoj, 
čia kalba nutrūko — kolegė atsi
prašė, tardama, kad atsiminė na
muose palikusi degantį prosą, ir 
nukulniavo savais keliais.

Kitą kartą , važiuodamas iš pa
skaitų su vienu kolega, prisipaži
nau kiek atsilikęs moksle, tad ža
dėjau ateinantį savaitgalį pasėdė
ti namuose ir rimtai pasimokyti.

— Taip, taip, jau laikas būtų 
tau surimtėti...

Ach, pagalvojau, štai kur šuo 
pakastas — reiškia, kuo daugiau 
sėdėsi namuose, ir kuo mažiau da
lyvausi socialiniame gyvenime, tuo 
būsi rimtesnis.

Norėdamas būti rimtas ir kitų 
akyse, dvi savaites neišėjau iš 
namų, nors ir buvo keletas lietu
viškų pobūvių ir šiaip šaunių pa
rengimų. Laiką dilinau skaityda
mas Dantės Inferno ir kitus rim
tus dalykus. Pagaliau nutariau pa-

kinčiau, kiek bus pakilę mano 
rimtumo akcijos. Pasukau tiesiog 
į Camperdowną. Čia priėjęs vie
nas draugelis ir sako:

— Tai kodėl į šokius nebeatei
ni? Buvo fain, laiką taip 
praleidom, o tu ką?

Bandžiau aiškinti, kad 
bičiulis sakė. Jog namuose 
tegali būti rimtas... Tačiau šis J 
draugelis tik ranka numojo, saky
damas, kad tie, kurie nemoka dvie
jų dalykų sudurti, yra nuo gyve
nimo atsilikę ir, aiškiai šnekant, 
nerimti.

Tai dar ne viskas!
Kiti vadina tave nerimtu, jei 

plaukus šiandien esi susišukavęs 
kitaip, negu vakar, arba esi apsi
kirpęs nauju stilium. Kiti vadina 
nerimtu, kai pamato lietuviškame 
pobūvyje šokant ‘džiterbagą”, ar
ba kai bešokant prie merginos 
prisiglaudi, atseit, sumažini dis
tanciją; kad neišgeri, kad išgeri, 
kad su jo nuomone nesutinki, kad 
mėgini savu trigrašį pridėti ir Lt.

rimtai

vienas 
sėdint

Kai toliau pradėjau rimtai gal
voti — galva pradėjo svaigti: kaip 
turėčiau elgtis, kad visų akyse at
rodyčiau vaikščiojanti rimtybė. Ir 
čia pat pasišaukęs į pagalbą sim
bolinę logiką, pasidariau išvadas, 
kurios, jai paskelbčiau, atrodytų 
žiaurokos, ypač tiems Jrarlc už
miršta, kad jeigu jaunas ir svei
kas žmogus dirba — kada laikas 
dirbti, linksminasi — kada laikas 
linksmintis, juokiasi — kada yra 
Juokinga, samprotauja ir turi sa
vo nuomonę, bei pagal savo išga
les ir išsilavinimą stengiasi su
prasti ir įvertinti kito asmens 
nuomonę, — suvokti jo minties 
vyksmą, kad toks jaunuolis, mano 
įsitikinimu, yra rimtas.

ROMAS STAKAUSKAS.

Taigi, mes ir sakome, kad bat
siuvys be batų siuvimo dar geria 
degtinę ir muša savo žmoną, va
dinasi, kultivuoja ne vien tiktai 
profesines bet ir grynai žmogiš
kąsias dorybes.

Studentas atiduotas į mokslus, 
taip pat nori pasidaryti savo pasi
rinktos specialybės meistru, arklių 
arba žmonių gydytoju, advokatu 
arba inžinierium. Po tiek ir tiek 
metų ir jisai užsikala ant durų 
iškabą Ir pradeda daryti pinigą. 
Po to veda žmoną, o Jei to negali, 
tai Išteka už vyro.

Tik ką pacituoto batsiuvio paly
ginimas mums ir saku, kad kiek
vienas profesionalas bu savo spe
cialybės, dar turi turėti ir žmogiš
kąją specialybę. Jisai turi dvi ko

jas, dvi rankas, vaikščioja ne ke
turpėsčia, vadinasi, jei jisai ir dak- 

I taras tai vis tiek jisai yra žm<>- 
gus ir kaip toksai turi pagalvoti, 
ko jam reikia nuo darbo atlieka
mu laiku. Aišku, čia nereikia ak
lai sekti batsiuviu ir mušti savo 
žmoną arba gerti degtinę. Yra dar 
ir daugiau žmogui prieinamų pa
sireiškimo būdų.

Kaip matėme, batsiuvio būtyje 
labiausiai išlavintos kūno dalys 
yra rankos ir gerklė. O kokios gi 
kūno dalys augščiauslai išvystytos 
akademinio žmogaus būtyje?

Tiesa, negalima griežtai paneig
ti, kad augštojo mokslo žmogui 
nebūtų reikalingos rankos ir ger
klė, taipjau lygiai negalima saky
ti, kad tos dalys jam kaip tokiam 
būtų esmingos. Atrodo, kad aka
demikui būtiniausia kūno dalis tu
rėtų būti galva, žmogui, o tuo la
biau akademikui, ant pečių padė
ta galva ne tam, kad ant jos galė
tum tik pasikabint skrybėlę, jinai 
yra tam, kad svajotų, mąstytų, 
protautų, gamintų jokiai kitai kū
no daliai neprieinamus pruduktus- 
Joks elektroninis robotas nepaga
mins tokių įdomių, originalių ir 
drąsių minčių, kaip mūsų senoji 
geroji galva prikabinta ant dviejų 
pečių.

Šiais laikais, kai galva prade
dama laikyti tik gembine skrybė
lei pakaklnt, mes jai grąžinkime 

' senąsias teises, nors ir tai atro
dys nemodernu, pasmerkta senie
nų muziejams. Taip dabar lengva 

, naudotis madingų žurnalų gatavai

NEUŽTRENKITE DURU BENDRUOMENES 
LAIKRAŠČIUI

PRENUMERUOKITE “MOŠŲ PASTOGĘ" IR 1957 METAIS

aižvalgyti po pasaulį, idant įaiti.

Melbournas — Geelongas 
34:25 (16:14)

Pirmosios krepšinio varžybos 
įvyko tarp Melboumo “Varpo” ir 
Geclongn “Vyties” vyrų. Nors lai
mėjo, po sunkios ir įtemptos ko
vos melbourniečiai, bet puikią pa
žangą nuo pereitų metų yra pada
rę Geelongo jaunieji krepšininkai. 
Pirmas puslaikis baigtas 16:14, gi 
antram puslaiky, Geelongo vyrams 
kiek atleidus, melbourniečiai už
tikrintai rungtynes laimėjo 34:25. 
Daugiausia “Varpui” taškų pelnė 
Socha — 10 ir Gasiūnas — 9, o 
Geelongo “Vyčiai” Breneizeris —5.

