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MR. MACMILLAN 
VOKIETIJOJE

Anglijos ministeris pirm. Harold Kai, dar Australijoje gyvenant, 
Macmillan praeitą savaitę vizitą- laikraščiai talpindavo straipsnių 
vo Vak. Vokietiją. ^Bonnojd jis serijas apie stebuklingą Vokieti- 
turėjo ilgai trukusias konferenci- jos atgijimą, sąmonė, tiesa, šias 
jas su Vak. Vokietijos Kancleriu žinias prideramai užregistruodavo, 
dr. Adenaueriu. tačiau nepajėgė išdildyti daug

Anglijos premjeras savo kalboje stipresnio vaizdo, užsilikusio iŠ po- 
Bonnoje užtikrino vakariečius, kad karinių metų ir stovyklinio gyve- 
Anglija, kaip ir visi Vakarų są- n^m0- Taip ir traukiniu iš Bre- 
Jungininkai, yra užinteresuota Vo- Imenhaveno pasileidus per visą Vo
kietijos sujungimu. Jis pabrėžė,' kietiją Freiburgo linkui, akys ne- 
kad Anglija yra giliai įsitikinusi, ! jučiomis jieškojo plačiųjų griuvė- 
jog Europos tautų bendradarbia-; šių, kad atpažintų prieš devynis 
vimas yra labai svarbus faktorius raetus paliktą vidurio Europą. Dar
taikai išlaikyti ir tautų laisvei už
tikrinti, gi Anglija žino, jog jos 
saugumas yra glaudžiai surištas 
su Atlanto Pakto gynybos siste
ma. Anglija, mažindama savo ka
rių skaičių, tačiau nemažina sa
vo karinio pajėgumo.

Macmillan užtikrino Vokietiją, 
kad užpuolimo atveju ant Vakarų 
Europos, Vakarų sąjungininkai 
duos tinkamą atsaką agresoriui, 
kas rodo, jog Anglija neketina 
nusigręžti nuo Europos ir palikti 
ją savo likimui.

Macmillan su dr. Adenaueriu 
aptarė Europos gynybos ir nusi
ginklavimo problemas.

NESISEKA
REPATRIJUOTI

VENGRŲ REPATRIACIJOS 
KOMISIJOS AUSTRIJOJE

NESĖKMĖ

Nesėkmė tokia ryški, kad komi
sijos nariai jau vengia lankytis 
vengrų atbėgėlių stovyklose ir su 
jais susitikinėti be austrų polici
jos apsaugos. Kur pasirodo repat
riacijos agentai ,ten pasipila at
bėgėlių svaidomų akmenų kruša, 
prieina prie muštynių. Po to jau 
susitikimai organizuojami neutra- 
lėse vietose, pavyzdžiui rotušėse 
ir pan. Būdinga, kad per vieną to
kį susitikimą iš stovyklos, kurioje
yra apie 2.000 vengrų atbėgėlių, 
pareiškė noro grįžti į Vengriją tik 
du asmens.

Pačioje Vengrijoje tuo tarpu 
stiprėja sovietams atsidavusio Ka
daro režimo teroras prieš visus 
tuos, kurie nesenų įvykių metu 
kaip nors aktyviau pasireiškė su
kilėlių pusėje. Kadaro režimas iš 
viso loikossi tik aršaus teroro ir 
sovietinių šarvuočių dėka. Gyven
tojų daugumoje antikomunistinės 
ir antisovietinės nuotaikos tebėra 
gyvos, nors jau nebūna atvirų re
voliucinių prasiveržimų kaip kad 
buvo dar neseniai. Vakarų Europo
je laukiama, ką pasakys pireš tą 
terorą Jungtinės Tautos. Jeigu 
jos liks kurčios vengrų šauksmui, 
jų autoritetas dar smuks.

mirė sen. McCarthy

Gegužio 3 d. Vašingtone mirė 
senatorius Joseph Raymond Mc

Carthy (respublikonas), 47 m. am
žiaus, vienas iš labiausiai išgarsė
jusių JAV politikų, pokario metais.

Jo laidotuvėse dalyvavo daug jo 
draugų, Amerikos senato nariai, 
net ir aršūs jo politiniai priešai 
atėjo atiduoti paskutinę pagarbą 
nepalaužiamam kovotojui prieš ko
munizmą.

Senatorius J. R. McCarthy vado
vavo spec, senato komisijai ko
munizmo žalingai veiklai tirti 
komunistų reiškimuigi aiškinti.

EUROPON SUGRĮŽUS
I

j laive, sekdamas bendrakeleivių 
| vokiečių pavyzdžiu, skubėjou įsi- 
' Ryti porą kartonų amerikietinių 
cigarečių, ne savam sunaudojimui 
(šioje srityje nesu mokovas), bet 
kad jos nulemtų persvarą reikalui 
pribrendus. Nekilo mities, jog ir 
Lietuvos laikais nevienas iš už
sienių parkeliaująs tautietis vieną 
kitą dalykėli slapstydamasis įsi- 
gabendavo —. ne dėlto, kad to da
lykėlio savame krašte trūktų, o 
tik dėl įvairumo arba taupumo. 
Manosios cigaretės taip ir liko ne
sunaudotos: cigarečių automatai
Vokietijoje ant kiekvieno gatvės 
kampo. Vyriai neturi vargo su rū
kalais ,o mergaitės šokolado ply
telę įsigyja už penkiasdešimt 
pfenigių. Sunkiau verčiasi griuvė
sių naikinimo specialistai, jei to
kių iš viso dar yra likę. Vokietija 
stovi ant stiprių ir gražių mūri
nių kojų, pagal visus modernio
sios inžinerijos ir -architektūros 
reikalavimus. Atrodo, jog pokarinė 
Vokietijos vidaus»ekonomika pasi
teisino: pirmoje eilėje atstačius 
įmones, darbėmys rado atliekamą 
markę prisidėti prie savo naujo 
buto įrengimo tradiciniame kelio
likos šeimų pastate.

XXX

Prisimenantieji Frelburgą, iš
vystų beveik visai atkurtą mies
tą. Tiesa, yra dar plyšių. Prie 
universiteto didokas plotas dar 
tuščias, bet dalis jo priklausė žy-
’dų religinei bendruomenei, tad 
skrupulinga miesto valdžia kant
riai laukia pretendentų. Yra likę 
nepaliesti ir vieno kito istorinio 
pastato griaučiai, tačiau jų atsta
tymui reikia nepalyginti daug lai
ko. Kituose sunaikintuose plotuo
se Jau yra išaugę namai, nors 
vienas kitas ir rodo aiškias skubo
tumo žymes. Užtat Freiburgas su
silaukia pirmų kuklių dangoraižių. 
Kol kas jie tik dešimties augštų, 
bet visvien prašoka ankstyvesnią- 
ją penkių augštų ribą. Butų trū
kumas, be abejo, vis dar jaučia
mas, tačiau gyventojai jau gali 

žmoniškai išsiplėsti, neblogiau kaip 
Sydnėjuje ir net rodos Šiek tiek 
pigiau. Vidutinio dydžio kambarys 
su studentišku įrengimu kainuoja 
mėnesiui apie £ 1.10.0 savaitei. 
Tik žiemos metu, žinoma, priside
da šildymo išlaidos.

XXX

Ranka rankon su lengvėjančiu 
butų klausimo išsprendimu eina ir 
maistas. Maisto trūkumo, galima 
sakyti, vokiečiai jau neprisimena. 
Nenustebintų jų nei CARE pakie- 
tukai. Ananasai iš Australijos, 

(Havajų ir Formozos randami kiek- 
l vienoje maisto parduotuvėje, o pa- 
įvalrinimui net Gottliebas (maisto 

j krautuvių grandinė, Woolwortho 
tipo) siūlo kasdien septyniasdešimt

ir. penkias rūšis šokolado, ne tik vie-
I tinio, bet ir prancūziško, šveica-

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS

riško. Visa tai ženklas į norma
lias vėžes grįžusios Europos. Šiek 
tik blogiau su kainomis. Kadangi 
pagrindinių maisto produktų Vo
kietija pakankamai nepasigamina, 
geroka* dalis yra importuojama iš 
tradicinių žemės ūkio kraštų, tad 
ir kainos savaime pakyla. Ypač 
pienas, mėsa bei jų gaminiai čia 
šiek tiek brangesni, negu Austra
lijoje. Dėlto užsiliko paprotys to
kius dalykus pirkinėti po šimtą 
gramų, o neretai pirkėjas pasiten
kina ir, sakysime, penkiasdešim- 
čia gramų dešros. Aną dieną Frei- 
burgan atkeliavo australiško svies
to, kurio kaina buvo prilyginta 
vietiniam — svaras apie 7 šil. 6 
penus. Užtat vokiečiai, gal senu

RAŠO:

VYTAUTAS DONIELA

įpratimu, vis dar pagrinde minta 
daržovėmis. Tik techniški išdirbi
niai, ypač foto aparatai ir laikro
džiai, čia pigūs. Nei vienų, nei 
kitų neteko pirkti, tačiau jau pa
čių kainų skalsumas neišvengiamai 
metasi į akis. Atostogų metu pri
reikus elektrinės plytelės, atsira
do patogi, nors ir paprasta, Wool- 
worthe (yra toks ir Freiburge), 
už DM 6,50, vadinasi, 14 šil. Vie
tinis Woolworthas savo išdėsty
mu, tiesa, panašus į sidnėjiškius, 
tačiau prekių įvairumu ir kokybe 
mstaruosius žymiai pralenkia. Ap
sirengimo atveju, Vokietija laiko
si nei kiek neblogiau, kaip Aus
tralija, Amerika ir kiti karo ne

Vokietijos Sienų Politika
DAR KARTĄ PASISAKĖ UŽ SIENAS BE SUDETŲ IR 

KLAIPĖDOS KRAŠTO

Fed. Vokietijos užsienio reikalų 
ministerio Brentano pareiškimas.

Vokiečių vyriausybės nariai ir 
šiaip žymūs Vakarų Vokietijos po
litikai jau nekartą yra pasisakę 
už tokias Vokietijos sienas, kurios 
atitiktų 1937 metų padėtį. Tuo lai
ku Hitleris dar nebuvo okupavęs 
nei Sudetų krašto, nei Klaipėdos 
krašto.

Pažymėtina, kad Federalinės 
Vokietijos užsienio reikalų minis
teris von Brentano, nepaisydamas 
radikalių nacionalistinių sluogsnių 
puolimų, šiomis dienomis dar kar
tą įsakmiai pasisakė už 1937 me
tų sienas, o ne už tas, kurias nu
tiesė hitlerinis režimas. Ministe
ris balandžio 7 dieną Frankfurte, 
krikščionių demokratų unijos su
važiavimo proga, pasakė kalbą, 
kurioje pabrėžė, kad vokiečiai tu
rį siekti ne 1939 metų, o 1937 me
tų sienų. Sienų klausimą iš viso 
nesą galima smurtu išspręsti.

