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Nebesirūpiname 
Mokyklomis

Siame kontinente neturime 
nė vienos tikra žodžio prasme lie
tuviškos mokyklos. Tas, tikriau
siai, nebeįmanoma padaryti, nes 
lietuviai nesikūfrė kolonijomis, 
kaip tai darė žydai ir italai. Žy
dai, pav. Melbourne, turi pradines 
mokyklas, kur reikia gana bran
giai mokėti, o vaikai kas rytų su- 
vežiojami autobusu ir ta pačia 
priemone vakare grąžinami namo. 
Mums, deja, tėra lik^s tik sa
vaitgalinis lituanistinių 
dalykų mokymas, o daugelyje vie
tų ir to nėra ar dirbama labai ne
reguliariai. Bevelk visur mokyto
jai dirba tautinės pareigos jaus
mo vedami, be atlyginimo, o vis- 
dėlto 'daugeliui tėvų ir mokyn^s 
be atlyginimo yra perbrangus, nes 
reikia vaikams sumokėti kelionės 
išlaidas. Kitiems, ir nemažam 
skaičiui, lietuviška mokykla esan
ti nereikalinga — iš to duonos ne
valgysiu.
Nesirūpinama mokyklos reikalais 
ir organizaciniu būdu. 
Mokykla tebėra dirvonuojantis ba
ras mūsų “veikloje”: ir sąlygos 

darbui ir pats darbas yra prabėgu 
reikalas, lyg kitų svarbesnių tiks
lų skubant. Įspūdis — mokomės 
tik pakelėje susėdę, nes turime 
skubėti į kinus, i šokius, i įvairius 
pobūvius. Menkas darbas ir sek
madieniais prieš pamaldas — ir 
tai tik prabėgu pastanga. Retai 
kur mokykla dirba pakenčiamose 
patalpose, kur būtų mokyklos kny
gynėlis, kur ant sienos kabėtų 
Lietuvos žemėlapis, diagramos, 
Lietuvos gamtą ir ūkį vaizduoją 
paveikslai. Retai kur tedirbama 
pilnos 2 ar 3 valandos su visais 
atsilankiusiais mokiniais.
Būtina savi lietuviški namai, 
kur būtų tinkamai įruoštos klasės 
pamokoms su knygynėlio ir skai
tyklos kambariu, kur būtų vietos 
viduj ir kieme pažaisti, kur mūsų 
Jauniai pasijaustų vieni — savųjų 
aplinkoj. Kitose sąlygose jie kie
me jau nebeišdrjsta kalbėtis lietu
viškai. Daug rašome ir šnekame 
apie namų pirkimą bei statymą, 
bet darbas eina vėžio žingsniu. Ar 
namų pirkėjai yra kvietęsi jauni
mo atstovus ir vadovus ir išklau
sę jų pageidavimų?
Didesniuose miestuose šešta
dienio popietė yra tinkamiau
sias laikas lituanistinėms pamo
koms, nes tada galima skirti bent 
3 valandos darbui. Patys jaunie
ji, kuriuos tėvai turi lydėti, galė
tų ir toliau turėti pamokas bažny
tinėse patalpose prieš pamaldas. 
Bendruomenės atstovų suvažiavi
mo metu Sydnėjuje buvo priimta 
atstovų rezoliucija, įpa
reigojanti apylinkių valdybas su
kviesti vietose organizacijų, švie
timo darbininkų ir jaunimo bičiu
lių pasitarimus pasvarstyti jauni
mo ugdymo ir to darbo sėkmin
gesnių planų. Iki šiol tik Adelaidė 
tą tepadarė. Atrodo, kad kaikurio- 
se vietose bijomasi prie stalo pla
tesnio forumo.

A. ZUBRAS.

Red. nuomonė. Liūdnai atrodo 
mūsų jaunimo lituanistinis moks
linimas. Aišku, teisinamės sunkia 
naujakurio padėtim, gausybe as
meninių reikalų. Bet savo asmeni
niam gyvenime, kai reikalas pri- 
spiria, mokame savo pastangas 
paskirstyti duonai, sveikatai ir ki

EUROPOS
KONGRESAS

UŽ PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
IŠLAISVINIMĄ

(Elta) š.m. birželio 10-13 d.d. 
Romoje į vyku Europinio Sąjūdžio 
kongresas, kurį sukvietė dabarti
nis to sąjūdžio pirmininkas Ro
bert Schuman ,globojant Italijos 
respublikos prezidentui. Lietuvą 
ten atstovavo dr. St. Bačkis, Lie
tuvos atstovas Paryžiuje. Dalyva
vo ir PET p-kas dr. V. Masens.

Kongresas priėmė rezoliuciją 
pavergtųjų tautų reikalu, kurios 
turinys toks: “Europos kongresas 
kartoja savo solidarumą su tauto
mis, nešančiomis totalistinę prie
spaudą, lenkiasi prieš herojiškas 
Vengrijos kovotojų pastangas ir 

kartoja savo įsitikinimą, kad Jung
tinės Europos įgyvendinimas su
teiks galimybę pavergtoms tau
toms atgauti laisvę ir demokrati
ją ir kad šios tautos vėl galės 
užimti vietą Jungtinės Europos 
tautų tarpe”.

Kongrese dalyvavo per 1.000 
parlamentų atstovų ir kitų žymių 
Europinio Sąjūdžio veikėjų .

— Nauja konvencija prieš prie
vartos darbą pasirašyta Ženevoje. 
Tik reiktų, kad ji visur būtų tai
koma.

NEDUODA RAMYBĖS
Sov. Sąjunga yra įteikusi Fe

deralinės Vokietijos vyriausybei 
vardinį sąrašą tariamų savo pilie
čių, kuriems esą kliudoma grįžti 
į tėvynę. Į šį sąrašą sovietai yra 
įtraukę ir Lietuvos piliečių, gyve
nančių šiuo metu Vokietijoje.

Vykdomoji Taryba atkreipė Vo
kietijoje gyvenančių Lietuvos pi
liečių dėmesį, kad lietuviai Fede
ralinės Vokietijos vyriausybės ir 
toliau yra laikomi Lietuvos pilie
čiais, todėl Sov. Sąjunga neturi 
jokios teisės lietuviams kuriuos 
nors klausimus statyti ir nėra jo
kio reikalo jiems aiškintis. Todėl, 
jei atsitiktų, kad, reikalo nežino
damos, policijos įstaigos kviestų 
lietuvius ir teirautųsi, kaip yra 
su grįžimu, tai užtenka parodyti 
Lietuvos užsienio pasą ir jokių 
paaiškinimų nėra reikalo duoti, 
jeigu tie paklausimai išplaukia iš 
sovietinės įstaigos.

I
SERGA AUSTRALIJOS

MINISTERIS PIRMININKAS

Mr. Menzies, Australijos minis- 
teris pirmininkas, susirgo Londo
ne ir universiteto ligoninėje per
eitą savaitę jam padaryta tonsilų 
operacija. Dėl ligos jis turėjo ati- 

-dėti ir savo užplanuotą kelionę 
į JAV-bes bei Kanadą. Ligoninėj 
jis išbus apie savaitę laiko.

tiems reikalams tenkinti. Mūsų 
jaunimas auga, ir greitai ateina 
tas laikas, kada mokslas neberūpi 
ar nėra laiko. Lietuviškosios mo
kyklos reikalas tad nelaukia — 
jis tvarkytinas drauge su kitais 
reikalais ir neatidėliojant, Be lie
tuviškos mokyklos, be lituanistinio 
mokslinimo aplamai, be Jaunimo 
klubų patalpų neturėsim lietuviš
kai jaučiančio ir mąstančio prie- 
augliaus. Gi be jo ateityje mirs 
lietuviškas laikraštis, lietuviška 
knyga, lietuvių bendruomenės or
ganizacija.
Susimastyti buvo senai laikas — 
šiandien reikia veikti.

Jugtinių Tautų komisijos rapor
te apie Vengrijos revoliuciją tarp 
kitko sakoma, kad jau 1955 m. 
rudenį vengrų rašytojų grupė or
ganizuotai protestavo prieš dikta
tūros režimą. Nepaisant suėmimų, 
protestų banga dar sustiprėjo. O 
jau 1956 m. spalio 22 d., dieną 
prieš sukilimo pradžią, augštosios 
technikos mokyklos studentai pa
skelbė atsišaukimą, kuriame t.k., 
buvo reikalaujama tuojau atitrau
kti iš Vengrijos sovietų kariuo
menę, sudaryti naują vyriausybę, 
paskelbti rinkimus, spaudos ir su
sirinkimų laisvę, leisti veikti poli
tinėms partijoms ir gerinti dir
bančiųjų būklę. Kitą dieną tie rei- 

Jkalavimai buvo žinomi jau visiems 
Budapešto gyvenntojams. 200- 
300.000 žmonių minia susirinko 
prie parlamento rūmų ir pritarė 
reikalavimams. Kai studentų de
legacija norėjo patekti į radijo 
stoties rūmus, ją apšaudė AVO 
šauliai. Nuo to tai prasidėję gin
kluoti sukilimai. Pirmuosius gink
lus sukilėliai atėmę iš AVO vyrų. 
(AVO — saugumo policija).

Dar įdomu, kad Sovietų vadovy
bė, pasiųsdama savo dalinius (to
torius ir mongolus) prieš vengrų 
sukilėlius, savo kariams nepasa
kė, kad jie turės kariauti prieš 
vengrų darbininkus. Sovietų ka
riams buvę pasakyta, kad jie esą 
siunčiami į Egiptą britų ir pran
cūzų įsiveržėliams pasipriešinti. 
Esą išaiškėję, kad daugelis sovie
tų karių Dunojaus upę palaikę 
Sueso kanalu (!).

Kaip veidmainingais aiškinimais 
sovietų daliniai buvo siunčiami 
prieš vengrus darbininkus ir kitus 
liaudies sluoksnius, taip veidmai
ningai Maskva elgėsi ir derybose 
su tuolaikine vengrų vyriausybe, 
min. pirm. Nagy vadovaujama. Il
gai derėtasi dėl sovietų kariuo-

Sovietų Sąjungoje likvidacijos 
žymių pirtijos ir valdžios parei
gūnų — normalus reiškinys. Bent 
taip šiuos reiškinius vertina so
vietinis pilietis. Todėl ir dabar, 
Molotovo, Malenkovo, Kaganovi- 
člaus ir kitų atvejis daugiau 
“jaudina” Vakarų pasaulį, negu 
pačios Sovietų Sąjungos žmones. 
Ir šių politbiuro narių, partijos 
veteranų “nusodinimas iš balno” 
tėra tik pradžia, nes “valymas” 
vyks toliau ir plačiu mastu. Ir 
netik Kremliuje.

štai iš Sofijos Reuterio žinių 
agentūra praneša, kad iš Bulgari
jos kom. partijos centro komiteto 
pašalinti 3 nariai. Kas jie tokie?

Georgi Chankov — politbiuro 
narys ir ministerio pirmininko 
pavaduotojas.

Dobri Terpeshev — darbo mi- 
nisteris.

Janko Panov — bulgarų armijos 
generolas.

Bulgarija šiandien yra antroji 
satelitinė valstybė, paskubėjusi 
prisiderinti prie naujosios Krem
liaus politinės linijos. Prieš kele
tą dienų satelitams pavyzdį paro
dė^ Rumunija, pašalindama iš va
dovaujamų vietų du žymius kom. 
partijos šulus.

Totoriai Ir Mongolai Vengrijoje
Iš JT Komisijos Raporto 

RAUDONARMIEČIAI DŪNOJŲ PALAIKĘ SUESO KANALU.

menės atitraukimo iš Budapešto ir 
Vengrijos, o paskui iš Maskvos 
atvykęs sovietų saugumo genero
las Sierovas (Lietuvos trėmimų 
vykdytojas) vengrų delegaciją de
rybų salėje suėmė. Arba vėl: 
Maskvos patikėtinis Kadar kartu 
su Nagy stojo prie mikrofono ir 
pasirodė liaudžiai neva pritariąs 
revoliucijos reikalavimams, o pa
slapčia intrigavo prieš Nagy ir su
kilėlius ir juos išdavė Maskvai. 
Prievarta -ir klasta Nagy vardas 
Sovietų buvo piktnaudojamas.

Kai dėl Sovietų intervencijos, 
tai komisijos tyrimų duomenys 
rodo, jog sovietų kariuomenės da
liniai ruošėsi įžygiuoti į Vengri
ją dar prieš sukilimo pradžią. Pa
siruošimai buvo vykdomi tiek So
vietų Sąjungoje, tiek Rumunijoje. 
Nėra įrodyta, kad Vengrijos vy
riausybė sukilimo metu būtų pra
šiusi Maskvos intervencijos.

Iš daugelio komentarų ryšium 
su raportu apie Vegnrijos sukili
mą pažymėtinas britų darbiečių 

vado Gaitskelio pasisakymas, kad 
Vakarų valstybės neturėtų siekti

SIŪLOMA KEISTI J.T. CHARTA
KONGRESO SPECIALIOS 

MISIJOS RAPORTAS APIE J V 
POLITIKĄ SOV. PAVERGTŲ 

KRAŠTŲ ATŽVILGIU

Balandžio 18-30 Atstovų Rūmų 
užsienių reikalų komisijos Euro
pos reikalų pakomisio studijinė 
misija iš atstovų E.F. Kelly, A.I. 
Selden, E.M. Coffin, J.G. Fulton 
ir A.M. Bentley lankėsi Europoje 
iš pirmųjų šaltinių pasiinformuo- 
ti apie padėtį ir surinkti duomenų, 
kuriais būdais JV politika sėkmin
giausiai galėtų prisidėti prie Eu
ropos laisvės, nepriklausomybės 
ir patvarios taikos sukūrimo.

PERMAINOS NE TIK MASKVOJ
šiandien yra visiškai aišku, kad 

žymių pasikeitimų bus ir kitų sa
telitinių kraštų kom. partijos ir 
valdžios viršūnėse, neskaitant šim
tų ir tūkstančių smulkesnių figū
rų, kurios bus išstumtos iš jų iš
sikovotų pozicijų. Nesinori tikėti, 
kad neįvyktų permainų ir Lietuvo
je. Pirmiausiai, atrodo, turėtų 
kristi stalinistas Antanas Snieč
kus, kuris iki šiol per visus “va
lymus” išliko centro komitetu va
do.

Dingo Molotovas
Iš Londono pranešama, kad 

7.500 tonų rusų keleivinis laivas, 
ilgus metus plaukiojęs su užrašais 
“Vyacheslav Molotov”, pereitą sa
vaitę į Londono uostą įplaukė 
“Baltlk” vardu.

Pasirodo, kad buv. užsienio rei
kalų minister! Molotovą išmetus 
iš partijos ir valdžios viršūnių, 
norima iš visur ištrinti ir jo var
dą. Jūrininkai, vykdydami įsaky
mą, kelionės metu Molotovo var
dą užtepė ir jo vietoj užrašė “Bal- 
tik”. Londono uoste rusų Jūrinin
kai užmozojimo darbus vykdė to
liau, nes pro “Baltik” dar buvo 
aiškiai įskaitomas “Molotov”.

Maskva šias JV Kongresu pastan
gas apšaukė J V imperialistinės 
politikos manevru stiprinti “bur
žuaziniams nacionalistams” ir or
ganizuoti naujam pogrindžiui 
“liaudies demokratijų” krašjtuos.

Birželio 17 d. misijoje dalyvavę 
kungresmanai lygiagrečiai pateikė 
Atstovų Rūmams identiškus pro
jektus rezoliucijai dėl J V politi
kos sovietų užgrobtųjų valstybių 
atžvilgiu. Konstatavę, kad Veng
rijos revoliucija pasaulį užklupo 
nepasirengusį, kad laisvojo pasau
lio vyriausybių laikysena sukėlė 
sovietų pavergtuose kraštuose la
bai kartų nusivylimą Vakarais, 
kad Sov. Sąjunga savo užgrobi
mams išlaikyti nepaisys priemo
nių ir kad dabartinėmis aplinky
bėmis reikalinga JV politikos re
vizija, misijoje dalyvavę kongres- 
manai siūlo, kad JV politika so
vietų pavergtųjų kraštų atžvilgiu 
būtų pozityvi ir efektyviai visoms 
priemonėmis, neišskiriant nė ūki
nių ir politinių sankcijų, per Jun
gtines Tautas ir šąlia jų panau
dotų J V vadovaujamą tarptautinę 
poziciją.

Toliau rezoliucija siūlo, kad J V 
delegacija Jungtinėse Tautose im
tųsi iniciatyvos nedelsiant .sušauk
ti JT pilnatį posėdžio specialios 
komisijos raportui apie Vengriją 
svarstyti.

O savo raporto rekomendacijo
se misija dar siūlo keisti JT Char- 
tą, kad Sov. Sąjungos veto nekliu
dytų tarptautinių sprendimų, kad 
dabartinė kvislinginė Vengrijos 
vyriausybė būtų išmesta iš JT, 

kad JT sudarytų specialų organą 
padėčiai sovietų pavergtuosiuose 

kraštuose stebėti, kad JV prekybi
nės misijos daugiau lankytų So
vietų pavergtuosius kraštus, o tų 
kraštų žmonės stengtųsi visomis 
progomis lankytis Vakaruose, kad 
Amerikos Balsasi ir Laisvosios Eu
ropos radijas teigtų tik faktus. 
Dėl ūkinės paramos dabartinei 
Lenkijai misija vieningo nusista
tymo nepriėjo.

Vengriją ginklu išvaduoti, o taip 
pat neturėtų atsisakyti santykių 
su Sovietų Sąjunga, tačiau rapor
tą reiktų paskleisti kuo plačiau
siai po visą pasaulį, idant būtų 
sukeltas pasipiktinimas rusų įsi

kišimu Vengrijoje: “Mes turėtume 
ir kitoms Sovietų tiranijoje gyve
nančioms tautoms parodyti, kad 
jos nėra užmirštos. Mes turėtu
me joms išaiškinti, kad vienas 
mūsų diplomatijos tikslų yra tai, 
jog toms tautoms būtų iškovota 
daugiau laisvės”. Labai būtų pra
vartu, kad kiekvienas lietuvis su
sipažintų su kalbamuoju raportu 
ir įsidėmėtų, kokiais Sovietai pa
sirodė tikrovėje.