Sydnėjus — Adelaidė 
48:38 (24:18)

pagamintomis masinėmis minti
mis, jog, atrodo, pačiam asmeniš
kai nė nebereikia mąstyti. Toji 
stanadrtinių minčių infliacija, die
ną naktį leidžiama radijo garsia
kalbiais, kin«i filmais, pigiais laik
raščiais išjungia reikalą pačiam 
turėti galvą ir ją naudoti tam 
tikslui, kuriam ji prigimties skir
ta.

Mūsų senąjį gerąjį batsiuvį, ku
ris muša žmoną ir geria degtinę, 
jau pakeitė standartinės masinės 
batų gamybos mašinos. Ar gi, 
brangūs komilitonai, ir mes leisi
mės paglemžiami sroves, kuri liete 
užlieja nūdienį pasaulį gatavai 
gamintom mašininėm mintim?

Savarankiškai drąsiai mąstan
čių žmonių ilgisi visas pasaulis 
ir jo maža dalis — Lietuva.

(Skaityta pirmąjį Australijos liet, 
studentų suvažiavimą pradedant).

ELTOS ŽINIOS

Prenumerata metams £ 3.0.0, pusei metų £ 1.10.0. Pinigus siųsti: 
“Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P.O., Sydney. N.S.W.

Antrose atidarymo dieną krepši
nio varžybose susitiko Adelaides 
“Vyties” ir Sydnėjaus “Kovo” vy
rai. Nors vytiečiai atvažiavo be 
savo gerųjų žaidėjų (Ignatavi
čiaus ir Petkūno), bet sukovojo 
šauniai ir “Kovas” laimėjo rung
tynes tik savo didesne sparta ir 
taiklesniais metimais. “Kovui” 

daugiausiai taškų surinko Kriau- 
cevičius — 24, o “Vyčiai” Visoc
kis — 10 ir Gurskis — 9.

Moterys. Geeiongas — Sydnėjus 
24:23 (15:12)

Šioje šventėje pirmą kartą bu
vo pravestos moterų krepšinio 
varžybos, Pirmajam susitikime 
žaidė Sydnėjaus “Kovo” ir Gee- 
l<»ngo “Vyties” krepšininkės. Nors 
kovietės treniruotis buvo pradė
jusios tik prieš 3 mėnesius, bet 
aikštėje pasirodė visa! neblogai. 
Geelongo merginos laimėjo tik vie
no taško persvara. Daugiau padir
bėjusios kovietės drąsiai galės var
žytis su pajėgiausiomis kitų klubų 
komandomis.

“Kovui” taškus pelnė Asevicienė 
11, Gudeikaitė 10, Laukaitienė 2; 
“Vyčiai” — M. Bratanavičiūtė 8, 
Bertašiūtė 6, l. Bratanavičiūtė 6, 
Šimkute 4 .

* Vliko Vykd. Taryba, vadov. 
E. Devenienės atsistatydino. Nau
ju Vykd. Tarybos pirm, išrinktas 
pulk. J. Lanskoronskis.

* Baigiantis emigracijai į JAV 
-bes pagal spec, pabėgėliams įsi
leisti įstatymą, paskutinė viza bu
vo išduota gruoadžio 31 d. Šiuo 
įstatymu pasinaudojo ir visa eilė 
mūsų tautiečių.

JAV prezid. Eisenh«>weriui pa
siūlius, į JAV-bes bus įsileista 
21.500 vengrų ir kt. tautų pabė
gėlių ir be spec. įstatymo, kuris 
bus priimtas vėliau. Vengrai įsi
leidžiami spec, patvarkymu per 
JAV teisingumo minister]. Ne ven
grų, bet kitų tautybių asmenų, 
paskiausiu metu pabėgėlių nuo bol
ševikų, bus apie porą šimtų.

* Paleisti iš Sibiro vokiečiai 
pranešė, kad Vorkutos stovykloj 
būta ir dviejų lieteuvlų med. dak
tarų: Paltanavičiaus ir Garmaus, 
palyginti, dar gana Jaunų gydyto
jų. Baudžiamojoj srity “Vorkuta, 
Komi SSSR” laikomi pabaltiečiai 
iki 1955 m. kovo mėn. nėra gavę 
iš Vakarų pasaulio siuntinių. Daug 
pabaltiečių serga džiova.

Moterys. Adelaidė — Melbournas 
40:18 (16:6)

įdomiausios moterų krepšinio 
varžybos buvo tarp Melboumo ir 
Adelaidės. Adelaidiškės parodė tik
rai gražų susižaidimą ir visą lai
ką turėjo taškų persvarą. Melbour
ne moterys savo žaidimą rėme 
daugiausia augštąja Baltutyte, bet 
ji viena negalėjo įveikti gražiai 
žaidusio “Vyties” penketuko.

“Vyčiai” daugiausia taškų su
rinko Kelertaitė — 13, Gumbytė 
12; “Varpui” Baltutytė — 10, Ru- 
baševičiūtė — 5.

Adelaidė — Geelongas 
46:42 (25:15)

Antrąją dieną vyrų krepšinio 
varžybose Adelaidės “Vytis”, po 
sunkios kovos laimėjo prieš Gee
longo “Vytį”. Nors antrąjį pus- 
laikį ir laimėjo Geelongas, bet ne
įstengė surinkti pergalei reikalin
go skaičiaus taškų, kad nusvertų 
pirmojo puslailtio nesėkmę.

Adelaidei daugiausiai taškų su
rinko Gurskis — 19 ir Geelongul 
Šimkus — 14.

Naujos Knygos

p.J. Karvelis Čikagoje išleido 
Galaunės "Lietuvių liaudies me
no” antrąjį leidimą. “Vaiva” — 
St. Bijūno moderni'^ satyros ir 
humoro rinkinį “Gal pirkaite — 
parduodama respublika”. “Nida” 

Anglijoje — J. Grušo “Karjeris
tai” 11 tomą. J. Grušas pavergtoje 
Tėvynėje neseniai paraše istorinę 
tragediją “Herkus Mantas” — 
apie prūsų sukilėlių vadą, kurią 
stato Kauno muzikinis dramos 
teatras. Ir okup. Lietuvoje leid
žiamas “Karjeristų” 2-sis kidi-

Melbournas — Sydnėjus 
53:40 (15:15)

Sydnėjaus “Kovui” laimėjus 
prieš Adelaidės “Vytį”, krepšinio 
favoritais buvo laikomi Sydnėjaus 
“Kovas” Ir Melbourne “Varpas". 
Ir šių komandų susitikimas buvo 
tikrai įdomus. Nuo pat pradžios 
taškas sekė tašką. Pirmasis pus
laikis buvo labai įtemptas ir di
delės spartos. Antram puslaiky 
“Kovą” pradėjo lydėti nesėkmė, 

ir daug puikių progų iš po krepšio 
nebuvo išnaudota. “Varpas” sužai
dė labai gražiai ir pelnytai laimė
jo. Geriausias aikštėje žaidėjas 
buvo “Varpo” Gasiūnas, kurį ant
rojo puslaikio vidury ištiko skaudi 
nelaimė — krisdamas susilaužė de
šiniąją ranką.

