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SYDNĖJUS, 1957 m. birželio 3 d.

AMERIKOJE NEBEBUS 
PASIUNTINIO

MIRĖ POVILAS ŽADEIKIS
Tai ne mūsų, o “The New York 

Times” didžiojo Amerikos dienraš
čio, 1957 m. gegužio 14 d. laidos 
antraštė ryšium su ministerio ža- 
deikio staigia mirtimi.

“žadeikis buvo J.V. Pasiuntinys 
Pabaltijo Kraštų, 1940 m. sovietų 
pagrobtų”, rašo laikraštis paant
raštėje ir toliau spausdinasi šitokį 
savo bendradarbės Vašingtone, 
Bess Furman, straipsnį:
“Lietuvos Ministerio Juntg. Val

stybėse Povilo žadeikio mirtis bai
gė jo septyniolikametį atstovavi
mų pavergtajam kraštui.

“Žadeikis sekmadienį mirė nuo 
širdies smūgio.

“Lietuva tai vienas tų Pabalti
jo kraštų, kuriuos 1940 m. užėmė 
sovietai. Tuo metu žadeikis jau 
buvo penkeris metus atstovavęs 
Vašingtone savo kraštui.

“Valstybės Departamento pro
tokolo skyrius šiandien pareiškė, 
kad niekas negalės pasinaudoti jo 
turėtuoju titulu, nes nėra valsty
bės galios, kurį paskirtų,' nėra 

vyriausybės ar vyriausybės trem
tyje.

“žadeikio vietoje 'gali būti pa
skirtas charge d’affaires (įgalio
tinis), kaip padaryta Latvijos Mi
nisterio Alfred Bilmanis mirties 
atveju. Tokį įgaliotinį, Dr. Ar
nold Spekke, parinko Londone su- 
sivažiavę Latvijos ambasadoriai.

“Trečiasis toks užmarštin nu
stumtas Pabaltijo kraštas, Estija, 
teturi tik atstovybės įgaliotinio 
pareigas einantį generalinį kon
sulų Johannes Kaiv New Yorke. 
Jie -ministerį čia turėjo tik kelis 
mėnesius tarp I ir IT pasaulinių 
karų.

“Jungtinės Valstybės niekad ne
pritarė sovietams dėl tų trijų 
kraštų užėmimo ir dar tebepripa- 
žįsta juos.

“Valstybės Departamentas pa
reiškė, kad pereinamuoju laikotar
piu įgaliotinio pareigas eina Juo
zas' Kajeckas, vienintelis likęs 
Lietuvos pasiuntinybės narys. Lie
tuvos diplomatinės tarnybos gal
va, Stasys Lozoraitis, iš Italijos, 
paskirs Žadeikio įpėdinį. Lozorai
tis ketvirtadienį atskrenda iš Ro
mos į ministerio laidotuves.

“Žadeikis gimęs 1887 m. kovo 
mėn. Žemaitijoje, Lietuvoje. Tuo 
metu Lietuva buvo rusų carinės 
imperijos dalis. Rusai Lietuvoje 
stipriai laikė valdžios vadeles, 
drausdami mokytis savo kalbos, 
literatūros, istorijos ir geografi
jos.

“Jaunasis Žadeikis tuos dalykus 
studijavo slaptuose rateliuose. Vė
liau jis studijavo Petrapilio uni
versitete. Kai po 1904 m. rusai 
leido spaudų, jis rašė lietuviš
kiems laikraščiams. Universitetų 
baigė 1912 m.

“Pašauktas rusų kariuomenėn, 
pirmojo karo metu tarnavo Kau
kazo brigadoje, -gaudamas už savo 
tarnybų keletą augštų carinių at- 
sižymėjimo ženklų”.

Gale autorė sužymi P. žadeikio 
įvairias eitąsias pareigas. Nebe- 
kartojame tai, nes patys neseniai 
esame minėję jo sukaktį ir ta pro
ga suminėję jo praeities gyveni
mo įvykius. Skaitytojui labiausiai 
įsidėmėtinas Valstybės Departa
mento nusistatymas, kuris sako,

Diplomatinės kelionės
Prieš kurį laikų kom. Kinijoj, 

Indonezijoj ir kituose Azijos kraš
tuose lankėsi Sov. Sąjungos Augš- 
čiausios Tarybos prezidiumo pir
mininkas maršalas Vorošilovas. 

Jam buvo suorganizuoti iškilmin- 
įgi priėmimai, bet Indonezijos sos
tinėje įvyko ir protesto demonst
racijų. Kaikurie Indonezijos laik
raščiai labai aštriai kritikavo savo 
vyriausybę dėl Vorošilovo pakvie
timo, nes jo vizitas valstybei kaš
tavęs krūvų pinigų. i

Prezidento Eisenhowerio pa
kviestas 10 dienų vizitui į JAV- 
bes buvo nuvykęs Pietų Vietnamo 
prezidentas.

★ Į Ankarą oficialaus vizito bu
vo atvykęs Vak. Vokietijos pre
zidentas, lydimas užsienių reikalų 
ministerio.

★ Austrijos prezidento rinki
muose laimėjo Austrijos socialistų 
partijos kandidatas Adolfas Ser- 
fas.

Nusiginklavimo 
Konferencija

Londone vėl atnaujintos nusi
ginklavimo derybos. Amerikos de
legatas Harold Stassen Londono 
aerodrome pareiškė, kad jis turįs 
vilties, jog būsią galima pasiekti 
susitarimo, bet netikįs, kad būtų 
pasiekta tokių rezultatų, kurie 

reikštų pilną nusiginklavimą. Jis 
mano, kad galima sumažinti ar 
bent apriboti gainklavimosi var
žytynes. čia jis pasakė, kad dery
bose su Sovietais būsiąs rūpestin
gai atsargus.

MR. MENZIES
IŠVYKO LONDONAN

Australijos ministeris pirminin
kas, dar nesustiprėjęs po ligos, 
ir, kaip jis pats pareiškė Pertho 
aerodrome, dar jaučiąsis “silpnas 
per kelius”, Arkadia laivu išvyko 
į Londoną, kur dalyvaus Britų 
Tautų ministerių pirmininkų kon
ferencijoje, kuri prasidės birželio 
mėnesį.

VOKIETIJOS SUJUNGIMO 
PROBLEMA

Iš Bonnos pranešama, kad Vak. 
Vokieteija yra pasirengusi Vokie
tijos sujungimo klausimą spręsti 
balsavimo keliu. Tai reikštų, kad 
vakarinės ir rytinės Vokietijos 
gyventojai laisvai pareikštų savo 
valių balsavimu. Vak. Vokietija at
metą Maskvos siūlomų tarp Vak. 
ir Rytų Vokietijos vyriausybių 
tiesioginį derybų kelių, kur kiek
viena šalis turėtų veto teisę. To
kiu keliu einant tebūtų tik laikas 
gaištamas ir rezultato niekada ne
būtų pasiekta, nurodo savo _pa- 

reiškime Bonna.

kad po min. P. žadeikio mirties 
Vašingtone, pačiame reikšmlngiau- 
siame VakaPų pasaulio politikos 
centre, Lietuva šiuo tarpu jau ne
beturi pilnateisio pasiuntinio.

“The Ne* York Times” šalia 
straipsnio išsispausdino ir P. Ža
deikio fotografiją.

Eisenhowerio —
Adenauerio pasitarimai
Iš • Vašingtono pranešama apie 

pasitarimus tarp JAV-bių prezi
dento Eisenhowerio ir Vokietijos 
Federalinės Respublikos kancle
rio dr. Konrado Adenauerio. Pa
skelbtas šių pasitarimų bendras 
komunikatas rodo, kad pagrindi
niai politikos tikslai ir siekimai 
abejų kratšų yra vienodi. Skel
biama, kad Vokietijos sujungimo 
problemų sprendimo turį būti pa
siekta prieš susitariant su Sov. 
Rusija dėl nusiginklavimo; taikos 
ir laisvės išsaugojimas priklauso 

nuo pašalinimo tarptautinės įtam
pos, esančios tarp laisvojo pasau
lio ir Sov. Rusijos. (Dėl įtampos 
palaikymo kaltinama Maskva). 
Nurodoma, kad jeigu Sov. Sąjun
gos vadai nuoširdžiai nori suma
žinti tarptautinę įtampą, tai 
geriausiai šitai gali įrodyti suda
rydami sąlygas sujungti Vokieti
jai balsavimo keliu. Prezidentas ir 
kancleris pripažino, kad NATO 
(Šiaurės Atlanto Sąjunga) yra 
gyvybiniai svarbus faktorius pa
saulio saugumui. Jie tad suta
ria, kad NATO gynybos pajėgos 
turi būti ir toliau stiprinamos.

Prezidentas užtikrino kanclerį, 
kad Amerika nusiginklavimo su
tartį tepasirašys tada, kai ją pri
ims NATO valstybės. Eisenhowe- 
ris pabrėžė, kad JAV nepriims jo
kių nusiginklavimo sąlygų, jei tai 
galėtų sutrukdyti Vokietijos susi
jungimui.

Politiniai stebėtojai mano, kad 
šis pasitarimas yra žymus dr. 
Adenauerio politinis laimėjimas.

• Maskva pakartotinai kreipė
si į Vak. Vokietiją, reikalaudama 
papisakyti, ar ji nežada apsigink
luoti atominiais ginklais.PINIGAI IR

Antiamerikietines , 
Nuotaikos

Pastaruoju metu Amerikoje jau
čiamas susirūpinimas dėl įvyku- 
ių demonstracijų, nukreiptų prieš 
amerikiečius užsieniuose. Kiek 

anksčiau tokių demonstracijų yra 
buvę Japonijoje, Korėjoje, o perei
tų savaitę Formozoje, kur demon
stracijos virto tiesiog riaušėmis. 
Fromozoje demonstracijoms pag
rindų davė teismo sprendimas, 
kada už nušovimą formoziečio 
amerikietis seržantas nebuvo nu
baustas, bet tik išsiųstas iš For- 
mozos. Riaušių metu buvo užpul
ta ir sudaužyta Amerikos amba
sada. Nukentėjo ir kitos ameri
kiečių nuosavybės.

Ryšium su šiuo įvykiu Ameri
cans the New York World Tele
gram rašo:

Vienas iš silpniausių JAV už
sienių politikos aspektų yra idėja, 
kad draugus galima įsigyti už pi
nigus” .

Toliau laikraštis iškelia prie
žastis, kodėl užsieniuose vis la-

ŽEMĖS DREBĖJIMAI 
TURKIJOJ

Pastarosiomis dienomis Turkijo
je įvyko pakartotini žemės drebė
jimai. Jų centras — apie 110 my
lių nuo Istabulo, šalies sostinės. 
Ikšiol nustatyta, kad apie 100 
žmonių žuvo, apie 150 sužeista ir 
sugriauta arba apgriauta apie 2000 
namų.

Kelias
RAUDONOSIOS REPLĖS 

VĖL SUSISPAUDŽIA

Iš Vienos pranešama, kad Mas
kva vėl pradeda suveržti reples, 
kurios ,atrodė, buvo beatsileidžian- 
ęios. Satelitiniuose kraštuose ru
siškojo komunizmo pirespauda 
pradeda reikštis tokioj pat aštrioj 
formoj, kaip buvo prieš Vengrijos 
tautinę revoliuciją ir Lenkijos 
įvykius.