Vienas žymiausių Vokietijos lai
kraščių, “Frankfurter Allegemei- 
ne”, balandžio 8 dienos numeryje 
ministerio von Brentano pasisa
kymą sienų klausimu įsidėjo trijų 
skilčių antraštę: “Brentano: Be 
Sudetų krašto ir Klaipėdos kraš
to”. Atskirame komentare, kurį 
užvardino “Protas ir mastas”, lai
kraštis dar nuo savęs pagiria už
sienio reiklaų minister}, kad tasai 
turėjęs drąsos sienų klausimu pa
reikšti realų, protingą nusistaty

Nauji Mastuos 

Planavimai
A.A.P. — Reuterio spec, kores

pondentas iš Maskvos praneša, 
kad Maskvoje vėl paaštrėjo kova 
dėl valdžios ir įtakos, kuri šį kar
tą pasireiškė per naujus pramo
nės planavimus.

Naujas Chruščevo planas, ku
ris reiškia pramonės decentraliza
ciją, buvo paskelbtas praeitą sa
vaitę Augščiausiame Soviete, ši
tas planas sykiu skelbia kovą so
vietinei biurokratijai, kurios vir
šūnėje, kaip pareiškė Chruščevas, 
sėdįs Molotovas. Politiniai stebė
tojai mano, kad naujasis "Chrušče
vo planas lygiai yra reikšmingas 
ekonominių ir politiniu požiūriu.

i Chruščevas nurodė, kad artimiau
siu laiku bus pašalinta 20 minis- 
terių, o jų valdytos ministerijos 
likviduotos, gi jų vieton bus su
kurta nacionalinė taryba, kuri ko
ordinuos Sovietų pramonę.

Kaikas užsieniuose mano, kad 
skelbiamoji decentralizacija su
teiks daugiau teisių ūkinėje sri
tyje paskiroms respublikoms. 
Chruščevas nurodė, kad biurokra
tinis aparatas kaštuodavęs daug 
milionų rublių, nes “per daug bu
vę rusų,^ kurie kontroliuodavę ki
tus rusus”.

Čia, kaip ir reikėjo laukti, jis 
nė žodžiu neužsiminė, kad taip pat 
per daug rusų, kontroliujančių ne 
rusus — pavergtąsias tautas.

• Iš Londono pranešama, kad 
Irako, Saudi Arabijos, Jordano ir 
Lebanono valstybių galvos susi
rinks spec, konferencijos, kurioje 
bus aptarti šioms valstybėms opūs 
klausimai. J konferenciją nekvie
čiamas nei Egiptas, nei Sirija.

• Australijos ministeris pirmi
ninkas Menzies, grįžęs iš kelionės 
po Japoniją, Filipinus, Siamą, Pa- 
puą ir N. Gvinėją, susirgo. Jo li
gos simptomai panašūs į malari- 
ją. Ministeris pirmininkas gydy
tojų patartas kurį laiką turės gu
lėti lovoje.

• Iš Canberros pranešama, 
kad JAV-bių karo aviacija For- 
mozoje steigs atominių ginklų ba
zes. Nacionalinės Kinijos ministe
ris Australijai nurodė, kad šie 
ginklai galės būti panaudoti Ki
nijos išvadavimui iš komunistų 
jungo. Amerikos vyriausybės ofi
cialūs asmenys pabrėžia, kad ato
miniai ginklai Formozoje bus skir
ti Formozai ginti nuo agresoriaus.

• Estijoje, kaip praneša “So- 
vietskaja Estija”, išleistas įstaty
mas, kuriuo numatomi prievartos 
darbai “antisocialistams ir parti- 
zanįniams gaivalams” nuo 2 iki 5 
metų. Suprantama, kad remiantis 
šiuo įstatymu nesunku bus ištrem
ti, ir tai visai “teisėtai”, betkurį 
komunistams nepageidaujamą as
menį.

• Lenkija dar labiau sumažino 
muitus už dovanines sisuntas iš 
užsienio. Naujasis sumažinimas 
siekiąs iki 80% dabartinių muitų, 
kurie buvo žymiai žemesni nei So
vietų nustatyti muitai už siunti
nius giminėms iš užsienių.

• Vak. Vokietijos užs. reik, 
ministeris von Brentano, būda
mas JAV-bėse pareiškė, kad apie 
Vokietijoj neutralizaciją negalį 
būti nė kalbos, nes neutralizuota 
Vokietija netrukus pasidarytų so
vietinės agresijos auka.

matę kraštai. Anų vargo dienų pa
rėdus vokiečiai seniai paaukojo 
dulkių ir grindų valybai. Vienin
teliai istorinės atminties ekspo
natai, staiga atsirandą Vokietijos 
žemėje, yra tie, kurie saugiai oke
anus perplaukę dipukų skryniose, 
per šalpos akcijas grįžta apdengti 
neišemigravusius nelaimingesnius 

br.olius.

XXX

Politiniu atžvilgiu, Vokietija sto
vi gana stipriai ir vietos gyven
tojai nejaučia ypatingos baimės 
dėl savo padėties. Vokietijos sau
gumas yra vakariečių prestižo rei
kalas, ypač amerikiečių. Kol Vo
kietijoje tebėra amerikiečių, ang
lų ir prancūzų pajėgos, pavojus 
Vokietijai yra susietas su pavojui 
mi pastariesiems. Jei bombos vėl 
pradėtų kristi Vokietijon, jos tą 
pačią dieną sprogtų ir New Yorke, 
Londone, Paryžiuje. Patys vokie
čiai tą gerai supranta ir nerodo 
didelio noro atkurti Wehrmachtą.
Dėl įvairių priežasčių jaunimas 

yrą neabejotinai antimilitaristinis. 
Naujokų ėmimo komisijos daugiau 
laiko praleidžia skaitydamos atlei
dimo prašymus, negu apklausinė- 
damos rekrūtus. Pagaliau, pirmieji 
naujojo Wehrmachto daliniai tai
pogi atrodo visai skirtingai: ne
bėra ankštų, kariškų mundirų, o 
jų vietoje kariai vilki savotiškus 
kūrinius, šiek tiek primenančius 
stilizuotą Goeringo maršalo uni
formą. Kad šis grynai išorinis 
efektas vokietį nustato truputį in
diferentiškai savos kariuomenės 
atžvilgiu, atrodo yra faktas. Tik 
policijoje išliko buvusio Wehr-

(Tąsa 2 psl.)

mą. Galbūt kai kas dėl to pareiš
kimo jaudinsis, rašo komentato
rius, bet tai neturėtų kliudyti už
sienio reikalų ministerį remti jo 
siekimuose to, kas yra galimumų 
ribose.

Suedwestfunk radijo komenta
torius kovo 8 d. taip pat pritarė 
užsienio reikalų ministerio von 
Brentano tezei, kad reikia siekti 
1937, o ne 1939 metų sienų. At
sakingi vokiečių politikai pritaria 
vyriausybės nusistatymui, kad bū
simų sienų klausimus reikės spręs
ti susitarimų su kaimynais keliu, 
o ne smurtu.

Frankfurto “Freie Presse” pa
stebi, kad Sudetų krašto ir Klai
pėdos krašto prijungimas prie Vo
kietijos Hitlerio buvęs įvykdytas 
grasinant karu. Ir eilė kitų Vo
kietijos laikraščių pasisakė už už
sienio reikalų ministerio von Bren
tano nusistatymą sienų klausimu.

Socialdemokratų vadas Ollen- 
haueris pastarosiomis dienomis 
taip pat pareiškė, kad būsimos de
rybos dėl sienų turėtų remtis 1937 
metų padėtim. E.

— ★ -5-
• Prezidentas Eisenhoweris 

pranešė, kad 1956 m. antram pus
mety Amerika kitiems kraštams 
yra pristačiusi karinių reikmenų 
už £ 203 milionus, gi išviso iki 
šiol laisvojo pasaulio kraštai iš 
JAV-bių yra gavę šios rūšies pre
kių už £ 5286 milionus.

VIEŠAS PROTESTO 
PAREIŠKIMAS

(Gauna “Mūsų Pastogė”, “Tėviš
kės Aidai” ir ALB Krašto Valdy
ba)

“Tėviškės Aidai” Nr. 14(59), 
1957 m. balandžio 11 d., str. Fak
tai ir komentarai, rašo: “Paskuti
niame Krašto Tarybos atstovų su
važiavime tautininkai atvirai pa
sisakė paėmę ALB į savo rankas. 
Tai yra faktas. Jų buvo daugu
ma, iš jų sudaryta ir Krašto Val
dyba”.

ALB Krašto Tarybos suvažiavi
me, įvykusiame 1956 m. gruodžio 
mėn. 28, 29, 30 dienomis Sydnėju
je, nėra buvę pareiškimo nei žo
džiu nei raštu iš tautininkų pusės, 
kad jie ketina imti, arba ima, ar
ba paėmė Australijos Lietuvių 
Bendruomenę į savo rankas.

šiame suvažiavime nebuvo ak
centuojamas partinis momentas, 
atvirkščiai’— buvo siekta vienin
go darbo, ir suderinus skirtingu
mus bendrojo tikslo siekti.

Todėl “Tėviškės Aidų” Nr. 14 
Jurgio Kalno pasirašytą straipsni 
mes laikome skaudžiu tiesos pa
žeidimu ir žinomų faktų sąmonin
gu iškraipymu, tikslu kiršinti ir 
skaldyti bendruomenę, prieš ką 
reiškiame griežtą protestą.

ALB KRAŠTO TARYBOS V-SIOS 
PAPRASTOSIOS SESIJOS 

PREZIDIUMAS.

Pasirašė: A. Daukus, St. Čibiras 
ir A. Krausas.

1957 m. balandžio. 25 d.

Redakcijos pranešimas
Prieš kurį laiką yra pakeista 

“M.P.” išleidimo data — dabar 
laikraštis atspaudžiamas penkta
dienį, tą patį vakarą ekspedijuo- 
jamas ir į Sydnėjaus centrinį paš
tą atiduodamas šeštadienį prieš 
pietus.

Nustatyta, kad sydnėjiškiai 
skaitytojai laikraštį gauna pirma
dieniais — trečiadieniais, tolimes
nių vietų — iki penktadienio. Jei
gu laikraščio pristatymas suvėluo
jamas, tai atsitinka dėl pašto kal
tės. Tokiais atvejais patartina pa
sikalbėti su sovo laiškininku, ar 
tiesiog kreiptis į vietos pašto įs
taigą.

Siunčiant laikraščiui informaci
jas, reikia apskaičiuoti, kad laiš
kas redakciją pasiektų ne vėliau 
ketvirtadienio. Labai skubias ir 
trumpas žinias galima perduot ir 
telefonu ketvirtadienio vakare 
(LF 7837) iki 10 vai. vak., o išim
tinais atvejais ir penktadienio ry
te į “Mintis” spaustuvę telef. 
WB 1758. Redakcijos adresas: 
21 Mazarin St., Herne Bay, NSW.

TELEVIZINĖ KOVA

Prieš keletą savaičių prasidėjęs 
“televizijos karas” tarp vakarinės 
ir rytų Vokietijos, kaskart aštrė
ja. Kova, tiesa, vyksta daugiau 
kultūrinėj plotmėj: televizijos sto
tys daro viską, kad sudomintų 
žiūrovus, užtat patiekiamos- pui
kiausios programos. Rytų Vokie
tijos galingos televizijos stotys, 

Berlyne ir kitose vietose, pasiekia 
tolimų Vak. Vokietijos sričių gy
ventojus ir pajėgia juos sudomin
ti* augštos klasės teatro ir operų 
pastatymais bei gera muzika.