“Varpui” daugiausia taškų lai
mėjo Socha — 14 ir Gasiūnas 13; 
“Kovui” Vasaris — 16.

mas. (Tąsa 3 psL)
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Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimų suorganizuoti pavesta 
LB New Yorko apygardos valdy
bai. Seimui šaukti prezidiumas su
darytas iš pirm. J. Balkūno, vice* 
pirm. J. Šlepečio ir A. Ošlapo, 
sekr. V. Vaitiekūno ir ižd. A. Tre
čioko. Atskiroms komisijoms vado
vauja: meno — V. J on užkaite, 
sporto — A. Vakselis, finansų — 
A. Trečiokas, Informacijos — kun.
D. Mikalauskas ir ūkio — dr. A. 
Skėrys. Priimtoji laikinoji konsti
tucija išsiuntinėta 22 pasaulio L. 
Bendruomenėms, kurios paprašytos 
neatidėliojant pasisakyti. Seimas 
nusistatyta šaukti 1958 m. rugp
jūčio 24 — rugsėjo 1 d. Ar PLB 
seimo proga bus ir pasaulio lietu
vių kongresas, šis klausimas dar 
nėra galutinai išspręstas. Per pil
naties posėdžius bus paskelbtas 
lietuvių tautos vardu pareiškimas 
dėl jos kovos už laisvę. Informa
cijos komisija yra pasiryžusi apie 
seimą kuo plačiausiai informuoti 
lietuvių spaudą, atitinkamas ben
druomenes ir visuomenę. E.

KANADA

Jau paskelbtas K.L.B. trečiosios 
krašto tarybos atstovų sąrašas. 
16-08 apylinkių buvo išrinkti 30 
tarybos narių. Daugiausia balsų 

gavo: kun. Dr. J. Gutauskas (902), 
Dr. A. Šapoka (856), J. Kardelis 
(806), L Matusevičiūtė (784) ir

JIE PIRMIEJI
GEELONGO

LIETUVIŲ NAMŲ KOMITETO

Pranešimas
Namų statybos komiteto paja

mos — pinigais bei darbu prisi- 
dėjusiejL (Skliausteliuose esą skai
čiai reiškia išdirbtų valandų skai
čių). Tąsa iš praeito numerio. 
Po £ 9: F. Mikuckis (-), P. Pa- 
preckas (32), P. Varanka (16). 
£ 8.12.0. K. Šimkus (-). £. 8.10.11. 
A. Žvirblis (110), £ 8.10.0. V. Lei- 
tonas (-). £ 8.0.0. J. Tamošaitis 
(-). Po £ 7: F.-Lapenas (12), P. 
Mažylis (32), V. Pranckūnas (8), 
P. Šarkis (-). Po £ 6: G. Cimer- 
monas (13), R. Deckys (-), O. 

šrioderis (4), E. Zdanevičius (-), 
Po £ 5.10.0: J. Jonušas (29), J. 
L. Vedeckai (26) Po 5: Anonimus 
(-), Bružinskas (-), K. Daknys 
(-), A. Jonikas (-), V. Kisielius 
(-), A. Milkeraitis (20), S. Mil- 
kauskas (97), A. Miškinis (-), E. 
Matemas (8), Mockus (-), J. Pe- 
lenauskas (156), V. Paškevičius 
(-), V. Stasenas (-), J. Tilindis 
(-), J. Venskus (16). £ 4.5.0. J. 
Buckys (13). Po £ 4: M.A.R. Ki- 
seliai (202), V. Klova (28), J. 
Každailis (24), Jul. Lipšys (24), 
V. Salavejus (•). Po £ 3: V. Bruo
želis (22), G. Buckys (12), N. 
Dimitrijevas (-), B. Jakaitis (3), 
J. Muščinskas (44), R. Norvydas 
(35), V. Prokupavlčius (4), J. Ra- 
kuzinas (14), V. Stuikevičius (27), 
A. Šulcas (-). Po £ 2.10.0: J. An
tanaitis (24), K. Bratanavičius (-),
J. Lukoševičius (12), B. Loveckas 
(-), S. Ramanauskas (-). Po £ 2:
E. Aleksiūnas (6), J. Aleksiūnas 
(-), Banza (-), K. Bukauskas (•),
K. Čiurlionis (-), J. Deckys (-),

Užsakykite siuntinius Lietuvon ar kurion kiton už geležinės uždangos 
šalin gerai žinomoje firmoje

CONTAL CO.
SIUNTINIŲ SKYRIUS!

387 LITTLE BOURSE ST, MELBOURNE. VIC.
TELEF.: MU 3627 hr MU 1608

Ateikite ir apžiūrėkite pavyidžhis 34 rūžių. Garantuojama, kad tiktai 
griežtai augžtoa kokybes gaminiai boa siunčiami.

TAIP PAT DIDELIS SANDĖLYS EUROPIETIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
Klausykitės tnūsq skelbimų lietuvių kalboje iš radijo stoties 3GL 

kiekvienų sekmadieni 2.30 — 3.0.0 vai. p.p.

St. Gailevičius (766). Kiti gavo 
tarp 700 ir 394 balsų, būtent: J. 
R. Simankevičius, K. Grigaitis, M.
F. Jokubyniene, J. Jokūbynas, J. 
Mikšys, D. Aušrotas, A. Ališaus
kas, P. Lelis, A. Kuolas, St Juo
zapavičius, Pr. Rudinskas, St. 
Bakšys, J. Songaila, B. Sakalaus
kas, S. Čepas, J. Strazdas, V. Pe
ters itis, L. Balzaras, A. Banelis, 

V. Aperavičiūtė, G. šernas, V. Vai
dotas, J. Cicėnas, J. Jasinevičius 
ir J. Žilys, šie Išrinktieji tarybos 
nariai laikomi turinčiais didžausį 
pasitikėjimą tarp Kanados lietu
vių.

N. ZELANDIJA

N. Zelandijos lietuviai, suėję 7- 
riems metams nuo jų atvykimo, 
beveik visi gyvena gerai įrengtuo
se Ir susitvarkytuose nuosavuose 
namuose. Dabartinę krašto valdy
bą sudaro: č. Liutikas — pirmi
ninkas, A. Mitkevičius — pava
duotojas, V. Grigaliūnas — kasi
ninkas Ir Tautos Fondo įgalioti
nis, V. Procūta — kultūros ir me
no vadovas, J. Paplauskas — sek
retorius. Visa eilė lietuvių jau 
gavo N. Zelandijos piletybę. I Ze
landiją atvyko Įeit, J. Jančys, ku
rį švedai buvo išdavę su kitais 
pabaltiečiais bolševikams, Sov. 
Sąjungoj kone, stovyklose jis bu
vo išlaikytas per 10 metų, o da
bar atvyko pas savo šeimą. M. Ba- 
brauskaitė pradėjo dirbti N. Ze
landijos valstybinio turizmo įstai
goj- E.

