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VĖLINĖS
Kiekvienais metais, kai mūsų 

gimtojo krašto žemelę nuklodavo 
geistų, rudens šalnos pakąsti me
džių lapai, prisimindavome savo 
mirusius. Vėlines švenčiame ir 
čia. Tik šiame krašte mirusiųjų 
prisiminimo dieną esti pavasaris. 
Tad mums lyg ir neįprasta, ir ta 
gilios tradicijos diena praranda 
dalį mistiškumo, kurį išgyvenda
vome per Vėlines Lietuvoje.

Metų laikai tačiau neturi lemia
mos reikšmės. Jie negali pakeisti 
ar turėti įtakos mūsų gražiems 
papročiams nei tradicijoms. Per 
Vėlines mes ir čia jungiamės min
tinis su savo artimaisiais, pabai
gusiais varganą šios žemės kelio
nę: su visais broliais ir sesėmis 
mirusiais gimtame krašte ar toli 
nuo Jo, normalia mirtimi ar žuvu
siais kovoje dėl tėvynės laisvės, 
ištrėmime ar kitaip atplėštais nuo 
motinos tėvynės.

Vėlinės, gilaus susikaupimo ir 
susimąstymo diena, su mirusiais 
bendravimo diena; sykiu ji prime
na, kad viskas, kas žemėje turi 
pradžią, turi ir pabaigą, tad rei
kia gyventi taip, kad negultumoi 
į kapą nepalikęs ženklo, jog žmo
gumi esi buvęs.

KRISTAUS 
KARALIAUS ŠVENTĖ

Kasmet spalio mėn. paskutini 
sekmadienį visame katalikiškame 
pasaulyje švenčiama Kristaus Ka
raliaus šventė, kurią įsteigė po
piežius Pijus XI, 1925 metais už
baigdamas Jubiliejinius šventuo
sius Metus. Savo enciklikoje po
piežius išaiškina Kristaus kara

liškumą, Jo reikšmę mūsų dienoms, 
kad patys tikintieji, Kristų geriau 
pažinę, sąmoningai ir su meile Jį 
išpažintų visose modernaus gyve
nimo formose ir srityse.

Nobelio Premijos
Nobelio literatūros premija už 

šiuos metus paskirta prancūzui 
romanistui ir filozofui Albert Ca
mus.

Jo varžovas buvo prancūzas An
dre Malraux ir italas Alberto Mo
ravia.

A. Camus yra 44 metų amžiaus. 
Lietuviškai jo ištisinės knygos ne
turime, tik ištraukų periodikoje. 
Plačiau su A. Camus ir jo kūryba 
yra supažindinęs savo skaityto
jus “Literatūros Lankų” žurnalas.

Nobelio taikos premija paskirta 
buvusiam Kanados užsienių reika
lų ministeriui Lester B. Pearson.

Jis yra buvęs profesorius, nuo 
1928 metų dirbęs kaip diplomatas, 
o dabar verčiasi žurnalistika.

Paskutinį kartą taikos premija 
buvo paskirta 1954 m.

Nobelio chemijos premija pa
skirta Aleksandrui Todd, žymiam 
Kembridžo biologui.

IZRAELIS TAIP PAT NORI 
GINKLŲ

Izraelio vyriausybė, matydama 
kaip Egiptą ir Siriją Maskva pa
verčia savo ginklų sandėliais, ke
lia balsą, kad ir Izraeliui jam 
draugingos valstybės parūpintų 
daugiau šaudymo priemonių.

NUBAUDĖ ŠNIPUS

Amerikoje už šnipinėjimą so
vietams Jack Soble nuteistas 7 m*, 
Jacob Albom 5 m., o Soble žmo
nai bausmė sumažinta iš 4,5 iki 4 
metų.

PO

Tris dienas trukę pašnekesiai 
Vašingtone tarp JAV-bių prezi
dento ir Anglijos ministerio pir
mininko bei jų patarėjų, rodo, 
kad šios dvi valstybės pasiekė pil
no susitarimo tais klausimais, ku
rie šiandien Vakarų sąjunginin

kams labiausiai ir rūpi: vieningo ir 
darnaus bendradarbiavimo politi
nėje, ekonominėje ir karinėje 
plotmėje.

Susitarus bendradarbiauti ato
minių ginklų gamyboje, pasidali
nant darbo sritimis, kad išvengus 
bereikalingų išlaidų ir laiko gaiši
nimo, Amerika koncentruosis ga
myboj vieno tipo, gi Anglija kito 
tipo ginklų gamyboj ir moksliniuo
se išradimuose. Jie pasikeis infor
macijomis ir patyrimu, nors dirb
tų ir atskirai.

Politinėje srityje abudu kraštai 
laikysis vienos linijos, nes Mask
vos politika lygiai grėsminga kiek
vienam atskirai, kaip lygiai abiems 
kartu.

Glaudaus bendradarbiavimo bus 
siekiama ir ekonominėje plotmė
je.

Amerikos ir Anglijos susitari
mas, kurį Macmillan pavadino 
reikšmingiausiu, kiek jis atsime
na, šių kraštų bendradarbiavime 
įvykiu, grąžino pasaulio pusiau
svyrą, nes pastaruoju metu Sov. 
Sąjungos propaganda buvo pasie
kusi tai, kad daugelis pradėjo 
būgštauti, jog Maskva ima pasau
lio politikos vairavimą i savo 
rankas.

Vašingtono pasitarimų rezulta

NAUJOS PJAUTYNĖS KREMLIUJ
MARŠALAS PRAKIŠO — LAIMĖJO SEKRETORIUS

KOVA DĖL VALDŽIOS IR ĮTAKOS KREMLIUJE AŠTRĖJA. IŠ 
BALNO IŠMESTAS GYNYBOS MINISTERIS MARŠALAS ŽUKO
VAS. JO VIETON PASKIRTAS MARŠALAS MALINOVSKIS.

Kremliaus vadai, kaip gero cir
ko administratoriai, pakiša vis 
kokią naujovę, idant publika ne
nuobodžiautų.

šį kartą užkliūta už Sovietų Są
jungos herojaus, Sov. Sąjungos 
krašto gynybos ministerio maršalo 
Žukovo, kuris pašalintas iš parei
gų-

Naujuoju krašto gynybos minis- 
teriu paskirtas maršalas Rodion 
Malinovskis, II Pasauliniame ka
re vadovavęs raudonosios armijos 
divizijoms reikšminguose frontuo
se, gabus karininkas, bet neturįs 
nei tokio populiarumo armijoj, nei 
liaudyje, kaip Žukovas. Tai visai 
kito kalibro karys ir paklusnus 
Chruščevui.

Maršalas Žukovas buvo užkopęs 
ne tik ant pačio viršutinio laipto 
karinėj karjeroj — partijoj jis 
buvo pilnateisis komunistų parti
jos centro komiteto prezidiumo 
narys.

Maršalas Žukovas apie jo paša
linimą iš ministerio posto išgirdo 
vos grįžęs iš kelionės po Jugosla
viją ir Albaniją. Iš aerodromo 
jis buvo nuvežtas tiesiog į Krem
lių, kur jis ir sužinojo šią naujie
ną. Formaliai ir oficialiai reikalas 
buvo sutvarkytas komunistų par
tijos centro komiteto posėdyje, 
kur Chruščevui pasisekė surinkti 
pakankamą balsų daugumą ir Žu
kovo pašalinimas buvo galutinai

nuspręstas. Žukovas posėdyje ne
dalyvavo.

Vakarų politiniai stebėtojai ma
no, kad Žukovas greičiausiai gaus 
kokią tarnybą, gal karinės akade
mijos lektoriaus, gal šiaip “ne
kenksmingą” darbą, nors kiti spė
ja, kad jam gali būti pavestos ir 
labai atsakingos pareigos. Yra to-» 
kių, kurie mano jį atsisėsiant į 
ministerio pirmininko kėdę, o Bul
ganinas perimsiąs maršalo Voroši- 
lovo postą — tapsiąs Augščiausios 
tarybos prezidiumo pirmininku. 
Chruščevas užsienio spaudos ats
tovams pareiškė, kad Žukovui bus 
duotas darbas “pagal jo pasiruo
šimą ir kvalifikacijas”. Atrodo 

tikresnė nuomonė, kad Žukovas ne
gaus paaugštinimo.

Žukovo nušalinime įžiūrima ko
munistų partijos pastangos paim
ti visiškon savo kontrolėn raudo
nąją armiją, kuri, Žukovui vado
vaujant, atsidūrė jei ir ne rivali- 
zuojančioj padėtyj, tačiau nebuvo 
ir paklusniu partijos įrankiu. Bet
gi svarbiausia Žukovo nušalinimo 
priežastis — Chruščevas norėjo 
atsikratyti rimčiausio varžovo. Ir 
jam tai pasisekė — partijos pir
masis sekretorius laimėjo prieš 
maršalą.

Kova dėl valdžios Kremliuje nė
ra baigta. Ji tęsis ir toliau. Tik 
Chruščevo pozicijos žymiai sustip
rėjo. Jam dabar tereikės atsikra

VIENINGAS FRONTAS
EISENHOWERIO — MCMIL LAND PASIKALBĖJIMO

tai labai palankiai vertinami lais
vojo pasaulio spaudos, bet sykiu 
primenama, kad valstybių vyriau
sybių vadų susitarimai ne visada 
paraidžiui įgyvendinami praktiko
je. Ir šiuo atveju, JAV-bių kong
resas turės pakeisti įstatymą, ku
ris draudžia atidengti atomines 
paslaptis kitai valstybei. Ikšiol 
amerikiečių moksliniu patyrimu 
negalėjo pasinaudoti anglai ( ir 
negalės), kol galios tas įstatymas. 
Šie moksliniai išradimai nepriei
nami nei prancūzams, nei kana
diečiams, nei australams ar ki
tiems Vakarų sąjungininkams.

Nežiūrint į tai, Vašingtono pa
sitarimai gražino laisvojo pasaulio 
tautoms pasitikėjimą ir viltį, kad 
prieš komunizmo grėsmę stovi vie
ningas ir tvirtas frontas.

BOMBA IZRAELIO 
PARLAMENTE

Pereitą savaitę Izraelio parla
mente posėdžio metu, ant vyriau
sybės stalo, prieš pat ministerį 
pirmininką, su dideliu trenksmu 
sprogo rankų darbo bomba. Min. 
pirm. Ben Gurion lengvai sužeis
tas. Labiausiai nukentėjo tikybų 
reikalų ministeris Mose šapiro. 
Sužeisti užsienių ir transporto mi
nisterial. Nukentėjo ir daugiau 
žmonių.

Bomba sviesta iš publikos gale
rijos, kada vyko karšti debatai 
užsienio politikos klausimais. Po
licija areštavo Duek Hacohen, 30 
metų amžiaus iš Irako kilusį žydą.

Naujos Raketos
Iš Vašingtono pranešama apie 

sėkmingus bandymus su naujo ti
po raketomis, kurių viena iššauta 
Floridoje “susirado” lėktuvą už 
100 mylių virš Atlanto ir jį nu
mušė. Pasisekė bandymas ir su taip 
vadinama “Thor” raketa, kuri tai
kinį “susiranda” už 1500 mylių. 
“Bomarc” raketa iškilo 60.000 pė
dų prieš smogdama bandymui 
skirtą lėktuvą.

Ekspertai teigia, kad naujosios 
amerikiečių raketos, po sėkmingų 
bandymų, kurių viena pasiekusi 
augštį, “kokio nėra ikšiol pasie
kęs joks žmogaus gaminys”, rodo 
amerikiečius erdvės užkariavime 
stovint pirmoj vietoj. Bandymai 
vyksta beveik kasdien.

TITO NEVAŽIUOS MASKVON

Iš Belgrado pranešama, kad Ju
goslavijos prezidentas maršalas 
Tito nevyks į 40 metų revoliucijos 
sukakties iškilmes Maskvon, kaip 
apie tai buvo planuota. Praneša
ma, kad Tito staiga susirgęs ašt
riu lumbago.
f) Iš Welingtono pranešama, kad 
“naturalizuoti australai” numato
ma įsileisti į N. Zelandiją 3 mė
nesių laikotarpiui be specialaus 
leidimo.

PASAULIEČIŲ APAŠTALAVIMO 
KONGRESAS

Prieš kurį laiką Romoje pasi
baigė Pasauliečių Apaštalavimo 
II Pasaulinis kongresas, kuriame 
dalyvavo atstovai iš viso katali
kiškojo pasaulio — iš daugiau 
kaip 80 tautų: kardinolai, vysku
pai, kunigai, katalikų veikimo žy
mieji pasauliečiai, jų tarpe ir lie
tuviai. Kongreso pradžoje popie
žius visus dalyvius priėmė iškil
mingoje audiencijoje, pasakyda
mas reikšimngą kalbą. “L’ Osser- 
vatore Romano” šią kalbą atspau
de ištisai ir ji sudaro per 1000 
spaudos eilučių.

PROFESORIŲ IR STUDENTŲ 
DĖMESIUI

Kažkurie pietryčių Azijos kraš
tai, kaip Burma, Indija, Pakista* 
nas, Vietnamas ir Kong Kongas 
j ieško profesorių bei lektorių. Taip 
pat yra galimybė tuose kraštuo
se Rytų studijoms — kalboms, is
torijai, filozofijai, ariheologijai 
gauti stipendijas.

Suinteresuoti profesūra ar sti
pendija kreipiasi į Lietuvos Lais
vės Kovotojų (Committee for Free 
Lithuania) 70 Fifth Ave., New 
York 11, N.Y., U.S.A.

• Apie du ^penktadaliai visų pa
saulio gyventojų yra neraštingi, 
o du trečdaliai tokių nemokančių 
nei skaityti nei rašyti gyvena 
Azijoje.
• Vengrijoj nuteisti 4 žymūs 
vengrų rašytojai. Jie visi ilgesnį 
ar trumpesnį laiką dar prieš teis
mą buvo laikomi kalėjime.
• Dėl savo ekonominės politikos 
negavusi parlamento pasitikėjimo, 
turėjo atsistatydinti Suomijos vy
riausybė.
• Lenkų komunistų partijos laik
raštis “Nowe Drogi” skelbia, kad 
komunistų partija nuo 1948 metų 
sumažėjo 100.000 narių. Ji šiuo me
tu jų turi 1.300.000. Per 40% par
tijos narių sudaro valstybės tar
nautojai ir visi tie, kuriais remia
si valstybės aparatas. Ūkininkų 
šioj partijoj tėra 12.8% (buvo 
16.9%).

tyti Molotovo, Malenkovo, Kaga- 
novičiaus ir Žukovo draugų, žy
miai mažiau reikšmingų varžovų, 
teisingiau anųjų satelitų.

Ar šitai turės įtakos Sov. Sąjun- 
gos politikai? JAV-bių užsienių 
reikalų ministeris Dulles pasakė, 
kad nors karas “nėra už artimiau
sio kampo”, bet reikia budėti nes 
valstybės, tokios kaip Sov. Sąjun
ga, viduje vykstant sukrėtimams, 
galima laukti, kad valdžioj sėdį 
žmonės mėgins nukreipti savo gy
ventojų ir užsienio dėmesį organi
zuodami sukrečiančius įvykius už
sieniuose. čia, atrodo, turima gal
voj, kad Chruščevo klika gali su
kelti naują audrą Vid. Rytuose. 
Tiesa, Turkijos ambasados baliu
je Maskvoje, kuriame su savo pa
lydovais dalyvavo ir Chruščevas, 
jis davė suprasti, kad karo pavo
jaus įtampa lyg sumažėjusi.

SPUTNIKO
NEBESIGIRDI

Pasirodys Sputnikas 
Nr. 2

Iš Maskvos pranešama, kad ra
dijo stotys jau nebegirdi Sputniko 
“blyp, blyp” signalų.

Dirbtinis žemės satelitas aplink 
žemę apskriejo 382 kartus ir pada
rė 10 milionų mylių kelią.

Kiek anksčiau buvo skelbta, kad 
jo skridimo greitis lėtėja ir jį ap
lenkęs jį iššovusios raketos kiau
tas, ikšiol skridęs Sputnikui iš 
paskos.

Maskva praneša, kad už kelio
likos dienų paleis Sputniką Nr. 2.

KELIAS ATGAL
Du komunistiniai kraštai grįžta 

prie individualaus ūkio sistemos.
Jugoslavija, įsigalėjus po ka

rui komunizmui, pradėjo žemės 
ūkio kolektyvizaciją ir, žinoma, to 
pasėkoje smuko žemės ūkio našu
mas. Ūkininkai kolektyvizacijai 
buvo labai priešingi. Komunistų 
partija persigalvojo ir nutarė grįž
ti prie “senosios tvarkos”, tiktai 
apribodama privatinių ūkių dydį 
— iki 25 akrų. Iki šiol panaikinta 
jau 90% kolchozų. Ūkinė padėtis 
žymiai pasitaisė. Jugoslavijos že
mės ūkio žinovai teigia, kad po 6 
metų kraštas galės pats išsimai
tinti.

Prieš karą Jugoslavija ekspor
tuodavo grūdus, o po kolektyviza
cijos ikšiol turėdavo įsivežti) iš 
svetur. Vien iš JAV-bių importuo
jama 100.000 tonų kviečių kas
met.
Denzcionalizaciją ir kolchozų pa

naikinimą palaipsniui vykdo ir Go- 
mulkos valdoma Lenkija.