* Praeitų savaitę Budapešte pa
sirašyta sutartis, kad Sovietų įgu
los “laikinai” ir toliau pasiliks 
Vengrijoje.

★ Lenkijos komunistų partijos 
vadas Gomulka ir premjeras Cy- 
rankiewicz grįžo iš Maskvos į 
Varšuvą. Maskvoje jie maldavo 
Kremliaus vadus gelbėti Lenkiją 
iš ekonominės krizės.

★ Komunistinės Jugoslavijos 
prezidentas maršalas Tito, kurio 
santykiai su Maskva pastaruoju 
metu, buvo smarkiai pašliję, pa
reiškė, kad santykiai su Sov. Są
junga, kaip ir su kitais komunis
tiniais kraštais, kasdien gerėja. 
Tito manąs, kad visos komunisti
nės valstybės gali ir turi glaud
žiai bendradarbiauti.

*■ Į Budapeštą išskrido Sov. 
Sąjungos užsienių reikalų min. 
Gromyko ir gynybos ministeris 
maršalas Žukovas. Jie tarsis dėl 
sovietinių bazių “įteisinimo” Ven
grijoje. Maskvos radijas paskel
bė, kad raudonarmiečiai palieka
mi Vengrijoje kaip karinė užtva
ra prieš Vakarų militarinį bloką, 
bet nesikiš į Vengrijos vidaus rei
kalus.

* Politiniai stebėtojai mano, 
kad Lenkija atsidūrusi ekonomi-DRAUGAI
biau stiprėja antiamerikinis jaus
mas. Nurodomos šios priežastys: 
I. JAV-bės turinčios perdaug ka
rių kituose kraštuose, 2. Praraja 
tarp tuose kraštuose esančių ame
rikiečių turtingumo ir vietos gy
ventojų skurdo, 3. Per dažnai ir 
per daug matomai amerikiečiai ki
tuose kraštuose reikalauja ir gau
na privilegijų.

NAUJAS DANIJOS

PARLAMENTAS

Danijos parlamento rinkimams 
praėjus atsistatydino socialdemo
kratinė Danijos vyriausybė. Nors 
šiuose rinkimuose parlaimėję 4 
vietas socialdemokratai dar tebėra 
pati stipriausia partija, turinti 70 
atstovų, bet galimas dalykas, kad 
naują vyirausybę sudarys libera
lai (45 ats.) įtraukdami koalicijon 
konservatorius (30 ats.) ir social
liberalus (14 ats.)

AUSTRALAI GYDYTOJAI 
VYKS Į MASKVĄ

Australų dienraščiai praneša, 
kad 6 australai gydytojai yra pa
kviesti vizituoti Sov. Rusijos li
gonines ir kitas sveikatos apsau
gos įstaigas. Minimos gydytojų 
pavardės iš Newcastlio, Sydnėjaus 
ir Melbourne. Australai savo lė
šomis turėtų nuskristi iki Čekos
lovakijos sostinės, o iš ten juos 
pasiimtų sovietiniai lėktuvai ir vi
sas išlaidas apmokėtų Maskva.

atgal
niuose sunkumuose desperatiškai 
jieško paramos ir todėl Lenkija 
Maskva ima į savo glėbį.

Lenkija reikalinga daugiau kaip 
£ 150 milionų paskolos anglių 

kasykloms, įmonėms ir žemės ūkiui 
modernizuoti bei būtino reikalin
gumo prekėms pirkti.

Ji pagalbos kreipėsi į Sov. Ru
siją, nes JAV-bės tepasiūlė tik 
trečdalį Lenkijai reikalingos pa
ramos.

IRANO VYRIAUSYBĖS 
DELEGACIJA MASKVOJE

Sovietų “Tašo” agentūra prane
ša, kad į Maskvą buvo atvykusi, 
Sov. Sąjungos vyriausybės pa
kviesta, Irano vyriausybinė dele
gacija pasienio klausimams išsi
aiškinti. Irano delegacijai vadova
vęs korpuso generolas, senatorius 
Amonola Dzachanbanis. Delegaci
ja, kaip skelbia “Tąsąs”, atvykusi 
ryšium su tuo, kad “pasirašytų su
tartį dėl Sov. Sąjungos — Irano 
sienos režimo ir dėl pasienio kon
fliktų ir incidentų sureguliavimo 
tvarkos”. *

NAUJI ATOMINIAI BANDYMAI
JAV-bės pereitą savaitę Neva- 

dos dykumoje atliko naujus atomi
nių bombų sprogdinimo bandy
mus, atidėtus kurį laiką dėl ne
palankaus vėjo. Sprogimui įvykus 
31 karo lėktuvas įskrido j radio
aktyvią erdvę padaryti nuotrau
kas.

Nurodoma, kad šiuo sprogdini
mu pradėtas Amerikoje “atominių 
ginklų bandymų vasaros sezo

nas”.

PASENUSIOS LAISVĖS
Čekoslovakijos sostinės gatvėse 

buvo paskleista lapelių, kuriuos 
labai stropiai rankiojo policija. 
Lapeliuose buvo parašyta: “Tai 
mūsų tikėjimas! Mes grumsimės 
su jumis ir kovosime prieš jūsų 
vagyste paremtą ekonomiją; ko
vosime dėl spaudos laisvės, dėl 
susirinkimų laisvės, dėl laisvės 
streikuoti. Tą kovą mes tęsime iš
tvermingai ir atkakliai, visiškai 
nepaisydami aukų, kol bus sutriuš
kintas jūsiškis viešpatavimas”.

Tai ištrauka iš čekų komunistų 
vado Klementi Gottwald kalbos, 
pasakytos 1929 m. parlamente.

ALB Krašto Valdybos 
pareiškimas

Yra pastebėta, kad atskiri as
menys, ar grupės, ruošia parengi
mus, vaidinimus, nurodydami kil
nius tikslus, ir naudojasi visokia- 
riopa lietuvių bendruomenės na
rių parama — vieni prisideda dar. 
bu, kiti didesne ar mažesne pini
gų suma. Tačiau rengėjai nepatie
kia visuomenei jokios atskaitomy
bės.

ALB Krašto Valdyba yra nuo
monės, kad tokius parengimus or
ganizuoją asmenys ar grupės, tu
rėtų duoti viešą piniginę atskai
tomybę per laikraštį, paskelbiant, 
kam paskirtas pelnas, arba viešai, 
spaudoj, pareikšti, kad toks pa
rengimas daromas asmeniniais su
metimais ir atsakomybe.

Šis ALB Krašto Valdybos pa
reiškimais neliečia organizacijų, 
draugijų ir sambūrių, veikiančių 

savo įstatų ribose, ir turinčių kont
rolės komisijas.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

IŠ ALB KRAŠTO 
VALDYBOS POSĖDŽIO

PADIDINAMA
“MŪSŲ PASTOGĖ”

Gegužio 26 d. Krašto Valdyba 
savo posėdyje svarstė “Mūsų Pas
togės” reikalus.

Išklausius valdybos iždininko 
pranešimo apie bendruomenės lai
kraščio finansinę padėtį, išdisku
tavus jo patiektą sąmatą, konsta
tuota, kad “M.P.” materialinė pa
dėtis yra žymiai sustiprėjusi: ge
rokai padidėjo prenumeratorių 
skaičius ir žymiai pakilo pajamos 
už komercinius skelbimus.

Esant tokiai padėčiai svarstyta 
laikraščio padidinimo klausimas. 

Nutarta “Mūsų Pastogę” padidin
ti iki 6 puslapių. Dabartinio for
mato 6 puslapių “Mūsų Pastogė” 
pradedama leisti nuo š.m. birželio 
8 d. Prenumeratos kaina nekelia
ma.

šiame posėdyje plačiai išdisku
tuoti visi klausimai, surišti su šio 
laikraščio redakciniu ir administ
raciniu darbu.

Nutarta ir šiemet ruošti spau
dos balių, kuris įvyks rugpjūčio 
31 d. Cabramattos miesto savival
dybės salėje.

ALB METRAŠČIO 
REIKALU

Australijos Lietuvių Bendruo
menės gyvenimui atvaizduoti, bei 
mūsojo gyvenimo šiame krašte 
faktams užfiksuoti, ALB Krašto . 

, Valdyba ryžosi išleisti metraštį.
Jo redaktorius jau yra pradėjęs 
darbą ir tariasi su asmenimis, ku» 
rie talkaus jam šį sunkų ir atsa
kingą uždavinį įveikti.

Artimiausi bendradarbiai, su 
kuriais reidaktoriui teks dažnai 
pasitarti ii* sykiu dirbti, tegali būti 
tame pačiame mieste gyveną žmo
nės. Tad ir į redakcinę kolegiją 
pirmiausiai pakviesti sydnėjiškiai: 
rašytojas Vincas Kazokas, žurna
listas, Krašto Valdybos narys švie
timo ir kultūros reikalams Julius 
Veteikis ir dail. Vadovas Ratas.

Redakcinė kolegija bus jdar pra
plėsta. Pirmas šios kolegijos po
sėdis įvyko gegužio 19 d. Jame 
aptarta metraščio planas ir artl- 
mausio darbo gairės.

Metraštis apims ne tik pastaro
jo dešimtmečio lietuvių gyvenimą 
Australijoje — jame bus apžvelg
tas lietuvių kūrimasis ir veikla 
šiame -krašte ir ankstesniais lai
kais. Apie tai parašyti sutiko Jur- 
gis Reisgys, kuris turi sukaupęs 
apsčiai medžiagos apie* seniau į 
čia atvykusius lietuvius.

■šia proga prašome visas ALB 
apylinkių valdybas, visų organi
zacijų vadovybes, teatrų, chorų, 
tautinių šokių grupių, sporto klu
bų ir, aplamai, visų- organizuotų 
vienetų bei sambūrių vadovus 
ruošti medžiagą metraščiui. Tu
rintieji tinkamų nuotraukų iš at
vykimo į Australiją, iš savo dar
boviečių, religinių bei kitokių 
švenčių, organizacinio gyvenimo 
ir t.t., malonėkite pas paskolinti 
metraščio redakcijai.

Metraštis bus gausiai iliustruo
tas. Jame tilps ir mūsų rašytojų 
kūrybos. |

Metraščio išleidimas pareika
laus daug darbo ir lėšų. Jis tad 
ir teįmanoma bus realizuoti tik ■ 
visų šiame krašte gyvenančių lie
tuvių sutelktinėmis pastangomis 

bei nuoširdžia talka, į kurią kvie
čiami visi bendruomenės nariai.

Metraščio redaktorius,

1
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At®KUPUOTC£JE
Vt* LIETUUOJE

DEL KO PROTESTUOJAMA?

SIŪLO VISAS KURŠIŲ MARIAS 
I PRIJUNGTI PRIE LIETUVOS

“Karas” tarp Lietuvos ir 
Kaliningrado žvejų.