V. Dininas (42), A. Gvildys (-). 
B. Grafas (-), A. Grafas (12), Z. 
Gružauskas (16), A. Kiužiauskas 
(8), S. Karpuškn (-), J. Leitonas 
(-), J. Mačiulis (4), S. Oscckas 
(36), V. Stubingis (-), V. Savic
kas (8), P. Simaitis (-), K. Urbo
nas (-), S. Urbonavičius (8), P. 
Valančius (57), P. Vizbaras (-)• 
Po £ 1: J. MuŠČinskienė (-), B. 
česlkaitė (-), H.J. Hopkins (-), 
J. Jurevičius (-), V. Katkevičius 
(-), J. Lipšys (8), P. Malkauskas 
(-), Z. Mikolaitis (-), A. Obeliū
nas (-), Petraitis (-), P. Repšys 
(16), M. Urbonas (-), J. Valiuke
vičienė (-), Žitkevičienė (-). Po £ 
0.15.0: M. Banys (6). Po £ 0.10.0: 
Aušrota (-), R. Dobrovolskis (-), 
Mazūras (4), S. Rasimavičius (-), 
B. Umbrazas (-), P. Vidugiris (-). 
£ 0.6.0. Kiuževičius (-).

žemiau išvardinti neaukojo tik 
prisidėjo darbu.

J. Aaukštikalnis (38), A. Alyta 
(22), Beržanskis (4), J. Gurskys 
(6), K. Jankus (14), G. Kulakaus
kas (12), J. Niurnaitis (4), V. Po
vilaitis (32), A. Savickas (6), V. 
Stagys (52), Sipavičius (6), K. 
Šimkūnas (31), A. Šimkus (17), 
V. Vaitkus (24), R. Volkovickas 
(16), C. Višinskis (12), J. Vait
kus (52), H. Dziosvik (4), L. Bun- 
gardas (16).

Namų statybos komiteto pajamų 
turėta viso £ 2169.6.7. Tiek pat 
padaryta ir išlaidų. Prie namų 
statybos išdirbta viso 5614 darbo 
valandų. Apyskaita daryta iki š. 
m. gruodžio mėn. 1 d.

Jeigu tautiečiai pastebėtų kokių 
netikslumų, maloniai prašomi apie 
tai pranešti Komitetui.

Getlongo Liet. Namų 
Statybos Komitetas.

Pranešimas
Prieš klek laiko į mano rankas 

pateko vieno lietuvio laiškas iš 
Vokietijos. Žmogus skundėsi esąs 
paralyžuotas žemiau liemens, 
gaunąs mažą pašalpą, iš kurios 
vos galįs pragyventi, skęstąs ne
viltyje. Rašė, jog norėtų nusipirk
ti rašomąją mašinėlę, nes tokiu 
būdu galėtų užsidirbti šiek tiek 
pragyvenimui. Susigraudinau, dė
jau penksvarį, dar surinkau tiek 
pat pas pažįstamus ir pasiunčiau 
jam. Gavau labai gražų padėkos 
laišką, bet, pasirodo, kad net ir 
vartotai mašinėlei neužteko pini
gų, kuriuos tad padėjęs į banką, 
laukdamas “... gal gerasis Dievu
lis padės...

Perdaviau laišką Adelaidės Mo
terų Sekcijai, kuri kreipėsi į vie
tinę vokiečių įstaigą, kad sužino
jus, ar jis iš tikro invalidas. Na, 
atsakymas tikrai nustebino mus. 
žmogus, pasirodo, visai sveikas 
tik tingi dirbti, todėl maldauja pa
šalpų ir gauna jas iš lietuvių 
Amerikoje, Argentinoje ir kitur, 
o gautą paramą palieka restorane 
tą pačią dieną.

Nenorėdama, kad jis suklaidintų 
ir kitus tautiečius Australijoje, 
pranešu jo pavardę ir adresą: 
V. Megys, Etzenricht 89, bei Wei- 
denheim, Opf. West Germany.

D. čibirienė.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI "MŪSŲ PASTOGES” 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIS- 
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI. 
KAS.

jį EUROPIETIS SPECIALISTAS 
! OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., 
šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanflton St, Melb. C.l. Telef. 
(Priešais Melbourno Town Hall.)

Centr. 1819

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
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Greitai — Patikimai — Pigiai 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

ngametia patyrimas įgalina patarti kada ir kokiaa

MEDŽIAGAS. RŪBUS, AVALYNE.
VAISTUS

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglą svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ I KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

SIUNTINIAI I VISA 
PASAULI ‘ "

______ _
Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda, megstukai 
šilko ir vilnos skaros, avalynė, vaistai, maistas 

10 metų patyrimas ir nuosavi turtingi sandėliai 
garantuoja geriausią patarnavimą Jūsų 
giminėms ir draugams krašte.

Garantuotas siuntinė lio pristatymas 
Didžiausi išsiuntimo namai Europoje!

Sporto Šventė
Adelaidė — Canberra 

87 56 (41:30)

Adelaidės “Vytis” laimėjo prieš 
Canberros jaunius. Canberiškiai, 

nors naujame sąstate žaidė pirmą 
kartą, bet parodė gražų žaidimą 
ir žada būti pajėgiu varžovu kitoje 
šventėje. Ypatingai veržlus yra Ja
rašius, laimėjęs 23 taškus, jauna
sis Gružas 12, Katauskas 12. Ade
laidei daugiausiai taškų surinko 
Gurskis — 26 ir Visockis — 21.

Sydnėjus — Geelongas 
25:22 (10:14)

Sydnėjiškių ir geclongiškių su
sitikimas dar kartą įrodė, kad jau
nieji Geelongo “Vyties” krepši
ninkai yra padarę žymią pažangą. 
Sydnėjui daugiausia taškų laimėjo 
Kriaucevičlus — 14 ir Geelongui 
Bertašius — 7.

Moterys. Melbournas — Sydnėjus 
30:26 (18:12)

Rungtynes laimėjo pajėgesnis 
melboumiškių penketukas. Taškus 
pelnė: “Varpui” Baltutyte — 16, 
Rubaševičiūtė — 6, Verbylaite ir 
Lazutkaitė po 4; “Kovui” — Ase- 
vičienė 11, Gudeikaitė 10, Gečiaus
kienė 3, Laukaitienė 2.

Adelaidė — Geelongas 
33:4 (14:2)

Adelaidės moterys lengvai lai
mėjo prieš geelongiškes. Adelai
dei daugiausia taškų iškovojo Ke- 
lertaltė 21; Geelongui Bertašiūtė 

prieš Melbourną 11:0, prieš Ade
laidę 6:0. “Kovą” atstovavo Kar
pavičius, Zivas, Binkis, Bernotas 
ir Llniauskas.

Melbourno “Varpas” laimėjo 
prieš Adelaidės “Vytį” 6:1. Mel
bourną atstovavo Kuncaitis, Šė
kas ir Ablonskis, o Adelaidės “Vy
tį” — Umevičius, člžauskas ir 

Karia.
Geelongo “Vytis”, dėl stalo te

nisininkų dalyvavimo kitose spor
to varžybose, stalo teniso varžy
bose nedalyvavo.

Stalo teniso individualines var
žybas laimėjo ir 1956 metų sporto 
šventės nugalėtoju tapo Sydnėjaus 
“Kovo” V. Karpavičius, baigmėje 
įveikęs sydnėjiškį V. Binkį 15:21, 
21:12, 22:20. Individualinėse var
žybos pravestos dviejų minusų 
sistema.

šių metų varžybose, dėl anks
čiau sulaužytos kojos, negalėjo 

dalyvauti ilgametis Australijos 
lietuvių stalo teniso meisteris V. 
Sirjatavičius. V. Karpavičius, ne
pralaimėjęs nė vienos partijos, 
pelnytai tapo šios švenės stalo 

teniso nugalėtoju.