BILIETAS J MĖNULĮ

Prancūzų turizmo bendrovė pa
siskelbė pardavinėjanti kelionei i 
mėnulį ir atgal bilietus po £ 500. 
Skelbime rašoma, kad pradžioje 
mėnulyje turistai tegalėsią pabu
voti parą ar dvi, nes ilgesniam 
laikui apsistoti trūksią viešbučių. 
Bendrovė praneša beveik visas ke
lionės ir gyvenimo mėnulyje smul
kmenas, tik nepasako, kada bus 
galima pradėti pačią kelionę.

IŠ ALB KRAŠTO
VALDYBOS POSĖDŽIO

Spalio 26 d. įvyko eilinis ALB 
Krašto Valdybos posėdis. Valdybos 
iždininkas V. Simniškis referavo 
M.P. finansinę padėtį ir patiekė 
š.m. I pusmečio detalizuotą apy
skaitą.

Verčamasi iš prenumeratos ir 
skelbimų pajamų. Konstatuota, 
kad nemažas skaičius skaitytojų 
delsliai apsimoka prenumeratą, 
kas sudaro laikraščiui leisti sunku
mų. Metams baigiantis pradeda 
stigti pinigų. Nutarta kreiptis į 
visus skolininkus, kad šie nedels
tų apsimokėti prenumeratą ir at
silygintų už skelbimus.

“Mūsų Pastogės” spaudos ba
liaus apyskaita rodo, kad balius 
davė apie £ 350 pelno, šiemet ke
liasdešimt svarų gauta mažiau, 
negu pernai, nes šiemet gerokai 
pašoko baliaus rengimo išlaidos.

Aptarti švietimo — Kultūros 
Tarybos, veikiančios prie Krašto 
Valdybos, darbai ir ateities planai. 
I Tarybą, susitarus su Lietuvių 
Kultūros Fondo Australijos Val
dyba, pilnateisiu nariu įeina L.K. 
Fondo švietimo vadovas Ant. Krau
sas, kuris sutiko rūpintis lituanis
tinio švietimo reikalais. Artimiau
sių darbų plane yra švietimo — 
kultūros tarybų suorganizavimas 
prie ALB apylinkių valdybų. To
kią tarybą pirmoji suorganizavo 
Adelaidės Apylinkės valdyba. Ji 
sudaryta iš LKF Adelaidės sky
riaus, mokytojų ir kitų visuome
ninių organizacijų atstovų.

Praeitame ALB Krašto Tarybos 
suvažiavime, dėl laiko stokos, ne
spėta išdiskutuoti Bendruomenės 
statuto pakeitimo projekto. Suva
žiavimo šrinktos komisijos siūly
mai ir rekomendacijos perduota 
dabartinei Krašto Valdybai, ši su
darė statuto projektui paruošti ko
misiją, į kurią pakvietė Leonardą 
Karvelį (pirmininkas), A. Rusą ir 
A. Mauragį. Komisija baigė darbą, 
šiame posėdyje susipažinta su jos 
projektu. Krašto Valdyba projek
tą, su savo pastabomis, išsiunti
nės apylinkių valdyboms ir ALB 
Krašto Tarybos nariams pareikš
ti savo nuomonei. Galutina sta
tuto redakcija bus patiekta Krašto 
Tarybos suvažiavimui patvirtinti.

Svarstant Australijos Lietuvių 
Metraščio klausimą, konstatuota, 
kad jį iš kalno užsisakiusių skai
čius ikšiol nėra didelis, tad su
telktos sumos neužtenka darbui 
pradėti. Prieš pradedant spaus
dinti, spaustuvei reikės įmokėti 
bent 350 svarų popieriui užpirkti, 
reikės pinigų už klišių gaminimą 
ir kt. Krašto Valdyba kviečia vi
sus Australijos lietuvius, ypač 
ALB apylinkių valdybas ir visų 
organizacijų vadovybes paremti 
Metraščio išleidimą, užsiprenume
ruojant jį iš kalno ir paakinant 
tai padaryti jų narius.

Iš kalno užsisakant — prenu
meratoriams Metraštis minkštais 
viršeliais kaštuos £ 1.10.0, kieta
me įrišime — £ 2.0.0. Paskirais 
egzemplioriais perkant, minkš
tais viršeliais kaštuos £ 2.O.O., o 
kietais £ 3.0.0.

Nutarta ir šiemet išleisti “Mū
sų Pastogės” nemokamu priedu 
sieninį kalendorių, kuris bus pra
dėtas siuntinėti skaitytojams 
gruodžio mėn. vidury. Pirmiausiai 
jį gaus susimokėjusieji M.P. pre
numeratą už 1958 metus. Neatsi
lyginusiems už šiuos metus, ka
lendorius nebus siuntinėjamas.

1
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Spalio 27 d. įvyko A.L. Metraš
čio Redakcines Kolegijos posėdis, 
į kčrį buvo pakviesti ALB Krašto 
Valdybos pirm. St. Kovalskis, 
Sydnėjaus skyriaus redaktorius 
Br. Žalys ir senosios lietuvių imi
gracijos skyriaus redaktorius Jur
gis Reisgys.

Išdiskutavus Metraščio planą, 
susipažinus su atliktais darbais, 
nutarta paspartinti Metraščiui 
medžiagos telkimą. Numatoma pir
muosius rankraščius spaustuvei ati
duoti tuoj po Naujų Metų.

čia trumpai supažindiname 
skaitytojus su Metraščio planu.

Po įžangos, kuri suglaustai nu
matoma duoti ir angliškai, bus 
patiekta žinių apie gyvenamąjį 
kraštą — šiame puslapyje bus at
spaustas ir Australijos žemėlapis, 
sutartais ženklais pažymint lietu
vių apgyventas vietoves.

Atskirame skyriuje bus apžvelg
ta senosios kartos lietuvių ateivių 
įsikūrimas, jų organizacinė bei 
kultūrinė veikla.

Po II-jo Pasaulinio karo atvy
kusių lietuvių gyvenimas šiame 
krašte bus fiksuojamas nuo pirmo
jo transporto atvykimo, kada per 
400 lietuvių, lygiai prieš 10 metų, 
pasiekė Australijos krantą, čia 
bus atžymėtas gyvenimas stovyk
lose, organizacinio darbo užuomaz-' 
gos, koncertai, parodos, bei kitokį 
pasirodymai; gyvenimas darbovie
tėse ir prievarinis išsisklaidymas.

Atskiru skyrium eis formalus 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės gimimas ir kaip organizuoto 
junginio reiškimasis; krašto tary
bos suvažiavimai, kultūriniai, li
tuanistinio švietimo, socalinės glo
bos klausimai ir kt. Tai daugiau 
bendro pobūdžio apžvalga, tačiau 
atremta į faktus ir datas.

Organizuotas reiškimasis ben
druomenėje — atskiras skyrius, 
kuriame bus apžvelgtos visos vi
suomeninės — kultūrinės organi
zacijos, turinčios visuotinumo po
būdį, kurias pavadintume centri
nėmis: Lietuvių Kultūros Fondas, 
Skautai, A.L. Katalikų Federacija, 
Kunigų Sekretoriatas, Sportas, 
■Šviesos Sambūris, Tautos Fondas 
ir kt., trumpai supažindinant su 
jų tikslais ir konkrečia veikla, at
remta į faktus ir datas.

DARBAS EINA PIRMYN
A. L. METRAŠČIO

REIKALU

Metraštyje bus Australijoje gy
venančių literatų kūrybos Ir dai
lininkų darbų iliustracijų. Apla
mai, nuotraukų tilps 50-70.

Ekonominis lietuvių įsitvirtini
mas šiame krašte taip pat bus at
žymėtas — verslininkai turės ats
kirą skyrių.

Bus sužymėti ir svarbesnių or
ganizacijų, institucijų, verslamo- 
nių bei profesionalų adresai.

Plačiausiai lietuviškasis gyveni
mas atsispindės šiuose skyriuose: 
Lietuviai New South Wales, A.C.T. 
— Canberroj, Vietoti jo j, Pietų 
Australijoj, r Vakarų Australijoj, 
Tasmanijoj, Queenslande. Paskiro
se vietovėse medžiaga bus grupuo
jama pagal ALB organizacinę 
struktūrą, apylinkių ir seniūnijų 
ribas imant pagrindam

šiuose skyriuose, kaip ir visame 
Metraštyje, dėl vietos ribotumo, 
medžiaga patiektina prisilaikant 
enciklopedinio metodo, vengiant 
aprašomosios frazeologijos.

Metraščio Redakcija, turėdama 
prieš akis labai didelę atsakomy
bę ir pasiimto darbo svarbumą, 
norėdama, kad nei vienas mūsojo 
gyvenimo reikšmingesnis faktas 
neliktų neatžymėtas, žino, kad 1i 
įveiks visus sunkumus, jei susi
lauks nuoširdžios talkos iš visos 
bėndruomenės. Tad kviečiame 
ALB apylinkių valdybas, veikian
čių ir užsidariusių organizacijų, 
sambūrių ir aplamai visų organi
zuotų vienetų vadovus, kruopščiai 
paruošti ir prisiųsti Metraščio 
Redakcijai konkrečios veiklos ap
žvalgas. Paskiri asmenys, turį at- 
žymėtinų momentų iš gyvenimo 
darbovietėse, kuriose spietėsi di
desnės lietuvių grupės (cukrinių 
nendrių laukuose, Water Board 
palapinėse ir “cementiniuose gra
buose”, geležinkelių barakuose, 
anglių kasyklose ir kt.), gražiai 
pataikaus prisiųsdami aprašymų 
ir nuotraukų. Visais atvejais at- 
simintina, kad labai svarbu teisin
gi faktai ir tkslios datos, ar nuro
dyti bent metus ir mėnesį.

Metraščio Redakcinę Kolegiją 
sudaro J. Kalakauskas — Kala- 

koriis, redaktorius, nariai: Vincas 
Kazokas, Julius Veteikis ir dail. 
Vaclovas Ratas.

Metraščio Red. adresas: 21 .Ma
zarin St, Heme Bay, N.S.W.

METRAŠČIO REDAKCIJA.

Sauja Derliaus
Nidos Knygų Klubas, Londone, 

išleidžia K. Barėno, “Europos 
Lietuvio” redaktoriaus paruoštą 
lietuvių literatūros skaitymų kny
gą — Sauja derliaus. Tai didelė, 
550 puslapių knyga, kurioje skai
tytojas ras beveik visus mūsų li
teratūroje pasireiškusius autorius: 
čia su pluoštu eilėraščių, čia su bū
dingiausia- proza — ištraukomis 
net ir ištisais trumpesniais kūri
niais.

šioji knyga išeis dar šiemet. Ją 
gaus visi Nidos Knygų Klubo na
riai, sumokėję kaip už du eilinius 
klubo leidinius: Australijoje kaš
tuos neįrišta 10 šil. — kietame 
viršelyje 30 šil.

BRAZILIJOS LIET. METRAŠTIS

Kun. Juozo Janilionio redaguo
tas Metraštis išėjo Rio de Janeiro 
mieste.

Garsėja Lietuvis 
Dailininkas

Pietų Afrikoje pastaruoju metu 
labai iškilo dailininkas P. Dum- 
šaitis, kuris čia laikomas vienu 
žymiausių dailininkų ir jo darbai 
turi augščiausį įvertinimą. Dail. 
Dumšaitis intensyviai dirba ir- ne
trukus suruoš dvi savo kūrinių 
parodas.

P. Dumšaitis yra mažlietuvis. 
Dumšos ir Putinaitės Dumšienės 
sūnus, visur skelbiasi ir pasirašo 
lietuviu. P. Afrikoje jis visada 
spaudoje mnimas kaip lietuvis dai
lininkas.

Prieš kurį laiką Pietų Ameri
koje nepaprastai iškilo lietuvis 
dail. Rimša.

TEGUL NORS MENKA 
DALIS NUO TAVO GĖRYBIŲ 
STALO TENKA VOKIETIJOJE 
VARGSTANTIEM LIETUVIAM.

Dalgis ir mašina
Vilniuje šiais metais išėjo kny

ga, išleista Valstybinės politinės ir 
mokslinės literatūros leidyklos. 
Tai Lietuvos mokslų akademijos 
Ekonomikos instituto darbų III 
tomas, pašvęstas temai: “Kolūkių 
ekonomikos stiprinimo ir vystymo 
pagrindiniai klausimai” (Vilnius 
1957, 254 pusi.). Knygą parašė 
autorių kolektyvas, panaudojus 
Dotnuvos mašinų traktorių stoties 
aptarnaujamos zonos kolchozų 1952 
-54 metų gamybinės veiklos duo-1 
menis.

Tame veikale gana atvirai ati
dengiami kai kurie ypatingai bū
dingi Lietuvos kolchozinės prakti
kos faktai. Pvz., šitas: Kai ku
riuose aprašomuose kolchozuose 
neįvykdomos išdirbimo normos nu
imant javus javapjovėmis, gi iš' 
kitos pusės tos normos viršijamos 
čia, kur panaudojama ne mašinos, 
o dalgiai! Kitaip tariant, tuose 
kolchozuose dalgiai pasirodė pra
našesni už mašinas, žinoma, kad 
tai nenormalu. Dirbant mašinomis, 
normos neįvykdomos dėl mašinų 
susidėvėjimo, ar blogai atlikto re
monto. Visa tai, esą, mažina kol- 
chozininkų suinteresuotumą nau
doti mašinas. Kaip nemažins su-j 
interesuotumą, jei paprastais dal
giais daugiau atliekama, negu to
mis sovietinės propagandos nuo-, 
lat garsinamomis MTS mašino
mis.

Už kokios trejetos mėnesių ir 
vėl švęsime Vasario 16-tąją. Rū
pestingesnės valdybos jau dabar, 
turbūt, pradeda svarstyti minėji
mo planus: .jieško būdų išsiplėsti 
iš šablono ir ateinantį minėjimą 
stengsis suruošti originaliau, įdo
miau. Visi sutiksime, kad uždavi
nys nėra lengvas...

Vienaip ar kitaip begalvotumė
me, Vasario 16-toji yra pati pras
mingiausia ir istoriškai reikšmin
giausia mūsų tautinė šventė. Ren
gėjai, jieškodami priemonų minė
jimą padaryti įdomesnį, negali ta
čiau jo nupiginti pramoginio po
būdžio divertismentais. Anaiptol, 
reikėtų sudaryti iškilmingą, pilną 
rimties ir susikaupimo, kuone aka
deminę nuotaiką. O tokiuose rė
muose nelengva sugalvoti ką nors 
naujo, kad būtų kitaip, negu kas
met.

Pagrindinę minėjimo dalį, pa
prastai, sudaro paskaita. Paskai
tų būna kartais ir labai įdomių, 
kruopščiai paruoštų ir aktualių. 
Ją skaito mūsų kaimynas, kurį vi
si gerai pažįstame, tuose pačiuose 
pobūviuose linksminamės, tą pa
čią kasdienybę su juo kartu leid
žiame. O per minėjimą, štai, šitas 
mūsų kaimynas, ant scenos užsi
lipęs, skaito paskaitą. Gal ir labai 
puikią paskaitą, bet ... Perdaug 
artimai pažįstamo žmogaus pas

I
 Bernardas Brazdžionis S

KANKINIŲ PALIKIMAS §

Iš mūsų degančių žaizdų jūs gėrėt ugnį, g

Ir ji neleido, kad apaktumėt nakčia; g

Jūs mūsų tiltu ėjot per bedugnę, g

Ii’ nepaklydot nei anapus jos, nei čia. į

Už mūsų, mirusių, gyvenimo šešėlio

Jūs drąsūs ėjot kaip už sienos, nešini S

Vardais didvyrių; ir lengvai pakėlėt re

Jūs naštą milžino — bevaliai ir silpni. H

Iš mūsų skausmo žydinčio vainiko re

Jūs, tartum, perlus, raškėt sau spyglius garbės. g

Jums — balto marmuro paminklai; mums teliko g 
Budelio ašara, nukritus prie duobės. S

Už mūsų, mirusių, vardų, už mūsų žygių, g

Augs didelė, laisva, nemirštanti tauta! g

Ir kūdikėlis ties rankas į saulę savo vygėj, g
Ir jojo siela bus kaip nuometas balta. re

KAD KITAIP BUTŲ...
kaita kažkodėl daug sunkiau mus 
šventiškai, kaip per minėjimą pri
dera, nuteikia. Taip yra!

Šitoje vietoje ir drįstame pasiū
lyti paskaitininkus kviestis iš ki
tur^ iš kitų miestų. Kiekvienoje 
apylinkėje juk turime ne vieną ir 
ne du žmones, kurie gali, sugeba 
ir neatsisakytų paruošti įdomią ir 
vertingą paskaitą. Kodėl, gi, 
Brisbanės lietuvis negalėtų skai
tyti paskaitos Geelonge, melbur- 

niškis — Newcastlej, sidnėjiškis — 
Adelaidėje ir panašiai?

Minėjimo dalyviai rengėjams 
tikrai būtų dėkingi gavę progos 
išgirsti mažiau pažįstamo tautie
čio paskaitą, visi pasijustų netaip 
kasdieniškai, jaugiau šventiškai, 
ir pats minėjimas nebebūtų “kaip 
visuomet”.

