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Pusei metų—£1.10.0 

Trims mėnesiams
£ 1.0.0.

Atskiras hr. — 1/6.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose - £ 4.0.0 me

tams.

SKELBIMAI
1 colis per vieną 

skiltį—10/-

Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai—1/6.
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.

Už skelbimų turinį 
neatsakoma.
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TĖVAI 
IR VAIKAI

Pirmajam dešimtmečiui artėjant 
j galų, aiškėja, kad lietuvių skai
čius ir sąstatas šiame krašte nu
sistovėjo. Mūsų bendruomenės au
gimas dabai- priklauso natūralaus 
prieauglio.

ALB Krašto Valdybai, apylinkių 
valdyboms, visoms lietuviškoms 
organizacijoms ir visiems susipra
tusioms — sąmoningiems lietu
viams ir toliau pasiliks vienas iš 
svarbiųjų uždavinių — išlaikyti 
lietuvių gyvą tautinę sąmonę, lie
tuvišką susipratimą ir nesudarky
tą lietuvišką sielą. Šeima, tačiau, 
buvo ir pasiliks mūsų bendruome
nės pagrindinis vienetas, kurioje 
turi būti sėjami ir puoselėjami lie
tuvybės išlaikymo daigai. Todėl 
ir lietuvybės išlaikymo pastan
gose didelė atsakomybė tenka tė
vams.

Naujose gyvenimo sąlygose ryš
kiau iškilo, kad lietuvybės išlai
kymo atveju daugis tėvų nėra ši
tam tinkamai pasiruošę. Kita gi 
dalis tėvų yra.net nepakankamai 
sąmoningi, šiai pareigai ir nejau
čia jiems tenkančios didelės atsa
komybės.

Pavyzdžiai rodo, ir kiekvienas 
sekąs mūsų bendruomenės gyveni
mą gali pastebėti, kad tos šeimos, 
kur tėvai yra giliai susipratę ir 
sąmoningi lietuviai, auklėja savo 
vaikus lietuviškoje dvasioje, jų 
vaikai puikiai kalba lietuviškai, 

moka skaityti ir rašyti tėvų gim
tąja kalba. Gi tų tėvų, kurių lie
tuviškoji sąmonė yra apsilpusi, 
vaikai, didesnę dalį dienos pra
leisdami vietinėje mokykloje ir 
gatvėje, jau labai sunkiai tesusi
kalba lietuviškai. Tokiais atvejais, 
kai tėvai neatlieka pareigos, ir sav. 
mokykla kažko negali padaryti.

Atėjus tam tikram amžiui, vai
kai veržiasi iš šeimos aplinkos, 
jieško to paties amžiaus draugų, 
organizuoto grupinio žaidimo ir t.t. 
Todėl reikalinga vaikams sudary
ti lietuvišką bendravimo, žaidimų, 
pramogavimų aplinką. Dar toliau 
ateina amžiaus laikotarpis, kai 
jaunimas pradeda interesuotis 
lektūra, ypatingai nuotykių kny
gomis. Tad reikalinga, kad namų 
ir mokyklų (savaitgalio) bibliote
kėlėse būtų visi tremtyje pasiro
dę lietuviškieji literatūros veika
lai. Reikia, kad tėvai ir kiti vyres
nieji paragintų jaunimą skaityti 
lietuviškas knygas.

Paaugliams ir suaugusiems su
daromos progos bent keletą kartų 
per metus pabūti lietuviškoje ap
linkoje, papramogauti lietuviškuo
se pobūviuose. Bet pirmiausiai 
žvilgsnis turi būti atkreiptas į to
kių parengimų organizavimą jau- 
inmui, ypač vaikams. Būtina pasi
rūpinti patraukliomis programo
mis, kurių išpildyme dalyvautų 
pats jaunimas. Todėl kiekvienos 
apylinkės valdyba ir organizacijų 
vadovybės- turėtų žiūrėti, kad kul
tūros vadovai būtų tokie žmonės, 
kurie nori ir sugeba pasiimtą dar
bą atlikti. Rekomenduotina išskir
ti valdybose vieną narį, tnkamą 
šiam darbui, vien tik pramogų 
reikalams.

Tėvų talka ypač reikalinga, nes 
būdami arti tautinio auklėjimo 
reikalų, jie ir namuose neužmirš 
savo pareigos — įdiegti ir puose
lėti lietuvišką sąmonę priaugan
čioje kartoje.

ZIGMAS VĖTRA.

AUSTRALIJA 
dar atleidžia importo 

varžtus
BUS [VEŽTA UŽ £75 MIL. DAU
GIAU PREKIŲ IŠ UŽSIENIO

Australijos federalinės vyriau
sybės ministeris pirm. Menzies 
pareiškė, kad atleidus importo su
varžymus, dabar per metus iš už
sienių būsią įvežta prekių už £775 
milionus. Importo suvaržymų pa
keitimas įsigaliojo praeitą savaitę.

Importo suvaržymų sušvelnini
mas palietė medvilnės, vilnos, dirb
tinio šilko, plastikos ,allūminijaus, 
sporto įrankių, žaislų, brangeny
bių, žemės ūkio mašinų, motorų 
ir įvairių kitų mašinų, jų tarpe 
automobilių ir kitų pramonės ga
minių įvežimą.

Ministeris pirm. Menzies nuro
dė, kad šitai padaryti vyriausybę 
įgalino smarkai padidėjusios pa
jamos už eksporto prekes. įplau
kos iš eksporto šiais finansiniais 
metais numatoma sieks £ 900 mil. 
1956-57 finansiniais metais tiki
masi užsienio prekyba Australijai 
duos £ 200 mil. perviršių, palygi
nus su 1955-56 metais, kada buvo 
£ 46 mil. deficito. Australijos 
tarptautinio fondo rezervai šiemet 
padidėsią apie £ 150 mil. svarų ir 
fondas pasieksiąs £ 500 mil.

Užsieniečiai Gydytojai
■DIRBS SAVO SPECIALYBĖJE

New South Wales vyriausybė, 
esant dideliam gydytojų trūkumui, 
ryžosi suteikti teisę verstis medi
cinos praktika užsieniečiams, Eu
ropoje ar kitur universitetus bai
gusiems, gydytojams. Sveikatos 
ministerio paruoštą įstatymo pa
keitimo projektą patvirtino parla
mentas ir naujieji ateiviai gydy
tojai galės dirbti ligoninėse bei 
provincijoje. Pilnas gydytojo tei
ses (laisvai verstis praktika) gaus 
po 4-5 metų.

N. Gvinėjoj ir šiaurės Terito
rijoj išdirbę penkerius metus už
sieniečiai gydytojai, medicinos 
praktikos teises gali gauti jau da
bar.

Sveikatos ministeris pareiškė, 
kad užsieniečiai gydytojai, ku
riems buvo suteiktos teisės vers
tis medicinos praktika provincijo
je, ikšiol yra įrodę savo kvalifi
kacijas ir jokių nusiskundimų mi
nisterija dėl jų nėra turėjusi.

Atėjo eilė ir Danijai
Sov. Sąjungos min. pirm. Bul

ganinas įspėjo Danijos vyriausy
bę, kad šiai leidus savo žemėje 
įrengti amerikiečiams karines ba
zes, Danija išstatanti save sunai
kinimo pavojui. Bulganinas įspė
jimą padarė laišku Danijos minis- 
teriui pirm, ir užsienių reikalų 
min. H. Chansen, nurodydamas, 
kad šiuo atveju Danija, karo atve
ju, būtų sunaikinta.

Prieš savaitę Bulganinas pana
šų įspėjimą padarė Norvegijai.

Pagal šiaurės Atlanto Paktą, 
šios sąjungos nariai —. valstybės 
savo teritorijoje leidžia steigti są
jungos nariui — valstybei karines 
bazes ar kitokius įrengimus. Taip 
pasielgė Norvegija ir Danija, kas 
labai nepatinka Maskvai.
• Singapūras, 130 metų išbu

vęs britų kolonija, baigia iškopti 
į nepriklausomų valstybių tarpą. 
Tarp Singapūro savivaldos vadovų 
ir Anglijos vyriausybės vykstą pa
sitarimai rodo, kad Singapūras 
netrukus gaus nepriklausomybę.

IZRAELIS IR SUESAS
Izraelio laivai negalės plaukti Sueso kanalu.

I Pabaltijo Respublikos 
j Negavo Satelitinio 

Statuso
Užsienio spaudoj šį kartą at

kreipta daugiau dėmesio į bolše
vikų pasakas, kad, girdi, daugiau 
perduodama įvairių funkcijų sovie
tinėms respublikoms, vykdant de
centralizaciją. Tokiu būdu į darbų 
tvarką buvo įtraukti tokie 2 ir 3 
punktai: .“2. Dėl sąjunginių res
publikų teismų santvarkos įsta
tymų leidimo perdavimo sąjungi
nių respublikų žiniai: civilinio, 
baudžiamojo ir procesinio kodekso 
priėmimo. 3. Dėl sričių ir kraštų 
administracinio sutvarkymo klau
simo perdavimo sąjunginių res
publikų žiniai.“ Tačiau visiems aiš
ku, kad bolševikai šiuos klausi
mus sprendžia: vis tiek visokios 
direktyvos i rtoliau eina iš Mask
vos. O ypač, jeigu kituose kraštuo
se neatsiranda nei Tito, nei Im. 
Nagy ar Gomulkos, kurie išdrįsta 
“eiti savo keliu į socializmą”, bet 
ne tuo, kurį smulkiausiai nurodo 
Kremlius.

INDIJA PO RINKIMŲ

Indijos parlamento rinkimus 
žymia balsų persvara ir vėl lai
mėjo Kongreso partija, vadovau
jama dabartinio min. pirm. Neh
ru. Šiuose rinkimuose Kongreso 
partija surinko 54 mil. balsų ir 
parlamente turi 370 atstovų. Per
eituose rinkimuose ši partija buvo 
gavusi 47 mil. balsų. Rinkimuose 
daugiau balsų surinko ir komunis
tų partija — 11 mil. (pereituose 
rinkimuose 5 mil.). Komunistų 
atstovų parlamente dabar bus 29.

Iš 190 mil. balsuotojų, 11 mil. 
atidavusių savo balsus už komu
nistus, tesudaro apie 9 procentus, 
bet pats faktas, kad komunistai 
šoktelėjo augštyn, yra būdingas 
ir vertas dėmesio.

Kongreso partija Indijoj vald
žią savo rankose laiko jau 11 metų.

DAR PASIDŽIAUGSI, ARABEI

Vilniaus radijo pranešimu, So
vietų Lietuvos mokslų centrinė 
biblioteka užmezgė kultūrinio ben
dradarbiavimo ryšius su arabų ša
limis. Paruošti pirmieji lietuvių 
mokslininkų darbų siuntiniai į 
Egiptą. Egipto mokslų akademijai, 
geologų draugijai, nacionalinio 
mokslo tyrimo tarybai ir kitoms 
įstaigoms į Kairą išsiunčiami Lie
tuvos mokslų akademijos darbai, 
bibliografiniai leidiniai ir kita li
teratūra. Lietuvos kultūros, ekono
minio gyvenimo laimėjimais esą 
domimasi įvairiose arabų šalyse. 
Kokiais čia “mokslais” labiausiai 
domimasi, matytis iš Lietuvoje 
gauto Libanono taikos organizaci
jos veikėjo Husseino laiško, ku
riame jis sveikina Lietuvos liaudį, 
sovietinių tautų šeimoje sutinkan
čią šviesią ateitį ir pasakoja apie 
arabų šalių kovą prieš imperialis
tus. Toliau jis rašo “Aš esu pasi
rengęs populiarinti Jūsų šalies me- 
ną, mokslą. Aš žinau, kad socia
listinė kultūra padeda arabų ša
lims kovoti”.