Vilniaus “Tiesa” atspaude Ne
ringos MŽS direktoriaus Zigmo 
Bakaičio ir “Pasieniečio” žvejų 
artelės pirmininko Jono Norkev- 
čiaus siūlymus žvejybos tvarky

mui Kuršių mariose.
Rašoma, kad iš bendro 1613 kv. 

kilometrų Kuršių marių ploto Lie
tuvos. respublikai priklausą tik 
413 kv. kilometrų. Tame ketvir
tadalyje ploto intensyviai žvejoja 
7 žvejų artelės. Kaliningrado (Ka- 
ralaučiaus) sričiai priklausančiuo
se vandenyse žvejų esą daug ma
žiau. “Kai mūsų žvejai nuplaukia 
į Kaliningrado srities vandenis, 
pasitaiko nesusipratimų, kai kada 
jiems uždraudžiama žvejoti. Per
nai mūsų žvejai sužvejojo mažai 
karšių. Gi neapžvejuotuose plo
tuose gausu netik šių žuvų, bet 
ir sterkų ir kitų. Nežvejoja jų ka
liningradiečiai, neduoda žvejoti ir 
mums”.

Su unguriais esą panašiai. Pa
grindiniai ungurių telkiniai esą už 
Nidos, kur jų sugaunama maždaug 
4 kartus daugiau, negu vandeny
se prie Lietuvos. Kaliningradie
čiai ungurių negaudo ir neduoda 
Lietuvos žvejams gaudyti. Kali
ningradiečiai neleidžia Telmano 
vardo žvejų artelei nei didstinčių 
žvejoti. O dėl žaliavos stokos iki 
šiol negali pilnu pajėgumu dirbti 
Nidos bei Rusnės žuvies apdoro
jimo įmonės. Toliau rašoma:

“Kokia peršasi išvada? Kuršių 
mariose turi būti vienas šeiminin
kas. Kas turėtų būti šeimininkas? 
Mūsų manymu, Kuršių marias rei
ktų pavesti Tarybų Lietuvai. Ka
liningradiečiams dėl to nuostolių 
nebūtų, nes jie turi kitas marias 
ir daugiau žvejojamų vandenų”.

Bakaitis ir Norkevičius skund
žiasi ir dėl brakonierių, kurie tarp 
Klaipėdos Ir Juodkrantės ištrauko 
ungurių gaudykles ir nurankioja 
žuvis. Su lašišų žvejyba taip pat 
esą netvarkoje. “Kai lašišos plau
kia i Nemuną neršti, jas žvejoti 
uždrausta. O tuo metu jų kaip tik 
daugiausia sužvejojama ir parda
vinėjama turguje.”

— Vilniaus Antakalnio gatvės 
gyventojai skundžiasi, kad jų 
kvartale nesą valgyklų, nors gy
veną ir dirbą nemaža darbininkų 
ir tarnautojų. Norint papietauti 
tenka važiuoti į Gorkio, Dzeržins
kio ir kitas gatves, — rašo Vil
niaus “Tiesa”.

— Vilniaus “Tiesos” Nr. 81 ve
damajame rašoma, kad Pasvalio, 
kaip lygiai ir visame Anykščių 

rajone, parduotuvėse dažnai trūks
ta pačių reikalingiausių prekių. 
Pav. Anykščių rajone tik vienoje 
parduotuvėje galima gauti drus
kos, o cigarečių veik niekada ne
galima nusipirkti. Kartais parduo
tuvių tarnautojai prekes išdalina 
savo pažįstamiems, o pirkėjai jų 
taip ir nemato.
— “Tiesa” bara apsileidusius teks
tilės pramonės planuotojus ir va
dovus. Nurodoma, kad fabrikai iš
leidžia blogos kokybės audinius, 
o kad pirkėjai nepastebėtų, audi
nius perdažo tamsia spalva. Esą, 
kol ministerja patvirtina naujų 
audinių gamybos planus, kartais 
praeina du metai.

— Vilniaus radijo praneša, kad 
“Lietuvos sielininkai, dirbantieji 
Lietuvos ir Karelijos upėse, pri
statys į tolimesnio transportavi
mo vietas 100.000 klm. miško med
žiagos daugiau, negu praėjusiais 
metais”.

Taip naikinami užgrobtų kraštų 
miškai.

— Už smulkią spekuliaciją, kaip 
skelbia okup. Lietuvos laikraščiai, 
bausmės būsią iki 2 metų kalėji
mo. Nieko nesakoma apie stambią 
spekuliaciją, nes ja, atrodo, ver
čiasi tie, kurie kitus baudžia už 
smulkią spekuliaciją.

— Vilniaus “Tiesa” bal. 28 d.

vedamajam ragina valstiečius že
mę įdirbti arkliais ir sėti ranko- 
piis, nes sėjamosios mašinos kai- 
kur vis dar nespėjama atremon
tuoti, o naujos nesukomplektuo
tos. Gi nesulaukiant traktorių, 
kolchozininkams patariama į žag
reles įkinkyti arklius. Jeigu kur 
jų yra.

— Vilniaus televizijos centre 
baigtas įrengimų montavimas ir 
balandžio mėn. gale įvyko pirmoji 
bandomoji transliacija.

— “Tiesa” Nr. 85 rašo, kad vyk
dant kolchozuose kluonų statybos 
planą, pristigus statybinės med
žiagos, reikią griauti buv. viensė
dijų kluonus ir iš jų statyti kluo
nus kolchozuose. Elta.

LIETUVIAI ŠVEDIJOJ

Šiuo metu Švedijoje tebegyve
na apie 200 lietuvių, apie 5000 
latvių ir apie 28.000 estų, kurių 
7000 yra švedų kilmės. Švedijoj 
politiniai pabėgėliai yra ■ gerai 
traktuojami ir teisių bei prievolių 
atžvilgiu sulyginti su švedais. Pa- 
baltiečiai čia yra neblogai įsikūrę, 
švedai, kaip rašo “Iltasanomat” 
laikraštis, jais yra patenkinti. Be
veik pusė pabaltiečių yra priėmę 
Švedijos pilietybę, tačiau tautinių 
grupių gyvenimas yra judrus.

NUOMONĖS

SENIMAS IR JAUNIMAS
“Tėviškės Aidų” Nr. 16 (1957 

m. gegužio 2 d.) tilpo str. “Ką 
mes galvojame”. Jį perskaičius 
tad ir kilo klausimas: Ką gi mes 
galvojame, vieni kitiems priekaiš
taudami, vieni kitus užgaulioda
mi?

Nerašyčiau aš šio straipsnio, ir 
neprašyčiau “M.P.” red. jį atspau
sti laikraštyje, jeigu ano “T.A.” 
str. autorius nebūtų užgauliojęs 
“senimo” (prie kurio ir aš save 
priskaitau).

“Ką mes galvojame” straipsne
lio autorius yra jaunuolis iš Syd- 
nėjaus, tad gal net mano kaimy
nas. Bet ne tai svarbu. Tik gaila, 
kad “Ką mes galvojame” str. au
torius nepasirašo savo tėvo pa
varde, o duoda tik inicialus — Al. 
Bu-kas. Betgi spėju, kad jis yra 
dar jaunas vaikinas.

Kadangi šitas “T.A.” bendra
darbis nedrįsta prisiimti pilnos 
atsakomybės už savo žodžius, ne
drįsta savo kaltinamojo akto se
nimui pasirašyti savo pavarde, tad 
ir mano atsakymas tebus tiems 
jaunuoliams, kurie taip, ar pana
šiai, kaip Al. Bu-kas samprotau
ja.

Jaunuoli, tavo išsireiškimai apie 
senius (pamiršti jaunimą o susi
rūpinti patiems apie save), yra 
ne tik drąsūs, bet, sakyčiau aki
plėšiškai. Tu klausi savo str. — 
kur mes buvome tais laikais, kai 
jūs kūrėte skautų bei skaučių or
ganizacijas, kai lipdėte ateitinin
kus? Nagi štai ką mes veikėme: 
mes sėdėjome namuose ir augino
me jums skautukus, skautukus, 
ateitininkiukus. O dabar mano 
klausimas jums jaunuoliai: Kur 
jūs dingote, kai mes užauginę 
“vilkiukus” ir “paukštytes” atida
vėme jūsų vadovybei, tolimesniam 
auklėjimui? Kiek yra jūsų dirban
čių su jaunesniais už jus? Jūsų 
dauguma važinėjatės po “byčius” 
tuo metu, kada “senimas” (ir tik 
labai neskaitlingas būrelis 
jaunimo) renkasi į tautinius mi
nėjimus, bendruomenės susirinki
mus; jūsų pavyzdys jaunesniems 
nėra sektinas, kada jūs pamaldų 
metu stoviniuojate prie pieno ba
ro, rūkote ir “kapojate” angliš
kai. Ar ne pats sakai, kad tėvai 
su meile tau, perdavė tau ir tėvy
nės meilę? Ar ne tavo žodžiai, kad 
jums yra malonesnis Lietuvos pu
šynėlis, negu australiškas “bužas”. 
Tad. kodėl jūs neinate į ruošiamus

Periodika
“Muzikos žinios” Nr. 

4 (157). Yra įdomios medžiagos" 
apie vargonus ir lietuvius vargo
nininkus ir daug žinių iš lietuvių 
ir pasaulio muzikų gyvenimo. Prie
dai: “Lietuvų muzikų vardyno”
VI sąsiuvinys, redaguotas Juozo 
Žilevičiaus, Aleksandro Aleksio 

“Meilė” (vienam balsui su fortepi
jono pritarmu), to paties auto
riaus “Jaunystei” (liaudies moty
vais mišriam chorui) ir M. Ber
nardos “Dvi giesmės” (vienbal- 
sam giedojimui su vargonų pri
tarimu).

“Keleivis” Mažosios Lie
tuvos lietuvių laikraštis, leidžia
mas Vakarų Vokietijoje, šių metų 
1-2 numeryje atspausdino platų 

kapt. L Apyrubio straipsnį “Klai
pėdos lietuviai sportininkai dide
lius darbus atliko”, kuriame pa
tiekiama buvusios Klaipėdos įgu
los ir krašto lietuvių sporto są
jungos “KSS” istorija nuo pat jos 
įsisteigimo iki 1939 metų, kada 
sąjunga buvo priversta baigti vei
kimą. Pereitais metais suėjo 30 
metų nuo jos įsisteigimo. Straips
nio gale autorius kelia klausimą. 
“Ar ateis dar tokie laikai, kada 
lietuviškasis jaunimas vėl galės 
jungtis po KSS vėliava mūsų mie
loje ir laisvoje Klaipėdoje?”, ir 
čia pat atsako: “Nepraraskime 
vilties ir tikėkim, kad tokie lai
kai tikrai ateis”.

Kultūros Fondui auka
— Lietuvybei atrama!

minėjimus, kodėl jūs vengiate 
mūs, kodėl nebendradarbiaujate su 
mumis — “seniais”, kurie jums 
galėtų daug papasakoti ir apie lie
tuviškus pušynėlius ir apie Lietu
vą aplamai?

Kodėl jūs neateinate į bendruo
menės susirinkimus, nesutinkate 
įeiti į valdybas? Kažkas yra pasa
kęs, jog tai “senių” darbas. Su
tinku, kad ir “senimo” eilėse yra 
vengiančių pareigos, bot jų dau
gis yra jau pavargę, tad jūs, jau
nuoliai, turėtumėte stoti jų vie
ton. Vaikščioti tik po vakaruškas 
ir šokti rock’n’ roll, ir po to tar
ti: “seniai, parūpinkite mums na
mus, duokite mums sąlygos, tada 
mes pasižadam neužmiršti lietu
viškai — ten mes pašoksime jums 
lenciūgėlį ir suktinį!”, yra lygu 
mažo vaiko reikalavimui saldainio, 
idant teiktųsi suvalgyti sriubą. 
Tas vaikas nesupranta, kad sriu
ba reikalinga jo sveikatai, bet 
jūs, kurie, pasak Al. Bu-ko jau 
senokai skutate ir “ūsą ir barz
dą”, bet prie tų “gudrybių”, kaip 
reikia išlaikyti lietuvybę, kaip 
reikia statyti bendruomenės na
mą, dar nepriėjote.