Rimčiausias kliuvinys šitokiam 
pasiūlymui įgyvendinti, žinoma, 
būtų lėšos. Manytumėme, kad. jei
gu šitą problemą įveikia po kitus 
miestus gastroliuojanti mūsų vai
dintojai ir chorai, tai vienam pas
kaitininkui kelionės išlados tikrai 
neturėtų būti nenugalima kliūtis. 
Deramas Vasario 16-tosios atšven- 
timas, pagaliau, juk negali užimti 
paskutinės pozicijos valdybos biu
džete. Ypač keturiasdešimt metų 
sukaktį minint.

R.E.M.

“ESATE DIDVYRIŲ TAUTA”

Lenkijos kardinolas Višinskis, 
kalbėdamas 800.000 lenkų čensta- 
kavoj, kurie į čia buvo suplaukę 
paminėti Lenkijos paaukojimo 
prieš 300 metų Išganytojo Moti
nai Marijai, pasakė: “Jūs esate 
didvyrių tauta. Jūsų pareiga ne
prarasti tai, kas buvo iškovota 
tėvų krauju”. Toliau kardinolas 
kvietė lenkus gyventi garbingai. 
Dabar esą Lenkijos miestuose ne
saugu — įsigalėjęs ištvirkimas, 
ypač jaunimo tarpe; nepadorūs 
leidiniai, perskyrų propaganda esą 
dalinama nemokamai, o tikybiniam 
leidiniam nėsą popierio.

VIENAS VYRAS — NE TALKA 
VIENAS ŽODIS — NE ŠNEKA 

— TAD VISI Į LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ ĮSIGIJIMO TALKĄ!

WACEK KflZLOWSIu
IŠ RAŠYTOJO BALIO SRUOGOS 

IŠĖJUSIOS KNYGOS

Maždaug po dviejų savaičių mes 
buvome į inteligentus jau visiškai 
nebepanašūs. Aš su savo ūgiu 1,90 
m. nuo 96 kilogramų svorio nu
važiavau iki 67 kilogramų. Kiti iš 
mūsų vaikščiojo jau su praskelto
mis galvomis, sutinusiomis blauz
domis, žaizdotomis šlaunimis, nuo 
mušimų pamėlynavusia nugara, 
nuolat spingsinčiomis nuo antau
sių ausimis, suraižytais veidais. 
Kojos visų buvo žaizdotos, kruvi
nos. Retas kuris vaikščiojo be pa
keltos temperatūros.

Buvome jau įsigyvenę katorgi
ninkai, utėlių nugraužti ir išmokę 
keiktis ne blogiau už senąją gvar
diją. Tuomet pradėjo mus skirs
tyti į pastovias darbo komandas, 
~ į nuolatinį darbą.

Dviem iš mūsų jau pirmomis 
dienomis laimė šyptelėjo — pate
ko buhalteriais ir skaičiuotojais į 
įstaigų raštines, kitu du — po de
šimties dienų, — jie buvo išgelbėti 
jau. Ir tai dar ne visai. Vieną iš 
jų po mėnesio, baigiantį gyti iš 
dėmėtosios šiltinės, ligoninėje už
mušė su taburete.

Visi kiti liko juodadarbiai. Kas 
pateko į plytų fabriką, kas — ak
menų skaldyti, kas — prie tiesia
mo plento su “tačka” žemių ve
žioti, kas — griovių kasti, kas — 
prie statybos žvyro ir plytų nešio
ti. šiuose ir -panašiuose darbuose 
buvo visi lygūs — ir profesoriai, 
ir rašytojai, ir kunigai, ir gydyto
jai, ir teisininkai...

Tuo pat metu mus gana iškil
mingai iš II-jo bloko perkėlė gy
venti į šeštąjį, kurio viršininkas 
buvo Vacekas Kozlovskis (Wacek 
JJaziowski), lagerio garsenybė ir

NAUJAUSIOS LIETUVOJ 
— DIEVŲ MIŠKAS.

pažiba, o raštvedys — Karaliau
čiaus pirklys juvelyras Hansas 
Zengeris (Hans Saenger), susipy
kęs su gestapininku dėl kažkokio 
žiedo ir už tai atsidūręs lageryje 
ir gavęs net žalią trikampį — 
profesionalo kriminalisto ženklą, 
pavadintas Berufsverbrecher.

šeštajame bloke mum, kaip įsi
senėjusiem katorgininkam, davė 
vietos jau miegamajame ruime, 
kuris buvo sausakimšai prikimštas 
lovų.

Kiekviena lova, 80 centimetrų 
pločio, turėjo tris augštus. Kiek
viename augšte gulėjo po du žmo
nes. Kartais tenai turėdavo su
tilpti trys, keturi, net penki. Daž
niausiai gi gulėdavo po du.

Kiekvienoje lovoje buvo čiuži
nys ir mažas čiužinėlis, drožlių 
prikimštas, pagalviui. Buvo tenai 
dar nepastovus, besikaitaliojantis,' 
niekuomet neaprėžtas blusų ir utė
lių kiekis, kaip atrodė, nuolat au
gantis. Ir dvi antklodės buvo! 
Tai buvo jau be galo didelis daik
tas!

Patekę į šitokias lovas, pasiju
tome lyg garbingi lagerio pilie
čiai, lygiateisiai su tais, kurie mu
ša. Juo labiau, kad mus jau sus
pėjusius sugulti be jokių kelnių, 
tučtuojau pašaukė į dienos ruimą, 
kur mūsų jau laukė Vacekas Kaz- 
lovskis ir patsai pirmas lagerio 
seniūnas, Arno Lėmanas, — tas 
pats, kuris pirmą naktį, vos mum 
atvykus į lagerį, išvadino mus se
nais kupranugariais ir pradėjo 
mušti su pagaliu.

Arno Lėmanas tuojau mum pa
dalino po cigaretę, pasakė prakal
bą apie reikalingumą gyventi lage

ryje visiems vienybingai, nes čia 
esą visi kaliniai lygūs. Be to dar, 
Jis esąs grdėjęs, kad mes atsi
vežę daug pinigų, kurie esą dabar 
deponuoti ir gulį raštinėje be jo
kios naudos. Todėl jis kviečiąs 
mus paaukoti, kiek kas galįs, ka
torgininkų orkestrui — instrumen
tam pirkti. Tučtuojau atsiradęs 
orkestro dirigentas, iš profesijos
— barzdaskutys, išdėstė mum aiš
kiai ir įtikinamai visą muzikos bū
tinumo reikalą. Arno Lėmanas pa
dalino mum dar po cigaretę. Mes 
ėmėm pasirašinėti aukas — kas 
50 R Markių, kas 100, kas — net 
iki 200 prisivarė. Drauge pasakė 
mum pamokslą ir patsai Vacekas 
Kozlovskis.

Jis esąs griežtas, bet teisingas. 
Kas gražiai gyvensiąs, jo klausy
siąs, tam nieko nebūsią bloga. Bet 
kas drįsiąs būti nepaklusnus ir 
riaušes kelti — tam būsią — oho!
— parodė jis čionai savo kumštį, 
tikrai didelio dėmesio vertą. Juo 
labiau, kad jo nervai esą jau vi
siškai sukirmiję.

Vėliau, arčiau su juo susipaži
nus išmokiau jį biržėnų lietuvišką 
dainelę, kuri jam labai patiko, — 
jis įtarė net, kad aš ją jam spe
cialiai būsiąs sudėjęs:

Mano rąnkos nepapeiksi, — 
Kad suduosiu — nusibaigsi. 
Mano ranka pamačlyva— 
Kad suduodu: nebegyva!
Baisiai jam patiko ši dainuškėlė, 

tokios jam tiktai ir reikėję, — ji 
būsianti jo himnas.

Kilęs jis buvo iš lenkiško pajū
rio, iš profesijos — mėsininkas. 
Nešiojo jisai šalia numerio raudo
ną trikampį — politinio kalinio 
ženklą. Tačiau už kokius politi
nius reikalus pateko jis čionai, — 
niekas lageryje nežinojo.
Senieji katorgininkai pasakoja, 
kad jis čia pat lageryje užpumpi- 

no savo nuosavą brolelį. Kalinių 
jis buvo nudobęs kelias dešimtis, 
o kiek šonkaulių ir blauzdikaulių 
sulaužė, kiek pakaušių praskėlė 
— niekas neskaičiavo.

Tai buvo mušeika-specialistas, 
budelis-mėgėjas.

Tai buvo vidutinio ūgio, kres
nas, dabar — šiek tiek pražilęs 
ir praplikęs, — keturių dešimčių 
metų vyras Balsą turėjo visuomet 
u.žkimusį — pragertą, prarėktą 
balsą, šnypščiantį, gyvatišką to
kį. Ranką jisai turėjo tikrai “pa- 
mačlyvą”. Nuo jo antausio retas 
kuris kalinys nenuvirsdavo. Ant
ausius dalino jisai nesigailėdamas. 
Nesigailėjo jisai ir bato, smogda
mas į užpakalį ai’ į priešakį. Dar 
labiau mėgdavo jisai pagalį. Ei
nančius valgyti ar pavalgiusius, 
einančius į darbą ar grįžtančius, 
ar šiaip einančius į baraką ir išei
nančius — jis paprastai, būdavo, 
savo vergus vis lazdos smūgiais 
pasitinka ir išlydi. Dar įdomiau 
jam išeidavo, kai jis su lazda įšok
davo į kalinių tarpą ir imdavo 
tarškinti į visas puses, nelyginant 
senųjų bylinų koks bogatyrius, 
įsisukęs į nekrikštų tarpą.

Kartais jį lyg apatija apimda
vo. Pristigdavo energijos bogaty- 
riškai su lazda švaistytis. Tuomet 
liepdavo jisai katorgininkam su
gulti kieme, vienam šalia kito, 
sausa ar purvas, — vis tiek. Tuo
met jis, būdavo, vaikščioja per su
gulusius ir drėbčioja lazda, kur 
kam pataikys. Kartais gi jisai ir 
šitokiam palyginti lengvam darbui 
karingos nuotaikos nebeturėdavo. 
Tuomet jis, būdavo, atsistoja šalia 
sugulusių ir laido į juos akmenis 
bei plytgalius. Kur kam akmuo 
pataikys, tas jį ir turi.

Kartais kalinius jisai paversdavo 
driežais, — liepdavo pilvu šliaužti 
per kiemą. Kartais — varlėmis: 

reikėdavo šokinėti. Kartais — fa
kyrais: reikėdavo ant vienos kojos 
tupėti, šiuo atžvilgiu Vacelis buvo 
išradingas, — turėjo puikią fan
taziją.

Iškilmingais gi atvejais Vacelis 
panaudodavo dar vieną ypatingą, 
lageryje gana populiarų, mušimo 
būdą, — juo naudojosi ir kiti gal
važudžiai. Staigiu, stipriu, dažniau
sia netikėtu smūgiu .per galvą ka
torgininką parmuša žemėn, linkte
lėja jam su kojomis ant krūtinės 
ir ima tenai šokinėti it ožys prieš 
kumelę. Rezultate paprastai būda
vo — keli šonkauliai vis sukiur- 
kinti.

Pradedant 1944 metais, lagerio 
valdžia, matyti, nujausdama būsi
mą atsakomybę, kartkartėmis su
darinėdavo įvairius dokumentus, 
įrodančius, kad lagery kaliniam 
nebuvo jau taip bloga. Kartais 
nuo karto duodavo kapam ir blo
kų viršininkam pasirašyti popie
rių, kuriame jie paliudydavo, kad 
jiem žinoma, jog lageryje kalinius 
mušti griežtai draudžiama! Pasi
rašyti kapai ir blokų viršininkai 
tai pasirašydavo, bet mušti — ir 
toliau rūpestingai mušė.

Kartą po tokio popierio pa
sirašymo garsus lageryje “kapas” 
Luką s ik as (Lukasik), mu
šeika iš pusbernių, sugniuždino 
vienam latviui kelis šonkaulius ir 
galvą praskėlė, jis buvo prista
tytas prie latvių komandos, suda
rytos iš buvusių latvių SS vyrų 
ir dabar patekusių į vokiečių ka
torgą, SS išlaikomą. Lukasikas 
turėjo tuos latvius drausmės pa
mokyti ir į paklusnumą vokiečių 
valdžiai grąžinti.

Lukasiko pamokytą latvį atne
šė į ligoninę. Į ligoninės prausyk
lą, nieko pikta nemanydamas, už
ėjo ir pats mokytojas, Lukasikas. 
Susirinko tenai keletas kalinių-sa- 

nitarų ir ėmė olbyti Lukasiką, kaip 
jam ne gėda tokiu būti galvažud
žiu. Atsirado tenai kažkaip ir Va
cekas Kozlovskis, — užuosdavo ji
sai, kur muštynėm dvokia, nepra
leisdavo progos. Tad ir dabar Va
cius — kad kibs vargšui Lukasi- 
kui į sprandą!

— Ar tu nežinai, šunsnuki, kad 
mušti negalima? — gargaliuoja 
Vacius apsiputodamas, — aš tau 
parodysiu, šunų išjoda, kaip reikia 
mušti!

Na, ir parodė jis jam, kaip rei
kia mušti, — nepalyginamas meis
teris gi jis buvo!

Taip kūlė jis tą vargšą, kad li
goninės sienos drebėjo!

Po to Lukasikas dvi savaiti krei
vas vaikščiojo, kol išsilaižė, o iš
silaižęs ėmė latvius mušti pagal 
Vaciaus pavyzdį....

Budelis Vacius buvo mėgė
jas pilna to žodižo prasme.

Kai lagerio oficialūs budeliai tu
rėjo per daug darbo, Vacius mie
lu noru eidavo jiem padėti ar juos 
pavaduoti, — pagal savo tarnybinę 
padėtį Vacius neprivalėjo tai da
ryti. Bet jis labai mėgo tą darbą. 
Kartais lagerio budeliai turėdavo 
“išvažiuojamąją sesiją” — kvies
davo juos kur į provinciją vokie
čių piliečiam paklusnumo pamo
kyti — ką nors viešai pakarti. Va
cius visuomet važiuodavo savano
riu ir su savo instrumentais, — 
lagerio kartuves pats į vežimą pa
kraudavo.

1944 metais, pavasarį, lagerio 
valdžiai atsitiko kartą toks reika
las vieną merginą pakarti, — pa
karti liepė gestapas, ją į lagerį 
pristatęs. Iki tol lageryje moterų 
nekardavo, tik vyrus. Prieš tokią 
naujieną net oficialūs budeliai su
svyravo. Juo labiau, kad pakarti 
pasmerktoji lenkaitė buvo jauna ir

(Tąsa 3 psl.)
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VYTAUTAS DONIELA

OXFORDAS
kas tampa paslėptas giliausiame 
spintos kampe, per pusę prityla 
balsas ir sušvelnėja tarimas; 
studentas yra nebe iš Wish-ah-

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS
(V. DONIELA, SYDNĖJAUS UNIVERSITETO STIPENDININKAS, 
STUDIJŲ PAGILINTI PERNAI IŠVYKO I VOKIETIJĄ, FREI- 
BURGO UNIVERSITETAN. PRIES KURĮ LAIKĄ JIS BUVO NU
VYKĘS ANGLIJON, KUR PASKAITŲ CIKLĄ IŠKLAUSĘS OX- 
FORDO UNIVERSITETE, VĖL GRĮŽTA Į FREIBURGĄ. ČIA JO 
ĮSPŪDŽIAI IS OXFORDO. M.P. Red.)

Pirmą kartą čia atvykusio akį 
tuoj pat atkreipia ypatinga mies
to savybė: kas kelintas žingsnis 
prieš akis išdygsta senas, didelis 
pastatas, pajuodęs nuo amžiaus 
ir turbūt dūmų, su eile ąžuolinių 
durų ir akmeninių ornamentų lan
gais, masyviu pamatu atsirėmęs į 
žemę, o viršuje užsibaigiąs smai
lais bokštais 
kuorais. Nei 
Iš tikro, tai 
pastatas, jau 
teikiąs sales 
globstį keliems šimtams studentų. 
Tokių pastatų yra pilnas Oxfordo 
miestas; jų užtiksi dviejose pag
rindinėse gatvėse (The High ir The 
Broad), ir dar daugiau — siau
ruose skersgatviuose ir vingiuo
tose akligatvėse. Iš viso koledžų 
yra apie dvidešimt — jie ir sudaro 
Oxfordo universitetą, kaip dvide
šimt šilingų sudaro svarą.

Kaip taisyklė, studentai gyvena 
koledžuose ir universitetan priima
mi tik tada, kai jau yra įsiregist
ravę koledže. Šie gi laipsniuojasi 
garsumu ir garsiausieji turi vie
tos tik mažai aplikantų daliai. Bet 
kadangi mokslas ir pragyvenimas 
koledže yra palyginti brangus, 
studentų bei aplikantų skaičius 
lieka savaime ribotas. Galų gale 
kiekvienas susiranda kur nors sau 
vietą. Koledžų pastatai, statyti 
įvairiais amžiais, patogumais ne
pasižymi, bet kiekvienas jo gy
ventojas turi tarną, kuris rūpina
si visomis studento kasdieninėmis 
smulkmenomis.

