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SMŪGIS MASKVAI
JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJAI PATIEKIAMI FAKTAI 

APIE VENGRIJOS TAUTINĘ RE V OLIUC1JĄ IR RAUDONOSIOS 
ARMIJOS ŽIAURUMUS.

LIŪDNOSIOS BIRŽELINĖS
NE LAIKAS KALBĖTI APIE NU SIGINGLAVIMUS IR SVEČIUOTIS PAS ŽUDIKUS.

Anksčiau esame rašę, kad Ven
grijos revoliucijoj raudonosios ar
mijos vaidmeniui nustatyti yra 
sudaryta tarpvalstybinė komisija. 
Dabar si komisija yra surinkusi 
pakankamai medžiagos, įrodančios 
Sov. Sąjungos iš anksto užplanuo
tą ginkluotą intervenciją, jeigu 
kuriame sttelitiniame krašte kiltų 
pasipriešinimas komunistiniam re
žimui. Nepaniegiami faktai rodo, 
kad raudonoji armija, kuri šiaip 
buvusi draugiška vengrams, Mas
kvai įsakius parodė neįtikėtiną 
brutalumą.

Iš New Yorko pranešama, kad 
susipažinę su surinkta medžiaga, 
Jungtinių Tautų delegatai reika
lauja tučtuoj aus sušaukti specia
lią J.T.O. sesiją, kad supažindi
nus pasaulį su didžiuoju Maskvos 
nusikaltimu.

Nurodoma, kad prieš raudonąją 
armijų esą tokių kaltinimų, dėl 
kurių nebus įmanomas Joks pasi
aiškinimas .

Sakoma, kad pirmosios vengrų 
demonstracijos buvę taikingo po
būdžio, bet raudonosios armijos 
vadai privertę slaptąją policiją 
šaudyti į demonstrantus, o suti
kus heroišką pasipriešinimą, rau
donarmiečiai buvę atitraukti į už
miestį, kur buvę atlikti pergrupa
vimai, gi sulaukus naujų pulkų iš 
Sov. Sąjungos, kuriuos sudarę- iš
imtinai mongolai, pradėtas negir
dėto žiaurumo vengrų tautos nai
kinimas. Faktai rodo, kad mongo
lų daliniams buvo sakyta, jog jie 
vykstą į-Egiptą prieš anglus. Ko
misijos raportas rodo, kad sovie
tai Vengrijos revoliucijai užgniau
žti panaudoję 2500 tankų ir per 
200.000 raudonarmiečių.

Komisijos raportas viešumai bus 
paskelbtas artimiausiomis dieno

SUSPENDUOTAS JORDANO
1 PARLAMENTAS

Iš Ammano pranešama, kad Jor
dano ministerių kabinetas trims 
mėnesiams suspendavo Jordano 
parlamentą. Priežastis nenurodo
ma. Kabinetas nutarė įsteigti da
bar du kariuomenės teismus, ku
rie teis asmenis, mėginusius nu
versti vyriausybę.

• Santykiai tarp Egipto ir Jor
dano dar labiau įsitempė po to, 
kai Egiptas pareikalavo tučtuo- 
jaus atšaukti iš Egipto Jordano

. ambasadorių.
Jordanas paskelbi. kad Egipto 

ambasados augštas pareigūnas 
Jordane tiekdavo ginklus jorda- 
niečiams, kurstydamas juos žudy
ti valdžios žmones.

• Iš Londono pranešama, kad 
Jordanas uždarė savo ambasadą 
Kaire i ratšaukė visus ambasados 
tarnautojus. Tačiau, kaip pareiš
kia Jordano užs. reikalų ministe
ris, tai nereiškia diplomatinių 
santykių nutraukimo. Tai esą pa
daryta ryšium su Egipto vyriau
sybės įsakymu išsikraustyti Jor-.

zdano ambasadoriui iš Kairo.

• Lenkų komunistų vadas 
Wladislaw Gomulka ir min. pirm. 
Jozef Cyrankiewicz pereitos sa
vaitės gale atskrido į R. Berlyną, 
kur turės pasitarimus su R Vokie
tijos raudonaisiais vadais. 

mis. Jį paruošė Australijos, Dani
jos, Ceilono, Tuniso ir Urugvajaus 
delegatai. Australijos diplomatas 
Keith Shann buvo šios komisijos 
sekretorius.

Neabejojama, kad paskelbus ra
portą pasaulis išgirs protesto per
kūnus iš Maskvos ir Budapešto.

★ Kalbama, kad netrukus bus 
teisiamas Vengrijos buv. ministe- 
ris pirm. Ęmre Nagy.

Parlamento rinkimai 
Egipte

KAIRAS JUOS VADINA 
DEMOKRATINIAIS

Pereitą savaitę Kaire paskelb
tas kandidatų į naująjį parlamen
tą sąrašas, kuriame yra 1.318 pa
vardžių. Parlamentas turės 350 
atstovų. Rinkimai įvyks liepos 3 
dieną. 9

Visi kandidatai rūpestingai pa
rinkti spec, komiteto, kuriam pir
mininkauja pats Naseras. Visi da
bartinio ministerių kabineto na
riai, išskyrus krašto apsaugos ir 
užsienių reikalų ministerius, yra 
traukti į kandidatų sąrašą. 16 mi- 
listerių užtikrintai pateks į parla
mentą, nes jų rinkimų apylinkė
se visi varžovai ‘išbraukti, arba 
patys išsibraukė.

Rinkimai į parlamentą eina vie
nu sąrašu — visi kandidatai yra 
tautinės unijos nariai.

LONDONO KONFERENCIJA
PREMJERAI SUSIDURS SU 

SUNKIOMIS PROBLEMOMIS

Kiekvienais metais Londone 
įvyksta britų valstybių ministe- 
rių pirmininkų konferencijos, šią 
savaitę, tačiau, šioje konferenci
joje bus pasigesta kelių ministe- 
rių pirmininkų — N. Zelandijos, 
Ceilono, ir Kanados ministerius 
pirmininkus atstovaus jų kabine
to nariai.

šiemetinėje konferencijoje bus 
ir naujų veidų: nesenai pasaulio 
žemėlapyje atsiradusiai Chanos 
valstybei atstovaus jos premje

ras Kwame Nkrumah. Ką1 nutars 
ši konferencija ,ir kiek jos nuta
rimai turės reikšmės, šiandien te
galima tik spėlioti. Tik aišku, kad 
konferencija susidurs su sunkiai 
išsprendžiamomis problemomis.

Indijos — Kašmiro ginčas vis 
aštrėja; Indijos Nehru, gilokai 
įvairavęs į raudonąjį liūną, reika
lingas didelių kreditų, kad neatsi
durtų jo kraštas pavojingoj ko
munizmo grėsmėj. O Indijai rei
kia labai daug svarų sterlingų. 
Nehru mėgins galimai didesnes 
sumas išspausti. Malajai reika
laus £ 10b mil. paskolos, kurios 
jie jau senai laukia. Chanos prem
jeras taip pat paprašys pasko

los. Nigeria šuoliuoja į dominijos 
stausą.

Štai klausimai, su kuriais susi
durs, ir kuriuos reikės kaip nors 
sugromuliuoti, šiemetinė konfe
rencija.

Australijai'atstovauja Jos mi- 
nisteris pirmininkas Menzies, 1

POTVYNIAI, GAISRAI, 
KAITROS

Praeitą savaitę Vokietijoje pot
vyniai, kada po didelio lietaus iš 
krantų išsiliejo pajūrio upės, pa
reikalavo 90 žmonių gyvybių.

Italijoje potvynio metu vien tik 
PO upėje nuskendo J. 7 žmonių.

Amerikoje per 100 žmonių, nuo 
kaitrų besigelbėdami, nuskendo 
upėse, geruose ar jūroje. Nuo 
karščio )\žaibo žuvo dar 37.

Dideli gaisrai nusiaubė Afriką. 
Nepaprasti karščiai Anglijoje, 
Kanadoje, Amerikoje ir Europoje.

★ Iš Londono pranešama, kad 
pastaraisiais metais laivų staty
boje pradeda vyrauti Vokietija ir 
Japonija, sudarydamos labai rei
kšmingą konkurenciją Anglijai.

★ Pereitos savaitės gale į Ame
riką atvyko Japonijos min. pirm. 
Nobusuke Kishi. Jis vizituos pre
zidentą Eisenhowerj.

*i Australija ateinančiais me
tais gali susidurti su kviečių ne-1 
priteklium,fljeigu sausros ir toliau 
tebsitęs, pareiškė žemės »ūkio mi- 
nisteris E.H. Graham.

★ Iš Paryžiaus pranešama, kad 
Prancūzijos vyriausybė atšaukė 
draudimą laivams su Prancūzijos 
vėliava plaukti Sueso kanalu.

Prancūzija buvo paskutinė, ku
ri buvo priversta nusileisti Nas- 
serui.

★ Pan American Airways ben
drovė pareiškė, kad nuo liepos 

mėn. numatoma pabranginti kelio
nę lėktuvais iš Australijos į Eu
ropą ir Ameriką.

AMERIKIETI TEIS JAPONAI?

Prieš kurį laiką netoli Tokio 
amerikietis kareivis nušovė japo
nę, renkančią kariuomenės šaudy
kloje metalo laužą, šis nelaimin
gas atsitikimas išvirto tarpvals
tybinio ginčo objektu. Amerikos 
vyriausybė sutiko, kad kareivį tei
stų japonų teismas, bet dėl to pa
sipylė protesto pareiškimai Ame
rikoje. Japonijos spauda reikalą 
taip pat gerokai išpūtė, ir dabar, 
tiek Amerikoje tiek Japonijoje 
žmonių nuotaikos kaista. Bijoma
si, kad tai gali turėti nepagei
daujamų pasekmių tarpvalstybi
niams santykiams.

JAV-bių teismas paskelbė, kad 
vyriausybė pasielgusi neteisėtai, 
atiduodama Amerikos pilietį teisti 
kitos valstybės teismui. Tai, esą, 
pažeidžia Amerikos konstituciją.

Prezidentas ir užsienių reikalų 
ministeris nurodo, kad vyriausy
bė pasielgusi teisėtai. Atrodo, kad 
šiuo klausimu žodį tars augščiau- 
sias JAV-bių teismas.

IR JIE GĖRĖ I SVEIKATĄ

Anglijos karalienės gimimo die
nos proga D. Britanijos ambasa
dorius Maskvoje suruošė priėmi
mą, kuriame dalyvavo svetimų 
valstybių pasiuntiniai ir Krem
liaus tūzai. Į priėmimą atvyko 
net 5 vicepremjerai: Mikoynas, 
Malenkovas, Pervukhinas ir Mo
lotovas ir kt. Mikoynas pakarto
tinai keldamas taurę už gerus 
Anglijos.— Sov. Sąjungos santy
kius, kalbėjo, kad Maskva visada 
troško draugystės su Anglija ir 
kitais kraštais.
• Po kelionės po Suomiją, į 

Maskvą grįžo Chruščevas ir Bul
ganinas.

Adelaidėje
Adelaidės Baltų Tarybos ruoš

tas birželio trėmimų minėjimas 
įvyko birželio 13 d. Į miesto rotu
šės salę susirinko tikrai gausiai 
visi pabaltiečial.

Pagrindinę paskaitą, apie Britų 
imperijos valstybes ir komunizmą, 
skaitė dr. Dereck van Abbe. Pas
kaita buvo gerai paruošta ir gana 
plačiai paliesta komunizmo pra
gaištinga veikla tautoms ir vals
tybėms.

Po paskaitos meninę programą 
išpildė lietuviai, latviai ir estai. 
Muz. V. Šimkaus vadovaujamas 
mišrus choras pradėjo koncertą 
Vanagaičio ir Dambrausko gies
mėmis. Ypač įspūdingai praskam
bėjo Dambrausko giesmė, vargo
nais palydint Adelaidės katedros 
vargonininkui J- Govenlock.

Estų solistė Meta Pruul, akom- 
ponuojant V. Pruul, padainavo 3 
estų dainas. Mr. J. Govenlock var
gonais išpildė J.S. Bacho Preliu
dą ir fugą D minor, .gi mūsų sol. 
G. Vasiliauskienė B. Budriūno 
Maldą ir Motinai.

Estų choras, vadovaujamas Au
gust Pruul, padainavo M. Saar, 
M. Ludig ir M. Harma kompo
nuotas dainas. Sol. Gučiuvienė 
jautriai išpldė J. Zdanavičiaus De 
Profundis ir S. Česienės Mano Tė
vyne. Meninę programą užbaigė 
latvių choras vadovaujamas K. 
Svenne, A. Kalninš, J. Norvils ir 
E. Melngailio dainomis.

įspūdingai atrodė scenoje 3 pa- 
baltiečių chorai, kada jie užbai
giant minėjimą giedojo Pabaltijo 
tautų himnus.

Sekmadienį, birželio 16 d., buvo 
atlaikytos pamaldos už žuvusius 
ir kenčiančius brolius. Pamaldose 
Uknevičiūtė pagiedojo porą gies
mių solo ir šauniai skambėjo V. 
Šimkaus vadovaujamo mišraus 
choro giesmės.

Reikia pripažinti, kad šiemet 
tragiškojo birželio sukakties mi
nėjimas Adelaidėje praėjo gerai, 
o ypač puikiai buvo reprezentuo
jami lietuviai. (jk).

Sydnėjuje
Sydnėjaus Pabaltiečių Komite

tas tragiškiesiems birželio trėmi
mų minėjimą suruošė birželio 15 
d., Assembly koncertų salėje. Po 
britų himno, .įžangos žodį tarė 
Pabaltiečių Komiteto pirmininkas. 
Dėl menko anglų kalbos mokėji
mo jis nepajėgė tinkamai savo 
minties pareikšti.

Australijos federalinio parla
mento narys W.J. Aston; gerai in
formuotas apie įvykius Pabaltijo 
valstybėse, pažindamas komuniz
mą ir žinodamas jo kėslus bei 
siekimą pavergti laisvąjį pasauli, 
kalbėjo apie rusiškojo komuniz
mo pavojų demokratijai ir visai 
laisvai žmonijai.

Meninę programą pradėjo var-^ 
gonų sol. Janis Freimanis, įspū
dingai išpildęs Rubinšteino Melo- 

"dy in S. .Latvių vyrų choras, va
dovaujamas J. Puisens, padainavo 
J. Norvvils ir A. Feils 3 dainas. 
Pianistė Irena Vilnonytė išpildė 
Bethoveno ir Čiurlionio kūrinius. 
E. Vilnonis, akomponuojant I. 

Vilnonytei, padainavo St. Šimkaus 
Kur bakūžė samanota ir Dvorako 
Kelionę namo. Pagaunantis buvo

Melbourne
Minėjimą trumpu žodžiu pradė

jo Victorijos Jungtinio Baltų Ko
miteto pirmininkas J. Motiejūnas.

Sugiedojus anglų himną, buvo 
įneštos lietuvių, latvių, estų ir ki
tų komunizmo pavergtų tautų vė
liavos. Tylos minute atsistojus pa
gerbtos komunizmo aukos.

Pirmuoju kalbėjo Senato užsie
nio reikalams komisijos pirminin
kas J.G. Gorton. Jis sustojo ties 
prezidento Eisenhowerio deklara
cija, kurioje reiškiama viltis, kad 
Pabaltijo tautos atkurs savo ne
priklausomas valstybes. Tikėjimo 
vien neužtenka — reikia darbų. 
Su ironija senatorius kalbėjo apie 
nusiginklavimo reikalus. Jei ko
munizmas yra priešas, tai kaip 
jį neįveikus galima nusiginkluoti.

Senatorius J.P.V. McManus sa
vo suglaustoje kalboje nusistebė
jo tais, kurie priėmė kvietimą 
vykti į Kremlių ir Pekingą. šir
dingai atsiprašė susirinkusius dėl 
australų, kurie visdėlto važiuoja 
pas žmogžudžius ir ten svečiuoja
si. Keista, pas šiaip žmogžudį nie
kas neitų, o masiniam žudikui len- 
kįamasi.

Sovietų Pavergtų Tautų Komi
teto vardu kalbėjo lenkas L.W. 
Zietek, kuris pabrėžė, kad T.S.R. 
S., niekur neminėdama Pabaltijo 
kraštų, stengiasi sudąryti įspūdį, 
kad tie kraštai yra T.S.R.S. kūno 
dalis. Australams priminė, kad 
Tolimieji Rytai jiems yra Artimo
ji šiaurė. Plačiau kalbėjo apie 
Lenkijos vidaus reikalus, nors šią 
problemą galėjo paliesti suglaus- 
čiau, o visiškai šia proga buvo 
nenaudinga pabaltiečiams jo įves
ta australų vidaus partinė politi
ka.

Pabaltijo tautų vardu žodį tarė 
konsularinis latvių atstovas O. Ro- 
zitis.

Vengrijos tragedijos liudininku 
į sceną išėjo naujai Australijon 
atvykęs jaunuolis, dar neišsigy- 
dęs rusų kulkos padarytų žaizdų. 
Australų vardu padėkos žodį ren
gėjams tarė Mr. Nichols. Jis ap
gailestavo, kad čia tarti žodžiai 
nepasiekė platesnių masių.

Koncertinę dalį pradėjo A. čel- 
nos vadovaujamas lietuvių mišrus 
choras. Nuskambėjo griausmingai 
ir širdį pagaunančiai mūsų dainos, 
kurių dvi teko kartoti. Solisto da
lį P. Morkūnas atliko įsigyvenu
siai, subtyliai. A. Karazijienė sa
vo vaidmenį atliko puikiai.

Estams reprezentavo tenoras 
sol. Kalju Randma. Neblogai pra
skambėjo “Toskos” žvaigždžių 
arija.

Programą užbaigė latvių vyrų 
choras, vadovaujamas Karlis Nu- 
navs. Latvių rimta choralinė dai
na tiko birželio dienai.

Minėjimas vyko didžiulėje Pra- 
hran miesto savivaldybės salėje, 
kuri buvo pilna žmonių, šiemet 
bene gausiausiai dalyvavo lietu
viai, tarp kurių buvo daug mūsų 
jaunimo.