Mielas jaunuoli, žinok, kad na
mui pirkti reikalingi pinigai, o pi
nigai renkami iš visuomenės. Gi 
visuomenė, paprastai, nėra tiek 
duosni, kad pati siūlytų pinigus, 
tuo labiau jaunuoliai.

Atleisk, jaunuoli, kad čia tau 
duosiu šitokį pavyzdėlį: atsikėliau 
iš lovos, po sunkios ir ilgos ligos, 
ir tuoj aus išsirengiau rinkti pi
nigus lietuvių namams — jūsų Ir 
mūsų namams. Kulniuoju po vieną 
rajoną, ne arti mano gyvenvietės 
esantį, “ubagauju”, kaip žmonės 
sako, svaro. Vienur sakau: ,Duok 
lietuviškiem namam. Atsako: “ži
nai, kad aš neturiu šiandien nė 
svaro prie dūšios”. Kitur jaunuo
lis aiškina: “Matai, sukišau visus 
pinigus į mašiną. Dabar, ką už
dirbu, eina jos remontui, benzi
nui”. Trečiur: “Et, reiktų, tiems 
lietuvių namams, bet, va, vos už
baigiau savo namelį, supirkau bal
dus, šaldytuvą... ” Dar kitoj vie
toj vaikinas man taip paaiškino: 
“Man jūsų namai nereikalingi. 
Jei aš norėsiu pasišokti, tai nuei
siu pas australus”.

Radau ir tokių (juos pats se
nių kategorijai priskiri), kurie da- 
vė. Grįžau vėlai vakare, išvargęs. 
O kitą dieną reikia eiti į darbą...

ALB Krašto Tarybos V-sios Pa
prastosios Sesijos Prezidiumas 
pareiškė viešą protestą. Prieš ką?

Iš Jurgio Kalno pacituoto strai
psnio ištraukos negalime padaryti 
išvados, kad tenai netiesa būtų 
pasakyta. Jo pasisakymas, kad: 
“Paskutiniame Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavime tautininkai 
atvirai pasisakė paėmę ALB į sa
vo rankas” tai nereiškia, kad 
tautininkai turėjo raštu arba vie
šai nuo tribūnos visiems paskelb
ti. Jei tas nebuvo padaryta, tai 
taip pat nereiškia, kad tokią nuo
taiką tautininkai nerodė suvažia
vime. Ne tik Jurgis Kalnas tą 
jautė ir matė su važiame, bet ir 
kitas Bankstowno lietuvių atstovas 
p. L. Karvelis rašė Mūsų Pasto
gėj, daug anksčiau negu Jurgis 
Kalnas Tėviškės Aiduose, kad 
“Likusieji, kurie sudarė daugumą, 
buvo tautininkai arba jiems pri
tariantieji”. (žiūr. M.P. š.m. kovo 
5 d. nr. 9(411). Apie kitus jis 
taip rašė: “Radikalų kairiųjų, at
rodo, nebuvo. Keletą galėtume pri
skirti nuosaikiųjų liaudininkų gru
pei. Keliolika sudarė dešiniąją 
grupę”. Taigi dauguą sudarė tau
tininkai. Todėl nenuostabu, kad 
p. Karvelis tame pačiame straips
nyje kitoje vietoje taip nudejavo: 
“dabar stovime toli nuo tikro de
mokratijos kelio”.

Dar labiau tą nuotaiką pajuto
me per Krašto Valdybos rinkimus, 
kai prezidiumo pirm. p. kaukus 
ėmė skaityti raštelį, kuriame jis 
išanksto, dar prieš balsavimą, pa
skelbė išrinktuosius į Krašto Val-
dybą ir kandidatus, šis paskelbi-I 
mas kaip tik rodo, kad visas rei
kalas buvo partijos anksčiau ap- 
tartas ir net iki tokių smulkme
nų, kad galėjo p. Daukus paskirs
tyti į išrinktuosius ir kandidatus.

Tik deltos pačios priežasties ii- j 
aš atsiėmiau savo kandidatūrą, i 
kadangi skaičiau jog netinka kan- Į 
didatuoti po to, kai jau buvo pa- 
skelbti išrinktieji.

Taigi toji nuotaika buvo jau
čiama tada suvažiavime ir dabar 
Ji yra tokia pat. Kodėl prezidiu
mas nerado reikalo protestuoti 
prieš p. Karvelį ir Mūsų Pastogę, 
o pasirinko p. J. Kalną ir Tėviš
kės Aidus? Atsakymas gali būti

Čia pavyzdys, kaip sunkiai plau
kia lėšos lietuviškam namui.

Dabar, kas gi tas lėšas, tuos 
pinigus renka? Pavyzdžiui į Syd- 
nėjaus Lietuvių Namų Tarybą bu
vo pakviestas vienos jaunimo or
ganizacijos atstovas — jaunas, iš 
salios žiūrint, energingas ir šau
nus vyras. Bet ar daug šis jau
nuolis bendrajam reikalui talki
ninkavo? Labai nedaug — vos pa
mėginęs rinkti pinigus — tuoj at
sistatydino. Sakyk, kodėl? Ar dėl 
nenoro dirbti su senimu? Ar dėl 
kitų priežasčių? O paskui sakote: 
duokite mums namus, duokite dar
bui sąlygas.

Štai “Kovo” sporto klubas, skai
tau jaunimo organizacija, yra iš
rinkta į Sydnėjaus Lietuvių Na
mų Tarybą. Buvo paskirtas šios 
organizacijos atstovas, bet jis į 
posėdžius neateidavo, o vėliau, kai 
jis pasitraukė iš klubo, tai auto
matiškai išėjo ir iš Namų Tary
bos. Ar pasirūpinta paskirti kitą 
jo vieton? Ne! Ir taip Namų Ta
ryboje nebematyti sporto klubo — 
šiaip garžiai veikiančios jaunimo 
organizacijos — atstovo.

“Senimo” vadovaujama ALB 
Sydnėjaus Apylinkė davė per £250 
lietuvių namams — savo pasižadė
jimą pilnai tesėjo, šito, tačiau, 
negalima pasakyti apie pajėgias 
jaunimo organizacijas. Jeigu visi 
savo pasižadėjimus tesėtume, sa
vo pareigas pilnai atliktume, šian
dien turėtume lietuvių namus ir 
nebereiktų nei “senimui” nei jau
nimui glaustytis po svetimom pas
togėm, nebereiktų prašinėti kitų 
malonės.

Atrodo, kad darbo ir vietos yra 
pakankamai visiems. Tad dirbki
me, dėkime grūdą prie grūdo, kaip 
ta patarlė sako; paslankesnieji 
teparagina nerangiuosius, ir ne
bereiks šūkaloti: “Pamirškite — 
rūpinkitės savim!”

S. Otinas.

Lietuvos Žemėlapis 
Mokykloms

Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la išleido J. Andriaus paruoštą, 
bendradarbiaujant mūsų moksli
ninkams, aštuonių spalvų Lietu
vos žemėlapį su vardynu — kny
gute, kurioje sužymėti visi Lietu
vos vietovių, miestų ir kaimų, pa
vadinimai. Lietuvos žemėlapio lei
dėjas J. Kapočius, LKF švietimo 
vadovui prašant, padarė galimai 
didesnę nuolaidą. Po vieną egzpl. 
kiekvienai mokyklai su persiunti
mo išlaidomis skaitoma 21 šil., ki
tiems 31 šil. 6 penai. Žemėlapiai 
jau gauti Ir juos gali mokyklų 
vedėjai užsisakyti. Be jo galima 
šiuo metu gauti ir vadovėlių: 
Kregždutė II ir III dalis, dr. A. 
šešplaukio, Pratiminė Lietuvių 
Kalbos Gramatika, Aušrelė (ele
mentorius), Esmaičio, Lietuvos 
Istorija. Užsakyti: A. Krausas, 
4 Grandview Ave., W. 3, Vic.

LKF Švietimo Vadovas.

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

Išsikirpkite ir pasidėkite

' vienas, prezidiumas tebegyvena ta 
pačia nuotaika, kuri buvo tada su
važiavime.

Ta pačia proga norėčiau iškel
ti dar veną reikalą vertą rimto 
dėmesio. Savo laiku Tėviškės Ai
dai buvo atspausdinę protokolo 
nuotrauką iš kurios matėsi, kai 
Adelaidės Apylinkės atstovų pasi- 

| tarime Vlikas buvo išvardintas de- 
.magogų bartditų gauja, šiais skau
džiai įžeidžiančiais žodžiais Vliką 
iškoliojo, kaip tk atstovas viešai 
kitų atstovų akyse. Ir tas atsto
vas dalyvavo Tarybos Suvažiavi
me.

Kodėl iki šiol nei Krašto Valdy
ba nei Tarybos Prezidiumas ne
užprotestavo ir neatidavė garbės 
teisman to atstovo, kuris mūsų 
tautos veteranus, susispietusius 
Vlike ir dirbančius pavergtos tė
vynės išlaisvinimui, iškuoneveikė 
ir apšmeižė? Kur reikia jieškoti 
atsakymo?

Aleksandras Mauragis 
Bankstowno LB. Atstovas.

Red. pastaba: Str. autoriui įsak
miai prašant nieko netaisyti ir 

neišbraukti, nes visą atsakomybę 
pasiliekąs sau, str. kalba ir sti
lius palikta originalo.

_ TERROS LEIDINIAI AUSTRALIJOS 
LIETUVIAMS

KIEKVIENA ŠIŲ KNYGŲ VERTA JŪSŲ DĖMESIO, JUMS LIEKA 
į TIK PASIRINKTI

Jurgis Savickis: Žemė dega, 
dviejų didelių tomų atsiminimų ir 
užrašų knyga apie degančią žemę 
ir degančią žmoniją, didžiausias 
ir įdomiausias rašytojo ir diplo
mato Jurgio Savickio veikalas. 
Abu tomai (860 psl.) .. £ 3.4.9

Marius Katiliškis: Užuovėja, no
velių romanas iš šiaurės Augštai- 
tijos kaimo gyvenimo, kritikų nuo
mone, nemirštanti ir nepraeinan
ti mūsų literatūros nuosavybė. 

365 psl............... .. £ 1.1.6

Thor Heyerdahl: Kon Tiki, pla
čiai išgarsėjusi kelionių nuotykių 
knyga, vienas geriausiųjų ir įdo
miausių veikalų kelionių Ijteratū- 
roje. 414 psl. .................. £ 1.4.0

Jieva Simonaitytė: Pavasarių 
audroj, klaipėdietės rašytojos, 

Aukštųjų Šimonių likimo autorės, 
romanas iš Klaipėdos krašto lie
tuvninkų kovų už laisvę ir prisi
jungimą prie Lietuvos .. £ 0.16.0

Mirko Jelusič: Cezaris, istorinis 
romanas iš senosios Romos impe
rijos žydėjimo laikų, vienas įdo- 
miausų ir dramatiškiausių veika
lų Europos istorinėje literatūro
je. Trys tomai po £ 0.13.0, arba 
3 tomai ......................... £ 1.19.0

N. Gogolis: Mirusios sielos, sa
tyrinė apysaka iš senosios Rusi
jos dvaro ir kaimo, nuostabiausio
ji tipų galerija pasaulio literatū
roje. 300 psl..................... £ 1.0.9

Prosper Merimee: Kolombą, žy
maus prancūzų klasiko romanas, 
vaizduojantis žiaurius kraujo ker
što papročius ir jų naikinamus 
žmones Viduržemio jūros salose.