Akademinė santvarka Oxforde 
šiek tiek skiriasi nuo kitų univer
sitetų. Nors studentas lanko ben
dras paskaitas pasirinktame fa
kultete, didžioji akademinės veik
los dalis sukasi pačiame koledže, 
čia studentas turi savo ‘auklėto
ją* (tutor), su kuriuo tamtikrą 
valandų skaičių į savaitę tariasi 
einamo mokslo klausimais ir jam 
rašo rašinius. Humanitariniuose 
(apskritai, ne eksperimentiniuose

arba keturkampiais 
pilis, nei bažnyčia! 
kurio nors koledžio 
keli šimtmečiai su- 
paskaitoms ir prie-

gamtos moksluose) dalykuose šie 
rašiniai sudaro pagrindinį studen
to užsiėmimą, nors metų gale atei
na ir egzaminai. Paskaitos vyksta 
įvairiuose koldžuose (paprastai iš 
ryto, o seminarai vakare), tad va
landos pradžioje miestas staiga 
prisipildo studentų, kurie skuba 
įvairiausiomis kryptims, nes ko
ledžai, kaip minėta, yra išsimėtę 
po visą miestą. Kaip taisyklė, 
kiekvienas dėvi juodą akademinį 
rūbą: belaipsniai trumpą, švarko 
ilgio, o laipsniuotieji — pilno il
gio apsiaustą.

Dar iš šimtmečių užsilikusios 
taisyklės nustebina naujoką. Pa
vyzdžiui, ne tik studentas turi grįž
ti į koledžą iki vidurnakčio, bet 
privalo pranešti universiteto vado
vybei, Jei numato išvykti visai nak
čiai, net ir tuo atveju, Jei gyvena 
ne koledže (graduantų atveju). 
Studentiškam privačiam pobūviui, 
kuriame numatomi daugiau nei 
septyni svečiai, reikalingas vice
kanclerio sutikimas. Bet kadangi • 
miestas ramus (kaip ir visa Ang
lija, išskyrus Londoną), šie parė
dymai ypatingos reakcijos nesuke
lia, nes visi pripratę prie anks
taus miego. Viešasis susisiekimas 
Oxforde sustoja 10.30, nes dešimtą 
valandą baigiasi kinas bei teatras 
ir išjungiamas alus.

Gana didoką Oxlorao studentų 
nuošimtį sudaro svetimšaliai. Kaip 
taisyklė, kiekvienais metais Oxfor
de sutinkami ir keli šimtai ameri
kiečių. Pirmosios jų dienos sun- 
kiausos: painūs atrodo svarai, ši
lingai ir penai, apgaulinga ir ang
liška tarmė. Bet kitaip reikalas at
rodo žiūrint iš šalies. Amerikiečiui 
pasirodžius, gatvė nušvinta lyg 
naują lemputę įsukus: crew-cat, 
švarai apskustas veidas ir šviesus 
saulėtoje Arizonoje pirktas švar
kas kaip kometa apšviečia niūrius 
koledžų pastatus. Bet po kelių 
mėnesių užjūriečius jau sunkiai 
atpažinsi: vietoj crew-cut išauga 
šešių inčų plaukai, šviesusis švar-

nsin, bet iš Wisconsin.
Oxfordo universiteto 

grįžta iki trylikto šimtmečio pra
džios ir pirmaisiais šimtmečiais 

nedaug kuo skiriasi nuo kitų gar
bingų Vakarų Europos mokslo in
stitucijų. Ankstyvųjų koledžų pa
grindas buvo neišvengiamai baž
nytinis, o studentai daugumoje 
teologai, šis bruožas išlikęs iki 
šiai dienai koledžų varduose: Cor
pus Christi, Christ Church, Mag
dalen, Jesus, All Souls, Trinity 
ir įvairių šventųjų. Ir dabar dar 
koledžų administracija tebėra da
linai dvasiškių rankose, tačiau 
dėstytojais kviečiami be pasaulė
žiūrinio skirtumo mokslo eksper
tai. Todėl jau keli šimtmečiai Ox
fordo universitetas žinomas netik 
kaip mokslingumo židinys, bet ir 
nuosaikios, liberalinės pasaulėžiū
ros tvirtovė.

Nuosaikumas, pakanta sudaro 
aplinką, kurioje išauga Oxfordo 
studentas. Tai nereiškia, žinoma, 
kad čia visos nuomonės būtų su
niveliuotos į bemintiškumą. Anaip
tol, Oxfordas išleidžia politikus, 
ekonomistus, sociologus, teologus 
su labai apibrėžtomis (savo tarpe 
skirtingomis) pažiūromis, tačiau 
šio kartu išsineša ir pagarbą sve
timai nuomonei. Dėlto Anglijoje 
niekam nenuostabu, jog šalia mo
narchijos gražiai gyvuoja socia
listinė visuomeninio gerbūvio val
stybė (welfare state), nors abiejų 
principai ir būtų radikaliai skir
tingi. Tai pakantos ir sugyvenimo 
padarinys, kuriam įnašą davė ir 
Oxfordo liberalinė tradicija.

istorija

NAUJA STUDENTŲ

SANTAROS VADOVYBĖ

Amerikos Lietuvių Studentų 
Santaros suvažiavime Tabor Par
moję dalyvavo per 100 santarie- 
čių Iš įvairių JAV vietovių. Su
važiavime, kuris buvęs darbingas, 
išrinko naują vadovybę. Valdybon 
išrinkti V. AdamkeviČius, G. Ged
vilą, V. Vaitaitis, D. žygaitė, ir 
R. Vaitys; revizijos komisijon — 
H. žibąs, D. Modestavičiūtė ir A. 
Vaitaitis.

VACEK
graži, toks mielas sutvėrimėlis.

Tokiu gestapo nutarimu pasipik
tinęs, pirmasis lagerio budelis, se
niūnas Arno Lėmanas pareiškė:

— Jis esą garbingas budelis, 
jis mergų nekoręs ir nekarsiąs!

Ir nėjo, latras, karti, — nieko 
jam valdžia nepadarė.

Antrasis lagerio budelis, — ant
rasai seniūnas, Fricas Zelionkė 
(Fritz Selonke), vienas pačių ga
biausių lagerio galvažudžių, suk
tas ir gudrus, jau prieš kelias die
nas kažkur nusiraižė ranką, pri
rišo prie Jos lentgalį ir pakabino 
viską po savo kaklu:

— Ranka, — sako, — skauda, 
negaliu karti, — virvės nepatemp
siu!

Trečiasai budelis, oficialiai va
dinamas pirmuoju lagerio darbi
ninku — erster Vorarbeiter, nors 
faktinai visiškai nieko nedirbo, 
guli lovoj© beviltiškai girtas. Tre
čią parą jis be paliovos samago- 
ną laka. Laka ir vaitoja:

— Esą jam pilvas galvažudiškai 
skauda, — merginos karti jis ne
galįs!

Streikuoja visi trys budeliai, nie
kas neina merginos karti.

Visiškai nežinia, kaip valdžia 
būtų iš tokios bėdos išbridusi, jei
gu Vaciaus nebūtų buvę pasauly
je-

Lenkaitę merginą vokiečių bude
liai atsisakė karti, o Vacius — pa
korė. Savo noru. Iš meilės tam dar
bui. Smagu Jam buvo.

Vaciaus pavyzdžio paskatinti, 
vėliau moteris karti ėmė ir oficia
lieji budeliai.

Patys lenkai, pasikeitus politi
nėm aplinkybėm, Vaciaus karti 
neketino. Jie ketino jį gyvą į gaba-

lėlius suplėšyti ir eksportinėm 
kiaulėm suliuobti. O Vacius patsai 
svajojo į tuomet dar būsimą ne
priklausomą Lenkiją sugrįžti gar
bingu piliečiu. Jis buvo įsitikinęs 
esąs didelis lenkų patriotas.

1943 metų velykų naktį, pačia
me vidunaktį, į miegamąjį ruimą, 
kur mes visi dūsavome ir kasė
mės, atėjo Vacius, su šventėmis 
pasveikino. Jis esąs nutaręs, kad 
mum Velykų proga kambaryje 
*<ro per maža, jis įleisiąs daugiau, 
įsakė atidaryti langus.

Oru tikrai buvo mažvka. Be blo
ko viršininko žinios langai atida
rinėti nebuvo galima.

Kol patalpa vėdinasi, Vacius sto
vi prie durų. Stovi ir pragertu, 
prarėktu balsu gieda lenkų patrio
tines giesmes, — jis buvo tuomet 
visiškai girtas.

— Ar Jūs, kiauliasnukiai, įver
tinat mano gerą širdį? — krei
piasi jisai į besikasačius katorgi
ninkus. — Oro jum maža, aš jum 
langus atidariau. Aš kambarį vė
dinu. .. Aš rūpinuos jūsų sveika
ta... Tiktai dėl jūsų aš čia sto
viu, o jūs nesuprantat...

— Suprantam, Vaceli, įverti
nam, įvertinam! — šaukiame mes 
jam iš lovų, — drožk toliau!

Vacius pro lovas nusibraškino 
kažkur į kambario galą. Patamsy 
surado, pažadino, ištempė iš lovos 
vieną kalinį, — jauną, gražų ber
nelį, ukrainietį nuo Lvovo. Vien
marškinį atsivedė prie durų. Bai
siai Vaciui pagailo to bernelio. 
Ašarodamas glaudžia jis jį prie 
savo krūtinės:

— Toks tu jaunas ir į tokį la
gerį, į tokį pragarą patekai! Kas 
iš tavęs, vargšeli, beliks! Bet aš 
tave globosiu! Aš tave išgelbėsiu. 
Aš tave išsaugosiu! še, atnešiau 
tau pyrago. Va, čia dar kumpio

yra. Ir saldainių dar...
Visi gulėdami pavydime tam 

berneliui, — kurgi: tokia laimė! 
Pyragas, kumpis, — oho! Kad ir 
sekasi, žvirbliagalviui

O bernelis, — kad 
purkoja!

Vienas kalinys, gal 
vydo nebesuvaldydamas, Sv.^_..ė 
naktiniais reikalais pasivaikščio
ti. Reikia jam eiti pro Vacių su 
tuo' laimingiausiuoju berneliu.

— Duok jam į snukį, — sako 
Vacius berneliui, — ko jis čia val
kiojas naktį!

Bernelis neatkreipė dėmesio į 
Vaciaus žodžius. Vacius supyko.

— Negirdėjai, maita, sakiau, 
kad duotum jam į snukį?

— Kaip aš jį mušiu? Jis nieko 
bloga... man nepadarė!

— Ne tavo reikalas. Sakau, duok 
— tai ir duok!

— Kad jo jau nebėra... Neži
nau, kas buvo...

— O! Tai tu šitoks! — staiga 
įsiuto Vacius, — tai tu šitaip ma
nęs klausai? Aš tau saldainį da
viau, o tu taip man atsidėkoji?! 
Mano pyragą ryji, o įsakymų ne
pildai?! Tai tu šitoks?... Aš tau...

Besikarščiuodamas Vacius dar 
labiau supyko, — jam jau savęs 
paties pagailo. Jis ėmė kulti tą 
bernužėlį neklaužadą. Ir taip pri
kūlė jis tą vargšelį, kad šis, bliau
damas ir staugdamas, vos į savo 
guolį įsirepečkino.

Kas teisybė — tai teisybė: Va
ciaus nervai buvo visiškai sukir
miję.

Mes, apsigyvenę Vaciaus vado
vaujamame bloke, buvome atiduo
ti neaprėžtai Jo valiai ir nuožiū
rai. Valiai ir nuožiūrai Vaciaus, 
lietuviškai dainavusio:

Mano rankos nepapeiksi:
Kai suduosiu — nusibaigsi!

tokiam!
valgo, kad

alkano pa-

Lietuvių Dienos jau virto tradi
cine metine Kanados lietuvių šven- 
te. Pirmą kartą suruošta Hamilto
ne, paskui Toronte, Montrealyje, 
pernai suruošė negausi Windsor© 
kolonija, o šiemet — Niagaros pu
siasalio lietuviai, taip pat skaičiu
mi negausi Kanados lietuvų ko
lonija. Tiek Windsor©, tiek ir Nia
garos lietuviai įrodė, kad šventės 
pasisekimas mažiau priklauso nuo 
toje vietovėje gyvenančių tautie
čių skaičiaus, kiek nuo jų ryžto ir 
sugebėjimo organizuoti, nuo šven
tei ruošti komiteto iniciatyvos.

Niagaros pusiasalyje Lietuvių 
Dienos buvo puikiai suorganizuo
tos ir praėjo su dideliu pasiseki
mu: žmonių dalyvavo daug, pro
grama rimta ir oras pasitaikė 
gražus.

Šventės programos pagrindiniai 
punktai: dailės paroda, krepšinio 
varžybos tarp Hamiltono, Montre- 
alio ir Detroito krepšininkų, padė
jimas vainiko prie žuvusioms ka
riams paminklo, iškilmingas aktas 
bei koncertas ir bendros pamal
dos.

Dailės parodą organizavo Lit- 
tuvių Dailės linstltutas ir Lietu
vių Dienų rengimo komitetas. Su
rinkta 29 autorių 85 kūriniai. 
Daugiausia darbo parodą organi
zuojant įdėjo dail. T. Valius. Me
nininkų kūriniai buvo atgabenti ir 
iš labai tolimų vietų, Košubos rū-

pintojėlis net iš Toronto Prisikėli
mo bažnyčios.

Krepšinio varžybose pirmą vietą 
(ir Niagaros Ramovėnų skilia 
taurę) laimėjo Detroito krepšinin
kai.

Susipažinimo vakare — baliuje 
dalyvavo apie 1500 svečių.

Katalikams pamaldos atlaikyta 
šv. Antano bažnyčioje. Liutero
nams — šv. Povilo anglų liuteronų 
bažnyčioje.

Vainiką prie žuvusioms kariams 
paminklo nunešė eisena su Lietu
vos ir Kanados vėliavomis. Prie 
paminklo pirmas kalbėjo šventės 
rengimo komiteto pirm. Balsas. 
Vainike kuklus įrašas “Lest we 
forget — Lithuanian Federation 
of Canada”.

Iškilmingame akte buvo daug 
sveikinimų ir kalbų, kaip dažnai 
esti — per daug ir varginančių. 
Todėl ir koncertas gerokai (net dvi 
valandas) pradėtas pavėluotai. Ak- 
to — koncerto salė, talpinanti 1000 
žmonių, buvo sausakimša. Koncer
to programoj pasirodė čikagiškio 
A. Stepanens ansamblis — 26 mer
ginų choras, sol. Baranauskas, tik 
nesenai grįžęs iš Italijos (Bara
nauskas, po dainavimo studijų Ita
lijoj, padarė pastebimą pažangą), 
aktorius H. Kačinskas buvo žavus 
su Balio Sruogos monologu, ir su 
A. Baranausko Anykščių šileliu,

ir su Lietuvos partizanų poezija, 
ir su Kazio Binkio 100 pavasariu. 
Tautinius šokius šoko Hamiltono 
grupė. Iškilmingas aktas — kon
certas baigtas Tautos himnu.

Lietuvių dienos Niagaros pusia
salyje praėjo gerai, skirstydamies 
žmonės jautėsi atsišviežinę, nusi
valę kasdienybės dulkių ir. pakilia 
nuotaika svarstė, kalbėjo, disku
tavo: kur bus rengiama 6-ji Ka
nados Lietuvių Diena. m.

LIETUVIŠKI FILMAI

Kanadoje broliai J.K. Žukaus
kai pagamino filmą. Jame “įsuk
ta” Lietuvių Dienos Montrealyje, 
Toronte ir Windsore, Katalikų 
kongresas, pamaldos Montrealyje, 
Prisikėlimo bažnyčios kertinio ak
mens šventinimo iškilmės Toron
te, Dainų šventė Čikagoje, tauti
nių šokių festivalis, kurjs nufil
muotas su originaliu garsu, gro
jant Jonušo orkestrui, dainuojant 
savaitgalio mokykloms ir kt. Fil
mai tęsiasi 3 valandas. Jie prade
dami demonstruoti Montrealyje, 
Hamiltone ir kitose kolonijose.

HAMILTONO LIETUVIAI

STATOSI NAMUS

DAR IŠ PARLAMENTARINĖS
KONFERENCIJOS

Tarpparlamentarinės unijos kon
ferencijoj Londone, kaip žinoma, 
lankėsi ir Lietuvos Augščiausios 
tarybos prezidiumo pirmininkas ir 
Sovietų Sąjungos augščiausios ta
rybos prezidiumo pirmininko pava
duotojas J. Paleckis. Jis vadova
vo ir visai sovietų delegacijai ir 
kartu su J. Matuliu ir kitais So
vietų Sąjungos ir jos satelitų de
legatais gynė Maskvos politiką.

Per vieną priėmimą, kuriame 
dalyvavo ir keletas lietuvių, Ang
lijos lietuvių atstovui teko nors 
ir trumpai su J. Paleckiu pasikal
bėti. Per pasikalbėjimą buvo pa
liestas ištremtųjų į Sibirą klausi
mas ir galimybės jiems grįžti į 
Lietuvą. Pagal sovietinę konstitu
ciją, Lietuvos augščiausioji tary
ba, kurios prezidiumo pirmininkas 
yra J. Paleckis, turi amnestijos 
ir malonės suteikimo teisę, žino
ma, yra kitas klausimas, kiek Pa
leckis taja teise nori ir gali pasi
naudoti. Jo laikysena tarptautinė
je arenoje, kaip čia Tarpparlamen- 
tarinėje konferencijoje, parodė, 
kad jis labai skrupulingai laikosi 
Maskvos politikos linijos.