ŠACHMATAI
šachmatų komandines varžybas 

laimėjo Sydnėjaus “Kovas”, nu
galėjęs Geelongo “Vytį” 2|:1. “Ko
vą atstovavo Patašius, (laimėjo 
prieš Bratanavičių), Maščinskas 
(laimėjo prieš Giedrių) ir Kože- 
niauskas (sužaidė lygiąsias su Jo
nušu).

Melbournas ir Adelaidė, nors ir 
turėjo šachmatų komandas Sydne- 
juje, bet Jiems dalyvaujant ALB 
Krašto Tarybos atstovų suvažia
vime, pirmenybėse nedalyvavo.

Individualines šachmatų varžy
bas laimėjo sydnėjiškis Vyt. Pa
tašius, antra vieta teko canberiš- 
kiui Žilinskui ir trečia — sydnė- 
jiškiui Maščinskui.

ŠVENTĖS 
UŽDARYMAS

Pasibaigus visoms žaidynėms, 
gruodžio 31 d. krepšinio salėje 

įvyko dovanų įteikimas ir šventės 
uždarymas. Išsirikiavus visiems 
sportininkams, atsisveikinimo žo
dį tarė ALB Krašto Tarybos Su
važiavimo prezidiumo pirm. B. 
Daukus.

Varžybų laimėtojams įteiktos 
šios dovanos: Sydnėjaus “Kovui” 
surinkusiam daugiausia taškų, 
ALB Krašto Valdybos pereinamo
ji ir Sydnėjaus Apylinkės valdy
bos vienkartinė taurės. Vyrų krep
šinio I vietos laimėtojui Melbour
no “Varpui” — Geelongo Apylin
kės valdybos pereinamoji ir Cab- 
ramattos Apylinkės valdybos tau
rės, II vietos laimėtojui — Sydnė
jaus studentų ir III vietos laimė
tojui — “Kovo” klubo skirtos do
vanos.

Moterų krepšinio I vietos laimė
tojui Adelaidės “Vyčiai” — Ka
talikų Kultūros Draugijos taurė, 
II vietos laimėtojui — Sydnėjaus 
Liet. Mot Soc. Globos Draugijos 
dovana ir III vietos — “Kovo” 
klubo dovana.

Vyrų tinklinio I vietos laimėto
jui įteikta Wollongongo Apylinkės 
valdybos taurė, II vietos laimėto
jui — Sydnėjaus Liet Politka
linių Draugijos ir III vietos — 
“Kovo” klubo dovana.

Moterų tinklinio laimėtojoms 
Mažosios Liet Bičiulių Dr-jos Syd
nėjaus skyriaus dovana ir II vietos 
“Dainos” choro dovana.

Stalo teniso komandinių varžy
bų laimėtojai įteikta Sydnėjaus 

skautų dovana. Individualinių sta
lo teniso varžybų laimėtojui įteik
ta “Kovo” klubo dovana ir stalo 
teniso dvejeto laimėtojams —.V. 
Karpavičiui ir Zivui įteiktos “Ko
vo” klubo dovanos.

šachmatų komandinių varžybų 
pereinamąją taurę gavo “Kovas” 
ir individualinių varžybų laimėto
jui įteikta Sydnėjaus Inž. ir Arch. 
Draugijos dovana, šių varžybų 
laimėtojui paskirtoji Sydnėjaus 
Liet Plunksnos Klubo dovana, ne
galėjus ją įteikti šventę uždarant, 
bus įteikta per ALFAS Valdybos 
pirmininką.

A.L.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

ir Bratanavičiūtė po 2.

Adelaidė — Sydnėjus 
58:13 (20:4)

Adelaidės “Vyties” moterys len
gvai laimėjo prieš sydnėj iškęs. 
Adelaidei taškus pelnė M. Keler- 
taitė 22, O. Kelertaitė 18, Gumby
tė 14, Visocklenė 4. Sydnėjui — 
Asevičienė 9, Karpavičienė 2, Ber
notaitė 2.

Sydnėjus — Canberra 
103:37 (47:19)

Tolimesnėse vyrų krepšinio var
žybose Sydnėjus lengvai įveikė 
Canberrą. Sydnėjui daugiausia 
taškų surinko Vasaris — 41, 
Kriaucevičius — 29, šutas 21. 
Canberra! — Jarašius 12, Gru
žas 9.

Geelongas Canberra 
91:26 (42:16)

Geelongas laimėjo. Jam taškų 
daugiausiai surinko Šimkus — 28 
ir Canberra! Katauskas — 9.

Melbournas — Canberra 
71:26 (33:6)

Canberiškiai nepajėgė atsispir
ti. Melboumui daugiausia taškų 

pelnė Bacevičius 26 ir Canberra! 
Jarašius — 12.

Melbournas — Geelongas 
25:9 (16:7)

Paskutinėse moterų krepšinio 
varžybose Melbourne “Varpas” lai
mėjo prieš Geelongo “Vytį. Mel
boumui daugiausia taškų surinko 
Baltutytė — 10, Geelongui Brata- 
navičiūte — 3.

Melbournas — Adelaidė 
57:46 (26:24)

Paskutinėse vyrų krepšinio rung
tynėse susitiko Melbourne “Var
pas” ir Adelaidės “Vytis”. Šios 
rungtynės buvo itin svarbios, nes 
nuo jų priklausė šios šventės krep
šinio laičtojas.

Nors “Varpas" žaidė be Gasiū- 
no, bet rungtynes užtikrintai lai
mėjo. Adelaidiškius sužlugdė ant
ram puslaiky melboumiškių spar
ta. “Varpui” daugiausia taškų 
pelnė Socha — 19, Kuncaitis — 
15; “Vyčiai” Visockis — 12, Ja- 
ciunskis — 10.

Šioje sporto šventėje vyrų krep
šinio grupėje pirmą vietą laimėjo 
Melbourne “Varpas”, antrą — 
Sydnėjaus “Kovas”, trečią — Ade
laidės “Vytis”, ketvirtą — Gee
longo “Vytis” ir penktą — Can
berra.

Moterų grupėje: pirmą vietą 
Adelaidės “Vytis”, antrą — Mel
bourne “Varpas”, trečią — Gee
longo “Vytis” ir ketvirtą — Syd
nėjaus “Kovas”.

TINKLINIS
Vyrų tinklinį laimėjo Melbour

ne* “Varpas”, nepralaimėjęs nei 
vienų varžybų. Antrąją vietą lai
mėjo Geelongo “Vytis”, pralaimė
jusi tik prieš “Varpą”. Trečia vie
ta teko Sydnėjaus “Kovui”, ket
virta — Adelaidės “Vyčiai” ir 
penkta — Canberra!.

Moterų tinklinio varžybas lai
mėjo Sydnėjaus “Kovo” komanda, 
nepralaimėjusi nei vienų varžybų. 
Antra vieta teko Melbourno “Var
pui’ ir trečia — Adelaidės “Vy
čiai”.

Vyrų tinklinio įdomiausios var
žybos buvo tarp Melbourno ir 
Geelongo, o moterų tarp Sydnė
jaus ir Melbourno.