< Oficialiais Lenkijos vyriau
sybės duomenimis, šių dienų Len
kijoje yra apie 0,5 miliono ne len
kų kilmės žmonių. Didžiausią gru
pę sudarą ukrainiečiai — 180.000, 
gudai — 106.000, vokiečiai — 65. 
000, žydai — 50.000. Lietuvių esą 
apie 10.000. Manoma, kad lietu
vių Lenkijoje yra daugiau, nei ofi
cialiai skelbiama. Mažumų reika
lams sudaryta spec, vyriausybinė 
komisija.

Egipto prezidentas pik. Nasse- 
ras, savo pareiškime Amerikos 
žurnalistams, pasakė, kad šiuo 
metu Izraelio laivams nebus leid
žiama naudotis Sueso kanalu. Nas- 
seras nurodė, kad draudimas yra 
surištas su arabų pabėgėlių pro
blema. Jis mano, kad tada, kai 
bus leista arabams grįžti į seną
sias gyvenvietes Palestinon, kai 
bus išspręstas klausimas atstatant 
normalius santykius tarp Egipto 
ir Izraelio, tada Sueso kanalu ga
lės plaukioti ii’ Izraelio laivai.

Toliau Nasseras žurnalistams 
priminė, kad Izraelio įvykdytas 
užpuolimas ant Egipto, rodo, kad 
Izraelis yra buvęs britų ir pran
cūzų įrankis. Nasseras nesąs tik
ras, kad Izraelis ir ateityje nebus 
panaudotas panašiam reikalui. Jis 
pabrėžė, kad Egiptas nedarysiąs 
nuolaidų ir savo teises ginsiąs vi
somis turimomis priemonėms.

“Mes galime sulaukti spaudimo 
ir sankcijų, bet mes esame. kieta 
ir kantri tauta” — pasakė Nas
seras.
Amerikos laikraščiai reikalauja, 
kad Vašingtonas su Nasseru būtų 
kietas ir, reikalui esant, pritai
kytų Egiptui ekonomines sankci
jas.

MR. DULLES DĖL EGIPTO 
PLANO

Į Egipto paskelbtą Sueso ad- 
ministravimvo planą atsiliepė 
Amerika, pasiūlydama savo pro
jektą. JAV užsienių reikalų minis
teris Dulles spaudos konferencijo
je pareiškė, kad jūrinės didžiosios 
tautos šiame klausime prvalo tu
rėti didesnį balsą, negu Nasseras 
pramato savo plane. Dulles nuro
dęs Egipto plano silpnas vietas, 
priminė, kad jame išleista 6 prin
cipiniai punktai, kurie buvo pa
tvirtinti Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos 1956 m. spalio mėn. 
Amerika tačiau neketinanti boiko
tuoti, arba “ugnim” prasiskinti 
kelią į Suesą.

• Iš New Yorko pranešama, 
kad Egiptas per Jungtines Tautas 
prašysiąs 10 mil. dolerių paskolos, 
kuri numatoma sunaudoti Sueso 
kanalo patobulinimui.

• Egipto generolas Digway, 
karo metu pakliuvęs į nelaisvę pas 
izraelitus, dabar atsisako grįžti į 
Egipto žemę. Gen Digway prieš 
Izraeliui užimant Gazos iškyšulį, 
buvo šios srities karinis guberna
torius.

“RINKIMAI44
KETURIOSE APYGARDOSE 

NUMATYTI

Nors Vilniaus radijas ir sovie
tinė spauda skelbė, kad “rinki
mai” į vietines tarybas įvykę 
tvarkingai, o balsuotojai dalyvavę 
gausiai, tai tačiau ir patys bolše
vikai buvo priversti viešai prisi
pažinti, kad ne visose apygardo
se taip buvo. Vilniaus radijo pra
nešimais kovo 6 ir 7 dienomis, Lie
tuvos TSR augščiausios tarybos 
prezidiumo duomenimis “keturiose 
rinkiminėse apygardose rinkimams 
į apylinkių tarybas kandidatai i 
deputatus negavo absoliutinės bal
sų daugumos”, tad prezidiumas 
skelbia naujus rinkimus. Kitaip 

tariant, gyventojai tose apygardo
se arba visai neatėjo balsuoti, 
arba atėję nedavė savo balsų už 
“komunistų ir nepartinių bloko” 
kandidatus.

Lietuvos sovietinių įstaigų duo
menimis, deputatai išrinkti į 83 
rajonų tarybas, 89 miestų tary
bas, 4 miestų rajonų tarybas, 1209 
apylinkių tarybas ir 11 gyvenvie
čių tarybas. Bendras rinkėjų skai
čius:

Rinkimuose į vietines tarybas 
dalyvavę, anot “Tiesos” (56 nr.) 
1.704.692.
Į rajonų tarybas 1.273.648 balsuo
tojai. Į miestų tarybas 634.341 
bals-jas. į miestų rajonų tarybas 
147.700 bals-jų. Į apylinkių ir gy- 
venv. tarybas 1.069.271 bals-jas.

J vietines tarybas išrinkta iš 
viso 26.383 deputatai. Tartum kam 
nors dar nebūtų aišku, augšč. ta
rybos prezidiumas paskelbė, kad 
visi išrinktieji deputatai yra “ko
munistų ir nepartinių bloko” kan
didatai. Kitaip ir būti negalėjo, 
nes tik šiam komunistiniam blokui 
ir tebuvo leista kandidatus išsta
tyti.

Moterys išrinktųjų tarpe suda
ro daugiau trečdalio (9.576 arba 
36,29%).

LIETUVOJE
RINKIMAI PANAIKINTI IR 
NAUJI

Net iš pačių sovietinių paskel
bimų matyti, kad ir geriausiai 
surežisuoti “rinkimai” ne visai 
sklandžiai įvyksta. Net Rusisjos 
federatyvinėje respublikoje, kur 
kovo 3 dieną taip- pat “rinkimai” 
įvyko, atsirado apygardų, kur ko
munistų pastatytieji kandidatai 
nesurinko reikiamo skaičiaus bal
sų ir kur rinkimus teks pakartoti.

Nors išrinktieji kandidatai So
vietų vadinami “darbo žmonių de
putatai”, tikrų darbininkų ir kolū
kiečių, pačų Sovietų duomenimis, 
iš bendro skaičiaus esą tik 15.526 
arba 58,84%. Kas sudaro likusį 
žymų nuošimtį?

Sovietiniai rinkimai gyventoj ų 
valios išreikšti negali. “Tiesa”, 
komentuodama tuos ’’rinkimus”, 
pamini ir atvykusius iš užsienio 
lietuvius, kurie Sovietų suvilioti 

’’grįžo į rojų”. Girdi, jiems pirmą 
sykį tenka dalyvauti tokiuose rin
kimuose ir jie esą ’’didžiai paten
kinti tokia teisinga demokratine 
tvarka”. Tai jau yra tikras pasi
tyčiojimas iš tų suklaidintų žmo
nių, kurie dabar graužiasi dėl sa
vo neapgalvoto žygio. Daugelis jų 
mielai paliktų tą ’’teisingą demo
kratinę tvarką” Lietuvoje ir sku
bėtų atgal per sieną, jei tik ga
lėtų. Geriausia išryškėtų tikras 
žmonių nusistatymas, jeigu būtų 
leidžiama laisvai išvykti kiekvie
nam norinčiam į užsienius. O kol 
to nėra, Sovietų Sąjunga yra lygi 
dideliam kalėjimui. E.

S -Plačiai skaitomas norvegų 
dienraštis “Aftenposten” (Oslo) 
82 numeryje įspėja laisvąjį pasau
lį prisiminti Pabaltijo valstybių 
likimą. Laikraštis pataria, kad 
prieš priimant betkokį Maskvos 
kvietimą bendradarbiauti, pirma 
reikį iškelti klausimą: “O kaip 
yra su Pabaltijo kraštais?”.

TERORAS
VENGRIJOJ

JUNGT. AMERIKOS VALSTY- * 
B ĖS KALTINA KADARO REŽI
MĄ IR MASKVĄ.

AP, BUP žinių agentūros iš Va
šingtono parneša, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybė 
balandžio 3 d. geliančiai pasisakė 
dėl dabartinės -Vengrijos vyriau
sybės vykdomo teroro prieš 1956 
m. spalio revoliucijos dalyvius. 
JAV pareiškime sakoma, kad Ka
daro vyriausybė, keršydama tauti
nės revoliucijos kovotojams, vyk
danti “masinę žmonių medžioklę” 
miestuose ir kaimuose ir areštuo
tuosius žiauriausiomis kankinimo 
priemonėmis siekia sunaikin
ti. Tai esą “pačios žiauriausios 
teroro priemonės, kokios tebuvo 
retai žinomos ir Stalino laikais”.

Toliau pareiškime pabrėžiama, 
kad satelitinės Vengrijos vyriau
sybė neturi krašte pasitikėjimo, 
nes negali apsieiti be sovietinių 
divizijų “globos ir paramos”. Gi 
Sovietai vis tebelaiką savo armi- . 
jas Vengrijoj.

šitas amerikiečių griežtas pasi
sakymas paskelbtas tuoj po ben
dros Sovietų ir Vengrijos komu
nistinės vyriausybės deklaracijos, 
kurioje sakoma, kad Jungtinių 
Tautų Organizacija “neturi teisės 
domėtis Vengrijos problema”.

PALEIDŽIAMAS 
ARKIV. MAKARIOS

Kipro saloj teroro veiksmai nė
ra pasibaigę. Pastaruoju metu jie 
tik aprimę. Graikų kilmės kiprie- 
čiai vis tebereikalauja Kiprui au
tonomijos ir siekia sąjungos su 
Graikija.

Po Bermudos konferencijos, kur, 
kaip politiniai stebėtojai spėja, 
buvo paliesta ir Kipro problema. 
Anglijos min. pirmininkas paskel
bė, jog iš Seychelles salos pa
leistas arkivyskupas Makarios, ku
ris buvo ištremtas už aktyvų daly
vavimą išsilaisvinimo kovose.

• Netrukus į Japoniją išvyks
ta Australijos min. pirmininkas 
Menzies, kur.jis turės pasitarimus 
su Japonijos ministeriu pirminin
ku.

9 Anglijoj atšaukus laivų sta
tytojų ir technikos darbininkų 
streiką į darbą grįžo apie 1.5 mil- 
žmonių.
• Š.m. balandžio 5-7 dienomis 

New Yorke vyko Vliko pilnaties 
sesija. Vykdomoji Taryba buvo 
atstovaujama jos spirmininkės A. 
Devenienės, kuri išvyko į JAV ko
vo mėn. gale.

• Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo sesija prasidės Strassburge 
balandžio 25 d. Lietuvių delegaci
ją sudarys V. Sidzikauskas (kuris 
atvyks iš New Yorko). dr. P. 
Karvelis, gener. št. pulk. J. Lans- 
koronskis, inž. J. Vilčinskis ir V. 
Banaitis.

S 19 Amerikos kongreso na
rių pasirašė peticiją, kurią įteikė 
prezidentui Eisenhoweriui, ragin
dami JAV vyriausybę daryti žy
gių, kad į Jungtinių Tautų dar
botvarkę būtų įtrauktas Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir kitų kraštų 

pavergimo klausimas.
• Australia numato sumažin

ti kariuomenės skaičių, bet smar
kiai sustiprins apginklavimą. Gy
nybos reikalams 1957-58 m. bus 
išleista £ 190 mil.
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2 MŪSŲ PASTOGĖ 1957 m. balandžio 8 d.

ALB SUVAŽIAVIMAI (6)
šio laikraščio redakcija laiškais 

kreipėsi i eilę ALB Krašto Tary
bos V-sios sesijos atstovų, prašy
dama pasisakyti dėl pastarojo su
važiavimo Sydnėjuje, ir pareikšti 
savo pageidavimus bei sugestijas 
dėl bendruomenės atstovų suvažia
vimų aplamai.

ALB Melbourne, Apylinkės ats
tovas, M. Lituanistinių Kursų ve
dėjas ir Lietuvių Kultūros Fondo 
Australijos Valdybos narys Alber
tas Zubras, atsirėmęs buvusių su
važiavimų patirties, bando paryš
kinti būsimų bendruomenės suva
žiavimų pobūdį,

•

DĖL ATEITIES 
SUVAŽIAVIMO

— Ponas redaktorius prašo pa
rašyti dėl atstovų suvažiavimo. 
Nebėra reikalo sustoti dėl praeito 
suvažiavimo — jis priklauso pra
eičiai. Bandykime šia proga pasi- 
ryškinti būsimo mūsų bendruome
nės atstovų suvažiavimo pobūdį.
1. Atstovai rinktini tokie, kurie 
aktingai ir kuriančiai reiškiasi 
mūsų bendruomenės gyvenime, 
kuriems bendruomenės reikalai 
tikrai rūpi.

Krašto valdyba turi iš kalno 
nutarti, pagal apylinkės ribose 
esamą lietuvių skaičių, kiek kuri 
apylinkė suvažiaviman išrenka 
atstovų.

2. Tikrai reikėtų pageidauti, kad 
idealoginiai, sroviniai ir lietuviš
kieji partiniai reikalai nebūtų 
įnešti suvažiaviman, nes jie nei 
balsavimo nei jokiu kitu būdu nė
ra išsprendžiami, gi jų kėlimas 
gilina tik plyšius bei skilimus ben
druomenės organizacijoje.

3. Visai nereikalinga suvažiavi
me australiškųjų politinių partijų' 
kova, nes iš to nieko nelaimim lie
tuviškajam reikalui. (Didelė ta
čiau nelaimė, kad tos rūšies pas
tangos ima reikštis kaikuriose apy
linkėse). Tas prives tik dar prie 
didesnio išsiskyrimo, jei tuo ke
liu ir toliau bus einama.

4. Suvažiavimas turėtų kuo ma
žiausiai laiko skirti vykdomųjų 
organų rinkimui. Tam, žinoma, 
reikalinga iš kalno turėti sutin
kančių drbtl kandidatų sąrašas. 

Toji pareiga pirmoje eilėje kren

ta, senajai krašto valdybai. Aišku, 
suvažiavimas gali kandidatų sąra
šų papildyti.

5. Naujosios krašto valdybos 
veiklos planas neturėtų būti svar
stomas suvažiavime, nes toks vei
klos planas susidaryti yra ir tei
sė ir pareiga naujosios išrinkto
sios valdybos. Suvažiavimas, žino
ma, galėtų iškelti siūlymus, pa
geidavimus, kuriuos naujoji krašto 
valdyba įsirašydintų į savo veik
los planą. Būtina įsirašyti suva
žiavimo nutarimai ir reikalai, pra
vesti rezoliucijų keliu.

6. Naujai išrinktoji krašto val
dyba, nedelsdama turėtų spaudoje 
paskelbti savo programinį žodį.

7. Suvažiavimas turėtų pasirink
ti ryškinimui vieną pagrindinę 
idėją. Geelongo suvažiavimas, jei 
reikalai nepasitaisytų, tokia pa
grindine idėja galėtų pasirinkti — 
kelias į v i e n y b ę. Iki 
šiol mūsuose besireiškiantis sky- 
ri o j imąsis gali turėti žudančios 
įtakos pačiai bendruomenės idėjai 
Australijoje.

8. Suvažiavimui tenka, iš kalno 
pasiruošti. Tam reikalui, apylin
kėms išrinkus atstovus, krašto 
valdyba iš jų sudaro norimiems 
išspręsti klausimams komisijas, 
kurios į suvažiavimą atvyktų jau 
su paruoštais projektais. Suvažia
vimas tada turėtų žymiai lengves
nę padėtį: jam tektų reikalą pri
imti, atmesti ar papildyti.

Pavyzdžiui galima būtų suminė
ti šias komisijas: a) jaunimo rei
kalui komisija, b) ekonominių pro
blemų komisija, c) įstatų pakeiti
mo komisija, d) rezoliucijų komi
sija ir panašios. Reikėtų suglaus
to pranešimo apie mūsų laimėji
mus ir pralaimėjimus politinėje 
Lietuvos byloje. Toks pranešimas, 
žinoma, turėtų remtis tik pirmi
niais šaltiniais.

9. Pagrindinei idėjai — keliui 
į vienybę — išryškinti reikėtų vie
nam atstovui pavesti paruošti pra
nešimą, gi kitam, iš kalno susipa
žinus su pranešimu, pasiruošti su 
papildymais, jei paruoštasai pra
nešimas tokių būtų reikalingas. 
Šiaip jau jie galėtų būti abu ben
dro projekto siūlytojai.

10. Suvažiavimo metu reikėtų 
rasti laiko vien tik atstovų pobū
viui, pasikalbėjimui, kurio metu 

galima būtų išbandyti priemones 
pasireiškusiem nuomonių skirtu
mams bei išryškėjusioms priešy
bėms išlyginti.

11. Vienas suvažiavimo vakarų 
skirtinas jaunimo sueigai, kur jau
nimas pasirodytų su programa ir 
turėtų progos pasilinksminti. Su
važiavimo atstovai būtų jaunimo 
svečiai. Gal tokį pobūvį imtųsi 
iniciatyvos suruošti mūsų studen
tai?

12. Baigiant suvažiavimą, vaka
ras skirtinas kultūriniam pobū
viui, kur dalyvautų geriausios mū
sų kultūrinio reiškimosi bei meni
nės pajėgos, kur atsilankytų visi 
suvažiavimo dalyviai ir visi vieti
nės lietuvių bendruomenės nariai.

13. Sekančiam Geelongo suva
žiavimui turėtų talkauti ir visa 
melbourniškė lietuvių bendruome
nė, kad šis suvažiavimas būtų tik
ra lietuviškosios dvasios manifes
tacija.

14. Gerai, jei vietinė bendruo
menė parūpins pietus suvažiavimo 
dalyviams, kaip tą padarė sydnė- 
jiškiai, tačiau už juos susimokėti 
turėtų patys suvažiavimo atstovai.

Tai pluoštelis samprotavimų. 
Autorius ir prašo juos tokiais te
laikyti.

A. Zubras.

Red pastaba, šiuo pareiškimu 
užbaigiame Krašto Tarybos atsto
vų pasisakymus, nors keli atsto
vai į kvietimą pareikšti savo nuo
monę ir neatsiliepė.

Lietuviais Kapitonais 
Nepasitiki

Vilniaus radijas dažnai giria 
Klaipėdos žvejus, kurie Šiaurės 
Atlante žvejoja silkes. Tačiau įdo
mu, kad laivų kapitonų vardai daž
niausia rusiški,, bent jau ne lietu
viški. Netkovas, Dudinas, žirakor- 
skis, Koleckiukas ir pan. Juk jei 
tikra, kad Klaipėdos jūreivystės 
mokykla per 10 metų esanti išlei
dusi apie 700 jūreivių (vien tik 
šių metų laidoje esą apie 130), tai 
ir kapitonais jau būtų buvę gali
ma paruošti daugiau lietuvių. Bet 
matyti, Čia veikia dar ir kita prie
žastis: Sovietai lietuvių tautybės 
kapitonais ne labai pasitiki, ypač 
kai laivai leidžiami tolėliau nuo 
Klaipėdos.

SYDNĖJAUS INŽINIERIAI
Sydnėjaus Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų draugijai atšventus 
organizacinio darbo penkmetį, Jū
sų bendradarbis- kreipėsi į šios 
draugijos pirmininką dipl. inž. Ba
lį Daukų, prašydamas painformuo
ti apie draugijos veiklą.

— Mūsų draugija, — sako pir
mininkas, — yra Pasaulio Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Są
jungos, kurios centras yra Čika
goje, skyrius. PLIA Sąjunga turi 
apie 700 narių. Jos ilgametis pir
mininkas yra prof. inž. Jonas ši- 
moliūnas.

— Sąjunga įsisteigė Vokietijoj 
1949 metų ankstyvą pavasarį, pra
sidėjus masinei, emigracijai, bu
vo nutarta Sąjungos centrą per
kelti į Ameriką. Vokietijoj Sąjun
ga turėjo apie 400 narių.

— Vokietijoj Sąjunga organi
zavo įvairius technikinius kursus, 
amato- dirbtuves, ruošė specialis
tus emigracijai. Leido “Inžinie
riaus Kelias” žurnalą ir aktyviai 

Sydnėjaus Liet. Inžinierių ir Architektų dr-jos valdyba. Iš kairės: 
Stp. Jarembauskas — ižd., V. Bukevičius — sekr., B. Daukus — pirm.

dalyvavo prof. J. Kaminsko va
dovaujamuose Lietuvos atstatymo 
— projektavimo darbuose, Pabal
tijo universitete ir kt. Amerikoje 
dabar leidžiamas “Technikos žo
dis”, dvimėnesinis žurnalas, kurio 
redaktorium yra E. Jasėnas. (žur
nalo atstovu Australijai yra B. 
Daukus). Be to, Sąjunga ruošia 
techniškų terminų žodyną ir met
raštį, apimantį 1944-55 metų Inži
nierių — Architektų S-gos orga
nizacinį laikotarpį. Metraštį reda
guoja K. Krulikas. Yra įsteigtas 
stipendijų fondas, Amerikoje įs
teigti braižybos kursai, ir tebe- 
tęsiamas studijinis atstatysimos 
Lietuvos projektavimo darbas.

Australijoje inžinieriai Ir archi
tektai susiorganizavo 1951 m., ka
da B. Daukus sušaukė pirmąjį in
žinierių ir architektų steigiamąjį 
susirinkimą Sydnėjuje. Į jį atsi
lankė 11 asmenų. Į valdybą buvo 
išrinkti inžinieriai B. Daukus, V. 
Bukevičius ir arch I. Jonaitis. 
Šios sudėties valdyba išbuvo iki 
1956 m., kada I. Jonaičiui iš Val
dybos išėjus, jo vieton buvo iš
rinktas St. Jarembauskas. Šiuo 
metu narių yra apie 20.