Pavergtųjų Tautų Seimo vado
vybė, kaip mums praneša iš New 
Y'orko, yra nusistačiusi daryti vi
sus galimus žygius sukviestai spe
cialią JT sesiją tam raportui 
svarstyti ir reikiamiems nutari
mams padaryti.

JT komisijos raporto santrauką 
išleido Australijos užsienių rei
kalų ministerija ir plačiai pa
skleidė po visą kraštą.

Azijos Gripas 
Australijoje

Gripo epidemija, plačiai nusiau
busi Azijos tautas, persimetė į 
Australiją. Pirmiausiai ji pasireiš
kė Qeenslande. Žymus susirgimų 
skaičius užregistruutas Melbour
ne. New South Wales, kaip ofi
cialios įstaigos skelbia, Azijos 
gripo epidemija pasirodžiusi per
eitą savaitę.

Australijoje gripas yra lengves
nės formos, negu Azijoje, ir juo 
persergama per keletą dienų. At
sargumas tačiau reikalingas. Pa
sireiškus gripo simptomams, pa
tariama keltą dienų pagulėti lo
voje ir vengti nušalimo. Sunkes
niu atveju reikia kreiptis į gydy
toją.

Lėktuvo Avarija
ŽUVO 57 ŽMONĖS

Olandų keleivinių! lėktuvui už
sidegus ore ir nukritus į jūrą, žu
vo 57 keleiviai ir įgulos nariai, 
daugiausiai olandų tarnautojai, 
skridę iš N. Gvinėjos į Olandiją 
atostogų.

Nelaimė įvyko netoli Biak sa
los, priklausančios olandų valdo
mos N. Gvinėjos salų grupei, apie 
900 mylių nuo Darvino.

Lėktuvu skrido 59 keleiviai ir 
9 įgulos nariai. Tarp žuvusių yra 
17 vaikų. Leo Newman su žmona 
iš Melboumo, yra žuvusiųjų są
raše.

Vienuolika žmonių, išvengusių 
mirties, yra ligoninėje.

CIGARETĖ IR PLAUČIŲ 
VĖŽYS

Jau kuris laikas australų ir 
kitų kraštų spaudoje užtinkame 
žinių, kad gydytojai priėję išva
dos, jog rūkymas didina plaučių 
vėžiu susirgimo pavojų. Pereitą 
savaitę, remdamosi mokslinių ty
rimų duomenimis, Anglijos vy
riausybė paskelbė, kad tabako rū
kytojai susiduria su padidinta ir 
zika susirgti plaučių vėžiu. Ypač 
didelio pavojaus akyvaizdoje sto
vį cigarečių rūkytojai.

★ Tuo metu kai Europoje buvo di
deli karščiai, pav. Vak. Vokieti
joje C. termometras rodė 38, Lie
tuvoje oras buvo dešimčia laips
nių vėsesnis.

★ Reuterio agentūra praneša, 
kad Japonijos ministerių kabine
tas nutarė sušvelninti prekybos 
suvaržymus su kom. Kinija. Japo
nijos pramoninkai Kinijoj atei
nančiais metais numato suruošti 
dvi pramonės parodas.

★ Vieno atominio ginklo spro
gimo metu Nevados dykumoje 
(Amerikoj), kaip praneša iš New 
Yorko, už 250 mylių išbyrėjo gy
venamųjų namų langai. Tai bu
vęs pats “įspūdingiausias atomi
nis bandymas”, iš iki šiol atliktų 
JAV-bėse.

★ Sov. S-gos kom. partijos ir 
vyriausybės vadų vizitas Čekoslo
vakijoje baigėsi triukšmingu atsi
sveikinimo paradu. “Pravdos” pra
nešime sakoma, kad 20.000 čekų 

atvykę į aerodromą išlydėti Chruš- 
čevo ir Bulganino, kurie Čekijo
je išbuvę apie savaitę laiko iš
skrido į Maskvą.

Sovietų vadai ir Čekoslovakijos 
kom. partijos pirmasis sekreto
rius Antonin Novotny pasirašė 
komunikatą, tycurlamo skelbiama, 
kad “rusų ir čekų komunistų drau
gystė yra nepalaužiama”. Komu
nikate, kaip ir reikėjo laukti, pa
smerkti Molotovas, Malenkovas ir 
Kaganovičius.

1
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NESKRIAUSKIME PATYS SAVE OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KAIP KIEKVIENAIS METAIS, TAIP IR ŠIEMET, ATĖJUS LIEPOS MĖN. MOKESČIŲ MOKĖ
TOJAI SUSIDURIA SU KLAUSIMU: KAIP UŽPILDYTI “RETURN OF INCOME” BLANKUS, 
IDANT NEI SAVĘS NEI VALDŽ IOS NENUSKR1AUDUS. TUOS BLANKUS PRIVALU UŽPILDY
TI TEISINGAI, BET TAIP PAT REIKIA ŽINOTI, KAD VALDŽI A NENORI DIRBANČIOJO 
SKRIAUDOS, KURIĄ DAŽNAI JIS PATS SAU PADARO, NEŽINODAMAS, KAD TAM TIKROS 
SUMOS YRA NEAPMOKESTINAMOS. “MOŠŲ PASTOGĖS” REDAKCIJA, NORĖDAMA SIAME 
REIKALE PAGELBĖTI SKAITYTOJAMS, KREIPĖSI 1 A. MILASĄ (ACCOUNTANT AND REGIS
TERED AGENT). ATSKAITOMYBĖS BEI MOKESTINIŲ REIKALŲ SPECIALISTĄ, KURIO PA
AIŠKINIMAI MUS LABIAUSIAI LIEČIANČIAIS KLAUSIMAIS ČIA IR SPAUSDINAMI.

VĖL

Apsigyvenę šiame krašte turėjo- ( droš sumos už save, žmoną ir vai- 
me prisiderinti prie jo tvarkos ir 
susipažinti su įstatymais. Bet, ir 
dabar, net po kelerių metų, daž
nam kyla neaiškumų, kai reikia 
užpildyti pajamų mokesčių (Re
turn of Income) blankus. O neži
nojimas teisinių normų, mums kaš
tuoja tai, ką kitu atveju mes ga
lėtume sutaupyti, gaudami iš Tax
ation Departamento didesnlai su
mai čekį. Ir jeigu mes elgsimės 
teisėtai, tai mokesčių įstaiga mie
lai pripažins ir grąžins permokė
tą sumą.

Kadangi mūsų, kaip naujaku
rių, pajamų klausimas nėra labai 
komplikuotas, tai kalbėsim tik 
apie tai, kas mus' tiesiogiai gali 
liesti.

kus. Tai yra leistinas nuskaitymų 
maksimumas.

I gyvybės draudimą įskaitomi 
ir tokie atvejai, kai, perkant na
mą ar kitokį nekilnojamą turtą, 
paskola yra gaunama iš draudimo 
bendrovės su sąlyga, kad pasko
los ėmėjas apsidraus gyvybę. Ta
da viena dalis mėnesinio mokėji
mo eina paskolos grąžinimui, o1 _ 

kita dalis — gyvybės apdraudimui, ' tais, 
kuri gali būti nurašoma kaip ne- 
apmokestintina suma.

Mokėjimai į Medical ir Hospi
tal fondus nuo 1957 m. nėra įs
kaitomi į £ 300 maksimumą.

Deduction — nuskaitymai
čia dažnam gali kilti neaišku

mų, tad trumpai panagrinėsime 
kiekvieną atvejį atskirai.

I. DEPENDANTS — išlaikyti
niai: 1) Žmona — £ 130. Tiek 

-yra skiriama žmonos išlaikymui, 
jeigu jos asmeninės pajamos ne
viršija £ 65 per metus. Bet kada 
jos pajamos prašoka £ 65, nuskai
tymas yra sumažinamas dviem 
svarais už kiekvieną svarą virš 

£ 65. Pavyzdžiui: jei žmona uždir
ba £ 75, tai neapmokestinamų vy
ro pajamų suma sumažėja iki 
šimto dešimties svarų. Apskai
čiuojama šitaip: £ 75-65 — 10; £ 
10x2 — 20; £ 130-20 — £ 110.

2) Vaikai — £ 18 už vieną vai
ką ir £ 52 už sekančius.

Kada vienas ar keli vaikai yra 
tarp 16 ir 21 metų amžiaus, bet 
jeigu jie lanko universitetą ar ku
rią kitą mokyklą, jie priklauso 
“student children” grupei, 
atveju bet kuris kitas vaikas, 
neturįs 16 metų amžiaus, yra 
skaitomas pirmuoju vaiku ir 
nuskaitymas tada pakyla, 
vaikų kategoriją įeina paties vai
kai, anūkai ir įsūnyti vaikai, ku
riuos mokėtojas pilnai išlaiko.

3) Už tėvus nuskaitymas yra £ 
180, jei jie patys neturi jokių as
meninių pajamų. Jei tėvai turi pa
jamų, nuskaitymas sumažinamas 
pilnai jos ar jo uždarbio sumai. 
Šita lengvata (tėvų išlaikymui 
nuskaitymas) yra suteikiama tik 
mokesčių mokėtojui vyrui, išlai
kančiam savo tėvus, arba (jei ji
nai dirba) žmonai, išlaikančiai sa
vo tėvus.

Šiuo 
dar 

i už-
• jo

l

romis. Rastos monetos yra iš XIV 
-XVII šimtmečių. Archeologinės 
iškasenos atiduodamos Vilniaus 

kraštotyros muziejui.
— Jie vieni nugalėjo Hitlerį... 

Vilniaus radijas birželio 22 d. pri
minė Vokiečių-Sovietų karo pra
džią 1941 m. Pažymėjo, kad did
vyriškai paesireiškusi ir lietuviš
koji 16-ji divizija, o “Lietuvos 
partizanai, visos lietuvių tautos 
remiami, sprogdino fašistų trauki
nius, ryšius, naikino hitlerinius 
grobikus”. O toliau jau giriama
si, kad tik “tarybinė armija išva
davo Europos tautas iš fašizmo 
vergijos jungo”.

— Kaune bus statomas naujas 
tiltas per Nerį į Vilijampolę. Sta
tys ant senojo tilto pamatų. Da
bar veikia laikinis tiltas.

— Lietuvos geležinkelių valdy
ba aptarnauja ir Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) srities geležinke
lius. Valdyba įsteigta jau prieš 
metus, kai Lietuvos geležinkeliai 
buvo atsskirti nuo bendrosios Bal
tijos geležinkelių valdybos. Liet 
gel. valdybos viršininku tada bu
vo paskirtas A.R. Kožukovskis.

— Žmuidzinavičiaus darbų pa
roda birželio mėnesį buvo suruoš
ta Estijoje, Talino muziejaus pa
talpose.

— Liaudies ūkio taryba turė
sianti 11 gamybinių valdybų: Ma
šinų gamybos, prietaisų gamybos, 
energeukos, kuro pramonės, sta
tybinių medžiagų pramonės, leng
vosios pramonės, maisto pramo
nės,- žuvies pramonės, popieriaus 
ir medžio apdirbimo pramonės ir 
kelias kitas valdybas. Valdybų 
viršininkais paskirti A. Speičya, 
A. Didžiulis, L. Paplauskas, G. 

fljplotokas, S. Pilipavičius, J. Si- 
pyla. ¥: P. Ka^s.
Kiti dar nepaskirti. Liaudies ūkio 
tarybos pirmininkas, kaip jau pra
nešta, E. Ozarskls. L. ū. taryba 
esanti įsikūrusi Vilniaus Komu- 
narų g. 5 nr. ir Stalino prospekto 
25 nr. E.

plėšininių žemių darbai.

Vilniuje, taip telkiami jaunuoliai 
ir kitose Lietuvos vietovėse. Jau
nuoliai pramonėje sunkiai dirba 
per metus. Civilizuotuose kraštuo
se atostogos kaip visiems darbi
ninkams, taip ypač bręstančiam 
jaunimui yra užtikrintos net pri- 

i valomais įstatymais. Sovietų val- 
Šiaulių miesto pirminės komjau-, tomuose kraštuose darbo žmogus

ir

(Ii “Tiesos”, Vilniaus radijo ir kitų {altinių)

TŪKSTANČIAI LIETUVOS JAUNIMO IŠSIUNČIAMI 
KAZACHSTANĄ.

Vietoj vasaros atostogų —

Kaip jau pereitą vasarą, taip 
šiemet bolševikų centras kom

jaunimo organizacijai davė įsaky
mą visoje Lietuvoje vykdyti jau
nuolių telkimą darbams Kazachs
tane, naujose plėšinėse žemėse pa
dėti nuimti derlių. Vilniaus radi
jas birželio 18 d. pranešė, kad

VII. OTHERS DEDUCTIONS
— kiti nuskaitymai. Čia yra sun
ku išskaičiuoti visas galimybes su
mažinti pajamų mokesčiams, nes 
tai priklauso nuo darbo ir profesi
jos. Pora pavyzdžių iliustracijai: , tus pareiškmų”, kuriuose jaunieji

a) Jeigu samdymo sąlygos rei- šiauliečiai 
kalauja, kad darbas būtų atliktas 
su nuosavais įrankiais, tai šitų 
įrankių pirkimui išleista suma yra 

' pilnai nurašoma tais pačiais me-

b) Panašios aplinkybės. Pavyz
džiui jei viena iš samdymo sąly
gų reikalauja, kad tarnautojas

V. EDUCATION EXPENSES — 
mokslinimo išlaidoms yra skiria
ma nedaugiau £ 100 svarų kiek
vienam vaikui, neturinčiam 21 
metų, lankančiam universitetą ar 
kitą mokyklą, ar besimokančiam 
pas privatų mokytoją. Į šitas iš
laidas yra įskaitomi mokėjimai už 
mokslą, visas mokslo reikmenes, 

uniformą ir kelionės išlaidos. Nėra 
abejonės, kad šitos išlaidos daž

nais atvejais prašoka £ 100, todėl, 
jeigu abu tėvai dirba, tai abu pri
sideda ir prie savo vaikų moksli
nimo. Gi mūsų bendruomenėje, 
kurią sudaro beveik išimtinai vie
ni naujakuriai, tai dažniausiai 
dirba ir tėvas ir motina. Jei taip 
yra, kad vyras ir žmona, turi at
skiras pajamas, ir abu dengia vai
kų mokslinimo išlaidas per pusę, 
tai jiedu kiekvienas gali reikalau
ti “Deduction” — maksimumo £ 
100 už kiekvieną vaiką, šiuo atve
ju patartina prie Return of In
come 
laidų

pridėti pilną ir smulkų iš- 
sąrašą.

nimo organizacijos gauna “pluoš-

“siūlosi savanoriais 
vykti į plėšinines žemes naujojo 
derliaus nuėmimo vasaros laiko
tarpiui”. šitaip savo vasaros atos
togas spraleisti nutarę Šiaulių pe
dagoginio instituto jaunieji dės
tytojai, studentai ir kiti. Į Ka
zachstaną “rengiasi važiuoti daug 
jaunų įmonių darbininkų, specia-

fa 't
(darbininkas) turi pats savo iš- Iist«. teiP Pat vidurinių mokyklų

VI.
ES. I

RATES AND LAND TAX- 
šitą grupę įeina žemės mo

kesčiai vietiniam Council — mies
to valdybai, ir vandens mokesčiai 
Metropolitan Water Sewerage & 
Drainage Board, išskyrus taip va
dinamus “Excess Water rates” — 
už vandenį suvartota virš norma
laus vidurkio.

laidomis įsigyti ir nešioti unifor
mą, tai uniformai įgyti išlaidos 
nurašomos. Bet šiuo atveju dir
bantysis turi įrodyti, kad yra to
kia sąlyga.

c) . Jei darbdavys paprastai 
pats parūpina darbo drabužius, 
bet dėl kurių nors priežasčių vie
toj jų moka pinigais, tai išlaidos, 
padarytos ryšium su drabužių įsi
gijimu. yra nuskaitomos nuo ap
mokestinamų pajamų.

d) . Donation — Gifts kategori
joje yra įvairios dovanos, aukos 
labdarybės tikslams, bet jos nu
skaitomos tik tuo atveju, jei yra 
didesnės negu vieno svaro, ir yra 
duotos oficialioms organizacijoms.

Baigiant norisi dar trumpai su
stoti prie kelionių j darbą išlaidų. 
Šiemet ir vėl šiuo reikalu plačiai 
rašyta australiškoje spaudoje, bet 
galutinio sprendimo nėra. Jį pa
darys teismas. Kaip bus išspręs
tas reikalas, paaiškės kiek vėliau. 
Todėl, kad neapsunkinus mokesčių 
įstaigos ir nesivarginus apskaičia
vimais, šių išlaidų, kaip nuskai- 
tytinų sumų, į Return of Income 
blankus galima ir nerašyti. Jei
gu teismo sprendimas pasirodys 
palankus mokesčių mokėtojams, 
tada bus galima padaryti papildo
mą pareiškimą mokesčių įstaigai, 
apie ką, manau, ‘M.P.” red. ir vėl 
painformuos savo skaitytojus.

A. MILAŠAS, A.A.S.A.

moksleivių”. Kokiu mastu tie tel
kimai vyksta, matyti iš Vilniaus 
radijo pastabos, kad į tuos darbus 
Kazachstane šiemet vyks apie 500 
jaunų šiauliečių.

Kita tokia žinia pranešama iš 
Klaipėdos. Vilniaus radijo žinio

vieton atostogų susilaukia bilieto 
į sunkius plėšininius darbus ne
įprastose Azijos klimatinėse sąly
gose.

Sovietinė propaganda kalba ir 
apie “grįžtančius į savo gimtąjį 
kraštą” jaunuolius. Bet ar visi 

grįžo? Kiek grįžo sveikų, kiek li
gotų, kiek visai negrįžo? Koks 
skaičius buvo pernai ir anksčiau 
iš Lietuvos į Aziją išvežtas? Vis 
tai klausimai, į kuriuos sovietinė 
propaganda nemielai atsako.