STALO TENISAS
Šioje sporto šventėje buvo pra

vestos tik vyrų stalo teniso var
žybos, nes žaidynėms tebuvo užsi
registravusios tik sydnėjiškės. 
Gaila, kad kiti sporto klubai ma
žai dėmesio kreipia į moterų sta
lo tenisininkių organizavimą ir 
nepajėgia sudaryti komandų. Rei
kia tikėtis, kad ateityje šis reika
las bus sutvarkytas ir kitoje šven
tėje matysime stalo tenisininkių 
varžybas.

Vyrų stalo teniso komandinėse 
varžybose Sydnėjaus “Kovo” vy
rai laimėjo visus susitikimus:

3
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PASTOGĖ
Canberros Apylinkės

SUSIRINKIMAS
ALB Canberros Apylinkės val

dyba, užbaigdama savo kadenciją, 
sausio 19 d., šeštadienį, 6 vai. p.p., 
YWCA patalpose, Civic Centre, 
šaukia visuotini metinį apylinkės 
lietuvių susirinkimą.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas, 2. Prezidiumo rinkimas, 
3. Patiektos darbotvarkės priėmi
mas, 4. Valdybos pranešimas, 5. 
Revizijos komisijos pranešimas, 6. 
Naujos valdybos rinkimai, 7. Nau
jos revizijos komisijos rinkimai, 
8. Komisijos lietuvių namams 

Canberroje statyti pranešimas, 9. 
Klausimai ir sumanymai, 10 Susi
rinkimo uždarymas.

Skelbtu laiku nesusirinkus rei
kiamai daugumai, tą pačią dieną ir 
toje pat patalpoje po valandos 
įvyks antras susirinkimas, kuris 
bus laikomas teisėtu, nežiūrint at
silankiusiųjų skaičiaus.

Visi Canberros ir apylinkių lie
tuviai kviečami šiame susirinkime 
gausiai ir aktyviai dalyvauti.

ALB Canberros Apyl. Valdyba.

SAVAITGALIO MOKYKLŲ 
VEDĖJAMS

Jau mokslo metai baigėsi. Pra
šau ponus Vedėjus, egzaminams 
pasibaigus, atsiųsti man iki sau
sio mėn. 10 d. egzaminų protoko
lų nuorašus ir praeitų mokslo me
tų mokyklos gyvenimo apžvalgą. 
Kartu norėčiau iš anksto gauti ir 
vadovėlių užsakymus ateinantiems 
mokslo metams, kad naujiems mo
kslo metams prasidėjus darbas ei
tų sklandžiai ir netrukdomai.

Vedėjai , turintieji baigiančių 
mokinių šiais metais, prašomi 
pranešti kiek atsiųsti mokyklos 
baigimo pažymėjimų. Už juos mo
kėti nereikia. Jei kuri savaitgalio 
mokykla mokslo metų bėgyje už
sidarė, prašau pranešti nurodant 
užsidarymo priežastis. Rašyti LKF 
Švietimo Vadovo adresu: A. Krau
sas, 4 Grandview Ave., Maribyr- 
nong, W. 3., Victoria.

Už atliktą darbą ponams vedė- 
jams, visiems mokytojams ir tėvų 
komiteto nariams mokslo metų bė
gyje reiškiu gilią padėką ir linkiu 
sėkmės ateities darbe.

LKF ŠVIETIMO VADOVAS.

SYDNĖJUS
PAMALDOS

Sausio 20 d. pamaldos Banks- 
towne, St. Brendan’s bažn. 11 vai.

Sausio 27 d. pamaldos Wentwor- 
thvillės lietuviams St Columba’s 
bažnyčioje 11 vai.

Sausio 27 d. Wollongong lietu
viams pamaldos W. Katedroj 5 vai. 
,po pietų. Prieš pamaldas vaiku
čiams mokykla.

Vasario 3 d. pamaldos Banks- 
towno St. Brendan’s bažnyčioje! 

11 vai. K.P.B.

“ŠVIESOS” IŠKYLA

šiais metais šviesos Sambūrio 
tradicinė iškyla įvyks sausio 27 
d. į Stanwell parką, apie 35 my
lios nuo Sydnėjaus. Bus vyksta
ma traukiniais. (jpk).

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus lietuvių studentų su
sirinkimas įvyks sausio 20 d., tuoj 
po lietuviškų pamaldų Camper- 
downe. Kviečiami dalyvauti visi 
studentai.

NAMŲ ĮSIGIJIMO FORMALUMŲ

TVARKYMAS EINA PRIE GALO

Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
rybos posėdyje, įvykusiame sausio 
13 d., buvo svarstomi namų pirki
mo reikalai ir pasikeista sutarti
mis su pardavėju.

Namų Tarybai ikšiol dar nėra 
pasisekę surinkti reikalingos su
mos, todėl numatoma, tuoj po Ka
lėdų atostogų, atnaujinti lėšų tel
kimo akciją, kad laiku būtų su
rinkta reikalinga suma pinigų ir 
galimai greičiau būtų įmanoma 
pradėti naudotis savaisiais namais.

ADELAIDĖ
SKAUTŲ STOVYKLA

Prie upelio, gražiame pušyne 
Adelaidės lietuviai skautai įrengė 
savo stovyklą. Tai tikrai graži 
vieta, primenanti Tėviškės skautų 
stovyklavietes. Skautai visi labai 
patenkinti, o labiausiai galimybe 
gerai pasimaudyti.

Pati stovykla dailiai išpuošta. 
Tarp išrikiuotų skaučių ir skautų 
palapinių, pastatytas lietuviškas 
kryžius ir prie jo Lietuviškos ir 
Australijos vėliavos. Stovykloje 
griežta drausmė ir pavyzdinga 
tvarka. Visur teskamba tik lietu
viškas žodis. Adelaides skautų va
das (Neverauskas) Jūsų korespon
dento paklaustas apie stovyklavi
mą, pareiškė, jog jis yra labai pa
tenkintas skautų pavyzdingu lai
kymusi ir džiaugiasi galįs dirbti 
su tokiu puikiu jaunimu lietuviš
koje dvasioje ir aplinkoje.

Dėl gaisro pavojaus, rūkymas 
stovykloje ir svečiams — lankyto
jams “normuotas” — rūkoriams 
įrengta specialus “rezervatas”, kur 
jie gali pūsti dūmą iki pat de
besų.

Kiekvienas šioje stovykloje ap
silankęs adelaidiškis iš jos išvyko 
su giedria nuotaika ir džiugia vil
timi širdyje, nes mūsų skautiška
sis jaunimas eina tikru lietuviš
kuoju keliu. K.
***********<************#*'r**^#
GERAI ĮSIKŪRUSI LIETUVIŲ

ŠEIMA

nori įsūnyti kūdikį. Lietuvės 
moterys, kurios sutiktų savo nau
jagimio ateitį patikėti mylinčioms 
vaikus širdims, prašomos rašyti 
“Mūsų Pastogės” Red. — Marytei.

NAUJOJI 
KRAŠTO VALDYBA
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

ALB Krašto Tarybos V-joj pa
prastojoj sesijoj, įvykusioj 1956 
m. gruodžio mėn. 28-30 d.d. iš
rinktoji ALB Krašto Valdyba š. 
m. sausio mėn. 11 d. buvo susirin
kusi pirmojo posėdžio, kuriame 
pasiskirstė pareigomis.