..................... £ 0.14.6

August Gailit: Tomas Niperna- 
dis, novelių romanas, linksma ir 
nuotaikinga estų knyga, išgarsė

^nimiiiuiwiiirimiiiuininnnnniniiiiiniinuHL'niiinniiiTniiiniKiniinmnniinnniifinniniiuiuiiiuiiflHi]i!iiiHiiuiiniiirnnnnuiinnuiiiimaifli.,i

SIUNTINIAMS I LIETUVA I 
(

PIGIAUSIAS IR SAUGIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKŪNĄ

9 Cowper St., St. Kilda South, Vic. Telef. UL 6671. x

KAM SUKTI GALVĄ JIEŠKANT GERIAUSIĄ FIRMĄ?

Mes jieškome ir esame suradę geriausius bei pigiausius kelius 
jūsų siuntiniams ir mielai jums patarnaujame be atlyginimo, siųs
dami kainoraščius, instrukcijas, atsakydami į klausimus.

Užsakyti ar jūsų pačių sudaryti siuntiniai vaistų, drabužių ir 
maisto iki 11 ar 22 1b garantuotai pristatoma papr. ar oro paštu kur 
pageidaujama, — pigiau negu kur kitur.

Mūsų naujas skyrius: M. Gudelienė, 53 Hamilton St., Essendon, 
W. 6, Vic. Tel. FX 4401 (Tram. 49.59 vykti iki 51 sustojimo).

jusi Vakarų Europoje. 315 psl.
............ £0.16.0

Vincas Krėvė: Rytų pasakos, 
nuotaikingų pasakų knyga iš ry
tiečių — indų, persų, arabų gy
venimo ir mitologijos, vienas per
lų V. Krėvės kūryboje .. £ 0.16.0

Liudas Dovydėnas: Broliai Do
meikos, geriausias L. Dovydėno 
romanas iš mūšų kaimo buities 
ir problemų, Lietuvoje apdovano
tas Valstybine’Literatūros premi
ja ..................................... £ 0.16.0

Luigi Pirandello: Pirmoji nak
tis, italų rašytojo, Nobelio premi
jos laureato novelių knyga, vaiz
duojanti gyvenimą ir papročius 
Pietų Italijoje .................  £ 0.9.6

Francois Mauriac: Gimdytoja, 
romanas, vienas būdingiausių ir 
įdomiausių veikalų Nobelio lau
reato Francois Mauriac kūrybo
je ..................................... £ 0.11.3

Paer Lagerkvict: Barabas, iš
garsėjusi ir Nobelio premija pre
mijuota švedo knyga, vaizduojan
ti pirmuosius krikščionybės de
šimtmečius Palestinoje, Kipre ir 
•Romoje. 212 psl.............. £ 0.14.6

Antanas Škėma: šventoji Inga, 
novelių knyga .............. £ 0.16.0

Visas šias knygas australiečiai 
lietuviai, ar pirktų tiesiog iš lei
dyklos, ar apsirūpintų per Terros 
atstovus: N. Butkūną, 9 Cowper 
St., St. Kilda, Vic., ar E. Staij, 
72 Canterbury Rd., Canterbury, 
Sydney, NSW, gauna 30% pigiau 
jų kataloginės kainos. Toki patys 
atpiginimai australiečiams lietu
viams ir visų kįtų Terros leidimų. 
Daugiau informacijų klauskite lei
dykloje, Terra, 3333 S. Halsted 
St., Chicago 8, Ill., USA, arba 
leidyklos atstovybėse augščiau nu
rodytais adresais.
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
RIMTAS

KALTINIMAS
Gerb. p. Redaktoriau,

Viktiorjos Džiugo skautų tun
tas gegužio 12 dieną Melbourne 
turėjo iškilmingą sueigą. Rajono 
vado vyr. skaut. A. Krauso žod
žiais tariant, tą dieną tuntas at
šventė trigubą šventę: 50-ties me
tų jubiliejų nuo skautybės įstei- 
ginjo, skautų patrono šv. Jurgio 
minėjimą ir skautų įžodžio davi
mą.

Gražus būrys mergaičių ir ber
niukų davė iškilmingą skautų įžo
dį ir tuo įsijungė į lietuvių skau
tų šeimą. Tą gražią ir jaudinančią 
įžodžio davimo apeigą skautišku 
saliutu pagerbė skaitlingos vyres
niųjų skautų gretos. Po to sekė 
kalbos.

Vienas kalbėtojų, einąs atsa
kingas pareigas Australijos skau
tų vadovybėje, sveikindamas jau
nuosius skautus, palietė labai opią 
temą: religinį auklėjimą Džiugo 
skautų tunte. Jis apgailestavo 
faktą, kad skautų įžodžio žodžiai 
— tarnauti Dievui, Tėvynei, Ar
timui — nepasitvirtina gyvenime, 
nes tokios svarbios dienos proga 
nei vieno iš duodančiųjų įžodį ne
matęs prie Dievo Stalo. Kalbėto
jas pabrėžė, jog skautybė yra 
gyvenimas ir įžodis išvirsta savęs 
apgaudinėjimu, jei skautas kas
dieniame gyvenime jo nepildo.

Tas sunkus kaltinimas, pasa
kytas atsakingo skautų pareigūno 
didelio būrio jaunimo ir tėvų aki
vaizdoje, kiekvienam ten buvusiam 
iškėlė klausimą: kam tas kaltini
mas taikomas? — Ar įžodį davu
siems 8-12 metų amžiaus vaikams? 
Ar jų tėvams? Ar tunto vadovy
bei? Ar trims lietuviams kuni
gams, gyvenantiems Melbourne 
(sueigoj nė vieno iš jų nesimatė), 
kurie yra pasaukti vykdyti pasto
racinį darbą lietuvių tarpe?

Kalbėtojas nepasakė kam tą 
priekaištą taiko, tačiau kaltinimas 
yra perdaug rimtas, kad galėtų 
būti paliktas negirdomis.

Tėvas.

Gerb. p. Redaktoriau,

Papasakosiu Jums vieną atsiti
kimą, kuris kartą įvyko vienoje 
ALB apylinkėje.

Toje apylinkėje gyveno ir vie
nas lietuvis dailininkas. Vyras ga
bus, ne kartą dalyvavęs ir austra
lų rinktinėse parodose, visur mi
nimas kaip lietuvis. Niekad neat
sisakydavo išdekoruoti scenas mi
nėjimams, paruošti lietuvių tau
todailės skyrelius įvairiomis pro
gomis. Atseit, auksinis aktyvas 
tosios apylinkės balanse.

Kartą tas dailininkas pasiryžo 
ruošti savo darbų parodą. Išsinuo
mavo geriausią miesto galeriją, 
susilaukė visapusiškos moralinės 
paramos iš australų meno draugi
jos. Paroda ruošti, vis dėlto, ne 
toks jau pigus malonumas, tad 
dailininkas ir kreipėsi į apylinkės 
valdybą, prašydamas nors ir ma
žos, bet šiokios tokios paramos.

Žinoma, įvyko posėdis. Keturi 
pasisakė griežtai prieš, vienas už. 
Daugumos nuomonė buvo moty
vuojama: paroda — tai dailininko 
asmeninis biznis, prie ko čia ben
druomenės kasa... Pasisakęs už, 
kalbėjo: žmogus dailininkas visur 
minimas kaip lietuvis — mums iš 
to nauda. Niekados neatsisako tal
kininkauti valdybos darbe — nors 
ir simboliškai reikėtų ir jį iš mū
sų pusės paremti...

Kiek tai liečia konkrečius fak
tus, šitas atsitikimas taip ir už
sibaigė. Lieka tik’ moralų jieškoji- 
mas. Manding, moralas glūdi ne 
fakte, kad valdyba atsisakė pa
remti dailininką. Moralo j ieškoti 
reikia to atsisakymo motyvavime, 
žinia, pasakys kasnors, tai be
raščių galvosena...

Esmėje tragedija tame, kad 
žmonės, turintieji šiokį tokį su
pratimą labai sunkiai priprašomi į 
valdybas. Valdybose tad kar
tais ir matome: arba žmones su 
gerais norais, bet nesuvokiančius 
reikalo, arba žmones, kurie nieko 
neveikia ir daug rečiau pilnai su
prantančius savo pareigos.

Su pagarba, Jūsų skaitytojas
M. Varnelis.

BANKSTOWNO 
LIET. NAMAI

BANKSTOWNO LIETUVIŲ 
NAMŲ RĖMĖJAI:

1. Organizacijos: ALB Banks-
towno Apylinkės valdyba įmokėjo 
£ 450.16.6, Sydn. liet, teatro mė
gėjų būrelis — £ 186.1.0, “Mais-

NAUJA LIETUVIŠKA PREKYBA
Savin. K.E. Sadauskai

39 NEW CANTERBURY RD., PETERSHAM. TEL. LM 3115
, Europietlški ir vietiniai maisto produktai — didžiausias pasi
rinkimas šviežio ir konservuoto maisto. Užšaldytas maistas natūra
liame pavidale, čia pat gausite skaniai paruoštus sumuštinius.

KRAUTUVEI VADOVAUJA PRITYRĖ PREKYBININKAI. 
GREITAS IR MANDAGUS PATARNAVIMAS.

DAUG PREKIŲ PIRKSITE PIGIAU, NEGU KITUR. 
KVIEČIAME UŽEITI — ĮSITIKINSITE.

L’HszsasssasHsasBSHsssEsassspsESEsasasPsssasPspsesssasHsasasasasj-

I
 EUROPIETIS SPECIALISTAS g

OPTIKAS fg
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių Jl Jį 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., K
šeštad. 9-13 vai. J
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. CJ. Telef. Į / g

(Priešais Melbourno Town Hall.) v gCentr. 1819 g

iiiiiiiiiiuiiniiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiK

Siuskite Siuntinius 
PIGIAUSIU KELIU!

Mes esame VIENINTELĖ autorizuota agentūra Australijoje, 
galinti siųsti

SIUNTINIUS TIESIOG JŪSŲ GIMINĖMS l LIETUVĄ.

TIESIOGINIS KELIAS YRA 
GREIČIAUSIAS KELIAS.

Jūs mokate tik vienas persiuntimo išlaidas iš Australijos už 
siuntini Jūsų giminėms į USSR: tai kaštuoja tik £ 1.0.7 11 sva- 
nj siuntiniui.
Supirkįte prekes kur Jums patinka, pirkite ką norite ir atneš
kite (ar pasiųskite paštu) mums, pridėdami pirkimo kvitus 
(maksimalus svoris 11 svarų).
Mes išsiunčiame Jūsų siuntinius tučtuojaus. Visus kaštus su
mokate vietoje ir siuntinio gavėjas absoliučiai nieko nemoka.
Mes garantuojame, kad siuntinys saugiai pasieks adresatą per 
2-3 mėnesius.
NĖ VIENAS SIUNTINYS NĖRA PRAŽUVĘS PER 11 METŲ.