Dar daug šimtų Lietuvos jau
nuolių išvežami laukų darbams į 
Kazachstaną, čia pat Lietuvoje 
žemės ūkyje daug kur trūksta 
darbo rankų.

— Visuotinis gyventojų suraši-

BRAŠKA MASKVOS

II. MEDICAL EXPENSES. Gy
dymosi reikalams išlaidos apima 
mokėjimus oficialiai praktikuo
jantiems medicinos gydytojams, 
dantistams, optikams, gailestingo
sioms seserims, ligoninėms, vais
tams etc. Bet nuskaitymas šitoj 
grupėj negali prašokti £ 150 vie
nam asmeniui, įskaitant £ 30 mak
simumą už dantų taisymą. Mokes
čių mokėtojas gali nurašyti medi
cinos reikalams išlaidas už žmo
ną ir vaikus, neturinčius 21 me
tų, ir savo tėvus. Nurašymas, ta
čiau, turi būti sumažintas tokiai 
sumai, kuri yra gaunama atgal iš 
valstybinių įstaigų ar organizaci
jų, kaip Hospital arba Medical 
fondų. Tokiais atvejais, kai vyras 
ir žmona turi atskiras pajamas, 
bet vyras apmoka visos šeimos me
dicinos sąskaitas, nuskaitymas, pa
prastai, yra daromas iš vyro pa
jamų.

III. SUBSCRIPTINS — sumos 
sumokėtos nario mokesčio pavida
le unijoms, profesinėms sąjun
goms. prekybos organizacijoms ir 
pan., bet ne daugiau kaip £ 10 
kiekvienai iš jų atskirai.

IV. LIFE ASSURANCE, SUP- 
PERANUATION ETC. — gyvy
bės, ligos, sužeidimų apdraudimo 
ir mokėjimai pensijų fondams, 
neapmokestinami iki £ 300 ben-

mis (birželio 20 d.) “pernai dau- i nėjimas Lietuvoje ir kitose Sovie- 
giau kaip 100 uostamiesčio jau- tų Sąjungos respublikose įvy iąs 
nuolių ir merginų dalyvavo nu-1 1959 metais. Prieš tai būsiąs at
imant plėšininių žemių derlių”.! liktas dar “bandomasis” surašinė- 
Klaipėdiečiai talkininkai grįžę į1 jimas, patikrinti surašinėjimo pro- 
gimtinę su pereinamąja raudoną-1 gramai, formų ir dokumentų pro- 
ja vėliava. Ir šiemet ,vos tik bu- jektui. Sovietai 1956 m. vasarą 
vęs paskelbtas VLKJS ck kreipi-* turėjo pripažinti, kad Sovietų gy- 
masis į pramonės įmonių ir moks-l ventoju skaičius nuo 1939 metų 

‘J? metu
trūksta apie 60.000.000 žmonių 
pagal pačių Sovietų darytus prie
auglio apskaičiavimus.

— įdomios iškasenos Vilniuje. 
Lietuvos Mokslų Akademijos Is
torijos institutas jau treti metai 
kartu su Vilniaus kraštotyros mu- 
ziejumi atlieka archeologinius ty
rinėjimus Gedimino pilies kalno 

papėdėje. Aptinkami namų pama
tai, architektūrinės detalės, seno
vės Lietuvos pinigai, ginklų da
lys. šiuo metu, kaip praneša Vil
niaus radijas .atkasinėjami Onos 
Barboros bažnyčios rytinės dalies 
sienų likučiai, čia pat šiemet at
kasta vieno gyvenamojo pastato 
dalis 12 metrų ilgio dviejų kam
barių ir virtuvės, plytų asla na
mas, kuris, kaip spėjama, buvo 
pastatytas XVI-XVII šimtmečiuo
se. Be to, šiemet atkasti dideli, 

apvaliai nutekinti akmeniniai svie
diniai, priklausantieji XV-XVI 
šimtmečiams. Daug atkasta sta
tybinių detalių: čerpių ir gotiki
nių pastatų, pažymėtų amatinin
kų ženklais. Nemaža randama ko
klių, turinčių didikų herbus, pa
puoštų raiteliais Ir kitomis figū-

..j-11959 metais. Prieš tai būsiąs at- 
derlių”.. liktas dar “bandomasis” surašinė- 
—an rO OI HP I1Ū1O DTO-

pereinamąja raudoną-1
T•• vna HIr '

lo įstaigų komjaunimo organize-' stovi ViStoj! 
cijas, ėmę gausiai plaukti savano- trūksta api
rių pareiškimai. Esą, ypač gausiai 
rašosi tekstilės ir žuvies pramo
nės sjaunuoliai. Vilniaus radijas 
ta proga perdavė ir kelias pavar
des tųjų, kurie jau pernai dalyva
vo tose “kazachstaniškose atosto
gose”, bet jos visos nelietuviškos.

Birželio 21 d. Vilniaus radijas 
pranešė apie jaunuolių telkimą 
Vilniuje, nuimti “šių metų derlių 
plėšininėse žemėse Kazachstane.’’ 
Daugiau kaip 300 Džeržinsklo ra
jono jaunuolių padavę pareiški
mus vykti į talką. Vilniaus radijo 
pranešimas baigiamas: “šią vasa
rą derliaus nuėmimo darbuose Ka
zachstane talkininkaus daugiau 
kaip 1000 sostinės komjaunuolių 
ir jaunuolių”.

Kaip Šiauliuose, Klaipėdoje ir

PEKINGO ASIS
įvykiai, kurie turi gyvai dominti ir pavergtąsias tautas.

lūpomis paskleidė tokias 
ir iššaukė tokias reakcijas, 
Sovietų Sąjungos vadams 

patikti.
vasario mėnesį Mao Tse

Maskvos šlovė trupa iš visų pu
sių. Netik kad per visą Sovietų 
Sąjungą eina neramios kritikos 
bangos, netik kad Lenkijoje ir ei
lėje kitų satelitinių kraštų tautos 
judina ir sutrauko pančius, ku
riais juos Maskva iki šiol laikė su
pančiojusi — dargi ir didžiulė 
raudonoji Kinija kaip tik pasta
rais laikais savo vado Mao Tse 
Tungo 
mintis 
kurios 
negali

Jau
Tungas Kinijos vyriausios tary
bos posėdyje buvo pasakęs kalbą, 
kuri tuo metu nebuvo skelbiama. 
Gandai teigė, kad joje Mao Tse 
Tungas gerokai atsiribojąs nuo 
Maskvos ideologijos ir metodų. 

Tačiau tik antroje birželio pusėje 
kalbos tekstas (Žinoma, prieš tai 
išcenzūruotas) buvo paskelbtas.

Iš tų Mao Tse Tungo pasisaky
mų matyti, kad Kinijoje yra at
siradęs platokas įvairių gyvento
jų sluogsnių bruzdėjimas prieš 
komunistų partiją ir jos vadus. Jis 
patvirtina faktą, kad po sukilimo 
Vengrijoje atsiradę žmonių, kurie 
panašių įvykių laukę ir Kinijoje. 
Tie sluogsniai reiškę nuomonę, 

kad raudonoje Kinijoje liaudis tu
rinti permaža laisvės ir geriau ki
niečiams būsią, jei pas save įgy
vendinsią parlamentarinę demok
ratiją Vakarų pavyzdžiu. Buvę 
reikalaujama leisti Kinijoje veik
ti kelioms partijoms ir sustabdy
ti komunistų partijos diktatūrą.

Patsai Mao Tse Tungas pripažįs
ta, kad ideologinius prieštaravi

mus nesą galima išspręsti prievar
tos priemonėmis. Prieš aiškius 
kontrorevoliucionierius kovoti rei
kią, bet atsistoti prieš liaudį ir jos 
rekalavimus nesą galima. Kinijos 
komunistai padarę daug klaidų ir 
atsitikę kartais ir žiaurumų. Bet 
ilgainiui vienais žiaurumais val
dyti nesą galima.

Kuriant kolektyvinius ūkius, 
reikią atsižvelgti ir į atskirų šei
mų buitį ir leisti joms didinti ir 
savo privačią nuosavybę. Studen
tų ir intelektualų tarpe pastaruo
ju metu esą pastebimas nusikrei- 
pimas nuo marksizmo, kuris anks
čiau buvęs didelė mada, o dabar 
jau virtęs visai nebemoderniškas.
Ideologinis perauklėjimas praei
tyje 
biai, 
giau 
nesą
Klausimas, socializmas ar kapita
lizmas laimės, via dar nesąs tikrai 
išspręstas. Kol kas marksistai Ki
nijoje sudarą tik mažumą. Mark
sizmas dar turėsiąs kovoje išsiru
tulioti.

įdomus Mao Tse Tungo pareiš
kimas, kad 1956 metais įvairiose 
Kinijos dalyse įvykę streikai (kas 
tokiame komunistiniame režime 
iki tol buvo negirdėtas dalykas)', 
ir dargi, kad Čia kaltė glūdėjusi 
netik ūkiniam© nepasitenkinime, 

bet ir vadovaujančių asmenų biu
rokratizme, kuris erzinęs liaudį- 
Kitoje savo kalbos vietoje Mao

buvęs atliekamas per gru- 
ateityje reikią turėti dau- 
kantrybės. Ideologinę kovą 

galima laimėti — prievarta.

Tse Tungas kalba tiesiai apie “ne
ramumus” krašte. Nauja Mao Tse 
Tungo gaida girdisi ir jo pata
rime, su neramumų vadovais ne
sielgti per griežtai, o veikti visa 
psichologiniai gerai apsvarsčius.

Nepaprastai aštriai prieš Kini
jos komunistinę vadovybę pasisa
kė Pekingo liaudies universiteto 
profesorius Ko Pei Tsis. Jis viešo
je prakalboje demaskavo komu
nistų tvirtinimą, kad gyvenimas 
esąs pagerėjęs: “Taip gyvenimo 
standartas pakilo, bet tik komu
nistų, kurie anksčiau vaikščiojo 
nuplyšusiais batais, o dabar važi
nėja automobiliais ir dėvi vilno
nius kostiumus”. Jei komunistai 
ne laiku susiprasią, tai, anot jo, 
partijai gręsia pavojus būti nu
šluotai nuo Kinijos žemės. 600 mi- 
lionų žmonių Kinija nėra komu
nistų partijos Kinija. Kinija pri
klauso visiems kiniečiams, o ne 

vien partijai, pareiškė drąsusis Pe- 
kongo profesorius. Jei partija ne
susipras atsižvelgti į liaudį, toji 
komunistų partiją nuguls, partie
čius išžudys ir komunistinį reži
mą nuvers. Kai mirs komunistų 
partija, tuo pačiu toli gražu dar 
nemirs Kinija. Ir be komunistų 
partijos kiniečiai liks savo tėvy
nei ištikimi.

Tokios kalbos Kinijoje anksčiau 
nebuvo girdimos. Tai jau nauji 
baisau Jie rodo, kad Kinija nėra 
linkusi perdaug pamėgdžioti Mas
kvą ir mieliau eina savo skirtin
gu keliu. Iš kitos pusės Kinijos 
palyginamai maža saujelė komu-

nistų vadų su Mao Tse Tungu 
priešakyje ima drebėti, kad 600 
milionų gyventojų kolosas neuž
guitų ir neprislopintų tos komu
nistų vadų saujelės. Netik Euro
poje, bet ir Azijoje sovietinė-ko- 
munistinė šlovė visai aiškiai tru
pa. Kai kas net mano, kad Mao 
Tse Tungas su laiku galįs susidė
ti su esamais ar buvusiais sovie
tų satelitais (Gomulkos Lenkija, 
Tito Jugoslavija ir kt.) ir iš to 
galėtų išsirutulioti nauja, nuo 
Maskvos dar labiau nepriklauso
ma jėga.

Kinijos ministeris pirmininkas 
ir užsienio reikalų ministeris čiu 
En Lai Kinijos liaudies kongrese 
taip pat pasisakė “kritikos ir klai
dų atitaisymo” klausimu. Jis krei
pėsi prieš tuos, kurie kritikos 
priedanga siekia komunistinę san
tvarką Kinijoje visai panaikinti.
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BALIUS

ESTI TIK VIENĄ KARTĄ 

METUOSE. ŠIEMET BALIUS 

ĮVYKS RUGPJŪČIO 31 D., 

ŠEŠTADIENI.

Demokratija Vakarų pavyzdžiu 
Kinijai nebetinkanti. Nesą galima 
duoti laisvės tiems, kurie nori 
sugriauti pačią santvarką. Klasių 
kova Kinijoje dar tebeinanti ir 
kontrerevoliucienierių dar esą 
daug. Vis dėlto pripažino reikalą 
viešai atsiprašyti tų, kuriuos re
žimas praeityje “neteisingai nu
skriaudė”, tik nepasakė, kaip ga
lima atsiprašyti tų, kurie buvo 
komunistinio režimo nužudytu 
Pasak En Lai. kiekvienas šeštas 
suimtas kontrerevoliucionierius 
buvęs mirčiai pasmerktas. (Mao 
Tse Tungas savo garsioje kalboje 
pripažinęs, kad buvę nužudyta 
800.000 “kontrerevoliucionierlų"). 
Dabar tas kruvino atsiskaitymo 
periodas esąs baigtas, tačiau, kaip 
pareiškė čiu En Lai, Kinijoje vis 
dar pasireiškia opozicija prieš ko
munistinį režimą.

Tazab & Co. Limited, 22 Rolad Gdns, London, S.W.7.
llllllllllllllllllllllllllllll
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1950 metais 40-ties valstybių : 
mokslininkai nutarė paskelbti Į 
Tarptautinius Geofizikos Metus,1 
kurie prasidėjo 1957 m. liepos m. \

AUSTRALIJA JIESKO 
AMERIKOS PARAMOS

ekspedicija buvo 1930 metais, va
dovaujama amerikiečio admirolo 
Byrd, kuri, panaudojusi pirmą 
karti lėktuvus, atrado Rockfelle- 
rio vardu pavadintus kalnus ir 

__________________ _ _________ nuosekliai ištyrė nemažą Antark- 
mėnesių stengsis giliau pažinti ir sienių reikalų ministeris R.G. Ca- Be pirmosios savo ekspe-
ištirti nežinomąsias Antarkčio vie- sey turėjo ilgus pasitarimus su dicijos, admirolas Byrdas suruošė 
tas. Per šį laiką į Pietų ašigalį Į Amerikos valstybės sekretoriumi ^ar ^vį — vieną 1933 m. ir kita 
bus organizuoama eilė ekspedici- J-F. Dulles. R.G. Casey pareiškė m. p0 u_j0 Pasaulinio karo, 
jų ir jose dalyvaus 5000 moksli- ! savo abejojimą dėl rusų bazių Antarktį daugiausiai tyrinėja 
ninku bei specialistų, kurie tirs Pietų ašigalyje, ir įspėjo J.!. Dul- amerikiečiai, kurie turi ten įstei- 
Antarkčio žemės turtus, magneti- les, kad tik Amerikos griežti rei- gę ke]etą saVo bazių.

kalavimai Rusijai gali šią paveik- Eiliniam žmogui kyla klausi
ai iv nrivoruti. atliktus mokslinius ' , . , ....mas, kodėl paskutiniuoju metu i 

Antarktį nukrypo didžiųjų vals
tybių žvilgsnis? šio didelio susi
domėjimo Antarkčiu svarbiausios 
priežastys yra milžiniški šio že
myno turtai ir svarbi strateginė 
padėtis busimojo karo atveju.

šių metų kovo mėnesį perKurie prasidėjo ivoi m. uepus m. — --------- -
1 d. ir baigsis 1958 m. gruodžio l SEATO pasitarimus Canberroje,, 
mėnesj. Mokslininkai per šiuos 18 Antarkčio reikalu Australijos ūž

nes ašigalio jėgas, nematomus 
žemės virpėjimus ir t.t.

Šis laikotarpis parinktas dėl to, 
kadangi tuo metu saulėje esti 
didžiausios dėmės, kurios turės 
daugiausia įtakos ir mūsų žemei* 
Nuo šiaurės iki P. ašigalio, kiekvie
name kontinente, nuo vandenyno 
gelmių iki dar nepažįstamų žemės

ti ir priversti, atliktus mokslinius ■ 
tyrinėjimus, išsikraustyti iš An- 
tarktikos. Kitu atveju, rusai su 
australais gali ginčytis ilgą lai-1 
ką ir tvirtinti savo strategines1 
pozicijas.

PIETŲ AŠIGALIO ERDVĖ
kraštų, moksliniai tyrimai bus su
telkti vienam uždaviniui: atskleis
ti paslaptis, kurios dengia mūsų 
planetą, šis projektas pavadintas 
“Tarptautiniais Geofiziniais Me
tais” — oficialus angliškas su
trumpinimas — IGY.

šios plačios programos kilmė 
siekia 1882-83 metus, kada pirmą
jį kartą buvo paskelbti Poliariniai 
— Ašigalio Metai. Po to, 1932-33. 
m., dvylikos tautų mokslininkai 
organizavo antruosius Poliarinius 
Metus. O dabar, 1950 m. Vašing
tone grupė mokslininkų nutarė 
imtis iniciatyvos organizuoti tre
čiuosius geofizinių tyrinėjimų me
tus.

Moksliniu požiūriu geofiziniai 
Antarkčio tyrinėjimai turi labai 
didelės reikšmės. Tad supranta
ma, kad visos tautos stengiasi 
šiuose tyrinėjimo darbuose daly
vauti. Pereitais metais JAV-bių 
mokslininkai Antarktyje įrengė 7 
IGY stotis. 1956 m., be JAV-bių, 
kiti kraštai įrengė dar 49 IGY sto
tis, kuriose dirbo apie 600 moks
lininkų.