Kova vyksta dėl žiūrovo.

1
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NUOMONES

NUSIBODO, VADINASI, VISKAS BUS CERgl!
BENDRUOMENĖS SUVAŽIAVIMAI — z x 
TAUTINĖS KULTŪROS MANIFESTACIJĄ/

Iš praeito suvažiavimo dalyvių 
viešo apklausinėjimo matyti, kad 
seimeliai (koki jie buvo iki šiol) 
mums galutinai yra nusibodę. Vie
nų nuomonės nedrąsios, kitų — 
atviros, bet persveriama dauguma 
balsų pareiškia tą pačią išvadą: 
dovanokite, iki gyvo kaulo įgrįso! 
Vieniems dėl šmėkliško politikavi
mo, kitiems dėl bizantinio forma
lizmo, o visiems — dėl bergždžio 
tuščiažodžiavimo. Nė vienas ap
klausinėjamasis nepareiškė, kad 
toki suvažiavimai, koki buvo iki 
šiol, be jokių pakeitimų, turėtų 
būti šaukiami ir toliau. Reikalas 
perdėm aiškus: reikia perkelt bir
žes mūsų dirvoje!

Ir gerai kad nusibodo. Tik lę- 
gendarinė lietuviška kantrybė ga
lėjo pakelti tokius parengimus, 
kur nebuvo nė galvos, nė kojų. 

Jei buvo kokių organizacinių prad
menų tai tik partinėj bei asme
ninėj plotmėj, štai, džiugu dabar, 
kad jau visi sutariam, jog taip 
toliau klampoti nebegalime. Re
zultatai jau po antro bandymo pa
sirodė: sportininkai, studentai ir, 
aplamai, jaunimas atskilo ir ėmė 
patys sau tvarkytis, nenorėdami 
užsikrėsti tuščiažodžiavimo baci

lomis.

XXX

Tai ką gi daryti?
Iš apklausinėjimo davvinių ryš

kėja jau tam tikri kontūrai: at
mesti žaidimą pozicija ir opozici
ja, išjungti nevaisingų ginčų 
dumples, likviduoti formalizmą, 
visą juodą darbą atiduoti komisi
joms, suvažiavimą pakelti i lietu
vių manifestacijos plotmę, vietoj 
seimo rengti Lietuvių Dienas su 
kultūrine programa, sporto var
žybomis, ekskursijomis, pramogo
mis.

Tad jei visi dėl to sutariam, at- 
siraitykim rankoves, ir į darbą 

kaip vyrai!
Mano siūlymu taip atrodytų 

Lietuvių Dienos.

PIRMA DIENA. Iškilmingas 
atidarymas (10 vai. ryto) su dviem 
pagrindiniais punktais: 1) Choro 
kantata ar oratorija, 2) kultūrin
ga paskaita. Jei negalima sukvies
ti kelių chorų, kantatą atlieka 
L.D. šeimininkų choras (Geelon- 
go atveju, rodos, ta pareiga tektų

(DELEGATO NEBUVĖLIO 
MINTYS)

Melbourne chorui). Ideatfi (ir 
įmanoma) būtų, jei suvažiuotų vi
sų trijų ar daugiau miestų lietu
viški chorai irt Aš anksto išmokę, 
sugiedotų kantatą visi drauge. T»i 
būtų savo rūšies ir DAINŲ DIE- 
NAt L.D. atidarymui salę reikėtų 
parinkti kuo geriausią, kur būtų 
ir vargonai, dailininkus kviesti, 
kad jie sceną išdekoruotų kuo sko
ningiausiai, kuo iškilmingiausiai 
(mūsų organizatorių visuomet pa
mirštama sritis, paliekant reikalą 
paskutinei minutei ir dažniausiai 
nekvalifikuotų žmonių malonei).

Po kantatos seka akademinės 
apimties (40-45 min.) paskaita. 
Kad ji nebūtų šabloniškų, nuval
kiotų bendrybių maišelis (mūsų 
bendruomenės priešas Nr. 1), siū
lau org. komitetui prieš pusę ar

RAŠO:

PULGIS ANDRIUŠIS.

metus viešai paskelbti paskaitos 
konkursą. Jury komisijoj be kitų 
turėtų dalyvauti M.P. redaktorius, 
kunigas ir Liet. Rašytojų draugi
jos atstovas. Laimėjusio kūrinio 
autorių kviesti skaityt patį as

meniškai, o jei negali atvykti, ar
ba neturi gero balso, pavest skai
tyti geram aktoriui. Gerai sugie
dota kantata, kūrybiškai ir aktua
liai (Čia ne koks minėjimas) pa
ruošta bei gražiai paskaityta pa
skaita sąskrydžio dalyvius perkels 
į nekasdieninę plotmę. Kantata, 
paskaita, himnas, prieš visa tai 
trumpas — drūtas org. komiteto 
atidaromasis žodis, — visa tai už
ims porą valandų. Ir baigtos iš
kilmės!

Kadangi L.D. jokių rinktų dele
gatų nėra, suvažiuoja tiktai lietu
viai, ir kuo gausiausiai suvažiuoja, 
tai atskiri “luomai” (studentai, 
skautų vadovai ir tėvai, savaitga
lio mokytojai, kult. Fondo veikė
jai, sportininkai, apylinkių ben
druomenių veikėjai — komiteti- 
ninkai ii' t.t. ir 1.1.) kviečiami į 
org. komiteto numatytas patalpas 
(žinoma, kiekvienas luomas atski-

rai, ^toglausiai į privatinius 
ge^ęfg valios tautiečių butus). Ten 
■kiekvienos srities tautiečiams bus 
progų iki soties pasidalyti patir
timis, aptarti planus, na, ir pasi
ginčyti, pakeitinėti statutus. Dar
botvarkes nusi'stato patys luomai, 
susirinkę pirmo posėdžio, taiky- 
damies prie bendrų parengimų lai
ko. Į tuos specialistų posėdžius 
kviečiama savanoriškai kuo dau
giau tautiečių. Tuo bus sutaupyta 
marios laiko, kuris sugaišinamas 
bizantiškai renkant komisijas, tik
rinant mandatus (skambūs bet 
perdėm tušti žodžiai), ginčyjantis 
dėl delegatų proporcijos, pasisa
kant dėl pasisakymų. Bus visiems 
aišku: mokytojai kviečiami ten ir 
ten į pasitarimus (žinoma, ir mo
kyklom rimtai susidomėję tėvai) 
ir t.t. Ir tam yra trys dienos lai
ko.

Po iškilmingo atidarymo (tai 
būtų 12 vai) visi skirstosi pietų. 
Jei šeimininkai surengia bendrus 
pietus, numatyti pramoginių nu
merių palengvinti virškinimui.

3) Po pietų be panikos ir bota
gų kviečiame į reprezentacinės 
meno parodos atidarymą, čia lau
kiame paaiškinamojo ekspertų 
žodžio taip pat žodžio ir organiza
torių, dėkojant menininkams, ra
ginant tautiečius savo naujus na
mus puošti paveikslais Ir skulptū
romis. Į tikrai rimtai; atrinktą pa
rodą pakviesti australų meno kri
tikus.

Po to einame į sporto varžybas 
(žinoma, niekur nevartojant smur
to, savanoriškai).

Vakare vieno kurio lidtuviško 
teatro pilnas spektaklis. Geriau
siai, teatras ne vietinis bet iš to- 
Irau atvažiavęs (juk publikos dau
guma bus vietinė). Ir labanakt!

ANTRA DIENA. Specialybių 
komisijos dirba, sportininkai var
žosi, meno paroda atdara. Org. 
komitetas autobusu ar kuo Įritu 
išveža norinčius apžvelgti apy
linkės įdomybių. Vakare choro 

koncertas su solistais ir tautiniais 
šoklois. Pakviesti australų spau
dos atstovų. Labanakt!

TREČIA DIENA. Viešas L.D. 
uždarymas 11 vai. ryto iki 13 vai. 

’Trumpa darbų apžvalga, padėkos, 
įvertinimas (jei bus kas australų 
spaudoje, taip pat perskaityti).

EUROPON SUGRĮŽUS
(Atkelta Jis 1 psl.)

machto išorės likučiai. Kadangi ji, 
galima sakyti, per sugriuvimus 
išsilaikė be ypatingos pertraukos, 
jos apdaras liko senoviškas, malo
nus ir gerbiamas vokiečiui civi
liui. Net Vengrijos įvykiai nesu
kėlė didesnio susirūpinimo savo
mis ginkluotomis pajėgomis. Kiek
vieno vokiečio lūpose buvo tik 
Amerika. Sava kariuomenė buvo 
tik retai minima, daugiausia pa
togiai prisimenant, kad Vokieti
ja pagal įvairius pažadus privalo 
likti demilitarizuota (užmirštant, 
kad tie pažadai nebemalonus net 
sutartis diktavusiems vakarų są
jungininkams). Nežiūrint abejoti
nos tarptautinės padėties, 1957 
metais Vakarų Vokietija turės 7 
divizijas sausumos pajėgų ir nedi
delius oro bei jūros junginius, iš 
viso 165.000 vyrų. Palyginus su 
kaimyninėmis valstybėmis, ypač 
sovietų satelitais, šis dydis yra 
perdėm kuklus. Bet ir šis skaičius 
viešosios nuomonės kartais dar

Specialybių pasitarimų rezultatai, 
nutarimus ir rezoliucijas skaitant 
(jas turėtų skaityti kiekvieno luo
mo įgaliotas asmuo) išmesti vi
sas plokštybes (pav., : “nuošird
žiai sielodamiesi išlaikyti taip 
mums brangią lietuvybę ir atsi
žvelgdami į...”), skaityti tik ori
ginalius, naujus sumanymus. Ku
rias nutarimų ir rezoliucijų vie
tas skaityti, sprendžia org. komi
tetas.

Po pietų. Kas dar į meno paro
dų, kas i sporto varžybas, kas j 
išvykas.

Pavakariais Literatūros vaka
ras — šiupinys. Dalyvauja rašy
tojai, studentai, skautai, solistai. 
Programa: grožinė literatūra hu
moras, aktualijos (studentai su 
skautais galėtų išleisti L.D. spe
cialų laikraštį). Po vakaro, jei 
įmanoma, bendra vakarienė (skai
tomas laikraštis), šokiai. Laba
nakt!

Toki būtų bendriausi L.D. ap
matai. Turėdami tokią programą, 
manau, nesunkiai įkalbėsim ir stu
dentus ir sportininkus drauge su- 
skristi į vieną vietą. Ir pritrauk- 
sim šimtus “nedeleguotų” lietuvių 
ekskursantų kultūringai, smagiai 
praleisti vasaros atostogų dalį. 
Pagerbsim tiesiogiškai kūrybin
guosius savo menininkus, nesuk
dami jiems galvų šnekalais iki 
galvos ištinimo.

randamas perdideliu. Puikiai su
prasdamas, kad Wehrachto plates
nis atkūrimas neišvengiamai atsi
lieptų didesniais' mokesčiais, vi
durkio vokietis kratosi ir nenori 
girdėti valdžios planų. Ilgomis 
darbo valandomis įgytas augštas 
gyvenimo standartas pasidarė 
brangintinas betkokiomis priemo
nėmis.