MURRAY’S HEALTH FOOD STORES
91 Darlinghurst Rd., Kings Cross, Sydney.

TEL. FA 5195

to” b-vė — £ 20.0.0, Bankstowno 
Moterų Soc. Globos draugija — 

£ 11.15.0, ALB Cabramattos Apyl. 
v-ba, Sydnėjaus Liet. “Caritas", 
A.L.K.K. draugija — po £ 10.0.0, 
Bankstowno savaitgalio mokykla 
(mokiniai) — £ 9.3.10, Sydn. Lie
tuvių “Atžalos” teatras — £ 5.0.0.

2. Paskiri asmenys: Juozas Si
rutis 50 svarų, Aleks. Mauragis 
40 sv., Ant. Petrauskas 37 sv., J. 
Jencius, A. Jantauskas, Vyt. Ki- 
šonas, Br. Stašionis, A. Ladyga, 
Sankauskas po 35 sv., V. Damb
rauskas, Glionertas, Alb. Lelešius, 
A. Makaras, Jonas Ramanauskas, 
Juozas Ramanauskas, A. švedas, 
V. Zakarevičius, P. Zaremba po 30 
sv., Juozas Bartkevičius 27 sv. K. 
Badauskas, R. Jaselskis, č. Kan- 
teika po 25 svarus, O. Motuzas 
22 sv. M. Chodosevičius, J. Griš- 
kaitis, Kelertas, J. Matekovas, Z. 
Vičiulis po 20 sv. L. Zigaitis' 19 
sv., Br. Genys ir Karpis po 16 
sv. V. Kazlauskas, Jon. Penkai- 
tis, Paltanavičius, Ant. Paškaus- 
kas, J. Reisgys, St. Šalkauskas po 
15 sv. B. Pūkas 14 sv. M. Naku- 
tis 13 sv. Mikutavičius ir K. Žo
lynas po 12 sv. St. Blumas ir Zit- 
kauskas po 11 sv. J. Auglys, K. 
Belkus, I. Baravykas, J. Bartinin- 
kas, Calynas, Pr. Dailydė, A. 
Dargužis, J.* Gilius, Gervinąs, Ge
dminas, W. Hopas, H. Kerai lis, 

V. Kutas (£ 10.10.0), A. Miliaus
kas, A. Makauskas, Mickus L. 
Pukys, V. Rusa, V. Sadauskas, P. 
Stakauskas, A. Stankevičius, Vacį. 
Šliogeris, Vyt. Šliogeris, Ed. šlia- 
fertas, Vaškevičius, M. Zakaras, 
J. Zinkus, V. Žilys po 10 svarų.

(Bus daugiau)

COSMOS 
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
SIUNČIAME I LIETUVĄ BEI 
RUSIJĄ 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 lb*. Persiun
timo išlaidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžiame.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
ADRESATAS GAUNA 

siuntinį per 21 — 3 mėnesius 
nieko neprimokėdamas.

Laukiame Jūsų *u siuntiniai* bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliai*: 

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, 
VIC. (važiuoti iš Elizabeth St., 
Essendon tramvajum, iki 44 su
stojimo Glass St.).

Taip pat:
300 Little Collins St., Melbourne 
C. 1. Tel.: Central 1270. Vai.: 
11 ryto — 6 vakaro, šeštad. 9 ry
to — 1 p.p.

Sekantis laivas išplaukia birže
lio 14 d. Siunta turės pasiekti Lie
tuvą rugsėjo pradžioje.

SKYRIAI 
SYDNĖJUJE:
1. A. MAURAGIS

18 Crinan St., Hurlstone Park, 
N.S.W.

Darbo dienomis nuo 1 vai. iki 
6 vai. ir šeštadieniais nuo 10 vai. 
iki 6 vai.

Sekmadieniais ir darbo dieno
mis vakarais kreiptis: 82 Victor 
Ave., Picnic Point.

2. J. STATKUS
“ROTA” Delicatessen, 92 Broom
field St., Cabramatta, N.S.W. Tel. 
UB 3498. Vai: 7 ryto — 7'vaka
ro, kiekvieną dieną.

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

MELBOURNO “VARPAS" — 
“SOLWAY” 76:46

Gražiai žaisdami “Varpo" vy
rai lengvai laimėjo prieš gana-at
kaklų priešą, kuris deja, neįsten
gė parodyti didesnio pasipriešini
mo ir antrajam puslaiky stengėsi 
tik švelninti rezultatą. “Varpo" 
vyrai šiame žiemos pirmenybių 
rate eina be pralaimėjimo ir tiki
si laimėti pirmą vietą tarp kitų 
krepšinio komandų “Bussinessi 
House” lygoje. Prieš “Solway" 

taškus “Varpui” pelnė: Dargis 20, 
V. Kuncaitis 14, Kaladė 14, Soha 
13, šėkas 13, J. Kuncaitis 2.

“VARPO” MOTERYS — 
“STH. CROSS” 23:9

Po ilgos nesėkmės Melbourno 
“Varpo” merginos pagaliau įsten
gė išplėšti gražų laimėjimą, nors 
žaisdamos ir ne pačios stipriausios 
sudėties. Tikėkimės, kad ateityje, 
būdamos savo geriausiame sąsta
te, varpietės, lygiai kaip ir vyrai, 
skins laimėjimus.

V. SIRJATAVIČIUS SVEIKSTA
Džiugu pranešti, kad Australi

jos lietuvių stalo teniso žymus 
šulas Vytautas Sirjatavičius, ku
ris prieš 14 mėnesių žaisdamas 
krepšinį išsilaužė koją, Jau prade
da pamažu vaikščioti ir tikisi ga
lėsiąs dalyvauti šių metų lietuvių 
stalo teniso pirmenybėse Geelon- 
ge.

Varpiečiai stalo teniso mėgėjai 
tikisi, kad su Sirjatavičiaus pa
sveikimu Melbourne vėl pilnai at
gis ir į aktyvų sportinį veikimą 
įsijungs “Varpo” stalo teniso sek
cija. (Ar nevertėtų jau dabar var- 
piečiams pradėti aktyviai treni
ruotis stalo tenise ir pasveikusi 
Sirjatavičių sutikti gražiai vei
kiančioje sekcijoje? Sp. Sk. Red.)

DAUGIAU SANTŪRUMO 
IR DRAUGIŠKUMO

Lietuviškas posakis sako, jog 
“Ant kito mato šiaudą, o ant sa
vęs nei vežimo”. Gal ir keistai 
skamba šis palyginimas, bet, no
rint priminti pakartotinai daromas 
mūsų “žvaigždžių” klaidas koman
diniame žaidime, ar tai būtų krep
šinis, futbolas, ar tinklinis, jis 
tinka.

Rungtynių metu vis dar paste
bimi vieno žaidėjo priekaištai ki
tam už prarastą progą pelnyti 
tašką ar šiaip padarytą, kad ir 
mažą klaidą. Juk kiekvienas žai
dėjas rungtynių metu sukaupia 
visas jėgas komandos geresniam 
susižaidimui ir laimėjimui. Kalbos 
ir įvairūs kitų žaidėjų “pamoky
mai” aikštėje ne tik nemaloniai 
nuteikia žiūrovą, bet taip pat de
moralizuoja kitus komandos žai
dėjus. Atminkim, kad rungtynių 
rezultatai yra daug greičiau pa
mirštami, kaip netaktiškas žaidėjo 
pasielgimas ar šūkavimas aikštė
je.

Visi pamokymai ir klaidų apta
rimai turėtų būti treniruočių me
tu, o ne netaktiškai išreiškiami 
žaidimo metu. Algis.

PATIKSLINIMAS
Sydnėjaus latvių sporto klubai 

praneša, kad Sydnėjaus latvių 
tinklinio ir krepšinio varžybos 
įvyks ne birželio 8-9, kaip buvo 
skelbta, bet birželio 15-16 dieno
mis.

Varžybos įvyks Newtowno poli
cijos klubo salėje ir į jas yra pa
kviesti žaisti Melbourno latviai, 
Sydnėjaus “Kovo” krepšininkai ir 
Sydnėjaus estų tinklinio koman
da. Rungtynių pradžia birželio 15 
d. 2 vai. p.p. Varžybų tvarkaraš
tis bus paskelbtas vėliau.

“KOVAS” — SYDNĖJAUS 
UNIVERSITETAS 65:41

Trečiąsias Sydnėjaus žiemos 
krepšinio turnyro rungtynes ko- 
viečiai turėjo prieš gražiai susi
žaidusius ir judrius universiteto 

studentus. Studentų gerųjų žaidė
jų pagrindą sudarė kiniečiai, ku

rie savo greičiu ir ypatingai geru 
individualiniu žaidimu skyrėsi iš 
kitų savo kolegų. Universiteto ko
mandoje žaidžia ir “Kovo” jauna
sis žaidėjas K. Kemešys, kuris 
šiais metais žiemos pirmenybėse 
žaidžia ne už “Kovą”, bet už uni
versitetą.

Prieš Universitetą “Kovas” pa
rodė ypatingai gražų susižaidimą 
ir neišsenkamą spartą, o gražiais 
mėtymais vedė visą žaidimą ir 
aikštėje buvo aiškiai pranašesni. 
Taškus pelnė: Kriaucevičius 15, 
Vasaris 14, šutas 11, Gasiūnas 

10, Bernotas 8, Baikauskas 7.

norima panaikinti vidurio liniją ir 
leisti paduoti kamuolį iš betku- 
rios galinės linijos vietos bei pa
kartoti padavimą (kaip tenise), 
nedrausti, atliekant užtvarą, pra
kišti rankas per tinklą į varžovo 
pusę, tačiau neliečiant pačio tink
lo, o užtvaroje dalyvavusiam žai
dėjui antrą kartą paliesti sviedinį. 
Tarptautinėse varžybose numato
ma vienu centimetru pakelti tink
lą, kuris bus 2 m. 45 cm. augščio.

— Tarptautinėse stalo teniso 
varžybose Maskvoje, lietuvis A. 
Saunoris, Sov. Sąjungos čempio
nas, iš 11 susitikimų laimėjo 8. 
Tarp kitų, A. Saunoris nugalėjo 
1955 m. pasaulio pirmenybių fi
nalistą jugoslavą 2:1.

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 Hillcrest Avenue, Hurstville 
tel. LU 4464.

ERNSTAN BOTTLING CO. LTD. 
2 Murray St., W. Mitcham, SA.

“KOVAS” — TABLE TENNIS 
CENTRE I 11:0.

“Kovo” stalo tenisininkai su di
dele persvara be pralaimėjimo 
žengia “A” rezervo klasės žiemos 
turnyre. Paskutinėse savo rungty
nėse Binkis, Bernotas ir Liniaus- 
kas buvo aiškiai pranašesni prieš 
Table Tennis Centre pirmąją ko
mandą ir be didesnių pastangų 
lengvai laimėjo.

— Tarptautinė tinklinio federa
cija numato netolimoj ateityj pa
keisti tinklinio taisykles. Remian
tis, tuo, kad dabartinės taisyklės 
labai apriboja žaidėjų veksmus,

* * * * * *★♦ ******ww** *ww**w*w** ***★*■★★★***** ******** 
10% PAPIGINTAS MUITAS SIUNČIANT JOSŲ PAČIŲ SUDARY
TUS SIUNTINIUS LIETUVON IR KITUR PER MOŠŲ FIRMĄ:

Betonia Trading Co.
99 HENRY STR., WINDSOR, MELBOURNE. TEL. WIN. (LX) 3880.