VILKAS MOKSLININKO
TOGOJE

Daugiau kaip prieš metus, Aus
tralijos vyriausybė, žiūrėdama 
grynai iš mokslinio taško, leido

Antarktis yra šeštasis (užšalęs) 
žemynas ir beveik dvigubai dides
nis už Australiją. Antarkčio snie
gu ir ledais užklotas plotas yra 
per 5.500.000 kvadratinių mylių 

dydžio. Jūrų pakrančių ilgis sie
kia maždaug 14.000 mylių. Antar
kčio artimiausias taškas iki Aus
tralijos yra už 1.800 mylių ir pa
siekia Pietų Tasmaniją. Nuo An- 
tanrkčio pradžios Pietų ašigalis 
yra dar už 1.500 mylių. Už Pietų 
ašigalio 1000 mylių sušalusios že
mės tęsiasi iki Atlanto vasdenyno, 
o nuo čia maždaug už 1000 mylių 
yra Pietų Amerika.

AŠIGALIO TYRINĖTOJAI

Pirmasis jūrininkas, atradęs 
Antarktį, buvo Australijos atra
dėjas anglų kapitonas J. Cookas 
(1772-1775). Jis, priartėjęs prie 
šio žemyno, padarė išvadą, kad 
naujai atrastosios jo žemės yra vi
siškai neapgyvendintos. Tą pačią 
išvadą 1819 metais padarė ir rusų 
ekspedicija, vadovaujama admiro
lo Bellinghouseno. Tačiau 19 šimt
mety nemažas skaičius banginių 
medžiotojų ir šiaip mokslinių eks* 
oedicijų iš įvairių kraštų pasiekė 
Antarkčio žemyną. Pagaliau 1911 
metais Norvegijos tyrinėtojas R* 
Amudsenas pirmasis pasiekė Pie
tų ašigalį. Geriausiai paruošta

KAS VALDO ANTARKTĮ?

Antarkčio teritorinius plotus 
yra “pasidalinę” septynios vals
tybės: Australija, Anglija, Norve
gija, N. Zelandija. Prancūzija, 
Argentina ir Čilė. Tik vienas An
tarkčio penktadalis dar neturi sa
vininko. Nors šios septynios val
stybės teoretiškai ir valdo didžiau- 

' šią dalį Antarkčio, bet joms tei- 
' siško savo pripažinimo nėra da
vusi nei Amerika, nei Rusija, kas 
politiniuose sluogsniuose visą lai
ką sukelia įvairių ginčų. Amerika 
iki šiol nėra pareiškusi kokių nors 
pretenzijų į bent vieną Antark
čio sektorių, bet tuo pačiu nepri
pažįsta ir kitų valstybių pasisa
vintų sričių, nors respektuoja 
kiekvienos valstybės dirbamą dar
bą savo sektoriuje.

Nors amerikiečiai kolkas ir šal
tai žiūri į australų nerimą ir bai
minimąsi dėl rusų spartaus kūri
mosi lediniame pietų žemyne, bet 
jų mokslininkai ir strategai pasta
tė vieną iš svarbiausių savo An
tarkčio bazių tik 400 mylių nuo 
rusų Mirny stovyklos ir, būdami 
artimi kaimynai, amerikiečiai 
stengiasi sužinoti, kas yra rusų 
bazėse ir, reikalui esant, tikėki
me, įstengs sustabdyti agresyvius 
rusų veiksmus.

A. LAUKAITIS.

KALBOS ĮTAKĄ SUOMIŲ 
KALBAI

Žinomas suomių kalbininkas 
Helsinkio universiteto prof. Eino 
Nieminen, savo mokslo darbuose 
ypatingai domisi lietuvių kalba. 
Kaip praneša “Eltos Informaci
jų” bmdradarbis Helsinkyje. Suo
mių mokslų akademija neseniai 
išleido prof. Niemineno veikalą 
suomių kalba “Apie pabaltiečių 
kalbų šaltinius ir žodžių skolinius 
suomių kalboje”. Autorius tame 
veikale cituoja visą eilę lietuvių 
kilmės žodžių, kurie jau senovėje 

' prigijo suomių kalboje. Kalbinin
ko nuomone, suomiai tuos žodžius 
iš lietuvių kalbos perėmę jau maž
daug prieš 2.000 metų. Kai kurie 
suomių kalbininkai tuos žodžius 
laikę naujųjų amžių lietuvių kal
bos skoliniais, bet tikrovėje jie 
suomių esą perimti prieš kelis 
tūkstančius metų. Esą savaime 
aišku, kad ir lietuvių kalba am
žių bėgyje žymiai pasikeitė. • Au
torius savo veikale stengiasi iš
ryškinti, kiek svarbūs gali būti 
tie suomių perimti skoliniai ir pa
baltiečių kalbų istorijos tyrinėji
mui. — Lietuvių ir latvių kalbi
ninkai tuo suomio mokslininko 

veikalu, be abejo, turės susidomė
ti.

LEIDINYS APIE TRAKUS

Valstybinė politinės ir moksli- 
sės literatūros leidykla išleido lei
dinį “Trakai”. Autorius A. Medo- 
nis. Leidinyje aprašoma Trakų 
praeitis ir dabarties išvaizda. Pri
dėtas Trakų ir juos supančių eže
rų planas.

— Balio Sruogos atsiminimai 
apie Stutthofo kacetą, “Dievų miš
kas”, bus atspausdinti penktaja
me Sruogos “Raštų” tome, kuris 
dabar atiduotas į spaudą. Tie at
siminimai šiemet išeisią ir rusų 
kalba. E.

TEGUL NORS MENKA

DALIS NUO TAVO GĖRYBIŲ

STALO TENKA VOKIETIJOJE

VARGSTANTIEM LIETUVIAM.

rusų mokslininkams įsteigti Aus

Apie “neišmanėlius” 
ir “išmintinguosius”.

Nr. 22 tūlas M. Varne- 
lis laiškuose redaksijai rašo “... 
apie vieną atsitikimą, kuris kartą 
įvyko vienoje ALB Apylinkėje”. 

Savo laiške jis aiškina, kad to
je Apylinkėje gyvena menininkas, 
kuris esąs ”... auksinis aktyvas 
tosios Apylinkės balanse”, ir už
baigia, kad valdybose matome 
“... arba žmones su gerais norais, 
bet nesuvokiančius reikalo, arba 
žmones, kurie nieko neveikia, ir 
daug rečiau pilnai suprantančius 
savo pareigas”.

Pranešame, kad M. Varnelio 
kritikuojamoji valdyba yra ALB 
Adelaidės valdyba, o gabusis me
nininkas — p. L. Žygas. Kad skai
tytojai nebūtų klaidinami, paduo
dame keletą faktų, kurie ir prive
dė prie M. Varnelio laiško.

Kad į Bendruomenės valdybas 
sunku priprašyti žmonių, tai yra 
faktas, nes kritikuoti yra leng
viau, negu prisidėti darbu. Kas 
kita būtų, jeigu valdybų narių 
darbas būtų apmokamas, tada “ne
išmanėliams” nereikėtų dirbti už 
“išmintinguosius”.

Kelias savaites prieš p. žygo 
meno parodos atidarymą, Adelai
dės Apylinkės valdyba gavo iš jo 
laišką, kuriame jis prašė pinigi
nės paramos. Duodame ištraukas 
iš jo laiško: "... pastaruoju metu 
turiu pasisekimo kokio dar nė 
vienas lietuvis dailininkas neturė
jo ne tik Adelaidėje, bet ir visoje 
Australijoje, neskaitant T. Zika
ro”.

“Atidarymo metu rinktinei lie
tuvių publikai bus galima susipa
žinti su kai kuriais įtakingais 
australais, ypatingai su jų ponio- 

■ mis, dar ir tuo labiau, kad ta pro
ga bus galima pagurkšnoti vyno”. 

“... ši paroda nėra komercinis 
arba tik mano asmeninis reikalas, 
tai prašyčiau ir L.B. Valdybą nors 
maža dalimi prisidėti...”

Apylinkės valdyba nėra meno 
kritikas. Ne valdybos pareiga pa
sisakyti ir pripažinti, kuris lietu
vis dailininkas Australijoje yra 
geriausias, kuris yra “auksinis”, 
kuris “varinis” aktyvas bendruo-

tralijai priklausančioje Antarkčio
dalyje savo bazes. Per šį laiką 
maždaug 400-500 rusų mokslinin- MACHMUD TEIMUR
kų ir kitokių specialistų apsigyve
no naujai įkurtose savo bazėse,• 
kurių pagrindinė yra Mirny, čia POPIERINĖ KARŪNA

manyje vėl atbudo entuziazmas ir mo baldakimas, o aplink kunigai- 
jėga, kurios buvau lyg Ir netekęs kščiai ir ministerial, 
per pastaruosius tris mėnesius. Qaių gale galų g. ’

rusai padarė didelį aerodromą, iš 
kurio pakilę sunkaus tipo špraus- 
miniai lėktuvai be sustojimo gali 
pasiekti Rusiją ir iš ten Antarktį. 
Antra svarbi rusų bazė čia yra 
Haswel saloj, kur rusai, naudoda
mi moderniškiausias mašinas, heli
kopterius, sunkiuosius traktorius 
ir kitas priemones jau baigia įsi
kurti. Manoma, kad rusai nepasi
tenkins vien tik moksliniais tyri
nėjimais, bet stengsis įkurti ir sa
vo strateginius punktus Pietų aši
galyje. Jeigu rusai ateity prie 
savo mokslinių bazių įsteigs ir po
vandeninių laivų prieplaukas (o 
tas yra labai galima, nes prieš ku
rį laiką Australijos pakrantėse bu
vo pasirodę kelis kartus nežinomi 
povandeniniai laivai), tai ateities 
karo atveju jie bus pajėgūs kon
troliuoti ir užblokuoti Australijos 
krantus ir laisvai operuoti Ra
miajame ir Indijos vandenynuose.

NERIMAS AUSTRALIJOJE

Rusų greitas ir pajėgus kūri
masis Antarktyje, sukėlė didelį 
nerimą ir rūpestį Australijos vy
riausybei ir visuomenei, nes nuo 
Mlrny bazės iki Vakarų Australi
jos yra tik 2000 mylių. Toks nuo
tolis moderniųjų bombonešių ga
li būti praskristas per keturias 
valandas. Pats didžiausias Austra
lijos vyriausybei galvosūkis yra 
tai, ar, pasibaigus Tarptautiniams 
geofizikos metams, rusai paliks 
Australijai priklausančias Antark
čio sritis, ar ne? Iš rusų pasiruo
šimų atrodo, kad jie ir negalvoja 
savo bazių palikti ir atsisakyti 
taip lengvai, nors ir mokslo var
du igytų, atsparos punktų ašiga
lyje.

(Tąsa iš Nr. 28)
Ustazas Zachyras nepatenkino 

maso prašymo. Aktoriai man iš- 
mėtinėjo ir gyrė Zachyro gailes
tingumą bei dosnumą. Supratęs 
savąją klaidą, aš mečiau darbą. 
Išsinuomavau tolimam priemiesty 
kambarį ir nusprendžiau likusį 
savo gyvenimą praleisti atokiai 
nuo teatro. Aš norėjau, kad nie
kas man neprimintų scenos ir ne
didintų mano skausmo. Aš nu
sprendžiau susitaikyti su likimu 
be pykčio ir išmėtinėjimų. Aš pa
sistengiau ssusiartinti su kaimy
nais ,tikėdamasis, kad jie galės 
paliksminti, nuraminti mane ir iš
blaškyti mano liūdesį.

Tris mėnesius gyvenau šiame 
nuošaliame rajone. Nuoširdžiai 
tau sakau, o pone, šis laikas pra
slinko ramiai. Naujieji mano pa
žįstami mylėjo mane, ir aš tuo 
patim jiems atsilygindavau. Su 
jais aš susitikdavau kavinėje ir 
mes kartu praleisdavome vakarus. 
Dažnai Jie prašydavo papasakoti 
apie save ir aš mielai prisiminda
vau savo karališkąjį gyvenimą 
scenoje. Po kelių taurių aš pajus
davau, kad manyje vėl atgimsta 
valdovas; aš vėl regėdavau puikią 
salę su didingomis kolonomis, ap
krautus stalus skaniausiais * val
giais, brangakmeniais apsagstyto
mis taurėmis.

Būdavau draugijoje kasdieninių 
kaimynų, bet aš juos regėdavau 
klūpančius ant kelių prieš mane, 
girdėdavau melodingą muziką, gir
dėdavau kardų žvasgėjimą ir būb- 
nų ūžesį.

Taip aš leisdavau laiką su savo 
naujaisiais draugais. O kai grįž
davau namo, aš vėl gyvendavau

karališkuose rūmuose, maloniai 
svaigdamas savo valdžia ir galy
be.

•Taip, pone! Aš sakau tiesą — 
tuos tris mėnesius aš praleidau 
ramiai ir tyliai.

Kartą vakare, atėjęs įprastu lai
ku į kavinę, aš pamačiau ant vie
no staliuko teatrinę reklamą. Aš 
paėmiau ją, bet nusprendžiau ne
skaityti. Bet aš buvau labai nuste
bintas, radęs šią reklamą tokiame 
užkampyje. Ar čia atsitiktinumas? 
Ar likimo pokštas? Kokiu būdu ji 
pateko į šią kavinę ir į mano ran
kas? Ir aš atskleidžiau ją. Mano 
širdis suvirpėjo o akys aptemo: aš 
persk.aičiau, kad ustazo Zachyro 
trupė stato šį vakarą pjesę “Val
dovų Valdovas” — mano mėgia- 
miausiąją pjesę, kurios dėka aš 
buvau taip plačiai pagarsėjęs. Iš 
reklamos aš sužinojau, kad patsai 
Zachyras vaidins mlelaširdingiau- 
siąjį Valdovų Valdovą.

Aš nesąmoningai išėjau iš kavi
nės ir pasileidau bėgti. Praeiviai 
nustebę atsigręždavo ir klausdavo, 
kas yra įvykę, bet aš nieko neat
sakydamas bėgau tolyn. Ir taip aš 
pasiekiau teatrą. Prisiglaudžiau 
tamsiame kampe prie sienos, vos 
alsuodamas iš nuovargio ir susi
jaudinimo. Pailsėjęs įsmukau į 
teatrą, niekeno nepastebėtas, pro 
mažąsias duris.

Pone tardytojau! Labiausiai 
mane jaudina tai. kad tu nepažįs
ti teatro, nesupranti jo dvasios. 
Tu nestovėjai ant jo šventosios 
pakopos, negyvenai teatru ir, tik
riausiai, nesuprasi, ką aš jaučiau 
tuo momentu, kai vėl atsidūriau 
įprastinėse aplinkybėse.

Prisiminimai užvaldė mane —

Aš jaučiausi galįs įvykdyti stebūk- 
lą! Ir tokioj nuotaikoj aš įsmukau 
rūbinėn. Paėmiau Valdovų Valdo
vo mantiją, karūną, skeptrą ir 
pradėjau rengtis bei grimuotis. 
Po to, Išdidus atsistojau prieš vei
drodį.

O, Alache! štai jis — tikrasis 
Valdivų Valdovas — prisikėlė ir 
grįžo į savo pasaulį! Aš jau nebe
jaučiau žmogaus, kurio vardas 
Macharuz. O pone, argi aš galė
jau jį jausti, žmogų menką, ne
naudėlį, pasirinkusį žemų tvari
nių gyvenimą?

Aš išėjau. Mano karališkoji 
barzda didingai gulėjo ant krūti
nės. Manęs laukė žibintų Ir vėlia
vų nešėjai; kareiviai ginklais ger
bė sveikindami savo vadą; trimi
tai gaudė pranešdami mano atvy
kimą! Aš įžengiau į sosto salę. Ji 
nebuvo pasikeitusi: tos pačios pa
auksuotos kolonos, tos pačios bran
giais raižiniais papuoštos sienos. 
Sostas, — virš jo raudonojo akso-

Galų gale, galų gale aš grįžau 
į savo karalystę — valdžia vėl
mano rankose, šypsniu sveikinda
mas tautą, karališkuoju išdidžiu 
žingsniu aš prisiartinu prie sos
to. Bet, o Alache! — soste sėdi 
man nepažįstamas, visiškai neži
nomas žmogus. įbedu į jį rūstų 
žvilgsnį ir matau, kad jisai taip 
pat Valdovų Valdovas. O pone, aš 
aš negalėjau tverti pykčiu, ir, 
paprašiau jį trauktis man iš kelio 
— juk jis uzurpatorius ir išnau
dotojas! Jis grubiai man kažką 
atsakė. AŠ negalėjau susivaldyti. 
Kantrybės taurė persipildė. Aš 
tapau žiaurus ir visa jėga iškė
liau savo karališkąjį skeptrą... Ir 
netekau sąmonės.

Daugiau aš nieko nebeprisime
nu.

Ir mane atvedė pas tave.
Štai mano gyvenimas, ų pone!
Esi, tu, dabar įsitikinęs, kad aš 

nesu kaltas ustazo Zachyro nužu
dyme?

Vertė Vyt. Skrinska.

meniniame gyvenime.
Apylinkės valdyba, apsvarsčiu

si ir gerai išdiskutavusi p. žygo 
laišką, balsavimo tvarka nutarė 
neskirti Adelaidės lietuvių ben
druomenei priklausančių lėšų jo 
ruošiamai parodai.

Adelaidės Apylinkės valdyba 
norėtų paremti kiekvieną bendruo
menės narį, tikrai reikalingą pa
ramos, bet, deja, tam reikia turėti 
lėšų, kurių valdyba labai stokoja.

Adelaidės Apylinkės valdyba 
mano, kad M. Varnelis, rašyda
mas laiškus redakcijai, pirma tu
rėtų susipažinti su esama padėti
mi, surinkti tikrus faktus ir tik 
tuomet skelbti spaudoje.

ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba.