Indiferentiškumas Wehrmachto 
atžvilgiu nereiškia, kad vokietis 
būtų indiferentiškas įvykiams už 
geležinės uždangos. Vengrų tra
gedijos metu buvo bematant orga
nizuojama įvairiausia pagalba, rū
bų ir pinigų rinkliavomis, demon
stracijos, gedulo ženklan kabėjo 
vėliavos. Vėl iš naujo užvirė dis
kusijos rytų zonos klausimu. Tra
gedijos metu laikraščiuose, be 
smulkiausių reportažų iš Vengri
jos, maža kas betilpo. Bet kadan
gi Vengrijos įvykiai sutapo ir su 
anglų — prancūzų imperializmo 
poreiškiais Egipte, kaikurie senes
nieji piktesniu žodžiu prisiminė ir 
buvusius vakariečių priešus. Tik ši
tokie prisiminimai liko daugiau 
asmeniški ir neišsiplėtojo į visuo
meninį judėjimą. Kai universiteto 
studentų visuotinio susirinkimo 
metu buvo mėginama sovietų ag
resijos pasmerkimą performuoti į 
“visų egresorių”, (vadinasi ir ang
lų bei prancūzų) pasmerkimą, pas
taroji forma buvo aiškios daugu
mos nušniokšta. Apskritai, anglų 
— prancūzų intervencija niekada 
nebuvo sulyginta su sovietų nusi
kaltimu, o tas visgi įvyko, kiek 
teko girdėti, keliuose kituose va
karų Europos karštuose. Kiek tai 
lietė pabėgėlius vengrus, Vokieti
ja rūpinosi, kiek išmanė. Freibur-

ge netrukus prlsiglaudusiems še
šiolikai studentų universitetas su
teikė (ir tebeteikia) nemokamą 
mokslą, butą ir maistą, o miestas 
— transportą, pašalpą ir kitokias 
lengvatas. Tarp kita ko, šis įvykis 
Freiburge nepirmas. Po 1831 metų 
Lietuvos-Lenkijos sukilimo, Frei- 
burgan atbėgę sukilėliai buvo ly
giai širdingai sutikti. Tik to meto 
vietinė valdžia liberalines mintis 
laikė pragaištingomis ir už pabė
gėlių šaunų sutikimą uždarė uni
versitetą. Tokio pavojaus dabarti
nėje Vokietijoje (t.y. vakarų) tik
rai nėra. Liberalinė dvasia, būdin
ga Freiburgui, atrodo yra būdinga 
visiems Vakarų Vokietijos univer
sitetams, ir ji įneša gaivios srovės 
į visą Vokietijos gyvenimą, kuris 
jau šiaip, ar taip yra gerai pravė
dintas. Vakariečių tarpe užsiliku
sius įtampos trupinius pamažu 
naikina vis augąs kultūrinis ben
dradarbiavimas, kuriam savo įna
šą duoda ir glaudus tarpuniversi- 
tetis ryšys. Kaip taikos laikui įpra
sta, universitetuose auga svetim
šalių studentų skaičius; Freibur- 
gas su 400 užsieniečių yra vidur
kio pavyzdys. Gal tik keletas iš jų 
Freiburge gyvena nuolatos, didelė 
dalis yra amerikiečiai ,anglai, 
prancūzai, skandinavai. Įtampą 
naikina ir vizų panaikinimas. Vo
kiečiai į kaimyninius kraštus gali 
važiuoti vien su asmens kortele, 
tas pats, atrodo, taikoma ir at
virkščiai. Prie šių formalių lengva
tų prisideda nebrangi ekskursanto 
pasivažinėjimo kaina (pvz., iš 
Freiburgo autobusu į Paryžių ir 
atgal vos DM 23, taigi £ 3). Visi 
šie reiškiniai išsako normalias gy
venimo sąlygas Vakarų Europoje, , 
lygiai kaip 1930 metais, dvylika 
metų po I Pasaulinio karo, buvo 
jau gyvenama žmoniškai.

REMKIME VASARIO 16 GIMNAZIJA!
Vasario 16 Gimnazija jau sese

ris metus auklėjo šimtus mūsų 
jaunimo lietuviška krikščioniška 
dvasia, išleido dešimtis abiturien
tų, einančius toliau augštuosius 
mokslus ir papildančių retėjančias 
senesniosios lietuviškos inteligen
tijos gretas. Mokytojų pastangos 
mokslo lygiui kelti ir išlaikyti duo
da gerus rezultatus. Š.m. kovo 28 
baigėsi išleidžiamieji IX kl. egza
minai. Nors šiais metais pirmą 
kartą abiturientus egzaminavo 
vokiškosios Švietimo M-jos skirto
ji komisija, tačiau visi penki abi
turientai sėkmingai išlaikė egzami-

PAR LAGERKVIST
1951 M. NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS

(Tąsa iš Nr. 18)

Tie pirmieji Įspūdžiai nebuvo 
klaidinanti. Per- kelias dienas pa
žinta kraštas ir jo gyventojai, su
eita ryšln su jais ir jų keistu se
nobiniu pasauliu. Į paklausimus 
būdavo gaunami aiškūs atsaky
mai kiek, žinoma, gyventojai, šiaip 
neabejotini neišmanėliai, sugeba 
pareikšti savo mintis gimtąją kal
ba. Jų kalbą buvo neįmanoma su
prasti ir sunku jąja tinkamai iš-, 
sirėikšti, nors, matomai, jie savo 
tarpe gana lengvai susikalbėdavo. 
Labai dažnai būdavo sunkumų su
žinoti apie esamą dalykų padėti, 
nes, jei būdavo klausiamas, vienas 
asmuo apie ką .nors, tai jis paaiš
kindavo tai vienu būdu, e kitas, 
to paties paklaustas, pasakydavo 
visiškai skirtingą nuomonę. Atsi
tikdavo, kad tas pats žmogus pa
reikšdavo dvi nuomones tuo pačiu 
klausimu — vieną pasikalbėjimo 
pradžioje, o antrą pabaigoje. Tai 
buvo nepaprastai keista ir painu. 
O jeigu jūs tatai nurodydavotė 
jam, tai jis pradžioje atrodydavo 
sumišęs, o vėliau nusišypsodavo 

tąja gerąja, visa nuginkluojančia 
saviška šypsena.

Nors tatai ir vargindavo klau
sėją, ir dėl to negalima buvo gau
ti aiškaus atsakymo ir susidaryti 
savo nuomonę apie juos, tačiau ta-., 
sai jų savumas nėra neįdomus. 
Tatai, savo ruožtu, daug ką pa-

moko, gal net daugiau, negu bet 
kas kita. Iš tikrųjų, jiems trūks
ta vedamosios gijos, kuri visokiam 
atsitiktiniam ir individualiniam 
mintijimui vadovautų, ir toks min
tijimas nustolų buvęs privačia 
nuosavybe. Jie neturi jokio ben
dro ir visur jaučiamo idealo, kurs 
nustatytų kietą normą jų kalboms 
ir jų veiksmams. Jie neturi pa
kankamos galios patvarkyti gyve
nimui; jie dažnai gyvenimą pa
lieka neliestą keistokai beviltiš
koje padėtyje. Kaž kas yra be
veik gąsdinančio, kai pajunti sle
giantį tuštumo jausmą. Apskritai, 
visa suvedant, jų gyvenime nėra 
gilesnės prasmės — jie težino gim
ti, gyventi ir mirti.

Jei jūs bandėte tatai jiems pa
aiškinti, jie atsakydavo nesupran
tą, kas norima pasakyti. Ir jie, 
tikriausiai, ir nesuprasdavo. Jie 
yra per primityvūs suvokti, kas 
nėra savaime aišku.

Bet nežiūrint to viso, jie yra 
labai mieli žmonės. Patinka būti 
jų tarpe — tatai nuostabu, nors 
ne viskam ir galima buvo pritarti. 
Tai tikrai labai sėkminga atosto
ginė iškyla, ideali vieta kiek atsi
gauti.

čia jauteisi gerai ir pasilsįs. 
Jau pati atmosfera palaiminga ir 
priverčia žmogų beveiį pralinks
mėti. Net ir šiaip griežtiems pa
reigūnams prasmukdavo kartais 
koks sąmojis ar visiškai bereikŠ-

miai posakiai. Disciplina buvo 
bent kiek atlyžusi, ir vis daugiau 
buvo leidžiama elgtis dalinyje 
laisviau. Tiesa pasakius, atski
riems asmenims buvo leidžiama, 
davus garbės žodį, išeiti iš karei
vinių, nors daugelis tuo ir nesi
naudojo, nes tuo nemokėjo dar 
džiaugtis. Tačiau kiti, o ilgainiui 
h* dauguma manė, kad tatai' buvo 
labai įdomu ir vis didėjančiu ma
lonumu tuo gausiai naudojosi. Jie 
pradėjo vaikštinėti po miestą, kaip 
jiems patiko, visai kaip paprasti 
žmonės.

Pirmus kelis kartus tai buvo la
bai keistas išgyvenimas. Tartum 
tepdavai oru ir judėjai šen ir ten, 
kaip kokia bekūnė dvasia, lyg sil
pnučio nepagaunamo vėjo stumia
ma. Vaikštinėdamas galvojai apie 
šį ar apie tą, o kartais, iš viso, 
apie nieką. Labai keistas jaus
mas, bet nelabai malonu, kol prie 
jo pripranti.

Visokie dalykai pasidarė lei
džiami. Sunku buvo žinoti kaip 
reikia elgtis įvairiose situacijose, 
čiabuviams šiuo atveju nebuvo 

jokių abejonių ar galvosūkių; jie 
judėjo lyg namie su nuostabiai 
grakščiu lengvumu. Jie negalėjo 
suprasti, kaip mes vieno ar kito 
dalyko nežinome ir kartais šypte
lėdavome del mūsiško nerangumo.

Visur būta baisiausios netvar
kos. Atrodė, kad nesama jokių 
taisyklių bet kam, o jeigu jų ir 
būta, tai visai nereiškė, kad tų 
taisyklių buvo laikomasi. Pavyzd
žiui, tikriausia buvo draudžiama 
pereiti -gatvę skersai, nebent tam 
tikrose paženklintose vietose ta
čiau dažnai matydavai čiabuvį, kai

nesimatė pravažiuojant nei auto
mobilio nei kurio kito vežimo, len
gva širdimi žingsniuojantį į kitą 
gatvės pusę. Tai buvo labai juo
kinga. Tarp svetimšalių buvo keli, 
kurie buvo beveik susigundę pa
našiai pasielgti, kad vėliau tuo 
žygiu galėtų girtis saviesiems na- 
mieje. Tačiau, kai reikėjo tatai 
padaryti, tai jie tiesiog negalėjo 
ir tiek, kad ir kaip norėjo. Tai bu
vo kažkas, kas ėjo prieš plauką.

Ilgainiui, kiek pasipraktikavus, 
jau galima buvo gana gerai tvar
kytis. Reikėjo įdėmiai žiūrėti ką 
kiti darė šiame keistame pasauly
je ir pamėgdžioti tąją elgseną kaip 
mokant. Kai perpratai čionykštį 
gyvenimą, tai patirdavai didelį pa
sitenkinimą ir rasdavai, kad tatai 
yra labai įdomu.