Darbo vai. kasdien 2-9 vai. vakare. Arba susitarus — visuomet. 
Imamas muitas: nuo medžiagų 40%, už gatavus drabužius 65%, ko
jines, batus, odas 65% ir t.t.

Siuntiniai išsiunčiami kas savaitę ir pasiekia adresatą per du- 
tris mėnesius. Siuntinių svoris 19 Ibs Netto.

Užsakymai ir siuntiniai priimami: paštu, telefonu arba asmeniš
kai pristačius: BETONIA TRADING CO., 99 Henry St., Windsor, 
Melbourne, arba į Firmos skyrių:

LEONAS BALTRŪNAS, 295 Hoddle St., Ab
botsford, tel. JA 3284. Darbo vai. kasdien iki 8 vai. vakaro, arba iš 
anksto susitarus visuomet.

Siuntinių pristatymą garantuojame ir gavėjas neturi nieko pri
mokėti.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai 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.

Į JEI SKUBUS 
REIKALAS

I
 pagelbėti Jūsų artimiesiems, atsiminkite, kad tai galite pada- 

ryti užsakydami ORO PAŠTU siuntinėlius per did- £ 

žiausią šioje srityje firmą Londone £

ž TAZAB & CO. LTD. Įi
Rašykite visais reikalais lietuviškai ■!

:■ IK TUOJ PAT ■:

!> gausite lietuvių kalboje at.akymą, paaiikinimue ir visus ■ [ 

;! kainoraičius. ![

:• TAZAB, 22 Roland Gardens, London, S.W. 7 >Į
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MŪSŲ PASTOGE 1957 m. birželio 3 d.

H(lSU PASTOGĖ
SYDNĖJUS

WOLLONGONG AS
NAUJOS JĖGOS VALDYBOJE
ALB Wollongongo Apylinkės vi

suotiniame susirinkime buvo iš
rinkta nauja apylinkės valdyba, 
kuri susirinkusi posėdžio pareigo
mis pasiskirstė šiaip: V. Trečio
kas — pirmininkas, M. Gailūnas

Maironio mirties 
sukaktis

Birželio 28 d. sueina 25 metai 
nuo didžiojo mūsų tautos žadinto
jo poeto prof. prel. kun. Jono 
Mačiulio—Maironio mirties, šis 
laikraštis ruošiasi sukakti tinka
mai paminėti — išeis su maironiš-

ADELAIDĖ MELBOURNAS
Dalyvaujame visi

Birželio trėmimų sukakčiai at
žymėti Sydnėjaus Pabaltiečių Ko
mitetas ir šiemet rengia platų mi
nėjimą, kuris jvyks birželio 15 d., 
šeštadieni, Assembly Hall, Marga
ret St,. City, (netoli Wynyardo 
gelež. stoties).

Minėjimas prasidės lygiai 2.30 
vai. p.p. Dalyvauti kviečiami visi 
Sydnėjaus lietuviai.

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO

liūdnosios sukakties minėjimas 
lietuviams |vyks birželio 16 d., 
sekmadieni. Minėjimas bus pradė
tas pamaldomis šv. Benedikto baž
nyčioje ir toliau tęsiamas šios baž
nyčios salėje. Minėjimą ruošia 
Buv. Politinių Kalinių Draugija.

“ŠVIESOS” DISKUSIJOS

Šviesos Sambūrio Sydnėjaus 
skyriaus narių susirinkimui nuta- 
russ daugiau dėmesio kreipti į 
tarpusavi narių bendradarbiavi
mą, ideologinių gairių išsiaiškini
mą ir griežtesnės nario discipli
nos rekalingumą, gegužio 25 d. p. 
p. Saudargų namuose įvyko pir
mas skyriaus narių susirinkimas 

— diskusijos. Buvo aiškintasi Sam
būrio ideologinės gairės ir jų pri
taikymas gyvenime. Diskusijose 
aktingai dalyvavo visi susirinku
sieji.

Buvo aptarta ir skyiraus artė
jančios metinės šventės rengimas, 
netolimos ateities skyriaus veiklos 
nustatymas, be to, susirinkusioji 
pageidavo, kad skyriaus nariai 

daugiau ir aktyviau dalyvautų an
tikomunistinėje akcijoje, o ypač 
gausiai dalyvautų tragiškuosius 
birželio įvykius minint.

Po formalios programos, susi-
rinkusieji vaišinosi ponių paruoš
tais sumuštiniais ir prie alaus 
stiklo tęsė pašnekesius apie lietu
vių namų įsigijimo sunkumus bei 
kitus bendruomeninius reikalus.

j.p.k.

* ALB Bankstowno Apylinkės 
valdyba, savo organizuojamai bib
liotekai papildyti, paskyrė £ 10 
naujoms knygoms pirkti Taip pat 
nutarta įsigyti spec, knygoms lai
kyti spinta, kuri vėliau, su viso
mis knygomis, bus perkelta į lie
tuvių namus.

Spaudos Balius
S-Y D N Ė J U J E

Tradicinis “Mūsų Pastogės” 
spaudos balius 

{vyks ir šiemet.
Laikas: rugpjūčio 31 d., šešta

dienis.
Vieta: ten pat, kur ir pernai — 

Cabramattos miesto savivaldybės 
naujoji salė.

Dalyvaus: “Mūsų Pastogės” bei 
kitų lietuviškų laikraščių skaity
tojai ir, aplamai, visi spaudos 
draugai..

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Birželio trėmimų minėjimą Ade
laidėje, kuris įvyks ketvirtadieni, 
birželio 13 d. 8 vai. vak. Adelai
dės miesto rotušėje, ir šiemet ruo
šia Adelaidės Baltų Taryba.

Po oficialiosios dalies (pagrindi
nis kalbėtojas dr. Derek van Ab
be), bus plati meninė dalis, kurio
je pasirodys lietuvių, latvių ir es
tų chorai visi kartu ir atskirai. 
Meninėje dalyje taip pat maloniai 
sutiko dalyvauti solistės A. Gu- 
čiuvienė ir G. Vasiliauskienė. Pir
mą kartą į šio minėjimo progra
mą bus įjungti ir rotušės vargo
nai.

Į minėjimą yra pakviesta ir 
daug įtakingų australų.

C.

PAGERBTA MOTINA '

Motinos dienos iškilmingas mi
nėjimas buvo suruoštas pirmąjį 
gegužio sekmadienį. Po pamaldų 
šv. Juozapo bažnyčioje, kun. P. 
Jatulis pasakė dienai skirtą pa
mokslą, o Moterų sekcijos suruoš
tą minėjimą Katedros salėję ati
darė p. Reisonienė. Programoje 
buvo savaitgalio mokyklos choro 
(vad. G. Vasiliauskienė) dainos, 
eilėraščius deklamavo J. Linkus, 
A. Urnevičiūtė, M. Kerulytė ir 

D. Viliūnaitė. Gėlėmis buvo apdo
vanotos motinos.

Toliau buvo išklausyta V. Ne- 
verausko graži paskaita, A. Ukne- 
vičiūtės, pianinu palydint D. Old
ham, solo dainos, T. Juozapavi
čiaus kūrybos, skirtos motinai, ir 
pasidžiaugta M. Grėbliūnienės pa
ruoštais jaunųjų _ tautiniais šo
kiais. Gražių eilėraščių padekla
mavo G. Janusaitis ir A. Balan
dytė, o E. Matiukienė paskambino

SOC. GLOBOS MOT. DR-JOS 
SUSIRINKIMAS

Gegužio 26 d. jvyko Melbourno 
Socialinės Globos Moterų Draugi
jos visuotinis susirinkimas, ku
riame išdiskutuoti ir priimti drau
gijos įstatai, jškalusyta įsidėmėti- 
.nų pranešimų ir aptartas ajrti- 
miausių darbų planas.

Draugija energingai ruošiasi 
birželio 23 d.. įvyksiančiai loteri
jai. Plačiau kitam numery.

NAUJA “ŠVIESOS” 
VALDYBA

šviesos Sambūrio Melbourno 
skyriaus metiniame susirinkime iš
rinkta nauja valdyba šitaip pasi
skirstė pareigomis: J. Kalpokas

— pirmininkas, D. Simankevičie- 
nė — sekretorė, VI. Bosikis — iž
dininkas.

DVIGUBO KONCERTO 
BELAUKIANT

Jūsų bendradarbis, įsivogęs i 
Melbourno dainorių (senųjų ir 
jaunųjų) vyriausią būstinę, ištū
nojo veik visą valandą ir niekas 
nematė Čia svetimą žmogų esant
— taip visi sambūrlečiai buvo už
imti “dainų skrynelės” varstymu, 
Iš kurios Albertas čelna, it tas 

pasakos burtininkas, naujas, viena 
už kitą gražesnes, daineles rinko 
ir sambūriečiams dalino. .

Jūsų bendradarbis girdėjo dai
nuojant ir “jauniklius”. Jis įsiti
kinęs, kad gabiai Petro Morkūno 
vadovaujamas jaunių choras savo 
krikštynose pasireikš narsiai,, nes 
tai tikrai balsingas naujagimis, 
kuris ketina neužsileisti “senie
siems dainoriams” nei “augštosio- 
se”, nei “žemosiose”, šitas dvi
gubas koncertas įvyks birželio 9 
d., Šopeno salėje.

— vicepirmin. ir sekretorius, P. 
Kuras meno ir švietimo vadovas, 
A. Brunka — iždininkas ir J. 
Dočkus — parengimų vadovas.

Naujoji apylinkės valdyba yra 
numačiusi suruošti Tautos šventės 
minėjimą ir ta proga balių, kuris 
įvyks rugpjūčio 31 d. Ta proga į 
Wollongongą numatoma pakviesti 
iš Sydnėjaus “Dainos” chorą ir 
“Kovo” sportininkus.

Naujos jėgos valdyboje teikia 
vilčių aktyvesnei šios apylinkės 
lietuviškajai veiklai.

M. Gailius.

ku “Jaunimo Kvieslio” puslapiu.
Atskirose mūsų kolonijose ruo

šiami minėjimai. Melbourne, pa
vyzdžiui, tokį minėjimą ruošia Li
tuanistiniai Kursai.

Mielam Coli.

JONUI KALVAIČIUI

ir poniai, brangiai motinai 
ir uošvei mirus, nuoširdžią 
užuojautą reiškia

St. ir Gr. Kovalskiai.

Mielą bičiulį

JONĄ KALVAITI, 

jo motinai mirus, liūdesio 
valandoje giliai užjaučia

J. Kalakonis.

Mielą bičiulį

LEONARDĄ KARVELI

ir ponią, motinos ir uošvės 
mirties proga giliai užjaučia

V. ir T. Simniškiai.

PLB Seimo ir ALB Garbės Teismo nariui

JONUI KALVAIČIUI,

jo brangiai motinai okup. Lietuvoje mirus, gilią užuojautą 
reiškia

ALB Krašto Valdyba.

DARBAI IR FAKTAI
Bankstowno L. Namų sienos 

bus baigtos birželio mėn. Jų bai
gimui dar reikia surinkti £ 400 
-500. Esame pasiryžę tuoj pat ir 
uždengti. Stogas kainuos apie £ 
700. Per mėnesį laiko reikia su
rinkti bent £ 1000. Dalis mūsų 
namų rėmėjų vos pradėję, kiti 
įpusėję, o yra ir baigiančių įmo
kėti savo pažadėtus įnašus.