Baikime Suvažiavima .
Jau gerokas laikė galas praėjo 
nuo bendruomenės atstovų suva
žiavimo. Daug apie jį buvo prira
šyta Australijos lietuvių spaudoje. 
Buvo kalbėta ir rašyta dėl ten iš
kilusių minčių ir tarimų bei nu
tarimų. Visa tai labai gerai ir 
gražu — lietuviškas reikalas te
bėra gyvas. Bet buvo ir nenaudin
gų dalykų: tai klausimas ,ar su
važiavime dominavusi viena par
tija ir kuri.
Koks nesusipratimas ir kuriems 
galams tai visa! Pačiam teko da
lyvauti tame suvažiavime, ir nė 
manyte nemaniau dalyvaująs ko
kiam nors partijomis susiskirsčiu- 
siame politiniame “seime”. Galima 
buvo jausti kelius branduolius, 
kurie bandė kelti tokius klausimus, 
kurie reikėtų laikyti partiniais 
reikalais. Niekas tačiau prie jų il
gėliau nesustojo ir nekreipė dė
mesio. Tas tik rodo, kad suvažia
vimo didžioji dauguma žinojo, kad 
ji yra atvažiavusi vietinių ben
druomeninių reikalų tarti, o ne 
partinių. Tiesa, buvo aiškiai jau
čiama nusiteikimų skyriojimasis, 
bet tam reiškiniui duotini kiti var
dai: “pastogininkal”, “aidininkai” 
ir panašiai.

Niekad neteko girdėti p. St Ko- 
valskį suvažiavime ką nors kal
bėjus apie partinį suvažiavimo da
lyvių pasiskirstymą. Toks pareiš
kimas niekad nebūtų praėjęs be 
protesto, o tokio niekas suvažiavi
me nėra padaręs, nes tikrai tokios 
progos nebuvo duota.

KacPmūsų senieji partiniai ko
votojai visur nori įžiūrėti parti
nius reikalus bei juos įterp
ti, tas suprantama — tuo jie ir 
gyvena. Gal būtų laikas ir Jiems 
patiems suprasti savo žygių ber
gždžias pastangas,

A. Zubraš.
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SIUNTINIAMS I LIETUVĄ
(

PIGIAUSIAS IR SAUGIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKONĄ

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

KAM SUKTI GALVĄ JIEŠKANT GERIAUSIA FIRMA?

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

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

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

Tegul pasisako nariai
Pastaruoju metu spaudoje ir 

privačiuose pokalbiuose sydnėjiš- 
kiai lietuviai gyvai svarsto lietu
viškųjų namų klausimą. Yra nuo
monių, kad centrinių namų tary
ba pervestų surinktus pinigus 
Bankstowne statomiems lietuvių 
namams. Mano supratimu, šito pa
daryti taryba negali, nes tokių ir 
panašių pervedimų nenumato sta
tutas. Betgi centrinių namų tary
ba negali pirkti namų, kurių kai
na prašoktų 12 tūkstančių svarų* 
Susirinkimas (dalininkų) tėra su
teikęs jai teisę pirkti namus, ne
brangesnius kaip už £ 12.000.

Susidarius tokiai padėčiai, ma
nau, kad Sydnėjaus Lietuvių Na
mų Taryba išmintingiausiai pasi
elgtų sušaukdama visuotinį klubo 
narių (dalininkų) susirinkimą, 
arba spaudoje paskelbtų klausimų 
anketą, prašant narius pasisakyti. 
Tada Sydnėjaus L.N, Taryba tu
rėtų aiškų vaizdą, ko nori nariai, 
nes nenupirkus namų Aleksandri
joje, padėtis yra pasikeitusi.

Nariai turi teisę žinoti apie sa
vo išrinktųjų organų planavimus 
ir kokie mokėjimai jų laukia atei
tyje, jei nupirkti namai būtų ap
sunkinti paskola, be kurios tikrai 
nebus galima apsieiti.

S. Narušis,
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IR VĖL MELBOURNE

Aną dieną bičiulis kloja dešim
tinę ant stalo:

— Tai lietuviškiems namams.
Perduok pagal priklausomybę.

— Kuriems?
— Na, lietuviškiems, supranti.
— Na, klausiu lietuviškai, ban- 

kstowniniams ar centriniams?
Bičiulis giliai atsidustą, užsirū-! tojo darbus. Ne viena tų laikraš- 

ko, dar kartą atsidūsta, įsibruka i čių iškarpų pasiekė LRD. Iš jų 
dešimkę į kišenę, ir neatsisveiki
nęs išsprūdina pro duris.

Na, sakykite: ar galėjau aš 
priimti iš jo tą dešimkę ir perduo
ti “pagal priklausomybę”, jei ne
pasakė, kuriems namams jis tuos 
pinigus skyrė?

jog 
išleista

Lietuvių Kultūros Fondo Aus
tralijos Valdyba liepos 7 d., Cop- 
pino koncertų salėje Melbourne, 
surengė įvairų, turiningą dainos, 
muzikos ir šokio koncertą. Į jį at
silankė per 400 tautiečių.

Programą išpildė viešnios solis
tė Genovaitė Vasilauskienė ir

kius. Juos suprasti ir įsijausti te
gali kiekvienas individualiai, šia
me koncerte šokėjos pasirodė tri
mis šokiais: 1. Prisiminimas (žod
žiai) Bradūno — išpildė J. Kesmi
naitė—Klupšienė, 2. Pozuotoja— 
E. Kesminaitė — Žilienė ir 3. 
Ritmą spalvose išpildė abi šokė
jos. ’

ELTOS ŽINIOS
JUOZAS KAIRYS 

VLIKO VYKDOMOSIOS TARY- 
TARYBOS NAUJASIS NARYS

Antroj daly pasirodė mišrusis 
choras, nuvedęs mus į žaliąsias 
Lietuvos girias, užkėlęs mus ant 
augštų kalnų, atkvietęs į Lietuvos 
auksu — gintarais nusagstytus 
pamarius, nuplukdęs mus su jū
reiviais į audringas jūras. Gražiai 
nuskambėjo jauno dainininko H. 
Paškevičiaus solo padainuotas po- • 
smas. Mus maloniai nuteikė ir nu
kėlė į saulėtą kūdikystę gražiai 
atliktas L. Milvydienės ir L. Balt- 
rūnienės “Lopšinės” (Kuprevi
čiaus) duetas, smuikininko A. 
čelnos ir pianistės Zableckytės 
palydimas. Tenka pasidžiaugti, 
kad Melbourno Lietuvių Dainos 
Mylėtojų choras, Alberto čelnos 
vadovaujamas, pasiekė tokį augštą 
dainavimo lygį ir nusipelnė stip
raus meno vieneto vardą.

Išraiškininkės šokėjos Julija 
Kesminaitė ir Emilija Kesminaitė 
pasirodo Melbourno scenoje jau 
nepirmą kartą. Jos kiekvieną kar
tą žiūrovams patiekia naujus šo-

Gimė 1902 m. Vilniaus krašte.
Studijavo 
baigė du 
filosofijos

Į skyrių ir Teisių fakulteto Teisių 
' al-grrlii Roicroa VanrltrlatAvimn ir

Kauno universitete ir 
fakultetus: Teologijos- 
fakulteto FilosofijasVisi programos dalyviai buvo 

į šiltai klausytojų ir žiūrovų priim- 
l ti, gėlėmis apdovanoti ir katučių • skyrių. Baigęs kandidatavimą ir 
' audros palydėti. Koncertas prade- išlaikęs teisėjo egzaminus buvo 
I tas krašto himnu ir baigtas Lie-1 Vilkijoje, Kaišiadoryse, Kaune ir 
j tuvos himnu. LKF Valdybos var- ' Vilniuje teisėjas. Beteisėjaudamas 
I du A. Zubras padėkojo programos Vilniuje, dirbo kaip lektorius vie- 
; dalyviams-menininkams ir kiaušy-1 tos policijos mokykloje.
į tojams už skaitlingą atsilankymą. I Anykščių vidurinėje mokykloje 
į Po koncerto programos dalyviams priklausė skautams. Nusikėlęs 

suruošta vakarienė, kurios metu 
LKF Australijos Valdybos pirm.
A. Mikaila bei vicepirm. A. Krau
sas pasidžiaugė koncerto pasiseki
mu ir padėkojo menininkams.

Už šį augšto meninio lygio kon
certą padėka priklauso jo rengė
jams ir mūsų menininkams.

KULTŪRINE 
KRONIKA

(LR Draugijos informacija) 
PIRMOSIOS MOŠŲ 

BELETRISTIKOS ŠVEDŲ 
KALBA ANTOLOGIJOS 

LIKIMAS
Atrodo, mažai kas žino, 

1940 m. Švedijoje buvo
pirmoji lietuvių beletristikos an- 
tologija švedų kalba, šiuo metu Pianistė Dorothy Oldham; išraiš- 

' švedų ir .suomių spaudoje dažnai kiniųkės šokėjos J. Kesminaitė- 
į sumi- ! Klupšienė, ir E. Kesmlnaitė-šilie- 

nė, Melbourno Lietuvių Dainos 
Mylėtojų vyrų ir mišrus choras, 
dirigento Alberto čelnos vadovau
jamas. Pranešėja Alena Karazi
jienė labai vykusiai nušvietė pro
gramos dalykus.

Programą pradėjo viešnia iš 
Adelaidės, pianistė Dorothy Old
ham, meistriškai paskambinusi Vi. 
Jakubėno Pasaką ir nukėlusi mus 
į nuostabų M.K. Čiurlionio garsų 
pasaulį (Nokturnas in C major ir 
Preludas in B minor). Ypač jai pa
sisekė parodyti didelį skambinimo 
technikos meną atliekant Mozarto 
ir Chopino dalykus. Susilaukė ka
tučių audros ir priedui paskambi
no “Pavasario dainą”.

Viešnia iš Adelaidės, solistė Ge
novaitė Vasiliauskienė, išpildė VI. 
Jakubėno, J. Tallat-Kelpšos, J. 
Gruodžio ir A. Kačanausko kūri
nius su geru balso apvaldymu, 
sultingai, skambiai ir nuoširdžiai. 
Antroj daly sol. Genovaitė Vaši- 

sb antologijos laida iš spaustuvės Iiauakienė sav0 stiprų tak-ntą su- 
nukeliavo makulatūron. Tain vii*-1 . • .. ___

rašoma apie Jurgį Savickį, sumi- 
' nint jo, kaip diplohiato ir rašy-

matyti, kad J. Savickio buvo pa
rengta lietuvių prozos antologija 
švediškai, kurios tačiau Lietuvoje 
niekas nematė. Pasiteiravus dabar 
Švedijoje, gauta žinių apie pirmo
sios ir iki šiol vienintelės mūsų 
prozos antologijos liūdną likimą. 
Antologija buvo išversta ir švedų 
poeto puikiai stilizuota (jo vardas 
— Nils Bohman), tačiau leidėjas

— Susirinkome aną vakarą — sutiko išleistai tik tada, kai Lietu- 
pasakoja tautietis, — pas bičiulį ■ vos Užsienio reikalų m-ja paža- 
jo žmonos vardinių atšvęsti, šne- dėjo nupirkti tos, antologijos už 
kučiavomės. užkandžiavome, gėrė- į 2.000 kronų. Antologija buvo iš- 
me į šeimininkės, į šeimininko, į t spausdinta 1940 m vasarą, jau 

spėta gražiai švedų spaudos įver
tinti. ir Lietuvos URM pervedė 
mūsų pasiuntinybei Stockholme 
pažadėtuosius pinigus ,bet tuome
tinis min. V. Gylys, argumentuo
damas Lietuvos okupaciją, atsisa
kė juos išmokėti. Tada beveik vi

me į šeimininkės, į šeimininko, į 
svečių sveikatą, kol vienas toks, 
it Pilypas iš kanapių, pragydo:

— O dabar, mano ponios ir po
nai, išgersime už mūsų lietuviš
kų namų statytojus.

— Na, kalbėk aiškiau, gerbia
masis: už centrinių ar bankstow- 
ninių?

— Taigi, netampyk katės už uo
degos, o pasakyk aiškiai: už ban- 
kstowniniu ar centrinių?

— Už lietuviškų, mano ponios 
ir ponai, — mėgino išsisukti tas 
Pilypas iš kanapių.

— Atmosfera kaito, nes Pily
pas iš kanapių nesidavė išmuša
mas iš vėžių, o centriniai ir ban- 
kstowniniai -kovūnai reikalavo aiš- • 
kaus žodžio. Negavę tokio žodžio, j 
didžio sąmyšio metu abu pakilo iš j 
užstalės, pareikšdami, kad jie pa
žįstą tokius tipus, kurie nežino į 
kieno sveikatą gerti...

— Na?
— Na, mes pasilikusieji toliau 

Šnekučiavomės, užkandžiavome ir 
kėlėme stikliukus: už šeimininkės, 
šeimininko, svečių sveikatą ir 
pravedėme mezliavą gimnazijai.

nukeliavo makulatūron. Taip vie
no pasiuntinio šauniai pradėtasis 
žygis jo įpėdinio buvo palaidotas.

V. KRĖVĖS VARDO
500 DOL. PREMIJA

skiriama Montreal™ Akademi
nio Sambūrio už geriausią dar no- 
premijuotą 1955 ir 1956 metais iš
leistą grožinės literatūros veikalą,

■ buvo projektuota įteikti š.m. ge-
• nu

spręsta atidėti ligi vėlyvo rudens.
Jury komisijoje LRD yra atsto
vaujama Birutės Pūkelevičiūtės.

į UUVli pi ujcavuvia

Į gūžio mėnesį, tačiau dabar
! n^iAAI-4 Knr» vAlvvn VII

Sydnėjaus lietuviai studentai 
sukvietė savo tėvus, gimines ir pa
žįstamus, idant šie nutartų, ar lai
svės pasiekusi moteris verkia, ar 
ne.

Patys studentai, aiškiai suskilę 
į dvi stovyklas, gerą pusvalandį 
įrodinėjo, kad šiais laikais mote
ris, kada vyras marškinius bei 
kitokį šeimos turtą skalbia, grin
dis šveičia, indus plauna, o įsta
tymai neleidžia žmonos mušti — 
yra laimingesnė, nei anais laikais, 
kada viso šito jinai neturėjo. Ki
ta stovykla įrodinėjo, kad mote
ris anksčiau buvo laimingesnė, 
nes jai nereikėję galvos sukti dėl 
gyvenimo draugo, kadangi tuo tė
vai pasirūpindavę, jai nereikėję 
dirbti fabrike, nes fabrikų nebu
vę; jai nereikėję bartis su vyru 
dėl skalbimo, plovimo ir grindų 
“šūravimo”, nes visa tai atlikda- 
vusios tarnaitės. Be to, vyras 
mušti ją galėjęs tik įstatymo nu
matyta tvarka.

Diskusijoms pirmininkavęs kole
ga medikas, kai jam nusibodo gin
čai, abi stovyklas išvarė už durų 
ir paprašė susirinkusius pabalsuo
ti. Jis kreipėsi maždaug šiais žo
džiais:

— And now, gerbiamieji, pra
šau pakelti rankas and pareikšti 
savo desižen.

. Mas kėlėme rankas ir mūsų 
“desižen” hufo aiški: kadangi 
anksčiau, pagal angliškuosius. įs
tatymus, vyras moterį galėjo muš
ti su lazda, tik nestoresne kaip 
jojo storiausias pirštas, o dabar 
jis ir nemušamas jai tarnauja, 
tai jei jis ir turi pagrindo jaustis 
nelaimingas, betgi moteriai dėlto 
nėra ko verkti.

Man asmeniškai šis vakaras la
bai patiko. Tik kitą kartą balsavi
mas turėtų būti slaptas.

AIDŲ ŽURNALO PREMIJOS
už mokslinius darbus šiemet 

paskirtos net trys (visos po 500 
dol) vietoje įprastinės vienos, ver
tinimo komisija rado 3 veikalus 
vertus I-sios premijos. Jas gavo 
2 LRD nariai: dr. Juozas Girnius 
ir dr. Jonas Grinius ir istorikas 
dr. A. Šapoka; jų veikalai žmo
gus be Dievo, Lietuvių kryžiai ir 
koplytėlės ir Senasis Vilnius — 
dar nespausdinti.

gebėjo ryškiau pareikšti padainuo
dama Mimi ariją iš operos “La 
Boheme” — Puccini, Ed. Griego 
Solveigos dainą, Ch. Gounod Pa
vasario dainą bei Butterfly ariją 
— Puccisi. Solistė susilaukė ne
paprasto publikos įvertinimo, 

klausytojai karštai plojo ir išprašė 
papildomai dar dvi dainas. Geno
vaitės Vasiliauskienės pasirinktie
ji programos dalykai buvo labai 
tinkamai parinkti. Ji nukėlė mus 
į ugniaspalvių aguonėlių laukus, 
atvėrė šienapjūtės grožį ir primi
nė Nemunėlį; atskleidė nuostabų 
šviesų vidinį, tikrąjį pasaulį, kur 
tiek daug saulės, gyvybės.

Melbourno Lietuvių Dainos My
lėtojų vyrų choras, dirigento Al
berto čelnos vadovaujamas pa
dainavo J. Žilevičiaus, Oi kad iš
auštų ir J. švedo, Baltas gėles. 
Ypač antroji daina, atlikta tikrai 
tobulai pagavo visų širdis, šioj 
dainoj gražiai skambėjo solistas 
P. Morkūnas. Publika šia daina 
susižavėjusi audringai plojo ir iš
prašė ją pakartoti.

“DRAUGO” ROMANO 
SEPTINTASIS KONKURSAS 
(1.000- dol. premija) paskelbtas 

įprastinėmis, turinio nevaržančio
mis sąlygomis. Mašinėle rašyti 
rankraščiai sįapto konkurso tvar
ka siunčiami ligi 1957.XIL1. Drau
go adresu: 4545 W. 63 St., Chicago 
29, Ill. Jury komisiją sudaro Ben. 
Babrauskas, J. Kavaliūnas, P. 
Mald-nkis, J. švaistas Balčiūnas 
ir D. Velička.