Atvirlaiškiai, su vietos vaizdais 
buvo siunčiami namo: “Jūs nie
kados nė nesapnavote, kokių keis
tenybių čia esama! Jūs irgi turė
jote čion atvykti! Be galo įdomu! 
Mes jaučiamės esą sulaukinėję ir 
maloniai pramogaujame! Kaip da
lykai pas jus?”

Restoranuose visi sėdėjo arti 
vienas kito, ir kiekvienas galėjo 
kalbėti su bet kuo, kiek mokančiu 
mūsų kalbos. Pradėjęs kalbą, iš- 
girsdavai nepatikėtinų dalykų apie 
gyvenimą jųjų krašte. Jau pats 
Žmonių vaizdas tokioje vietoje 
buvo žavus. Buvo ten žmonių lino 
plaukais, juodplaukių ir raudon
galvių, — spalvingas, besikeičian
tis keisto barbariškumo reginys, 
šviesiaplaukį galėjai matyti šne
kučiuojant su kokiu juodplaukiu, 
lyg tai būta paprasčiausio daly
ko. Galėjai pamatyti krėsną vyriš-

kį, beflituojantį su meilia blondi
ne, kuri, aiškiai matėsi, buvo pa
tenkinta jo elgsena. Keistas ir 
fantastiškas vaizdas. Kartais atsi
tikdavo, kad kas iš turistų, maty
damas čiabuvių bendravimą, pasi- 
šlykštėdavo ir jam pasidarydavo 
bloga, tad jis išeidavo valandėlei 
oran, tačiau ir vėl sugrįždavo ne
norėdamas prarasti šitokio savo
tiško išgyvenimo.

Kitą laiką praleisdavo bežiūri- 
nėdami miesto žymesnes vietas, 
kaip kad turistams įprasta. O bu
vo daug įdomių ir pamokomų da
lykų pamatyti. Pavyzdžiui, viena 
populiariausių pramogų buvo lan
kymas mados institucijos, buvu
sios senoviškame pastate,, iš kur 
vietos gyventojai valdė savo ma
žytę valstybę, kur jie tardavo, 
kaip tvarkytinasi — ir tvarkyda
vosi taip, kaip įsigeisdavo. Tenai 
jie galėjo kalbėti, ką norėjo apie 
savo vyriausybę ir apie visa kita, 
visai nesivaržydami. Taip buvo 
juokinga matyti, kaip jie, pasitikį 
savimi kumštimi daužo stalą ir 
narsiai garsiu balsu dėsto, kas ką 
manąs. Ir jie, reikia pasakyti, sa
vo pasiekdavo — dėl to jokių abe
jonių nėra! Tai be galo linksmas 
reiškinys. Pavyzdžiui, vienas jų, 
įsikišęs rankas į kišenes, koliojo 
visus kitus taip, kad net lubos 
linko — tikrai neužmirštinas nuo
tykis.

Betgi juokingiausia iš visų da
lykų buvo tai, kad jie visi yra. įsi
tikinę, kad tos jų keistenybės yra 
visai natūralūs dalykas. Jie patys 
nė nenumano, kad jie yra keisti.

(Tąsa kitą savaitę)

nūs ir gavo Min-jos patvirtintus 
brandos atestatus.

Tokie gražūs vaisiai pasiekti 
lietuvišku solidarumu, nepaprastu 
ryžtingumu, patvariu darbu ir 
ypač gimnazijos rėmėjų būrelių 
nepailstama veikla bei aukotojų 
dosnumu. Vasario 16 Gimn. Moky
tojų Taryba Velykų švenčių proga 
sveikina visus gimnazijos rėmėjus, 
nuoširdžiai dėkoja jiems už nepa
prastą triūsą ir aukas Vas. 16 
Gimnazijai išlaikyti ir linki ir to
liau nepailsti šiame kilniame dar
be.

Mokytojų Taryba prašo aukoto
jus neatsisakyti šelpti gimnazijos 
ir toliau ir tikisi, kad jautri letu- 
viškoji visuomenė nepaliaujamai 
rūpinsis Vasario 16 Gimnazijos Ii-' 
kimu ir Velykų švenčių proga taip 
pat veiksmingai parems šią vi- 
sems lietuviams bendrą, vieninte
lę laisvajame pasaulyje savąją 
augštesniojo mokslo įstaigą.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
Mokytojų 4T a.r y b a.

BOSTONO LIETUVIŲ 
MONOGRAFIJA

Išleista knyga apie Bostono lie
tuvius, kuri pavadinta “šv. Petro 
lietuvių paarpija South Bostone”. 
Knygą pasirašė dr. Antanas Ku
čas. Jos santrauka paduota ang
liškai. Knyga turi 303 psl.

Istorikas J. Matuzas knygoje 
randa daug netikslumų. Jis mano, 
kad knygą rašant reikėjo panau
doti arkivyskupijos archyvus, vi
sus čia ėjusius lietuviškus ląikraš- 
čius ,apklausinėti pačius seniau
sius lietuvius.

“SVEČIAS”

Nuo 1955 metų Vokietijoje evan
gelikų tikybiniams reikalams yra 
leidžiamas mėnesinis laikraštukas 
“Svečias”. Anksčiau jis buvo 
spausdinamas rotatorium. Nuo š. 
m. pradžios “Svečias” spausdina
mas jau spaustuvėje. Pirmasis 
spaustuvėje spausdinto “Svečio” 
numeris jau pasiekė Australijoj 
gyvenančius lietuvius evangelikus. 
Redaktorium visą laiką yra žino
mas Klaipėdos krašto lietuvių vei
kėjas Fr. šlenteris, kuris šiuo 
metu tebegyvena Vokietijoje, nes 
dėl sveikatos negali išemigruoti.
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| Gyvenimo | 
Iškarpos

Tautietis, skaitąs šitą laikraštį 
ir melbourniškį, aną dieną prisiun
tė laišką, kuriame šitaip rašo: 
“Gerbiamasis, kur čia dabar tei
sybė: “Tėviškės Aidai” Nr. 14(59), 
Jurgio Kalno lūpomis skelbia, kad 
Australijos Lietuvių Bendruome

nės valdžią į savo rankas paėmę 
tautininkai, gi pats rašai, kad in
žinieriai. Kuris iš judviejų būsite 
kreivai nurašęs? Prašau atsakyti 
aiškiai, be išsisukinėjimų.”

Broli, prirėmel prie sienos, tad 
atsakau trumpai ir drūtai: ką aš 
esu rašęs ir rašau, yra nuogi, it 
ant pliko delno pakloti faktai, ku
riuos patvirtins anų valdybų pir
mininkai bei jų sekretoriai ir, 
jeigu turi, pridės teisybės sutvir
tinimui dar ir penčenčius.

Ar “Tėviškės Aidų” Jurgio “fak
tus ir komentarus” kas nors drįs
tų patvirtinti, nežinau, šito, ta
čiau, negalėtų padaryti nei ano 
laikrdščio redaktorius nei leidėjai, 
nes jie sėdėjo Krašto Tarybos su
važiavime ir todėl žino, kad nei 
apie “sukonsoliduotą” tautininkų 

frontą, nei apie tautininkų ketini
mus perimti bendruomenės “vald
žią”, Krašto Tarybos suvažiavi
me nebuvo kalbama. Tad iš kur 
išplėšė šituos “faktus” mano ben
dravardis, ir kodėl tai skelbė Ka
talikų Federacijos laikraštis, man 
nėra žinoma.

Taigi, labai atsiprašau.

Renkama Medžiaga 
Lietuvos Policijos 

Istorijai
Buvusių Lietuvos Policijos Tar

nautojų “Krivūlės” Klubas Čika
goje yra pasiryžęs surinkti med
žiagą, liečiančią Lietuvos policijos 
istoriją Nepriklausomos Lietuvos 

laikais ir okupacijų metais. Galvo
jama ją išleisti atskiru leidiniu, 
kurį paruošti pakviestas žurnalis
tas Bronius Kviklys.

Šia proga kreipiamasi į visus 
buv. Lietuvos policijos tarnautojus 
tremtyje, prašant juos bendradar
biavimo medžiagos rinkimo darbe. 
Sėkmingesniam paruošimo darbui 
rūpėtų gauti:

1. Buv. policijos pareigūnų at
siminimų tiek apie policijos orga
nizavimą, darbą, veiklą, tiek apie 
su policijos darbu susijusius Lie
tuvos gyvenimo įvykius;

2. Bet kurių metų “Policijos” 
žurnalo komplektų ar paskirų nu- 
merių;

3. Policijai skirtų leidinių, ypač 
“Lietuvos Policija 1918-1928 m.” 
(red. Ig. Tamašausko), Policijos 
Kelendorių 1934, 1936, 1938 m., 
“Policijos Departamento Aplink

raščių Sąvadą” ir pan.;
4. Fotografijų iš Lietuvos poli

cijos gyvenimo.
„Jeigu kas galėtų -šių dalykų su

teikti bei paskolinti, pranešti Br. 
Kvikliui, adresu: 631 W. 54 Place, 
Chicago 9, Ill., USA.

LAIŠKAI REDAKCIJAI DAR DEL BENDRUOMENES NAMO

Gerb. p. Redaktoriau,
“Mūsų Pastogės” Nr. 11 (413), 

pasisakydamas dėl ALB suvažia
vimų, tarp kitų dalykų paminėjau, 
kad suvažiavimo pirmininkas, daž
nai be reikalo, leidžia atstovams 
“išsikalbėti” (po 30-40 minučių} 
nieko naujo nepasakant, arba nu
klystant nuo svarstomo klausimo.

Buvęs Pirmininkas (“M.P.” Nr. 
15-16) dėl šito mano pasisakymo 
padarė tokią pastabą: “Pagaliau, 
atstovai suvažiuoja iš tolimų 
krašto vietų, tad neleisti jiems, 
vienu ar kitu klausimu pareikšti 
nuomonę, vargu ar būtų teisinga... 
Rinkimus, būtų galima atlikti ir 
korespondenciniu keliu, tik reiktų 
prieš tai pakeisti statutą”.

Mano išmanymu, kad pirminin
kaujantis turėtų duoti pareikšti 
nuomones tik tiems, kurie ką nors 
naujo ir pazityvaus į svarstomąjį 
darbotvarkės punktą įnaša. Tačiau, 
jeigu atstovas kartoja jau anks
čiau pasakytus dalykus, arba nu
klysta nuo svarstomo klausimo ir 
kalba ne į temą, nežiūrint iš kaip 
toli jis būtų atvažiavęs, jį reikia 
tuoj pat sodinti ir negaišti bran
gaus laiko.

Buvęs Pirmininkas siūlo-pakeis
ti statutą ir rinkimus pravesti ko
respondenciniu keliu. Gerb. Buvęs 
Pirmininke, juk praėjusiame ben
druomenės suvažiavime statuto pa

Dėl Jurgio Kalno “faktų ir ko
mentarų” turiu žodelį ir aš.

Tafp’mūs šnekant (taigi, čia ir 
paliekant), mano bendravardis iš 
“Tėviškės Aidų” primena man tą 
seną viengungi, kuris savo gyve
nimo sutemose įsigeidžia pačios, 
kuri guostų jj, su kuria jis galėtų 
pasiūturiuoti bent kriukio atsirė
męs.