— Kuo reiškiasi draugijos veik
la? — Per metus suruoštam pora 
techniškų ekskursijų, dvi — tris 
paskaitas, ir draugijos nariams 
bei bičiuliams pora šeimyniškų 
pobūvių. Stengiamės palaikyti 
glaudžius tarpusavio ryšius ir per 
bendravimą stiprinti kolegiškumą 
bei domėjimąsi tautinėmis proble
momis. Visi nariai prenumeruojasi 
“Technikos Žodį” ir seka techniš
kąją literatūrą kitomis kalbomis.

— Kiek yra lietuvių inžinierių 

ir architektų Sydnėjuje?
— Absoliučiai tikrų žinių netu

rime. Tačiau jų yra daugiau, negu 
draugijos narių. Yra nepriklau
sančių draugijai, nes Jie nemato 
apčiuopiamos iš to naudos. Taip, 
tas tiesa, kad draugija savo na
riui negali parūpinti nei geros 
tarnybos, nei šiaip ką nors apčiuo
piamo į delną įspausti. Bet profe
sinis ir tautinis solidarumas, at
rodo, turėtų palenkti įstoti nariu 
į draugiją kiekvieną lietuvį inži
nierių ir architektą.

— Malonu konstatuoti faktą, 
kad čia, Australijos universitetuo
se baigusieji studijas jaunieji in
žinieriai įsijungia į mūsų organi

zacijos eiles. Jų,, tiesa, dar nedaug, 
bet pas mus jau atėjo ir A. Ol
šauskas ir Z. Budrikis, laukiame 
ateinant ir A. Chodą. Ikšiol tik 
šie ir tėra baigė Sydnėjaus uni
versitete inžineriją. Pas mus su
telpa ir gali sutilpti visi inžinie
riai ir architektai. Draugija yra 
grynai profesinė ir neužsima jokia 
politika.

— Kaip inžinieriai ir architek
tai prisitaikė savo profesijoje 
Australijoje?

— Beveik visi dirba savo pro
fesijoj ir todėl yra įsikūrę neblo
gai. Suprantama, tinkamo darbo 
gavimas daug priklauso nuo anglų 
kalbos mokėjimo, amžiaus, na, ir 
laimės.

— Lietuviams inžinieriams, bai
gusiems VD. universitetą Kaune, 
nėra kliūčių įstoti į The Institu
tion of Engineers, Australia, nes 
Lietuvos universiteto technikos fa
kultetas pripažįstamas lygiateisiu 
su Sydnėjaus universiteto. Gi 
esant Australų inžinierių sąjungos 
nariu, jau yra atviros durys gau
ti atitinkamą darbą. I šią sąjungą 
priimami ir mūsų architektai, bet 
architektai čia turi ir. savo atski
rą sąjungą, į kurią įstoti reikia 
papildomų egzaminų.

— Ar yra susiorganizavę ir 
kitų vietų lietuviai inžinieriai ir 
architektai?

— Sąjungos skyrius yra Ade
laidėje ir dabar atgaivinamas — 
organizuojamas lyg ir iš naujo, 
Melbourne.

Baigiant pasikalbėjimą, pirmi-’ 
ninkas dar pažymėjo, kad Sydnė
jaus lietuvių inžinierių ir architek
tų draugija yra nutarusi savo vei
klą atžymėti spec, vaizdų ir apra
šymų albume, kuriame tilps ir vi
sų narių nuotraukos.

J. Alonis.

• Dresdene mirė 66 metų am
žiaus sulaukęs vokiečių maršalas 
Paulus, karo metu vadovavęs vo
kiečių armijai prie Stalingrado, 
kur sykiu su 300.000 vokiečių ka
rių pakliuvo į sovietų nelaisvę.

Paulus nelaisvėje buvo įsijungęs 
į komunistų suorganizuotą “Lais
vųjų vokiečių” komitetą Rusijoje, 
kur vedė propagandą prieš hitle
rinę Vokietiją. 1946 metais Jis liu
dijo prieš Vokietijos vadus, kal
tindamas juos už “kriminalinį Sov. 
Sąjungos užpuolimą”. Į Dresdeną 
iš nelaisvės jis grįžo 1953 metais.

TARP VILTIES IR 
NUSIVYLIMO

(IŠ NERŪKUS PASIRODYSIANČIOS A. ZUBRO KNYGOS 

“RUSIŠKASAI KOMUNIZMAS)

Didi palaima yra žmogui viltis. Ir su saule atsisveikinant veik 
visos religijos su viltimi palydi žmogų amžinatvėm Net ir budizmas, 
religija be dangaus, nirvanos būseną žada gerajam žmogui. Nirvana 
tai nėra nebuvimas, tai nėra išnykimas, bet būsena be norų, geismų 
ir pajautimo, tai būsena amžino miego ir poilsio.

Viltis, tikėtis yra visad susiję su būsimu, su laukiamu, su geidžia
mu. Busimasis momentas yra būdingiausias vilčiai bruožas. Ateičiai 
vilimasi, norima, trokštama, kas žmogų patenkintų, suteiktų laimės, 
praturtintų. Bet jau pats vilties turėjimas yra laimė. Besiviliama 
ateities būsena, įsivaizdavimo galios dėka, darosi dabarties išgyveni
mo turiniu. Kas jausmais ateičiai pageidaujama, kas intuicija nu
vokiama ar protu įžvelgiama, išgyvenama, lyg dabar tai turima, lyg 
tai būtų tikrovė.

Viltis yra visad susijusi su džiaugsmo bei laimės išgyvenimu. 
Nėra tai viltis nujausti ar įžvelgti nemalonumus, vargus bei nelaimes. 
Tai baiminimasis. Baimė yra susijusi su rūpesčiu, susigriaužimu ir 
nusivylimu — tai neviltis. Dingus vilčiai, žmogus patiria panašią pra
garui būseną. Dantė todėl ant pragaro vartų užrašo: “Lasciate ogni 
speranza voi ch entrate” — palikite visą viltį čia įeiną.

Viltis, ypač akla, dažnai gali būti ir pragaištinga. Susiduriama 
ir su įsivaizdavimų-, iliuzijų ir kliedėjimų viltimi. Išganingai veikia 
tik išhnntinga viltis. Tam reikalinga galimybių pažinimo, nes tai 
padeda tikslams ir priemonėms įžv elgti, ir susidaro sąlygas pagrįstai 
vilčiai. Viltis [gauna egzistencinę pasaulėžiūrinę prasmę, atsirėmusi 
Dievo, iš Kurio, per Kurį ir Kuriame viskas esti ir esti tampančiai. 
Tik Dievybės šviesoje gauna egzistencinę prasmę visumos evoliucija 
ir pažanga, kaip nesibaigiantis tve riamasis vyksmas, kur augščiau- 
siasis žemės tvarinys — žmogus kūryboje yra tik dieviškojo vyks
mo dalininkas. Šitam žvilgsniui tačiau pasaulis yra beribis, buvimas 
belaikis, istorija nesuvokiama. Tiesos ir Gėrio atsirėmusi viltis visad 
yra pagrįsta ir išmintinga viltis, nors kasdienybės pojūtinė tikrovė 
ir prieštarautų jai.

Antrajam Pasauliniam karui prasidėjus, ties Lietuva ir visu Pa- 
baltiju pakibo didžiulis klausimo ženklas. 1939 m. rugsėjo mėn. 28 d. 
Molotovo ię vori Ribbentropo susitarimu Lietuvos likimas buvo 
išspręstas, tačiau slaptieji vokiečių ir rusų susitarimų dokumentai 
mums nebuvo žinomi. Kelios savaitės prieš šios vokiečių ir rusų su
tarties pasirašymą, vokiečių vyriausybė buvo kalbinusi Lietuvos vy
riausybę įsijungti į karą prieš Lenkiją ir eiti atsiimti Vilniaus. Mūsų 
vyriausybė tačiau atmetė šį pasiūlymą, nes matė išsivysiant didžiulį 

pasaulinį konfliktą ir pasirinko griežto neutralumo kelią. Neutralu
mo politika tačiau nepasiteisino.

Mūsų neutralumo politikai nebuvo nei istorinių tradicijų, nei po
litinių ir geografinių sąlygų. Mūsų kraštas yra Vakarų ir Rytų kelių 
sankryžoje, ir mūsų teritorija visad panaudojama pirmiesiems kovų 
veiksmams. Lietuvos nuo Rusijos neskiria nei pelkes, nei kalnai, nei 
žymesnes kliūtis sudarančios upės. Pagaliau šiam technikos amžiui 
ir šios rūšies kliūtys yra bereikšmės. Mūsų valstybininkai Lietuvos 
padėtį teisingai suprato, ir II-jo Pasaulinio karo grėsmės akivaizdoje 
buvo sukama galvos, su kuriuo kaimynu dėtis, kuriuo pasikliauti, su 
kuriuo daugiausia sutampa interesai. Su Lenkija ginčas dėl Vil
niaus, su Vokietija santykiai įsitempę dėl Klaipėdos, liko tad rusas. 
Bet su rusu senų laikų ginčas dėl pačios Lietuvos. Pirmą griežtą są
jungininko pasirinkimo sprendimą mūsų istorijoje yra padaręs Jogai
la. Jis pasirinko, kaip žinome, Lenkiją. Aniems laikams tas spren
dimas saugumo sumetimais buvo vykęs. Hitleriui atėjus valdžion, vėl 
Lietuvoje buvo imta galvoti dėl santykių užmezgimo su Lenkija. Tuo 
laiku mūsų užsienio politikai vadovavę asmens buvo minties, kad 
reikia suartėti su lenkais, bet sunku buvo surasti kelias. Varšuva, 
savo spaudos atstovų Kaune informuojama apie kintančias lietuvių 
pažiūras, pradėjo aktingai zonduoti dirvą. Svarbų vaidmenį yra tuo 
metu vaidinęs kretingiškio Tiškevičiaus brolis — Varšuvos vicebur- 
mistras. Lenkams, be abejo, buvo aišku, kad Lietuvos vyriausybei 
užmegsti santykius su lenkais turi būti nepaprastai sunki ir jautri 
problema. 1938 m. kovo mėn. 17 d. lenkų ultimatumas Lietuvai, at
rodo, lenkų buvo sugalvotas, norint, žiauriu tiesa būdu, nukirsti ne- 
atmezgamą mazgą, negrąžinant Lietuvai sostinės. Mūsų seimo posė
dis, kuriame šis lenkų ultimatumas buvo priimtas, teužtruko tik apie 
15 minučių. Seimo pirmininkas atidarė posėdį, vienas atstovas pa
siūlė ultimatumą priimti, ir daugiau niekam nė žodžio nekalbėjus, 
reikalas buvo baigtas.