VACLOVO BIRŽIŠKOS
ALEKSANDRYNAS.

senųjų mūsų rašytojų biografi
jų, bibliografijų ir biobibliogra- 
fijų rinkinys, peržiūrėtas prof. 
Mykolo Biržiškos, jau atiduotas 
leidėjui — JAV LB Kultūros Fon
dui. Veikalo išeis trys tomai, kiek
vieno tomo kaina — 5 dol. I tomo 
rankraštis jau spaustuvėje. KFon- 
das laukia visų talkos — prenu
meratos. Prenumeratą už vieną ar 
už visus tomus siųsti KF vicepir
mininkui B. Babrauskui 1436 So. 
50 Ave., Cicero HI.

Knygos 
išspaus- 
rišyklą. 

įeina 49

A. Kr.

JURGIS DAUBA.

PROZOS ANTOLOGIJOS, 
kurią redaguoja Bern. Braz

džionis, leidžia Lietuv. 
Klubas, I-sis tomas jau 
dintas ir atiduodamas į 
I tomą sudaro 608 psl.,
autoriai gimimo datos eile — nuo 
S. Daukanto ir M. Valančiauss ligi 
K.S. Karpiaus ir M. Aukštaitės. 
Jau įpusėta rinkti ir II tomas, 
kuris pradedamas P. TaruHu ir I. 
Simonaityte. Redaktoriaus pakvie
stieji kolegos prašomi pasiskubin
ti atsiųsti savo parinktą dalyką. 
Trūksta dar penkiolikos autorių.

LIETUVIAI
NAUJA PLB ITALIJOS 

KRAŠTO VALDYBA

naują PLB Italijos kr. valdy- 
išrinkti: Pirmininku kun. V. 

Mincevičius, sekretorių kun. J. 
Navikevičius, iždininku kun. R. 
Krasauskas. — I tarybos prezidiu
mą išrinkti: Pirmininku kun. dr. 
V. Balčiūnas, vicepirmininku pro- 
fes. dr. Z. Ivinskis, sekretorių 
kun. dr. V. Bičiūnas.

I 
bą

JUNGT. AMERIKOS V-BĖS

PASAULYJE
menės Seimui suruošti bus reika
linga apie 34.000 dolerių. Dalį ti
kimasi surinkti iš parduosimu bi
lietų, bet žymesnių dalį teksią 
suaukoti. Seimo Org. Komiteto 
p-kas J. Balkūnas ir Finansų ko
misijos p-kas C.S. Cheledan tuo 
reikalu paskelbė atsišaukimą į 
Amerikos lietuvių visuomenę.

— Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
naujuoju pirmininku išrinktas 
Leonas Virbickas. Anksčiau buvo 
St. Vykintas.

Tautinės Sąjungos seimas nau- 
jon sąjungos valdybon išrinko inž. 
Eug. Bartkų pirmininku, T. 
Blinstrubą, inž. J. Jurkūną, adv. 
A. Lapinską ir dr. J. Paplėną na
riais. Į sąjungos tarybos prezi
diumą išrinkti: adv. A. Olis, dr. S. 
Biežis ir J. Bačiūnas; tarybos na-į 
riais: V. Abraitis, K.S. Karpius, 
J. Kasmauskas, J. Ginkus, V. 
Rastenis, J. Smetona, A. Trečiokas 
ir P.J. žiūrys. Kontrolės komisi- 
jon išrinkti B. Gaidžiūnas, L. 
Kalvaitis ir B. Nemickas. — Į 
Vilties draugijos (“Dirvos” lei
dyklos ir spaustuvės) valdybą iš
rinkti J. Bačiūnas, B. Gaidžiū
nas, K.S. Karpius, V. Orlntas ir 
V. Rastenis.

URUGVAJAUS LIETUVIAI

Nusikėlęs 
Kaunan įsijungė į ateitininkų, pa
vasarininkų ir Lietuvos Darbo fe
deracijos gyvenimą. Apsčiai rašė ■- 
“Darbininke”, vėliau rašė “Teisė
je” ir kitur. Tremties metu rašo 
“Drauge” ir “Teisininkų žiniose”. 
Gyvendamas Vakarų Vokietijoje, 
įsimatrikulavęs Frankfurto uni
versitete ,tobulinosi savo specialy
bėje. Nuo 1952 m. iki VLIKo iš- 
sikėlimo į USA, buvo jos narys, 
ligi išrinkimo į Vykd. Tarybą — 
VT Kontrolės komisijos narys.

VYKD. TARYBOS PIRMININKAS 
J. GLEMŽA

Būdamas Tarptautinių profesi
nių sąjungų egzilyje centro tary
bos narys, kartu su inž. J. Vil-

1 Činsku dalyvavo tarybos posėd- 
; žiuose Paryžiuje, kurie įvyko bir
želio 22-23 dienomis. Priimtos ke
lios rezoliucijos aktualiais klausi
mais. Nutarta šaukti visuotinį 
Tarptautinių prof, sąjungų egz. 
kongresą spalio mėnesį Briusely
je, kur yra Tarptautinis laisvųjų 
profesinių sąjungų centras.

Birželio 14 ir 15 tragiškąsias 
dienas Montevideo lietuviai pa
minėjo per radiją, spaudą ir savo 
kolonijos centre. Radijo EL MUN
DO ir Solis savo specialiose prog
ramose birželio 14 ir 16 dienomis 

■ pakvietė oro bangomis ispaniškai

I SOCIALISTŲ
INTERNACIONALO KONGRESĄ

Austrijos sostinėje Vienoje 
dalyvavo VLIKo Vykdomo
sios Tarybos pirmininkas J. Glem- 
ža, kuris kartu su inž. J. Vilčins
ku kongrese atstovavo Lietuvos

— Pasaulio Lietuvių Bendruo-

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

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

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

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

į EUROPIETIS SPECIALISTAS
A OPTIKAS
S Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
N akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
re šeštad. 9-13 vai.
B 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
“] (Priešais Melbourno Town Hall.)
S Centr. 1819

UŽJŪRIO SIUNTINIU TARNYBA

i ir lietuviškai prabilti Lietuvos. socialdemokratus. Kongreso metu 
' min. dr. K. Graužinį, Liet. Urug. įuvo įvairių socialistinių organiza. 

si. i Kultūrinės Sąjungos ir prieš ko- i cijų konferencijos ir posėdžiai: 
B. ; monizmą kovojančių tautų komi- Į Birželio 28 d. Tarptautinės socia- 

eto pirmininką P.J. Martinez i ]jsgių moterų tarybos darbo ko- 
Bersetche ir įžymų žurnalistą,; miteto posėdžiaI, Birželio 29-80 d. 

vieną is dienraščio EL DIA redak-! a *. ± u .. . n « .. ~ , euaR d. tos pačios tarybos visuotinetonų P. Gutierrez Salmador. m - r on rkonferencija. Birželio 30 — liepos 
Minimųjų dienų proga didysis 1 d. Vidurio ir Rytų Europos so- 

EL DIA ir DIARIO ESPANOL cialistų unijos konferencija. Lie
pos 1 d. Socialistų Internacionalo 
biuro posėdis. Liepos 2 d. Socia
listų Internacionalo generalinės 
tarybos posėdis. Tą pačią dieną 
kolektyvinio saugumo ir nusigink
lavimo komiteto posėdis. Liepos 2 
d. prasidėjo taip pat ir patsai S. 
I. kongresas, kuris tęsėsi pagal 
programą ligi liepos 6 dienos, pri
imant atitinkamas rezoliucijas. 
Kongrese dalyvavo žymūs įvairių 
šalių socialistai, pavyzdžiui anglų 
darbiečių vadai Gaitskell ir Be
van, vokiečių socialdemokratų va
dai Ollenhauer, Wehner ir kt., 
prancūzų užsienio reikalų minis- 
teris Pineau ir eilė kitų žinomų 
socialistų.

Naujas Adresas
6-A ELIZABETH STREET, MELBOURNE C. I.

(Salia Imigracijos Departamento)
Telef. MF 6178, po darbo valandų — JJ 2630.

Siuntiniai siunčiami iš Anglijos: Lietuvon, Rusijon, Latvijon, 
Ukrainon, Estijon, Baltgudijon. Oro ir paprastu paštu. Sumažintos 
kainos: 1957 metams. Prekių pavyzdžius galite pamatyti mūsų įstai
goj. Kainoraščiai — pareikalavus.

IŠTAIGA ATIDARYTA: darbo dienomis nuo 9 vai. ryto iki 6 
▼ai. p.p. šeštadieniais 8.30 vat. iki 1 va).

EL DIA ir DIARIO 
įsidėjo savo bendradarbio Veraxo 
straipsnius, primenančius lietuvių 
tautos ir Lietuvos dramą. Pažy
mėtina, kad EL DIA antikomuni
stinių bei antlsovietinių straips
nių serijoje išspausdino Jau per 
300 Veraxo redakcinių straipsnių.

— Birželio 16 lietuvių bažny
čioje Gertoje atlaikytos specia
lios pamaldos už Lietuvą ir jos 
kankinius.

Visuomeninis minėjimas įvyko 
tuojau po pamaldų parapijos sa
lėje. Eilė kalbėtojų: min. dr. K. 
Graužinis, dr. kun. P. Daugintis, 
P. Martinez Bersetche ir Liet. 
Kultūros Draugijos pirm. J. Ja- 
zauskas nagrinėjo sovietinę Lie
tuvos okupaciją ir jos padarinius, 
o taip pat lietuvių kovas ir viltis 
nepriklausomybei išsikovoti.

— Lietuvių komunistų “dele
gacijos” atgarsiai. Apie tų eks
kursantų tikruosius įspūdžius iš 
Lietuvos brošiūra “Dos caras de 
los comunistas” (Dviveidžiai ko
munistai) buvo plačiai komentuo
jama spaudoje ir per radiją. Dien
raščiai EL DIA ir EL BIEN PUB
LICO paskyrė net ištisus redakci
nius straipsnius. Yra ir kitų reikš
mingų atsiliepimų žodžiu ir laiš
kais. Raudonieji dėl tos brošiūros 
sukelto triukšmo nežmoniškai nirš
ta. Knygelę išleido laikraščio LA 
VOZ DE LIBERTAD priedu žur
nalistas ir ilgametis lietuvių bi
čiulis P.J. Martinez Bersetche.

JOSŲ REIKALAMS 
naudokitės lietuvišku

Express Taxi Truck

Skambinti UY 4727

PRENUMERUOKITE
“MŪSŲ PASTOGĘ”

DĖMESIO !
Neužmirškite švenčių ir kiekviena 

proga įsigyti
LIETUVIŠKO KRUPNIKO

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

Ernstan Bottling Co. Ltd. 
gamybos gėrimu bu Amerikos 

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

HILLCREST TRADING CO., 
Wine and Spirit Merchants 

81 Hillcreit Avenue, Hurstville 
teL LU 4464.

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

4
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TRYS SUKAKTYS
Suklastoti Rinkimai

Prieš 17 metų — 1940 m. lie
pos 7 d., komunistai Lietuvoje pra
vedė suklastotus seimo rinkimus. 
Po šios rinkiminės komedijos pa
sauliui buvo skelbiama (ir dabar 
tebeskelbiama). kad lietuvių tau
ta tais rinkimais pareiškusi savo 
valią, todėl “Liaudies seimo” ta
rimai esą teisėti.

Tai šlykštus melas. Okupanto 
suplanuoti ir įvykdyti “Liaudies 
seimo” rinkimai Maskvos, bet ne 
lietuvių tautos valios Išraiška. Į 
šj “seimą” kandidatus parinko 
komunistų partija ir juos patvir
tino Kremlius. Rinkimai negalėjo 
būti laisvi jau vien todėl, kad jie 
vyko svetimai valstybei Lietuvą 

okupavus ir raudonajai armijai 
prižiūrint.

Sovietinio seimo rinkimai buvo 
niekas daugiau, kaip lietuvių tau
tos valios klastojimas ir prievar
tavimas ,todėl ir to seimo nutari
mai lietuvių tautai negalioja ir 

jos^ nesaisto.

Žalgirio Mūšis
Prieš 543 metus — 1410 m. lie

pos 15 d., ties Žalgiriu lietuvių ir 
lenkų pulkai sudaužė Kryžiuočių 
ordino kariuomene, kuri nuolati
niais užpuldinėjimais alino Lietu
va. Ordinas po šio mūšio veik nie
kada neatsigavo ir nebedrįso sto
ti atviron kovon prieš Lietuvą.

Kovą prieš Lietuvą Kryžiuo
čių ordinas tęsė per 150 metų. 
Lietuvių tautos istorijoje ši epo
cha nužymėta kritiškais momen
tais ir garbingomis pergalėmis. 
Ordinai skelbėsi kovoją prieš pa
gonis lietuvius, norėdami juos ap
krikštyti. Bet tai buvo klasta, pa
saulio akims apdumti — kryžiuo
čiai Kristaus vardu prisidengę te
norėjo Lietuvą pavergti, nes Lie
tuvos krikštas, kaip žinome iš is
torijos, įvyko 1387 metais. Bet vo
kiškųjų kryžiuočių užmačios ne
pasisekė — laisvieji lietuviai bu
vo nepa vergiami. Prie Žalgirio 
priešui buvo suduotas mirtinas 
smūgis.

Žalgirio mūšiui vadovavo Vy
tautas Didysis (1392-1430). Jo 
valdoma Lietuva buvo viena di
džiausių galybių Europoje.

Lituanicos Tragedija
Prieš 24 metus — 1933 m. lie

pos 17 d., perskridę Atlanto van
denyną, ties Soldinu (Soldau. Vo
kietijoj) žuvo Steponas DARIUS 
ir Stasys GIRĖNAS.

Tuo metu Atlantą persk risti 
nedaug kas ryždavosi. Tokiam žy

giui tada reikėjo daug drąsos ir 
patyrimo. Dar ir pinigų, nes lėktu
vas brangiai kainavo, gi pasiruo
šimas — laiko.

Darius ir Girėnas pakilo į erd
ves iš Amerikos, ir nugalėję vi
sus pavojus, perskridę Atlantą, 
tragiškai žuvo netoli savo tėvynės, 
kuriai savo skridimą skyrė.

Visa Lietuva sekė “Lituanicos” 
kelią ore; tą naktį minia banga
vo Kauno aerodrome, laukdama 
pasirodant “Lituanicos”; tą naktį 
visų veidai skausmu ir liūdesiu 
apsiniaukė, kai vietoj jų raiftjo 
bangomis atskrido žinia, jog dvi 
taurios, Lietuvą mylėjusios širdys 
nustojo plakti Soldino miške.

jkl.

i Jau liepos mėnuo
GERB. SKAITYTOJAU, AR AT
NAUJINAI BENDRUOMENĖS 
LAIKRAŠČIO PRENUMERATĄ 
1957 M. ANTRAM PUSMEČIUI? 

Jei ne — nereikia delsti. Laikraš
tis jus gi lanko kiekvieną savai
tę.

šia proga maloniai prašome neuž
miršti kaimyno, jei yra toks, ku
ris ikšiol dar neskaito “Mūsų Pas
togės” — duokite jo adresą ir mes 
pasiųsime laikraštį susipažinti.
Prenumeratos pinigus už II- pus
metį, skolą ir naujų prenumera
torių adresus bei aukas laikraščiui 
siųsti: “Mūsų Pastogė, Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.

“M.P.” Administracija

KREIPIMASIS
Į SYDNĖJAUS LIETUVIUS

Gerbiamieji Tautiečiai!

Prieš 5 mėn. Bankstowne pradė
ti statyti lietuvių namai — salė. 
Nugalėjus sutiktas kliūtis, mūro 
darbai jau baigti. Rugpjūčio mėn. 
bus dengiamas stogas. Stogo rė
mai ir medžiaga jau užsakyta.

Ateina dideli medžio darbai: 
grindys, langai durys ir kt. šiems 
darbams atlikti reikės darbo jėgos 
,— talkos ir daug pinigų. Didelė 
našta — reikia daug rankų jai pa
kelti.

Jausdami mūsų tautiečių palan
kumą ir pritarimą mūsų vykdo
mam taip svarbiam darbui, šiuo 
kreipiamės į visus Sydnėjaus lie
tuvius, maloniai kviesdami į darbo 
talką. Sutinkantieji padirbėti pra
šomi registruotis pas B.L.N. kasi
ninką, pranešant adresą, kokį 
darbą galėtų dirbti ir koks būtų 
patogiausias laikas.

Lygiai kreipiamės į visus Syd- 
nėjaus lietuvius, prašydami prisi
dėti ir savo lėšomis, kad darbai 
nesusitrukdytų, ir dar šiais me
tais galėtume naudotis savo pa
talpomis. Tuo reikalu esamo nu
matę rugpjūčio 3-4 dienomis pa
daryti rinkliavą, aplankant kiek
vieną lietuvį. Tuos, kurie dėl ad
resų nežinojimo ar tolimų distan
cijų nebus aplankyti, maloniai 
prašome savo skirtą įnašą per
siųsti Bankstowno L.N. kasinin
kui: A. švedas, 142 Rose St, 
Yagoona. N.S.W.

Paskutiniu laiku gauname pa
reiškimų iš daugelio asmenų, ku
rie prašo padaryti žygių, kad ių 
įdėti pinigai į Sydnėjaus L.N. ka
są, būtų pervesti Bankstowno L. 
N. kason. šiuo reikalu pranešame, 
jog visus gautus pareiškimus pri-

tatysime Sydnėjaus L.N. Tarybai, 
ir mėginsime tartis dėl įnašų per
vedimo į statomų namų kasą.

Nenustojame vilties ,jog mūsų 
daug kartų pareikštas Sydnėjaus 
L.N. Tarybai kvietimas bendro
mis jėgomis statyti vienus Sydnė
jaus lietuvių namus Bankstowne 
galų gale bus priimtas. Tuomet, 
nupirkus (kol dar nevėlu) greti
mą sklypą, praplėtus ir papild
žius namų patalpas, galėtume 
greitai įrengti ir užbaigti taip 
reikalingą Sydnėjaus lietuvišką ži
dinį.