Minėjimą ruošė Jungtinis Bal
tų Komitetas drauge su Jungtiniu 
Sovietų Pavergtų Tautų Komi
tetu. E.N.

Kultūros Fondui auka
— Lietuvybei atrama!

estės S. Garr’s rečitalis, Kalėdos 
1941. Latvių baritonas H. Ber
gers padainavo dvi Alf. Kalnins 
dainas. Estų vyrų choras, vado
vaujamas H. Molder, padainavo 
M. Harma ir R. Toi komponuo- 
nuotas dainas. Koncertas užbaig
tas G. Rosenkrans Gedulingu mar
šu, kurį vargonais išpildė Janis 
Freimanis.

Scenos papuošimai dail Jurgio 
Mikševičiaus.

Pabaltiečių Komitetas minėji
mo proga išleido spec, programą 
(viršelis dail. Juris Dukurs) ir lei
dinėlį apie komunistinį siautėji

mą Pabaltijy.
Minėjime dalyvavo apie 500 es

tų ir latvių. Buvo atėję ir apie 35 
lietuviai.

Pabaltiečių Komitete šiais me
tais lietuviams atstovavo Vyt. 

Narbutas, minėjimo metu jam tal- 
kavo ALB Sydnėjaus apylinkės 
valdybos vicepirm. inž. Adomėnas. 
Programas ir leidinį platino tau
tiniais drabužiais apsirengusios 
latvaitės ir estaitės. (ję)

ATSKIRAI MINĖJIMAS 
LIETUVIAMS

Birželio 16 d. trėmimų minėji
mas Sydnėjaus lietuviams buvo 
St. Benedict’s bažnyčioj ir salėj.

šv. Mišias atlaikė ir jautrų pa
mokslą pasakė kun. P. Butkus. 
Įsidėmėtina jo mintis: “Kaip ru
sai stengiasi surinkti visas žinias 
apie lietuvius, taip mes turime su
registruoti visus savo išvežtuosius 
į Sibirą, kad galėtume jiems siųs
ti pagalbą. Tie, kurie neturi arti
mųjų, turėtų būti šelpiami mūsų 
visų bendrai... ”

Pamaldų metu giedojo A. Pluko 
vadovaujamas “Dainos” choras. 

Prie tautinės ir skautų vėliavų bei 
simbolinio karsto sargyboje sto
vėjo uniformuoti skautai-ės

Salėje minėjimą atidarė Buv. 
Polit. Kalinių Draugijos (jt-suruo- 
šė minėjimą) Sydnėjaus sk. pirm. 
P. Sakalauskas. Susikaupimo mi
nute atsistojus pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę. Iš plokštelės 
pagaunančiai skambėjo čiurlio- 
nies ansamblio giedamas Tėve 
Mūsų.

ALB Krašto Valdybos pirm. St. 
Kovalskio žodis buvo trumpas ,bet 
ryškus. Jis pabrėžė, kad nuomo
nių įvairume reikia jieškoti ir su
rasti tai, kas mus jungia, kad su
tartinai ir suderintomis jėgomis, 
vieningai kovotume dėl didžiojo 
tikslo — tėvynės išlaisvinimo.

Meninę programą atliko Cam- 
perdowno savaitgalio mokykla, va
dovaujant mokyt. A. Savickienei 
ir A. Bernotaitei. Pradžioje šios 
mokyklos mokiniai pasirodė su gy
vuoju paveikslu “Leiskit į tėvynę”, 
chorelis padainavo “Prašom, pra
šom paklausyti”, mokinys A. Sa
vickas paskambino pianinu, vėl 
dainelė, mokinė Šidlauskaitė pa
skambino pianinu, E. Jūraitytė 

•deklamavo eilėraštį. “Be namų”, 
šeši, patys jauniausi, .padainuoja 
“Pučia vėjas, neša laivą” dar dek
lamacija, ir pabaigai plastinis da
lykėlis, kur soliste pasirodo A. 
Meiliūnaitė. šokius pianinu paly
dėjo D. Grosaitė.

Minėjimas baigiamas Tautos 
himnu.

Bažnyčioje ir salėje buvo apie 
320 žmonių. B.Ž.

1
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chozų pajamų paskirstymu eilę:
1. Prievolės valstybei.
2. Prievolės (gaminiais) MTS- 
tiras už “techniką”,
3. Valstybiniai ir kitokie mokes
čiai,
4. Draudimų mokesėai,
5. Sėklų ir pašarų fondai.

Lietuvybe Aritmetikoje

KOLCHOZININKAI KAI KUR NEGAUNA
N£ KA

Vilniaus radijas balandžio 11 d. 
pranešime pažymi, kad “palyginti 
augštai apmoka” pinigais darbdie- 
nj Švenčionių rajono Malenkovo 
vardo kolchozas, išmokėjęs už 
darbadienį po 7,52 rb. Jei tai 
skaitoma “augštu” užmokesčiu, tai 
r 'Ima daryti išvadą, jog vidurkis 
yra žymiai mažesnis. Tame pa
čiame Vilniaus radijo pr*n.-šim«* 
ir prisipažįstamą:

“Tačiau dar daugelyje Tarybų 
Lietuvos kolūkių už darbadienius 
paskirstoma labai maža piniginių 
pajamų dalis, o kai kuriuose pini
gų visiškai neišduodama”. Kitain 
tariant, kolchozininkai negauna ne 
kapeikos!

Pranešėjas pripažįsta: “Aišku, 
kad tokių kolūkių nariai negali bū
ti materialiai suinteresuoti kolū
kio vsuomeninio ūkio išvystymu".

Tąjį “suinteresuotumą” turėjęs 
padidinti mėnesinio kolchozininkų 
avansavimo įvedimas. Kiekvieno 
kolchozo nariai, bolševikų teigimu, 
avansais dabar galėtų gauti apie 
trečdalį “ar net daugiau” visų 

kolchozo piniginių pajamų. Tačiau 
praktika parudę, anot sovi-tinio 

Vilniaus radijo pranešimo .kad su 
tais avansais ne kas. “Daugelyje 
T. Lietuvos kolūkių kolūkiečiai 
avansuojami nepatenkinamai”. 
Avansai daugelyje kolchozų tesie
kia nuo 50 kapeikų iki 2,20 rb. 
už darbadienį. Kai kur jie išmoka
mi ne už mėnesį, bet už tris mė
nesius ,o eilėje Jurbarko rajono 
kolchozų (“Laisvės”, Juliaus Ja
nonio, “Vienybės”, ‘’Šviesos”! vi
siškai neišduota avanso, nes “mi
nėtų kolūkių atskirose sąskaito
se nebuvo pinigų”. “R»ąruliariai 
avansuoti trukdo Ir nesutvarky

ta buhalterinė atskaita kolūkiuo-

6. Nedalomi kolchozų piniginiai 
fondai.

Lietuvos kokhozininkas tokiu bū
du mažai tesiskiria nuo prievartos 
darbų stovyklų kalinio, kuris taip 
pat yra verčiamas atlikti tam tik
rą “darbo normą”. Tačiau, kai 
bolševikai Lietuvoje matomai eina 
prie kolchozininkų asmeninių so
dybinių sklypų sumažinimo, tai 
šita kolchozinės sistemos krizę 
netik nepašalins, bet dar labiau 
paaštrins.

Sukokhozintoje Lietuvoje grįš- 
tams prie molio bakūžių.

Lietuvos kp centro komitetas ir 
Lietuvos m misterių taryba š.m. 
gegužio 5 dieną paskelbė įsaką 
“apie priemones padedant staty
tis namus kolūkiečiams, persike- 
liantiems iš vienkiemių į kolūki
nes gyvenvietes”.

T.k. siūloma "... imtis priemo
nių, kad būtų plačiai naudojamos 
vietinės statybinės medžiagos — 
dolomitai ,molis, vietinės rišamo
sios medžiagos". Kaip.* užpildo
mąją medžiagą siūloma “spalių, 
nendrių, durpių, piuvenų ir kt”. 
Propaguojamieji namai su krėsti- 
nėmis molinėmis sienomis ne nau
jiena, jau baudžiavos laikais to
kias molines bakūžes statė. Ne
priklausomybė* laikais plačiai per 
kraštą ėjo šūkis “Sumutinkime 
Lietuvą!“ Dabar Sovietai siūlo 
kolchozams grįžti prie molio, spa
lių ir piuvenų. Statybines refor
mas pravesti įsakyta miestų ir 
kaimų statybos ministerijai, ku
ri, tačiau, pagal TSRS augšč. ta
rybos nutarimą, paskelbtą gegužio 
11 dieną, numatyta likviduoti... 
Kas toliau rūpinsis krėstinio mo
lio bakūžėmis, dar nežinia.

se”. Vienur kitur per 2 mėnesius 
nebuvę suskaityti kolchozininkų 
atidirbti darbadieniai. Kitur vėl 
kolchozų valdybos, paėmusios pi
nigus, skirtus darbadienių avan-

7. Kolchozų administracijos išlai
dos,
8. Kitokie fondai ir išlaidos,
9. Kolchozų pajamų likutis pada
linamas kolchozininkams pagal iš- 
dirbtus darbadienius.

Ne visur lygus tas liktis. Vie
name kolchoze vienas antras rub
lis už darbadienį, kitame — nė ka
peikoj*. Vienur keletas kilogramų 
grūdų, kitur tik saujelė. O sovie
tinė propaganda ir toliau svaičio
ja apie “nepaprastą laimę gyven
ti tarybinėje santvarkoje”.

Valstybiniai ūkiai
Lietuvos “sovehozai” (“tarybi

niai ūkiai”) tvarkosi kiek kitaip. 
Vilniuje dvi dienas trukusiame 
tarybinių ūkių drektorių ir sky
rių valdytojų respublikiniame pa
sitarime sovebozų ministeris Au
gustinaitis pranešė, kad sovehozai 
kasmet didiną savo gamybą, ta
čiau ir juose esą dar daug trūku
mų. Ministeris pripažino, kad 1956 
metų prisiimti įpareigojimai ne
buvo išpildyti, čia pasikartojo se
na giesmė: Visaip išgarsinti įsi
pareigojimai metams praėjus pasi
rodo burbulais. Ministeris žodis 
žodin pasakė: “Daugelyje tarybi
nių ūkių dar menki žemės ūkio 
kultūrų derliai, lėtai stiprinama 

gyvulininkystės pašarų bazė. Dau
gelyje tarybinių ūkių mažas ii 
gyvulių pruduktingumas. Visai ne
pakankamai gaminama pieno, mė
sos ir kiaušinių. Tarybiniuose 
ūkiuose lėtai diegiama ūkiskaita, 
dėl to labai didelė grūdų, bulvių, 
šieno, mėsos, pieno centnerio sa
vikaina. Dar ne visi tarybiniai 
ūkiai pasidarė rentablūs”. Jei jau 
visaip privilegijuotiems soveho- 
zams taip menkai sekasi, ką kal
bėti apie kolchozus. Būdinga, kad.

Kolchoxininkas paskutinėje vie
toje.

Kolchozinėje santvarkoje pir
moje eilėje eina “valstybė”, o kok

Augustinaitis nekalba apie vieną 
kurį, bet apie “daugelį” sovehozų. 
Matyt, gerai ūkininkaują soveho- 
zai sudaro tokią pat Išimtį, kaip 
ir gerai ūkininkaują kolchozai.

sams, sunaudojo visai kitiems rei
kalams, o kolchozininkai liko be 
kapeikos.

chozininko buities aprūpinimas 
pastatytas paskutinėn vieton. Iš 
sovietinių pranešimų galima susi
daryti maždaug tokį Lietuvos kol-

Sovietai patys išplaka savo sis-

Bet ką gali padėti avansai, jei 
visas kolchozininkų atlyginimo 
lygis yra nepaprastai žemas. Vil
niaus radijas dar š.m. vasario 21 
d. transliacijoje žemės ūkio klau
simais atvirai pasakė, kad “dar 
yra daug kolūkių, kur už darba
dienį išduodama mažiau, ka.p pu 
1 rublį pinigų ir po 1 kg. grūdų”. 
Dar paaiškinama: “Esant mažai 

apmokamam darbadieniui, kolūkie
čiai nėra suinteresuoti vystyti vi
suomeninį ūkį ir yra priversti 
ješkoti įvairių pašalinių uždarbių. 
O tuo yra pažeidžiamas visuome
ninių ir asmeninių interesų deri
nimo principas”. Pranešėja*, tur
būt, ir pats nenujaučia, kaip jis 
tais savo prasitarimais išplaka 

visą sovietinę ir kolchozinę siste
mą.

Kolchozininkai ,gelbėdami savo 
šeimas nuo kolchozinio skurdo, 

yra priversti kiek galint puoselėti 
savo asmeninį pagalbinį ūkį. Vil
niaus radijas pažymi faktus, kad 
kai kuriuose kolchozuose šeimų 
pajamų pusė, kai kur net keturi 
penktadaliai susidarę iš savų as
meninių pagalbinių ūkių ir šiaip 
pajamų. Jei kolchozininkai, ati

duodami savo darbo jėgą kolcho
zui, iš jo gali susilaukti tik pu
sę ar net tik penktadalį savo pra
gyvenimo — kaip tokią padėtį va
dinti?

Norėdami kolchozininkų* dar 
labiau pririšti prie “visuomeninio 
ūkio” darbų, apmokamų kapeiko
mis ir saujele grūdų, bolševikai 
pastaruoju laiku padidino žemės 
ūkio mokestį ir mėsos prievoles 
valstybei b»ms Lietuvos kolchozi
ninkų šeimoms, kurių nariai “be 
svarbių priežasčių neišdirba pri

valomu darbadienio minimumo”.

Apk* juos nuolat skelbiama, o apie 
atsitikusiuosius, kurių yra daugu
ma, tik iš įvairių suvažiavimų 
pranešimų sužinoma.

PAS KAIMYNUS
“PABALTIJO TAUTOS 

YRA ORINIAI POSONLU”

Tokia antrašte “G^larsche 
Zeitung“ įsidėjo ilgesnę korespon
denciją iš Stockholm.*, Pradžioje 
pažymima, kad Lietuva, Latvija ir 

■ Estija Maskvos esą įtarinėjamos, 
kad jos esančios pro vakarietiškų 
pažiūrų, taigi politiniai neištiki
mos. Dėl to šios trys Pabaltijo 
respublikos Sovietų Sąjungos cen
trinės vyriausybės ir planavimo 
įstaigų esančios visą laiką skriau
džiamos. Cituojamas Estijos mi
nisterių pirmininko pasiskundimą* 
laikraštyje “Sovetskaja Estiją", 
kad estų tekstilės pramonė jau
čianti didėjančią Sovietų kitų res
publikų tekstilės pramonės konku
renciją ir dėl jos nukenčiantu 

Tuu tarpu, kai Maskva šimtus mi- 
lionų rublių investuojanti į Azer- 
beidžano ir kitų pieteinių kraštų 
tekstilės pramonės naujas įmones, 
Estijos tekstilės pramonė jau ne
begauna pakankamai žaliavų, me
dvilnės, ir tokių būdu n«*begali iš
vystyti savo pilno pajėgumo. Vien 
tik Uzbekistanas 1955 metais pa
gaminęs tekstilės jau tris kartus 
daugiau negu Estija. Vykdant da
bar pramonės decentralizacijos 
planus, Estijos tkstilės pramonės 
padėtis dar paaštrės lanti.

Apie Pabaltijo tekstilės pramo
nei Maskvos daromą skriaudą in
formaciją įsidėjo ir “Frankfurter 
Rundschau” ir kai kurie kiti laik
raščiai

— Adv. Brrikša pasikalbėjime 
su laikraščio “Latvija” korespon
dentu Stockholme pareiškė, kad 
Latvijoje dabar rsą apie 2 mil.

gyventojų, iš kurių pusė gyvena 
miestuose, pusė kaimuose. 98% 
visos žemės esą kolchozuota ar 
suvehozuota. Stambinant kolcho
zus, jų skaičius iš 4.000 sumažėjo 
iki 1.400. Be to, yra 71 suvehozas. 
Ariamasis plotas esąs sumažėjęs 
vienu ketvirtadaliu, lyginant lais
vės laikus. Galvijų ir kiaulių 
skaičius pačių Sovietų duomeni
mis dabar sudaro tik apie 70% 
ankstesnio skaičiaus. Latviuose 
užsienyje svarstomi klausimai, su
siję su žemės reforma Latviją iš
laisvinus.

— Latvių jaunimas vasaros Šve
dijoje. Latvių organizacijos Šve
dijoje šiuo metu per spaudą ir 
kitaip vykdo vajų organizuoti lat
vių jaunimo vasarojimą Švedijoje. 
Jau pastarais penkiais metais 

daug latvių vaikų ir jaunuolių iš 
Vokietijos ir kitų kraštų vasarojo 
švedų šeimose.

• R. Vokietijos “Leipziger 
Volkstime” laikraštis tvirtina, kad 
arbata, tas britų kilmės įprotis, 
yra sykiu ir darbininkų išnaudo
jimo priemonė. Ten rašoma, kad 
kaikuriose britų įmonėse pietų 
pertraukos metu groja muzika Ir 
darbininkams duodama iki soties 
atsigerti arbatos. Betgi stipri ar
bata, kaip rašo laikraštis, atgai
vinanti darbo žmogaus nervus tik 
tam, kad po pietų pertraukos iš 
jų būtų galima ju«» daugiau iš
spausti. Taigi, draugai, saugoki
tės arbatos.

Lietuvybę gyvenime matuojame 
dažniausiai šūkiais .neretai suba- 
nalėjusšomis formulėmis, kurios 
pervartoto* ir savo tikrosios pras
mės nustoja, aplamai, pačią są
vokos esmę dažnai paverčia įpro
čiu, o ne gyvenimo, mąstymo, 
jausenos forma. Todėl jau ir gir
dime balsų, besibaiminančių šito 
abuojumo; dažnai tie balsai lieka 
n«*suprasti ir į visus daromus prie
kaištus atsakoma: trūksta lėšų 
veiklai pagyvinti. Sustokime prie 
šito punkto ir pabandykime į pro
blemą pažiūrėti iš piniginės arit
metikos taško. Pamėginkime pa
tikrinti, ar Australijos Lietuvių 
Bendruomenė tikrai yra jau tokia 
neturtinga, kad daugumas gerų 
ir net būtinų įgyvendinti sumany
mų turi sudužti į “lėšų st**ką”.