Tenka pastebėti, kad akcijos dėl santykių su lenkais užmezgimo 
pradžioje nebuvo galvota apie Lenkiją kaip politinį ir karinį sąjun
gininką. Dėl vokiečių nukirtimo importo iš Lietuvos ir net atsisa
kymo praleisti per savo teritoriją tranzitinių prekių, buvo imta gal
voti apie Lenkijos sausumos kelią į pasaulį. Pasigęsta Lietuvos ūkiui 
ir Lenkijos rinkos. Vėliau pradėta galvoti ir apie tai, kad Lenkija, 
būdama gyvybiškai suinteresuota Lietuvos savarankiškumu ir Klaipė
dos uostu, galėtų suvaidinti savo vaidmenį vokiečių grąsinamam Lie
tuvos saugumui, žinoma, svarstant Lenkijos vaidmenį Lietuvos sau
gumui, ne tiek tikėta Lenkijos pajėgumui, kiek josios rėmėjų pran
cūzų ir anglų reikšmei. Kitaip sakant, jieškojom kelio patekti Lenki
jos interesų sferon, kad atsidurtumėm josios rėmėjų saugumo šešė
lyje. Taigi ne neutralumo keliu jau ėjome, o puoselėjome viltį vaka
riečių, tiesa tolimesniųjų, globos ir sąjungos. Dėl to ir Vilniaus neėjo
me atsiimti, nes manydami konfliktą išpilsiant, nenorėjome tapti kad 
ir netiesioginiais vokiečių sąjungininkais. Jokiu būdu negalima saky
ti, kad mūsų orientacija Lenkijos kryptimi yra buvusi tik nevilties 

žingsnis. Turėjome pagrindo taip elgtis: Vilnius grįžo Lietuvai kitu 
keliu, neatsikėlė, tiesa, ir senoji Lenkija, bet lietuvių tauta ir atei
tyje geografijos bus verčiama kurti gyvenimą greta lenkų kaimyno, 
ir mūsų elgesys II-jo Pasaulinio karo metu gali pasirodyti buvęs Iš
mintingas.

Buvo laikas, kai atsikūrusi Lietuva bandė šlietis Vokietijos, bet 
tos viltys dingo, kai atėjęs valdžion Hitleris, iškėlė Versailles taikos 
sutarties revidavimą. Nuo nacinės Vokietijos turėjome nusisukti, nes 
ji siekė atimti mums Klaipėdos uostą, ir jokios kitos kalbos ji nepa
žino. Tą ji Ir padarė 1939 m. kovo mėn. 23 d. mums ultimatyviu bū
du padiktuota sutartimi, bet ta pačia sutartimi garantuodama mūsų 
likusios teritorijos saugumą, o tačiau dar tų pačių metų rudenį išsi
žadėdama mūsų Rusijos naudai.

1939 m. spalių mėn. 10 d. Maskvoje mūsų to meto vyriausybės 
atstovai taip pat ultimatyviu būdu buvo priversti pasirašyti sutartį, 
kuria buvo leista Lietuvoje rusų karinės įgulos. Kiek anksčiau tą buvo 
priverstos padaryti Estijos ir Latvijos valstybės. Mums ta proga 
buvo grąžintas Vilnius su pakraščiais. Džiaugsmo tačiau nebuvo, nes 
viltis išlikti buvo visai bedingstanti. 1940 m. birželio mėn. 15 d., men
kaverčiais pretekstais prisidengusi, raudonoji armija riedėjo Lietu
vos keliais. Tas pats neprašytas svetys įžygiavo į Latviją ir Estiją. 
Antrą kartą istorijoje Pabaltijys buvo okupuotas Rusijos. Trojos ark
lys palengvino uždavinį: esančios Lietuvje, Latvijoje ir Estijoje rusų 
igulos pasipriešinimą raudonajai armijai padarė tiems kraštams ne
beįmanomą. Šitie įvykiai taip pritrenkiančiai paveikė mūsų galvoji
mą, kad net politikai susimaišė. Lietuvos vyriausybės sluogsniuose 
būta minties jėga pasipriešinti raudonosios armijos invazijai, tačiau 
vyriausybė tuo reikalu nesutarė. Prezidentas A. Smetona su 
krašto apsaugos ministru pasitraukė į užsienį, tačiau vis dar kažko
kių vilčių turėdamas ministras pirmininkas A. Merkys, prezi
dento pareigas eidamas, rusų verčiamas, pavedė sudaryti vyriausybę 
J. Paleckiui, į kurią įėjo V. Krėvė -Mickevičius ir E. 
Galvanauskas, šitų asmenų įtraukimas likvidacinin kabine
tan tenka skaityti didžiai nusisekusiu Maskvos manievru. Dėl tų as
menų lietuviškos valstybinės sąmonės niekas neabejojo, o E. Galva
nauską gaubė dar ir pranašaus politiko ir ekonomisto aureolė. Dar vis 
turėta vilties — vilties neviltyje. Tos pat vilties vedamas, V. Krėvės 
kviečiamas, iš užsienio tremties Lietuvos gelbėti atskubėjo A. V o 1 - 
d e m a r a s. Tuo metu dar mat tikėtasi, kad Pabaltijo valstybės 
būsiančios panašioje padėtyje, kaip tolimoje Azijoje komunistinė Mon
golijos respublika. Tas tačiau viltis to meto Lietuvos užsienio reikalų 
ministrui V. Krėvei po dviejų savaičių “ministravimo”, birželio 30 d., 
Maskvoje išsklaidė V. Molotovas, pasakydamas, kad Lietuva, 
kaip ir kitos Baltijos valstybės, būsianti įjungta į tarybinių respubli
kų šeimą. E. Galvanauskas, dalyvaudamas likvidaciniame kabinete, dar 
vis puoselėjo viltį išgelbėsiąs Lietuvai litą ir ūkio struktūros savaran
kiškumą. Abiejų šių vyrų garbei tenka pasakyti, kad jų turėtoms vil
tims dingus, jie išdrįso iš vyriausybės pasitraukti — laidojimo apei
gose jie nebedalyvavo.
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j Gyvenimo | 
Iškarpos

Ne tik Michailovas, bet ir “iš- 
vietintieji australiokai” skystai 
nušneka apie Čikagą, štai, vienas 
labai geras b|čiulis, i Ameriką 

nukilęs iš Hurstvilės pilaitės, ra
šo: “Taip, Jurgi, pas mus jau čia 
pat ir vasaros prajovai. Darbe, 
labaratorijoje, padedant technikos 
stebuklams, vasarą vėsu. Bet pa
rėjus namo, dar neturint vėsintu
vų, šunti ir šuntl. O savaitgaliais, 
draugų vis vėžinami po miestą, 
po gražiąsias Čikagos apylinkes, 
po muziejus... Ir taip žmogus vis 
skubi, begi, nori daugiau pama
tyti, sužinoti. Laiko permažai, die
na prabėga, rytojus čia pat... 
Pasigendame australiško gyveni
mo tempo ir būdo...”

•
Canberroje veik visi tautiečiai 

yra motorizuoti. Jie savo automo
bilius tiesiog pameta gatvėje at
viromis durimis, nes, esą. P*5 juos 
tegyveną dori žmonės — niekas 
negeidžiąs jokio daikto artimo sa
vo.

Bet aną dieną, pasakoja iš Can- 
berros grįžęs bičiulis, tūlo (ar tū
lų) kanberiškių dorovei sušluba
vus, tapo nuskriausti du mano pa
žįstami: paskaitos metu, kada 
blizgančių mašinėlių savininkai 
sėdėjo moterų klube, kažkas paty- 
lučiais pravėrė automobilių duris, 
ir iš vieno nudžiovė portfelį su 
dokumentais, o iš kito pasiėmė 
gražiai surištą aprangos pakietė- 
lį. Tieęa, vagišių būta dar ne vi
sai sugedusių — paliko vaikiškas 
kelnaites ir moterišką apatinuką-

Mano bičiulio mantos nelietė — 
pagal sidnėjiškių įprotį, jis sąži- 
.lingai buvo užrakinęs visas duris.

•
Aną dieną, viešint Melbourne, 

keli to miesto gyventojai prirėmė 
mane prie sienos ir pradėjo klau
sinėli: ar žinai kad, ar žinai kad, 
ar linai kad...

Vyrai, pakalbėkim atvirai, 
mėginau išsisukti.

— Ar žinai kad: Pagal mūsų 
miesto laikraštį — Pakalbėkim at
virai, reiškia, — darykim at
virkščiai.

— Ar žinai kad: Katalikas pas 
mus yra tas, kuris yra kunigo 
krikštytas, vyskupo sutvirtintas ir 
tebėra Federacijos malonėje.

— Ar žinai kad: Nuo diktatū
ros mus išgelbėjo Fitzroy sukilė
liai.

— Eikit smilgų deginti, šūkte
lėjau spausdamas į stoti.

•
Viena bičiulė, iš gyvenimo iš

karpų sužinojusi mane buvus Mel
bourne, parašė šio laikraščio re
daktoriui laišką, reikalaudama, 
kad mane išbrauktų iš bendradar
bių: kodėl būdamas Melbourne ne
užsukęs jos gryčiom

Moterie, labai geidžiu Tave ap
lankyti, betgi tie jūsų miesto 
“skersvėjai” prievertė mane sku
biai kulniuoti atgal. Gal, sakau, 
kita proga, gal per Velykas — per 
šventes, sakau, gal ir pas jus iš- 
sipagadys.

Tad būk kantri, miela drauge, 
neterorizuok redaktoriaus — dėl

JIE DĖKOJA
LAIŠKAI IŠ VOKIETIJOS

Redakcija yra gavusi keletą 
laiškų iš Vokietijos, kuriuose reiš
kiama vieša padėka Australijos 
lietuviams, savo aukomis paleng
vinusiems sunkią Vokietijoj liku
sių lietuvių tremties naštą.

Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės Gautingo apylinkės valdyba 
prašo paskelbti jų padėką ALB 
Adelaidės Moterų Sekcijai (pini
gai gauti per A. čepliauskienę) 
už prisiųstą auką 1956 m. Kalė
dų proga (278,19 DM) ir ALB 
Krašto Valdybai (340 DM persius
tą per V. Simniškį). Laiške Gau
tingo apylinkės valdybos pirm. J. 
Oleka rašo:

Brangu* sesės ir broliai!
Mes esame giliai sujaudinti Jū

sų nenuilstamomis pastangomis ir 
noru mus kiekviena galima pro
ga sušelpti ir tuo praskaidrinti 
mūsų taip nelengvą ligonio, trem
tinio gyvenimo naštą... Tos Jūsų 
nuolatinės pastangos leidžia mums 
pajusti, kad mes vis dar esame 
verti mūsų tautiečių dėmesio ir 
Jūsų remiami tikimės pasveikti ir 
tapti mūsų tautai naudingais pi
liečiais.

Už tai tariame nuoširdų lietuviš
ką ačiū visiems tautiečiams, pri
sidėjusioms prie šios aukos, ir 

ypač tarpininkavusiems — persiun- 
tusiems pinigus”.

Zenonas Rantauskas, besi gydąs 
ir jau baigiąs pasveikti, iš Lan- 
deskrankenhaus Schlesvig, dėko
damas ALB Krašto Valdybai už 
prisiųstą 15 DM auką, išpasakoja 
savo vargus ir prašo neužmiršti 
jo ir ateityje. Sakosi baigiąs pa
sveikti ir norėtų greičiau išeiti iš 
ligoninės, bet nežinąs kaip reiksią 
toliau gyventi, kur darbą ir pas
togę susirasti.