šia proga norime padėkoti Syd
nėjaus lietuviams, kurie mūsų 
darbą remia; ypač' Cabramattos, 
St. Marys, Marrickvillės. Merry- 
lando, Lidcombės, Auburno ir kitų 
vietovių tautiečiams priklauso mū
sų nuoširdi padėka.

Bankstowno L.N. Valdyba.
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1 Draugiškas Patarnavimas
S
Į

Padaryk “Wales” Savo Banku 
s =

Atvyksta ir išvyksta
KIEK AUSTRALIJOJ YRA 

LIETUVIŲ

Oficialiais Imigracijos departa
mento duomenimis, 1945 —
1956 m. į Australiją įvažiavo 
10.099 Lietuvos piliečiai. Per tą 
patį laiką iš Australijos į kitus 
kraštus, daugiausiai į JAV-bes, 
emigravo 293 lietuviai. Latvių 
per tą laikotarpį atvyko 19.905 ir 
išvyko 231; estų atvyko 6.206 ir 
išvyko 137; lenkų — 21.967, išvyv- 
ko — 724. Daugiausiai imigravo 
italų — 155.000 ir išvyko nepilni 
9000. Antroj vietoj imigrantų gau
sumo atžvilgiu stovi olandai, ku
rių atvyko apie 90.000. Atskirą 
kategoriją sudaro britų kilmės 
imigrantai, kurių per šį laikotar
pį atvyko 547.583 ir išvyko apie 
256.000.

Oficialiais duomenimis, lietuvių 
naujųjų ateivių Australijoj dabar 
priskaitoma iki 9.806. I šį skaičių 
neįeina atvykusieji prieš 1945 me
tus ir gimusieji lietuviukai Aus
tralijoje.'

(gR/P OPTA M
Redaguoja Antanas Laukaitis.

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

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.

NAMELIAI MANO MIELI, 
MAN VISUR PATOGU, 
BET NIEKUR NĖR TIEK LAI

MĖS 
KAIP PO JŪSŲ STOGU — 
KIEKVIENAS LIETUVIS SAVO 
ĮNAŠAIS PRISIDEDA PRIE LIE
TUVIŲ NAMŲ ĮSIGIJIMO!

BANK OF
NEW SOUTH WALES

(iNCORI'ORATED IN NEW SOUTH WALES WITH UMIIW LIABILITY)

I BANK OF NEW SOUTH WALES
I SAVINGS BANK
g LIMITED
= I INCORPORATED IN NEW SOOTH WALES)

BiiiiiiiiiiiiiiouiiiiiiiiiniiiuuniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiii

BSH5H5HŠB525E5Z5H5BS2SZSH5ŪSH5HS 
SIŲSDAMI DOVANŲ 

SIUNTINĖLIUS PER

TAZAB & 00.
Jūs sutaupysite kelis svarus ir už 
tą sumą galėsite pasiųsti vertin
gų dovanų.

Aplankykite Tazab įgaliotini V. 
MINIOTĄ, 18 Brussels St, Ho- 
mebush, Sydnėjuje, N.S.W. (5 mi
nutės nuo Nth. Strathfield sto
ties), kuris atliks visus patarnavi
mus.
Čia pamatysite ir medžiagų pa
vyzdžius bei kainora&ius.
5252S25H5BSZ5Z5BSB52S2S25252SŪ52

Adelaidėje
“VYTIS” — “TORRENS" 

71:59 (29:28)
“Vyties” krepšininkai po inten

syvių treniruočių daro labai dide
lę pažangą. Vytiečiai prieš stiprią 
“Torrens” vienetą sužaidė labai 
gražiai ir laimėjo dideliu taškų 
santykiu. Pirmą puslalkį australai 
dar įstengė šiek tiek priešintis ir 
žaidimas buvo apylygis, bet antra
me puslaiky “Vytis” parodė 
gražių derinių ir savo greitais 
perėjimais į priešo pusę, visiškai 
sužlugdė jų gynybą. Taškus pel
nė: Ignatavičius 41 (P. Australi
joj rekordas), Petkūnas 12, Vi
sockis, Pyragius ir Klimaitls po 6.

“VYTIS” — ’’COLTS” 
58:41 (25:19)

Nors šios rungtynės ir buvo lai
mėtos gražiu rezultatu, bet žaidi
mo lygis buvo daug žemesnis kaip 
prieš kitas stipresnes komandas. 
Taškai: Ignatavičius 23, Petkūnas 
ir Visockis po 10, Pyragius 9, Ja- 
ciunskas 4, Petruška 2.

•VYTIES” JAUNIŲ I — “WEST” 
53:31 (18:9)

šių metų žiemos turnyre “Vy
ties” jaunių I-ji komanda pasiekė 
savo didžiausią pergalę, nugalėda
mi iki šiol buvusią stipriausią 
australų jaunių komandą, kuri 
iki šiol ėjo be pralaimėjimo ir tu
rėjo daugiausiai galimybių laimė
ti turnyrą, šias rungtynes kiek
vienas Jaunių žaidėjas sužaidė la
bai gerai. Taškus pelnė: Lapšys 
17, Pačius 12, L. Urmonas 10, 
Snarskis ir R. Urmonas po 6.

STALO TENISAS
Stalo teniso žaidėjai išsirinko 

R. Sidabrą savo vadovu, kuris 
pradėjo organizuoti ir rūpintis iki 
šiol nelabai rūpestingai tvarkoma 
stalo teniso sekcija. Stalo teniso 
treniruotės vyrams ir moterims 
vyksta kiekvieną trečiadienio va
karą nuo 7.30 vai. lietuviams skir
tos bažnyčios parapijos salėje. 
Norintieji pradėti žaisti stalo te
nisą, kartu su visais kitais jau 
žaidusiais, maloniai kviečiami at
silankyti į treniruotes.

B.N.

Geelonge
ŠACHMATAI

“Vyties” šachmatininkai Gee- 
longo mst. šachmatų pirmenybėse, 
po pirmojo rato ir vienų rungty
nių pirmauja U taško persvara. 
Po jų seka “Shell”, praeitų metų 
nugalėtojas. Už “Vytį” žaidžia: 
A. Bratanavičius, Jonušas, Gied
rys, Malinauskas ir Norvydas.

KREPŠINIS
Dvi savaites paeiliui Geelongą 

vizitavo kitų tautybių krepšinio 
komandos. Liepos 6 d. . atvykę 
Melbourne australų “Beavers”, 
skaitoma viena iš stipriausių Mel
bourne. Rungtynes laimėjo sve
čiai. Pirmas puslaikis 26:26, ant
ras — 54:54 ir po pratęsimo 61:60. 
Žaidimas buvo tikrai augšto ly
gio, ir vienos iš gražiausių maty
tų Geelonge. Pastebėtina, kad per 
visas rungtynes tebuvo tik 2 bau
dos. Abi komandos buvo lygaus 
pajėgumo, tik antram puslaiky 
“Vytį” lydėjo nesėkmė. Taškai 
“Vyčiai”: Zenkevičius 20, Jonu
šas 14, Šimkus 14, Bertašius 6. 
E. Lipšys 4, Aukštakalnis 2.

13.7.57 m. Geelonge svečiavosi 
Melbourno latvių “Rygos” mer
gaičių ir vyrų komandos. “Rygos” 
vyrų komanda buvo “pasiskolinu
si” iš latvių “Dainos” klubo štein- 
bergą. žaidimą latvių vyrai pra
dėjo su “Rygai” priimta sparta, 
ir žaidimo greitis iki pat paskuti
nės minutės neatlyžo. “Vyties” 
vyrai parodė kietą pasipriešinimą, 
tačiau pralaimėjo 71:61 (31:29). 
“Rygos” geresni metimai judant

dideliu greičiu, nulėmė patį žaidi
mą.

Taškai “Vyčiai”: Zenkevičius 
16, Šimkus 16, Bertašius 10, Jo
nušas 10, E. Lipšys 7, Aukštakal
nis 2.

“Vyties” mergaitės gavo geros 
“pylos” nuo “Rygos” krepšininkių 
ir pralaimėjo 12 : 35-(8 : 17). 
Dar daug reikia dirbti jaunoms 
vytietėms. Tačiau, jei ir toliau su 
tokiu noru ir uolumu treniruosis 
rezultatų nereiks ilgai laukti.

(a)

Šachmatinės nuotrupos
JEIGU ŽINOČIAU...

Vienas bendradarbis kartą pa- 
ssakė, kad jei jis žinotų 6 ar 8 
pirmuosius galimus šachmatų 
partijoj ėjimus, tuomet jis nebijo
tų susitikti ir su pačiais geriau
siais šachmatininkais.

žinoma, tai yra jo nuomonė, 
ir čia nesirengiu aiškinti, kiek 
jis klysta, nes šachmatuose yra ne 
tik -pirmieji ėjimai svarbūs — vi
durys ir pabaiga, kombinacinis

COSMOS 
Trading Co.

Sav. A. Vaitiekūnas
SIUNČIAME Į LIETUVĄ BEI 
RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ SUPA
KUOTUS SIUNTINIUS.
Siuntinius prašau prisiųsti arba 
pristatyti mūsų adresu, (pakavi
mą atliekame patys.
Jūsų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 lb«. Persiun
timo išlaidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apd r audžiame.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
Galite siųsti ir vartotus drabužius 
bei avalynę. Mes dezinfekuojame 
šiuos daiktus patys.

ADRESATAS GAUNA
siuntinį per 2į — 3 mėnesius 

nieko neprimokėdamas.
Laukiame Jūsų' su siuntiniais bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliais: 

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, 
VIC. Tel. FX 2325. (Važiuoti iš 
Elizabeth St., Essendon tramva
jum, iki 44 sustojimo 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 
28 d. Siuntiniai išsiųsti šiuo laivu 
adresatus pasieks lapkričio mėn. 
pradžioje.

SKYRIAI:
Sydnėjuje

1. A. MAURĄGIS
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.

Adelaidėje
j. LAPSYS

23 Grange Rd., Hindemarshe, S.A. 
(“Findon” autobusas. 12 sustoji
mas.) Valandos: darbo dienomis 
nuo 6 iki 9 vai.; šeštadieniais nuo 
ryto 9 vai. iki vakaro 7 vai.

ir pozicinis žaidimas yra taip pat 
svarbus.

Ar įmanoma žinoti visus pir
muosius galimus ėjimus? Pažiū
rėkime, ką šiuo reikalu rašo 
“Chess Review”. Matematiškais 
apskaičiavimais remiantis, priei
ta išvados, kad per pirmuosius 4 
ėjimus yra galimi 318.979.654.000 
variantai, o kai problema siekia 
10 ėjimų, galimybių skaičius pa
šoka iki 169.518.829.100.544.000. 
000.000.000.000. Taigi, šachmatai 
gali būti ir labai komplikuotas 
žaidimas.

“AKLOS” PARTIJOS

Jau keli šimtai metų yra žai
džiamos taip vadinamos aklos par
tijos. Tai nereiškia, kad žmogui 
kas akis užrištų — šachmatinin
kas, žaidžiąs “aklai”, paprastai, 
sėdi atokiau nuo šachmatų lentos 
ar lentų ir yrą atsigręžęs nugara 
į kitus žaidėjus, sėdinčius prie 
lentų.

' Kuomet garsusis 18 šimtmečio 
šachmatininkas Phildor (1782) 
davė 3 partijų “aklą” simultaną, 
tuo metu tai buvo tikra sensaci
ja. Bet vėliau skaičius augo: 1919 
m. Harlem’e Reti davė 24 “aklas’' 
partijas, 1921 m. Breyer — 25, 
Aliochinas New Yorke — 26, kiek 
vėliau Paryžiuje tas pats Aliochi- 
nas — 28, o tais pačiais metais 
San Paulo mieste jis pakėlė iki 
29; Koltanowski (1930) pakėlė iki 
30, Aliochinas Čikagoje (1932) — 
32, Koltanowski (1937) Edinbur
ge — 34, Najdorf Rosario (1943) 
— 40, o 1947 tas pats Najadorf 
San Paulo mieste — 45.

Tad matome, kad metams bė
gant šachmatai tampa vis kietes
nis ir populiaresnis žaidimas. Vi
sos meisterių partijos yra regis
truojamos ir kas domisi gali su
rasti daug medžiagos pakelti’savo 
šachmatų žaidimo lygiui.

KAIP PAS MUS?

Būdamas šachmatų sekcijos va
dovu, daugiau turiu progos pažin
ti mūsiškius šachmatininkus. Pri
ėjau išvados, kad lietuviai mėgsta 
šachmatus ir labai lengvą sutikti 
žmogų, kuris mielai sėda prie 
šachmatų lentos. Bet tai dažniau
siai laisvalaikiui praleisti, kaip 
sakoma “savo malonumui”. Viešu
mon Išeiti kažkaip nesiryžtama, 
todėl mes neturime pakankamai 
stiprių šachmatinių vienetų, o prie 
sporto klubų šachmatų sekcijos 
taip pat menkos. Taip, yra šach
matininkų, bet jie nesirenka ir į 
sekcijos susirinkimus ateina vie
nas kitas. Na, pradėjus turnyrą, 
užsiregistravusių esti nemažai, 
bet po kurio laiko prasideda “nu
byrėjimai”. O. į galą veik visi “Iš
tirpstą”. Nesinori tikėti, kad vie
nas kitas pralaimėjimas pakirstų 
kovos dvasią. O gal ir taip... Bet 
taip neturėtų būti — pradėtos 
partijos turėtų būti baigtos, ne
žiūrint, laimi ar pralaimi.

Turint galvoj Sydnėjaus “Ko
vo” pastangas kultivuoti, šalia 
kitų sporto šakų ir šachmatus, bei 
teikiamą paramą ir sąlygas, mū
siškiai šachmatininkai galėtų pa
kelti savo žaidimo lygį.

Gal laikas būtų paimti pavyz
dį iš kitų: Australijoje šachma
tuose pirmauja latviai, stiprius 
vienetus turi estai, ukrainiečiai ir 
lenkai, tarptautiniuose turnyruose 
išstatę net po 2 “A” klasės gru
pes. O mes? Ar mes turime kito
kias, sakysime, blogesnes sąly
gas? Ne, testinga tik noro ir tar
pusavio bendradarbiavimo, kas 
įgalintų ir mus įsijungti į augštos 
klasės šachmatininkų šeimą, o tuo 
pačiu .pagarsinti lietuvio vardą.

— šachmatininkas K. Jakštas 
žaidžia už Čikagos Chess — Che
ckers klubą pirmoje lentoje ir pas. 
kutinės savo rungtynes jis laimė
jo prieš dabartinį Chicagos meis
terį A. Sandrinn. Vykstančiame 
Amerikos šachmatų turnyre — jis 
baigia iškopti į meisterių klasę.

— Didžiausiame Amerikos ko- 
respondenciniame turnyre, kurio 
laimėtojams yra paskirtos nema
žos piniginės dovanos, pirmauja 
I. Žalys, turėdamas 45.7 tšk. iš 
galimų 46.2 tšk. Šeštuoju eina K. 
Škėma. •*

A. Dargužis.
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MŪSŲ PASTOGĖ: 1957 m. liepos 22 d.

MMSU RįSTOCĖ
SYDNfiJUS

■■ŠVIESOS” METINĖ ŠVENTĖ
Šviesos Sambūrio Sydnėjaus 

skyrius savo metinę šventę ruo
šia š.m. liepos mėn. 27 d. Estų 
namuose (141 Campbell St., City). 
Programoje bus oficialioji dalis ir 
šokiai. Gros estų kapela. Pradžia 
7 vai. vak. Įėjimas tik su pakvie
timais. Nariams ir jų svečiams 
atskirų pakvietimų nebus siunčia
ma.

Į šventę yra pakviestas ir Can- 
berros skyrius, iš kur laukiama 

būrelio svečių.
j.p.k.

VISUOMENĖS VEIKĖJAI
Juos pamatysime rugpjūčio 18 

d. Independent teatro scenoje, 
Sydnėjuje. Tą dieną Sydnėjaus 

“Atžalos” teatras stato Vyt. Alan
to "Visuomenės veikėjai” komedi
ją, kuriai siužetas paimtas iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo, bet 
kuriam atitikmenų šiandien yra ir 
Australijoje.

Veikalas yra visai šviežias — 
jj iki šiol tėra matę tik Amerikos 
lietuviai.

EISMO NELAIMĖJE 
SUŽEISTAS V. KAZOKAS

Liepos 16 d., Merrickvillėje, ra
šytojui Vincui Kazokui grįžtant iš 
darbo, ant jo užlėkė dideliu grei
čiu važiavęs sportinis automobi
lis. Laimei, V. Kazokas nepakliu
vo po mašinos ratais, bet buvo 
nublokštas j šalį. Sužalota galva, 
rankos ir skaudžiai sutrenktos 
kojos. Nelaimė atsitiko prie pat 
darbovietės ir nukentėjusiojo ben
dradarbiai jį be sąmonės nunešė 
nuo plento. Iššauktas greitosios 
pagalbos automobilis V. Kazoką 
nugabeno j Merrickvillės ligoni
nę, kur aptvarsčius žaizdas ir pa
darius peršvietimus, po kurio lai
ko jam buvo leista grįžti į namus. 
V. Kazokas keliolika dienų turės 
pagulėti lovoje. Pereitos savaitės 
gale jis dar nebuvo pajėgus vai
kščioti.

TURĖSIME NAMUS
MIESTO CENTRE?

Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary
ba veda derybas dėl dviejų augš- 
tų mūrinių namų pirkimo Broad
way (netoli Grace Brothers pre
kybos namų, prieš Viktorijos par
ką). Namų taryba už šiuos na
mus siūlo £ 15.000.

STUDIJŲ VAKARAS
Liepos 13 d. Sydnėjaus lietuviai 

studentai suruošė studijų vakarą. 
Jj atidarė skyriaus pirm. R. Sta- 
kauskas. Vytauto Donielos (dabar 
gilinančio studija's Vokietijoje) 
prisiųstą referatą skaitė inž. Ol
šauskas. Referate nušviesta vėl; 
nio, kaip nelabosios dvasios, atsi
radimas lietuvių mitalogijoje.