Pirmiausiai sudarykime samstą, 
klek Australijos Lietuvių Ben
druomenei reikalinga lėšų įvai
riems lietuviškiems darbams at

likti. Visiškai nekreipkime dėme
sio į organizacinę tokių darbų pu
sę: ar A LB valdybos, ar Kultū
ros Fondas, ar kita kuri organi
zacija tuos darbus atlieka, vykdo, 
praveda. Sąmatą sudarydami pag- 
rindan imkime visus Australijos 

lietuvius, bazuudamiesi vienais ka
lendoriniai* metais.

Visas išlaidas imkime kaip mi- 
nimalines, būtinas vienam ar ki
ūra darbui įvykdyti.

Išlaidos
Pirmiausiai turime išlaikyti 8 

lietuvius kunigus. Skaičiuokime, 
kad kunigas savaitėje gauna £ 14, 
taigi, per metus išeitų £ 728.

(1) 8 lietuvių kunigų iilakymSa 
£ 5824.

Religinėm ir Uutinėm pareigom 
atlikti lietuviams kunigams reika
lingus mašinos. Sakykime, 5 ma
šinos. Prileisdami, kad automobi
lio išlaikymas, draudimas, regis
tracija, etc. kainuoja apie 9 p»*- 
nuš myliai, gausime maždaug £ 
400 sumą metams vienai mašinai.

(2) mašiną išlaikymas — £2000
Reikia išlaikyti 2 savaitraščius. 

Savaitraščiui vidutiniškai reikia 
apie £ 5000 metams. Skaičiuoda
mi, kad “M.P.” reikia keliais šim
tais daugiau, negu “T.A.", kurių 
redaktoriui, kaip kunigui išlaiky
mas jau numatytas augščiau, gau
sime, kad

(3) dviejų savaitraščių leidi
mas — £ 9500.

Lieti iškų knygų ir žurnalų įsi
gijimas taip pat svarbus momen
tas. Skaičiuokime, kad Australi
joje yra 9000 lietuvių, kad viduti
niškai bent po i£ 1 kiekvienas lie
tuvis per metus turi išleisti lietu
viškom knygom:

(4) lietuviškom kaygom ir žur
nalam — £ 9000.

Lietuviškom savaitgalio mokyk
lom ir lituanistiniams kursams iš
laikyti reikia itin daug lėšų. Sa
vaitgalio mokyklų arba kursų yra, 
ar turėtų būti: Pertbe — 1, Ade
laidėje — 2, Geek*ngv — 2, Mel
bourne — 4, Hobarte — 1, Can
berra j e — 1, Sydnėjuje — 4, 
castlyje — 1, Brisbanėje — 1, tai. 
gi, iš viso — 17, kurių išlaikymui 
reikia bent po £ 10. per savaitę 
arba 520 jnetams.

plataus masto bendruomeninė šal
pa nėra taip jau būtina, bet Vo
kietijoje esantiems lietuviams rei
kia padėti. Skaičiuokime, kad

(8) lalpai — £ 2000.

Įvairiems parengimams, minėji
mams, parodoms, susirinkimams, i 
teatriniams pastatymams, koncer- į 
tams taip pat reikia nemaža Jė- ' 
šų. Mažiausiai

(9) Parengimams organizuoti 

apylinkėse — £ 1500.
Metiniam ALB Suvažiavimui »u 

Lietuvių Dienų programa finan
suoti reikėtų

(10) Suvažiavimui — £ 1000.

Aus trail j-/s lietuvių pareiga taip 
pat remti ir kai kurias instituci
jas užjūriuose ,kaip Vasario 16 
gimnaziją, VLlKą, Nepriklauso
mybės Talką ir pan. Kaip mini
mumą numatykime:

(11) Visuotinėm lietuvių insti
tucijom — £ 2000.

Lietuviams Australijoje neišven
giamai reikia namų ir kitokio 
turto, kuris įsigytinas ūktai išsi
mokėtinai. Būtinai reikalingi di
desni namai Sydnėjuje, Melbour
ne ir Adelaidėje, kurių kaina bū
tų p«» £ 12.000 kiekvienas, taigi 
£ 36.000. Be to, dar n-i kai ingi, 

arba dėl įvairių priežasčių per
kami, namai: 1 — Perthe, 1 — 
Adelaidėje (Caritas), 1 — Geelon- 
gv, 1 — Melbourne (“Cardtas” — 
parapijos), 1 — Bankstowne, 1 — 
Hobarte, 1 — Brisbanėje. Taigi, 
— 7 namai po £ 3500, iš viso £ 
24.500. Nekilnojamu turto, vadi
nasi, būtų už £ 60.500. Paskoloj 
nuošimčiai, taip pat įvairūs su 
turtu surišti mokesčiai, turto 
amortizacija ir pan., kainuotų 
apie £ 7000.

(12) Nuošimčiai, mokesčiai, 
amortizacija ir kt. — £ 7000.

Minimalios metinės lėš««s reika
lingos Australijos lietuvių bendruo
meniškumui, o tuo pačiu ir lietu
vybei palaikyti sudaro £ 53.200 

sumą. Augščiau minėto turto įsi- 
gyjimui paskolą užtraukti taip 
pat racionaliausia būtų iš pačių 
lietuvių. Sakykime, paskolą už

trauksime 10 metų, vadinasi, per 
metus dar reikėtų turėti apie £ 

■ 6000 paskolos grąžinimui.
Iš viao susidarytų apie £ 60.000 

metinė suma.

Pajamos
Dabar pagvildenkime, kaip ir Iš 

> kur tokią sumą galima būtų su
telkti. Lietuvių Australijoje yra, 
oficialiomis statistinėmis žinio

mis remiantis, apie 9000. Būkime 
atsargūs ir atmeskime 20%, kaip 
lietuvybei abejingus ,iš kurių nė 
cento negausime. Liktų — 7200. 
Kiek iš šito skaičiaus būtų dir
bančiųjų, tuo pačiu ir uždirban
čiųjų?

Labai daug į Australiją atvy
ko viengungių. Todėl nedirbančių
jų nixdimtis kažin ar prašoks 
25%. Taigi, būtų apie 5400 dir
bančiųjų lietuvių. Moterų yra žy
miai mažiau kaip vyrų. Skaičiuo- 

į k i me, maždaug 3500 vyrų ir 1900 
'dirbančių moterų. Kokios dirban- 
' čiųjų pajamos? Atsargiai skai
čiuodami galime prileisti, kad lie

tuvė moteris vidutiniškai uždirba 
£ 11 per savaitę, o vyras — £ 
16.10.0. Taigi moters pajamos per 
metus būtų £ 572, kurias padau
ginę iš 1900 moterų gausime — 
£ 1.086.800 sumą. £ 16.10.0 savai
tėje sudaro £ 910 per metus, tad 
padauginę iš 3500 vyrų gausime 

į — £ 3.185.000 sumą. Visų Aus
tralijos lietuvių metinės pajamos 
turėtų siekti £ 4.272.000 sumą. Tai 
jau impozantiška ir labai apvali 
sumelė. Iš šitos sumos, vadinasi, 
turėtų būti lietuviškiems reika
lams skiriama bent £ 60.000. O 
tai sudaro mažiau kaip 1| visų 
pajamų. Dirbanti moteris lietuvy
bei turėtų skirti kas savaitę apie 
3 šilingus ir 6 penus, o vyras apie 
5 šilingus.

Faktiškai net šitų mažų sumų 
tiesioginių mokesčių formoje ne
reikėtų pilnai kiekvienam dirban- 

' čiam lietuviui mokėti. Bent pusę 
Išitų £ 60.000 būtų sutelkta kitais 
keliais: įvairūs parengimai dažnai 

Į duoda pelno, religiniams reika- 
į lams sumos daugumoje sutelkia
mos aukomis per pamaldas, laik
raščiai didžiausią dalį lėšų survn-

• ka iš prenumeratos ir skelbimų, 
jui knygas kiekvienas pats apsi
moka, sporto ir kitos jaunimo or-

* ganizadjos dalį savo išlaidų pa
dengia savais nario mokesčiais 
bei iš savo parengimų pelno, be

j to, esant Lietuvių Namams, tų 
’ pačių namų eksplotacija neštų 
tam tikrą pelną. Tiesioginiai ap- 
simokestinti, kažin, ar reikėtų di
desne suma kaip 2 šfl. vyrui ir 1 
iii. moteriai savaitėje. O šitokios 
sumos tikrai niekam neatrodys 
nerealios.

Aritmetika, taigi, rodo, kad vi
siems kartu galima, be Jokios ma
terialinės skriaudos paskiram in
dividui, finansuoti visus lietuviš
kus reikalus Australijoje. Prakti
koje, žinome, kad taip nėra. Ko
dėl? Daugumoj**, tur būt, dėl or
ganizacijos stokos. Bet tai jau ki
ta tema.

R.E.M.

SPANDAU KALĖJIME

Berlyne, kur buvo apgyvendinti 
nacinės Vokietijos vadai, nutiesti 
Nuernberge. išleidus Hitlerio eko
nomikos minister} ir Reicho ban
ko pirmininką, dabar beliko tik 3 
kaliniai: Rudolf Hess, hitlerinio 
jaunimo vadas Baldur von Shirach 
ir ginklaviroosis ministeris Albert 
Speer. Buvę karo meto sąjungi
ninkai (amerikiečiai, anglai, pran
cūzai ir sovietai) svarsto šį kalė
jimą uždaryti Ir 3 kalinius perkel
ti kitur, nes kalėjimo administra
cijos išlaidos yra labai didelės, 
šiuos 3 kaliniu* pakaitomis sau
go keturių valstybių karinės sar
gybos.

* JAV-bių užsienių reikalų mi
nisteris Dulles, kalbėdamas kon
greso užsienių reikalų komitete, 
kur gynė prezidento užsieniui pa
galbos tiekimo biudžetą, pareiškė, 
kad JAV-bės negali nusiginkluoti, 
kol Sov. Sąjunga nėra pakeitusi 
savo laikysenos. Ir turi stiprinti 
sąjungininkus visame pasaulyje, 
kaip atsparą prieš komunistinę 
agresiją.

Kultūros Fondui auka 
— Lietuvybei atrama!

(5) Savaitgalio mokyklom ir li
tuanistiniams kursams — £ 8840.

Jaunimo organizacijoms, kaip 
skautams ir ateitininkams, ar šiaip 
kokiais būreliais susiorganizavu
siems, taip pat reikia lėšų. Sa
kykime

(6) Jaunimo organizacijom — 
£ 1500.

importo klubai Australijoje yra: 
Adelaidėje, Geelonge, Melbourne, 
Canberraje, Sydnėjuje Hobarte, 
taigi, 6. Jų finartsavimui reikėtų 
apie £ 500 per metus, vadinasi

(7) Sporto klubams — £ 3000.
Lietuvių šalpai lėšos šiandiena 

telkiamo* daugiausiai per moterų 
soc. globos organizacija*, šitų or
ganizacijų biudžetai gana riboti, 
iš kitos pusė*, valstybinis ir pri
vatus socialinis ši. krašto draudi
mas yra neblogai sutvarkytas ir

SVEIKINA LIETUVOS DARBININKUS
Tarptautinių laisvųjų profsą

jungų, apjungiančių 55 radimus 
darbo žmonių, g»-n. sekretorius, 

ryšium su gegužės 1 dienos šven
to buvo išleidęs atsišaukimą, ku
riame sveikinami ir Lietuvos bei 
kitų pavergtųjų kraštų darbinin
kai, kovojantieji prieš komunisti
nę tironiją. Atsišaukime taip pat 
^reiškiama pagarba kovotojams ui 
laisvę Vorkutoje, Karagandoje ir 
kitose priverčiamojo darbo stovyk
lose, kurie savo gyvybes paauko
jo, reikalaudami žmoniškų teisių. 
Iš viso profsąjungų internaciona
las sveikino visus kovojusius ir 
tebekovnjančius už laisvę. “Mes 
visa darysime, kad laisvasis pa
saulis pamatytų tragiškas komu
nistinio valdymo pasėkas... m*-* 
esame įsitikinę, kad mūsų bendra

kova komunistinius režimus pri
vers Jūsų rekalavimus patenkin
ti ,nes darbininkų solidarumas ko
voje pireš diktatūrą, imperializ

mą, išnaudojimą ir agresiją pasi
daro vis veiksmingesnis. Darbinin
kai už geležinės uždangos, būki
te tikri, kad mes ir toliau parim
sime Jūsų kovą, kuri yra kartu 
ir mūsų kova. Mes nenustosime 
siekę visoms tautoms pasaulyje 
taikos, kuri remtųsi laisve, de

mokratija ir socialiu teisingumu".

Ir Tarptautinis laisvųjų prof
sąjungų egzilyje Centras išleido 
atsišaukimą .į pavergtųjų tautų 

darbininkus, kuriame taip pat mi
nima Pabaltijo kraštų darbininkų 
kova pri*š pavergėjus.

<E)
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KOLCHOZININKAI, VIEŠPATIE, KOKIE JIE VARGŠAI
Pasakoja nesenai atvykusi iš Lietuvos A. PavilanienėKoto mėnesi Maskvos valdžios 

leidimo, j Jungtine* Amerikos Val
stybes atvyko A. Pavilanienė, iš 
Kauno, pas savo dukterį*

čia perspaudžiame iš Amerikos 
laikraščio su ja pasikalbėjimą.

— Kąs darė pastangas Jus at
siimti i Ameriką? — paklausė 
“Keleivio” korespondentas.

— Mano duktė, kuri iš Lietuvos 
išvyko dar 1938 metais, čia ište
kėjo už amerikono ir pu mano vy
ro mirties pradėjo rūpintis mano 
atvažiavimu. Po dviejų metų di
delių pastangų, aš gavau leidimą.

— Tai gal dabar jau galima ir 
kitiems išvykti iš Lietuvos?

-- Taip, galima tėvams pas 
vaikus, vaikams pas tėvus, ir tik j 
gali tie atsiimti, kas išvyko iš 
Lietuvos prieš Antrąjį Pasaulinį 
karą. Vadinami pabėgėliai negali 
atsiimti savo giminių iš Lietuvos. 
Jiems paprastai atsakoma, kad jei 
norite kartu gyventi su savo gimi
nėmis, tai patys atvažiuokite į 

Lietuvą.
— Kaip Jūs gavote Maskvos lei

dimą, Amerikos vizą, pati gyven
dama Kaune?

— Visą laiką susirašinėjimas 
ėjo paštu, tik galutinam susitvar
kymui, prieš pat išvažiavimą, tu
rėjau nuvykti į Maskvą, ten gy
venti apie 2 savaites ir iš ten 
per Helsinkį, Stokholmą, Kopen
hagą ir Londoną lėktuvu atskri- 
dau į New Yorką.

— Sako Maskvoj sunku su pa
talpomis, kaip jums pasisekė gau-! 
ti viešbutį?

— Taip, labai sunku su patal
pomis. Aš kreipiausi pas Lietu
vos atstovą Maskvoje padėt su
rast nakvynę, tai jis atsakė, kad 
jis rūpinasi tik tais, kurie atvyks
ta valdžios komandiruoti. Patarė 
pačiai rūpintis nakvyne. Gavau 
privačiai pas vieną našlę mažą 
kambarėlį be patogumų už 240 
rublių už dvi savaites laiko.

— O kaip Kaune su butais?
— Didelis trūkumas. Mano na

mus nacionalizavo, mat jie buvo 
didesni kaip 220 ketvirtainių met
rų. Nuo tų, kurie turi ne dides
nius namus kaip 220 ketv. metrų, 
namų neatėmė. Bet jie dėl savo 
“patogumo” spaudžiasi ankštai,

rinkoj, iš kolchozininkų pigiau, iš 
vertelgų brangiau. Pavyzdžiui, 1 
kilogramą sviesto iš kolchozininko 
gali pirkti už 18-20 rublių, gi ver
telga parduoda tiktai po ketvir
tadalį kg. už 8 rublius.

— Ar didelį kiekį kolchvzinin- 
kai atneša į rinką parduoti?

— Ne daugiau kaip 2-3 kg. 
sviesto ar 2-3 desėtkus kiaušinių. 
Tik daržoves, kaip kopūstai, bul
vės ir javai pati kolchozo valdžia 
atveža dideliais sunkvežimiais.

— Manau, kad teko būti jums 
ir kaime, Ui kaip gyvenimas ten 
atrodo?

— Labai liūdnas. Skurdžiausias 
gyvenimas tai kolchozininkų. Jei 
keliu važiuoji, tai atrodo po se
novei, mat, dar žmonės gyvena 
sodybose — viensėdžiuose, tik lau
kus dirba bendrai. Dabar pradėjo 
statyti didelius kolchozininkam 
gyvenamus namus vienoje vieto
je. Tų naujų namų kolchozinin- 
kai daugiausiai ir bijo, nes tada 
bus sunkiau parnešti iš lauko sau
ją Javų, krepšelį bulvių..., o jei 
to negalės padaryti, tai jų lau
kia tikras badas. Aš mačiau tuos 
javus, kuriuos kolchozininkai ga
vo. Tai buvo prasčiausios rūšies 
javai. Geruose laikuose ūkininkai 
tik gyvulius tokiais javais šerda
vo. Mačiau ir duoną iš tokių ja
vų. Juoda, trapi, karti. Negalėjau 
nė kąssnio praryti, nors buvau 

gerokai praaikusi.
— Negali būti, kad viso kolcho

zo javai tokie prasti būtų?
— žinoma, ne. Geriausius ja

vus paima valdžia, po to kolchozo 
vadovybė, mašinų stotis ir kas lie
ka — kolchozininkai. O jiems lie
ka šiūkšlės.

— Tai kodėl kolchozininkai ne
meta ir nevyksta į miestą? Juk 
mieste vis geriau?