— * —
Dornstadto seniūnijos seniūnas 

B. Ujedinovas prašo paskelbti vie
šą šios seniūnijos gyventojų pa
dėką už persiūstų per V. Simnlš- 
kį auką. Laiške rašoma:

“Mes Dornstadto seniūnijos na
riai, visi seneliai, maža lietuvių 
grupelė, gyvename prisiglaudę ki
tų tautybių žmonių tarpe, ir jau
čiamės čia kiek atskirti nuo kitų 
mūsų tautiečių. Todėl mums ypa
tingai buvo malonu gauti per Jus 
Australijos lietuvių dovaną (35,— 
DM). Dabar mes matome, kad 
nors mes ir atskirti, bet nesame 
užmiršti savo tautiečių, kurie rū
pinasi mumis. Mes čia perduoda
me padėką visiems mūsų globė
jams, kuriems dėkojame iš visos 
širdies ir prašome Dievą jums vi
siems daug* laimės ir sveikatos 
Jūsų gyvenime”.

:ft®KUPUOTCū£
Vt+ LIETUUOJE

SOVIETINIAI DAILININKAI NIEKO 
NENUVEIKIA

manęs ir taip kaikurie jūsų mies
to vyrai gatavi jį už nykščių pa
tempti.

JURGIS DAUBA.

KAMPANIJA PRIEŠ JAUNIMO 
“SUBUR2U AZĖJ IMĄ"

Okupuotoje Lietuvoje ir kitose 
sovietinėse respublikose dabar 
duotas signalas pradėti plačią 
kampaniją pireš jaunimo ir ypač 
studentų “suburžuazėjimą”. šita 

“ideologinė ofenzyva" pradėta ry
šium su visasąjunginio komjauni
mo centro komiteto posėdžiais, 
kuriuose iškilo labai nepageidau
jami Kremliui faktai. Sovietinių 
kraštų jaunimas mlntąs “gandais” 
ir “išmislais”, jaunime esą paste
bima “nihilistinė” ir “nesveika” 
laikysena ir panašiai. Toji “per
auklėjimo" ofenzyva būsianti nu
kreipta ypatingai į augštosniųjų 
ir augštųjų mokyklų jaunimą. Dėl 
jų bolševikų vadovybė labiausiai ir 
jaudinasi, nes tokie “buržuazinių 
palinkimų” jaunuoliai, išėję į gy
venimą, galėtų tas nepageidauja
mas pažiūras platinti ir tarp kitų. 
Iš viso numatyta sustiprinti mar
ksistinių leninistinių “mokslų” 
skleidimą tiek miestuose, tiek pro
vincijoje.

VAKAR STAMBINO 
ŠIANDIEN SMULKINA

Žemės ūkio specialistų pasita
rime Vilniuje ž.ū. min. pavaduo
tojas J. Kriaučiūnas pasakė, kad 
“vykdant kolūkių stambinimo poli
tiką buvo padaryta ir klaidų. Tai
sant šias klaidas, pernai respub
likoje buvo susmulkinta 117 kolū
kių... Tačiau kolūkių nustambi- 
nimo darbas dar nebaigtas.” Iš 
pranešimų tame pasitarime ma
tyti, kad pertvarkomi ir brigadų 
darbo rajonai. Ir pačioje sovietų 
spaudoje yra buvę kritikos, kad 
kolchozų ir sovehozų brigadų vei
kimo plotas perdaug platus ir kad 
kolchozininkai sugaišta perdaug 
laiko, kol nueina j darbovietę ar
ba iš vienų ūkinių pastatų iki 
kitų.

BUVO SUSIRINKUSI 
“AUGŠČIAUSIOJI TARYBA”

Okupuotos Lietuvos “augščiau- 
sioji taryba” kovo 12 dieną ir se
kančiomis dienomis buvo susirin
kusi penktajai sesijai. Dienotvar
kėje buvo šie punktai: 1. Lietuvos 
valstybinio 1957 m. plano liaudies 
ūkiui išvystyti tvirtinimas. 2. Lie
tuvos valstybinio biudžeto 1957 m. 
ir 1958 m. biudžeto vykdymo apy
skaitos tvirtinimas. 3. Augščiau-

siojo teismo rinkimai. 4. Augšč- 
tarybos įsakų tvirtinimas. 5. Biud
žeto komisijos p-ko rinkimas. Se
siją atidarė augšč. tarybos p-kas 
Niunka. Kalbas pasakė kelios de
šimtys deputatų, bet visiems Žino
ma, kad jos visos iš anksto tam 
tikrų centrų paruošiamos ir tikri
namos, tad tikrų diskusijų ir ne
gali būti. Kalbose buvo iškelta ir 
eilė “trūkumų”. Gamybos planai, 
esą, nepildomi, gamybiniai susita
rimai nevykdomi, tokiu būdu žlug
domi ir bendrieji ūkio planai. Bu
vo paliesti ir kultūros reikalai. 
Dep. Banaitis (Pagėgių apyg.), iš- 
liaupsinęs tariamus sovietinius 
kultūros “laimėjimus”, paminėjo 
ir kai kuriuos trūkumus: meni
ninkams trūkstą gero repertuaro, 
kvalifikuotų vadovų ir — muzi
kos instrumentų... E.

Apie Lietuvos vaizduojamąjį 
meną visasąjunginiame dailininkų 
suvažiavime Maskvoje kovo 3 d. 
kalbėjo Vyt. Mackevičius. Pripa
žino, kad ne visos lietuvių liaudies 
dailės rūšys sovietiniais metais 
vystėsi sėkmingai, žymūs laimėji
mai esą skulptūroje. Didelį in
dėlį į lietuvių monumentalinę 
skulptūrą įnešęs Mikėnas, o kaip 
portretinės skulptūros meisteris 
tarybiniais metais išaugęs Alek
sandravičius. Tuo tarpu visiems 
žinoma, kad abu šie skulptoriai, 
išaugo toli gražu ne tarybiniais, 
o Lietuvos nepriklausomybės me
tais. Lietuvių tapyboje plačiai iš
sivystęs peisažų žanras, taip pat 
“didelį užmojį” įgavę knygų iliu
stravimas ir meninis apipavidali
nimas. Tačiau knygos, kurios pa
siekia laisvąjį pasaulį, mažai tų 
“laimėjimų” parodo. Ir pats Mac
kevičius net tokio visasąjunginio 
suvažiavimo proga negalėjo apeiti 
“trūkumus". Nemažai tų trūkumų 
iškėlė ir kitų respublikų dailininkų 
delegatai. Gana atvirai tame suva

žiavime prasitarė Rusijos dailinin
kų atstovas Pavorskis: “Persona
liniu atžvilgiu dekoratyvinės dai
lės frontas gausus, bet, jeigu pa
kalbėsime apie socialistinės bui
ties apipavidalinimą, tai šia pras
me nieko nenuveikta”. Pavorskis, 
be abejo, žino kodėl taip yra, bet 
viešai pasakyti ir jis nedrįso, bū
tent, kad socialistinė buitis Sovie
tų Sąjungoje yra tokia pakrikusi, 
jog visai nesiduoda “dailiai api
pavidalinama”. Koks sovietinis gy
venimas, tokia ir dailė.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ
(

GERIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKŪNA
c

atstovaujanti didžiausią Europoj siuntinių firmą TAZAB & CO. Ra
šykit: 9 Cowper St., St. Kilda, Vic. Susitikti patogiausia Melb. Liet. 
Parap. Kioske, kur galima pamatyti mediagų pavyzdžiai ir platus 
vaistų sąrašas. Priimami užsakymai ir telefonu: LU 6671.

Jokio pavojaus permokėti: Kainos firmos nustatytos; prekės 
augštos rūšies. Pristatymas garantuotas. Platus lietuviškas kainoraš
tis. Vaistai siunčiama ir oro paštu. Žymiai atpigintas tarifas!

Atsiminkit: tik geros medžiagos turi augštą vertę Lietuvoj bei 
Sibire!

Priimami ir jūsų pačių sudaryti siuntiniai (su pirkimo kvitais).
Pas Butkūną galite užsisakyti ir įvairiausią lietuvišką spaudą b<-i 

plokšteles.

BROWNEJONES Ltd.
1. NORFOLK PL., LONDON W. 2 ENGLAND.

Tel.: Pad. 2797.
Pagelbės pasių.ti siuntinėlį Seimai 

VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, 
MEGZTINES KOJINES

GARANTUOTAS SIUNTINĖLIŲ PRISTATYMAS ADRESATUI. 
ATVEJU, JEI SIUNTINĖLIS DINGTŲ, ' 

PINIGAI GRĄŽINAMI.
UŽ SIUNTINĖLIO GAVIMĄ NEREIKIA PRIMOKĖTI.

Rašykite lietuviškai.
REIKALAUKITE MOŠŲ KAINARAŠČIŲ.

BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKLA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 
7 V. VAKARO, ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 VAL. P.P.
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OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šoštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.l. Telef. 

(Priešais Mrlbourno Town Hall.) 
Centr. 1819

MAISTAS — MEDŽIAGOS — VAISTAI
Dovanų pakietėliai siunčianti iš Anglijos i 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.
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111 Bourke Street, MELBOURNE. Telef. MF 6178.
Po darbo vat JJ 2630.

Agentūros visose Australijos valstybėse.

VOKIEČIŲ RADIJO KOMENTA 
TORIUS APIE “RINKIMUS” 
LIETUVOJE IR LIETUVIŲ TAU 
TOS LAISVĖS TROŠKIMĄ.

Remdamasis “Elta-Pressedienst” 
suteiktais duomenimis apie įvyku
sius okupuotoje Lietuvoje “rinki
mus” į vietines tarybas, Stuttgar- 
to radijas “Sueddeutscher Rund- 
funk” kovo 12 dienos transliaci
joje paskleidė platoką komentarą. 
Komentatorius ypač sustojo ties 
faktu, kad keliose rinkiminėse 
apygardose Lietuvoje balsuotojų 
dauguma visai neatvyko prie ur
nų, kas Sovietams esą labai nema
lonu. Neatvykusieji tuo dokumen
tavo savo priešingumą sovietiniam 
režimui, jie rinkimus boikotavo. 
Stuttgarto radijo komentatorius 
tęsė: “Netik senoji karta, bet ir 
jaunimas išsiilgęs laisvos Lietuvos. 
Vis labiau Kremlius turės supras
ti, kad Stalinas padarė lemtingą 
klaidą, įjungdamas Pabaltijo res
publikas į Sovietų Sąjungą. Nes 
Pabaltijo gyventojų laisvės ilge
sys užkrečia net atkeltus į tą erd
vę rusus. Tai veikia net į tolimes
nes Sovietų Sąjungos sritis. Kaip 
tik dėka Sovietų vartojamo smur
to toji laisvės liepsna vis labiau 
įsižiebia. Tai rodo ir Lietuvos ir 
Lenkijos istorija. Nepaisant Ru
sijos carų smurto, Lietuva ir Len
kija visvien atgavo laisvę. Kai da
bar carų įpėdiniai bolševikai dar 
baisesniu smurtu stoja prieš šių 
kraštų laisvę, tai tat atitinka so
vietų imperialistiniams tikslams, 
bet ar šiųjų metodai bus sekmin- 
gesni už carų metodus, parodys 
ateitis. Lietuvių tautos laisvės va
lia yra išlikusi nesužlugdyta, “bai
gė Stuttgarto radiofono komenta
torius.
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SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
<

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 

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS. RŪBUS. AVALYNĘ. 
VAISTUS 

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

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

VINCO KRĖVĖS VARDO 
LITERATŪRINEI PREMIJAI, 

kurią Lietuvių Akademinis Sam
būris Montrealyje numato įteikti 
š.m. gegužės mėn. už 1955-56 
išleistą lietuvių grožinės literatū
ros veikalą, skirti sudaryta se

kanti jury komisija: Birutė 
Pūkelevičiūtė (Lietuvių Rašytojų 
Draugijos atstovė). Jonas Karde
lis (Kanados Lietuvių Bendruome
nės Montrealio apylinkės atsto
vas), dr. Henrikas Nagys, Birutė 
Ciplijauskaitė, Kazys Veselka 
(Lietuvių Akademinio Sambūrio 
nariai).