Taip elgiasi ir “T.A.” Jurgis 
Kalnas. Jis, kaip užkietėjęs par
tietis, kuriam nusibodo, tiesiog 
nesvietiškai įgriso šaudyti į nema
tomus taikinius, nutarė • ant savo 
išgverusios partinės muškietos tai
kiklio paimti tautininkus, o per 
tai it visą lietuvišką bendruomenę, 
sykiu ir nieku dėtą Jūsų gyveni
mo iškarpų rankiotoją. Ta proga 
jis per “Tėviškės Aidus” uždarė 
bendruomenės laikraštį, paskelb

damas, kad nuo dabar “Mūsų Pas
togė” jau nebėra bendruomenės, 
bet tautininkų partijos organas, o 
man suteikė to organo komenta
toriaus etatą. Suprantu, jis manė, 
kad prisegdamas man komentato
riaus titulą, turės sau lygų, su 
kuriuo galės vesti partinius pa- 
šnekėsius per laikraščius.

Gaila, aš šitokiom pratybom ne
tinku, tad “T.A.” Jurgiui negalė
siu sudaryti kompanijos. Aš ir 
toliau rankiosiu gyvenimo iškar
pas, nes netikiu, kad Jurgiui Kal
nui per “Tėviškės Aidus” pasi
sektų tiek suluošinti mūsų ben

druomenės organizmą, kuriame ne
berastų sveikos vietos mano žirk
lės.

JURGIS DAUBA

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

x (Priešais Melbourno Town Hall.) 
Centr. 1819
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Draugiškas Patarnavimas

Padaryk “Wales” Savo Banku

The Bank of New South Wales teikia drau
gišką ir pilną patarnavimą Lietuvių Bendruome
nei Australijoj. Tai yra didelė Australijos 
institucija, įsteigta prieš 139 metus, turinti 
940 skyrių ir agentūrų Australijoj, N. Zelan
dijoj, Fiji, Papuoj, N. Gvinėjoj ir pasaulinio 
masto užsienio ryšius.

Taupomoji sąskaita gali būti atidalyta New 
South Wales Savings Bank. Sutaupos Jūsų 
yra apdraustos šio banko, seniausio ir didžiau
sio komercinio banko (įsteigtas 1817 m.) tur
tu. čia Jūsų pinigai yra saugūs; jie gali būti 
paimti kiekvienu metu arba perkelti iš vieno 
banko skyriaus į kitą.

BANK OF 
NEW SOUTH WALES 

(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES WITH LIMITED LIABILITY)

BANK OF NEW SOUTH WALES 
SAVINGS BANK 

LIMITED
(INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES)
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keitimas buvo įtrauktas į darbo
tvarkę, speciali komisija dirbo 
prieš suvažiavimą ir per suvažia
vimą, atrodo, tereikėjo jos išklau
syti, pabalsuoti ir statutas būtų 
pakeistas. Deja, tai neįvyko — 
statutas nebuvo pakeistas — ir 
kaip tik todėl, kad per ilgai buvo 
leista kalbėti svarstant kitus dar
botvarkės punktus.

Reiškiu pagarbą
J.P. Kedys.

Gerb. p. Redaktoriau,
Prieš kurį laiką Jūsų redaguoja

mam laikrašty, informacijoje iš 
ALB Krašto Valdybos posėdžio, 
buvo skelbta, kad Krašto Valdyba 
yra nutarusi prašyti apylinkių 
valdybas ir visas organizacijas, 
skirti iš savo parengimų sikspensą 
švietimo ir kultūros reikalams eko
nominio fondo sudarymui.

Manau, kad tai labai rimtas rei
kalas ir nutarimas vertas visų gi
laus dėmesio Neabejoju, kad tam 
pritars visos apylinkės ir vargu 
atsisakys šią Idėją paremti kuri 
nors organizacija.

Tad kodėl Krašto Valdyba, pa
dariusi principinį nutarimą, del
sia su jo įgyvendinimu? Delsti ne
reikia, nes laikas bėga ir įvairūs 
parengimai esti kiekvieną savait
galį.

— ★ —
Šia proga dar keli žodžiai .dėl 

Australijos lietuvių metraščio. 
Laikas būtų paskelbti, kiek met
raštis kaštuos, kad norintieji jį 

įsigyti jau dabar užsiprenumeruo
tų. šitai reikalinga padaryti ir to
dėl, kad užsitikrinus išleidimo lė
šas ir būtų žinoma, kiek egz. rei
kės spausdinti. Siūlau, užsisakan
tiems iš kalno, daryti nuolaidą, o 
prenumeratai rinkti talkon kvies
ti apylinkių valdybas, organizaci
jas, lietuviškos spaudos platinto
jus ir visus kitus lietuviškojo 
spausdinto žodžio draugus.

St. Pačėsa,
ALB Bankstowrio Apyl, V-bos 

Pirmininkas.

Kaip labai yra svarbu ir reika
linga mums lietuviams turėti nuo- 

* savus namus Sydnėjuje, ypač 
Bankstowne, aš čia nekalbėsiu. 
Apie tai daug buvo rašyta, o da- 

Jjar visį^laukiame, kada tie namai 
bus pastatyti.

Nepriklausau jokiai partijai ar 
kitokiai grupei, bet žiūriu į reika
lą grynai per lietuviškus akinius, 
kaip dauguma mano tautiečių. Iš 
šito taško vertinu kiekvieną dar
bą bendruomenės gyvenime.

Bankstowne statomi lietuvių na
mai — salė. Kai kas sako, kad jie 
stsatomi ne komerciniame rajone 
ir todėl nebus galima ta sale nau
dotis: šokti, dainuoti ir pan. Anks
čiau buvau linkęs ir aš tokioms 
kalboms tikėti ,bet kai įsitikinau, 
kad planas jau patvirtintas ir ant 
to sklypo leidžiama statyti salė, 
taigi, leidžia ir ja naudotis, pa
keičiau savo nuomonę. Matote, 
kiekvienos salės naudojimuisi yra 
bendri valdžios įstatymai: visur, 
kur salė bestovėtų, jeigu bus per
daug triukšmaujama, ar šiaip kas 
nelegalaus daroma, bus uždraus
ta ta sale naudotis.

Bankstowno lietuviai sudėjo pi-

DĖMESIO I
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

(Honey Liqeur)
ir degtinės trijų rūšių: VODKOS. 
SLYVOVICOS, ZUBROVKOS, PO- 
MERENZ, kurios yra augštos ko
kybės ir pardavinėjamos visoje 
Australijoje. Tad reikalaukite

Ernstan Bottling Co. Ltd.
gamybos gėrimų su Amerikos 

ereliu etiketėje.
Sydnėjuje gėrimų reikalu raštu 
telefonu ar asmeniškai kreiptis:

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants 

81 Hillcre»t Avenue, Hurstville 
tel. LU 4464.

ERNSTAN BOTTLING CO. LTD. 
2 Murray St., W. Mitcham, S.A.

JEI SKUBUS
REIKALAS

pagelbėti Jūsų artimiesiems, atsiminkite, kad tai galite pada- J' 

ryti užsakydami ORO PAŠTU siuntinėlius per did- Ji 
žiauslą šioje srityje firmą Londone j!

TAZAB & CO. LTD.
\ Ji

Rašykite visais reikalais lietuviškai I;
ir tuoj pat ;l

gausite lietuvių kalboje atsakymą, paaiškinimus ir visus ■!

kainoraščius. t * . ■]

TAZAB, 22 Roland Gardens, London, S.W. 7 ;■

WWWW!

nigus, savo rankomis . iškasė pa
matams griovius ir išliejo pama
tus. Dabar statybos darbai eina 
pirmyn, sienos kyla augštyn.

O kaip yra su Sydnėjaus cent
riniais namais? Pinigai renkami 
jau kelinti metai ir yra surinkta, 
nemaža stirna, bet dabar nieko ne
girdėti, kas yra daroma ar jau pa
daryta centriniams namams įgyti, 
šių namų rėmėjas taip pat norė
tų žinoti, kaip reikalai stovi, nes 
jam rūpi, kas su jo pinigu veikia
ma.

Tiesa, buvo paskelbta, kad na
mas nupirktas ir šiame laikrašty
je buvo jo fotografija. Tai labai 
puiku ir mes visi laukėme, kada 
galėsime susirinkti į lietuviškus 
namus ir dalyvauti jų šventinime. 
Bet, pasirodo, kad šventiniman vis 
dar niekas nekviečia. Eina kalbos, 
kad namo reikalai kabo ore. Jei 
taip, tai palikime jį ir žvalgyki- 
mės kitur, jieškokime kitos išei
ties.

Negaiškime nė vienos dienos. 
Jei neišeina kitaip, dėkimės, visi 
vienon kupeton ir stotykime vie
nus namus Bankstowne, kuriuos 
bendromis jėgomis greitai pasta
tysime. O šiuos užbaigę galėsime, 
vėl bendromis jėgomis, jei bus rei
kalinga, įsigyti kitus Sydnėjaus 
centre.

Antanas Baužė. 

"cosmos" 
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
GAVOME LEIDIMĄ SIŲSTI 
LIETUVON JŪSŲ PAČIŲ SUPA
KUOTUS SIUNTINIUS.
Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu. Įpakavi
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 

apd r audžiame.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
ADRESATAS GAUNA 

siuntinį per 2 į — 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;
r. 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 Victor Ave., 
Picnic Point, N.S.W.

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

nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllinilllllllū

BROWNEJONES Ltd
VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ£ 26.6,0.

19 svarų cukraus
19 svarų taukų ..

. .£ 5. 7.6 
£ 8.18.6

MAISTO SIUNTINĖLIAIS
19 svarų ryžių

19 svarų kiaulienos, sud. k. taukuose ... ■ £ Įl.12.0

1. NORFOLK PL., LONDON W. 2 ENGLAND.
Tel.: Pad. 2797.

Pagelbės pasių.ti siuntinėli šeimai 
VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODA, 

MEGZTINES KOJINES
GARANTUOTAS SIUNTINĖLIŲ PRISTATYMAS ADRESATUI. 

ATVEJU, JEI SIUNTINĖLIS DINGTŲ, 
PINIGAI GRĄŽINAMI.

UŽ SIUNTINĖLIO GAVIMĄ NEREIKIA PRIMOKĖTI.

Rašykite lietuviškai.
REIKALAUKITE MŪSŲ KAINARAŠČIŲ.

BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 
7 V. VAKARO, ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 VAL. P.P.

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

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — £ 24.16.6.

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

3 jard. vii. medi, moteriškai eilutei. 
Moteriiko. eilutė, priedai.
41 jard. batiso medvil. medž. suknelei.
Ii jard. medž. trumpikei (bliuzei).
2 poros mot. apat. su pagražinimais.
Moteriška skarelė.
5 svarai kiaulienos, sudaryto, grynuose 
kiaulienos taukuose.
2 svarai ryžių.
2 svarai cukrau..
Švara, šokolado.

3
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MASU PASTOGt
A.A.

ANTANO PRANAUSKO 
ATMINIMUI

TYLAUS BENDRUOMENĖS 
DARBININKO MIRTIES 

METINIŲ PROGA

Balandžio 11 d sukako vienon

SYDNEJUS
ORGANIZUOJAMAS 

VYRŲ CHORAS
Br. Kiveris Cabramattoje orga

nizuoja vyrų chorą, kurį sudarys 
daugiausiai Cabramattos apylinkė
je gyveną balsingi vyrai, tačiau 
tikimasi, kad chore dalyvaus vie
nas kitas dainos mylėtojas ir iš 
Sydnėjaus bei Bankstowno apylin
kių.