PAVERGT. EUROPOS TAUTŲ 
KREIPIMASIS Į LONDONO 

KONFERENCIJĄ

PET pirmininkas dr. v. Masens 
ir Lietuvos delegacijos PET pirmi
ninkas V. Sidzikauskas ryšium su 
Tarpparlamentarine konferencija 
Londone pasiuntė konferencijos 
vadovybei ilgesnę telegramą, ku-

rioje t.k. išreikšta: “Jo (Palec
kio) tvirtinimai yra visiškai prie
šingi pavergtųjų Europos tautų 
tikriesiems jausmams. Pereitą ru
denį šios tautos savo solidarumą 
vengrų laisvės kovotojams įrodė 
masinėmis demonstracijomis. Kad 
sovietinis pavojus nėra pasaka, 
kaip kad tvirtina Paleckis, o pa
saulio . talkai gręsianti žiauri rea
lybė, to geriausias įrodymas yra 
tebetrunkąs Rytų ir Vidurio Euro
pos valstybių pavergimas ir Sovie
tų Sąjungos atsisakymas atitrauk
ti savo kariuomenę bei leisti pa
vergtosioms tautoms laisvus rin
kimus. Mes taip pat protestuoja
me prieš sovietinę praktiką savo 
marionetes tarptautinėse konferen
cijose naudoti savo imperialisti
niams tikslams. Lietuva, kaip kad 
ir kitos pavergtosios Europos val
stybės, neturi pačios tautos lais
vai rinkto parlamento. Okupanto 
— Sovietų Sąjungos — vykdoma 
prievarta lietuviams dalyvauti su
fabrikuotuose “rinkimuose“ ir bū
ti išrinktiems į sufabrikuotus So
vietų Sąjungos “parlamentus”, 
yra okupacinės galybės teisių ir 
pareigų (nustatytų Haagos kon
vencijos) laužymas. Galų gale mes 
pagarbiai pateikiame savo abejo
jimus, kad vargu parlamentariz
mo idėjai pasitarnaujama, sutei
kiant Jūsų garbingos organizaci
jos 
bės, 
sur
riausybes’

Hamiltone, Kanadoje, lietuviai 
suskato įsigyti savus namus. In
tensyviai telkiamos lėšos, sten
giantis, kad kiekvienas lietuvis 
prisidėtų prie jų įsigijimo savo 
įnašu. Nemažai dolerių surinkta, 
bet dar daug jų ir reikia. Paski
ri hamiltoniečiai namų įsigijimą 
paremia ir gana stambiomis su
momis, ypač seniau atvykusieji, 
verslininkai ir šiaip labiau pasi
turintieji kanadiečiai lietuviai. 
Kaip Kanados lietuvių laikraščiai 
praneša, Stasys Uikis, į Kanadą 
atvykęs 1927 m., Lietuvos nepri
klausomybės kovų savanoris, namų 
fondan įnešė 1000 dolerių, o po 
šimtinę paklojo nemažas skaičius 
ir senųjų ir naujųjų ateivių.

Toronto lietuviai jau turi savo 
namus. Nepersenai jie šventė jų 
įsigijimo penkmetį.

KATALIKŲ VEIKĖJŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Kanados Lietuvių Katalikų Fe
deracijos Tarybos suvažiavimas 
įvyko rugsėjo mėn. Toronte. Pir
mininkavo L. Sungaila, sekreto
riavo Z. Orvydienė. įvertinta pra
eities veikla ir aptarti ateities; 

darbų planai.

KANADIŠKIS BRANGESNIS

i

estradą agentams tus galy- 
kurios tikslas sunaikinti vi- 
iš tautos valios kilusias vy-

Praktiškai Kanados doleris yra 
6 centais brangesnis už JAV-bių 
dolerį. Finansų žinovai aiškina, 
kad taip esą todėl, kad JAV-bių 
piliečiai investuoja Kanadoje mil
žiniškas sumas, tuo pakeldami Ka
nados dolerio paklausą. Be to, daug 
<*uropiečių, nepasitikėdami savo 
kraštų valiuta, perka Kanados do
lerius, arba jos turtus. Kanados 
dolerius į užsienį gali išgabenti 
taip pat laisvai ir neribotomis su
momis, kaiip ir amerikinius iš 
Amerikos.

SURASTAS PIGE 
SIUNTI

IŠSIAIŠK1NOME TIKRUOSIUS MUITUS

S N I S 
N I A

DĖLTO

KELIAS
M S

SUMAŽĖJO SIUNTIMOIR 
IŠLAIDOS.

SIUNČIAME JŪSŲ PAČIŲ SUPIRKTAS PREKES, KURIAS ĮVERTINAME 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS 

£ 0. 7.0 jardas . 
£ 0.13.0 
£ 2. 2.0

Pav.: Vilnos medžiagos 
Vyriški mot. batai 
Vyriškas kostiumas

Už patarnavimą imame nuo £ 0.10.0 
to sumos neimame.

SIUNTINIUS PRISTATYTI ASMENIŠKAI ARBA PAŠTU:

iki

Muitas 50% 
Muitas 75% 
Muitas 100%

£ 2.0.0. Jokių nuošimčių nuo prekių

£ 0.3.6 
£ 0.9.9 
£ 2.2.0 
ir mui-

THE GLOBĖ
OVERSEAS PARCELS SERVICE 
139 HIGHETT ST., WEST RICHMOND, VIC. 

Savininkai: G. GESTAUTIENĖ IR K. KAZLAUSKAS.
Siuntiniai priimami nuo 12-7 v.v. penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 

Siuntinių pristatymą garantuojame ir gavėjas nieko neturi primokėti.
Siuntiniai pasiekia gavėją per 12 savaičių.
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STOVYKLA PRIE VANDENYNO
Kiek anksčiau šiose skiltyse bu

vau aprašęs vienos kelionės įspūd- 
džius Sydnėjaus skautams stovyk
lavietės bvjieškant. Savo reporta
že minėjau, kad vieta jau lyg ir 
buvo surasta. Tačiau nuvažiavus 
savaitę vėliau, ir viską smulkiai 

. ištyrus, ji pasirodė netinkama dėl 
purvino upės dugno ir jos gilumo. 
Stovyklavietės j ieškojimas, tad, 
buvo tęsiamas toliau. Padarėm 
gerą porą šimtų mylių apvažinė 
darni Gosfordo apylinkes — visus 
žemėlapyje nužymėtus upokšnius, 
ežerus bei jūros pakrantes. Ir vis 
negalėjom surasti tai, ko mes no
rėjome. Jeigu surasdavome ką 
nors panašaus, kas atrodydavo 
tinkama, negalėdavome išmaldau
ti savininko sutikimo. Kitur: tai 
per toli nuo susisiekimo, tai blo
gos maudyklės, o blogiausiai už 
viską — geriamo vandens stoka.

šj kartą nenoriu per ilgai pasa
koti nuotykių bei išgyvenimų tų 
kelionių metu, kiekvieną savait
gali važinėjant, tad smulkiau ap
rašysiu jau surastą vietovę, kurio
je š.m. įsikurs Sydnėjaus skautų 
stovykla.

Ji surasta nesenai — per ilgą
jį savaitgalj, ir visai atsitiktinai

Ilgojo savaitgalio 3-jų dienų iš
kyla buvo sutrukdyta — sekma
dieni mūsų skautai turėjo repre
zentuoti lietuvius amerikiečių su
kamame kultūriniame filme. Pasi
baigus filmavimui, leidomės tie
siog j kelionę. Tikslas: Wollon
gong© apylinkės pradedant Stan
ley Parku, baigiant Port Kembla 
su jos rajonu. Nusprendėm, prie 
progos, nuvažiuoti j Katalikų Kul. 
D-jos rengiamą gegužinę Thirrou- 
ly, susirasti miške nakvynę ir 
ankstyvą pirmadienio rytą pradėti 
kelionę, šj kartą “ekspedicinę” 
grupę sudarė: ps. A. Plūkas, ps. 
R. Jaselskis, sk. akad. J. Vizba
ras,, s.v. A. Garelis ir s.v. V. či- 
žauskas. Pasibaigus gegužinei, 
prie šios grupės prisijungė dar 3 
vyčiai kandidatai: R. Miniotas, J. 
Kolakauskas ir M. Mauragis. Kū- 
renom lauželį, dainavom ir dali
nomės planais ir svajonėmis apie 
artėjančią stovyklą, kol miego ka
ralius vidurnaktį mums neužmerkė 
akių...

Gegužinės metu Wollongongo 
ALB apyL v-bos nariai pažadėjo 
mums pirmadienį iš ryto padėti 
surasti stovyKlavietę. Tie malo
nūs mūsų talkininkai buvo p. Juo
zaitis ir ALB Wollongongo Apyl. 
pirm. p. Trečiokas. Pastarojo dė
ka mes suradome stovyklavietę, 
kurios taip ilgai buvo jieškota..

Rastoji vieta yra p .Trečioko pa
šonėje — vos 3 min. nuo jo namų. 
Iš čia žiūrint dešinėn, matosi van
denynas, gale gatvės — upė, aus
trališkai vad. “lagūnų”, o kitoj 
pusėj “lagūno” — apaugusi med
žiais sala. Užklausus p. Trečioką, 
kas ten per sala, pareiškė: “Gal 
ir gera vieta būtų stovyklavimui, 
tik aš abejoju, ar jums patiks — 
matote, šioji pusė “lagūno” yra 
apgyventa, o anoj pusėj — miškas, 
apsuptas smėlio kopomis. Pažiūrė
kit!. .. ” Mes tučtuojau nuskubė- 
jom į salą. Buvome sužavėti pilna 
to žodžio prasme. Vietą ištyrėm 
smulkiai ir išnagrinėjom visas ga
limybes. žemė priklausanti vald
žiai. P. Trečiokas, turėdamas ge
rus ryšius su vietinės valdžios pa
reigūnais, sutiko išrūpinti raštišką 
“valdžios” sutikimą dėl ugnies kū
renimo ir pasinaudojimo šiaja že
me. Geriamo vandens problema 
išsisprendė visai lengvai — reika
linga maždaug 150-200 jardų gu
minė žarna ir vanduo Jau skau
tiškoje virtuvėje. Pats “lagūnas” 
sudaro saugią maudyklą jaunes
nio amžiaus vaikams. Iš jūros pu
sės nuo šiurpių vėjų būsime ap
saugoti smėlio kopų, kurios apaugę 
medžiais ir krūmais. Iš miesto pu
sės nuo smalsuolių akių mus sau
gos tankus miškas, o nuo keliau

tojų” — “lagūno” vanduo. Sau
sam patekti i stovyklavietę gali
ma jūros pakrante, perkopus an
ksčiau minėtą smėlio kopą. Pati 
aikštė stovyklavietei didelė, užau
gusi žole, krūmais ir dideliais med
žiais, kurie teiks pavėsį šių metų 
skautų stovyklos palapinių mies
tui.

I stovyklavietę patekimas bet 
kokiomis susisiekimo priemonėmis 
yra labai patogus. Nuo CORRI- 
MAL stoties (Wollongongo linija) 
tik 10-15 min. Traukiniai eina daž
nai ir kelionė iš Sydnėjaus netrun
ka pinai 2 valandų.

Taigi, šiais metais skautai-ės 
prisiglaus 2 savaičių stovy kloję 
prie jūros. Neturės pavojaus nuo 
miško gaisrų, gulės kūrenti lau
žus ir vakarais, susėdę prie jų, 
dainuoti skambias lietuviškas dai
nas, mokytis skautiško patyrimo, 
kad paskui, pailsėję ir sustiprėję 
fiziniai ir dvasiniai, vėl grįžtų ) 
triukšmingą miestą — prie moks
li*, prie knygų.

Genys.

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

COSMOS TRADING GO.
SA V. A. VAITIEKŪNAS ;j

■! SIUNČIAME I LIETUVĄ IR RUSIJĄ JŪSŲ PAČIŲ
;! SUDARYTUS SIUNTINIUS IĮ

■i Dėmesio! į
*> Nuo spalio mėn. 1 d. galite siųsti siuntinius iki 44 lb»!
j! Naujas sumažintas oro pašto tarifas: 10 iii. už i Ibs. ■,
S SEKANTIS LAIVAS IŠPLAUKIA 20 LAPKRIČIO MĖN. PAS- 5 
J RŪTINĖ SIUNTINIAMS PRIIMTI DIENA YRA 15-TO LAP- į 
į KRICIO. ŠIUO LAIVU IŠSIŲSTUS SIUNTINIUS GAUS VA- į 
į SARIO PABAIGOJE, 1958 M. į

S Apmuituojame vietoje, apdraudžiamo ir supakuojama patys.
■J Prekių pirkimo kvitų nereikia. ■"
į Kaip jau skelbta, vartoti drabužiai nebesiunčiami. į 

į ADRESATAS GAUNA SIUNTINI PER 3 MĖNESIUS MEKO į 
į NEPRIMOKĖDAMAS. į
Ji Prisius kite savo siuntinius paštu arba atvykite asmeniškai bet 
■' kuriuo laiku taip pat savaitgaliais: į
į 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Telef.: FX 2325. >
• Į Važiuoti iš Elizabeth St., Essendono tramvajumi iki 44 sustoji- "■
• J mo Glass Street.

!■ Taip pat: ■!
:■ 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE, C.l. j!
J J Telef.: MF 2370 kasdien 11 vai. ryto — 5.30 vakaro ?
? Šeštadieniais: 9 vai. ryto — 12 p.p. į

;■ SKYRIAI: ?
>: Sydnėjuje į
■J LA. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlston Park, N.S.W. jč
•J Darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 10 vaL ryto iki 6 vaL vaka- ,J
• J ro. Sekmadieniais ir nedarbo valandomis vakarais kreiptis: 82
į Victor Ave., Picnic Point. J J
!' 2. J. Statkus, “Rūta” Delicatessen, 92 Broomfield St., Cabra- J 
į matta, N.S.W. Telef.: UB 3498. Vai.: 8 ryto — 6 vai. vakaro į 
% kiekvieną dieną išskyrus sekmadienius. • }

I; Adelaidėje :■
Ii J J. La pi y s, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A. (“Findon” autobu- S 
IJ sas 12 sustojimas). Valandos: darbo dienomis nuo 6 vaL vakaro Ji 

iki 9 vai. vakaro; šeštadieniais nuo 9 ryto iki 7 vakaro. J, 

Canberroje į
A. Ceičys, 11 Devonport St, Ainslie, Canberra, A.C.T. j!
Valandos: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 vai. vak. — < 
8 vaL vak. ir šeštadieniais — 10 vai. ryto — 5 vai. vak. ij

Geelonge !;

S. Karpala tižius, 5 Y ar r an Str., North Geelong, Vic. į

Valandos: Darbo dienomis nuo 5 vai. vakaro — 8 vai. vakaro. N 
Savaitgaliais — bet kuriuo laiku. J>

Brisbanėje •:K. Kriaučiūnas, 82 Bywong St, Toowong, Brisbane, QHd. (Stan- J Į
J ley Terrace autobusu iki 21 sustojimo). Tel. U 5827. j!
į Darbo valandos: Kasdien nuo 1 vai. p.p. — 7 vai. vak. Šešta- 
į dienais: nuo 11 vai. ryto — 5 vai. vak. į

į Beribe į
M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.

J* Darbo valandos: Kasdien nuo 4 vai. p.p. — 8 vai. vak- Šešta- J» 
j! dieniais: nuo 11 vai. ryto — 7 vaL vak. arba iš anksto susitarus. J

SPORTO NAUJIENOS
P. VAITONIS — KANADOS 

ŠACHMATŲ MEISTERIS

šiais metais Vancouverio mies
te {vykusiose Kanados šachmatų 
pirmenybėse šio krašto meisteriu 
tapo lietuvis P. Vaitonis, kuris 
laimėjo visas partijas ir vieną

“INCIDENTAI“ T, A TAKAS 
REDAKCIJAI

bagė lygiomis, šiose pirmenybėse 
dalyvavo patys žymiausi Kanados 
šachmatininkai, daugumoje buvę 

įvairių kraštų ir miestų meisteriai. 
P. Vaitonis surinko 8J :| taškų, 
antroje vietoje palikdamas buvu
sį Vengrijos meisterį Fuster 7:2 
tšk. 3-čią ir 4-tą vietas pasidalino 
žymieji Kanados šachmatininkai 
Juršrvskis ir pereitų metų Kana
dos meisteris, dabartinis Toronto 
nugalėtojas, F. Anderson 6j::2j 
tšk.

P. Vaitonis, laimėjęs šj 
titulą, turi teisę dalyvauti pa
saulio pusfinalėse individualinėse 
pirmenybėse, įvykstančiose atei
nančiais metais Jugoslavijoje, ta
čiau dėl politinių sąlygų komunis
tinėje Jugoslavijoje, greičiausiai 
jis šiose pirmenybėse nedalyvaus. 
P. Vaitonis, atstovaus rinktinei 
pasaulinėse komandinėse pirmeny
bėse, įvykstančiose Miunchene, Vo
kietijoje.