— O iš kur gausi dokumentus? 
Kolchozas neleidžia, o be doku
mentų miesto negausi darbo. Be 
darbo ir mieste prastai. Tiesa, 
neoficialiai galima iš kolchozo iš
sipirkti, kas kainuoja apie 3.000 
— 5.000 rublių vienam asmeniui. 
Bet mažai kas gali tokią pinigų

kad galėtų 1-2 kambarius priva
čiai išnuomoti po 150-200 rublių 
mėnesiui. Naujus metus statu tik 
valdžia. Privati statyba menka, 
nes labai brangūs sklypai, med
žiaga ir statyba, žaliajam kalne, 
mano kaimynystėje, vienas mano 
pažįstamas pardavė sklypą pasta
tymui 220 ket. metrų namo už 
90 tūkstančių rublių.

— Tai kas gali statytis namus, 
jei taip brangiai kainuoja vis
kas.

— Augšti valdžios pareigūnai, 
fabrikų direktoriai ,statybos inži
nieriai ir visi tie, kurie gali pa
vogti iš savo vadovaujamų įmo
nių. žinau vieną kunigą, kuris 

pasistatė sau namus.
— Bet kunigus persekioja, kan

kina ir kokiu būdu kunigas galė
jo pasistatyti namus?

— Taip, tiesa, augs tas nuo
šimtis kunigų nukentėjo, bet tie, 
kurie liko nepaliesti ir kunigauja 
miestuose, materialiai yra aprū
pinti. Mat, jų nedaug, o žmonių 
reikalavimas kunigų patarnavimo 
labai didelis. Pavyzdžiui, užsaky
tų Sv. Mišių reikia laukti ma
žiausiai 2 mėnesius ir kaina svy
ruoja nuo 50 iki 250 rublių. Taip 
pat už krikštą, laidotuves, o ypač 
už šliūbą reikia brangiai mokėti.
Bažnyčių nedaug atidarytų, nes 
už bažnyčios pastatą reikia la

bai augštus mokesčius mokėti, tai 
geriau turėti mažiau bažnyčių su 
daugiau prie jų kunigų.

— Ar klierikų seminarija yra?
—- Yra. Tik nedaug klierikų 

ir labai jauno amžiaus. Kad se
minarija galėtų pati išsilaikyti, 

klierikai įšventinami po dvejų me
tų, nebaigę dar mokslo, bet jie 
neišleidžiami iš seminarijos kol 
baigs mokslą, o tuo pačiu metu 
jie jau gali laikyti mišias ir tuo 
prisidėti prie seminarijos išlaiky
mo.

— Ar galima krautuvėse nusi
pirkti visko?

— Taip, tik reikia eilėje sto
vėti. Jei nenori eilėj stovėti, tai 
maisto produktus gali nusipirkti 

sumą sugraibstyti. Paprastai, vy
rai atitarnavę kariuomenėj jau 
nebegrįžta į kolchozą, tik vargšės 
mergaitės neturi progos išeiti.

— Ar yra dar partizanų?
— Dabar nieko apie juos negir

dėti. Tik pereitais metais Kaune 
ant buvusios jėzuitų gimnazijos 
stogo Vasario 16-sios proga nak
čia kaž kas iškėlė trispalvę vė
liavą. Pasipylė areštai, tardymai, 
bet kaltininkų nesurado. Pradžioj 
po karo jų buvo daug, bet laikui 
bėgant daug jų išžudė, kiti slap
tai grįžo ir įsimaišė tarp žmonių, 
keletas viešai pasidavė komunis
tams, kai pastarieji pažadėjo am
nestiją. Bet juos niekad nepalie
ka ramybėj: suima, tardo, palei
džia ir vėl suima, tardo; vienus 
paleidžia, kiti nežinia kur /lings- 
ta. Vieną kartą, aš grįžau nuo 
Raseinių žemaičių plentu Kau
nan, prie Baptų sugedo mūsų 
sunkvežimis ir šoferis pasakė, kad 
Baptuose reikia nakvoti Aš ga
vau nakvynę miestely, žmonės, 
pas kuriuos nakvojau, pasakojo, 
kad rinkelėj jau ketvirta diena 
guli 7 užmuštų vyrų lavonai, ir 
komunistai Juos vadina banditais. 
Aš klausiau žmonių, ar jie pažįs
ta tuos užmuštus ir ar tikrai jie 
banditai yra? Žmonės atsakė, kad 
pažinti negalima nei iš veidų, nei 
iš kitko, dėl baisaus kūno sužalo
jimo, bet komunistai pasakojo Jų 
vardus, tai žmonės pažinojo juos. 
Atsimenu ir aš porą pavardžių, 
broliai Grajauskai ir Aniulis. Jie 
buvo gretimo kaimo šauliai. Ko
munistai pradėjo visus šaulius su
iminėti, o tie, žinoma, slapstėsi. 
Tada gimines kankino, kad pasa
kytų, kur yra broliai, vaikai, vy
rai. Kai kurie kankinimo neišlai
kė ir išdavė slėptuvę. Visus pasi
slėpusius žiauriausiu būdu nužu
dė ir kelias dienais laikė lavonus 
aikštėje kitų pagąsdinimui.

— Ar daug gauna lietuviai iš 
Amerikos siuntinių ir ar neper
sekioja komunistai tų, kurie gau
na siuntinius?

— R«>d«>s. nemažai gauna, bet 
toli gražu iki to, kad nors vienas

iš šimto gautų. Komunistai ne
persekioja, mat jie nenori kinti 
šakos, ant kurios patys sėdi. Jei 
jie pradėtų persekioti, niekas dau
giau nesiųstų ir patys komunistai 
negautų pirktis nuo tų, kurie 
gauna siuntinius, tokių gražių 
drabužių, suknelių, batukų, nes 
dabar gaunantieji yra skurdžiai ir 
dėl duonos kąsnio savo siuntinius 
parduoda, gi komunistai, turėda
mi pinigų, juos perka.

— Tai Jūsų nuomone yra geras 
daiktas siųsti lietuviams siunti

nius?
— Aš esu miesto gyventoja. 

Mieste darbininkai geriau gyve- 
na dėl to, kad daugiau gauna at
lyginimo už darbą ir dar turi ge
resnes sąlygas pavogti iš fabriko, 
dirbtuvės, sandėlio tokių dalykų, 
už kuriuos dar padaro pinigo.

Bet kolchozininkai, apsaugok 
Viešpatie, kokie vargšai. Vasarą 
dar gali kokią saują Javų ar bul
vių nukniaukti, gi žiemą nieku, 
absoliučiai nieko. O kaip suvarys 
juos į bendrą gyvenamą vietą, tai 
tada Jie turės ar nuo badu mirti, 
ar pasidaryti žemesnės rūšies 
žmonėmis laukinio pavidalo, nc3 
kovoj dėl gyvybės išlaikymo bus 
priversti valgyti žolę, šaknis ir 
gal kirmėles. Laisvo pasaulio lie
tuviai, jei Jums teks skaityti šiuos 
mano žodžius, susimildami gelbė
kite savu brolius vargšus lietu
vius, dabartinės Lietuvos kolcho- 
zininkus. Siųskite jiems drabužių, 
nes jiems nevalia sėti nei linų, 
nei kanapių, nei turėti avių; ne
valia net miške pasidaryti karnų 
vyžom. Paskutinį pieno lašą nuo 
vienos karvės, nutraukdami net 
nuo kūdikių, parduoda, kad už ke
letą rublių pirktų žiupsnį drus
kos, vaistų, kokį skarmalą. Siųs
dami tiems vargšams pagalbą. 
Jūs, laisvo pasaulio lietuviai, at
liksite švenčiausią pareigą, kokią 
tik galima atlikti Dievui ir Tėvy
nei

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

“LITU ANUS”
Čikagoje sudaryta komisija “Li

tuanus” reikalams, kurios pagrin
dinis uždavinys sutelkti šiam lei
diniui reikalingas lėšas. Vienetui 
vadovauja inž. V. Šliūpas. “Lltua- 
nus” redakcinį kolektyvą šiuo me
tu sudaro rašytojas A. Landsber
gis, kuris dirba kaip spaudos re
ferentas Pavergtųjų Jungtinių 
Tautų įstaigoje; R. Šilbajoris, 
studijuojąs rusų kalbą ir litera
tūrą Colombia universitete; K. 
Skrupskelis, politinių mokslų ir 
filosofijos studentas Fordham 
universitete; Gerimantas Penikas, 
studijuojąs inžinerijos mokslus ir 
tvarkąs “Lituanus” technikinį pa
ruošimą, ir Vyt. Vygintas. Admi
nistraciniam darbui talkina G. 
Mačiūnaitė ir S. Sirusas. Leidinio 
archyvinę medžiagą tvarko Reg. 
Ingelevičiūtė. Iki šiol yra pasiro
dę 10 žurnalo numerių. Dar šių 
metų bėgyje numatoma vien sve
timtaučiams siuntinėti virš 5000 
egz. “Lituanus” siekia kuo pla
tesnės rimtos informacijos apie 
Lietuvą, jos tradicijas; lietuvius, 
Jų kultūrinius ir kitų sričių pasi
reiškimus. I niciaturams pirmoje 
eilėje rūpi pasiekti 2 plačias po
tencialių skaitytojų grupes: (a) 
įtakinguosius svetimtaučius bei jų 
įstaigas ir (b) čia gimusius tau
tiečius , kurių ryšiai su tautiniu 
kamienu yra nutrūkę arba labai 
silpni. Žurnalas siuntinėjamas be
veik visoms Amerikos universite
tų ir kolegijų bibliotekoms, kurių 
studentų skaičius siekia virs 500 
akademikų. Be to, leidinys pasie
kia visą eilę viešųjų bibliotekų, 

žurnalų redakcijas, informacijų 
biurus, įtakinguosius politikas, 
miestų bei apylinkių pareigūnus, 
kuriose gyvena kiek daugiau lietu
vių. Palengva pradedame susilau
kti dėmesio ir čia gimusių lietu
vių tarpe. Susilaukiama vis dau
giau laiškų, kuriuose išreiškiamas 
pageidavimas gauti leidinį.

Būtų gera, kad ir Australijoj 
įsikūrę lietuviai užsakytų leidinį 
savo pažįstamiems. Tokiu būdu 
“Lituanus” galėtų efektingiau pa
sitarnauti lietuviškam reikalui ir 
šiame krašte.

Gegužio mėn. paskelbtas žur
nalui remti vajus. Leidinio adre
sas: “Lituanus”, 916 Willoughby 
Ave., Brooklyn 21, N.Y.

P. PILKALNIS.

(JONINIŲ LEGENDA)

Senai, mano tėvo senelio motu
lei Jos senelis pasakojo, kad ka
daise, už ežero miške gyvenę du 
žmonės: iš kur jie — vyras su sa
vo moterim — buvo atkilę, niekas 
nežinojo. Gyvenę juodu, tarsi ko
kie atsiskyrėliai: jis miške med
žius kirsdavęs Ir pirkliams j mies
tą parduodavęs, jinai uogas ir 
grybus rinkdavusi. Taip juodu ir 
gyvenę, sunkiu darbu duoną pel- 
nydamies.

Abudu buvo toli už savęs pali
kę jaunystę, bet vaikų neturėjo. 
Todėl, kai jiems gimė sūnus, — 
džiaugėsi abu Ir dėkojo Dievui už 
malonę. Po to vyras dar dides
nius medžius guldydavo, o jo mo
teris švitėdama tvarkėsi trobelėje, 
o berniukui, kurį pakrikštyjo Jo
nuku, užmigus, išeidavo uogų pa
rinkti, grybų pajieškoti.

Metai vijosi metus. Ir žmones 
kartais matydavo, kaip šviesia
plaukis berniukas cipena tėvo 
skverno įsitvėręs, lydi motiną su 
grybų ar uogų pintinėm miške.

Dar vėliau, kai Jonas paūgėjo, 
tėvas jam išaštrino kirvį — abu 
stojo medžių kirsti.

Augo bernaitis, kaip tas miško 
ąžuolas plačiašakis, gelbėjo tė
vams darbe, o šventomis dieno
mis, vakarais, ar šiaip laiko tu
rėdamas, išeidavo j mišką, kur 
medžiai tiesūs, it strėlės į dangų 
sauja, susirasdavo šimtmečius 
ąžuolus ir klausydavosi jų šakų 
ošimo, lapų kalbos; arba paeže
rėje lakštingalos dainos. Mylėjo 
jis mišką ir suprato jo gyventojų 
kalbą. e

Tėvai džiaugėsi turėdami tokį 

sūnų, bet jam augant ir jų rū
pestis didėjo — Jaunas vyras juk 
negali visą amžių miške gyventi 
Todėl, atšventus dvidešimtas Jo
nines, tėvas ir tarė savo sūnui:

— Mes norėtume su tavim vi
sados sykiu gyventi, bet tu jau 
vyras ir laikas pačiam pažvelgti, 
kas už miško darosi, koks ten yra 
gyvenimas, čia tu nieko daugiau 
nepamatysi, nieko naujo nesura
si, todėl keliauk į pasaulį. O pa
saulis yra didelis — žmonių ten 
daugiau, kaip čia medžių, mies
tuose namų pamatysi augštesnių 
už augščiausius mišku ąžuolus, o, 
be to, laikas ir apie gyvenimo 
draugę pagalvoti. Mes Jau seni ir 
neilgai džiaugsimės saule — tad 
keliauk, vaike, laimės j ieškoti.

Taip kalbėjo senas, pasaulio 
matęs miško kirtėjas.

Mylėjo Jonas savo gimdytojus 
ir mišką, kur pažinojo kiekvieną 
medį, krūmelį, kur žinojo kiekvie
ną takelį, bot jis svajojo — no
rėjo pažvelgti ir j gyvenimą už 
miško. Tad nesi priešino tėvo žod
žiams, tik atidėjo išvykimą iki ki
tų Joninių.

Paskutinę naktį prieš išvykstant 
Jonas išėjo atsisveikinti su miš
ku. Jis ėjo atsargiai, lyg bijoda
mas nakties tylą sutrikdyti sau
sos šakelės trekštclėjimu, lapo 
palietimu. Ir taip jis vaikščiojo, 
trumpai stabtelėdamas ties kuriuo 
mėgiamu medžiu, krūmu kol pri
ėjo tankų papartyną, čia jis, su
stojo ilgėliau ir glostė žalios la

' pus. Jau buvo bežengiąs toliau, lj — vėl tamsi migla nusileido ir 
I kai staiga jo rankoje sušvito ug- ’ žinojimas dingo. Paėmė žiedelį — 
nelė ir staiga visą kūną nuplies- Į Žinojimas grįžo. Dabar suprato 

Jonas, kad žiedelis yra jo žinoji
mo šaltinis, tad ir paslėpė jį gi
liai, prie pačios širdies priglaudė, 
kad stebuklingojo žiedo niekas ne-

kė šiurpulys.
i Nusigando Jonas, bet Išgąstis 
' virto dideliu nustebimu: jis, tar- 
I si veidrodyje, matė didelius mies-

tus, daug žmonių, girdėjo aima
nas ir juoką. Kas? Kas gi tai!? 
Ach, štai Jo motina krinta!... 
Sukniumba prie stalo. Jos galva 
nusvyra... tėvas ją neša... moti
na mirus...

Jonas skuba į trobelę — prie 
stingstančio motinos lavono stovi 
tėvas ir jo veidu rieda didelės, 
didelės ašaros.

Po laidotuvių Jonas nenori skir
tis su vienišu tėvu, bet šis tarsi
negirdi atsikalbinėjimų — ber
naitis iškeliauja į pasaulį laimės 
j ieškoti.

Keliauja Jonas mišku ir žino, 
kodėl paukščiai čiulba, kodėl vė
jas pučia, kudėl saulė teka if lei
džiasi, bet jis niekaip negali su
prasti — kodėl jis visa tai žino, 
ko anksčiau nežinojo, nesuprato.

Bekeliaudamas pavargo ir atsi
sėdo pailsėti Nutarė čia pat ir 
užkąsti — gerokai praalkęs buvo.
Iš kišąnės betraukdamas peiliu
ką išmetė mažą suvytusį gėlės 
žiedą. Iškrito žiedas ant žemės, o 
Jonas ir nesirūpino jo pakelti. 
Bet jis pajuto, kad nustojo aiš
kiaregystės — to stebuklingu ži
nojimo. Net išsigando bernaitis 
— aplinka jam buvo tokia sveti
ma ir pasaulis, kuriame Jis atsi
dūrė, pasirodė toks bauginančiai 
naujas. Sumišęs jis dairėsi ap
link ir nejučiomis akis užkliuvo 
iškritusio gėlės žiedo. Tingiai pa
silenkęs Jonas pakėlė žiedelį ir 
... vėl Jis pasijuto viską žinąs. 
Lyg isbandydamas to žiedelio ke
rus, bernaitis padėjo žiedelį į ša- 

pamatytų, nepagrobtų, kad nie
kada jis su juo nesiskirtų.

XXX
Pakyla Jonas ir eina toliau. 

Prieš jį išneria didelė, medžiais 
apaugusi sodyba. Jonas jau žino, 
kad šio turtingo ūkininko žmona 
sunkiai serga ir niekas negali Jos 
pagydyti Bet jis žino, kaip jai 
sveikatą grąžinti Tad įėjęs į kie
mą ir sako sutiktam šeimininkui:

— Laba diena. Mano vardas
Jonas. Jūs žmona sunkiai serga ir 
aš galiu ją pagydyti.

Ūkininkas nustebo. Jis niekada 
nebuvo matęs šito bernaičio, tai
gi, Jis iš tūli bus atkeliavęs, tad 
Iš kur jis žino, kad jo žmona ser
ga? Paskui sumetė, kad gal koks 
“šundaktaris” bekeliaudamas bus iš 
kaimynų sužinojęs, tad jau ren
gėsi varyti iš kiemo, bet dar pa
klausė:

— O kiek norėsi už tai?
— Nieko, nes man tai nesun

ku padaryti. O kai pamatysi, kad 
tavo žmona sveika, duosi paval
gyti ir leisi pernakvoti, nes ma
tai — naktis mane vejasi.