NAUJAS GRYBŲ ŪKIS
Jonas Saroka, mūsų bendruo

menėje bene geriausias grybų au
ginimo specialistas, jau kele- 
ri metai augina grybus prie Rich- 
mondo, kur turi išsinuomavęs ne
mažus plotus žemės. Dabar J. Sa
roka susitarė su bankstowniškiu 
Vincu Dambrausku ir pradėjo kur
ti naują grybų ūkį prie Liver- 

poolio. Kolkas atliekami paruošia
mieji darbai ir tik nedidelis plo
tas, apie 1000 pėdų, teužveista 
grybais. Pirmojo derliaus laukia
ma už šešių savaičių .

PLUNKSNOS KLUBO 

pirmininkas praneša, kad klubo 
narių sueiga įvyks gegužio 19 d., 
sekmadienį, 5 vai. Renkamasi “M. 
P.” redakcijoje.

NAUJA KRAUTUVĖ
EJ. Sadauskai,’ Petersham, 39 

New Canterbury Rd., atidarė de
likatesų krautuvę.

Naujoji lietuvių prekybos įmo
nė yra judriam prekybos rajone, 
gražiai tvarkoma ir turtinga eu
ropiniais bei vietiniais maisto pro
duktais.

Naujiesiems verslininkams pa
linkėkime sėkmės.

ALB BANKSTOWNO APYL.
kontrolės komisija buvo susirinku
si posėdžio, kuriame pasiskirstė 
pareigomis: A. Miliauskas — pir- 
min., B. Žalys — sekretorius ir K. 
žolynas — narys.

HOBARTO PADANGĖJE

Prašome!
Gerb. “Mūsų Pastogės’^ skaity

tojai maloniai prašomi nedelsti 
susimokėti prenumeratą už 1957 
metus. ■

Prenumeratos pinigus siųsti: 
“MOŠŲ PASTOGĖ ’, 
BOX 4558, U.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

Administracija.

Lietuviškasis Hobarto, Tasma-1 
nijoj, gyvenimas neprasidėjo šie
met taip sklandžiai kaip, sakykim,1 
praeitais metais (palyg. “Mūsų 
Pastogės” 1956.2.15 d. numeryje 
tilpusią žinutę).

Į metinį bendruomenės susirin
kimą šauktą š.m. sausio mėn. 20 
d., teatbildėjo... Geriau nesaky
kim kiek narių. Aišku susirinki
mas neįvyko. Ir gražiausia, — ro
dos, niekas dėl to nesijaudino, 
kadangi antrasis susirinkimas te- 
sušaukta kovo mėn. 3 d. Įvyko 
rinkimai, kurių rezultatas yra šio 
ąstato vietos bendruomenės vado
vybė: P. Dirkis — pirmininkas, 
A. Žemaitis -— vicepirmininkas, 

P. štuopys — sekretorius, A. Re- 
deris — iždininkas ir A. Jakštas
— sporto rekalų vadovas.

Rinkimų rezultatus atšvęsti ir, 
turbūt, užmiršti, kad pirmą syk 
Hobarte nebuvo surengta Vasario 
16-sios minėjimas, tautiečiai se
kantį po susirinkimo šeštadienį, 
suėjo pašokti (aš pats tai neėjau, 
nes jie niekad nešoka kadrilio ar 
polkos. Sakoma — primityvu. O 
kaip su “Rock’n Roll”? E?...) į 
senai pažįstamą saliukę prie gelž- 
kelio.

Paminėjus vieną patalpą, atsi
stoja prieš akis ir antroji lietu
viškų sueigų saliukė, prie bažny
čios. Abidvi “svetingos”, bet ir 
viena ir antra daugiau ar mažiau
— pašiūrės. Ne šeimyniškos nuo
taikos jose jieškoti. Turbūt pana
šių minčių akinamas P. Dirkis 
kirstai ėmėsi savų namų įsigyji- 
mo reikalo. Deja, atsidurta kar
čios realybės. Pasirodė, kad prita
riančiųjų asmeniniai biudžetai ne
pakelia visų statybos reikalavimų. 
Nenuostabu. Juk Hobarte nerasi
me nei stambių vaizbūnų nei sa
varankiškai dirbančiųjų savo sri
ty. Daugumas tai cinko fabriko 
darbininkai. Dalis (moterėlės) už- 
sidirba skatiką šokolado ar mar
malade įmonėse. Kaikurie gi ama- 
tininkauja įvairiuose statybos ver
sluose. Tai vietos, kuriose tautie
čiai stengiasi užsitikrinti sau med
žiaginę būklę. Tai jų finansiniai 
šaltiniai, iŠ kurių jie pasistatė ar 
tebestato sau namukus, ir, vienas 
kitas nusipirko automobilį.

Ak, ne visi dirba “po prakai
tu”. Yra ir “baltarankių” lietu
vių čia, Hobarte. Berods penki 
dirba įvairiose įstaigose. Vienas

ammawvwmwms%v.%vaw.w.v.w.w.wav%
ALB BANKSTOWNO APYLINKĖS VALDYBA SU BANKSTOWNO

LIETUVIŲ NAMŲ TARYBA

š.m. gegužio 18 d., MASONIC HALL, Bankstowne, rengia

ŠOKIU VAKAR A, 
< <

kurio pelnas skiriamas Bankstowno Liet. Namų statymo reikalams.
Programoje: baletas, linksmieji broliai ir kit. Gros gera austrų- 

vokiečių kapela ir veiks turtingas bufetas.
Savo dalyvavimu pagreitinkim įsigijimą lietuviško židinio.

Pradžia 7 vai. vakaro.
ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba ir

tautietis yra išlaikęs augštosios 
buhalterijos egzaminus, bet savo 
žinias gali panaudoti tik tebedirb
damas prie “senųjų”. Turime ir 
vaistininkę (perlaikiusią, vietos 
papročiais, farmacijos egzaminus 
su pasižymėjimu), dirbančią vie
name dispansery. Yra ir dantų gy
dytoja, bet ji.... dantį trauktu 
tik “boso” parėdymu. Statybos gi 
inžinieriaus veiksmus diriguoja 
Hydro-Electric ponai. Turbūt tik 
vienam nesakoma kaip ir ką dary
ti. Tai Tasmanijos pirmos eilės vi
rėjui, dirbančiam eilę metų “High- 
field” viešbutyje, K. Maslauskui 
(vargšas, už Šį titulą daug pra
kaito išlieja).

Skaitytojui gali pasirodyti, kad 
tokie įstengtų pastatyti ir gerą 
klubą. Kitose Australijos vietose 
juk irgi ne turtuoliai. Teisybė, bet 
Hobartas (taipgi ir kaimyninis 
Launceston) negali lygintis su ki
tomis vietomis lietuvių gausumu, 
be to, nevisi gi ir čia laikosi prie 
savojo kamieno. O įsigyti lietuviš
kus namus tepasišovė vos dvide
šimt žmonių. Nepaisant keblios 
padėties, vienok šis dvidešimtukas 
savo namus vilisi turėti. Jie nuta
rė problemą pamėginti spręsti lai
mės keliu: kiekvienas sumetė po 
svarą ir sudarė “fondą”, kurį nau
dos loterijos bilietų pirkimui iki 
išloš reikalingą pastatui sumą. 
Visi privalėtų palinkėti jiems sėk
mės.

Viena vistik hobartiąčių lietu
vių gyvenimo apraiška švystelėjo 
sėkminga kibirkštimi. A. Jakštas, 
kaip sporto reikalų vadovui pri

dera, nutarė išmėginti lietuvių už
sidegimą sportui. Tai dar nenau
dota vietos lietuvių dirva, š.m. ko
vo mėn. 14 d. Hobarto sporto klu
bas — “Perkūnas” (perkūniškai 
krausiąs j krepšį) išėjo į gyveni
mą su 14 narių. Pirmuoju jo vei
ksmu buvo šachmatų turnyras, 
įvykęs š.m. kovo mėn. 31 d. (Pir
mą vietą laimėjo A. Kantvilas ir 
antrąją — A. Žemaitis). Keli per- 
kūniečiai stropiai miklinasi žaidi
mams Tasmanijos stalo teniso tur
nyre. Galėtų pasiekti gerų rezul
tatų jei visi nesidrovėtų ginti sa
vo gimtųjų spalvų. Juk Tasmani
jos stalo teniso čempionas yra lie
tuvis A. Andrikonis (taipogi lai
mėjęs pirmą vietą jaunių jieties 
metime). O. ir S. Valaitis nėra 
antraeilis stalo tenisininkas. Vy
rai, reikia tik daugiau savigarbos 
tai ir svetimi gerbs.

Tiesioginiu perkūniečių rūpes
čiu dabar yra krepšinio aikštelės 
gavimas. Saliečių sporto vadovai 
nepasirodė dar paslaugūs esą. Tin
klinio aikštelė beveik įrengta. Tai 
ačiū L. Simanauskui, kuris leido 
pasinaudoti savo sklypu.

Kiekvienam aišku, kad ir spor
tas reikalauja išlaidų, taigi, klu
bas rengia pirmus šokius sporto 
iždui užmegsti. šokiai įvyks š.m. 
liepos mėn. 1 d. R.S.L. Club pa
talpose Macquarie St.

Pabaigai parodysiu vėl netaip

metai, kai Geelonge, gydytojo lau
kiamajame, staiga mirė Antanas 
Pranauskas.

Balandžio 28 d. 10 vai., Bell 
Parko bažnyčioje (Geelonge) už 
jo vėlę buvo atlaikytos gedulinkos 
pamaldos, į kurias susirinko ne
mažas skaičius tautiečių.

Kapinėse, kur ilsisi jo palaikai, 
brolio Jono rūpesčiu pastatytas 
gražus antkapis (su atitinkamu 
lietuvišku įrašu), kurį pašventino 
kun. Kelly.

Rašančiam šias eilutes su velio
niu yra tekę keletą metų bendra
darbiauti organizaciniame ir apla
mai visuomeniniame darbe. Tai 
būta nepaprastos ištvermės, neiš
senkamos energijos atsidavusio 
lietuviškajam reikalui žmogaus. Jo 
namas buvo lietuviškosios ben
druomenės namas, kur vykdavo 
bendruomenės valdybos, namų sta
tybos komiteto, savaitgalio mo
kyklos, Kultūros Fondo, LAS bei 
kitų posėdžiai, susirinkimai, pasi
tarimai.

Nepaprastai mylėjo vaikus. Sa
vaitgaliais jo kieme ir name šei
mininkaudavo vaikai: jie žaisdavo 
krykštaudavo kiek tik jų mažos 
širdys geisdavo ; Jis juos vaišin
davo saldumynais; paauglesnės 
mergaitės virdavo kavą, ruošdavo 
užkandžius “visai šeimynai”. An
tanas taip pat dalyvaudavo mažų
jų puotoje, o išeinant juos daž
nai apdalindavo smulkiais pinigė
liais, kad jo svečiai pakeliui į savo 
tėvelių namus nekęstų troškulio...