Laimėdamas Kanados šachmatų 
čempiono titulą dviems metams, 
P. Vaitonis gavo puikią pereina
mąją taurę. O žaisdamas savo le
miamąją partiją prieš buv. Veng
rijos meisterį Fuster, kurią leng
vai laimėjo, sutraukė daug žiūro
vų, televizijos, radijo ir spaudos 
atstovų, kurie plačiai pagarsino 
P. Vaitonio ir Lietuvos vardą ka
nadiečiams. P. Vaitonis gyvena 
Hamiltono mieste.

Jei nebūtų tekę dalyvauti pra
ėjusiam Melbourno Lietuvių Namų 
Klubo metiniame narių susirinki
me, tai paskaitęs Nemo rašinį 
“Melbourno Namai” (M.P. Nr. 38 
(340), manytum, kad susirinkimas 
tik ir svarstė — ar bendruomenės 
apylinkės valdybos pirmininkui, 
neturinčiam klubo nario įnašo (as
meninio) leisti ar neleisti dalyvau
ti susirinkime klubo nario teisė
mis ir tomis teisėmis atstovauti 
bendruomenės įnašus. Šitas reika
las pavadintas mažu “incidentu”.

Mes vietiniai, jei ir ne visi, tai 
bent dauguma, susigaudom savų 
namų reikaluose, nežiūrint kas ir 

i ką berašytų. Tačiau mūsų “užsie- 
I nis” apie mus ką pagalvos? šios 
1 dienos visų rūpesais — lietuvių na

mai. Tas mūsų “užsisenis” mus 
pralenkė. Pagarba jiems. Stengia
mės ir mes neatsilikti.

Būtų bergždžia kalbėti, ar susi- 
Į rinkimas pasielgė teisėtai ir tei
singai. Tesą, jis nieko naujo ir ne
pasakė, nes ui glūdi klubo įsu 
tuose. Tesuminėtinas pagrindinis 

Į įstatų dėsnis: “Klubas visiems 
1 lietuviams ir jų visų išlaikomas.” 
| Taigi, tą “incidentą” pačioje prad- 
. žioje, po trumpų pasisakymų, 

susirinkimas ir išsprendė, paro
dydamas, kad jis realiai jaučia ir 
supranta lietuvių namų reikalą.

Nemo nepatenkintas augščiausio 
klubo organo pasisakymu, nes esą 
“Šios rūšies sprendimai ne kartą 
palieka nepageidautinų pėdsakų”. 
Sakytume, ne tokie sprendimai pa
lieka tokių pėdsakų, o tokie raši
niai suteikia progos negeistiniems 
reiškiniams kilti.

Nepatiko Nemo ir išplėstų apy
skaitų skaitymas. Apyskaitos bu
vo kruopščiai paruoštos ir vaiz
džiai nusakyta finansinė klubo pa
dėtis. Iš jų klubo nariai sužinojo, 
kad jų sudėtų pinigų nė pusė pe
no nėra paliesta, nors klubo taryba 
turi ir išlaidų. Joms dengti pini

PAKASYK
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KALĖDINIAMS SIUNTINIAMS KAINOS 
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gų prasimanoma iš parengimų. 
Apyskaitos pasakė kokį kapiUlą 
turime, kad jis auga, nors ne to
kiu greičiu, kaip norėtume, klubo 
narių skaičius didėja. Tai klubo 
stiprybės šaltiniai. Bet apie tai 
susirinkimo aprašymo neužsimin
ta.

Tiesa, susirinkime buvo ir ne
geistinų reiškiny. Pav. svarstant 
ateities planą ir sąmatą kitiems 
metams, vienas klubo narys spyrė
si neįtraukti į sąmatą metinio klu
bo nario mokesčio, įtaigodamas, 
kad tai nerealios pajamos. Reales
nę sąmatos poziciją vargu ar be
rastume, nebent reiktų suprasti, 
kad neprivalu susimokėti nario 
mokesčio, kurio patys laisva va
lia ir geram tikslui apsidėjome.

Taryba besirūpindama įregist
ruoti vietos administracijos įstai
gose klubo įstatus, susidūrė su įs
tatymo reikalavimu papildyti įs
tatus ta prasme, kad, galimų nuo
stolių atveju, kiekvienas klubo na
rys, nepriklausomai nuo jo turimų 
įnašų skaičaus, atsako dar vienu 
papildomu £ 5.0.0 įnašu. Be šios 
sąlygos įstatai negali būti įregist
ruoti. Susirinkimas šį papildymą 
priėmė. Tačiau bendruomenės apy. 
linkės valdybos narys, atstovavęs 
bendruomenės įnašus, ir “Varpo” 
sporto klubo atstovas, atstovavęs 
$io klubo įnašus, nebalsavo už šį 
įstatų papildymą. Neliesdami tų 
atstovų asmeniškai, gal tai jų va
dovybės nurodymai, šį jų pasielgi
mą tegalime suparsti nenoru įre
gistruoti įstatus. O jų įregistravi
mas neatskiriamai susijęs su na
mų išgijimu, jų valdymu ir su visa 
namų ir klubo gyvastimi.

J. Valys.

PRENUMERUOKITE

“MOŠŲ PASTOGĘ”

šiomis dienomis M.P. Red. gavo 
laišką iš Detroito. Jį rašo J. Tum- 
ša, senas Amerikos lietuvis. Kiek 
anksčiau, sužinojęs Australijos 
lietuvių Bendruomenės laikraščio 
adresą, jis prašė prisiųsti kelis 
M.P. numerius susipažinti. Jo pra
šymas buvo patenkintas. Dabar 
jis prisiuntė 4 dolerius ir parašė 
laišką, kurio kalba palyginta, 
bet žodynas ir stilius palikta 
originalo.

— Jis rašo: “Gerb. Mūsų Pasto
gės Redaktoriau. Prieš kelis mėne
sius rašiau jums laišką, prašyda
mas prisiųsti man Mūsų Pasto
gę. Gavau 2 numerius, spausdin
tus rugsėjo 2 Ir 9 dienomis. Ačiū 
labai, kad manęs paklausėt Siun
čiu 4 dolerius už prenumeratą.

Aš esu 72 metų amžiaus senu
mo. Gyvenu iš senatvės pensijos. 
Turiu daug laiko ir skaitau daug 
laikraščių.

Pas mus dabar jau ruduo o oras 
gražus. Temperatūra būna 68 lai
psnių šiltumo. Dabar po visą Ame
rikos šalį daug žmonių serga in
fluenza. Daugiau kaip pusantro 
miliono žmonių numirė nuo tos 
baisios ligos, apsaugok Vešpatie!

Pas mus, Detroite, yra sostinė 
automobilių išdirbystės. Dabar 
daug žmonių atleidžia nuo darbų 
dėlto, kad keičiami nauji mode
liai.

Siunčiu šitą laišką registruotą, 
idant neprapultų kelionėje.

Dabar sveikinu Jurgį Kalakaus- 
ką, redaktorių Mūsų Pastogės, 
sveikinu visus bendradarbius, žod
žiu, visą redakcijos štabą, sveiki
nu visus lietuvius brolius ir sesu
tes lietuvaites, visus gyvenančius 
Jūsų mieste ir visoje Australijoje. 
Siunčiu daug sveikinimų ir linkėji
mų nuo lietuvių iš Detroito. Kai 
gausit laišką su pinigais, prašau 
atsiųsti Post Card, o ne laišką. 
Baigdamas linkiu, kad Mūsų Pas
togei gautumėt po 100 naujų 
skaitytojų kas mėnesį. Atsisvei
kindamas tariu sudie, sudie ir lin
kiu dar sykį viso gero.

Jūsų »enas
Juozapas Tumia.

Spalio 21, 1957.
Detroit, Mich., U.S.A.

LIAUDININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Penktosios Kanados Lietuvių 

Dienos metu Nagaroje įvyko LVL 
S-gos suvažiavimas. Suvažiavimą 
sveikino VLIKO pirmininkas dr. 
A. Trimakas, krikščionių demokra
tų atstovas Matulionis ir kt. Pa
brėžta, kad visos politinės grupės 
tremtyje turi bendrą tikslą — 
lietuvybės išlaikymą ir Lietuvos 
laisvės atstatymą, kam ir yra la
biausiai reikalingas vieningas 
darbas.

LVL S-gos pirm. dr. J. Pajaujis 
suvažiavimo ir S-gos vardu pas
veikino Kanados lietuvius V-sIos 
Lietuvių Dienos dalyvius. Dr. J. 
Pajaujio kalba suvažiavime trans
liuota per Amerikos Balsą į Lie
tuvą.

“BALTARAGIO MALŪNAS” 
SCENOJE

Montrealio Lietuvių teatras yra 
vienas iš stipriausių vaidintojų 
kolektyvų Kanadoje. Pastaruoju 
metu šis teatras sėkmingai vaidi
no ^oronte, Hamiltone ir kituose 
miestuose įscenizuotą "K. Borutos 
“Baltaragio malūną”.

B
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Adelaidėje
“VYTIS" PRALAIMI

Pusiau baigminėse rungtynėse 
pirmoji vytiečių komanda susitiko 
su West Adelaidės australų ko
manda. Rungtynės pradedamos di
deliu greičiu. Australai žaidžia zo
niniu dengimu, kas vytiečiams 
žaidimą šiek tiek pasunkina, bet 
gražios pasuotės ir ilgi mėtymai 
priešo zoną smarkiai purto, žaidi
mo įtempimas auga, ko pasėkoje 
po penkių minučių “Vyties” cent
ro puolėjas Petkūnas gauna ketu
rias baudas. To paties likimo su
silaukia Klimaitis ir Petruška, v 
Gurskis su Visockiu gauna po tris 
baudas. Kai kurios iš šių baudų 
buvo pelnytos ir net gi kvailai už
dirbtos per bereikalingą karščia- 
vimąsi, bet didesnė jų dalis būvu 
teisėjų labai neteisingai duota ir 
aiškiai matėsi, jog australai teisė
jai kažką “kombinuoja”. Nors vy
tiečiai ir buvo gerokai teisėjų ne
teisingomis baudomis sukrėsti, bet 
pirmąjį puslaikį baigia laimėjimu 
37:31.

Antrojo puslaikio pradžioje Pet
kūnas gauna penktąją baudą ir tu
ri apleisti aikštę. Tuoj pat jį pa
seka Petruška ir Klimaitis. Palikę 
keturi žaidėjai persitvarko taip 
pat į zoninį dengimą ir laikosi ge
rai. Šio puslaikio pabaigoje vytie- 
čiai dar veda dviem taškais savo 
naudai, bet ir vėl nesėkmė — Gur
skis gauna taip pat penktąją bau
dą ir aikštėje lieka tik trys žaidė
jai. Priešininkai tą išnaudoja ir 
rungtynts laimi 71:63. šias rung
tynes vytiečiai sužaidė labai gra
žiai ir kovingai tik vienašališkas 
teisėjavimas atnešė jiems pralai
mėjimą ir žiemos turnyre trečiąją 
vietą. Taškai: Ignatavičiaus 28, 
Klimaitis 12, Visockis 9, Gurskis 
8, Petkūnas, Pyragius ir Petruš
ka po 2.

JAUNIŲ I — WEST ADELAIDE 
47:35 (19:16)

Jauniai, žaisdami taip pat pu
siau baigmėje, turėjo smarkiai 
pasitempti, ypatingai pirmąjį pus
laikį. Antrajam puslalky jauniai 
panaudoję gerą zoninį dengimą, 
sužaidė gražiai ir užtikrintai lai
mėjo dvylikos taškų skirtumu, tuo 
patekdami į baigmę. Taškai: Po
cius 20, Lapšys 11, L. Urmonas 
8, Rakauskas ir R. Urmonas po 4.

JAUNIŲ II — GLENELG 
50:17 (20:6)

Savo paskutinėse žiemos sezono 
rungtynėse “Vyties” jaunių ant
roji komanda pasiekė dar vieną 
užtikrintą laimėjimą. Priešininkai 
parodė labai maža pasipriešinimo. 
Jauniai, nors ir sužaidė gerai, bet 
ateityje jie turėtų išnaudoti visas 
priešininkų silpnąsias vietas ir, ne
turint stiprios gynybos, mėginti 
naujus žaidimo derinius bei pra
ėjimus. šiose rungtynėse sužaidė 
labai gerai gynikai: G. Statnickas 
ir E. Gudelis. Jaunių II komanda

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

140 partijų, pralaimėdami 8 ir vie
ną lygiomis.

1957 metų Geelongo šachmatų 
pirmenybių rezultatai: “Vytis” lai
mėjo rungtynių 95, pralaimėjo i, 
laimėjo partijų 33, pralaimėjo 7;2. 
vieta “Shell: laim. rungt. 6, pral. 
4, laimi part. 23, pral. 17 (“Shell” 
praėjusių metų meisteris); 3 vietą 
Geelong White: laim. rung. 6, 
pral. 4, laim. part. 21, pral. 19 ;4 
rietą “Norlane” (olandai): laim. 
rung. 5, pral. 5, laim. part. 23, 
pral. 17;5 vieta “Geelong Blue”: 
laim. rung. 2, pral. 8, laim. part. 
105, pral. 295, 6 vieta “Nimrod” 
(vengrai): laim. rung. 15, pral. 
85, laim. part. 95, pral. 305.

“Vyties” klubą atstovavo ir taš
kus pelnė: A. Bratanavičius 8-2, 
J. Jonušas 75-15, R. Giedrys 85- 
15, J. Malinauskas 8-2 ir Norvy
das 1-0.

“VYTIS“ — UNIVERSITETAS 
53:42 (30:20)

Spalio mėn. Geelongo viešėjo 
Melbourne universiteto krepšinio 
rinktinė ir sužaidė draugiškas 
rungtynes su “Vyties” vyrų rink
tine. Susidomėjimas šiomis rung
tynėmis buvo gana didelis, nes 
studentų komanda šiais metais 
ypatingai gerai pasirodė Melbour
ne “A” rezervo grupėje ir taip 
pat Australijos universitetų krep
šinio pirmenybėse, įvykusiose 
Perthe.

Rungtynės pradedamos didele 
sparta, bet vytiečiai, savo geru 
žaidėjų dengimu, neleidžia priešui 
prieiti arti prie savo krepšio. Sa
vo gražių praėjimų dėka vytiečiai 
pirmąjį puslaikį baigia laimėjimu. 
Antrajam puslaiky studentai deda 
visas pastangas rezultatui išlygin
ti, bet energingi vytiečiai atlaiko 
smarkų spaudimą ir rungtynes 
baigia laimėjimu, šiose rungtynė
se ypatingai gerai pasirodė gy
nėjas E. Lipšys, nors ir kiti žai
dėjai sužaidė gražiai. Universiteto 
komandoje geriausiai pasirodė bu
vęs “Vyties” žaidėjas ir treneris 
J. Serčius, kuris dabartiniu laiku 
lanko Melbourno universitetą. 
Taškai: Šimkus 17, Zenkevičius 
14, E. Lipšys 10, Bertašius 6, Jo
nušas 4 ir J. Lipšys 2.

“VYTIS” II — UNIVERSITETAS 
II 35:23 (17:6)

Savo gerais prasiveržimais ir 
gražiais bei tiksliais mėtymais an
troji vytiečių komanda gana leng
vai laimėjo prieš antrąją studen
tų komandą. Taškai: J. Lipšys 13, 
Jomantas 10, šutas 7, Starinskas

šiame sezone turėjo pasitenkinti 
tik penktąją vieta, nes anksčiau 
keletas lengvabūdiškai pralaimėtų 
rungtynių, sutrukdė patekti į pu
siau baigmę: Taškai: Gumbys 27, 
M. Statnickas 19, Andriušis 4.

AUSTRALIJOS MOTERŲ 
KREPŠINO PIRMENYBĖS

1957-jų metų Australijos moterų 
krepšinio pirmenybės (tarptautinė
mis taisyklėmis) įvyko Adelaidėje. 
Trečius metus iš eilės pirmenybes 
laimėjo Pietų Australija, baigmė
je nugalėjusi Victoriją 39:27. Tre
čia vieta atiteko N.S.W.. ir ket
virtoji Tasmanijai. Queenslandas 
paliko penktoje vietoje. Vakarų 
Australija šiais metais nedalyva
vo. B.N.

PARAMA STALO 
TENISININKAMS

J. Kuncatis, vienas iš žymiųjų 
Australijos stalo tenisininkų, iki 

šiul atstovavęs Melbourne “Varpą”, 
šiuo metu gyvena ir dirba Leigh 
Creeck, S.A. Dabar J. Kuncaitis 
įstojo į “Vyties” klubą nariu ir 
ateinančioje sporto šventėje sutiko 
atstovauti “Vytį”, kas ypatingai 
sustiprins jos stalo teniso rinkti
nę.

Pietų Australijoje gyvena ir ant
ras žymus “Varpo” sportininkas, 
tai buvęs olimpinis Australijos 
krepšinio žaidėjas St. Dargls, ku
ris iki šiol dar nėra apsisprendęs, 
kurį klubą jis atstovaus Geelongo 
sporto šventėje. (Pagal A.L.F.A. 
S. Valdybos išleistas sporto 
švenčių taisykles, žaidėjas, išgy
venęs 6 mėnesius iki šventės, turi 
teisę atstovauti toje valst. esantį 
sėtuvių sporto klubą.)