Lietuvių Akademinis Sambūri* 
Montrealyje.

Kultūros Fondui auka 
— Lietuvybei atramai

GREITAI! — PIGIAI! — RIMTAI!
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINOS! žiūrėkite kainos ir rūšies!

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — £ 24.16.6.VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS U2£ 26.5.0.

3i jardų ang. mėlyno*, rudos ar pilkos medžiagos 
vyriškai eilutei.
Vyriškos eilutės priedai.
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų.
6 poros vyr. vilnonių kojinių.
Pora vyriškų apatinių.
6 jard. poplino medi. 2 vyr. marškiniams.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose kiaulienos 
taukuose.
Svaras ryžių.
2 svarai cukraus.

3 jard. vii. medž. moteriškai eilutei. 
Moteriško* eilutė* priedai.
4a jard. batiso medvil. medž. suknelei. 
lž jard. medž. trumpikei (bliuze!).
2 poros mot. apat. su pagražinimais. 
Moteriška skarelė.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
2 svarai ryžių.
2 svarai cukrau*.
Švara* šokolado.

svarų cukraus 
svarų taukų .

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
........ £ 5. 7.6 19 svaru ryiiq  .................................................f 6. 2.6
........ £ 8.18.6 19 svaru kiaulienos, sud. k. taukuose ... £ 11.12.0
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MOsų pastogė
SYDNfiJUS

CAMPERDOWNO MOKYKLA 
PRADĖJO DARBĄ

Camperdowno savaitgalio mo
kykla kovo 31 d. jau pradėjo dar
bą. Joje mokytojauja A. Savic
kienė ir A. Bernotaitė — vėliau 
įsijungs i darbą ir J. Kantonas. 
Mokyklai vadovaus jos globėjas 
kun. P. Butkus, padedant tėvų ko
mitetui, kurį sudaro: H. Meiliūnas, 
M. Juraitienė, J. Šidlauskienė ir 
A. Adomėnas. Pamokos kas sek
madieni paarpijos mokyklos klasė
je nuo 10 vai. ryto.

Dar yra arčiau gyvenančių ir 
nelankančių mokyklos. Prašoma 
ilgiau nedelsti.

MOTERYS SUSIRINKO, BET 
VALDYBOS NEIŠRINKO

Kovo 31 d. Camperdowne buvo 
šauktas Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. 
Globos draugijos metinis susirin
kimas, kuriame turėjo būti renka
ma nauja valdyba. Moterų į susi
rinkimą atvyko nemažas būrys, bet 
nė viena nesutiko kandidatuoti j 
valdybą. Pasišnekėjus, aptarus bė
gamuosius reikalus, nutarta kitą 
susirinkimą šaukti po Velykų.

V. ŠLIOGERIO PASKAITA
Ats. karių “Ramovė” suruošė 

Pr. Eimučio, pirmojo Lietuvos ka
reivio žuvimo metinių proga pas
kaitą. Skaitė kūrėjas — savano
ris V. Šliogeris. Jo paskaita, tema: 
“Lietuvos nepriklausomybės pra
radimo karinės aplinkybės” buvo 
gerai paruošta, preligentas iškėlė 
daug naujų faktų ir minčių, įdo
mių ir jaunimui ir senimui.

Minėjimą pravedė “Ramovės” 
pirm. N. Cininas.

M.L. BIČIULIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 23 d. Bankstowne, Capi
tol salėje, įvyko Mažosios Lietu
vos Bičiulių draugijos Sydnėjaus 
skyriaus metinis susirinkimas, ku
rį atidarė ir valdybos veiklos 
pranešimą padarė pirm. S. Mar
cinkienė. Kasos apyskaitą patiekė 
ižd. A. Prašmutas. Kontrolės ko
misijos pranešimą padarė J. šim- 
boras. Atskaitomybė rasta tvarkoj. 
Susirinkimas apyskaitas patvirti
no ir valdybai už darbą pareiškė 
padėką.

I naują valdybą, po tradicinių 
atsisakinėjimų, išrinkti veik visi 
buv. valdybos nariai: S. Marcin
kienė, H. Keraitis, A. Prašmutas, 
A. Mensonas ir H. Reisgys. Kont
rolės komisijom J. šimboras, J. 
Keraitienė ir VI. Sadauskas.

Po susirinkimo draugijos nariai 
ir svečiai, kurių buvo apie 30, po
kalbius tęsė prie alaus stiklo.

SOLIDARUMO MOKESTIS 
TEBEPLAUKIA

Anksčiau buvo rašyta, kad ALB 
Sydnėjaus Apylinkės valdyba iš
siuntinėjo savo nariams kvietimus 
susimokėti solidarumo mokesti ir 
kartu pasiuntė kvituojamuosius 
ženkliukus. Pasirodė, kad šitoks 
solidarumo mokesčio rinkimo bū
das yra sėkmingas. Daugis tautie
čių, prisiųsdami už vienerius ar 
dvejus metus solidarumo mokestį, 
prideda dar ir auką bendruomenės 
laikraščiui paremti, lietuvių na
mams ir veik visi po keletą šilingų 
apylinkės nario mokesčio.

Papildomai solidarumo mokesti 
susimokėjo 20 tautiečių ir tik 3 
grąžino laiškus su ženkliukais. J. 
Kazėnas ir J. Sirutis, prie solida
rumo mokesčio prijungė po £ 1.0.0, 
J. Gircys — £ 2.2.0, mažesne auka 
parėmė bendruomenės laikrašti ir 
P. Protas.

“KOVAS” KVIEČIA

Kovo valdyba kviečia visus no
rinčius žaisti krepš) Ir stalo te
nisą, atvykti i treniruotes, kur jie 
bus mokomi trenerių.

Religinė Informacija
REKOLEKCIJOS JAU ČIA PAT

Jau šį savaitgalį — balandžio 
13 ir 14 d.d. Tėvas Leonardas 
Paltanavičius praves rekolekcijas 
Sydnėjaus lietuviams Camperdow
ne.

Verbų šeštadienį (13 d.) 5 vai. 
vakare prasideda konferencijos, 
palaiminimas ir išpažntys.

Verbų sekmadienį (14 d.) išpa
žintys nuo 8 vai. ryto 12 vai. pa
maldos, rekolekcijų pamokslas, 
bendra šv. Komunija, o po trum
pos pertraukos užbaigiamoji kon
ferencija ir palaiminimas.

Paskirkime šias dienas nuošird
žiai maldai, susikaupimui, o ypač 
priėmimui šventų Sakramentų. Be 
velykinės — sieloje nebus Velykų.

★ Mokykliniam jaunimui išpa
žintys balandžio 13 d., šeštadienio 
ryte, nuo 8.30 vai. St. Felix’s bažn. 
(ant kalno) Bankstowne (Tėvas 
L. Paltanavičius).

★ Wollongongo lietuviams išpa- 
žintys, pamaldos ir bendra šv. Ko
munija Verbų sekmadienį, baland
žio 14 d., nuo 4 vai. po pietų (Tė
vas L. Paltanavičius).

★ St. Mary’s lietuviams išpa
žintys Didįjį Penktadienį, baland
žio 19 d., nuo 6 vai. vakaro St. 
Mary’s parapijos bažnyčioje (kun. 
P. Butkus). K.P.B.

NEWCASTLIS
IŠ BENDRUOMENĖS 

SUSIRINKIMO

Kovo 24 d. įvyko ALB New- 
castelio Apylinkės metinis susirin
kimas.

Susirinkimui pirmininkavo J- 
Dirginčius, sekretoriavo B. Zaka- 
rauskaitė.

Buvusios valdybos sekretorius 
P. Brūzga patiekė Valdybos veik
los apyskaitą už pereitus metus.

Susirinkimas ir J. Vitkauskas 
re v. komisijos vtfrdu buv. valdy
bai už atliktus darbus pareiškė 
padėką.

Po to sekė naujos valdybos ir 
rev. komisijos rinkimai. į naują 
valdybą išrinkti ir pareigomis pa
siskirstė: J. Dirginčius — pirmi
ninkas, J. Vitkauskas — sekreto
rius, B. Liūgą — iždininkas, č. 
Zakarauskas — vadovas kultūri
niams reikalams, Bauras — vado
vas bendriesiems reikalams, A. Ba- 
jelis — valdybos narys.

Revizijos komisijon išrinkti ir 
pareigomis pasiskirstė: B. Zaka- 
rauskaitė — pirmininkė, P. Brūz
ga ir J. Juškevičius — nariai. S. 
Sivičiūtė ir J. Skuodas — kandida-
tai.

Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu.

J.D.

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

VELYKOS ČIA PAT!
Kam gaišti vaikščiojant po restoranus, jeigu 

PIRMOJI LIETUVIŠKA GĖRIMU PREKYBA
SYDNĖJUJE

(Sav. M. Petronis ir J. Daubaras)
81 HILLCREST AVENUE, TEL. LU 4464, HURSTVILLE 

visų rūšių užsieninius ir vietinius spiritinius gėrimus, alų ir vyną 
(itališko vyno galionas tik 12/6), europietiško bei australiško maisto 
produktus, paskambinus telef. LU 4464, už tą pačią kainą pristato 
Jums tiesiog į namus, šitai ypač svarbu ruošiant šeimyninius ir viešo 
pobūdžio pobūviu? ir balius.

Neužmirškite — pirmoji lietuviška gėrimų prekyba Sydnėjuje 
visuomet pasirengusi Jums patarnauti.

AR ŽINOTE,
■: KAD SIUNTINĖLIS GALI PASIEKTI ■!

■I ADRESATA '!

į Per 15 Dienu?
■: ' ■:

;j SKUBIAM REIKALUI ESANT, JŪS GALITE PASIŲSTI 5 

■ Į VAISTŲ SIUNTINĖLIUS ORO PASTŲ. ■!
Į; TOKIO PERSIUNTIMO TARIFAS YRA ŽYMIAI ATPIGĘS. į

Visų rūšių siuntinėliams pilnų informacijų, išsamius kainoraš- Ji 
!■ šus lietuvių kalboje gausite, parašę j didžiausių firmų Ji

TAZAB & CO. LTD., j

■I 22 Roland Gardens, London S.W. 7, England j

!; RAŠYKITE LIETUVIŲ KALBA. I

CANBERRA
“ŠVIESOS” SAMBŪRIS IR 

TREMTIS

Kovo 23 d. Canberros “šviesos” 
skyrius preligentu pakvietė “švie
sos” Sambūrio Australijoje Regio
nalinės Valdybos pirm. J.P. Kedį, 
kuris skaitė paskaitą, tema: “švie
sos Sambūris ir tremtis”.