Stepas Kovalskis — pirminin
kas, Balys Daukus — I vicepirm. 
Zigmas Budrikis — II vicepirm., 
Henrikas Kmitas — sekretorius, 
Vytautas Simniškis — iždininkas, 
Julius Veteikis — švietimo ir kult.

J reikalų vadovas ir Bronius Sta- 
šionis — narys “Mūsų Pastogės” 
admin, reikalams.

ALB Krašto Valdybos pirminin
ko adresas: 120 Chester Hill Rd., 
Bass Hill, N.S.W. Krašto Valdy
bai laiškai adresuojami: Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.

KRAŠTO KONTROLĖS 
KOMISIJA

Kraštxi Kontrolės Komisija pir
majam posėdyje pareigomis pasi
skirstė šitaip: Leonardas Karvelis 
— pirmininkas, Antanas švedas 
ii’ Povylas Protas nariai.

Krašto Kontrolės pirmininko ad
resas: 27 Prairie Vale St., Banks- 
town, N.S.W.

£ 100.000.000 perviršis
Australija 1956-57 finansinių 

metų pirmą pusmetį (gruodžio 1 
d.) užsienio prekybos balansą su
vedė su £ 100.000.000 perviršiu. 
1955 m. per tą patį laikotarpį už
sienio prekybos balanse buvo £26.6 
milionai deficito. Australijos už
sienio prekybos balanso pagerėji- 
mas, manoma, įgalins vyriausybę 
atleisti importo suvaržymų varž
tus.

★ Netolimoj ateityj Australijoj 
• laukiama pabrangstant benzino ir 
kainų kilimo kitiems naftos pro
duktams. Jeigu padėtis Vid. Ry
tuose nepablogės, benzinas nebū
siąs normuojamas.

RoimimnmnniinnniinnnninnnmiiinmininnnnininniiiuniiiiiminnniiiiiHniiinniiiniunniinniiiiiiiniiiinninuomiinimnininninffinn
Mielus prietelius

AGNĘ LUKŠYTĘ ir SIMĄ GRINĄ,

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikiname ir geriausios sėkmės
ateities gyvenime linkime

P. ir O. Grosai.

Mielus bičiulius

SIMĄ GRINĄ ir AGNĘ LUKŠYTĘ, 

vedybų proga sveikina ir laimingo gyvenimo linki

"Kodėl aš kalbu 
lietuviškai”

LKF RAŠINIO KONKURSO 
LAIMĖTOJAI

Praeitais metais Lietuvių Kul
tūros Fondo Ausstralijos Valdyba 
buvo paskelbusi rašinio konkursą 
tema “Kodėl aš kalbu lietuviškai”. 
Rašinių įteikimo terminas baigėsi 
gruodžio 1 d. Konkurso komisija, 
susidedanti iš pirmininko A. Krau- 
so, LKF švietimo vadovo, narių 
Adolfo Vaičaičio, LKF Australijos 
Valdybos pirmininko ir kun. J. 
Kungio, gruodžio mėn. 13 d. posė
dy paskyrė pirmą premiją Mari- 
byrnongo Savaitgalio Mokyklos 
mokiniui Algimantui Grikepeliui, 
antrąją — Adelaidės Savaitgalio 
Mokyklos mokinei Laimai Radze
vičiūtei, trečiąją — Adelaidės Sa
vaitgalio mokyklos mokinei Gra
žinai Sirutytei.

Premijos, įdomios jaunimui kny
gos, įteiktos mokslo metų užbai
gos šventėje konkursą laimėjusio
se mokyklose. (V)

Feliksas Sipavičius.
MiiinniiiiniiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos Sydnėjaus Skyrius

rengia
KLAIPĖDOS KRAŠTO PRIJUNGIMO PRIE LIETUVOS

MINĖJIMĄ IR

ŠOKIU VAKARA
i (

įvyks sausio mėn. 19 d., šeštadienį, 
MASONIC HALL, BANKSTOWN.

įdomioj programoj tautiniai šokiai ir jauna balerina Ramona Rataitė.

Šokiams gros gera muzika. Turtingas bufetas. Pradžia 7 vai. vak.

Pajieškojimai
* Juozo Iškausko, sūnaus Balt

raus, kilusio iš Baltrušių km., 
Barzdų vai. pajieško Kl. šipaila, 
18 Primrose St., Moonee Ponds 

W.4., Melbourne, Vic., Australia.
* Lino Pimpės pajieško brolis. 

Jis pats arba žinantieji prašomi 
rašyti šiuo adresu: N. Pimpė, La- 
nus, C. Portela 1421 N. Buenos 
Aires, Argentina.

* Kazimiero — Albino Degučio 
kilusio iš Gižų v., Vilkaviškio aps
krities, pajieško brolis. Rašyti: 
Vincas Degutis, 10 cite Popincourt. 
Paris 11(e), France.

MAISTAS — MEDŽIAGOS — VAISTAI

I.K. BAGDONAVIČIUS

ir K. Gumeniukienę, jų bran
giam sūnui ir anūkui tragiš
kai žuvus, nuoširdžiai užjau
čia

L. ir G. Karveliai, 
Bankatownas.

Dovanų pakietėliai siunčiami iš Anglijos j Rusiją — Lietuvą — Lat
viją — Estiją — Ukrainą — Baltgudiją. Muito ir visus kitus mokes
čius sumoka siuntėjas — adresatas, atsiimdamas siuntinėlį, nieko ne
moka. Paprastas siuntinys adersatą pasiekia per 6-8 savaites. Siun
čiame ir oro paštu. Visi siuntiniai pilnai apdrausti.. Prekių kainaraš- 
tis pareikalavus. Galima pamatyti ir prekių pavyzdžius.

O D R A 11
Registered Overseas Parcel Service ’ >

111 Bourke Street, MELBOURNE. Telef. MF 6178.
Po darbo vai. JJ 2630.

Agentūros visose Australijos valstybėse.

PRANEŠIMAI
SYDNĖJAUS LIETUVIAMS

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dyba prašo pranešti, kad šios apy
linkės tautiečiams yra Išsiuntinėti 
paštu kvietimai susimokėti solida
rumo mokestį ir į vokus yra įdėti 
solidarumo mokesčio 12 šil. ženk
liukai. Jeigu laiškai per klaidą 
būtų pasiųsti kurios kitos apylin
kės (Bankstowno ar Cabramattos) 
ribose gyvenančiam tautiečiui, tuo 
atveju jie prašomi laiškus su 
ženkliukais grąžinti, nes apylin
kės valdyba turi iš jų atsiskaityti 
su Krašto Valdyba.

Sydnėjaus Apylinkės valdyba 
prašo visus tautiečius atlikti savo 
tautinio solidarumo pareigą Ir 
prisiųsti laiškuose nurodytu adre
su prašomą sumą, pažymint už 
kuriuos metus sumokamas solida
rumo mokestis.