Edas.

Geelofi&a
•VYTIS” — ŠACHMATŲ 

MEISTERIS

Spalio mėn. viduryje pasibaigė 
Geelongo miesto tarpklubinės 
šachmatų pirmenybės, kuriose vy
tiečiai šachmatininkai užtikrintai 
iškovojo pirmąją vietą. Paskuti
niu laiku šachmatai pasidarė ypa
tingai populiarus sportas Geelon- 
ge. čia priskaitoma arti šimto 
įvairių tautybių aktyvių šachma
tininkų. Nesenai, australų suorga
nizuotoje šventėje, šalia muzikos 
bei dainų, buvo žaidžiama ir šach
matai. “Vyties” klubo narys A. 
Bratanavičius su Mr. A. Walke- 
riu (Shell) žaidė savo rūšies si
multaną. Jie sužaidė daugiau kaip

4, Kisielius 1.
Už patiektus tokius gražius lai

mėjimus “Vyties” krepšininkai 
yra ypatingai dėkingi treneriui S. 
Ginčiauskui, kuris, nepagailėda
mas savo laisvo laiko, reguliariai 
atvyksta iš Melbourno į Geelongą 
treniruoti krepšininkus.

— Dalyvis —

Sydnėjuje
SVEIKINTINAS SUMANYMAS

Sydnėjaus “Kovo” šachmatų sek
cijos vadovas Algirdas Dargužis 
ruošia planą ir greitu laiku numa
to pravesti Australjoje gyvenan
čių lietuvių šachmatininkų pirmą
jį korespondencinį turnyrą. Jo 
manymu, tokiame turnyre galėtu 
dalyvauti visi šachmatų mėgėjai, 
kurie, dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, negali dalyvauti vieti
niuose sporto švenčių metu ruo
šiamuose turnyruose.

šis A. Dargužio sumanymas yra 
tikrai sveikintinas Ir, linkint jį 
įgyvendinti, reikia tikėtis, jog atei
tyje, sudarius Australijos lietuvių 
šachmatų rinktinę, galės būti už
megzti tampresni ryšiai su Ame
rikos ir Kanados lietuviais šach
matininkais, korespondenciniu bū
du išbandant su jais jėgas.

“KOVO” STALO TENISININ
KAMS S| KARTĄ NEPASISEKĖ

Kovlečiai stalo tenisininkai tu
rėjo draugiškas rungtynes su žy
dų stalo tenisinnkų rinktine ir jas 
pralaimėjo (6:5). Nors “Kovo” 
vyrai ir buvo pranašesni, parodė 
gražesnį žaidimą, bet dėl labai 
blogų stalų ir angštos patalpos, 
neįstengė laimėti. Koviečiai pasi
kvietė žydų rinktinę žaisti pas 
save, tikisi čia parodyti savo pa
jėgumą ir laimėti.

MIELI MELBOURNO LIETUVIAI
Atrodo daug metų prabėgo nuo 

karo pabaigos? Karo meto vaikai 
dabar jau suaugę žmonės, pabė
gėliai ir išvietintieji vėl tapo ei
liniais pasaulio gyventojais, karo 
meto skurdą ir nedateklių pakeitė 
sotus gyvenimas. O mūsų bendruo
menėje šiandien augantys vaikai, 
klausydamiesi vyresniųjų karo pri
siminimų, įsivaizduoja jį kaip ka
daise, labai senai, įvykusį istorinį 
įvykį. Taip, mums karas jau se
niai praėjo.

Tačiau yra žmonių, kuriems šis 
karas niekad nepasibaigs, kurie 
per jį netekę sveikatos, artimųjų, 
ar pajėgiųjų savo šeimos narių, 
yra pasmerkti nešti jo pasekmes 
visą savo gyvenimą.

“Aš esu T.B.C. ligonis...”, “Aš 
esu karo našlė ir ligonis...”, “Aš

B. GRUŽAUSKAS LAIMI
Sydnėjuje įvykusiose gimnazijų 

lengvosios atletikos pirmenybėse 
jaunas sportininkas B. Gružaus
kas, kuris mokosi paskutinėje St. 
Joseph gimnazijos klasėje, rutulio 
stūmime laimėjo pirmąją vietą, 
nustumdamas 52 pėdas 85 colio.

Be lengvosios atletikos jauna
sis B. Gružauskas yra geras Rug
by žaidėjas, atstovavęs savo nuo
latinės gyvenamosios vietos (Can- 
berros) rinktinę. Jis taip pat yra 
St Joseph gimnazijos irklavimo 
rinktinės dalyvis, kuri laivelių irk
lavimo pirmenybėse Sydnėjuje yra 
laimėjusi pirmą vietą. B. Gružaus
kas yra taip pat aktyvus krepši
ninkas, lietuvių krepšinio pirmeny
bėse atstovavęs Canberros rinkti
nę. Palinkėsime jaunam lietuviui 
sportininkui geros kloties. 

GIFT PARCELS SERVICE
Sav. S. Narušis

Siunčiu pačių supirktu* dovanų siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą ir USSR tiesiog per Švediją. Svoris su įpakavimu 22 svarai. 
Muito ir kitas išlaidas sumoka siuntėjas — gavėjas nieko nemoka. 
Pristatymas garantuotas 100%. Siuntiniai apdrausti ir nuo karo ri
zikos. Siunčiantis 2 siuntinius iškart, gaus atitinkamą nuolaidą. Da
rau ir kitų lengvatų. Gavėjas siuntinius gauna vėliausiai per 3 mėn. 
Siunčiu paprastu ir oro paštu. Toliau gyvenantieji gali prisiųsti man 
paštu — tuoj aus pranešiu, kiek reikia mokėti ir tuoj išsiųsiu siuntinį 
adresatui. Pridėkit aiškius gavėjo ir siuntėjo adresus bei prekių kvitus.

GIFT PARCEL SERVICE, 36 BERRILLE RD., NARWEE, SYDNEY.

Važiuoti: iš Central, Redfern ar Tempe stočių East Hills linija į 
Narwee stotį. Iš Narwee stoties eiti dešinėn — Mercury Str. (2UV 
meterų ligi Berrille Rd. 3 min. nuo stoties).
Priėmimo valandos: trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 vai. ryto 
iki 3 vai. p.p. šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak., sekmadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

SKYRIUS CABRAMATTOJ:
24 Lovoni St, Cabramatta. (6 min. nuo stoties) 

Valandos: darbo dienomis nuo 10 v. ryto iki 6 vaL vakaro.
SKYRIUS NEWCASTLE: A. Šernas, 115 Janet St, Merewether, 
Newcastle, N.S.W. Telef. MF 1653. Valandos: darbo dienomis nuo 
7 iki 9 vai. vak. šeštadieniais, sekmadieniais ir kitu laiku — susitarus.

LAIVAS IŠPLAUKIA LAPKRIČIO 9 D.
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esu senelis gyvenantis prieglau
doje. .. ” — tai yra mūsų tautinės 
šeimos narių, likusių Vokietijos 
lageriuose, stovyklose ar sanato
rijose balsas.

Sako, nelaimė ir vargas žmones 
suartina, tautas subrandina ir su
stiprina. Nereikia, turbūt, jieško- 
ti geresnio pavyzdžio, kaip mū
sų pačių, lietuvių tautos, kuri per 
šimtmečius ujama didžiųjų kaimy
nų išsilaikė tvirta, solidari ir gry
na. Ir kas pagaliau mus sujungia 
į šį vienetą yra ne kokios abst
rakčios idėjos, politiniai ar pasau
lėžiūriniai įsitikinimai, bet tas 
šventas jausmas, jog mes esame 
viena didžiulė šeima, jog mes tik 
vienas pas kitą galime j ieškoti tik
ro supratimo, užuojautos ir artimo 
meilės; tas pasitikėjimas vienas 
kitu nelaimės atveju, kurį taip 
gražiai ir paprastai išreiškė vie
na lietuvė senutė, duodama savo 
auką lietuviams ligoniams pa
remti: “Mano du jauni sūnūs 
slapstėsi Lietuvos miškuose, tai 
yra mano ačiū tiems lietuviams 
kurie juos priglausdavo, jiems 
maisto ar rūbų duodavo”.

Socialinės Globos Moterų Drau
gija Melbourne, organizuodama 
Vokietijoje likusiems lietuviams 
šelpti pinigų ir rūbų vajų, atlie
ka tiktai technišką darbą. Jūs, 
Melbourno lietuviai, jau per eilę 
metų savo nuoširdumu ir duosnu- 
mu įrodėte, kad jums šis reikalas 
yra artimas ir svarbus, kad jūsų 
tautinė savigarba neleidžia, jog 

mūsų seneliais, našlaičiais ir ligo
niais vien svetimi turėtų rūpin
tis. Tad ir šiais savo darbo me
tais Draugijos narės, jausdamos 
jūsų visų moralinį įgaliojimą, tris 
mėnesius — lapkričio, gruodžio 
1957, ir sausio 1958 — rinks jūsų 
aukas Vokietijoje likusiems lietu
viams sušelpti. O drauge su jūsų 
paaukotais pinigais ir rūbais 
plauks pas juos pati brangiausia 
jūsų dovana — įrodymas, kad jie 
savo senatvėje ar ligos silpnume 
yra jums brangūs ir savi, kad 
jiems niekad nereikės tarti to pa
ties baisiausio žodžio: ‘Aš esu vie
nas pasaulyje, niekeno neatmena
mas ir niekam nereikalingas...”

Melbourno Socialinės 
Globos Moterų Draugija.

Steponas Sarakula
AUGŠTAI KVALIFIKUOTAS 

SIUVĖJAS PATENKINS VISUS
JŪSŲ REIKALAVIMUS.

Rankų darbas atliekamas europie
čių specialistų priežiūroj.
Čia pat labai pigiai parduodamos 
medžiagos pasiuntimui jūsų gimi
nėms j “anapus".

S. SARAKULA.
15 Park St, Sydney, City, 

(pirmas augitae).

SHS2S2S252525H52SaSaSHSZS252525a

LTD.
LIETUVIŠKAS SKYRIUS

GREITI
Mūsų pasiųsti siuntiniai pasiekia 

gavėją per 3-6 savaites.

PATIKIMAI!
Mes duodame 100% garantiją, kad 

siuntinys pasieks gavėją.

PIGIAI!
Palyginkite mūsų kainas su kitų 

firmų kainomis.

1, Norfolk Place, London W. 2. England
MŪSŲ KALĖDINĖS DOVANOS

KAIP praėjusiai, metais, taip ir šiemet BROWNEJONES LTD. 
LIETUVIŠKAS SKYRIUS praneša: KIEKVIENAS, kas užsakys 
siuntini vidutinės vertės (£ 20.0.0) gaus apačioje išvardintų dovanų 
vieną iš jų nemokamai:

(ŠITOS DOVANOS NEĮEINA I STANDARTINIŲ SIUNTINIŲ 
UŽSAKYMĄ.)

1. 3 moteriškas vilnones skareles.
2. 6 svarus cukraus.
3. 1 vyrišką vilnonį šaliką 50 x 11.
4. 1 skustuvą, Solingen ar Sheffield išdirbinio.
5. 41 yds. medžiagos moteriškai suknelei.
6. 1 plaukams kirpti mašinėlę 0—0000.
7. 3 poras moteriškų kojinių.
8. 3 poras vyriškų kojinių.

DĖMESIO! JEI JUMS YRA SUNKUMŲ APMOKĖTI, PARAŠYKITE MUMS, IR MES SUTEIKSIME JUMS LENGVATŲ SUMOKĖTI DALIMIS. TODĖL GALITE DRĄSIAI IŠ ANKSTU 
' UŽSAKYTI JŪSŲ NORIMĄ SIUNTINI, KAD JIS LAIKU PASIEKTŲ JŪSŲ ARTIMUOSIUS TĖVYNĖJE. PATIKINAME, KAD JOS BOSITE PATENKINTI MOŠŲ PATARNAVIMU!

STANDARTINIS SIUNTINYS MOTERIMS

SVORIS — 9 svarai. KAINA £ 18.15.0 (australiškais)

■Ii yds. medžiagos mot. suknelei, tinkančiai šventą ir darbo dieną.
3 yds. 54” medžiagos moteriškam kostiumui, įvairių spalvų.
1 porą moteriškų apatinių, žieminių.
1 100% vilnos megstinis ilgom rankovėm.
2 poros moteriškų kojinių.
3 moteriškos grynos vilnos skarelės.
1 svaras šokolado. į

STANDARTINIS SIUNTINYS VYRAMS /

SVORIS 7 svarai. KAINA: £ 20.10.0. (australiškais)

3i yds. stiprios medžiagos atkarpa vyriškam kostiumui, įvairaus 
audimo.

3 yds. vyriškiems baltiniams medžiaga “poplin” įvairių spalvų.
1 sunkus, šiltas, augšta apykakle, ilgom rankovėm megstinis.
1 pora vyriškų žieminių apatinių.

1 pora vyriškų vilnonių kojinių.
1 vyriškas vilnonis šalikas 50 x 11.
50 cigarečių (Players).

STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 17.

SVORIS: 16 svarų. KAINA: 45.0.0 australiški svarai.

31 yds. geros rūšies atkarpa vyriškam kostiumui.
3 yds. grynos vilnos medžiaga moteriškam paltui.
3 yds. grynos vilnos medžiaga vyriškam paltui.
3 yds. medžiagos moteriškam kostiumui, žalios ar pilkos spalvos.
1 vyriškas žieminis, megstinio tipo “Windcheater" užtraukiamu 

susegimu.
1 grynos vilnos moteriškas megstinis, ilgom rankovėm.
1 vyriškas šalikas 50 x 11.
3 moteriškos skarelės 27 x 27, vilnonės.
1 skustuvas, Sollingen ar Sheffield išdirbinio.
1 moteriška bliuskutė.

Visi mokesčiai ir muitai yra įskaityti į siuntimo kainą. Gavėjas neturi 
nieko primokėti. Dėl pilno svorio siuntinio jūs galite pasirinkti kas 
jums patinka iš mūsų kainaraščių.

PRAŠYKITE MOŠŲ KAINORAŠČIŲ.

Rašykite tik lietuviškai: brownejones ltd. lietuvių skyrius, i, Norfolk place, london, w. 2. England.
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6 mūsų pastogė 1957 m. lapkričio 3 d.

hOSIl PASTOGĖ
SYDNĖJUS

ATVYKSTA MELBOURNO 
“DAINORIAI”

Gruodžio 8 d. Sydnėjuje koncer
tuos Melbourno Dainos Mylėtojų 
Sambūris. Dirigentas Alb. čelna. 
Pranešėja A. Karazijienė. Girdė
sime mišraus, moterų ir vyrų cho
ro dainas. Koncertas įvyks Aust
ralia Hall, Elizabeth St. Koncertą 
organizuoja ALB Sydnėjaus Apy
linkės valdyba, talkaus “Dainos” 
choras. Melbourno “Dainoriai” at
vyksta gruodžio 7 d. ryte, žada 
pagiedoti per pamaldas Camper- 
downe.

Melbourno Dainos Mylėtojų 
Sambūrio koncertai su dideliu pa
sisekimu praėjo ne tik jųjų mies
te, bet taip pat Geelonge ir Ade
laidėje.

PAMALDOS
Lapkričio mėn. 10 d. Cabramat- 

tos lietuviams pamaldos Mt. Prit
chard bažn. 10 vai.

Camperdowne (12 vai.) išpažin
tis ir Komunija vaikučių — prieš 
mėnesį buvusių Pirmos Komuni
jos.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Spalio 27 d. Camperdowno pa
rapijos salėje šventę atidarė Ir 
pravedė kun. P. Butkus. Paskaitą 
“Katalikų akcija”, skaitė Al. Mau- 
ragis. Savo kūrybos fragmentą 
apie Kristų Karalių skaitė M. My
kolaitytė — Slavėnienė, o Juozas 
Almis Jūragis eilėraštį “Kristui 
Karaliui”, St. Kazlauskienė dekla
mavo Bernardo Brazdžionio eilė
raštį “Keleivis iš Edomo”. Virgi
nija Grybaitė akordeonu pagrojo 
“Lietuva brangi” ir Štrauso Vais'- 
o pianinu pritardama padainavc ti
roliečių dainą.

Dalyvavo per 70 žmonių. (p.).

DISKUSIJŲ VAKARAS
Šviesos Sambūrio Sydnėjaus sky

rius rengia diskusijų vakarą, ku
ris įvyks lapkričio 9 d., šeštadie
nį, 6 vai. vak., K. Ankaus studi
joje, 47 Daphne Ave., Bankstow- 
ne. x.

Dalyvauja nariai ir jų kviesti 
svečiai. Negalintieji dalyvauti na
riai praneša J. Kedžiui, telef. 
YL 9787. (h.)

SERGA DAIL. V. MEŠKĖNAS
Sidnėjiškis dali. Vladas Meškė

nas atsigulė Randvicko ligoninėn, 
kur turės dvi operacijas. Dėl ran
kos susitrenkimo jis ilgesnį laiką 
negalėjo dirbti ir dabar buvo pri
verstas operuotis.