Ūkininkas nusišypsoju į ūsą ir 
vienas sau pagalvojo, kad kelei
vis alkanas, tad vistiek reikės pa
valgydinti, o žadėjusių pagydyti 
buvo nevienas, tad kodėl šitas dar 
nepamėgina?

Nuvestas pas ligonę Jonas pa
prašė atnešti stiklinę pieno, šau
kštą sviesto, žalią kiaušinį, rūtų 
šakelę, pusę stiklinėss rūgšties ir 
medaus. Visa tai sumaišęs užviri
no ir karštą liepė skubiai išgerti.

Ligonė klusniai įvykdė bernai

čio įsakymą, ir kai paskutinį 
gurkšnį nurijo, Ją apniko tokie 

skausmai, kad atrodė mirtis į lo
vą rangosi. Paskui staiga pradėjo 
vemti ir išspjovė ilgą kirminą.

— Dabar būsi sveika, — tarė 
Jonas.

Moteris dar pagulėjo kokią va
landą šlapia nuo prakaito — 
taip buvo išvargus — pakilo iš lo
vos ir visų nustebimui nuėjo ke
leiviui ruošti vakarienę. Ji Jau- 

sėsi visai sveika ir jos vyras la
bai džiaugėsi. Kitą dieną jis mal
davo Joną pasilikti ir gyventi pas 
jį, kiek tik patinka. Bet bernai
tis nesutiko. Jis už ūkininkės iš
gydymą nieko nenorėjo priimti, 

bet jam šeimininkas prikrovė vi
są maišą maisto, o į kišenę įspau
dė saują auksinukų.

Jonas keliavo į miestą, kur ži
nojo karalaitę serganti

(Tąsa kitam numery)
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Kvietimas Talkon aplink namus
AUSTRALIJOS LIET. SPAUDOS ARCHYVO 

REIKALU

V-bos 
rašyto

dėl

Prieš porą metų, Liet. Kat. Kult. 
D-jos V-bos Iniciatyva buvo įsteig
tas Australijos Lietuvių Spaudos 
Archyvas, su tikslu rinkti čia, 
Australijoje, išleidžiamus spaudi
nius, bei, pagal galimybę, visą ki
ta dokumentinę medžiagą, liečian
čią lietuvių gyvenimą šiame kraš
te.

Kad tautiečiai gerai supranta šio 
archyvo reikšmę, matyti ir iš šio 
buv. L.K.F. Melboumo Sk. 
pirm. p. V. Jakučio laiško, 
archyvo vedėjui:

“Norėčiau pasidžiaugti
Aust. Liet. Kat. Kult. D-jos Syd
nėjuje sumanymo, sudaryti Austr. 
Liet. Spaudos Archyvą, įvykdymo. 
Darbas reikšmingas. Tikrai jau 
metas yra surinkti bei sutvarkyti 
Australijoje spausdintą lietuvišką 
žodį — medžiagą bei dokumenta
ciją, svarbią ateities kultūros is- 
rotikui mūsų visokeriopam veiki
mui pavaizduoti. Tatai naudinga 
Ir praktiniu požiūriu: yra institu
cija, kur reikiamą, bet neturimą 
dalyką, išleistą Australijoje, gali 
gauti.”

Reikalo svarbumą matė ir dau
gelis kitų asmenų ir organizacijų, 
savo pareiškimais ir eksponatais 
parėmusių šį darbą. Daug kam 
telraujantis dėl rankraščių sky
riaus, kur būtų saugomos organi
zacijų bylos ir t.t., archyvas pra
platinamas ta prasme, kad prie jo 
sudaromas ir dokumentinis posky
ris.

šiuo metu yra sudarytas ir dar 
plečiamas archyvo korespondentų 
tinklas, kurie siuntinėja Archyvui 
vietoje surenkamus eksponatus.

Lig šiol yra užvesta po 3 komp
lektus šių periodinių, Australijos 
lietuvių leidinių: “Australijos Lie
tuvio”, “Mūsų Pastogės”, “Užuo
vėjos”, “Sekmadienio”, “Švytu- 

. rio”, “Pėdsekio”, "Liepsnojančios 
Lelijos”, “Tėviškės Aidų”, “Litua- 
nicum” ir kitų smulkesnių leidi
nių. Deja, daugumas komplektų, 
išskyrus “švyturį” ir Tėviškės Ai
dus” yra dar nepilni. Su knygų 
rinkimu yra dar liūdniau — archy
vas lyg šiol teturi tik kelias kny
gas, kai jų Australijoje jau yra 
išleista kelios dešimtys. Vargin

gai sekasi ir proginės literatūros 
rinkimas, kaip tai įv. skelbimų, 
parengimų programų ir {.t. Jų 
niekas ir nerenka, bet niekas ir 
neprisirengia pasiųsti archyvui. 
Lygiai kaip ir periodinės spaudos, 
kuri dažnai sunaikinama, nei ne
pagalvojus, kad ji gali būti kada 
nors reikalinga. Aš pats 2 atvejais 
pavėluotai sužinojau apie 2-jų pri
vačių rinkinių likimą. Vienas, per
sikeliant j kitą vietovę, buvo su
degintas, kitas — atiduotas ligo
ninių popieriaus rinkimu akcijos 
metu, kaip makulatūra, kai tuo 
tarpu mes patys dar po kelių me
tų ir su žiburiu jieškodami kurio 
nors leidinio nebegalėsime jo su
rasti vien dėl mūsų nerangumo ar 
apsileidimo.

nešant apie turimą archyvinę med
žiagą.

Medžiaga, kuri netiks archyvui, 
pagal pareikalavimą bus grąžina
ma savininkams arba perduodama 
kitoms panašioms institucijoms.

Iki šiol archyvą daugiausiai pa
rėmė periodiniais leidiniais, kny
gomis ir kt. spausdiniais šie as
menys ir organizacijos: L.K.F. 
Melbourne skyrius (per. p. V. Ja
kutį), kun. P. Vaseris, Melbour
ne sporto klubas “Varpas”, ALB 
Melbourne apyl. biblioteka (per 

p. J. Geštartą — 20 sv. įv. med
žiagos), p. A. Krausas, “Tėviš
kės Aidų” redakcija, dr. A. Mau- 
ragis, kun. P. Butkus, skautų vy
čių “Geležinio Vilko “ būrelis ir 
kiti.

Įdomu, kad iš spaudos sužinoję 
apie archyvą vienas Kanados lie
tuvis stropiai siunčia žinias iš 
vietos liet, gyvenimo.

šiuo metu mums ypač svarbu 
šių periodinės spaudos komplek

tų užbaigimas: “Užuovėjos” (1-6), 
“M. Pastogės”, “Rykštės” (ir 
“Kuolo”), "Varpo”, "Liepsnojan
čios Lelijos”, “Australijos Lietu
vio”, “Sekmadienio”, “šventadie
nio Balso” ir kt. atskirose vie
tovėse išleidžiamų leidinių. Tas 
pats su visomis Australijoje iš
leistomis knygomis bei brošiūro
mis, parengimų programomis ir 
kt. medžiaga. Archyvas taip pat 
priima visą liet, gyvenimą Aust
ralijoje nušviečiančią rankraštinę 
bei fotografinę medžiagą.

Mieli tautiečiai, prisiminkite, 
kad tik su Jūsų pagalba šis dide
lis darbas įmanomas atlikti. Tik 
šiuo būdu mes paliksime mūsų 
tautos ateinančioms kartoms pėd
sakus, kad ir Australijos lietuviai 
nedingo be "likusio ženklo, kad 
žmonėmis buvę!”

1.000 lietuvių, registruotų PLB- 
nėje. Jų tarpe yra 772 suaugę ir 
263 vaikai. Nuo pereitų metų va
sario 1 d. iki š.m. kovo 1 d. iš
emigravo 47 asmenys. Kaip aiškė
ja iš PLB Prancūzijos krašto val
dybos apyskaitos, veikia 13 apy
linkių. šiais metais atsikūrė Stras- 
burgo apylinkė. Svarbiausiu ben
druomenės uždaviniu laikomas lie
tuvybės išlaikymas. Buvo ruošia
mi susirinkimai lietuvybės išlai
kymo temomis, įsigyta patefonas, 
lietuviškų plokštelių, panaudota 
visos tautinės ir tikybinės šventės 
savitarpiniam draugavimui ir tau
tinių papročių puoselėjimui. Įkur
ta kultūriniai židiniai, suorgani
zuota vaikų atostogos. Savo kraš
to pažinimui bei lietuvių kalbos 
puoselėjimui 60-čiai šeimų užsaky
ta vaikų laikraštis “Eglutė”. Pra
plėsta ir “Europos Lietuvio” pre
numerata. Dabar jį gauna beveik 
visos vienišai gyvenančios šeimos, 
kurios dėl didelių nuotolių net ne
gali priklausyti jokiai apylinkei. 
Kiekviena apylinkė gauna “Lietu
vių Dienas”, “Margutį”, “Mote
rį”, “Europos Lietuvį” ir ’’Dar
bininką”. Plečiama bendruomenės 
centrinė biblioteka. Socialinėje 

, srityje t-k. buvo teikiamos pasko-| 
los. Per metus išskolinta 139.5001 
frankų. PLB krašto tarybos pir
mininkas yra pulk. J. Lanskoron- 
skis, valdybos pirmininkė — O. 
Bačkienė, vicepirmininkas ir iždi
ninkas kun. J. Petrošius, sekreto
rius P. Klimas jr. Revizijos ko
misiją sudaro E. Turauskienė, V. 
Venskuvįenė ir E. Vaiciekauskas.

Atviras laiškas
“Mūsų Pastogės” Nr. 19 (š.m. 

gegužio 13 d.) atspaustas p. A. 
Baužės str. “Dar dėl bendruome
nės namų”. Į šį straipsnį, kaip 
Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary
bos narys, randu reikalo atsakyti, 
todėl prašau, p. Redaktoriau, at- 

I spausti šį mano pareiškimą.
Gerb. p. Bauže, Tamstos str. 

•mane gerokai nustebino, ypač ta 
vieta, kur Tamsta paremi prieš 
centrinius namus varomą agitaci
ją, juo labiau, kad savo nepasi
tenkinimus ir rūpesčius ne tik 
bendruomenės laikraštyje, bet ir 
“Tėv. Aiduose” paskelbei.

Tamsta rašai, kad namas jau 
yra nupirktas ir stebiesi kodėl 
neįvyksta jo šventinimo iškilmės. 
Turiu pasakyti, kad namas 

■ vo tik užpirktas ir “M.P.” 
' tik pramatyto pirkti namo 
grafija, bet ne nupirkto.

Kas liečia pinigus, tai dabarti
nė Sydnėjaus L.N. Taryba 1956 
m. rugsėjo 2 d., perimdama iš 
buv. tarybos perėmė jos sutelk
tus 1900 svarų, o iki dabar kapi
talas išaugo iki 4500 svarų. Ir jis 
vis auga. Šie pinigai, kartu ir 
tamstos įdėtas vienas kitas sva
ras, laikomi bankuose ir nėra jo
kio pavojaus, kad jie pražūtų. 
Tamsta, p. Bauže, susirūpinai 
šiais pinigais ir siūlai juos per
duoti Bankstowno lietuvių namų 
statybai, o Sydnėjaus centrinių 

siūlai 
“jei

tebu- 
tilpo 
foto-

LIETUVIŲ MENININKŲ 
PARODOS PARYŽIUJE

j________ ; Kadaro valdžia Vengrijoje ne-
rasime ° kiekviename priemiestyje seniai buvo iteikusi Kanados Už- 

.. ... , , - - , . cionin Reikalo Mintsfpriiai nro-

kos ir gal, po daugelio metų, tu-

B. Žalys.
Austr. Liet. Spaudos Archyvo 

Vedėjas.

Neseniai iš Kanados atvykęs 
skulptorius. Juozas Bakis pasirodė 
Paryžiaus visuomenei su 
darbais. Jo darbų paroda 

Chardin galerijoje. Jaunasis 
tojas Pranas Gailius pirmą 
savistoviai su savo darbais pasi
rodė La Voute galerijoje. Po pa
rodos Pr. Gailius išvyko meno stu
dijoms į Italiją.

namų įsigijimo klausimą 
atidėti ateičiai, su sąlyga, 
šie namai būtų reikalingi”.

Jei Tamsta siūlai pirmiausiai 
statyti vienam trečdaliui lietuvių 
namus, o apie kitus du trečdalius 
lietuvių pamirštate — pažiūrėjo
te į reikalą pro siaurus “lietuviš
kus akinius”.

savo Nepamirškime, kad su Banks-
ivy 0 j townu susisiekimas yra neperge- 

riausias. Apie tai čia nekalbėsiu,
kartą buvo daug ra-

jei dabartinė

ANTANAS GASION AS

R y tas
Ramybe ryto — •
kvėpuoju tavo ilgesiu 
ir medžių laukimu 
pirmųjų saulės spindulių.
Išbalę drebantys jie sveikins ją.
Lyg ašaroti kūdikiai 
jie kels išalkusias rankas 
į tavo duoną, kuri yra šviesa ir meilė, 
ir lemtis ateisiančiam vėl vakarui.
Ramybe ryto — 
Aš kaip medžiai, 
Kaip veidas ežero 
kurį miegan užglostė laumės...
Aš pabundu ir laukiu saulės.
Laukiu duonos, 
meilės, 
laukiu vakaro.

nes šiuo klausimu 
syta ir ginčytasi.

Aš esu tikras,
Sydnėjaus Liet. Namų Taryba
paklausytų Tamstos patarimo, 
tai jos nepagirtų nė vienas na
rys, kuris yra aukavęs bent vie
ną svarą. Nebent tie, kurie greit 
pakeičia savo nuomonę.

Nesiginčyju, kad namai reika
lingi ir Bankstowno ir kitų prie
miesčių lietuviams, bet jokiu bū
du negaliu sutikti, kad pirmiau
siai reikalingi namai (salė) Ban- 
kstownui, o tik paskui reiktų dai
rytis centrui

Atrodo, kad pirmiau reikia na
mus įsigyti centre, o vėliau bus 
galima dairytis namų Bankstow- 
nui ir kitiems. Manau, kad ir cen
triniai namai tada prisidėtų prie 
tų statybų.

Reiškiu gilią pagarbą ?
S. Osinas.

Vakaras

Nors ir nepilnais komplektais 
lyg šiol eilė visuomenininkų jau 
spėjo, keliais atvejais, pasinau
doti — ypač kur reikalas susijęs 
su mūsų, Austr. liet, kultūrine 
veikla bei istorija. Jau dabar, lai
ke 10 metų, daugelis datų ir įvy
kių žmonių užmirštami. Visa tai 
užfiksuota spausdintame bei doku
mentuotame žodyje. Jį sunaikinus, 
sunaikinsime ir visus mūsų gyve
nimo pėdsakus šiame kontinente. 
Kai tuo tarpu A.L.S. archyvo su
rinkta medžiaga ne tik bus gali
ma pasinaudoti, bet jo 2 Jcomplek- 
tai, Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, bus perduoti jos mokslo 
institucijoms. Vienas visų rinki
nių komplektas bus paliekamas 
čia, Australijoje, kol čia bus or
ganizuotą lietuvių. Visa medžiaga, 
surinkus pilnus komplektus, bus 
įrišama, kad tuo apsaugojus ją nuo 
išsimėtymo ir susidėvėjimo.

Vienas archyvo vedėjas viso ši
to darbo, ypač kas liečia medžia
gos rinkimą, neatliks. Todėl aš 
kviečiu jus, Gerb. tautiečiai, padė
ti man prisiunčiant, ar bent pra-

O mano broli!
Tu ateini Iš rymančio pušų viršūnėse saulėlydžio 
ir tartum pjovėjai
(dainuojantys ir prakaitu aptekusiais veidais)
juodų šešėlių dalgiais
išmargini palūpius prieklėčių.
Tu čia!
Atidarau seklyčios langą,
atidarau duris,
kad klonyje baltų rugių vainiką pasitikęs rūkas
ateitų i nelaimintus namus
ir pabaigtos kelionės švelnumu 
paliestų galvą.

Viešas pareiškimas
Klausydamasis triukšmingo 

plunksnų braškėjimo, liežuvių tra
tėjimo bei kitokių “ginklų” žvan
gėjimo Sydnėjaus lietuvių namų 
įsigijimo kovavietėje, tariu atėjus 
laiką nutraukti keletos metų ty
los "streiką” Ir tarti kelis žod
žius, kuriuos, galbūt, kas nors iš
girs šiame kovos sąmyšyje.

Esu pirmasis prieš kelerius me
tus iškėlęs lietuviškųjų 
įsigijimo klausimą ir

po lieetuvišką bakūžę, bet nei vie
nų padorių namų.

Praeitis atrodė labai liūdna, jei 
ne beviltiška, kol Bankstownas 
nebuvo pradėjęs statyti namus.

“Mūsų Pastogėje” paskelbtas 
Bankstowno lietuvių namų rėmė
jų — aukotojų sąrašas ir sudėtos 
sumos bei informacija apie namų 
statybos eigą, rodo, kad žmonės 
dirba konkretų, pozityvų darbą, 

kuris, jei visi Sydnėjaus lietuviai 
paremtų, labai greitai būtų už
baigtas, o mes visi galėtume džiau
gtis savais naujais namais, pil
nai patenkinančiais mūsų kasdie
ninius reikalus.

Tad jeigu Sydnėjaus Lietuvių 
Namų Taryba rastų galimu visas 
jų dispozicijoje esančias sumas 
investuoti į Bankstowno namų 
statybą, tai už kelių mėnesių bū
tų baigta namų statyba, įsigyti 
baldai ir, gal būt, net gretimas 
sklypas nupirktas.