Vaikai žinodavo, kad pas Anta
ną atėjus tegalima kalbėtis tik 
lietuviškai, nes jeigu kuris pradė
davo kita kalba čiauškėti, tokį šei
mininkas išgyvendindavo iš savo 
“dvaro” ir tą dieną tokiam nebū
davo leidžiama dalyvauti lietuviš
koje draugijoje.

Tuo laiku, kada jį ištiko mirtis, 
jis buvo bendruomenės valdybos 
iždininkas Kai buvo perimtos jo 
vestos bylos ir kasa, tai rasta, 
kad Antanas savais pinigais yra 
mokėjęs bendruomenės skolą (ke
liasdešimt svarų) už sklypus, ant 
kurių dabar stovi Geelongo lietu
vių bendruomenės salė. Tą sumą 
jo brolis Jonas paaukojo Geelon
go lietuvių namams.

Velionis nuoširdžiai sielojosi vi
sais lietuvių bendruomenės reika
lais, ir ypač lietuviškąja spaudo, 
kurią remdavo ir kitus ragindavo 
prenumeruotis bendruomenės laik
raštį. D. Paliulis.

^.įpoptm...
Redaguoja Antanas Laukaitis.

Adresas: 237 Sydenham Rd., Marrickville, N;S.W.

Lietuvių Namų Taryba.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ
(

GERIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKŪNA
9 COWPER STR., ST. KILDA SOUTH, VIC.

Susitikti patogiausia Melbourno Liet. Par. Kioske, 
arba susitarus telefonu — LU 6671.

Užsakymai vykdomi greit ir sąžiningai per Londono ir Stokhol
mo firmas, žiūrint kaip pigiau ir patogiau klijento atžvilgiu.

Duodami praktiški patarimai kokie siuntiniai ir kaip siųsti. Rei
kalaukit liet, kainoraščio ir standartinių siuntinių bei vaistų sąrašų.

Siuvamos mašinos Singer ir Husqvarna, akordeonai ir kit. siun
čiame iki 44 1b. svorio.

Siunčiama ir oro paštu, ypač vaistai, laikrodžiai, nylon kojinės 
ir kt.

Siunčiami ir jūsų pačių sudaryti' siuntiniai (su pirkimo kvitais
ar kainų sąrašu).

Pas Butkūną galite gauti ir įvairiausią lietuvišką spaudą.

jau giedrų paveikslėlį. Spauda ir 
lietuviška knyga labai skurdžiai 
reiškiasi. Priežastis? Vieniems esą 
geras “Mercury” (vietinis dienraš- 
tėlis), kiti negali prenumeruotis 
dviejų lietuviškų laikraščių, o vėl 
kiti sako: norėčiau gauti “Mūsų 
Pastogę”, bet kad “T. Aidus” juk 
vistiek siuntinės...

Tikėkimės, kad sporto klub.o en
tuziastai nuskaidrins ir šį pavei
kslą, — išaiškins, kad bendruome
nės laikraštis yra VISŲ Australi
jos lietuvių spaudos organas.

GARNYS.

FUTBOLAS SYDNĖJUJE

“Kovo” futbolo vienuolikė, šiais 
metais sustiprėjusi keliais užsie
niečiais ir adelaidiškiu B. Lange- 
vičium, tikisi šių metų pirmenybė
se gerai pasirodyti. Komanda yra 
registruota Bankstowno apylinkės 
“A” klasėje. Pirmenybėse daly
vauja 8 komandos, kurių tarpe 
yra- pereitų metų pirmųjų 4-rių 
vietų laimėtojai.

Šiais metais “Kovas” yra sužai- 
dęs vienas draugiškas rungtynes 
prieš Revesby Rovers, kurias pra
laimėjo 1:2 ir trejas pirmenybių 
rungtynes, kuriose “Kovas” lai
mėjo prieš North Bankstown 6:3 
(3:1). Įvarčius pelnė Norvilaitls 

4, Ruša 1, Kopūstas 1 ir prieš No
va Athletic 4:3 (3:1). Šias rung
tynes ko v iečiai laimėjo po gana 
sunkios, bet gražios ir permainin
gos kovos prieš pereitų metų pir
menybių laimėtoją. Įvarčius įkir
to: Kopūstas 3 ir Norvilaitis 1. 
Geriausias aįkštėje buvo “Kovo” 
jaunasis žaidėjas D. Gruvytis.

KOVAS — CAMDEN 2:3 (2:2)

27.4.57. Kovas žaidė prieš gana 
iš toli atvykusį Camdeną. Priešas 
nustebino koviečius savo kietumu 
ir veržlumu, šiose rungtynėse kiek 
silpniau pasirodę “Kovo” gyni
mas. Nors žaidimas buvo ir apy
lygis, bet laimėjimą priešui nu
sprendė buvęs gana vienašališkas 
teisėjas, kuris užskaitė* ‘Kovo” 
nenaudai trečiąjį iš už galinės li
nijos įmuštą įvartį. Abu įvarčius 
“Kovui” pelnė V. Kopūstas. Ge
riausi aikštėje buvo Gruvytis, Ko
pūstas Ir Valionis.

JuBa.

PAREMKIME ŽAIDĖJUS

“Kovo” sportininkai Sydnėjuje, 
atstovaudami lietuviams australų 
ir svetimtaučių tarpe, šalia ben
druomenės materialinės paramos 
yra lygiai reikalingi ir moralinės 
paspirties, kas sukelia jiems di
desnį ūpą ir dažnai nulemia rung
tynes. Sportininkai, tiek futboli
ninkai, tiek krepšininkai, kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
sportinėse varžybose, kur yra gi
namas lietuvių vardas.

Krepšinio rungtynės vyksta 
antradienių vakarais Sydney High 
School, prie Moore Park, krepši
nio naujoje salėje, o futbolas yra 
žaidžiamas kiekvieną šeštadienio 
popietę Bankstowne .

Iki bus gauti pirmenybių tvar
karaščiai, kurie bus paskelbti spau
doje, norintieji gauti bet kokių in
formacijų apie futbolą, gali skam
binti sekcijos vadovui bet kuriuo 
laiku telefonu LL 5727.

KREPŠINIS

šiais metais Sydnėjaus “Kovo” 
krepšininkai, prasidėjus žiemos 
sezonui, yra užregistruoti ir žaid
žia St. George’s lygos “A” klasės 
pirmenybėse. Rungtynės vyksta 
antradienių vakarais ir tęsis apie 
tris mėnesius.

Pirmąsias savo rungtynes “Ko
vas” žaidė balandžio 30 d. prieš 
gana stiprią australų Scarbou- 
rough Park komandą ir laimėjo 
69:50 (35:29). šiose rungtynėse 
ypatingai gerai sužaidė Kovo puo
limas. Visam komandos žaidimui 
sumaniai ir gražiai vadovavo iš 
aktyvaus sporto pasitraukęs, bu
vęs “Kovo” krepšininkas V. Kože- 
niauskas. Taškus pelnė: Vasaris 
28, Kriaucevičius 23, Gasiūnas 12, 
šutas 6, Bernotas 0, Binkauskas 0.

KREPŠINIS PER TELEVIZIJĄ
Sydnėjaus televizijos stotis ATN 

Channel 7, nuo š.m. gegužio mėn. 
4 dienos kiekvieno šeštadienio po
pietę nuo 5 iki 6.45 vai. transliuo
ja dvejas krepšinio rungtynes.* 
Geriausiai komandai ši stotis yra 
paskyrusi pereinamąją taurę. Pir
mosiose rungtynėse už St. George 
lygos rinktinę žaidė ir “Kovo” puo
likas V. šutas. Ateityje galima bus 
pamatyti ir daugiau lietuvių žai
dėjų, atstovaujančių savo lygos 
rinktinę.

★ Sov. S-gos šachmatų pirme
nybių pusfinaly, Leningrade, ži
nomas lietuvis šachmatininkas V. 
Mikėnas pasidalino 6-7 vietą (tik 
puse taško atsilikęs nuo. Ų5 vie
tos, kurią dalinosi didmeisteriai 
Spasskij, Toluš ir kiti žymūs meis
teriai). šiose pirmenybėse didmeis- 
teris Kotov atsidūrė 15-toj vietoj, 
o didmeisteris Ragozin 18-toje.

Pajieškojimai
■*i Genovaitę Pauliukonytę — 

Ališauskienę su vyru Vincu ir sū
num Arvydu, prašo parašyti: Leo
nida Stukas. 7028 South Campbell 
Ave., Chicago 29, Illinois, U.S.A. 
Yra žinių iš motinos.

★ Balio Gabė» ir Kosto Vaičiu- 
kėno, kilusių iš Užpalių va|ą> Ute
nos apskr., jieško E. Gabieq#. Ra
šyti: F. Kaunelis, Junction Shaft, 
Via Cooma, N.S.W., Australia.

★ Alberto, Fabijono Simanavi
čiaus jieško iš Lietuvos ir Eleono
ros Tumienės — brolis iš Kazaks- 
tano. Rašyti: J. Sriubas, 109 To
wer St., Leederville, W.A.

★ Baubinų šeima, kilusi iš Ru- 
dakiškių km., Salako vai., prašoma 
atsiliepti šiuo adresu: Mintis Pty. 
Ltd., Fredbert St., Leichhardt, 
Sydney, N.S.W.

ALB Cabramattos Apylinkės Valdybos ruošiamas

ŠOKIU VAKARAS — BALIUS c
įvyks š.m. gegužio mėn. 17 d., penktadieni, 7 vai. vak.

**w*««*m^***«**»«*w*m*o*w*m*w*****«*«^****«*w****w*«»*«**»**m*«**w*m^*m*w*m*w*w****oĮw*m:w*m*»«*m**«*m*w*w*m*w*m* CABRAMATTOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NAUJOJOJ

Ir mergelė, ir bernelis
Ir mamytė, ir tėvelis

Neatsilieka 
Rezervuota

Dėl martelių, dėl žentelių 
Skuba į Lietuvių Namų balių.

dėdė ir teta — 
čia visiems vieta.

CIVIC HALL SALĖJE (Railway Pd.)

Turtingas bufetas, gera muzika ir programa.
Maloniai kviečiami visi Sydnėjaus ir apylinkių lietuviai.

PO GAVĖNIOS, PIRMAS RUDENS BALIUS
Melbourne š.m. gegužes 24 d.

LIETUVIŲ NAMŲ BALIUS
RICHMOND TOWN HALL (BRIDGE ROAD).

Jauki salė. Puiki kapela, šilti ir šalti užkandžiai. Jūsų užsakyti 
įvairūs gėrimai ir alutis su putele. Daug baliaus staigmenų nuteiks 
linksmai ilgam laikui.

Balius tęsis nuo 8 vai. vakaro iki 2 vai. ryto. Vietos užsakomos 
pas N. Butkūną ir J. červinską bibliotekoj ir telefonu WM 6032 — 
pas V. Bosikį.

I salę važiuojama iš Flinder St, (City) tramvajais 27, 28, 48 iki

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

ROSE

24 sustojimo.
MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO TARYBA.

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.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, (Tel. 
WB 1758), for the publisher Vytautas Simniikis, as Pre.ldent of tho 
Australian — Lithuanian Community — 779 Elizabeth St., Zetlan .
Sydney, N.S.W. (Tel. MX 2120). . . -
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