— ★ —

BANKSTOWNO LIETUVIAMS

š.m. sausio mėn. 20 d. 12 vai., 
tuoj po lietuviškų pamaldų, šau
kiamas Bankstowno Liet. Namų 
rėmėjų susirinkimas Florence Hall 
(už Regent kino), Bankstowno.
Darbotvarkėj statuto priėmimas, 

patikėtinių (Trustees) perrinki
mas ir kai kurių klausimų išsiaiš
kinimas, prieš pradedant namų 
statybos darba.

Banstowno L.N. Laik. Taryba.

Sydney Lietuvių šalpos Fondas 
per eilę metų ruošęs tradicinį lie- 
uvių balių Trocadero Kalėdų atos
togų metu, dėl įvykusio ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimo šie
met šią datą perleido Apylinkės 
Valdybai.

Savo tradicinį balių Trocadero 
S.L. šalpos Fondas nukelia į 1957 
m. vasario mėn 15 d. ir jau iš 
anksto maloniai kviečia visus, kaip 
ir kiekvienais metais, savo gausiu 
dalyvavimu paremti šalpos darbą.

Šalpos Fondo P-kas 
Kun. P. Butkus.

MILŽINIŠKI NUOSTOLIAI

Pastarosiomis savaitėmis siau- 
čią gaisrai Australijai padarė mil
žiniškų nuostolių. Sunaikinti di
džiuliai plotai ganyklų ir miškų, 
žuvo didelis skaičius galvijų Ir 

avių. Vien N.S.W. valstybėj gais
rai sunaikino apie 4 milionus akrų 
ganyklų ir grūdinių kultūrų der
liaus.

• Austriją pasiekė žinios, kad 
tūkstančiai Lietuvos žydų prašosi 
Lenkijos pilietybės. Jie bijosi, kad 
nebūtų ištremti Sibran. Piliety
bės daugiausiai prašo prieš karą 
gyvenę Lenkijos okupuotoje Lietu
vos teritorijoje asmenys.

ALB Bankstowno Apylinkės Valdybos
RUOŠIAMAS ŠOKIŲ VAKARAS

LIETUVIŠKAS POBŪVIS
įvyks vasario 2 d. 7 vai. vak.

PROTESTANT HALL, BANKSTOWNE.

Gera piuzika. Turtingas bufetas.

Melbourno Liet. Teatro Grupe
š.m. sausio mėn. 26 d., šeštadienį, 8 vai. vak.

CARMELITE HALL, MIDDLE PARK 

stato Audronio 3-jų veiksmų komediją

TETA IŠ AMERIKOS

S'pol?™x
Iš ALFAS posėdžio

VU-sios sporto šventės metu 
įvyko Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdybos 
(ALFAS) ir sporto klubų atstovų 
posėdis, kuriame dalyvavo ALFAS 
Valdybos ir “Kovo” sporto klubo 
pirmininkas VI. Daudaras, valdy
bos vicepirm. A. Laukaitis ir sekr. 
V. šutas, “Varpo” klubo pirm. V. 
Baltutis, Adelaidės “Vytį” atsto
vavo čižauskas, Geelongo “Vytį” 
— Brantanavičius, Canberros spor
tininkus — Gružas. Aptarus svar
biuosius sportinius reikalus, buvo 
renkamas 1957 metams ALFAS 
pirmininkas. Juo perrinktas VI. 
daudaras. Nutarta 1957 metais 
sporto šventę ruošti Geelonge.

— Sydnėjaus “Kovo’ ’sporto 
klubas pasiuntė sveikinimo teleg
ramas nelaimės ištiktiems — su- 
sižeidusiems sportininkams V. Sir- 
jatavičiui į Melboumą ir A. Kitui 
j Adelaidę.

— VII-sios sporto šventes var
žybas taškais laimėjo Sydnėjaus 
“Kovas” surinkęs 18 taškų, II vie
ta teko Melbourno “Varpui”, su
rinkusiam 17 taškų ir III vietą 
pasidalino Geelongo “Vytis” ir 
Adelaidės “Vytis”, surinkę po 11 
taškų.

— Naujų Metų sutikimo baliu
je, kurį Sydnčjuje suruošė “Kovo” 
sporto klubas, dalyvavo apie 450 
sportininkų ir svečių. Su sporti
ninkais N. Metus sutiko ir studen
tų suvažiavimo dalyviai, šiame 
N.M. sutikime sveikinimo žodį ta
rė ALB Krašto Tarybos suvažia
vimo prezidiumo pirm. B. Badais 
ir Sy^ėjaus Uet. kat. kapelionaa 
Irau. P. Butkus.
. ~Krt'P*inio žaidynių metu susi- 
žeidusiam Melbourno “Varpo” 
krepšininkui R. Gasiūnui “Kovo” 
klubo valdybos iniciatyva pravesta 
rinkliava sportininkų vakaro me
tu davė £ 61.1.9. ir N. Metų suti
kimo baliuje £ 52.16.3. Be to, su
žinoję apie nelaimę, rinkliavą pa
dare ir ALB Krašto Tarybos ats
tovai — posėdžio metu į keliaujan
čią skrybėlę įkrito- £ 18.0.0.

R. Gasiūnas žaidimo metu susi
laužė dešiniąją ranką ir ilgesnį 
laiką negalės dirbti.

PADĖKOS

Sydnėjaus ir Bankstowno apy
linkių lietuviams, apnakvydinu- 
siems ir globojusiems ALB Kraš
to Tarybos suvažiavimo atstovus; 
Sydnėjaus Liet Moterų Soc. Glo
bos Draugijos ponioms už pagal
bą ir talką šio suvažiavimo proga 
ruošiant pietus, nuoširdžiai dėkoja

ALB Sydnėjaus ir Bankstowno 
apylinkių valdybos.

Bilietai gaunami sekmadieniais, prieš ir po pamaldų, prie lietuvių 
bažnyčios, vaidinimo dieną įeinant į salę, arba užsisakant iš anksto 
paskambinus telefonu MW 6572 ir WM 6032. Salė pasiekiama va
žiuojant iš Collins St., City, 9-10-11 tramvajais iki 26 sustojimo.

M.L.T. GRUPĖ.

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

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

Rockdale stotis. TeL: LW 1220
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu. 

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

Gautingo Sanatorijoje besigy
dančių lietuvių vardu, šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga siunčiu 
Adelaidės lietuvių moterims šir
dingiausius linkėjimus.

Teatneša šios šventės ir Nauji 
Metai daug šviesos ir pasisekimo 
į. Australijos kasdienybę.

Už čekį ir linkėjimus (prisiųstą 
per p. A. čepliauskienę) reiškia
me Adelaidės Moterų Sekcijai mū
sų tikrą lietuvišką ačių. Ši Jūsų 
dovana sumoje 278,19 DM atnešė 
nepaprastai daug džiaugsmo ir su
kėlė mumyse vilčių, Jog mes ne
same užmiršti ir vieną gražią die
ną galėsime pasveikti ir kartu su 
kitais mūsų tautiečiais užjūriuose 
galėsime kovoti už Lietuvos lais
vę.

Su padėka ir linkėjimais,
PLB Gautingo Apyl. V-ba.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI I TAS FIRMAS, KURIOS. 
SKELBIASI “MŪSŲ PASTOGĖJ”.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian —— 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St, Zetland, Sydney, 
N.S.W. (Tel. MX 2120).
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