Kiti sako, kad Bankstownas 
toli, kad jį pasiekti sudaro sunku
mų traukiniais važiuojant, bet 
šiandien, kada veik kas 4-5 liet, 
šeima turi nuosavą automobilį, 
Bankstownas nesudaro susisiekimo 
atžvilgiu jokios problemos. O čia 
bent automobilį bus kur pastaty
ti. Gi kai dėl salės pavadinimo, 
tai čia vėl išlenda yla iš maišo, 
kur aiškiai matyti, jog kaikam la
biau rūpi “visokie kitokie”, bet 
ne pagrindiniai tautiniai reikalai. 
Dėl manęs tuos namus galite pa
vadinti, kaip tiktai norite: bažny
čios sale, parapijos namais, klu
bu, restoranu, kavine ar dar ki
taip. tet svarbu man tik tai, kas 
tuosč RaraU&Se bus veikiama, kam 
jie tarnaus ir kas bei kaip juos 
administruos. Gi tiek Sydnėjaus, 
tiek Bankstowno, kaip lygiai Mel
bourne ar Adelaidės lietuvių na
mai, prie kurių įsigijimo kviečia
mas ir gali prisidėti kiekvienas 
lietuvis, nežiūrint jo pasaulėžiū
rinių, politinių bei religinių įsi
tikinimų, bus tvarkomi mūsų pa
čių rinktų įgaliotinių, taigi, jie 
bus mūsų kontrolėje.

Jeigu Sydnėjaus L.N. Taryba 
susitarimo su Bankstowno L.N. 
Valdyba nenori, arba negali pa
daryti, tai kol namai dar nenu
pirkti ir pinigai laikomi banke ar 
pas iždininką, aš viešai pareiškiu 
(aš turiu tai padaryti teisę), kad 
mano, kad ir mažas (£ 15.0.0) 
įnašas būtų pervestas Bankstowno 
Liet. Namų Valdybai.

šis mano str. nėra diskusinis 
Ir aš nemanau leistis į tuščius 
ginčus — tai yra mano asmeniš
kos nuomonės viešas pareiškimas, 
turint tikslo paskatinti visus, 
praktiškai galvojančius Sydnėjaus 
lietuvius, užmiršti savo ambicijas, 
politinius ir kitokius “atspalvius”, 
ir bendrom jėgom auginti kūdikį, 
kuris jau yra gimęs.

M. Boguša*.

sienių Reikalų Ministerijai pro
testo notą, kuri sukėlė gardų juo
ką visoje Kanadoje. Notoje Bu
dapešto komunistai nusiskundė dėl 
vieno Kanados pašto ženklo* ku
riame atspausdintas šūkis: “Ko
dėl laukti pavasario? Darykite 
tuoj!” šiais ženklais apklijuoti 
laiškai buvo gauti Vengrijoje, ir 
Kadaro valdžia įžiūrėjo čia ragi
nimą vengrams iš naujo sukilti 
prieš jų režimą.

Iš tiesų šis ženklas buvo išleis
tas paraginti kanadiečiams dar 
žiemą, nelaukiant pavasario, duo
ti remontuoti įvairius namų ruo
šos reikmenis, mašinas ir t.t., nes 
kaip tik žiemą Kanadoje padidėja 
nedarbas, ženklą su tuo šūkiu paš
tui yra įteikusi Kanados Darbo 
Ministerija.

Kapitalistines 
skrybėlaitės

Sovietų Sąjunga užsisakė Didž. 
Britanijoje 20 vasarinių moteriš
kų skrybėlaičių ir toje pačioje 
skrybėlaičių firmoje, kurioje pra
eitais metais rusė disko mėtymo 
čempionė Nina Ponomareva buvo 
“pirkusi” net visą penketą...

Dėl tada tarp Sovietų Sąjun
gos ir D. Britanijos kilusio įtem
pimo buvo nutrauktos tarpvalsty
binės sporto varžybos ir vos ne
nutrūko Didžiojo Maskvos Teatro 
gastrolės Londone. Už tas pen
kias skrybėlaites, kurias ji pavo
gė iš Canda Modes parduotuvės, 
Ninočka buvo teismo pripažinta 
kalta, bet nuo bausmės atleista.

Rusai, atrodo, ir nežino, kad jų 
užsakymas pateko į tą pačią Can
da Modes parduotuvę. Galima įsi
vaizduoti, kas būtų, jei jie sužino
tų.

Matyti, praeitos vasaros diplo
matinis skrybėlaičių triukšmas 
dar labiau sužadino rusų apetitą 
britų madoms, tik šį kartą jau no
rima gauti per prekybų atstovy
bes. Vienoje Liverpoolio firmoje 
jie turi pirkę didesnį vasarinių 
drabužių kiekį. Tos įmonės įga
liotinio pareiškimu, per pastaruo
sius 2 metus rusai esą ten nupir
kę beveik kiekvieną naują drabu
žio modelį, pasirodžiusį firmos ka
taloge. (Standaard)

VIETOJ “ROJAUS” RADO

SKURDĄ IR VARGĄ

Didieji pasaulio miestai.
1. . Londonas (1951) — 8.346.137 

gyventojų ; i _ _
— 7.891.957 ; 3. Tokio 
6.966.499 ; Šanchajus 
6.204.417; 5. Maskva 
4.839.000 ; 6. Chicago 
3.620.962; 7. Buenos Aires (1955)
— 3.555.0000 ; 8. Berlynas (1954)
— 3.369.000 ; 9. Paryžius (1954)
— 2.850.189; 10. Bombėjus (1951)
— 2.839.270; 11. Leningradas 
(1956) — 2.814.000; 12. Pekinas 
(1958) — 2.768.149; 13. Rio de 
Janeiro (1955) — 2.725.274; 14.

2. New York (1950) 
(1955) — 
(1953) — 
(1956) — 
(1950) —

Tientsinas Kinijoje (1953) — 
2.693.831; 15. Kalkuta (1951) — 
2.548.677; 16. Osaka Japonijoje 
(1955) — 2.547.321; 17. Sao Paulo 
Brazilijoje (1953) — 2.500.000; 
18. Kairo (1952) — 2^67.900; 19. 
Meksikos miestas Meksikos valsty
bėje (1950) — 2.234.795 ; 20. Los 
Angeles (1953) — 2.104.663 ir 21. 
Chunking Kinijoje (1952) 
2.000.000. Visi kiti miestai 
siekia 2 mil. gyventojų.

(Iš “Information Please
nae”, 1957, New York^ p. 912).

namų 
šiuo 

reikalu Sydnėjuje pirmas skai
čiau viešą paskaitą, o po to akty
viai dirbau lietuvių namų įsigiji
mui, propaguodamas šią idėją gy
vu žodžiu ir per spaudą.

Pradžia, kaip daugeliui yra ži
noma, buvo labai entuziastinga: 
tuoj pradėjo plaukti aukos ir pa
žadai paremti namų statybą. De
ja, dėl 
jauktas 
tik po 
judinti.

Kaip anais metais, taip ir šian
dien, plunksnos ir liežuviai dirba 
iki įkaitimo, o namų kaip nėra 
— taip nėra. Atrodo, kad tūli 
mūsų veikėjai ikšiol vis dar nie
ko neužmiršo ir nieko neišmoko, 
nes asmeniškos ambicijos ir kit.- 
kie “esminiai” reikalai statoiu 
pirmoj vietoj. Todėl, kol šių “do
rybių” įsikibę laikysimės,
niekaip nesurasime bendros šne-

Prašome!
Gerb. “Mūsų Pastogės” 

tojai maloniai prašomi 
susimokėti prenumeratą i 
metus.

Prenumeratos pinigus J 
“MOŠŲ PASTOGĖ”
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

Administracija.

’ ikaity- 
nedelsti 
už 1957

siųsti:

Prieš 10 metų Aleksandravičių 
šeima (Jis lietuvis, ji prancūzė) 
buvo sugrįžusi į Lietuvą, bet ten 
vietoje “rojaus” rado skurdą ir 
vargą. Aleksandravičių Sovietai 
ištrėmė 3 metams į Sibirą, Alek
sandravičienę taip pat kalino 3 
mėnesius. Tačiau jai, kaip pran
cūzei, Prancūzijos konsulato tar
pininkavimo dėka, po 8 metų pa
stangų, pavyko išvykti į Prancū
ziją kartu su sūnum. Dabar žmo
na daro žygius, kad Ir jos vyrui 
leistų išvykti iš Lietuvos. Ir jis 
jau buvo įsigijęs prancūzų pilie
tybę ir gavęs karo pensiją.

— žiniomis iš Paryžiaus, ten 
mirė buv. Lietuvos pasiuntinio 
min. Petru Klimo žmona. Sovietų 
ištremtas P. Klimas prieš kurį 
laiką grąžintas į Lietuvą.

10% PAPIGINTAS MUITAS SIUNČIANT JŪSŲ PAČIŲ SUDARY
TUS SIUNTINIUS LIETUVON IR KITUR PER MOŠŲ FIRMĄ:

lygiai 
nepa-

Alma-

intrygų reikalas buvo su- 
ir užmestas j kampą. Ir 
kelių metų vėl pradėtas

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 tt

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 BALTRŪNĄ 
botaford, tel. JA 3284. Darbo vai. kasdien 
anksto susitarus visuomet.

Siuntinių pristatymą garantuojame ir
mes mokėti.

S, 295 Hoddle St., Ab-, 
iki 8 vai. vakaro, arba Iš

gavėjas neturi nieko pri-
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Pagalba Artimui
MELBOURNO SOC. GLOBOS MOT. DRAUGIJOS
PRAVESTO VAJAUS VOKIETIJOJE LIKUSIEMS LIETUVIAMS 
LIGONIAMS BEI SENELIAMS ŠELPTI AUKOTOJŲ SĄRAŠAS:

žius, Kuzmickas, J. Kvedaras, V. 
K....... . H. Lenkauskas, J. Luko
ševičius, F. Maleckas, E. Marko- 
nienė, Mušanauskas, K. Mikalaus
kas, S. Pankevičius, V. Pilčiaus- 
kas, R. Pocius, Ramanauskienė, 

R. Rindzevičienė, P. Rikelauskas, 
J. Simutis, V. Snirienė, A. Stane
vičius, G. Strėlys, Stuopys, Š. 
šiuškus, R. Šulcas, S. Tamošaitis, 
A. Traitleris, Tumasonis, J. Ur
bonavičius, J. Vabalas, E. Vait
kus, A. Vailionys, Vilčinskienė, J. 
Virsda, L. žagarnauskas, P.M. 
žigas, E. Žilinskiai, (Neįskaito
ma), (Neįskaitoma), xxx.

A. Bielkevičienė 7 šil. J.K. Rau
dys, 0.6.0. Po 0.5.0 J.G., V. Lio-

I rencas, A. Sungaila. Po 0.4.0 V. 
Baubinas, Fr. Engei, Lietuvis; Pa- 

1 dagus, V. šukevičius, A. Uoselio* 
1 nė, A. Vedeika, 0.4.3 Australas.
I Po 0.2.0 (neišskaitoma), (neiš* 
i skaitoma), P. Žibąs, Pranaičiai.! 
Į Loterijos bilietas N 178130 au- 
'tomašinai, traukimas birželio 15 
d., aukota V. Pališaičio.

Iš viso £ 272.11.3.
Soc. Globos Moterų D-ja Mel

bourne, nuoširdžiai dėkoja visiems
| aukotojam!.
I £ 272 svarai pasiųsta PLB Vo
kietijos Krašto Valdybai paskirs
tymui, 11 *šil 3 penai apmokėta 
rūbų siuntos nugabenimui į lai
vų bendrovę.

Ur. Medeišienė £ 5, J. Kuncai- 
tis £ 3. '

Po £ 2.2.0 — “Kaunas” vištų 
ūkis ir V. Kabailienė.

Po £ 2.0.0 aukojo: M.J. Anta
naičiai, Arnastauskas, V. Didžys, 
P. Falkauskas, A. Grikepelienė, 

Jokubauskas, Z.A. Kaladė, V. Ko- 
chanauskas, E. Macevičienė, V. 

Mackevičius, G. Navickas, J. Pran- 
ckūnas, J.V. Tamošaičiai, A. Va- 
rapnickas, B. Vingys, A. Zubras, 
V.M. žiogai, S. žižys.

Po £ 1.10.0 — O. Aleknienė, L. 
Kilčiauskas, K.V. Uoselis, J. Va
lys.

£ 1.1.0 — G. šemienė.
Po £ 1.0.0 — R. Aglinskas, 

Aglinskas, V. Akumbaras, V. Au- 
gustinavičius, S. Aukštinąs, J. 
Bacevičius, M. Bacevičienė, J. 
BaČinskas, Bajorienė, J. Balbata, 
E. Balčiūnas, S. Balčiūnas, K. 

Baltokas, J. Barkienė, H. Bastys, 
Bastys, J. Bankus, Blandžiūnas, 
N. Bumblys, A. Boveinis, V. Bo- 
sikis, A. Braniška, L. Braniška,
A. Braniška, Brazys, P. Brokas, I 
J. Bruozis, M. Bučelis, K. Bud- Į 
rėčkas, A. Būga, K. Bukauskas, 
M. Bulokienė, M. Butauskienė, P. 
Butkys, Butkūnas, V. Butkevičius, 
Bužinskas, J. Daunys, E. Davies, 
Dranginis, E. Dūdienienė, Dziu- 
kienė, A. Gabas, N. Gasėnas, B. 
Gasiūnas, G. Gasiūnas, L. Geštau- 
tas, B. Geštautas, G. Gold, R. 
Greimas, K. Guiga, J. Grigaitis, 
A. Grigaliūnas, J. Grybas, Gvar- 
dienė, J. Jablonskis, V.O. Jaku
čiai, Jankaitis, Janulaitis, V. Ja
saitis, L. Kaladė, J. Kalnėnas, A. 
Kalpokas, Kalpokas, Kalvaitis, V. 
Karpis, B. Kasperavičius, B. Ka
valiauskas, J. Kemešys, J. Kirša, 
V. Kazlauskienė, K. Klupšas, A. 
Krausas, Kulienė, Kunčiūnas, A. 
Laisvėnas, A. Ląstas, P. Lazutka,
D. Leinartas, V. Lesniauskas, Lie- 
deris, A. Liubinas, Lukaitis, J.K. 
Lynikai, A. Maksimas, V. Martin
kėnas, A. Martišius, A. Matuke- 
vičienė, L. Melaliūnas, Z. Meiliū- 
nienė, V. Meiliūnas, A.P. Miliu
lis, K. Mieldažys, S. Mikailienė, 
Mikolajūnai, K. Milinskas, E. Mi
liauskas, A. Milvydas, J. Motie
jūnas, V. Motuzą, J. Muraškaus- 
kas, G. Nausis, M. Opanavičius, 
A. Palubinskas, E. Pankejvičius, 

V.J. Paragiai, Petkevičius, J. Pet- 
raitienė, P. Petraitis, • Petrauskie
nė, B Plučas, V. Pošiūąas, Povi- 
lavičius, V. Pumputis, K.M. Praš- 
mutai, Pridotkas, A. Ramanaus
kas, A. Ramanauskas, A. Reime- 
rienė, Ročius, J. Rūbas, E. Ru- 
baževičius, J. Rubaževičius, V. 
Rūkas, V. Rukšėnas, S. Sadaus
kas, L. Samsonienė, G. Samsonas, 
J. Sarapinas, S. Savickienė, Seže- 
nis, V.P. Simankevičiai, V. Sinke
vičius, J. Sk (neįskaitoma), Sla- 
mus, Br. Smalionis, J. Smilgevi
čius, Statkuvienė, K. Strunga, S. 
Struopus, P. Stulpinai, A. šakys, 
P. šemėnas, R. šemėtas, V. ši- 
linskas, šilin..., A. šilva, K. ši- 
paila, J. šiura, G. Šlikienė, V. 

šukevičius, A. Talačka, S. Tama
šauskas, A. Tamašauskas, Tamu
levičius, J. Tinteris, A. Tuskienė, 
P. Urbonas, V. Vaitkai, P. Vait- 
kūnas, V. Vaitekūnienė, J. Va- 
liauga, S. Valys, J. Varškys, A. 
Verbyla, J. Verbyla, V. Vilčins
kas, A. Vingienė, L. Volkas, B. 
Zabiela, J. Zaloga, B. žiedas, Ži
linskas, A. Žilinskas, J. Žitkevi
čienė, E. žižmaraitė, xxx.

0.12.0 — Marybirnongo savait
galio mokykla.

Po 10 šil.: J. Adomavičius, K. 
Antanaitis, S. Aranauskienė, A. 
Bacevičiūtė, Bronka, S. Balsys, 
Baltaduonienė, A. Baltrūnienė, 

. Bortkevičienė, J. Brališka, R. Bu- 
lokaitė, A. Buškauskas, P. Butkus, 
O. čižauskienė, Dargis, M. Dide- 
lienė, J. Didžiakis, Dzedulionis, 
Grybauskas, A. Gricius, A. Grike- 
pelis, V. Gudauskas, J. Gylys, 
Janauskas, A. Jovarauskas, A. 
Kalpokas, Kazalevičius, A. Kara
zijienė, G. Kelertas, J. Kemežius, 
Klejienė, J. Krasauskienė, G. Kra
sauskienė, A. Krasauskas, A. Kry-

Melbourno Soc. Globos Moterų 
Draugijos pirmininkei p. E. Na- 
gulevičienei prisiuntė pranešima 

dėl gautų pinigų. Tame pranešime 
rašoma:

Didžiai Gerbiama ponia Nagu- 
levičiene,

Nuoširdžiai dėkojame Krašto 
Valdybos Vardu už atsiųstą liku
siems Vokietijoje lietuviams ligo
niams ir seneliams auką. Ją gavo
me angliškų £ 216.14.7 (272 aus
trališkų) ekvivalentą vokiška va
liuta DM 2.538.46.

Pagal Jūsų nurodymą DM500, 
— mes esame pasiuntę Gautingo 
Sanatorijoje besigydantiems lietu
viams per J. Oleiką ir mūsų ži
nioje yra dar likę DM. 2.038.46. 
Tuos pinigus paskirstys ligoniams 
bei seneliams mūsų šalpos Komi
sija ir pinigus išleidus Tamstos 
gausite atskirą atsiskaitymą.

Rūbų siuntą dar nesame gavę.
Jungiame mūsų pinigų gavimo 

kvitą ir dar kartą nuoširdžiai dė
kojame už Jūsų lietuvišką solida
rumą ir gražų norą padėti sa
viems tautiečiams Vokietijoje.

Nepaisant didelio Vokietijos 
ūkiško atkutimo ir praturtėjimo, 
senelių' bei ligonių padėtis yra la
bai sunki ir jie tikrai yra reika
lingi paramos.