Naujiena buvo diskusijos, tema: 
Laisvės pasiekusi moteris verkia. 
Už tai, kad moteris senaisiais 
amžiais buvusi laimingesnė, kal
bėjo R. Stakauskas, D. Labutytė 
ir G. Danta. Kitą nuomonę, kad 
moteris, pasiekusi visiškos laisvės 
ir lygybės, dabar yra laimingesnė 
ir todėl neturi ko verkti, atsto
vavo R. Daukus, E. Stankevičiūtė 
ir V. Šliogeris. Pirmininkavo J. 
Miknius.

Diskusijos buvo įdomios, gy
vos, perpintos taikliu humoru ir 
gerai parinktais sąmojais.

Parengime dalyvavo beveik visi 
studentai ir gausus būrys svečių. 
Po diskusijų buvo kavutė ir šo
kiai.

PAJŪRIO VAKARE,
kuri liepos 13 d. suruošė Mažo

sios Lietuvos Bičiulių draugijos 
Sydnėjaus skyrius, meninę prog
ramos dalį išpildė šokėja Irena 
Žilytė, “Kovo” meno grupės šo

kėjos, o “negriškai” padainavo V. 
Bernotas.

MELBOURNAS
TURIME GERĄ KAPELĄ 

šių metų Kultūros Fondo skyriaus 
valdybos suruoštame spaudos ba
liuje išgirdome naujai pertvarky
tą Benedikto Zabielos va
dovaujamą kapelą. Tai buvo tik
rai maloni staigmena. Joje grojo 
ir mūsų žinomas fleitistas Aleksas 
Valius. Labai geri Ir kiti 
dalyviai: Valerijonas Tama
šauskas, Juozas B r u o- 
ž i s ir Algis D i m i d a v i- 
č i u s. B. Zabiela Jau nuo jau
nystės yra turėjęs savo kapelą ir 
grojęs Lietuvoje vestuvėse ir šiaip 
pobūviuose. Pajautęs teoretinio 
pasiruošimo trūkumą, čia Austra
lijoje ėmėsi mokslo — įstojo i 
Melbourne konservatoriją, kur ir 
dabar tebesimoko. Pats B. Zabiela 
groja akordeonu. Baliuje debiuta
vo akordeonu ir B. Zabielos moki
nys Antanas Fišeris.

VENGRAI NUPIRKO NAMUS
Vengrai, įsiregistravę Vengrą 
Namų d-jos vardu, šiomis dieno
mis Richmonde nupirko bendruo
menės reikalams namus. Tai buvu
si mūrinė metodistų šventovė su 
medine parapine saliuke. Mokėjo 
£ 5000, depozito £ 500. Sklypas 
50 x 180 pėdų, pats gi šventovės 
pastatas 40 x 50 pėdų.
Nupirkti namai tarnausią kultūri
niams vengrų bendruomenės rei
kalams. čia būsianti savaitgalio 
mokykla ir būsią klubo patalpos. 
Vengrai yra susiorganizavę labai 
panašiai kaip ir mes: turi krašto 
valdybą ir vietinius poskyrius.

RICHMONDE DAIROSI IR 
MŪSIŠKIAI

Lietuvių Namų Klubo Taryba yra 
gavusi pasiūlymą — tai trijų augš- 
tų įmonės pastatas Richmonde. 
Pastatas tokio dydžio, kad būtų 
galima įrengti net tris sales, ku
rių pagrindinė nebūtų mažesnė už 
Monach carltoniškę salę. Yra ir 
gyventi butas, šiuo metu derama
si ir aiškinamasi dėl sąlygų.

ŠEIMYNINĖ ŠVENTĖ
Liepos 14 d. Juozas M a k u 1 i s 
giminių, draugų ir bičiulių būre
lyje atšventė savo amžiaus 50 me
tų sukaktį. J. Makulis, profesijos 
— mokytojas, yra studijavęs eko
nomijos mokslų Freiburgo univer
sitete ir ilgus metus aktingai dir
bęs su skautais. Atvykęs į Aust
raliją, tuoj ėmėsi organizuoti lie
tuvių savaitgalinę mokyklą, žino
mą centrinės mokyklos vardu, ku
riai jis vadovavo 5 metus. Buvo 
skautų vadeiva Australijoje ir 
Viktorijos-Tasmanijos tuntininkas. 
Esama jo ir šiaip nagingo vyro: 
daugelis baldų paties pasidaryta 
ir pasidaryta meniškai, namų re
monto darbai paties nudirbami. 
Tremtinio dienomis su juo dalina
si jo žmona Bronė, šiaip jau ener
ginga ir darbšti moteris, dalyvau
janti ir visuomeniniam gyvenime. 
Užsukęs svečias į jų namus, visad 
pajunta lietuviškai svetingą šili
mą ir jaukumą.

(x)

Mieli Sydnėjaus 
lietuviai!

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dyba vėl kreipiasi į Jus ir kviečia 
padėti jai atlikti savo pareigą 
Bendruomenei.

Kaip visų organizacijų, taip ir 
Lietuvių Bendruomenės veiklos 

sėkmingumas priklauso visų narių 
susiklausymo ir pastangų.

Viena iš pagrindinių bendruo
menės nario pareigų yra tautinio 
solidarumo ir nario mokesčio mo
kėjimas.

Tas mokestis, turbūt, mažes
nis, negu bet kurios kitos organi
zacijos — būtent 18/- metams, ar
ba 1/6 mėnesiui. Kiekvienas lie
tuvis, kuriam jau suėjo 18 metų, 
turėtų atlikti šią pareigą neragi
namas. bet laisvu noru, jausda
mas, kad šis mokestis yra lietu
vio garbės reikalas. Deja, jį mo
ka tik labai maža lietuvių vi
suomenės dalis — daugumas pa
miršta, arba neprisirengia šio įna
šo padaryti. Kiti neapsimoka tik 
dėlto, kad neranda kam mokėti, 
neranda kas paprašytų.

Todėl dabar ALB Sydnėjaus 
Apylinkės valdyba, susitarusi su 
kitomis apylinkėmis, nutarė suin
tensyvinti mokesčio rinkimą ir 
prašo visus tautiečius visapusiško 
pritarimo.

Visi valdybos nariai yra įgalio
ti tam darbui, o taip pat yra nu
matyta paskirti įgaliotinius mo
kesčiui rinkti.

Valdyba prašo tautiečius pa
lengvinti jos darbą ir nelaukti, kol 
įgaliotiniai aplankys Jus, bet siųs
ti pinigus (18/- už 1957 metus) 
tiesiog Sydnėjaus Apylinkės val
dybos iždininkui šiuo adresu:
. . S. Osinas, 24 Pitt St., Parra
matta. N.S.W. arba sumokėti bet 
kuriam valdybos nariui, sutiktam 
pobūvyje, prie bažnyčios ar minė
jime.

Mes laukiame į šį mūsų kvieti
mą nuoširdaus Jūsų atsiliepimo.

ALB SYDNĖJAUS APYL. 
VALDYBA.

★ šiomis dienomis Sydnėjuje 
viešėjo “M.P.” bendradarbis mel- 
bourniškis Jonas Valys. Jis lankė
si “M.P.” redakcijoje ir susitiko 
su visa eile savo senų bičiulių.

VISAIS PAJAMŲ MOKESČIO IR 
BUHALTERIJOS REIKALAIS 

JUMS PADĖS

Alg. Milašas
Accountant and Registered 

Tax Agent

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

KOREKTŪROS KLAIDA

“M.P.” Nr. 27 (439), Sydnėjaus 
kronikoje “Gražus brolių Stasio- 
nių laimėjimas”, įsibrovė korektū
ros klaida. Atspausta: “Koledže 
mokosi 140 berniukų”, o turėjo 
būti: “Koledže mokosi 1400 ber
niukų”.

DISKUSIJOS 
IR POLEMIKA

Pastaruoju metu sydnėjiškiai pa
rodė itin gyvą susidomėjimą lie
tuviškųjų namų reikalu. Tai ma
tyti ir iš pasisakymų spaudoje.

Pasikeitimas nuomonėmis yra
normalus reiškinys — šitai pade
da išsiaiškinti patį reikalą. Be to, 
tai rodo, kad žmonėms rūpi lie
tuviškojo židinio įsigijimo klausi
mas; kad jie nėra vien tik pasy
vūs savo išrinktųjų valdybų dar
bo stebėtojai, bet ir patys akty
viai dalyvauja reikalų svarstyme. 
Iš kitos pusės, tačiau, kada dis
kusijose nuslystama į asmenišku
mus, kada oponentai, užuot aiš
kinęsi reikalo esmę, pradeda jieš- 
koti kabliukų, kaip savo “prieši
ninką paguldžius ant menčių” įsi
veliama į nesveiką polemiką, šito
kių reiškinių, nukrypimų į asme
niškumus, atsirado besvarstant 
ir Sydnėjaus — Bankstowno lie
tuvių namų klausimą.

šio laikraščio redakcija, būda
ma nuomonės, kad lietuviškosios 
bendruomenės stiprybė yra jos 
paskirų narių bei grupių skirtin
gumų suderinime, bet ne tų skir
tingumų didinime, siūlo laikinai 
šiuo klausimu nutraukti pašnekė-. 
sius per laikraštį ir suintensyvin
ti lėšų telkimą lietuviškiems na
mams įgyti.

šia proga atkreipiame Gero, 
skaitytojų dėmesį, kad nebebus 
spausdinami pareiškimai dėl jų 
įnašų perkėlimo iš vienų L.Na- 
mų kasos į kitų L. Namų kasą. 
Taip pat nebus vietos ir asme
niško pobūdžio polemikai.

Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
rybos ir Bankstowno Lietuvių Na
mų Valdybos pranešimai, straips
niai bei kitokios informacijos, bus 
mielai ir toliau spausdinama ben
druomenės laikraštyje.

“M.P.” Red.

Iš ALB Krašto Valdybos 
Posėdžio

APYLINKIŲ PIRMININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Pastarajame savo posėdyje ALB 
Krašto Valdyba nutarė šiemet su
šaukti ALB apylinkių pirmininkų 
suvažiavimą. Jis įvyks Melbourne 
rugsėjo ar spalio mėn. Data dar 
nėra galutinai nustatyta, kol ne
bus gautas atsakymas iš Mel
bourne apylinkės valdybos, kada ji 
galės šitam suvažiavimui pasi
ruošti.

Pirmą kartą apylinkių pirmi
ninkų suvažiavimas buvo sušauk
tas 1955 m. gale Sydnėjuje.

A. t A. ERNAI SADAUSKIENEI

mirus, Almą, Jolitą, Zigmą, Saulių ir visus artimuosius, gilaus 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

J. Petronienė ir A.R. špokai.
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Parengimu Kalendorius
SYDNĖJAUS LIET. ORGANIZACIJŲ SUSITARIMAS

š.m., birželio mėn. 30 d., Camperdowno parapijos salėje, tuoj po 
pamaldų, įvyko visų lietuviškų organizalijų, veikiančių Sydnėjaus 
ribose, pasitarimas dėl pasiskirstymo kalendorinėmis datomis 1958 m. 
ruošiamiems pobūviams, šokiams Ir minėjimams.

Pasitarime dalyvavo visų didesnių organizacijų atstovai, išsky
rus Cabramattos apylinkę, kuri ir šiemet nerado reikalo pasitarime 
dalyvauti.

Visoms organizacijoms, kurios dalyvavo šiame pasitarime, supra
to jo reikšmę ir parodė gerą valią, kas leido pasiekti gražaus suta
rimo, Sydnėjaus Apylinkės valdyba nuoširdžiai dėkoja ir tikisi, kad 
ir ateityje glaudžiai bendradarbiaujant bus siekiama vieningos veik
los tremtyje.

čia skelbiame 1958 m. sutartą parengimų kalendorių.
Sausio 4 d., šeštadienis — Bankstowno Apylinkė.
Sausio 10 d., penktadienis — Liet "Carritas”.
Sausio 18 d., šeštadienis — Maž. Liet. Bičiulių Draugija.
Sausio 25 d., štštadienis — Sporto Klubas “Kovas”.
Vasario 1 d., šeštadienis — Bankstowno Apylinkė.
Vasario 8 d., šeštadienis —
Vasario 15 d., šeštadienis — Sydnėjaus Apyl. Ir SLM Soc. Glob. D-ja.
Vasario 16 d., sekmadienis —
Vasario 22 d., šeštadienis — Gavėna.
Kovo 1. d., šeštadienis — ”
Kovo 8 d., šeštadienis — ”
Kovo 9 d., sekmadienis — Katalikų Kultūros D-ja.
Kovo 15 d., šeštadienis — “Kovo” metinis susirinkimas.
Kovo 22 d., šeštadienis — Gavėnia.
Kovo 29 d., šeštadienis — ”
Balandžio 5 d., šeštadienis — ”
Balandžio 6 d., sekmadienis — “Kovas”.
Balandžio 19 d., šeštadienis'— Lietuvių Inž. ir Arch. Sąjunga.
Balandžio 26 d., šeštadiesis — Skautai.
Gegužio 3 d., šeštadienis — “Dainos” choras.
Gegužio 10 d., šeštadienis — Bankstowno Apylinkė.
Gegužio 11 d., sekmadienis — Sydnėjaus Apyl. susitarusi su jaun. Org.
Gegužio 17 d., šeštadienis — “Kovas”.
Gegužio 24 d., šeštadienis — Sydnėjaus Apylinkė.
Gegužio 31 d., šeštadienis — LVS “Ramovė”.
Birželio 7 d., šeštadienis — Skautai.
Birželio 14 d., šeštadienis — Baltų Komitetas.
Birželio 21 d., šeštadienis — Sydnėjaus Lietuvių Namų Taryba.
Birželio 28 d., šeštadienis — Bankstowno Apylinkė.
Liepos 5 d., šeštadienis — “Kovas”.
Liepos 12 d., šeštadienis — Bankstowno Apylinkė.
Liepos 19 d., šeštadienis — Sydnėjaus Apylinkė.
Liepos 26 d., šeštadienis — Maž. Liet. Bičulių Draugija.
Rugpjūčio 2 d., šeštadienis — Bankstowno Apylinkė.
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis — LVS “Ramovė”.

^Rugpjūčio 16 d., šeštadienis — “M.P/’ spaudos bailus.
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis —
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis — “Kovas”.
Rugsėjo 6 d., šeštadienis — Sydnėjaus Apylinkė.
Rugsėjo 7 d., sekmadienis — ” ”
Rugsėjo 13 d., šeštadienis — Skautai.
Rugsėjo 20 d., šeštadiesis — Bankstowno Apylinkė.
Rugsėjo 27 d., šeštadienis — “Kovas”.
Spalio 4 d., šeštadienis — SLM Soc. Globos Draugija.
Spalio 11 d., šeštadienis — Bankstowno Apylinkė.
Spalio 18 d., šeštadienis — Sydnėjaus Apylinkė.
Spalio 25 d., šeštadienis — Buv. Pollt. Kalinių Draugija.
Lapkričio 1 d., šeštadienis — Skautai.
Lapkričio 8 d., šeštadienis — Bankstowno Apylinkė.

! Lapkričio 15 d., šeštadienis — Sydnėjaus Lietuvių Namų Taryba.
'Lapkričio 22 d., šeštadienis — LVS “Ramovė”.
Lapkričio 23 d., sekmadienis — Sydnėjaus Apyl., susitarusi su “Ra

move” ir Savanorių Kūrėjų Draugija.
I Lapkričio 29 d., šeštadienis — “Kovas”.
Gruodžio 6 d., šeštadienis —

, Gruodžio 13 d., šeštadienis —
Gruodžio 20 d., šeštadienis —
Gruodžio 27 d., šeštadienis — Sydnėjaus Apylinkė.
Gruodžio 26 d., penktadienis — Buv. Politinių Kalinių Draugija.
Gruodžio 31 d., trečiadiesis — “Kovas” ir Bankstowno Apylinkė.

1) Visos organizacijos, kurios dar norėtų užimti datas, kurios 
nėra užimtos, prašomos tartis su ALB Sydnėjaus Apyl. valdybos pir
mininku V. Bukevičium: Tel. BO 648 Ext. 653 (darbo metu) arba su 
A. Adomėnu: Tel. LM 4146 vakarais.

2) Jeigu kuri nors organizacija negalėtų išnaudoti numatytos 
kalendorinės datos, prašome pranešti iš anksto augščiau nurodytais 
telefonais.

. V. Bukevičius. *
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos

Pirmininkas

PADĖKA

Pajūrio vakaro rengimo talki
ninkams: “Kovo” Meno grupės va
dovei Aid. Bernotaitei ir šokėjoms 
“čigonėms”, p.p. Ir- dilytei, J. 
Petronienei, V. Bernotui. M. Pet
roniai ir EglyČiui nuoširdžiai dė
kojame.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Sydnėjaus Skyrius.

— ★ —
PADĖKA

Mano Australijon grįžimo pro
ga sutikimo dalyviams ir organi
zacijoms, jų tarpe didžiai gerbia
miems kun. dr. Jatuliui ir kun. 
Kungiui, reiškiu gilią padėką. 
Taip pat nuoširdžiai dėkoju Ade
laidės Moterų Sekcijai, surengu
siai \nan iškilmingas ir nuošird
žias pagerbtu ve s, ir visiems svei
kinusiems mane ta proga ir apdo
vanojusiems gėlėmis.

N. Varnauskienė.

PATIKSLINIMAS

“M.P.” Nr. 28 (430), informa
cijoje — Ministoris atsako į klau
simus — parašyta, kad “Pagal 
veikianti įstatymą Australijos vy
riausybė gali deportuoti už “blogą 
elgesį” net ir pilietybę priėmusį 
naująjį ateivį į jo kilmės kraštą”.

čia turėta galvoje atvejis, ka
da Sov. Sąjungos ar Jos sateliti
nės valstybės vyriausybė gali pa
reikalauti gražinti asmenį į jo kil
mės kraštą už ten jo padarytus 
“kriminalinius nusikaltimus”, šia 
prasme tad ir reikia suprasti mi- 
nisterio atsakymą.

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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