Apžvelgęs Sambūrio nueitą ke
lią nuo jo įsikūrimo Vokietijoje, 
Tuebingeno universitete, preligen
tas plačiau apsistojo prie Sambū
rio ideologinių gairių, pabrėžda
mas, kad šviesos Sambūris, ku
rio nariai turi (gali turėti) la
bai skirtingas pasaulėžiūras bei 
politinius įsitikinimus, nėra kokia 
politinė organizacija, todėl politi
ka neužsiiminėja. Paliekama kiek
vienam nariui pilna laisvė ir reli
ginėje srityje. Tad Sambūrio na
riu gali būti kiekvienas lietuvis 
kultūrininkas. Sambūris savo dva
sia yra rezistencinis, todėl jo na
riai dirba pavergtosios tėvynės iš
laisvinimui, skelbia tautai ir vals
tybei komunistų padarytąją netei
sybę. šviesos Sambūris, veikiąs 

bendruomenės ribose, remia Ir pa
laiko bendruomenės idėją bei ak
tyviai dalyvauja jos darbuose.

Po paskaitos preligentui buvo 
patiekta keletas klausimų ir dis
kusijose buvo plačiau aptarti or
ganizaciniai reikalai.

Parengimą uždarydamas sky 
riaus pirm. A. Butavičius padėko
jo preligentui už išsamią paskai
tą, sykiu pasidžiaugdamas gausiu 
Sambūrio narių ir bičiulių dalyva
vimu parengime, bei primindamas, 
kad “šviesa”, nors grynai kultūri
nė organizacija, bet Canberroje 
turi “opoziciją”, kuri save vadinan
ti “tamsininkais”, o jų skleidžia
mų apie Sambūrį kalbų, teisingiau 
pakuždu — paskalų, negalima pa
vadinti šviesiomis.

Iškėlus klausimą dėl susirašinė
jimo su giminėmis už “geležinės 
uždangos” klausimą, buvo papra
šytas pasisakyti šiuo reikalu “M. 
P.” redaktorius. Jis faktais pa
iliustravo tokio susirašinėjimo pa
vojingumą, sykiu pareikšdamas 
abejonę, kad okupantas galėtų 
patikrinti visus laiškus. Jis reko
mendavo atsargumą ir santūrumą, 
kad bereikalingais pasigyrimais ir 
neatsargiu žodžiu nepakenkus sa
viesiems.

Paskui pokalbiai, tikrai jaunioje 
ir nuoširdžioje nuotaikoje, vyko 
prie ponių paruoštos kavos ir už
kandžių.

Parengimas užbaigtas Tautos 
himnu. (z)

• Karolis Miniotas veik prieš 
metus atidarė delikatesų krautu
vę. Jaunąjį prekybininką rėmė vi
si lietuviai, bet reikalai pradėjo 
blogėti ir grėsė bankrotas. Krau
tuvę turėjo skubiai parduoti. Joje 
dabar šeimininkauja australas.

(x)

Redaguoja Antanas Laukaitis.
Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

NAUJA KOVO VALDYBA

Sydnėjaus Kovo sporto klubas 
šiais metais, anksčiau negu pa
prastai, turėjo metinį savo narių 
susirinkimą, kurio metu buvo iš
rinkta nauja valdyba 1957-siems 
metams.

Pirmajame savo posėdyje valdy
ba pasiskirstė pareigomis: V. Bin
kis — pirmininkas, S. Juraitis — 
vicepirmininkas, B. Gečiauskas — 
sekretorius, S. Kapočius — iždi
ninkas, A. Bernotaitė — moterų 
ir meno sekcijos vadovė, J. Baš- 
kys — parengimų tvarkytojas.

Naujoji klubo valdyba, nutarė:
1957 metų aktyvų sportinį vei

kimą pradėti nuo š.m. balandžio 
mėn. 1 dienos; 1957 metams pa-

Pajieškojimai
★ Kazį Rinių, gim. 1920 m., ir 

•Stasį Rinių, gim. 1922 m., abu iš 
Skuodo miesto, Kretingos apskr., 
pa j ieško motina ir sesuo — gautas 
iš jų laiškas. Rašyti: Mrs. J. Gau- 
ba, 6 Rupert Str., Merrylands, 
N.S.W.

★Aleksą Matikolą su žmona Da
nute ir sūnum Edvardu, atvyku
sius į Australiją iš Traunsteino 
stovyklos (Vokietijos), prašo at
siliepti Alf. Novickas, Church St., 
Goodna, Qld.

★ Joną Jurevičių prašo atsi
liepti Antanas Martišius, 404 Mon
tague St, Albert Park, S.C.6, Vic
toria. Yra žinių iš Lietuvos.

★ Jadvygai Volodkaitei-Vaičiu- 
lienei, Povilui Visockiui, gim. 1920 
m., Dulevičiui Leonui, gim. 1922 
m., Vyt. Gudeliui, gim. 1927 m., 
Jadvygai Gurskytei, gim. 1923 m., 
Viktorui Ignatavičiui, gim. 1915 
m., Jonui Kuncai, gm. 1919 m., 
Sofijai Kybartienei, Jonui Mika
lauskui, Vincui Miškiniui, Jurgiui 
Petroniui, Pov. Sirgedui ir Veroni
kai Sirgedienei, Broniui Subačiui, 
gim. 1922 m., Aldonai Petrauskie
nei — visiems yra žinių iš arti
mųjų.

Kreiptis: Litauisches Zentralko- 
mitee, 17 a/Weinhelm a.d. Bergstr. 
Postfach 233 Germany .

Pranešimas
SYDNĖJAUS ŠVIESOS
SAMBŪRIO NARIAMS

Pranešame, kad š.m. balandžio 
14 d. 6 vai. vak., Milsons Point, 
12-14 Ennis Rd., šaukiamas Syd
nėjaus skyriaus narių labai svar
bus susirinkimas. Visų narių da
lyvavimas būtinas.

Skyriaus Valdyba.

cosmos
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
GAVOME LEIDIMĄ SIŲSTI 
LIETUVON JŪSŲ PAČIŲ SUPA
KUOTUS SIUNTINIUS.
Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu, {pakavi
mą atliekame patys.
Jūsų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 Ibs. Anksčiau 
riba buvo 11 Ibs. Persiuntimo iš
laidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžiame.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
ADRESATAS GAUNA 

siuntinį per 2ž — 3 mėnesius 
nieko neprimokėdamas.

Laukiame Jūsų su siuntiniais bet 
kuriuo laiku (vakarais ir savait
galiais): 2 SCHOFIELD ST., ES- 
SENDON, VIC. (važiuoti iš Eli
zabeth St., Essendon tramvajum, 
iki 44 sustojimo Glass St.).

SKYRIAI
SYDNĖJUJE:
1. A. MAURAGIS

18 Crinan St., Hurlstone Park, 
N.S.W.
Darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 
10 ryto iki 6 vai. vakaro. Sekma
dieniais nuo 3 iki 5 vai. vakaro. 
Po darbo valandų: 82 Victoria Ave. 
Picnic Point, N.S.W.

2. “RŪTA” DELICATESSEN
4 Broomfield St., Cabramatta,
N.S.W.

skyrė naujus sekcijų vadovus: 
krepšiniui — B. Gečlauską, tinkli
niui — J. Eismontą, futbolui — 
J. Baikovą, stalo tenisui — A. Ši
maitį, šachmatams — Dargužį.

Šiais metais valdyba nori į sa
vo eiles pritraukti daugiau klubo 
narių rėmėjų, šio reikalo sėkmin- 
gesniam pravedimui numatoma pa
kviesti ALFAS valdybos narį, buv. 
aktyvų Lietuvoje sportininką ir 
S.S. Kovo rėmėją, teisininką L. 
Karvelį, kuris , kartu su Kovo 
vicepirmininku S. Juraičių bandys 
sudaryti plačią Kovo narių — rė
mėjų grupę.

Kovo pirmininko adresas: V. 
Binkis, 39 Princes St., Mortdale, 
N.S.W.

PRASIDĖJO SPORTO SEZONAS

Po vasaros atostogų, Kovo spor
tininkai vėl pamažu įsitraukia į 
sportinį gyvenimą. Krepšinio ko
manda sustiprinta melbourniškiu 
R. Gasiūnu, šiuo metu žaidžia 
City of Sydney lygos vasaros tur
nyre. šis turnyras yra praveda
mas viename rate ir yra lyg ko
mandų susipažinimas prieš pagrin
dinį žiemos turnyrą, kuriame, tarp 
geriausių Sydnėjaus australų 
krepšinio komandų, žais ir Kovas, 
žiemos turnyras prasidės tuoj po 
Velykų ir bus žaidžiama naujai 
pastatytoje krepšinio salėje, Syd
ney High School, prie Moore park 
stadiono. Buvusiam Kovo krepši- 

; nio treneriui V. Daudarui, dėl lai
ko stokos atsisakius toliau koman
dą treniruoti, Kovo valdyba tre
neriu nutarė pakviesti šiuo metu 
Sydnėjuje gyvenantį, buvusį Ne
priklausomos Lietuvos krepšinio 
rinktinės žaidėją, dr. L. Petraus
ką.

Kovo futbolo komanda, šiais 
metaiš papildyta keliais užsienie
čiais žaidėjais, žaidžia prasidėju
siame australų žiemos turnyre. 
Ateityje, jeigu susidarys reikia
mas skaičius jaunių, jie bus re
gistruoti į australų pirmenybes. 
Futbolo rungtynės vyksta šešta
dieniais ir jų tvarkaraštis bus pa
skelbtas vėliau.

Stalo tenisininkai, ir ypatingai 
šachmatininkai, šals metais nori 
į savo eiles įtraukti daugiau žai
dėjų. Stalo teniso vyrų komanda 
yra numatoma registruoti austra
lų žiemos turnyrui.

DĖMESIO KOVO KREPŠININ
KAMS IR STALO 
TENISININKAMS

Krepšinio ir stalo tehiso vadovai 
praneša, kad, pasibaigus vasaros 
atostogoms, vėl prasideda treni
ruotės. Laikinai krepšinio treni
ruotės vyksta Camperdowno aikš
telėje, Australia St., Camperdown, 
5-kios minutės pėsčiam nuo New- 
towno traukinių stoties. Treniruo
tės esti kiekvieną šeštadienį nuo 
11 vai. ryto.

Stalo teniso treniruotės vyksta 
kiekvieną pirmadienį ir ketvirta
dienį Camperdowno lietuvių bažny
čios salėje, nuo 6 vai. vakaro.

šiais metais norima sudaryti 
Kovo krepšinio Jaunių komandą, 
todėl ypatingai yra prašomi tėvai 
leisti savo jaunuosius, 12-18 metų 
berniukus, kultivuoti lietuvių mėg« 
štamą sporto šaką. A.L.^^S.~==~======^ 
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