DU BALIAI
Kalėdų antrą dieną didelį balių 

ruošia ALB Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba Randvicko miesto savival
dybės salėje, o Kalėdų trečią die
ną Cabramattos miesto savivaldy
bės salėje balių ruošia Cabramat- 
tos ir Bankstowno apylinkių val
dybos..

BANKSTOWNO LIET. NAMAI 
jau su stogu. Uždengta talkos bū
du. Dabar .einama prie langų, du
rų, grindų ir kitų darbų. Lėšos 
telkiamos.

DOVANINIAI 
SIUNTINIAI

I Lietuvą, Rusiją ir kitus kraštus, 
Jūsų pačių paruošti, ar užsakyti 
mūsų firmos sandėliuose Londone, 

tvarkingai siunčiami per

Hillcrest Trading Co.
(Sav. M. Petronis ir J. Daubaras)

81 HILLCREST AVE., 
HURSTVJLLE, SYDNEY, N.S.W.

TELEF.: LU 4461

Jūsų siuntinius paimame ii namų.

Dėl Vasario 16 
Minėjimo Sydnėjuje
Artinantis 40 metų sukakčiai 

nuo Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo, ALB Sydnėjaus Apy
linkės valdyba šį minėjimą nori 
suruošti kaip galima iškilmingiau 
ir su stipria menine programa.

Tuo reikalu Sydnėjaus Apylin
kės valdyba kviečia visas lietuvių 
organizacijas veikiančias Sydnė
jaus Metropolitain arejoje, bei pa
skirus asmenis, kuriems Vasario 
16 d. minėjimas yra reikšmingas 
ir svarbus, ir kurie gali prie jo 
rengimo vienu ar kitu būdu prisi
dėti, pasitarimui.

Pasitarimas įvyks lapkričio 17 
d. Camperdown parapijos salėje, 
tuoj po pamaldų lietuviams. Kas 
dėl svarbių priežasčių negalėtų 
dalyvauti pasitarime, prašomi sa
vo siūlymus pasiųsti prieš 17 lapk
ričio ALB Sydnėjaus Apylinkės 
valdybos pirmininkui raštu šiuo 
adresu:

V. Bukevičius, 15 Warejee St., 
Kingsgrove, N.S.W.

Padarykime šį minėjimą venų 
iš gražiausių minėjimų Sydnėju
je, kuris ilgai neišdiltų iš mūsų 
atminties.

ABB Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

Linksma Popietė 
Melbourne

Socialinės Globos Moterų Drau
gijos Komitetas kviečia Draugijos 
nares pamiršti sykį bufetus, puo
dus, dešreles, tortus ir blynus Ir 
atvykti į Komiteto ruošiamą po
pietę grynai pasilinksminti!

Prie kavos ir užkandžių popie
tei yra taip pat numatoma įdomi 
Ir smagi programa — dainų kvar
tetas, senoviškų liaudies dainų so
lo, grožinės literatūros skaitymas.

Maloniai kviečiame į šią popietę 
ne tik nares, bet ir kitas Draugi
jos veikla besidominčias ponias ir 
paneles — kuo daugiau, tuo sma
giau bus!

Ši popietė įvyks p.p. Kuncai- 
čių namuose, 13 Salem Avenue, 
South Oakleigh (Važiuoti iš Flin
ders St., stoties iki Oakleigh sto
ties, iš ten autobusu iki Center 
Road; Salem Ave. netoli autobuso 
sustojimo vietos), i.m. lapkričio 
mėn. 16 dieną, S^itadienį, 3 vai. 
po pietų.

Tikėdamos Tamstas pamatyti 
popietėje,

Socialinės Globos Moterų 
Draugijos Komitetas.

PĖDA ŽEMĖS £ 1400

Pereitą savaitę King’s Crosse, 
Darlinghurst Rd. (Sydnėjuje) bu
vo parduotas sklypas, už kurį su
mokėta £ 42.000. Sklypas 30 pė
dų pločio ir 88 pėdų ilgio. Kvad
ratinė pėda kaštuoja £ 1400. Tai 
brangiausias žemės gabalas Syd
nėjuje.

Mūsų Dvasios Vadovui

KUN. P. BUTKUI
jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

“Aušros” Tuntas.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba
Maloniai kviečia visus tautiečius atsilankyti į jos ruošiamą šaunų

LIETUVIŲ BALIŲ,
kuris įvyks š.m. lapkričio mėn. 9 d. 7.30 vai. vak.........

ALBERDEEN HOUSE SALĖJE

Gros puiki kapela. Bufete įvairūs gėrimai ir užkandžiai. Loterija, 
įdomūs feljetonai programoje.

šiame baliuje mielai laukiami ir melburnišklai lietuviai.

Baliaus pelnas skiriamas Australijos Lietuvių Sportu šventei ruošti.
ALB GEELONGO APYL. VALDYBA.

MELBOURNAS
NAUJA VALDYBA

Spalio mėn. 20 d. įvyko LKF 
Melbourno skyriaus metinis susi
rinkimas. Skyriaus pirmininkas 
Kunca-Kuncevičius, iždininkė T. 
Klupšienė ir LKF bibliotekos ve
dėjas Iz. Geštartas padarė prane
šimus apie skyriaus veiklą, iždą 
ir biblioteką. Kontrolės komisijos 
pirmininkas K. Kazlauskas patie
kė išsamų darbų įvertinimą ir 
tvarkingą bylų vedimą.

Susirinkimas metinę apyskaitą 
priėmė vienbalsiai. Išrinkta šios 
sudėties valdyba: pirmininku V. 
Aglinskas, iždininku T. Klupšienė 
ir sekretorium Iz. Geštartas.

Naujasis pirmininkas yra peda
gogas, visą tarnybos laiką moky
tojavęs arba inspektoriavęs.

Buvo pasisakyta ir dėl ateities 
veiklos. LKF Geelongo skyriaus 
pirmininkas Pr. Zenkevičius daly
vavo kaip svečias ir paryškino kul
tūrinės veiklos prasmę ir uždavi
nius. Susirinkimui pirmininkavo 
A. Krausas, kuris padėkojo bu
vusiai valdybai už atliktą darbą, 
ragino daugiau susirūpinti kultū
rine veikla, kuri tik ir galinti iš
laikyti mūsų bendruomenę gyvą. 
Susirinkime dalyvavo apie 25 na
riai ir svečiai, (v)

VAJUS
Melbourno Soc. Globos Moterų 

draugija ir šiemet skelbia vajų 
Vokietijoje pasilikusiems lietu
viams seneliams ir ligoniams su
šelpti. Vajus pradedamas š.m. lap
kričio mėn. pradžioj ir tęsis 3 
mėnesius.

SPORTININKAI RUOŠIASI
Melbourno “Varpo” klubo val

dyba lapkričio 29 d. ruošia metinį 
sportininkų balių, kurio pelnas 
skiriamas finansuoti varpiečių iš
vykai į Australijos lietuvių spor
to šventę, kuri šiemet įvyks Gee
longe. Bufetą ruošia Socialinės 
globos draugija, kuri gautu pelnu 
parems varge atsidūrusius bro
lius.

PIRMOJO TRANSPORTO
DALYVIAMS MELBOURNE

Anksčiau skelbtas dešimtmečio 
paminėjimo pobūvs yra taip pa
keičiamas: atskiras pobūvis vien 
tik pirmojo transporto dalyviams 
nebus ruošiamas, bet visi pirmojo 
transporto dalyviai su savo arti
maisiais ir bičiuliais yra kviečia
mi atsilankyti “Varpo” sporto klu
bo baliuje, kuris įvyks š.m. lapk
ričio mėn. 29 d. RICHMOND, 

TOWN HALL. “Varpas” mus kvie
čia, rezervuoja vietas vienoje gru
pėje ir mielai leidžia mums pra
vesti dešimtmečio paminėjimą. 
Nėra gauta nė vieno užsiregistra
vimo dėl atskiro pobūvio, išsky
rus keletą asmeniškų pasisakymų.

Iniciatoriai.

Pirmas Susirinkimas
Savuose Namuose

ADELAIDĖS LIETUVIŲ ISTORIJOJ ATSIVERTĖ 
NAUJAS LAPAS

Adelaidės lietuvių bendruomenė, 
š.m. spalio 27 d., pifmą kartą 
susirinko savuose namuose. Dau
gelis juos pirmą kartą, šituos na
mus, ir pamatė. Nuotaika buvo 
nekasdieniška: kągi, pasijutome ne 
kampininkais, bet nejudomo tur
to, savų lietuviškų namų savinin
kais esą. Tai kėlė mūsų nuotaiką 
ir visai pagrįstą pasididžiavimą.

Tiesa, daug kartų skaitėme šia
me laikraštyje, apie kaupiamas lė
šas, apie pastangas įsigyti savus 
namus. Taip pat skaitėme, kad sa- 
vus namus įsigyti planuoaja Mel
bourno, Sydnėjaus ir kitų vietovių 
lietuviai.

Geelongo lietuviai patylučiais, 
nešūkalodami, bet kruopšiai dirb
dami pasistatė namus pirmieji. 
Dabar ir Adelaidiškiai, taip pat 
daug nesigarsindami, Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos energingos val
dybos, ir visų reikalą suprantan
čių tautiečių pastangomis turime 
tai, ko visi troškome, ko visiems 
labai stigo.

Namai gerame stovyje, tad re
montui išlaidos nebus didelės; 
vieta gera, netoli centro, tad na
mai nesunkiai visiems pasiekiami.

Jūsų korespondentas apklausi
nėje daug tautiečių, teiraudama
sis jų nuomonės apie namus, ir 
iš visų gauti palankūs, Sąjungos 
valdybos žygį užgiriantis atsilie
pimai.

Į pirmąjį susirinkimą savuose 
namuose atsilankė apie 100 ade- 
laidiškių.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
v-bos (Ink.) pirm. V. Raginis, 
atidarydamas šį istorinį susirinki

Dėmesio! Dėmesio!
BUV. POLIT. KALINIŲ S-GOS AUSTRALIJOS SKYRIUS 

š.m. lapkričio mėn. 9 d., šeštadienį,
kviečia visus tautiečius ir svečius atsilankyti į linksmą tradicinį

PAVASARIO VAKARA — BALIU, 
c (

kuris įvyks gražiai išpuoštoj MASONIC HALL, Station St. 
NEWTOWN.

BALIAUS PROGRAMOJE: oro akrobatai, porinis baletas, pavasario 
žiedų rožių valsas, dainos ir muzika.
BUFETE: Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos draugijos paruoš
ti skanumynai ir kokteilis.
GROS gera šveicariečių kapela.
PAKVIETIMŲ kaina tik 10 šiL ir 6 penai švietimo — Kultūros Fon
dui. Pakvietimus galima gauti pas visus S-gos skyriaus valdybos na
rius ir Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos draugijos nares. Paš
tu pakvietimai užsakomi šiuo adresu: Pr. Sakalauskas, Box 24 Green
acre, N.S.W.

Baliaus pradžia 7 vai. vak., pabaiga — 1 vai. ryto.
SKYRIAUS VALDYBA.

^*^^4.**^.*^^**** ********************************

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

B O S £
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 išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.... ..

PER TAZAB LONDONE 
GALITE PASIŲSTI

rankines ir kojines

SIUVAMAS MASINAS

Muitai sumokami Londone

Tazab & Co. Limited, 22 Rolad Gdns, London, S.W.7.

mą, pareiškė:
“Man ypatinga garbė tenka pa

sveikinti Adelaidės Lietuvių Są
jungos narius ir visus aukotojus 
bei prijaučiančius, šiandien susi
rinkusius savuose namuose — 
Lietuvių Namuose. Daugelio jau 
senai puoselėtos viltys įsigyti savą 
pastogę, kurioje lietuvis jaustųsi 
šeimininku, niekeno nevaržomas 
nė ujamas, išsipildė. Adelaidės 
lietuviai — antrieji Australijoj 
įsigijo savus namus — tautinės 
kultūros židinį, kur bus suteiktos 
visos galimos sąlygos visų orga
nizacijų veiklai ir tautinės kultū
ros vystymuisi, čia lietuvis džiau
gsis, čia liūdės, čia apdūmos sa
vo praeitį, čia ryšis naujiems už
daviniams.
Tačiau svarbiausias šių namų 
tikslas yra ne mums — senesniai 
kartai, bet tau tietuviikasis trem
ties jaunime — mūsų senių do
vana, kad šiuose namuose puoselė. 
tum savo protėvių dvasią, kad pa
laikytum lietuvišką dvasią, papro
čius, kultūrą, kad neužmirštum 
brangios lietuvių kalbos ir, atėjus 
laikui, grįžtum į savo laisvą Tė
vynę ne kaip nulūžusi tautos at
žala, bet stiprus, gajus tautos dai
gas. Mums gi, senesniesiems, šie 
namai tebūna kaip mūsų vieny
bės ir pasiryžimo simbolis, kur 
kiekvienas rastumėm nusiramini
mą ir pasitenkinimą.
Adelaidės lietuvių istorijoj atsi

vertė naujas lapas — Lietuvių na
mų lapas. Jį parašė pasiryžę ir 
susipratę Adelaidės lietuviai — 
tai šios sąjungos kūrėjai, talki
ninkai, einą iš namo į namą pas 

kiekvieną lietuvi įkalbėdami, įti
kinėdami, barami, kartais net ir 
pajuokiami — aukotojai rėmėjai, 
ne vienas paaukojęs net £ 50 ar 
mažesnėmis sumomis, organizaci
jos talkininkės rėmėjos. Tai jie 
savo aukomis ir darbais įgalino 
Valdybą nupirkti tai, ką šiandien 
turime. Jų pavardės stambiomis 
raidėmis bus įrašytos šiam istori
jos lape. Nevienas aukotojas gal 
kartais ir paabejodavo, kam gi pi
nigai turi gulėti S-gos, geriau ma
no sąskaitoje. Tačiau tik jūs, bran
gūs aukotojai, nedelsdami atsi
liepę į valdybos prašymą ir padė
ję sutelkti atitinkamą sumą įga
liojote valdybą įgyti šiuos namus. 
Baigdamas, dar kartą sveikinu 
mielas tautietes ir brangius tau
tiečius savuose namuose ir linkiu 
kaip šiandien taip ir visuomet čia 
klausimus spręsti rimtai ir vie
ningai. Linkiu būti šeimininkais 
ir jausties kaip brangios Tėvynės 
kampelyje.
Vardan tos Lietuvos, vienybė te
žydi!”
Po pirmininko V. Raginio ir iždi
ninko VI. Radzevičaus pranešimų 
turėjo būti diskusijos, bet esant 
pranešimams labai objektyviems 
ir detaliems, jokių diskusijų ne
buvo. Gražiai susirinkimui užsibai
gus, buvo sugiedotas Tautos him
nas — pirmą kartą Adelaidės lie
tuvių bendruomenės namuose.

J. Kalvaitis.

švietimo — Kultūros
Tarybos Posėdis

Spalio 27 d. posėdžio buvo su
sirinkusi prie ALB Krašto Val
dybos sudarytoji švietimo — Kul
tūros Taryba. Posėdyje dalyvavo ir 
Krašto Valdybos pirmininkas St. 
Kovalskis. Aptarti einamieji rei
kalai ir artimiausių darbų planas. 
Svarstyta Lietuvių Dieną rengimo 
klausimas, nagrinėta lituanistinio 
švietimo ir tautinės kultūros puo
selėjimo problemos. Nutarta, kad 
artimiausiu laiku Taryba išsiun
tinės apylinkių valdyboms raštą, 
kad galimai greičiau būtų suorga
nizuotos švietimo — kultūros ta
rybos prie kiekvienos apylinkės 
valdybos.

švietimo — Kultūros Tarybą 
sudaro P. Daukutė, V. Kazokas, 
A. Krausas, V. Ratas ir J. Vetei- 
kis, Tarybos pirmininkas.

ADELAIDĖ
NAUJA TEISININKŲ

VALDYBA

PLT Draugijos Adelaidės sky
riaus metinis narių susirinkimas 
įvyko p.p. Radzevičių namuose. 
Pranešimą padarė skyriaus valdy
bos pirm. p. Reisonienė. Pereitais 
metais buvo sukviesti du susirin
kimai. Palaikyta glaudus ryšis su 
Draugijos centro valdyba, mėgin
ta pagyvinti kontaktą su seniūni
jomis Melbourne ir Sydnėjuje.

I naująją valdybą išrinkti ir pa
reigomis pasiskirstė: Vladas Rad
zevičius — pirmininkas, J. Stepa- 
nas — sekretorius ir L. Garba- 
liauskas — iždininkas. Revizijos 
komisija: E. Borjerienė, M. Rud- 
zenskas ir L. Martinkus.

Pageidauta, kad naujoji valdyba 
ruoštų paskaitas iš teisės srities; 
remtų varge atsidūrusius teisinin
kus ir pagyvintų ryšį su kitose 
Australijos vietose įsikūrusiais 
teisininkais.

Po susirinkimo pašnekesiai vy
ko prie kavos. (1).

ORIGINALIEJI DAILININKAI

“The News” laikraštis savo me
no skyriuje, šalia kitų originalių
jų menininkų, paminėjo ir Adelai
dėje gyvenantį dail. L. Žygą.

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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