š.m. birželio mėn. 8-10 dieno
mis pinigų rinkėjai aplankys vi
sus Bankstowno L. Namų rėmė
jus. Laukiama, jog visi parodys 
reikalo supratimą ir baigs įmokėti 
ar bent įmokės žymiai didesnes 
sumas, negu iki šiol mokėdavo.

Dar ne visos organizacijos yra 
prisidėjusios materialine parama 
prie statybos, nors namais nau
dotis, manoma, pageidaus visi.

Pasiaiškinimai dėl negalėjimo 
mokėti savo pažadų nieko nepa- 
gelbsti statybai, bet numuša ūpą 
ir didžiausiems entuziastams. To
dėl nė vienas neatsisakykime savo 
dalimi remti šį didelį žygį, ir sa
vo pavyzdžiu paskaitinti kitus sa
vo brolius.

Nesulaukusieji apsilankant, ma
loniai prašomi pirma proga, suti
kę rinkėją ar kasininką, jiems 
perduoti pinigus ar čekius.

Kasininko adresas: A. švedas, 
142 Rote St., Yagoona, N.S.W.

Malonų bendradarbį

LEONARDĄ KARVELI,

gavusį liūdną žinią iš pavergtos tėvynės apie brangidS motinos 
mirtį, giliai užjaučia

“M.P." Redakcija.

Mielam mūsų Klubo nariui

LEONARDUI KARVELIUI,

liūdinčiam dėl mylimos motinos mirties, 
reiškiame bičiulišką užuojautą

Sydnėjaus Liet. Plunksnos Klubas.
pianinu. Minėjimo programą už
baigė B. Lapšienės tautinių šokių 
grupė.

Vėliau buvo bendros vaišės, ku
rias parengė Moterų sekcija, (j.)

L. ŽYGO TAPYBOS PARODA
Birželio 18 d. 5 vai. p.p. atida

roma dail. Leono Žygo tapybos 
paroda. Ji vyks iki birželio 29 d. 
kiekvieną dieną, išskyrus sekma
dienį, Royal Society Meno Gale
rijoje (North Terrace) nuo 10 iki 
o vai. p.p.

BUHALTERIJOS KLAIDA
Adelaidės Lietuvių Teatro Mylė

tojų Grupė davė dar vieną pas
tatymą — Vyt. Alanto 3-jų veiks
mų komediją “Buhalterijos klai
da". Režisavo J. VenslovaviČius, 
dailininkas — V. Rydlinskis. Vai
dino: V. Janulis (Brūzga), J. Ryd- 
linškaitė (Bruzgaitė), A. Mačiu
kas (Grigonis), L. Raugevičienė 
(Bruzgienė), V. Opulskis (Rimiš- 
kis), V. Vosylius (Indriūnas), J. 
Gudaitytė (Valaitytė), P. Daugė
la ir R. Puodžius. Grupės adminis
tratorius L. Gerulaitis.

šia proga dail. V. Rydlinskis 
teatro fojė buvo suruošęs savo pa
veikslų parodą. (n).

PAREMKIME STUDENTUS
Melbourniškiai studentai birže

lio 7 d. Brunswick miesto savival
dybės salėje ruošia savo metinį 
balių. Lakas baliui nėra labai lai
mingas, bet reikia tikėtis ,kad į jį 
susirinks tikrai didelis būrys mū
sų tautiečių. Atvykdami į šį ba
lių, ne tiek medžiagiškai paremsi- 
me savo studentus, kiek morališ
kai: parodysime, kad mes su jais, 
kad jų pasisekimai yra ir visų 
mūsų pasisekimai, žada būti ir 
įdomi studentiška programa.

PAVYKĘS BALIUS
Melbourno Lietuvių Klubo Ta

ryba Richmond miesto valdybos 
salėje gegužės 24 d. suruošė ba
lių, kurio pelnas skirtas namų įsi
gijimo reikalui. Balius gerai pavy
ko: salė buvo pilna žmonių, pelno 
gauta per 150. svarų.

VISIEMS MELBOURNO LIETUVIAMS
Viktorijos Jungtinis Baltų Komitetas, drauge su Pavergtųjų 

Europos Tautų Komitetu, maloniai kviečia visus Melbourne gyvenan
čius lietuvius atsilankyti į

MINĖJIMĄ — KONCERTĄ,

ruošiamą komunizmo vergijos aukoms pagerbti, įvykstantį š.m. bir
želio 15 d., šeštadienį, Prahran City Hall, Grenville St., Prahran. Kal
bės senatoriai J.G. Gorton ir F.P.V. McManus bei L.W. Zietek ir p. 
O. Rozitis. Meninę dalį atliks Melbourno Lietuvių Dainos Sambūris, 
estų solistai ir latvių vyrų choras.

Kadangi ALB Melbourno Apylinkės valdyba atskiro birželio ^įvy
kių paminėjimo šiemet nerengia, visi lietuviai kviečiami ateiti į šį 
minėjimą. •

Pradžia lygiai 7.30 vai. vak.
J. Motiejūnas

Viktorijos Jungt. Baltų Komiteto pirmininkas.

“Mūsų Pastogės” Nr. 21 (422), 
27.5.57 p. V. Saudargas, Sydnė
jaus L. Namų Tarybos pirminin
kas, savo pranešime davė tenden
cingai klaidinančių žinių. Pakal
bėjęs bendrai apie parapinius na
mus .nusprendė, kad nuo namų pa
vadinimo viskas priklauso.

Bankstowno Lietuvių Namų Ta
ryba prieš pradedant statybą, šj 
reikalą rūpestingai aiškinosi, ir 
Policijos Departamente, Sydney, 
gavo atsakymą, jog Church Hall 
teisės skiriasi nuo kitų salių tuo, 
jog čia ir sekmadieniais galimi 
parengimai.

Bankstowno L. Namai neturi 
jokio ryšio su kuria nors viena 
religija, partija ar organizacija, 
išskyrus apylinkės valdybą, jau 
įnešusia apie £ 500 Šių namų sta
tybai.

Bankstowno L. Namai, kaip ir 
Sydnėjaus, pagal statutą įsigyja
mi ant klubo tesinės 'bazės ir turi 
tuos pačius tikslus: tarnaus kul
tūriniams, socialiniams ir religi
niams bendruomenės reikalams.

Apie tai daug kartų buvo rašy
ta “M.P.” ir kalbėta susirinki
muose, todėl p. Saudargo pastan
gos būtinai atiduoti Bankstowno 
L. Namus kuriai nors parapijai, 
yra nevykę.

Bankstowno L. Namų Valdyba.

IR VĖL SKAMBĖS DAINA MELBOURNE

Viešas Pareiškimas
Kaikurie Melbourno Lietuvių 

Bendruomenės asmens, pasinaudo
dami “Tėviškės Aidų” puslapiais, 
veda sistemingą kovą prieš Mel
bourno Lietuvių Klubą ir jo per
kamus namus.

Mums yra pažįstami Klubo įs
tatai, iš kurių aišku, kad Klubas 
nėra jokios politinės partijos pa-

SEKMINIŲ PROGA
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

š.m. birželio 8 d., šeštadienį, Estų namuose, 141 Campbell St., 
netoli Centrinės gelež. stoties .SEKMINIŲ PROGA, ruošia

ŠOKIŲ VAKARĄ — POBŪVI.

Bus įdomi programa. Veiks turtingas bufetas. Alutis. Gros estų kapela.

Kviečiame visus tautiečius skaitlingai dalyvauti.

fi.m. birželio mėn. 9 d. (sekmadienį), Melb. Lietuvių Dainos Sambū
ris rengia antrąjį, ištisinį

dalinys ar grupinis susibūrimas. 
M.L. Klubas yra organizacftiis 
vienetas Melbourno Lietuvių Ben-

Pradžia 8 vai. vak.

LIETUVIŠKOS DAINOS KONCERTĄ,

kuris įvyks Šopeno (Chopin) koncertų salėje, 313 Punt Rd., PRAH
RAN. Koncerto pradžia 5 vai. 30 min. po pietų.
Programoje: Mišraus, moterų ir vyrų choro dainos ir duetai smuikui 
ir pianinui palydint. Pranešėja p. A. Karazijienė, akompaniatorė 
p-U Irena Zableckytė.
Bilietų kainos: 8 šil. ir vaikams iki 12 m. — 4 šil. Bilietai iš anksto 
gaunami pas p. E. Balčiūnienę, 53 Sommervllle Rd., Yarraville. 
Telef. MW 1119 ir pas p. V. Bosikį, 36 Walpole St., Kew. Telef. 
WM 6032.

Nuoširdžiai kviečiami visi lietuviai.
Ta pačia proga įvyks Melb. Jaunimo Choro krikštas.

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

druomenės ribose, kurio pagrindi
nis tikslas yra įgyti namus visų 
Melbourno lietuvių kultūriniams 
reikalams.

Reiškiame visišką pasitikėjimą 
M.L. Klubo Tarybai ir jos pirmi
ninkui kūrėjui — savanoriui pulk. 
Itn. Justui Kuncaičiui.

Pasirašė: V. Jakutis, A. Kabai, 
la, I. Kaunas, K. Kazlauskas, J. 
Meiliūnas, St. Pečiukaitienė, D. 
Simankevičienė, F. Tamošaitis, 
A. Zubras, V. žižys.

Melboumas, 1957 m. gegužės mėn.
Red. pastaba: šio pareiškimo gau
ta du egz. — redakcija todėl pa
vardes sudėjo raidyno tvarka.

METINIS MELBOURNO STUDENTŲ

BALIUS
Šįmet birželio mėn. 7 d. (penktadienį) 

BRUNSWICK TOWN HALL (SYDNEY RD.) 
8 VAL. VAK. — 2 VAL. RYTO.

Puikus Socialinės Globos Moterų D-jos bufetas. Gėrimai, žino
ma ir graži salė. 6 žmonių Sam Rametta jazzas. įvairios staigmenos. 
Trumpa įdomi programa.

Studentiika nuotaika! Tik vienas toks balius per metu.. 
Nepraleiskit progos!

Bilietai prie bažnyčios ir telef. JX 3867, XU 3848.
A.L. Stud. S-gos Melb. Skyrius.

PADĖKA

Visiems dalyvavusiems ir prisi- 
dėjusiems prie mano vyro A.A. 
laidotuvių: kun. P. Butkui, p.p. 
K. Kavaliauskui, Jurkšaičiams, 
AbramaviČiams, Paškauskams, Ma
kūnams, Laukaičiams, Juozėnams, 
Maurusevičiams, Kvietelaičiui, De- 
vezickiams, Saponkams, “Metters” 
fabriko lietuviams ir visiems ki
tiems, palydėjusiems į paskutinę 
poilsio vietą bei pareiškusiems 
mums užuojautos, tariam širdingą 
ačių.

M. Radzevičienė 
•u dukra.

PADĖKA

Mano vyrui Antanui Keršaičiui 
mirus, visiems laidotuvėse dalyva
vusiems, mūsų šeimai užjautusiems 
bei materialiai parėmusiems, o ypa
tingai kun. P. Butkui ir p. SL 
Abramavičiui, reiškiu nuoširdžią 
padėką.

M. Keršaitienė.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balaton St., St. Kilda, Vie. 
Tel LB 4083.
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