Su tikra pagarba ir geriausiais 
linkėjimais

J. Bataiti*
Vokietijos Kr. V-bos Pirmininkas.

,.d europietis špeOIalistas

i
 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. 
(Priešais Melbourno Town Hall.) 

Centr. 1819

EUROPIETIŠKA “RYGOS” KEPYKLA
54 Taylor St., Bankstown, N.S.W. Tel. UY 4706

ARTIMIAUSIOJ JOSŲ MAISTO PARDUOTUVĖJ VISUOMET 
PRAŠYKITE SKANIOS EUROPIETIŠKOS

“RYGOS” DUONOS —
• Juodos ruginės (Black Bread)

Saldžiarūkštė* (Sweet-Sour Bread) 
Ruginės duonos (Rye Bread) 
Poppy Bread, Viena Bread ir kt.

Mūsų duonos gausite kiekvienoj didesnėj delikatesų parduotuvėj 
Sydnėjuje ir priemiesčiuose, o taip pat ir kituose N.S.W. miestuose, 
be to, Canberroje ir Brisbanėje. Mūsų duona kiekvieną dieną yra par
davinėjama pas David Jones, Wynyard Delicatessen ir Šlaviką Syd
nėjuje.

Žiūrėkite, kad kiekvienas kepaliukas turėtų “Rygos” vardų.
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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 didele 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 atidaryta 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.

I BANK OF I
| NEW SOUTH WALES I
= (INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES WITH LIMITED UANUTY) ' =
| =
I BANK OF NEW SOUTH WALES | 
I SAVINGS BANK I
| LIMITED f
= (INCORPORATED IN NEW SOUTH WALES) =

illlllllUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIllllllllllllllllllUlIllllUUlllllUIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIU^

e

ffij/POPTAW xfc’w -
Redaguoja Antanas Laukaitis.

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

“KOVAS” — LATVIŲ ŠVENTĖJ

Birželio 15-16 d.d. Sydnėjuje 
įvyko latvių krepšinio ir tinklinio 
sportinis karnivalas, kuriame, be 
vietinių latvių sportininkų, daly
vavo “Kovo” krepšininkai, Sydnė- 
jaus estai tinklininkai ir svečiai 
— Melbourno latvių “Rygos” spor
tininkai.

“Kovo” krepšininkai pirmąsias 
rungtynes turėjo prieš Sydnėjaus 
latvių “Vairogs” vyrus, kurie at
stovauja Western Suburbs lygą 
vykstančiame Sydnėjaus televizi
jos krepšinio turnyre. “Vairogs” 
pasižymi ypatingu savo žaidėjų 
augštumu ir geru susižaidimu.

“Kovas” žaidimą prieš augštuo- 
sius latvius pradeda labai gražiai 
ir tuoj pat daro pirmuosius meti
mus. Visą pirmą puslaikį lietu

viai labai gražiai žaidžia ir užbai
gia laimėjimu 23:20. Antrajam 
puslaiky latviai veržiasi su nepa
prastu kietumu ir jų augštieji 
puolikai daro neuždengiamus me
timus, po 10 minučių perima žai
dimo iniciatyvą į savo rankas. 
Viena iš pagrindinių “Kovo” pra
laimėjimo priežasčių yra netikslus 
pavargusių žaidėjų pakeitimas, 
kurie, neišlaikę didelės spartos, 
negalėjo uždengti latvių. Rungty
nės baigėsi 52:47 latvių naudai. 
“Kovo" taškai: Kriaucevičius 18, 
Gasiūnas 9, Laukaitis 6, Šutas 6, 
Vasaris 4, Baikauskas ir Berno
tas po 2, Gečiauskas 0.

Antrą dieną “Kovo” krepšinin
kai susitiko su “Daugavos” pen
ketuku. Pirmasis puslaikis buvo 

gana įtemptas ir vienu laiku lat
viai vedė net 11 taškų skirtumu. 
Minutės pertraukos metu “Kovo" 
vadovas V. Koženiauskas, išaiški
nęs klaidas, davė naujų nurody
mų, kas pakeitė visą žaidimą ir 
lietuviai pirmąjį puslaikį baigė 
22:20 savo naudai. Antram pus
laiky “Kovas” savo greitu žaidi
mu visai sužlugdė latvių gynimą 
ir baigė laimėjimu 66:42. Taškai: 
Gasiūnas 22, Laukaitis 12, Kriau
cevičius 12, Vasaris 9, Bernotas 7, 
Baikauskas 4.

Visos latvių žaidynės praėjo 
labai tvarkingai ir ypatingai bu
vo įdomu stebėti augšto lygio ir 
jau senai nematytas gražias tink
linio vyrų ir moterų varžybas, kur 
męlbdurniškiai latviai parodė sa
vo pranašumą ir laimėjo prieš vie
tinius vyrus ir moteris. Abi die
nas visas rungtynes stebėjo dide
lis skaičius žiūrovų, tarp kurių 

buvo nemaža lietuvių, kurie sutei
kė didelę moralinę paramą "Ko
vo” krepšininkams.

A. JASAITIS — SPORTININKŲ 
ĮGALIOTINIS

Buvęs ALB Sydnėjaus Apylin
kės pirmininkas A. Jasaitis nuo 
šių metų birželio mėn. atstovau
ja Kovo sporto klubą Sydnėjaus 
Lietuvių Namų Taryboje. Sydnė
jaus sportininkai su nekantrumu 
laukia lietuvių namų ir linki Ta
rybai kuo greičiau įgyvendinti sa
vo planus.

SPORTININKŲ 
RĖMĖJŲ BŪRELIS

Šiais metais Sydnėjaus “Ko
vas", šalia aktyviųjų sportininkų 
yra numatęs pagyvinti ir savo 
narių-rėmėjų veiklą, šiam reikš
mingam darbui vadovauti “Kovo” 
valdyba pakvietė A.L.F.A.S. Val
dybos narį teisininką L. Karvelį, 
kuris mielai sutiko ir numato su
daryti stiprų sportininkų rėmėjų 
būrelį, kurie savo patyrimu ir 
moraline bei materialine parama 
suteiks didelės 'pispirties lietu
viams sportininkams Sydnėjuje.

NAUJOS* NARIŲ KNYGUTĖS
“Kovo" valdyba praneša, kad 

šiais metais yra atspausdintos na
rių ir narių-rėmėjų knygutės, ku
rias gaus kiekvienas narys ar rė
mėjas užsimokėjęs nario mokestį. 
Visą narių mokesčių rinkimą tvar
ko S. Jūraltis.

SPORTININKŲ UŽUOJAUTA

Sydnėjaus lietuviai sportininkai 
reiškia gilią užuojautą p. L. Kar
veliui ir poniai dėl Lietuvoje mi
rusios p. L. Karvelio motinos.

Sportas Okup. Lietuvoje
— Sovietų S-gos stalo teniso 

pirmenybėse, vyrų grupėje, bu
vęs čempionas A. Saunoris netikė
tai baigmėje pralaimėjo 3:1 Grin
bergui iš Moldavijos. Trečia vie
ta teko kauniškiu! Čepaičiui ir 
penkta vilniečiui Paškevičiui. Mo
terų vieneto varžybas laimėjo B. 
Balaišienė, įveikusi estę Pesur 3:1.
Ketvirtą vietą laimėjo vilnietė 

Sirutytė. Vyrų dvejetą laimėjo 
Saunoris ir Paškevičius. Mišrų 
dvejetą laimėjo Saunoris — Balai
šienė, nugalėję Paškevičių ir Si- 
rutytę.

— Vilniaus “Spartako” futbo
lininkai buvo nuvykę į Pietinę Ru
siją ir žaidė draugiškas rungty
nes prieš Suchumo rinktinę. Lai
mėjo 7:0. Tame pačiame mieste 
įvyko rungtynės su Sov. S-gos 
futbolo meisteriu Maskvos Spar
taku, kuris savo komandoje turi 
7-nius Sov. S-gos rinktinės žaidė
jus, žaidusius ir laimėjusius įvai
rias Europos pirmenybes ir Sov. 
S-gai išnešusius olimpinį futbolo 
laimėjimą Melbourne. Po įtemp
tos kovos laimėjo Maskvos Spar
takas 2:1 (1:1) prieš labai gerai 
sužaidusius lietuvius. Lietuviams 
įvartį pelnė Petkevičius.

Į Sovietų S-gos rinktines šiais 
metais įtraukti nauji lietuviai 
sportininkai: krepšininkė Tulevi- 
čiūtė, lengvaatlotai Mikėnas ir 
Pipynė ir jaunių rinktinėn J. Mo
zūra.

— Įvykusiose Baku mieste len
gvosios atletikos varžybose tarp 
Lietuvos ir Azerbaidženo rinkti
nių, laimėjo • lietuviai- pasekme 
143:134. Gerai pasirodė 1500 m. 
bėgime Pipynė, rutulio stūmime 
A. Varanauskas, pasiekęs naują 
Lietuvos rekordą 15,14 m., šuoly
je į augštį Vaupšas 1,85 m., šuo
lyje į tolį Černiauskas 6,72 m., 
800 m. bėgime Astrauskas, nubė
gęs per 1 m. 57,1 s.

— 1957-jų metų šachmatų pa
saulio meisteriu tapo V. Smyslov 
(Sov. Saj.) laimėjęs 24 partijų 
matčą prieš buvusį čempioną dr. 
M. Botvinik’ą, kuris turi teisę re
vanšui sekančiais metais. Iki šiol 
pasaulio meisteriais yra buvę: W. 
Steinitz (Austrija, Anglija) 1866
— 1894 m.,“E. Lasker (Vokietija) 
1894 — 1921 m., J. Capablanka 
(Cuba) 1921 — 1927 m., dr. A. 
Aliochin’as (Rusija, Prancūzija), 
1927 — 1935 m., dr. M. Euwe 
(Olandija) 1935 — 1937 m., dr. 
A. Aliochin’as (Prancūzija) 1937
— 1946 m., dr. M. Botvinik (Sov. 
S-ga) 1946 — 1947 m.,. V. Smys
lov (Sov. S-ga) 1957 m.

— Okup. Lietuvos šachmatų 
pirmenybėse dalyvauja 16 geriau
sių žaidėjų, kurių tarpe matosi 
senieji Lietuvos veteranai: V. Mi
kėnas, L. Abramavičius ir I. Vis- 
taneckis. Po 12 ratų pirmavo 
Cholmovas su 11 tš. ir Vistanec- 
kis su 9 tš. Moterų pirmenybėse 
pirmauja Kartanaitė, Vilnius, 6:0, 
antrojoj vietoj bu v. pasaulio meis- 
terė Rudenko iš Leningrado 5:1 
ir treciojoj vietoj Kaušylaitė, 
Kaimas.

— Vilniaus Saprtako futbolinin
kai viešėjo Kaliningrade ir laimė
jo prieš vietinę rinktinę 1:0. 
“Spartako” treneris yra gerai ži
nomas buv. Lietuvos futbolininkas 
S. Paberžis.

Lietuvis gavo patentą
— Lietuvis gąvo patentą. Sta

liui Juozui Normantui Londone 
suteiktas patentas už ypatingą 
kėdžių gamybos patobulinimą.

— Lietuvių- Namai Londone ge
rai verčiasi, padidėjo bruto pel
nas. Lietuvių Sodyba davė pelno 
220 svarų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Nesenai Toronto mieste, 

Kanadoje pasibaigė šiaurės Ame
rikos lietuvių VH-jų sporto žai
dynių pirmasis ratas, šiose žaidy
nėse dalyvavo apie 300 sportinin
kų iš Čikagos, Urbanos, Detroito, 
Klovelando, Ročesterio, New Yor- 
ko, Waterburio, Montrealio, Ha-
miltono ir Toronto lietuvių klubų. 
Komandines varžybas taškais lai
mėjo šeimininkai — Toronto “Vy
tis”. Vyrų krepšinį laimėjo Brook
lyn© Lietuvių Atletų Klubas, baig
mėje nugalėjęs pereitų metų lai
mėtoją Čikagos “Nerį” 83:71, ku
ri ankstyvesnėse rungtynėse bu

vo laimėjusi prieš Montreal) ir To
rontą rekordiniu santykiu po 114 
ir 120. Moterų krepšinį šiais me
tais laimėjo Toronto “Vytis” nu
galėjusi baigmėje Toronto “Auš
rą" 47:39. Jaunių grupėje meis
teriu tapo Klevelando “Žaibas”. 

Tinklinio varžybas laimėjo Čika
ga. Stalo teniso individualnes 
varžybas laimėjo: vyrų grupėje 
Gvildys, moterų Kasperavičiūtė, 

jaunių berniukų Grėbliūnas ir mer
gaičių Juknevičiūtė. Komandinė
se vyrų stalo teniso varžybose 
pergalę išplėšė Ročesterio Saka
las.

VI I-ją sporto šventę atidarė 
VLIKo pirmininkas J. Matulio
nis, o josios globėjais buvo Lietu- 

| vos konsulas Kanadoje V. Gylys 
ir Kanados L.B. Krašto valdybos 
pirmininkas V. Meilus. Visa spor
to šventė praėjo gražioje sportiš
koje nuotaikoje.

— Lietuviams gerai pažįstamas 
iš Vokieetijos laikų garsusis stalo 
tenisininkas B. Bukiet’as, nugalė
jęs buvusį meisterį E. Klein, tapo 
šių metų S. Amerikos stalo teni
so meisteris.

— Žymiausias Amerikos lietu
vių šachmatininkas meisteris Po
vilas Tautvaiša nesenai /turėjo 
sunkią operaciją ir prarado savo 
kairiąją akį. Jis yra laimėjęs tris 
kartus Čikagos miesto pirmeny-

COSMOS 
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
SIUNČIAME 1 LIETUVĄ BEI 
RUSIJĄ JOSŲ 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 Klaidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir. pilnai 

apdraudžiame.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
ADRESATAS GAUNA

siuntinį per 2į — 3 mėnesius 
nieko neprimokėdamas.

Laukiame Jūsų su siuntiniais bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliais: 

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 liepos 
1 d. Siuntiniai išsiųsti šiuo laivu 
pasieks adresatą spalio 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.
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MAIRONIO 25 M. MIRTIES 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Šiemet sukanka 25 metai, kai 
mirė mūsų didysis poetas Mairo
nis. A.L.K. Kultūros Draugija 
ruošiasi šią sukaktį tinkamai pa
minėti. Ta proga, rugpjūčio 10 d., 
Dulwich Hill parapijos salėje 

įvyks jo poezijos ir dainų vakaras, 
į kurį kviečiami atsilankyti visi 
Sydnėjaus lietuviai.

VISUOMENĖS VEIKĖJAI
Naujausią Vytauto Alanto dra

mos v.ikalą, Visuomenės Veikėjai, 
3-jų veiksmų komediją, repetuoja 
Sydnėjaus “Atžalos” teatras. Re
žisierius Stasys Skorulis. Repeti
cijos yra gerokai pažengusios į 
priekį ir spektaklis numatoma 
įvyks rugpjūčio gale ar rugsėjo 
pradžioje.

TARPTAUTINIAME 
SCIENTOLOGŲ KONGRESE, 

įvykusiame birželio 15-17 dieno
mis Sydnėjuje, dalyvavo Adelai- 
diškis Vyt. Morkys, vienintelis lie
tuvis. Vyt. Morkys yra baigęs 
scientologijos kursą Melbourne.

Scientologija yra palyginti nau
ja mokslo šaka, plačiai žinoma 
Amerikoje bei kituose kraštuose, 
tačiau mažai kam žinoma Austra
lijoje.

V. Morkys pažadėjo atviru 
straipsniu supažindinti “M.P.” 
skaitytojus su scientologija Ir nau
juoju gydymo metodu.

APŽIŪRĖTI DAR VIENI 
NAMAI

Sydnėjaus L.N. Taryba vis te- 
bej ieško namų, kurie tiktų mūsų 
bendruomenės reikalams. Apžiū
rėta keli namai miesto centre, bet 
tinkamų ikšiol nerasta. Rimčiau
sias objektas, atrodo, surastas 
Broadway, netoli Grace Brothers 
prekybos namų, prieš Victorijos 
parką. Tai dviejų augštų (iš kie
mo trijų augštų) senas mūrinis 
namas, už kurį prašo £ 19.000.

Sydnėjaus L.N. Taryba, birže
lio 17 d. nuodugniai apžiūrėjus 
pasiūlė £ 15.000. Jeigu savininkas 
pasiūlymą priims, tai Sydnėjaus 
L.N. Taryba yra pasiryžusi namą 
nupirkti.

ORGAN1GACIJŲ PASITARIMAS
Š.m. birželio 30 d., tuoj po pa

maldų Camperdowne, šios parapi
jos salėje įvyks visų Sydnėjuje 
veikiančių organizacijų pasitari

mas 1957 m. viešų parengimų ka
lendorinėms datoms nustatyti. Pa
sitarimą kviečia ALB Sydnėjaus 
Apylinkės valdyba.

PENKERI METAI LIGONINĖJ
Petras Rinkevičius, nusilpus 

plaučiams, 1951 m. buvo privers
tas atsigulti ligoninėn, šiuo metu 
jis gydosi North Shore Hospital 
(Tee. 3, Room 15).

P. Rinkevičius Australijoje ne
turi artimųjų, todėl retai kas jį 
ir aplankydavo. Anksčiau, kada 
gydėsi Concordo ligoninėje, lan
kytojų dar būdavę, bet naujojoj 
ligoninėj lietuviškai kalbantį žmo
gų veik visai nėra sutikęs.

Sydnėjaus Soc. Globos Moterų 
Draugijos pirm. O. Osinienei su
žinojus apie šį vienišą lietuvį, ji 
pradėjo lankyti Draugijos narės. 
Ir koks buvo Petro nustebimas ir 
džiaugsmas, kai jį vieną sekmadie
nį aplankė net 4 “gailestingosios 
samaritietės”. T. Simniškienė, E. 
Juškevičienė, P. Daukienė ir B. 
Jarembauskienė. Dabar ligonis yra 
šios Draugijos globoj ir jam bus 
suteikta moralinė ir medžiaginė 
parama.

Spaudos Balius
SYDNĖJUJE
RUGPJŪČIO 31 D.

BRISBANE MELBOURNAS

TRAGIŠKOSIOS BIRŽELIO SUKAKTIES
Minėjimas N.

SAVAITGALIO MOKYKLA 
PO ATOSTOGŲ

Po ilgų atostogų pradėjome ant
ruosius -mokslo metus. Mūsų “var
go” mokykla ir šiemet įsikūrė ta
me pat garažėlyje. Šiais mokslo 
metais, norinčių lankyti mokyklą, 
užsiregistravo 17 berniukų ir mer
gaičių. Atrodo, kad galėtų būti 
daugiau, bet dar ne visi tėvai jau
čia savo pareigą.

Praeitais metais lankiusių mo
kyklą vidurkis buvo 8, nors už
siregistravusių buvo daugiau. Mo
kiniams knygas*ir kitką parūpino 
savo lėšomis tuometinė apylinkės 
valdyba. Ji padirbdino ir mokyk
lai suolus, šiemet apylinkės val
dyba nutarė apmokėti net kelio
nės išlaidas, jei tai būtų reika
linga, pav. jei iš vienos šeimos 
mokyklą lankytų didesnis skai
čius toliau gyvenančių vaikų, šie
met mokytojauja N. Stelmokienė. 
Bendruomenės valdyba jieško jai 
pagalbininko.

Mokykla, kiek sąlygos leidžia, 
atlieka savo uždavinį ir jos dar
bo vaisiai aiškiai jąučiami. Šian
dien mūsų maižeji, , kurie praei
tais metais lankė mokyklą, moka 
parašyti ir paskaityti savo tėvų 
kalba. Gi tie, kurie neturėjo pro
gos lankyti lietuviškos mokyklos, 
nebeįstengia suprasti lietuviško 
rašto.

MŪSŲ STUDENTAI

Pasirodo, ir mūsų studentai su
siorganizavo — įsteigtas Austra
lijos L.S. S-gos skyrius. Vieni 
studijuoja pilną laiką, kiti vaka
rais, atitrūkę nuo kasdieninių 
darbų. Visi yra kupini noro stu
dijuoti ir prasiskinti kelią į švie
sesnį rytojų. u.

PADĖKA

Hobarto Lietuvių Sporto Klubo 
“Perkūno” Valdyba reiškia nuo

širdžią padėką Hobarto lietuviams 
už suaukotas loterijai dovanėles 
ir visuotinį pritarimą suruošiant 
š.m. birželio mėn. 1 d. sportinin
kų balių. Nuoširdus ačiū tenka 
p-lei I. Bukevičiūtei, nepagailė- 

jussiai laiko spausdinant mašinė
le loterijos bilietus, p-niai Voluc- 
kienei, paruošusiai užkandžius, 
p-niai K. Domkuvienei ir p.p. P. 
Baneliui ir P. Šiaučiūnui, parda- 
vinėjus 1 o tori jos bilietus, ir 1>- 

ioms Kairienei ir Viknienei, pas
kolinusioms staltieses. Taip pat 
negalima užmiršti ir Launcesto- 
no lietuvių, nupirkusių tiek daug 
loterijos bilietų. Tuo pačiu val
dyba norėtų padėkoti ir savo na
riams, o ypač mūsų jauniausioms 
pajėgoms V. Bukevičiui, A. Dil
bai, G. Kozikui ir A. Milinkevi- 
čiui, už išlaikymą tikrų baliaus 
šeimininkų padėties.

Nors mažas yra mūsų skaičius, 
bet mes tikime, kad savo tautie
čių neapvilsime ir “Perkūnas” 
girdėsis ne tik savųjų, bet ir 
svetimųjų tarpe.

“Perkūno" Klubo Valdyba.

MAIRONIO MINĖJIMAS
Maironio 25 m. mirties minėji

mas įvyks birželio 30 d. tuoj po 
pamaldų didžiojoj šv. Jono para
pijos salėje.

Minėjimą ruošia sudėtinai Mel
bourne Lituanistiniai Kursai ir 
Parapijos Jaunimo Kursai.

TAUTINIAI 
PASAULĖŽIŪRINIAI 

MOMENTAI
Birželio 16 d. p. A. Zubras skai

tė paskaitą apie tautinius pasau
lėžiūrinius momentus. Preligentas 
paryškino pasaulėžiūros prasmę ir 
ilgiausiai sustojo ties tais pasau
lėžiūriniais reiškiniais, kuriuos ga
lima laikyti tautiniais. Buvo taip 
pat nagrinėjami faktoriai, forma
vę Lietuvos nepriklausomybės lai
kų politinių partijų pasaulėžiūrą. 
Baigdamas preligentas dar grįžo 
prie pasaulėžiūros plačiausia pras
me. Tokia pasaulėžiūra bus reli
ginė, o kitais atvejais ji bus tik 
tartum mokslinė ar tartum filoso
finė. Modernusis žmogus tačiau 
stengiasi susidaryti pasaulėžiūrą, 
kuri būtų sandaroje su naujųjų 
laikų mokslu ir filosofija. Pasau
lėžiūra gi giliausia prasme, prvli- 
gento tvirtinimu, nesanti nei mo
ksliškas nei filosofinis reiškinys.

Po paskaitos buvo paklausimų. 
Kalbėjo ponai: Br. Zumeris, dr. 
kun. P. Bučinskas, J. Aranauskas 
ir A. Mikaila. Atrodo, kad 
jie visi sutiko su preli- 
gento paaiškinimais. Stabtelėta 
ties skyriojimosi reiškiniu. Sutar
tina išvada — skyriojimasis natū
ralus dalykas ir teigiamas, jei 
reiškiasi kultūringai. Preligentas 
žadėjo paskaitą atspausti.

Paskaitą organizavo Kultūros 
Fondo Melbourne skyrius. Valdy
bos vardu preligentui padėkojo 
valdybos narys p. Badauskas.

A.K.

NAUJAS SENIŪNAS
Lituanistinių Kursų senūnu pu

santrų metų buvo trečiametis 
klausytojas Vytautas šalkūnas. Tų 
pareigų jis dabar atsisakė, ir jo 
vieton seniūnu išrinktas Antanas 
Fišeris. *

Kursantai ruošiasi savo pobū
viui, kuris įvyks rugsėjo mėnesį. 
Ponia G. Gaslūnienė ruošia tai 
progai vaidinimą S. Čiurlionienės 
“Dvylika brolių juodvarniais laks
čiusių”. *

AČIŪ
Melbourne Lietuvių Namų ba

lius, įvykęs š.m. gegužio 24 d., 
davė gryno pelno £ 171.5.3.

Visiems baliaus dalyviams už 
atsilankymą ir paramą Lietuvių 

Namams nuoširdus ačiū.
Melbourno Lietuvių Klubo 

Taryba.

pe\jame ^r kitak re/ka. 
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI Į TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ”.

1957 m. birž. 16 d. Aucklando 
mieste, YWCA salėje, Naujosios 
Zelandijos Baltų Klubas, koope. 
ruojant su vengrų ir lenkų orga
nizacijomis, prisiminti ir pagerbti 
nuo bolševizmo diktatūros žuvu
sioms ir nukentėjusiems, surengė 
viešą minėjimą.

Minėjimą atidarė A. Brunneris, 
N.Z.B.K. pirm., priminęs, kad nuo 
1940 m. birželio mėn. yra liūdnas 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos tau
toms; birželyje prasidėjo Sovietų 
okupacija ir metais vėliau didieji 
trėmimai. Susikaupimo minute, es
tų vyr. chorui dainuojant į Re- 
quem panašią estų liaudies dainą, 
pagerbtos komunizmo aukos.

Pagrindinis kalbėtojas N.Z. Dar
bo Federacijos sekr. K. McL. Bax
ter, kalbėjo tema: “Už demokra
tiją — prieš diktatūrą”. Kalbėto
jas per pusę valandos karšta kal
ba ir nuoširdžiu įsijautimu paro
dė, kad jis tikrai supranta komu
nizmo pavergtų tautų, ypač Pa
baltijo valstybių padėtį. Jis prisi
pažino ir apgailestavo, kad viduti
nis zelandietis nesupranta ir dėl 
gerų gyvenimo sąlygų nesidomi 
pavergtais kraštais nei komuniz
mo grėsme laisvam pasauliui. .Bet 
paskutiniai įvykiai Lenkijoje ir 
Vengrijoje sukrėtė Zelandijos dar
bininkus. Dabar niekas netiki so
vietų skelbiamu socializmu. Kalbė
tojas ragino pabaltiečius nenusi- 
mint iir atidengti pasauliui tikrą
jį komunizmo veidą, tuo priside
dant prie demokratijos išlaikymo 
laisvame pasaulyje ir pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo iš komunizmo 
jungo .

N.Z. Darbo Federacija, kuriai 
priklauso 218.000 narių, visuomet 
stengėsi ir stengsis per tarptau
tines darbo institucijas kaip ga
lima padėti komunizmo paverg
tiems kraštams.

Meninėje dalyje D. Pečiulaitytė 
paskambino Beethoveno Fur Elise 
ir estų vyrų choras padainavo dvi 
estų liaudies dainas.

Vengrų vardu kalbėjo dr. Ham
way ir lenkų — Francki.

Zelandijoj
Minėjimą uždarė V. Procuta, per

skaitęs J.T. Generaliniam Sekre
toriui siunčiamą memorandumą, 
prašant, kad pagaliaus J.T. įgy
vendintų savo Chartos skelbiamus 
punktus. Pasirašė minėjime daly
vavusių tautinių organizacijų pir
mininkai. Buvo kreiptasi į esan
čius zelandiečius, kad jie ragintų 
savo vyriausybę imtis žygių pa
vergtiems kraštams išlaisvinti.

Minėjimą sveikino bei atsiuntė 
užuojautos N.Z. užsienių reikalų 
minister is Mr. MacDonald, N.Z. 
parlamento narys ir — Komiteto 
pirmininkas E. Harker ir kiti.

Minėjimas baigtas dalyvavusių 
tautų himnais. Dalyvių buvo apie 
250. Rytojaus dieną didžiausias 
Zelandijos dienraštis “The New 
Zealand Herald” išspausdino mi
nėjimo aprašymą ir patalpino 
nuotrauką. Minėjimo aprašymą 
apvedi juoda gedulo juostele.

G.P. 
Auckland's*, 1957.6.17.

VISAIS PAJAMŲ MOKESČIO IR 
BUHALTERIJOS REIKALAIS 
GERIAUSIA JUMS PADĖS

Alg. Milašas
Accountant and Registered 

Tax Agent

Lot 23 Weemala Rd., Chester Hill, 
N.S.W. (3 min. nuo stoties).

WOLLONGONGAS
KVIEČIA

ALB Wollongongo Apylinkės val
dyba kviečia atsilankyti į jos ruo
šiamą „

VAKARĄ — BALIŲ, 

kuris įvyks liepos 13 d., 
Carrimal savivaldybės salėje. 
Balius tęsis iki 2 vai. ryto.

Platesnė informacija kitame 
“Mūsų Pastogės” numeryje.

Stipriausias Laisvės Ginklas — Spauda!
SUSTIPRINSIME SĮ GINKLĄ ATSILANKYDAMI Į TRADICINI

Spaudos Baliu Melbourne
BALIUS ĮVYKS Š.M. LIEPOS 5 D.

RICHMOND TOWN HALL.
Puiki kapela gros šokiams. Bufete užkandžiai ir gėrimai.

Pradžia 8 vai. vak., pabaiga 2 vai. ryto.
Pakvietimai pas bibliotekos vedėją Z. Geštartą Ir telefonu (UY 4452) 
užsakomi pas V. Vasarį.

L. KULTŪROS FONDO
MELBOURNO SKYRIAUS VALDYBA.

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

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

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

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

Liet. Kultūros Fondo Australijos Valdyba 
i.m. liepos 7 d. (sekmadienį) 6 vai. vak. Chopin’o koncertų salėje, 

313 PUNT RD., PRAHRAN, MELBOURNE, RENGIA

DAINOS, MUZIKįOS IR IŠRAIŠKOS ŠOKIO

KONCERTĄ
Programą atlieka:

Solistė G. Vasiliauskienė is Adelaidės
Pianistė D. Oldham ii Adelaidės
Išraiškos šokėjos E. ir J. Kęsminaitės
Melbourno Dainos Sambūrio Choras 
Konferuoja A. Karazijienė.

Pakvietimai gaunami pas p. Pocių bibliotekos salėje sekmadie
niais ir tel. užsisakyti pas p. Pocių FW 5969 ir p. Bosikį WM 6032. 
^AAAWVVVVVWWVVVWVVWVWUWVWVVVWVWWyVVVVVM

“Tazab“ Sydneįuįe
Tazab & Co. Ltd. įgaliotinis Sydnėjuje 

Vladas Miniotas
18 BRUSSELS ST., HOMEBUSHE, N.S.W.

(5min. nuo Nth. Strathfieldo stoties.)
Priimami užsakymai dovanų siuntiniams į Lietuvą, Sibirą ir kitus 
už geležinės uždangos esančius kraštus. Siuntinys Lietuvą pasiekia 
per 6-8 savaites. Siunčiame ir oro paštu. z
Jūsų užsakymus, jei jums taip parankiau, paimame ir iš Jūsų namų.

Kulkas siunčiame tik iš Londono sandėlių supirktas prekes.
Per mus siųsdami neturite jokios rizikos: siuntinys adresatą pasiekia 
greičiausiu laiku, siuntiniai yra pilnai apdrausti ir žuvimo atveju 
siuntėjui grąžinami pinigai arba skubiai išsiunčiajnas kitas toks pat 
siuntinys.

Kainoraščiai lietuvių kalba prisiunčiami pareikalavus. 
Prekių pavyzdžiai mūsų agentūroje.

Rimti sumanymai 
Iš ŠVIETIMO IR KULTŪROS 

TARYBOS POSĖDŽIO
Prie ALB Krašto Valdybos yra 

įsteigta švietimo ir Kultūros Ta
ryba, kurią sudaro Julius Vetei- 
kis (ALB Krašto Valdybos narys). 
Pajauta Daukutė, rašytojas Vin
cas Kazokas ir dail. Vaclovas Ra
tas. Pirmininkauja J. Veteikis.

Birželio 14 d. įvyko pirmasis 
šios tarybos posėdis, į kurį buvo 
pakviesti ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas ir “Mūsų Pastogės” 
redaktorius.

Buvo svarstomi lituanistinio 
švietimo ir kultūriniai reikalai — 
jieškota būdų labiau išplėsti li
tuanistinio švietimo darbą ir pa
gyvinti kultūrinę veiklą. Iš po
sėdžio aiškėjo, kad taryba dirbs 
glaudžiai bendradarbiaudama su 
Kultūros Fondu, siekiant, kad šia
me svarbiame darbo lauke . liktų 
galimai mažiau spragų.

Svarstyta galimybė suruošti 
Lietuvių Dienas. Aptarti tokios 
šventės metmenys. Numatoma su
organizuoti grafikos parodą, ku
rioje su savo kūriniais dalyvautų 
ir kituose kraštuose gyveną mūsų 
žymieji grafikai; literatūros va
karą ir koncertą (chorų, solistų ir 
instrumentalistų) bei teatrinius 
pastatymus. Kada ir kur Lietuvių 
Dienos bus suruoštos, bus nutar
ta vėliau. Meno šventę norima su
ruošti 40-ties metų Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo ir 
ir 10-ties metų Australijoje lie
tuvių apsigyvenimo sukaktims at-« 
žymėti.

Gyvai diskutuota mintis išleis
ti A. Zubro “Rusiškasai komuniz
mas” studiją anglų kalba. Angliš
koji šios knygos laida būtų pla
čiai paskleista ne tik Australijoje, 
bet ir kituose angliškai kalban
čiuose kraštuose. Tai daug pasi
tarnautų ir lietuviškajam reikalui.

Numatoma artimiausioj ateityj 
sušaukti bent New South Wales 
savaitgalio mokyklų mokytojų 
konferenciją. Prieš dvejus metus 
Victorijoje veikiančių savait. mo
kyklų konferencija buvo sušauk
ta Melbourne. Ją organizavo L. 
Kult Fondo Australijos Valdyba.

švietimo ir kultūros tarybos 
veiklos planą tvirtina ALB Krašto 
Valdyba.

PADĖKA
Visiems žodžiu, raštu ir viešai 

spaudoje pareis kusiem s mums 
užuojautą dėl mūsų mylimos mo
tinos ir uošvės mirties okup. Lie
tuvoje, reiškiame nuoširdžią pa

dėką.
Leonardas ir Halina Karveliai.

Bankstownas.

Pa j ieškojimai
* Jonui Stripeikai, s. Antano, 

yra laiškas .iš sesers. Kreiptis “M. 
P.” Box 4558, G.P.O., Sydney.

* Romas Žetonas, s. Jono, gyv. 
Kaune, prašomas atsiliepti šiuo 
adresu: Mrs. I. Janusis, 277 Mon
tague St., Sth. Melbourne, Victo
ria.

* Pranui Švarcui yra žinių iš 
Lietuvos. Rašyti: T. Kasauskas, 2 
Burleigh Ave., Rosewater, S.A.

* Jono Radino, atvykusio į 
Australiją 1948 m. gale ar 1949 
m. pradžioje, j ieško motina, bro
lis Stasys ir pusbrolis K. Rimas. 
Jis pats arba žinantieji apie jį, 
malonėkite parašyti: K. Rimas, 94 
Douglas St, Sudbury, Ont Cana
da. šiuo pačiu adresu prašomi at
siliepti Jablonskiai ir Steponavi
čiai.

“KARYS”
JAV-bėse leidžiamą “Kario“ 

žurnalą užsiprenumeruoti galima 
pas N. Cininą, 97 Boyd St, Cab- 
ramatta, N.S.W., ir E. Stasį, lie
tuviškos spaudos kiosko vedėją, 
Camperdowne.

“Kario” prenumerata 1957 m. £ 
2.10.0, bet nuo 1958 m. pakeliama 
ir kaštuos metams £ 3.0.0.

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